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LOKALT | Budget 2019 på plads

Aftale om 2019-budget kom i hus
med Enhedslisten, men uden DF
De Konservative, Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Venstre
og De Radikale står
sammen om næste
års økonomi.
Af Jesper
Munch Nielsen
j.munch@hdnet.dk
Foto:
Torben Sørensen
torben@kalabas.dk

BUDGET: Mandag aften ind-

gik seks ud af Helsingør Byråds otte partier forlig om
Helsingør Kommunes økonomi for 2019. Fundamentet
for forliget blev ualmindeligt
bredt, fordi det politisk set
strakte sig helt fra Venstre til
den yderste venstrefløj,
nemlig Enhedslisten.
I en direkte fortsættelse af
et allerede fasttømret politisk samarbejde har borgmester Benedikte Kiærs De
Konservative lavet 2019-aftalen sammen med Socialdemokratiet, Venstre, De
Radikale og SF, hvilket derfor ikke kommer bag på nogle. Det er dog en stor overraskelse, at Enhedslisten - for

Kiær skal føde
den 22. august
• Helsingørs konservative
borgmester Benedikte
Kiær går på barsel tirsdag den 21. august.
• Hun føder sit andet
barn - en datter - onsdag den 22. august.
• Derefter er Kiær på barsel i cirka tre måneder.
• Den socialdemokratiske
Henrik Møller, 1. viceborgmester, rykker ind
på borgmesterkontoret
på Helsingør Rådhus i
barselsperioden.
• Både Kiær og Møller
fandt det oplagt, at forliget om 2019-budgettet
blev indgået, før Kiær
skulle på barsel.
• Helsingør Kommunes
2019-budget skal oﬃcielt besluttes i Helsingør Byråd. Der er andenbehandling og vedtagelse mandag den 8.
oktober.

Så blev der skrevet under på forliget om 2019-økonomien i Helsingør. Fra venstre er Bente Borg Donkin, SF, Haldis Glerfoss fra Enhedslisten, Benedikte
Kiær fra De Konservative, Henrik Møller fra Socialdemokratiet og Christian Holm Donatzky fra De Radikale i Det Røde Værelse på Helsingør Rådhus.

første gang i mange år - valgte at gå med i et budgetforlig.
Overraskelsen bliver ikke
mindre af, at 2019-budgettet
økonomisk set blandt andet
bygger på en række besparelser, som de øvrige fem forligspartier vedtog før sommerferien. Og som Enhedslisten højlydt sagde nej tak til
tilbage i juni.
I den aftale, som de seks
partier underskrev mandag
aften - meget passende i Det
Røde Værelse på Helsingør
Rådhus - står der dog for Enhedslisten, at partiets ja afventer en godkendelse på et
medlemsmøde onsdag. Den
kommer, tror partiets Haldis
Glerfoss.

Der er ro på skatten
Der bliver ikke rørt hverken ved skatten eller grundskyldspromillen eller erhvervslivets dækningsafgift
i forliget fra Helsingør Byråd
om budgettet for 2019.

- Jeg tror på, at medlemmerne af Enhedslisten kan
tilslutte sig dette budget. Ja,
der er nogle kameler at sluge,
men der er også mange gode
ting i dette budget. Og vi er
mange, som er enige om det.
Besparelserne fra juni er
sket. Alle budgetforslag hviler på en eller anden basis,
sagde hun.
Stolt borgmester

Det var en stolt og meget højgravid borgmester Kiær, der
kunne præsentere budgettet
mandag aften.
Det rummer blandt andet en
økonomisk indsprøjtning til
ældreområdet på 142 millioner kroner over fi re år samt
30 millioner kroner til dagsinstitutionsområdet i samme periode - i erkendelse af,
at der kommer flere ældre og
flere børn i kommunen.
- Som kommune står vi
over for nogle voldsomme
udfordringer. De vigtigste
ting i dette budget har været
at sikre de store velfærdsområder. Jeg er glad for, at vi sidder så mange partier her,

som vil være med til dette arbejde, erklærede Kiær på et
pressemøde mandag aften
på Helsingør Rådhus.
Et sporskifte for DF

At Lokaldemokraterne står
uden for budgetforliget, er
ikke en overraskelse, for
partiets Jan Ryberg har aldrig været begejstret for den
førte økonomiske politik
med Kiær på borgmesterkontoret.
Til gengæld er det et sporskifte for Dansk Folkeparti,
at partiet for første gang, siden Kiær begyndte som
borgmester i 2014, ikke er en
del af et budget.
Partiet sagde nej, da De
Konservative, Socialdemokratiet, SF, Venstre og De Radikale genåbnede 2018-budgettet i forsommeren og vedtog forskellige besparelser,
servicereduktioner og effektiviseringer - blandt andet
på ældreområdet. Og det nej
betød, at Dansk Folkeparti
heller ikke er med i
2019-budgettet,fordi det jo
blandt andet er baseret på de

snit med sparekniven, som
blev skåret i juni.

sagde Christian Holm Donatzky fra De Radikale.

Kerneopgaver i fokus

Ansvar på tværs

Henrik Møller fra Socialdemokratiet understregede, at
målet med forliget blandt
andet var et budget, hvor ældreområdets økonomi hænger sammen.
- Det er rigtigt, at det ikke
er et budget med en masse
nye initiativer og tiltag. Kerneopgaverne har været det
vigtigste, forklarede han.
Venstres Mette Lene Jensen glædede sig over et budget, hvor ældreområdet får
et løft - eller et blot retvisende budget, som hun sagde.
- Ældreområdet har været
underbudgetteret i årevis.
Venstre ønsker et budget i
balance, og det får vi nu, forklarede Mette Lene Jensen.
Christian Holm Donatzky
fra De Radikale ærgrede sig
en smule - blandt andet over
manglende plusser for børnene i 2019-budgettet.
- Jeg havde gerne set, at der
var flere penge til børnene.
Men det er et fi nt budget,

SF's Bente Borg Donkin påpegede, at for hendes parti
havde netop tryghed på ældreområdet været det afgørende. Samtidig glædede
hun sig over det brede forlig.
- Jeg er glad for, at hjemmeplejen nu får den konsolidering og endda udvikles
yderligere. Det er et rigtig
godt budget, som peger
frem, og der er mange partier her i dag. Det viser, at vi
tager ansvar på tværs, forklarede hun.
Benedikte Kiær påpegede
i øvrigt, at Helsingør med de
besparelser, som blev vedtaget i juni og dem, der er i forliget, har skåret 33 millioner
kroner på 2019-budgettet.
Det var acceptabelt sammenlignet med blandt andet
de 70 millioner kroner, som
Halsnæs Kommune skal fi nde på næste års budget,
mente hun.

Send en gratis hilsen
til Det Glade Hjørne
Mail til: dgh@hdnet.dk
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Enhedslisten, Venstre, SF,
De Konservative, Socialdemokratiet og De Radikale er
med i aftalen om 2019-budget. De repræsenterer 22
ud af de 25 mandater i Helsingør Byråd. Kun Dansk
Folkeparti og Lokaldemokraterne er ikke med.

