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Rigtige Mænd Vapnagaard anno 2016
Siden august har 39-årige
Jesper Lund Nielsen og
69-årige Jørgen Holte
Pedersen fra Vapnagaard
været med i projektet Rigtige Mænd Vapnagaard.

prøve den militære forhindringsbane. Den slags skaber
også et godt sammenhold på
Rigtige Mænd-projektet, fortæller Jesper Lund Nielsen.
Den store aldersspredning
og de mange forskelige baggrunde, deltagerne har, har
været med til at skabe en særlig
dynamik og god stemning på
holdet. Jørgen Holte Pedersen
er med sine 69 år holdets ældste
deltager. Det har bestemt ikke
været nogen hindring. Indtil
videre har han tabt næsten ti
kilo.
- Jeg bevæger mig noget
mere nu, end jeg gjorde før, og
så har jeg ændret mine kostvaner. Jeg tænker mere over,

LIVSSTIL: Jesper og Jørgen har
sammen med 13 andre mænd
fra Vapnagaard og Helsingør
deltaget i projektet, der fokuserer på vægttab, livsstilsændringer og motion samt lækker
og sund mad for rigtige mænd.
Forløbet har også budt på en
masse sjove og spændende
fællesaktiviteter såsom amerikansk fodbold, militær forhindringsbane og løb i skoven.
- Det var sjovt og hårdt at

Jesper Lund Nielsen og Jørgen Holte Pedersen
hvad jeg spiser, og særligt hvor
meget jeg spiser. Nu kan jeg
også spænde livremmen tre

Kom med i Rigtige
Mænd Vapnagaard 2016
Rigtige Mænd Vapnagaard
er en del af Helsingør Kommunes sundhedsindsats,
som er planlagt i samarbejde med helhedsplanen
for Vapnagaard.

vicecenter på Hovmarken 7,
Helsingør. Til februar begynder så Rigtige Mænd Vapnagaard 2016, og hvis man er mand,
over 35 og er ønsker at ændre
sin livsstil, er man velkommen
til at kontakte sundhedscoachen Helle Pedersen på tlf.
2531 3267 eller via mail: hpp04@
helsingor.dk

mange kilo på kroppen. Rigtige
Mænd Vapnagaard bygger på
erfaringer fra Helsingør Kommunes livsstilsprojekt ”Livsstil for familier” og fra DR’s
programserie ’Rigtige Mænd’.
Man kan deltage i et infomøde
om Rigtige Mænd Vapnagaard
2016 tirsdag den 12. januar
kl. 19-21 i Vapnagaard Ser-

LIVSSTIL: Målgruppen er mænd
over 35 i risiko for livsstilssygdomme og typisk med for
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Konventums nye direktør:
Vi skal samarbejde i byen

Hotel Marienlyst vil sikres
mod vinterstormene

Helsingør og Helsingborg
vil styrke erhvervsindsats
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Fokus: Oplevelsesøkonomi

Erhvervslivet
skal inddrages
mere i byens
begivenheder
Cykelløb i gaderne og andre events, der trækker
mange mennesker til Helsingør, skal i højere grad
kunne mærkes i kasseapparaterne hos både erhvervsliv og detailhandel. Det er baggrunden for, at
Vækst & Viden nu afløses af Business & Event Elsinore, der skal skabe samarbejde mellem butikker,
virksomheder, kultur og turisme.
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TEMA: Turist i Helsingør
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Helsingør
Dagblad øger
sin erhvervsdækning med
nyt magasin
Helsingør Dagblad lancerer nyt erhvervsmagasin, der skal sætte fokus på Helsingør-området.
ERHVERVSNYHEDER: Den udgave af Business
Nord, som du har i hænderne lige nu, er det første af en række erhvervsmagasiner, som Helsingør
Dagblad vil udgive fremover.
Satsningen skal skabe opmærksomhed omkring kommunens erhvervsliv, og magasinerne vil
udkomme hver anden måned som et tillæg til Helsingør Dagblad, fortæller redaktør Klaus Dalgas.
- Det er en avis, der kommer til at præsentere
Helsingør på den bedste måde. Vi har en hel masse
driftige erhvervsfolk, og vi vil gerne fortælle om de
ting, som folk ikke normalt hører om, siger han.
Han understreger, at det nye magasin ikke vil
tage erhvervsstoffet ud af Helsingør Dagblads sider, men tværtimod er en del af et større redaktionelt fokus på området.
- Vi bliver ved med at skrive om erhvervsstoffet fra dag til dag i Helsingør Dagblad, hvor vi også
ind i mellem vil lave temaer, der går mere i dybden.
Vi vil godt sætte mere fokus på erhvervsstoffet i de
kommende år. Både i den nye Business Nord-avis
samt i Helsingør Dagblad og Nordsjælland, siger
Klaus Dalgas.
Den første udgave af Business Nord fokuserer
på Helsingørs udvikling som kultur- og turistby,
og den oplevelsesøkonomi der i højere og højere
grad skaber øget omsætning i lokalområdet.

