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I år var det 78. år i 
træk at Prins Hamlets 
Gruppe afholdt spej-
derløbet med det afri-
kansk klingende navn 
Dinizuli. 

Af
Tine Zedeler

t.zedeler@hdnet.dk

Foto:
Lars Johannessen

fotolars@hdnet.dk

HELLEBÆK: 171 spejdere fra 
patruljer i hele landet og 50 
hjælpere tilbragte det meste 
af weekenden i Hellebæk, 
hvor de brugte Hellebæksko-
len som base. I år var temaet 
Tintin, og måske Tintins op-
fi nder, den belgiske tegnese-
rieforfatter Hergé, ville have 
glædet sig over spejderleder 
Claus Jørgensens opfi nd-
somme afrikansk inspirede 
mundering som både talte 
bastskørt og hudvenlig ca-
moufl agecreme, som alter-
nativ til  sort skocreme. 

- Det er utrolig sjovt at  væ-
re med til. Der er en god 
stemning. Spejderne sover 
på skolen og vi får mad ude-
fra. I år er det Superbrugsen 
i Hornbæk, der leverer ma-
den ,fortalte Claus Jørgen-
sen, Prins Hamlets Gruppe.

Spejderne mødte ind på 
skolen fredag aften - og i lø-
bet af lørdag gennemførte de 

tre løb, svarende til en stræk-
ning på mellem 40 og 50 ki-
lometer. Det sidste foregik 
om natten, fra klokken 01.30 
frem til om morgenen. Et løb 
som nok ville afskrække de 

fl este, med mindre man er 
hårdfør spejder med styr på 
påklædning og kompas.  

-Det bliver sjovt. Vi er godt 
klædt på og har ladt power-
banken op, så vi ikke risike-

rer at løbe tør for strøm på 
mobilen, hvis nu der mod 
forventning sker et uheld, 
fortæller Johanne Abildtrup, 
som har taget turen fra Vi-
borg til Hellebæk og deltager 

med spejderholdet med det 
eksotiske navn Mangunga 
Wangungu. 

- Vi har også folk stående 
ude i skoven fra klokken 18 
til 06 på de forskellige poster, 

fortæller Claus Jørgensen. 
Spejderløbet som foregik i 

Teglstrup Hegn blev rundet 
af søndag morgen efter mor-
genmaden med  præmie-
overrækkelse. 

Seje spejdere gennemførte 
50 kilometer i sne og frost

LOKALT | Dinizuli-løb

Folkemusik fra Mellem-
østen – med dansk islæt - 
fortryllede publikum.
Af Ole Josephsen

Musikanmelder

ESPERGÆRDE: Middle East Peace 
Ensemble består af Henrik Goldsch-
midt, obo og vokal, Anders Singh 
Vesterdahl, akkordeon, og Bilal Irs-
hed, oud. Sidste søndag i Mørdrup 
Kirke var havde de allieret sig med 
den herboende ægyptiske sanger-
inde Fatma Zidan, og det blev en 
livsbekræftende eftermiddag.

Ensemblet er grundlagt af Henrik 
Goldschmidt ud fra idéen om, at fre-
delig sameksistens mellem folk af 
forskellig religiøs og kulturel bag-
grund er mulig. Og det illustrerer 
ensemblet så ved sætte en jøde, en 
kristen, en palæstinenser og en 
ægypter sammen til at spille og syn-
ge.

Vilde improvisationer
Henrik Goldschmidt kan noget med 
sin obo og den lille klarinet, han og-
så trakterer. Han tryllebinder sit 
publikum med en godtepose af jø-
disk og arabisk musik, og han im-
proviserer ind imellem helt vildt. 
Også Anders SinghVesterdahl og 
Bilal Irshed er fremragende musi-
kere hver på deres instrument. De 

tre ydede et godt sammenarbejdet 
og indforstået spil med fi ne solisti-
ske indslag, og Fatma Zidan var 
med sin fl otte stemme med til at 
skabe den rette mellemøstlige 
stemning. 

Tango og fællessang
Programmet spændte vidt. I fl æng 
kan nævnes en arabisk tango - i c-
mol - og ”Jeg ved en lærkerede”, som 
Henrik Goldschmidt fi k publikum 

til at synge med på. 
Anders Singh Vesterdahls var so-

list i sin egen arabiske dans, som 
han har spillet sammen med Cairos 
Symfoniorkester, og i en arabisk 
sang om kærlighed, hvor Fatma Zi-
dan foldede sin smukke stemme ud, 
fi k Bilal Irshed lejlighed til give et 
virtuost akkompagnement på sin 
oud.

Publikum fi k lov til at medvirke i 
Henrik Goldschmidts sang på jid-

disch, hvor rabbien skal lære bør-
nene alfabetet. Han kædede des-
uden koncertens værker sammen 
med muntre og alvorlige historier 
og kommentarer. Hans udstråling 
gjorde ham til koncertens naturlige 
midtpunkt. Publikum takke med et 
begejstret bifald.

Musikalsk fredsstyrke

Ny udstilling på 
Abildvængets 
Bibliotek
HELSINGØR: Susanne 
Månsson udstiller i øjeblik-
ket på Abildvængets Biblio-
tek. Hun har malet akvarel 
siden 2013 og har undervejs 
fået undervisning af akva-
relmalere som Lone Schøitz 
Nielsen, Marianne Gross, 
Anna Tørnquist og Kjeld 
Wilms.

Hendes billeder bygger 
på indryk fra naturen, især 
himlens farvetoner og fug-
lenes liv. Hvert enkelt bille-
de består udelukkende af 
tre farver, der blandes i for-
hold til de farvenuancer, 
som man ser i naturen. 

Fire folkeslag og religioner i ét lille 
ensemble var en spændende ople-

velse.

Det er Claus Jørgensen fra Dinzuli Team Prins Hamlets Gruppe, der gemmer sig bag slø-
ringscreme og bastskørt. 

Spejderne kom fra hele landet. Her er det en spejdergrup-
pe fra Viborg, der tjekker ind til det første løb lørdag.

Der var præmieoverrækkelse søndag i skolegården. 