2019-budgetaftale skal afhjælpe
presset økonomi til ældre og børn
Hjemmeplejen bliver
løftet, og institutioner
får flere penge i de
kommende fire år.
Af Jesper
Munch Nielsen
j.munch@hdnet.dk
Foto:
Torben Sørensen
torben@kalabas.dk

BUDGET: Helsingør-partier-

nes aftale om 2019-budgettet er først og fremmest en
aftale, der løfter ældreområdet økonomisk. 142 millioner kroner over fi re år afsætter forliget til ældreområdet,
som har været under et voldsomt økonomisk pres i de seneste år, hvor budgetterne
ikke har kunnet følge med de
ældres behov.
Det er ikke mindst et stigende behov for intensiv
hjemmepleje og andre sundhedsydelser til ældre, der
har fået kommunens budgetter til at halte bagefter.
Der er flere ældre med kroniske sygdomme, og samtidig bliver også de ældre
sendt hurtigere hjem fra hospitalerne end tidligere og
gør en del sundhedsopgaver
til kommunalt ansvar.
Bedre hjemmepleje

Nu tilføres hjemmeplejen de
cirka 142 millioner kroner

for at skabe balance i regnskabet og mere til, hvilket
ifølge forligspartierne vil
sikre velfungerende hjemmepleje til alle de ældre, der
er visiteret til det.
En fokuseret indsats på at
forbedre arbejdsmiljøet og
trivslen hos de ansatte i
hjemmeplejen og styrke rekrutteringen af nye ansatte
ligger også i aftalen. Helsingør Kommune har nemlig
svært ved at få og fastholde
personale til hjemmeplejen.
Millioner til institutioner

Også børne-området kan se
frem til, at der kommer flere
penge på budgettet fra 2019
og frem.
Børnetallet er på vej op
igen efter år med fald, og det
kræver ekstra økonomi. I de
kommende fi re år vil der
derfor blive afsat 30 millioner kroner ekstra til dagsinstitutionerne i Helsingør
kommune så de kan håndtere stigningen i børnetallet.
Desuden ønsker partierne
bag budgetforliget at få undersøgt, hvor det giver mening at bygge nye institutioner - formentlig peges der på
Hornbæk og Espergærde.
Bedre sagsbehandling

Udover at skulle tage højde
for, at der bliver flere ældre
og flere børn i kommunen,
fokuserer budgetaftalens
partier også på, at sagsbe-

handlingen og styringen af
økonomien på en række af
de store velfærdsområder
skal blive bedre.
Det gælder blandt andet
på området for udsatte børn
og voksne med handicaps.
Antallet af sager stiger, det
samme gør udgifterne.
Derfor ønsker forligspartierne, at kommunen skal i
tidligere og tættere kontakt
med de pågældende borgere, hvilket angiveligt vil både forbedre og forkorte behandlingen af sagerne. Over
13 millioner kroner bliver
der derfor afsat til at hyre flere medarbejdere til det såkaldte myndighedsarbejde
på området.
Det ligger desuden i forligsteksten, at Helsingør
Kommune sammenlignet
med andre kommuner ligger
højt på udgifter til chefer og
administrationsudgifter,
men lavt på sagsbehandlere
mere mere. Derfor skal direktionen udarbejde en plan
for at flytte penge fra ledelse
og støttefunktioner til såkaldt myndighedspersonale.
Endnu flere i arbejde

I budgetaftalen ligger også,
at kommunen afsætter 5
millioner kroner ekstra om
året til en indsats for at få
endnu flere lokale borgere i
beskæftigelse.
I forvejen har Helsingør

succes med tiltag på det område, fordi flere og flere flygtninge kommer i arbejde, og
antallet af kontanthjælpsmodtagere er blevet lavere
end tidligere. De 5 millioner
kroner bliver afsat med en
forventning om, at kommunens udgifter til forsørgelse
falder med cirka 9,4 millioner kroner om året.
Gang i stadion-grunden

Forligspartierne har en også
en forventning om, at der vil
komme endnu mere turbo
på byggeriet i Helsingør i de
kommende år - ikke mindst
af boliger. Det afspejler sig
også i budget-aftalen.
Arbejdet med lokalplaner
skal i den anledning styrkes
ved at få flere folk ansat i
planafdelingen i kommunen. Og desuden bliver der
afsat penge til at begynde arbejdet med stadion-grunden på Nordre Strandvej,
som skal forvandles til et attraktivt boligområde, når
det nye stadion på Gl. Hellebækvej er færdigt.
I forbindelse med det nye
stadion er der lagt penge ind
i budgettet til at få trafi ksikret på stedet - ligesom ved
det kommende sundhedshus på Prøvestenen, ved
Skolen I Bymidten på Marienlyst Allé og områder i
Espergærde, nemlig ved Triumph-fabrikken og idrætsbyen.

Her er nogle af 2019-eﬀektiviseringerne

De Konservative, Socialdemokratiet, SF, Venstre og De Radikale vedtog før sommerferien en stribe besparelser, servicereduktioner og eﬀektiviseringer på en lang række kommunale områder - i lyset af, at kommunen stod over for en massiv
budgetoverskridelse i 2018. Blandt andet blev der skåret ned
på bibliotekernes åbningstid og på det antal minutter, som
nogle borgere kan få hjemmehjælp i.
Det budgetforlig, som nu er blevet indgået, viderefører de
besparelser og rummer også nye eﬀektiviseringer og servicereduktioner, blandt andet…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Få det lokale overblik i nyhedsbrevet
– direkte på din mobiltelefon.
Tilmeld dig på helsingordagblad.dk

Eﬀektiviseringer i Nordsjællands Park og Vej
Forhøjelse af gebyrtakster på bibliotekerne
Nedlæggelse af tilskud til Multietnisk Festival
Pristigning på børnekulturcentrets undervisningstilbud
Brug af plejefamilier som alternativ til anbringelser af
børn og unge på opholdssteder
Optimering af organisation og arbejdstilrettelæggelse i
kommunens Center for Sundhed og Omsorg
Fælles administration for hjemmepleje og andre enheder
Eﬀektivisering af planlægning i hjemmeplejen
Hjemtagning af færdigbehandlede hospitalspatienter
Nedbringelse af antallet af ledige i løntilskud
Billigere service på ventilation
Samme rengøringsstandard på skolekontorer og lærerarbejdspladser som i kommunens administration
Mindre vagtrundering på skolerne
Hjemtagelse af legionella-prøvetagning
Nedsættelse af direktionens budget
Opsigelsen af kommunens Ritzau-abonnement
Afkortelse af budgetforhandlingsseminiar til en dag
Nedlæggelse af en stilling på Center for Job & Oplevelse
Nedlæggelse af førstehjælpskurser i 8. klasserne
Mindre renovering af gågadebelægning og flisefortove
Mindre opsamling af aﬀald i parker og naturområder
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Ungeråd: "Unge skal ikke flygte"
Ungerådet er netop
kommet med et udspil til, hvordan den
nye "Cinemaby" kan
se ud.
Af
Victor Kuhlman
v.kuhlman@hdnet.dk