KOLOFON
Business Nord udgives af Helsingør Dagblad A/S.
Avisen udkommer ca. 6 gange årligt.
Ansvarshavende redaktør: Klaus Dalgas
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Erhvervslivet bygger
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Samarbejde mellem erhvervslivet i Helsingør og
Helsingborg bliver temaet
for Sveriges største erhvervsmesse ”Näringslivsdagarne,” der i år bliver en
fælles begivenhed mellem
de to byer.

HHSAMARBEJDE: En fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg ligger stadig mange år ud i fremtiden, men til efteråret bygger dansk
og svensk erhvervsliv bro over Øresund, når de to byer går sammen om
HH-regionens fælles erhvervsmesse,
der samtidig er Sveriges største af sin
slags.
I Helsingborg har man nu på 24. år
afholdt de såkaldte ”Näringslivsdagarne,” hvor erhvervsfolk, politikere,
embedsmænd og uddannelsesmil-

jøet udveksler erfaringer, inspirerer
hinanden og indbyder til samarbejde, og det er det arrangement, som
Helsingør nu bliver en del af med undertitlen ”Business Week 2014”
I år er samarbejdet hen over Øresund blevet selve det grundlæggende
tema for ugen, med titlen ”Faste Forbindelser,” som finder sted den 6.-10.
oktober.
- Der er jo kun fire kilometer vand,
og det er ingenting, hvis vi skal tiltrække nye arbejdspladser og udvikle
eksisterende virksomheder. Tilsammen udgør vi et byområde med op
mod 200.000 indbyggere, hvilket sender os op på Odense-størrelse, og det
kan gøre det rigtig spændende for investorer og potentielle nye virksomheder, siger Helsingørs borgmester,
Benedikte Kiær (K).
I slutningen af maj mødtes hun
med bl.a. sin kollega i Helsingborg,
ordförande Peter Danielsson (Moderaterne), og de to kommuner vil nu re-

vitalisere samarbejdet, der har stået
på siden 1990’erne. I den proces kommer Business Week til at spille en vigtig rolle.

Det lokale laboratorium
- Det er supervigtigt, at man kan få
den der erhvervsmæssige dynamik.
Det er et fremmed land, men det er
utroligt tæt på, og der er masser af
spændende legekammerater derovre, hvor man også kan teste sin kultur af. Kan man eksportere til Sverige, kan man også gå videre til Polen,
Italien eller Kina, og man kan lige så
godt starte med det lokale som laboratorium, siger Søren Birk Sørensen,
erhvervskonsulent i Helsingør Kommune.
Programmet på svensk side er omfattende, og sidste år besøgte 5.000
mennesker de mange arrangementer
i løbet af ugen. En af de populære aktiviteter
23 har været den såkaldte poli26
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BusinessNord skal være
budbringer af de gode
budskaber fra erhvervslivet
i hele området og fortsat
være med til at sætte
Helsingør-området på
landkortet.
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Under Folkemødet på Bornholm i juni lavede HH-gruppen, der er et lobby-netværk mellem de to byer, deres egen faste forbindelse
over inderhavnen i Allinge for at markere nødvendigheden af at knytte Helsingør og Helsingborg fysisk sammen.

