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Lørdag den 7. maj 2016 holdt Helsingør Læn-
ken åbent hus. Anledningen var vores 60 års 
jubilæum. Denne dato havde vi set frem til, 
og forberedt os på i et godt stykke tid.

I planlægningen fik vi stor hjælp af Pernille 
fra LF – der skulle laves en del invitationer 
til kommunalpolitikere – såsom borgmester 
(lige tilbagevendt fra barselsorlov), udvalgs-
formænd samt skrives pressemeddelelser.

Afbud kom der en del af fra de mere »be-
tydningsfulde«.

Ærgerligt – især da vi prøver at gøre op-
mærksom på os selv.

Der blev holdt nogle flotte taler af hhv. 
Helsingør kommunes frivilligkoordinator 
Hanne Andersen, der også er formand for 
kommunens paragraf 18 udvalg samt af 
Landsforeningens formand Lis Isdal, der bl.a. 
fortalte lidt om Helsingør Lænkens historie.

I tiden op til dagen begyndte vi at blive lidt 
nervøse. Der var ikke overblik over, hvor 
mange der ville møde op. Et par af bekym-
ringerne gik på, om lokalet var stort nok til 
at rumme de forhåbentlig mange gæster. 
Havde vi bestilt nok »hapsere«? (Plan B piz-
zaer som supplement – hvis der ikke var nok). 
Hvad med tilbehør som: chips, peanuts, guf 
mm.? Det viste sig heldigvis, at der var ri-
geligt.

Men vi vil gerne takke alle, der mødte op 
på selve dagen og var med til at gøre den 

festlig. Det var dejligt, at så mange bakkede 
op, selvom turen til vores lokaler kunne blive 
lang. Vi vil også gerne takke for de mange 
flotte gaver, som vi modtog på dagen.

Helsingør Lænkens næste mærkedag falder 
i 2017. Der kan vi holde 20 års jubilæum i 
lokalerne på Vapnagård.

Helsingør Lænkens 
60 års jubilæum
En festlig dag med gode taler og fin opbakning til en af Lænkens gamle fore
ninger

Af Michael Stig Pedersen og Flemming Christiansen, Helsingør Lænken.
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