HELSINGØR: Om kun tre år

vil området omkring Helsingør-biografen Cinema Center være forvandlet til noget
helt andet end de nedslidte
bygninger, man ser i dag.
Det er dog stadig ikke besluttet, hvordan området
skal se ud, og nu melder Helsingør ungeråd sig på banen
med deres bud på et campus-område.
- Vi har jo lavet et udspil,
fordi vi gerne vil have indflydelse på, hvad der sker.
- Det skal være så stort,
ambitiøst og visionært som
overhovedet muligt, for vi vil
samle alt, hvad der hedder

ungdom i Helsingør og skabe en by i byen.
- Politik er ikke kun for
gamle mænd med slips, det
er for alle og for alle generationer.
- Hvis vi gerne vil have en
kommune, som de unge ikke
flygter fra, så burde man lytte til dem, man vil tiltrække,
siger Adam Nikolaj Margaard, der er formand for
Helsingør Ungeråd.

om rette beliggenhed, men
den har man i det her område i den gamle småkagefabrik, siger Adam Nikolaj
Margaard.
Handler om kompromis

Mangler et ungdomshus

I Ungerådets udspil lægges
der stor vægt på, at skaffe billige boliger til unge, at samle uddannelser og være centrum for de kommunale Kultur- og Fritidstilbud.
Det har været vigtigt for
ungerådet, at de var nogle af
de første, som kom med et
udspil, da der dermed er
større chance for, at man bliver lyttet til.
- Jeg tror ærlig talt, at det
er en tabersag for politikerne
at gå i mod vores første ud-

Ungerådet vil gerne have en samlet ungdom i Helsingør.
(Foto: Ungerådet)

spil. De har selv håbet på, at
der ville komme et aktivt ungeråd fyldt med ildsjæle som
vil Helsingør Kommune, og
det er det, vi kan give dem
nu.
- Ungdommen i Helsingør
er enormt splitte. Vi vil gerne
have et samlingssted og en
samlet ungdom.

- Vi har brugt hele sommeren på at stykke det her sammen, og været i kontakt med
alle mulige kilder.
- Den helt store drøm er, at
vi endelig får det ungdomshus, som byen har manglet i
så mange år.
- Det er tidligere faldet på,
at man ikke har været enige

Selvom ungerådet har brugt
det meste af sommeren på at
udarbejde deres udspil, er
arbejdet langt fra forbi.
- Planen herfra er at videreudvikle ideerne og tage
snakken med politikere, investorer, og hvem der ellers
er interesserede.
- Det handler jo om at fi nde kompromisser, som alle
kan blive enige om.
- Intet er skrevet i sten
endnu, men nu har vi vist vores planer og tanker, og så
må vi arbejde videre herfra.
- Vi skal ud og snakke med
alle partierne og høre, hvad
de synes om forslaget.
- Tirsdag morgen tager vi
med ungelivet rundt i Jylland, hvor vi skal køre rundt
i en bus fyldt med politikere

I den røde zone skal der
være billige leje-, eje- og
studenterboliger.
Ungerådet ønsker at
etablere en studieenklave i midten af
Cinemabyen, hvor
uddannelserne HF &
VUC Nordsjælland,
det samlede 10.
klassetilbud og erhvervsuddannelserne blandt andet
skal ligge.
Den gule zone skal
være til kommunale Kultur- og Fritidstilbud gennem to selvstændige institutioner
- Ungdomsskolen
og Ungdomskulturhuset.
I den grønne zone vil
der være natur, miljø
og Infrastruktur.
I den blå zone skal
der etableres et
livligt og mangfoldigt erhvervsområde, der tager højde for kommunens
arkitekturpolitiske målsætninger, i den sydlige
del af Cinemabyen.
Den orange zone forbliver
uændret.

Flere end 8.000 følger
Helsingør Dagblad på facebook.
Like os og vær med

fra byrådet.
- Det giver allerede rig mulighed for at uddybe, hvad vi
ønsker for området.
-Den 30. august har vi et
møde planlagt, hvor vi skal
diskutere, hvordan vi kan
have indflydelse på projektet, siger Adam Nikolaj Margaard.

Hvad er ungerådet
Helsingør Ungeråd er en
selvstændig organisation
bestående af unge der studerer, arbejder og/eller bor
i Helsingør Kommune. Vi
dækker primært over aldersgruppen 15 - 25. Alle
kan frit komme til vores møder og opnå automatisk tale- og stemmeret. Der kan
dog opnås medlemsdispensation for unge ned til 13 år
og op til 30 år.
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Byrådsmøde mandag
den 30. april 2018 kl. 17.00

Lev bedre
med din kroniske sygdom

Nyt kursus for pårørende
til langvarigt syge

MANDAG DEN 27. AUGUST 2018 HOLDER BYRÅDET
MØDE KL. 17.00 I BYRÅDSSALEN PÅ RÅDHUSET,
STENGADE 59 I HELSINGØR.

Ved du, at du kan få støtte til at leve bedre med din kroniske
sygdom? Første skridt er en samtale om din sundhed, “Din
sundhed - din samtale”, som varer godt en time. Undervejs
taler vi om, hvordan du bedst forebygger udvikling i din kroniske sygdom. Du bliver hjulpet til at sætte mål og lægge en
konkret plan for, hvilke aktiviteter der kan hjælpe dig til at
leve bedre med din kroniske sygdom.

Oplever du udfordringer i hverdagen som pårørende?

Du kan se dagsordenen på www.helsingor.dk/ Politik/
Dagsordener og Referater. Byrådets beslutninger kan ses
samme sted dagen efter Byrådets møde. Næste ordinære
byrådsmøde afholdes mandag den 24. september 2018.

Vejledning og aktiviteter kan handle om:

SE BYRÅDSMØDET
Du kan se den åbne del af byrådsmødet direkte over nettet
på www.helsingor.dk. Du kan også høre den åbne del af
debatten i radioen eller overvære den i byrådssalen. Radio
Helsingør sender mødet på følgende frekvenser: FM 92,8,
Stofa 96,8, Vapnagård 106,6.

• Fysisk træning
• Kostvejledning

Kurset “Lær at tackle” hverdagen som pårørende er målrettet pårørende til voksne, som har langvarig sygdom eller
funktionsnedsættelse. På kurset får deltagerne konkrete
redskaber til at passe på sig selv, bede om hjælp og bevare
sociale relationer. Hvert kursus består af 7 moduler à 2,5
time. Kurserne varetages af mennesker, der selv er eller har
været pårørende og har gennemgået en instruktøruddannelse.
Læs mere på www.lærattackle.dk eller www.helsingor.dk.
Spørgsmål og tilmelding til sundhedskonsulent Helle Pedersen på tlf. 25313267 eller laerattackle@helsingor.dk.