Helsingør skal måles på de unikke ideer
LEDER: Det er ikke så forfærdelig mange år siden, at vi fra
Helsingør våndede os, når dem i Hillerød nu igen havde fået
et uddannelsessted til at slå sig ned i den anden slotsby. Eller når endnu en virksomhed eller endnu et varehus havde
fundet vej til endnu et hastigt udlagt industriareal der i det
midt-nordsjællandske.
Men ingen taler længere om Hillerød, når Helsingør skal
måle sig selv i forhold til sin omverden. Byen er ved at forme
en ny identitet som kulturby og et sted for unikke oplevelser, der bliver bemærket i både ind- og udland. Nu kan vi
sågar læse om Helsingør i New York Times.
Kultur og oplevelser er varer, der også skaber omsætning i
en by som Helsingør. Smag og behag er som bekendt forskellig, og det er næppe alle, der ser stor kunst i statuen af Han,
ligesom det heller ikke er alle, der kunne finde på at runde
Click-festivalens udbud af elektronisk musik.
Men vi kan formentlig alle være enige om, at det er vigtigt, at folk i Helsingør tjener penge på de besøgende, der
kommer for at nyde vor smukke by og kigge på en statue eller høre noget musik.
Det er derfor vigtigt, at byens erhvervsliv og detailhandel
også bliver omfattet af det opsving, som kulturbyen Helsingør har genereret i de seneste år.
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Det er en proces, der kræver knofedt og kreativitet, men
lad det være en inspiration, at Helsingør har markeret sig
først og fremmest ved at skabe unikke oplevelser.
Du kan kun nyde (eller hade) synet af Han i Helsingør,
og det er kun på Kulturværftet, at Clickfestivalens teknologiske
univers kan opleves i
kulissen af et nedlagt
skibsværft – bare for at
nævne et par af mange
eksempler.
Vi skal ikke måle os
med de andre, men med
os selv. Skabertrangen
er stor i Helsingør i alle
grene af erhvervslivet, så
lad os lukke op for fantasien og bane vej for de
gode ideer.
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NÆSTE UDGAVE UDKOMMER 9. DECEMBER 2015
ANNONCEDEADLINE: 27. NOVEMBER

BUSINESSNORD samdistribueres med Helsingør Dagblad og udgives som
serviceoplag til relevante erhvervs- og turistdestinationer.

Klostermosevej 101 | 3000 Helsingør | Tlf.: 49 22 21 10

FOR ANNONCER
KONTAKT:
Helsingør Dagblad
43 33 23 30
annonce@hdnet.dk

huller ind, siger Jørgen, der nu
går i ﬁtnesscenter et par gange
om ugen, spiller badminton og

løber en ugentlig tur sammen
med Jesper.
- Første gang, vi var ude at
løbe en tur i skoven og få målt
kondital, kom jeg før Jesper. Det
var han ikke helt tilfreds med,
siger Jørgen Holte Pedersen.
Men han understreger, at
man ikke behøver at være i god
form for at melde sig til Rigtige
Mænd Vapnagaard. Det er bare
om at møde op og se at komme
i gang, opfordrer han.
- Jeg kan kun varmt anbefale
andre at deltage i Rigtige Mænd
Vapnagaard – sammenholdet,
motivationen og det, at man
lærer nye mennesker at kende,

er det hele værd, lyder vurderingen fra Jesper Lund Nielsen.
Han bakkes fuldt ud op af
Jørgen Holte Pedersen, der
ligeledes varmt anbefaler
andre at melde sig til Rigtige
Mænd Vapnagaard 2016:
- Jeg synes bestemt, at man
skal melde sig til det nye hold,
for der er et godt sammenhold,
en stor hjælpsomhed imellem
deltagerne, og så er det virkelig
godt, at man får en træningsmakker, så man holder hinanden i gang, lyder det fra Jørgen
Holte Pedersen.
Rigtige Mænd Vapnagaard
2016 begynder til februar.

Fakta
 ”Rigtige Mænd – fra fedt til fit” er en del af Helsingør Kommunes sundhedsindsats, som er planlagt i samarbejde med
Helhedsplanen i Vapnagaard, og mange af aktiviteterne
finder sted i Vapnagaard.

 Målgruppen for kurset er mænd i risiko for livsstilssygdomme over 35 år og typisk med for mange kilo på kroppen
og kan have en status som single.

 I første omgang deltager 15 mænd. De fik alle målt deres
kondital den 8. august. Her fik fem deltagere målt ”Meget
lavt” kondital, tre scorede ”lavt” imens syv scorede ”middel”. Når projektet slutter den 28. november får de alle målt
deres kondital igen.

 Rigtige Mænd i Helsingør bygger videre på erfaringer fra
Helsingør Kommunes andet livsstilsprojekt, ”Livsstil for
familier” og fra tv-programmet Rigtige Mænd fra DR
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