• Rygestoprådgivning
• Samtale om alkoholvaner
• Undervisning i din sygdom

Gratis workshop:
Bliv din egen chef
Kom til gratis workshop og hør, hvordan du kan starte din
egen virksomhed i Helsingør Kommune.
Workshoppen henvender sig til dig, der har svært ved at
finde et job, men samtidigt har lyst til at starte egen virksomhed. På dagen taler vi idé og plan samt store og små
udfordringer for dig og din virksomhed. Mød Juan Recinos
Jensen, erhvervs- og iværksætterkonsulent fra Helsingør
Kommune samt Yalla2gether, en mentor-virksomhed, der
hjælper nydanskere videre i Danmark.
Hvornår: Torsdag den 30. august kl. 17-19 i Kulturhus Syd,
Hovmarken 7.
Tilmelding: Skriv til Juan Recinos Jensen, jrj12@helsingor.
dk. Læs mere på www.helsingor.dk/erhverv

Den Nationale Flagdag den 5. september er en anerkendelse
af alle, der siden 1948 har været udsendt på vegne af den
danske stat, og har deltaget og fortsat deltager i internationale, fredsstøttende og humanitære missioner. Markering af
dagen sker i et samarbejde mellem Helsingør Domkirke Sct.
Olai, soldaterforeninger og Helsingør Kommune.
Veteraner, nuværende soldater, udsendte inden for politiet,
pårørende og andre interesserede er velkomne. Soldaterforeninger og andre veteranforeninger er meget velkomne
med deres fane. Besked om dette sendes til Tim Hvolgaard
på tim@hvolgaard.dk.
PROGRAM:

Ny praksis i sager
om sygedagpenge

• Kl. 18.30: Veteran-Gudstjeneste i Helsingør Domkirke
• Fælles afgang til Helsingør Kirkegård med faner
• Kl. 19.20: Kransenedlæggelse ved mindesten (benyt indgang fra I. L. Tvedes Vej)
• Kl. 19.50: Reception i Byrådssalen på Helsingør Rådhus
med taler fra 1. viceborgmester Henrik Møller og Kaptajn
ved 3. Livgardebataljon, Daniel Melgaard Jacobsen.
• Afslutning ca. kl. 21.00.

Er du nedtrykt, bekymret eller nervøs? Har du svært ved at
sove? Har du svært ved at passe skole eller arbejde? Er du
mellem 15 og 25 år? Så er kurset “Lær at tackle angst og
depression for unge” måske noget for dig. Du bliver bedre
til at hjælpe dig selv og få gjort de ting, du gerne vil ¿ og
hvis du vil, kan du blive en del af et fællesskab med andre
unge. Kurset starter den 25. september og kører hver tirsdag i syv uger. Den 18. september er der informationsmøde
for tilmeldte deltagere.
Kurset er gratis og ledes af to instruktører, som selv har
angst og depression tæt inde på livet. Sted: Frivilligcenter
Fredensborg, Teglgårdsvej 423A, 3050 Humlebæk. Læs
mere på www.helsingor.dk/lærattackle. Tilmelding eller
spørgsmål til kursuskoordinator Frederikke Storm på tlf.: 25
31 35 48 eller laerattackle@helsingor.dk

Telefonerne er åbne:
Mandag
8.00-15.00
Tirsdag
8.00-16.00
Onsdag
8.00-16.00
Torsdag
8.00-17.00
Fredag
8.00-12.30

Din praktiserende læge eller en sygehuslæge kan henvise
dig. Du kan også selv tage en første kontakt til Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, Nørrevej 95, 3070 Snekkersten eller på telefon 49 28 19 22 dagligt mellem 8.30 og
14.00.

En dom fra Østre Landsret betyder, at Ankestyrelsen
fastlægger ny praksis i nogle sager om sygedagpenge.
Dommen omhandler ikke en sag fra Helsingør Kommune,
men den får betydning for samtlige kommuner i Danmark,
herunder også Helsingør Kommune.

Lær at tackle angst og depression
- for unge

Tlf. 49 28 28 28
mail@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Du kan deltage, hvis du er over 18 år, har en kronisk sygdom
og bor i Helsingør Kommune. Du skal være motiveret for at
deltage på et hold, kunne tale og forstå dansk, og din kroniske sygdom skal være konstateret af en læge. Din sygdom
kan være KOL, type 2 diabetes, hjertesygdom, kræft, nyopstået lænderyglidelse eller anden kronisk sygdom.

Flagdagen i Helsingør
5. september 2018

Den nye praksis betyder, at udbetalingen af dagpenge tidligst kan stoppes fra datoen for kommunens afgørelse. Det
vil sige fra datoen på det brev, hvor kommunen meddeler, at
den har truffet afgørelse om at stoppe udbetalingen. Enkelte
borgere kan derfor få behandlet deres sag om arbejdsdygtighed igen, da borgere kan have ret til flere sygedagpenge,
end de har fået udbetalt. Det drejer sig kun om sager, hvor
Ankestyrelsen eller kommunerne har afgjort sagerne om
arbejdsdygtighed med tilbagevirkende kraft. Afgørelsen fra
Østre Landsret omhandler kun sager, hvor afgørelen er truffet efter maj 2015.

Er man dårligt gående, eller ikke har mulighed for at være
med fra starten, er det muligt at støde til arrangementet senere, fx ved kransenedlæggelsen eller på Rådhuset. Kontakt Maria Dalsgaard, Helsingør Kommune, på tlf. 2531 2269
for mere information.

Skulle du have haft en sag i Sygedagpengeafdelingen i den
periode er du velkommen til at kontakte Team sygedagpenge på sikkerpost.ju@helsingor.dk eller lederen af området Jan Henriksen på tlf. 25312916

Personlig henvendelse i Borgerservice, Birkedalsvej 27:
Mandag
9.00-13.30
Tirsdag
9.00-13.30
Onsdag
Lukket*
Torsdag:
9.00-18.00 (kl. 17 - 18 er der kun åbent for bestilling af pas
og kørekort, og du skal bestille tid på forhånd).
Fredag
9.00-12.00
* Der er åbent for selvbetjening på Birkedalsvej 27 onsdage fra kl. 9.00-13.30.

Læs mere på www.helsingor.dk
Besøg os på facebook.com/helsingorkommune

6 HelsingørDagblad

Tirsdag den 21. august 2018

LOKALT | Indsats i gågaden og på Nordre Mole

Venstre-formand
er træt af ulovligt ræs
Formand for Venstre i
Helsingør Bjørn Cronquist opfordrer til en
indsats overfor utryghedsskabende adfærd. Blandt andet er
der problemer med
ulovlig bilræs og banderelaterede personer, der holder til påNordre Mole. Parkeringsvagterne tør ikke håndhæve loven,
fortæller han.
Af
Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

HELSINGØR: Der skal og må

ske noget, mener Bjørn
Cronquist, som ud at bo i bymidten i Helsingør også er
formand for Venstre i Helsingør.
- Vi vil i Venstre
gerne sætte fokus på noget
af
den
utryghedsskabende
adfærd,
der desværre
forekommer.
Ikke kun
på Nordre
Mole men også i centrum af
byen, siger Bjørn
Cronquist.
Helsingør Dagblad omtalte i forrige uge, at der er problemer med bilister, der
trods bilzoneforbuddet, benytter Nordre Mole som parkeringsareal- Jeg har som
medlem af bestyrelsen i
Venstre modtaget henvendelser fra borgere, og ved
selvsyn konstateret at der er
et problem med omfattende
og daglig parkering på arealet. I gennemsnit parkerer
der uretmæssigt 20-30 biler
hver aften på. På trods af den
tydelige skiltning og indkørselsforbud, siger Bjørn Cronquist.
P-vagter tør ikke
håndhæve regler

Som omtalt i avisen er der
angiveligt også problemer
med banderelaterede personer, som spreder utryghed
på molen.
En oplysning som Bjørn

”

Det kan ikke være meningen,
at bandemiljøet skal sætte
dagsordenen og parkeringsvagterne ikke tør udføre deres arbejde.
BJØRN CRONQVIST, FORMAND
FOR VENSTRE, HELSINGØR.

Sommeren igennem har der været problemer med ulovligt parkerede biler på Nordre Mole. (privatfoto).

Cronquist,
der har
været
i
kontakt med
parkeringsselskabet , der har ansvaret for at håndhæve reglerne på Nordre Mole, kan
bekræfte.
Det fremgår også af mailkorrespondancen mellem
Bjørn Cronquist og fi rmaet
Apcoa, der driver parkeringsselskabet Europark
" Vagterne, som kommer
på området, oplyser, at området ofte bliver benyttet af
personer fra bandemiljøet
og af sikkerhedsmæssige
hensyn, så holder vagterne
sig væk", oplyser en ansat i
Apcoa Parkering Danmark
som svar på henvendelsen.
Bander bestemmer

Det er chokerende oplysninger, mener Bjørn Cronqvist,
som har henvendt sig til
Nordsjællands Politi i sagen.
- Jeg er rystet over tingenes tilstand. Det kan ikke
være meningen, at bandemiljøet skal sætte dagsordenen og parkeringsvagterne

ikke tør udføre deres arbejde, siger Bjørn Cronqvist.
Han har i forbindelse med
sin henvendelse til politiet,
opfordret til, at der bliver
gjort noget ved problemet.
- Politiet har bekræftet at
de vil sætte mere fokus på
området, og at det er dem,
der skal håndhæve indkørselsforbuddet, siger Bjørn
Cronqvist.
Bilræs i Stengade

Venstreformanden påpeger,
at det ikke kun er på Nordre
Mole, der er problemer med
ulovlig bilkørsel og utryghedsskabende adfærd. Det
foregår også i Stengade,
udenfor butikkernes åbningstid.
- Det er typisk unge i en
stor BMW, som ræser ned
gennem gågaden og ikke respekterer skiltningen. Det
er desværre et tiltagende
problem, mener Bjørn Cronquist.
Fælles sag

Venstre-formanden oplyser,
at Venstre, som har politikeren Mette Lene Jensen repræsenteret i Helsingør By-

Bjørn Cronqvist (lille foto) har henvendt sig til Nordsjællands Politi angående håndhævelse af reglerne på Nordre Mole. (Foto: Torben Sørensen).

råd, vil stille forslag til byrådet om at skabe en fælles løsning, som kan komme problemerne med utryghedsskabende opførsel til livs.
- Vi er et lille parti i byrådet, men derfor vi vil godt
være med til at bane vejen
for en løsning. Venstre øn-

sker at man fra Byrådets side
kræver mere fokus på problemerne. Måske det kan
være nødvendigt at etablere
pullerter for enden af Stengade, som dem ved Nordre
Mole. Vi er godt klar over, at
det kun er symptombehandling, men det kan være en af

løsningerne, siger Bjørn
Cronquist.
Det har ikke været muligt
indenfor
redaktionens
deadline at indhente en
kommentar i sagen hos
Nordsjællands Politi, som
Helsingør Dagblad har lagt
besked.

Find Helsingør Dagblad på Instagram
@helsingordagblad
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LOKALT
Der er slukket for varmen i Hornbæk

Ovne stjålet

HORNBÆK: Hornbæk Fjernvarme har afbrudt varmeforsy-

HORNBÆK: To indbyg-

ningen til Hornbæk i dag tirsdag, mellem klokken 8 og 14.
Afbrydelsen sker for at kunne udskifte sikkerhedsventiler
på varmeværket og en utæt ventilbrønd på hjørnet af Sauntevej og Drachmannsvej. Tidpsunktet er valgt, fordi det
skønnes at være her, færrest blive generet af den midlertidige afbrydelse.

ningsovne samt en induktionskogeplade er mellem
lørdag kl. 15 og søndag kl.
17.45 blevet stjålet fra et fritidshus på Teilmanns Allé i
Hornbæk.Sommerhuset er
under opførelse.

Tre mand over bord
HORNBÆK: Tre personer

kom galt af sted, da de mandag ved 13-tiden befandt sig
i en båd to til tre sømil i Øresund ud for Hornbæk.
Båden kæntrede og de tre
ombordværende faldt i vandet. Der blev slået alarm til
Helsingør Kommunes Beredskab, som sendte et red-

ningshold til stedet. Men da
redningsfolkene nåede frem
var tre personer i færd med
at gå i land uden at have lidt
nævneværdig overlast under vandgangen.
Det blev da heller ikke
nødvendigt at sende ambulance til stedet. De nødstedte havde fået hjælp af en ki-

tesurfer, der tilfældigvis befandt sig i farvandet.
Ifølge beredskabets oplysninger, så skulle de tre forulykkede have haft redningsveste på.
Der er ingen oplysninger
om hvad der lå bag bådens
kæntring.

Hornbæk Skibshandel sælges
Solid modevirksomhed i attraktivt område

De elektroniske pullerter, der forhindrer bilkørsel på Nordre Mole, har været ude af
drift det meste af sommeren. (Foto: Torben Sørensen)

Slots- og Kulturstyrelsen:
Pullerter virker snart
HELSINGØR: Der er lavet en
aftale med teknikere om, at
de i dag skal påbegynde arbejdet med at reparere de
elektroniske pullerter, der
skal forhindre ulovlig bilkørsel på Nordre Mole. Det
oplyser Slots- og Kulturstyrelsens presseafdeling.
- Teknikerne kommer i
morgen (tirsdag, red) for at
udskifte hydralikken. Reparationen forventes afsluttet
indenfor et par dage, oplyses
det.
Som omtalt i Helsingør
Dagblad for to uger siden,
har pullerterne været ude af
drift siden starten af sommeren. Det skyldes en påkørsel, som har beskadiget
dem, og problemer med at
skaffe teknikere til at reparere skaderne. Således har
det været svært at skaffe tek-

nikere i sommerferieperioden, som oplyst af Slots- og
Kulturstyrelsen.
Styrelsen oplyser, at der
med få dages mellemrum
har været to påkørsler af

”

Teknikerne kommer i morgen (i
dag, red) for at
udskifte hydralikken. Reparationen forventes
afsluttet indenfor et par dage.
SLOTS- OG
KULTURSTYRELSEN

pullerterne. Første gang blev
skaden udbedret.
- Umiddelbart kan det være lidt svært at forstå at det
skal tage så lang tid at reparere dem, mener Bjørn
Cronquist, der som omtalt i
en artikel i dagens avis har
henvendt sig til politiet med
problemer med bilkørsel og
banderelaterede personer,
der i løbet af sommeren har
opholdt sig på Nordre Mole.
Slots- og Kulturstyrelsen
oplyser, at styrelsen ikke er
bekendt med, at Nordre Mole, som omtalt i dagens avis,
er blevet opholdsted for bandemiljøet. Styrelsen er dog
bekendt med, at Nordre Mole bliver benyttet af en del
lystfiskere, som ulovligt parkerer bilen på molen.

Pris 6,9 mio. kr. ekskl. varelager.
Rekvirer prospekt hos Jan Hinnerskov, tlf. 2116 4422 eller e-mail: jh@nordiskkapitalraad.dk.

tze

SHOP AMOK OMBORD

OG I SVERIGE

Sejl med strømmen og oplev den anden side af Sundet. Tag familien med på en hyggelig
udﬂugt i Helsingborg. Nyd lidt lækkert i cafeen ombord, køb ind i butikken og brug dine
stærke danske kroner på noget godt til dig og familien i Helsingborg.
Køb billetten i appen eller i billetkontoret i terminalen.

* Gælder som landgangsbillet t/r t.o.m. 31/8
for 2 voksne og 2-3 børn

Forretningsudvikling
Virksomhedsformidling
Kapitalfremskaffelse

FAMILIEBILLET

148,-*
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REGIONEN

LOKALT

Hillerød i top med udlicitering
HILLERØD: I Hillerød og Frederikssund kommu-

ner er det private virksomheder, der slår græs, reparerer veje og rydder sne. Begge kommuner udliciterede i 2017 knap 82 procent af deres tekniske
driftsopgaver inden for vej- og parkområdet. Det
giver dem en flot anden- og tredjeplads over de
kommuner, der udliciterer mest i Danmark. Gribskov Kommune udliciterede 73 procent af driftsopgaverne. I de øvrige nordsjællandske kommuner
udfører private virksomheder kun mellem en tredjedel og halvdelen af kommunernes tekniske opgaver. En udregning fra Dansk Byggeri viser, at
kommunerne i Nordsjælland kunne spare 38 mio.
kr. i alt, hvis de udliciterede 90 procent af driftsopgaverne.

Nye fejl på akuttelefonen
HILLERØD: Region Hovedstadens akutberedskab

har for tredje gang mistet optagelser af samtaler på
grund af en teknisk fejl, skriver Beredskabsinfo.dk.
Forrige år var det dele af radiokommunikationen med ambulancerne, der ikke blev optaget i ni
måneder, samt 20.000 opkald til de sundhedsfaglige visitatorer, der ikke blev optaget.
Denne gang har Region Hovedstaden opdaget, at
der i to perioder i 2017 og 2018 er et større antal
samtaler på Akuttelefon 1813, der ikke er blevet
optaget. Regionen opdagede de to fejl i forbindelse
med behandlingen af en konkret sag.
Region Hovedstaden konstaterer, at den tekniske overvågning af, om systemet optager samtalerne som ønsket, har vist sig ikke at være "omfangsrig nok". Regionen er derfor i dialog med leverandøren omkring en forbedret og mere detaljeret
overvågning af, om optagelsen fi nder sted.

Dansere må vente på endeligt svar
GRIBSKOV: Scenekunstcentret Nordic Moves

House fra København, der har planer om at slå sig
ned i Tisvildeleje, har foreløbigt fået nej fra Gribskov Kommune til en ansøgning om et beløb i størrelsesordenen 150-250.000 kr. til at etablere sig for.
Gribskov Kommunes administration har afvist
ansøgningen, men har sendt den videre til Udvalget for Kultur.

Ny formand skal skaﬀe kunder
HØRSHOLM: 70-årige Oluf Ravn, pensioneret ju-

rist, har aldrig selv drevet en butik. Men nu har
han påtaget sig rollen som formand for Gågadeforeningen i Hørsholm. Det betyder først og fremmest, at han skal forsøge at få mere trafi k til Hørsholm, mener han.
- Jeg ser det sådan, at jeg skal skaffe trafi kken, og
så skal forretningerne sørge for, at det er attraktivt
at handle hos dem, siger Oluf Ravn til sn.dk.
Ifølge Oluf Ravn er der noget at tage fat på i Hørsholm. Han henviser til »handelsbalancetal« fra
analyser fra Institut for Centerplanlægning, som
for over 10 år siden viste et overskud. Det betyder,
at flere kunder handlede i Hørsholm, end der var
kundegrundlag til. Men nu viser balancen et underskud, og detailhandlen bevæger sig mod et indeks på 95.

Succes med hjerneprojekt
ALLERØD: Interessen for Allerød Bibliotekers pro-

jekt »Hold hjernen frisk«, har været så stor, at der er
udsolgt til alle projektets aktivitetsforløb. Biblioteket har desuden måtte lukket for ventelisten.
For at flest mulige skal have glæde af projektet,
inviterer biblioteket til et gratis åbningsarrangement onsdag den 22. august klokken 15.

Stationsmester Jens Jensen og beredskabsinspektør Henrik Dippel (tv) håber, der kommer rigtigt mange deltidsbrandmænd i svøb, når der er åbent hus her på Espergærde Brandstation på søndag. (Foto: Torben Sørensen)

Atter mangel på
deltidsbrandmænd
i Espergærde
Helsingør Kommunes
Beredskab holder
åbent hus i brandstationen på Bybjergvej i
weekenden for at fortælle om hvervet som
deltidsbrandmand.
Af
Niels Berg
n.berg@hdnet.dk

ESPERGÆRDE: For to år siden efterlyste Helsingør
Kommunes Beredskab også
deltidsbrandmænd
til
brandstationen på Bybjergvej i Espergærde.
Dengang blev stationen
ikke ligefrem rendt overende af interesserede, men det
blev da til et par stykker mere. Nu er behovet der igen.
Derfor holder beredskabet
åbent hus på brandstationen
i weekenden nærmere betegnet søndag den 26.
august fra klokken 10 til

klokken 12, hvor interesserede kan få meget mere information om deltidsjobbet
som brandmand M/K og
prøve brandmandsudstyret.
- Behovet har været der i et
lille års tid, men vi har dækket ind med brandmænd fra
de andre stationer. Det er ikke holdbart i længden, siger
beredskabsinspektør Henrik Dippel fra Helsingør
Kommunes Beredskab.
Mangler en håndfuld

- Der er behov for otte brandfolk på stationen, så der kan
etableres et to-holdskift 24
timer i døgnet alle ugens dage, og lige nu mangler vi fi refem nye deltidsbrandmænd
i Espergærde for at kunne
gøre det, Rent faktisk ville vi
allerhelst op på en 12-mands
normering, så der kan laves
et tre-holdsskift, siger beredskabsinspektøren.
Brandstationen er en del
af kommunens beredskab

Vil du være borgerjournalist på Helsingør Dagblad?
Så skriv til borgerredaktør Pernille Hermann
p.hermann@hdnet.dk

sammen med brandstationerne i Helsingør, Tikøb og
Hornbæk.
Interesse for at hjælpe

Der er omkring 140 udrykninger om året fra brandstationen i Espergærde, som
også assisterer Nordsjællands Brandvæsen i Humlebæk/Nivå-området. Stationen støtter dog også udrykninger i resten af Helsingør
kommune.
På Bybjergvej råder brandvæsenet over en automobilsprøjte som medbringer
3.000 liter vand og et servicekøretøj
En deltidsbrandmand er
fyldt 18 år, har normal fysik
og godt helbred. Han eller
hun har kørekort og gerne
kategori C-kørekort.
En ren straffeattest er påkrævet, og deltidsbrandmanden nærer en generel
interesse for at hjælpe borgerne i sit nærområde, når

uheldet er sket
Kommende deltidsbrandmænd skal bo i nærheden af
vores brandstation, fortæller
Henrik
Dippel,
Beredskabet tilbyder en deltidsansættelse som honorarlønnet brandmand M/K.
- Desuden byder brandvæsenet på en moderne
brandstation med fi ne faciliteter, et godt kammeratskab, uddannelse som
brandmand, hvis du ikke allerede har uddannelsen, og
generelt mange spændende
oplevelser i vores beredskab,
siger beredskabsinspektøren.
Interesserede kan allerede nu rette henvendelse til
stationsmesteren i Espergærde på telefon 26730060
og det er muligt at læse nærmere om beredskabet på
hjemmesiderne www.beredskab.helsingor.dk og
www.nsbs.dk.
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LOKALT | Tillid

Pendlere kan snart stole på
Kystbanen
Et ud af tre tog var
forsinket i sidste uge,
men driften er snart
stabiliseret, lover
DSB's informationschef, Tony Bispeskov.

længet, der er kommet nye
skinner, men samtidig skal
man også være sikker på, at
dørene virker og at togene
har den rette længde.
- I denne her uge, vil jeg
være glad hvis det er 75 procent af togene som kommer
til tiden, for man må også acceptere, at tingene lige skal
falde på plads.
- Dog tænker jeg, at der ikke skal gå lang tid, før togene
begynder at køre, fuldstændig som de skal, så jeg håber
da, at tingene ser meget anderledes ud inden for de næste 14 dage, siger Michael
Randropp.

Af
Victor Kuhlman
v.kuhlman@hdnet.dk

KYSTBANEN: - Sidste uge

var ikke en særlig køn omgang at komme tilbage til
Kystbanenmed hensyn til
rettidighed, siger Michael
Randropp, der er Pendlerklubben Kystbanens talsmand.
Efter en sommer med togbusser startede driften på
Kystbanen med tre afgange
i timen i sidste uge.
Omkring to tredjedele af
togene ankom til tiden eller
inden for de tre minutter,
som ikke betegnes som forsinkelse.
Tony Bispeskov, der er informationschef hos DSB,
fortæller, at det ikke er godt
nok, men at det har en naturlig forklaring.
- Vi har haft for mange forsinkelser sidste uge, men det
skyldes i høj grad, at der
skulle trykkes skinner på
plads efter renoveringen.
- Der måtte ikke køre for
mange toge, og samtidig
kunne de ikke køre lige så
hurtigt som normalt.
- Det er også grunden til,
at Banedanmark har bedt os
om at køre med færre tog,
men i denne her uge er vi tilbage til det normale.
- Mandag ved middagstid
så det rigtig fornuftigt ud,

”
To ud af tre toge var forsinket på Kystbanen i sidste uge. (Foto: Arkiv)

hvor vi lå på en punktlighed
omkring 96,1 procent, som
jo langt overstiger vores
målsætning på minimum
82,9 procent.
- Selvom det ikke er tal for
hele dagen, er det stadig en
god indikation på, at det er
gået godt, siger Tony Bispeskov.
En normal togdrift igen

Renovationen på Kystbanen
har gjort, at togene på visse
strækninger nu kan køre
hurtigere og indhente tabt
tid, men for Tony Bispeskov

er det vigtigste lige nu, at
togdriften bliver så normal
som mulig.
- Nu er det først og fremmest vigtigt at stabilisere
kystbanen igen.
- Vi kan køre med højere
hastighed og dermed komme hurtigere frem, og det
stiller en præmis om, at vi
rammer mere præcist.
- Det er vigtigt, at kunderne kan regne med, at de kan
komme til og fra skole og arbejde om morgenen og eftermiddagen, for her er trykket
stort.

- Derudover har vi jo en
udfordring i ”røret” mellem
Københavns Hovedbanegård og Nørreport, fordi der
kører rigtig mange tog på to
sæt skinner.
- Derfor er vi i gang med en
ny ordning, hvor togene sydfra ikke stopper på Nørreport, men i stedet kører til
Østerport.
- Det tester vi af for at
fremme punktlighed på
Kystbanen som selvfølgelig
stadig skal stoppe på Nørreport.
- Det giver bedre mulig-

Borgerrådgiveren havde travlt i 2017
Antallet af henvendelser og klager fra borgerne steg i 2017. Hver
femte var utilfreds
med opfølgning og
sagsoplysninger.
Af
Claus Kjærsgaard
c.kjaersgaard@hdnet.dk

HELSINGØR:

Helsingør
Kommune bør overveje at
tilbyde medarbejderne kurser i borgernær forvaltningsret og forvaltningsskik. Forslaget kommer fra

Helsingør Kommunes borgerrådgiver Peter Korsgaard, der også opfordrer til at
der arbejdes med systematisk at lære af klagesager.
Anbefalingerne indgår i beretningen for 2017, der var et
travlt år.
Ialt fi k borgerrådgiveren
391 henvendelser og klager i
løbet af årets tolv måneder.
Det er en markant stigning i
forhold til 2015/16, hvor der
var 321 henvendelser i løbet
af tolv måneder.
Det er ikke afgørelserne,
som borgerne er mest utilfredse med. På det punkt

faldt antallet af henvendelser faktisk markant.
Den store utilfredshed fi ndes til gengæld i emnet "oplysning og sagsbehandling".
Mere end hver femte henvendelse handlede om sager
hvor borgerne oplevede om
utiltrækkelig opfølgning eller inddragelse, eller for lidt
sagsoplysning, eller om utilstrækkelig opfølgning.
Også punktet "Rådgivning" har udløst mange henvendelser og klager.
Borgerrådgiveren hæfter
sig i sin beretning også ved,
at antallet af klager over god

forvaltningsskik er steget
markant, og det samme gælder over afgørelsernes begrundelser.
I den anden retning er antallet af klager over den professionelle borgerbetjening
fortsæt faldenede Det kan
skyldes, at der er mere fokus
på kommunikationen med
borgerne her, skønner borgerrådgiveren.
Borgerrådgiveren vurderer i øvrigt også at større
kendskab til netop borgerrådgiveren kan være en af
årsagerne til at antallet af
henvendelser er steget.

Vær med i lokaldebatten i Helsingør Dagblad
- send dit læserbrev til debat@hdnet.dk

hed for at holde strækningen
stabil, og så må vi se, hvad vi
kan bruge de erfaringer til,
siger Tony Bispeskov.
90 procent rettidige

Pendlerklubben Kystbanens
talsmand Michael Randropp
er glad for, at DSB har fokus
på at få togene på Kystbanen
til at køre mere punktligt.
- Jeg ser jo gerne, at passagererne henover et år får en
rettidighed på 90 procent i
stedet for DSB’s mål på 82,9
procent.
- Rejsetiden er blevet for-

Mandag ved
middagstid så
det rigtig fornuftigt ud, hvor
vi lå på en
punktlighed
omkring 96,1
procent, som jo
langt overstiger
vores målsætning på minimum 82,9 procent.
TONY BISPESKOV,
INFORMATIONSCHEF
HOS DSB
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QM2 tiltrak mange besøgende til Helsingør fra oplandet. De kørte til byen for at se det berømte skib og det kunen mærkes hos byens butikker.

Der skal være flere tilbud til
krydstogtgæster i Helsingør
Helsingørs rammer og
mange muligheder
skal udnyttes bedre,
så flere krydstogtturisterne får lyst til at
blive i byen, fortæller
Helsingør Havnes
krydstogtkoordinator
Birgitte Bergman.

Foto: Torben
Sørensen

forretninger, museer, restauranter, havnen, turistorganisationer og flere andre turisme-aktører skal
sikre, at krystogtturisterne i
Helsingør fremover får
skræddersyet en række tilbud, når de går i land i Helsingør. Byens rammer skal
udnyttes bedre, så krydstogtturisterne i højere grad
vælger oplevelser i Helsingør fremfor at tage på udflugter ud af byen. Derfor er
det nu tanken at etablere et
krydstogt-netværk for at
skabe nye typer af samarbejder og få nye ideer på bordet.

torben@kalabas.dk

Flere på museerne

Af
Kirsten Moth
k.moth@hdnet.dk

TURISME: Et tættere samar-

bejde mellem Helsingørs

- Vi skal have flere ind på
M/S Museet for Søfart, Mad-

markedet, Bymuseet og ud i
butikkerne. Vi skal også have turisterne ind i byens
smukke baggårde og måske
ned i byens ældste kælder
hos antikvitetshandler Max
Guttmann. Vi har så mange
muligheder i vores by. Og
budskabet er simpelt hen, at
jo mere man står sammen
om anløbene hos byens
handlende, attraktioner og
så videre, jo mere vi byder
gæsterne velkomne, jo mere
får vi alle ud af det, siger Birgitte Bergman, krydstogtmanager for Helsingør Havne.
Sammen med Helsingør
Kommunes havnechef, Jesper Schrøder, skal hun i næste måned til to internatio-

nale messer for at markedsføre Helsigør som destination og for at skabe kontakter
inden for branchen. Cruise
Baltic-mødet er et netværk,
hvor 29 havne i Nordeuropa
brandes overfor den internationale krydstogtbranche, heriblandt Helsingør.
Krydstogtmessen Sea Trade
Med fi nder ligeledes sted i
september med deltagelse
fra Helsingør.
City drøfter
krydstogtgæster

Også Helsingør City har
krydstogtturismen på dagsordenen og er indstillet på
en tættere dialog med relevante partnere.
- Blandt andet vil vi gerne

drøfte med blandt andre turistorganisationen Visitnordsjælland, hvad de har af
tanker og hvad de kan forvente af byen, blandt andet
af indkøbsmuligheder, siger
formand for Helsingør City,
Jens Clemmensen.
Han fremhæver besøget af
det berømte Queen Mary2
som det krydstogtanløb, der
denne sommer har skabt
mærkbar opmærksomhed
for Helsingør.
- Med de små skibe når vi
dårligt at opdage, at de har
været her. Med Queen Mary2 kunne vi mærke, at der
var flere mennesker i byen.
Det skyldes især de mange
mennesker, der kom til Helsingør fra et stort opland for

Få det lokale overblik i nyhedsbrevet
– direkte på din mobiltelefon.
Tilmeld dig på helsingordagblad.dk

at se det store skib. Det skabte virkelig opmærksomhed.
Så lige netop med et skib
som Queen Mary2 er der en
dobbelt effekt, siger Jens
Clemmensen.
Helsingør anløbes denne
sommer af endnu to krydstogtskibe, henholdsvis den
2. oktober, hvor Princess Pacific gør et kort ophold og
igen den 7. oktober, hvor den
mindre Vestland Classic
Nordstjernen, kommer.
Næste sæson 2019 er der
indtil videre planlagt fi re
anløb.
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Lærerstuderende får tæt
kontakt med lokale skoler
De studerende på den
nye to-årige læreruddannelse i Helsingør
havde første skoledag
i går. De studerende
kan som led i et nyt
tiltag se frem til et udvidet samarbejde med
lokale skoler.
Af
Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

HELSINGØR: 18 lærer-stude-

rende mødte op til taler og
musik på første studiedag i
går morges på læreruddannelsen, som har fået adresse
på Kulturværftet.
- Vi er rigtig glade for, at I
starter jeres læreruddannelse her i Helsingør Komune,
og vi glæder os til samarbejdet. For her i Helsingør bliver
der et helt særligt samarbejde mellem skolerne og læreruddannelsen, som både
studerende, skoler og læreruddannelsen kommer til at
nyde godt af, nævnte borgmester Bendikte Kiær i sin
tale.
- Vi prøver noget helt nyt
med uddannelsesstation i
Helsingør, og glæder os til at
blive en del af uddannelsestilbuddet. Som noget nyt
indleder vi også et praksisAf Gerda Hedlund,
Borgerjournalist
Hellebo Park, Helsingør

18 studerende mødte ind til første skoledag på Kulturvæftet. Eleverne holder til i lokalet
Agterdækket i forlængelse af biblioteket på anden etage. (Foto: Torben Sørensen)

samarbejde, hvor vores studerende kommer ud på skolerne, og hvor vi får besøg af
lærerne på uddannelsen.
Det har vi store forventninger til. Vi skal også se om vi
kan lære af det, nævnte uddannelsesleder Lis Madsen,
Københavns Professionsuddannelse, UCC, som udbyder læreruddannelsen.
Spændende perspektiver

Skolerne i Espergærde er én
af de skoledistrikter, der har
sagt ja til et samarbejde med
læreruddannelsen.
- Det er noget, vi gerne vil
være en del af og kan se nogle spændende perspektiver i.

Det er enormt positivt, at de
studerende kommer 10 dage
med ud på skolen, hvor de får
mulighed for at følge en lærer og observere. Det er også
med til at udvikle og inspirere os, siger skoleleder Andreas Elkjær.
Skolelederen oplyser, at
skolen i forvejen har en
praktikordning med læreruddannelsen i København og også har en aftale med
den nye læreruddannelse i
Helsingør om at få de studerende i praktikforløb på andetåret.
Tager historien med

Skoleleder Simon Svenstrup

fra Hornbæk Skole var med
til åbningen af den nye uddannelse.
Også han glæder sig over,
Helsingør har fået en læreruddannelsesstation.
- Det betyder, at vi får nogle studerende, som får kendskab til vores skoler, og tager
den gode historie med sig,
når de færdiggør uddannelsen i København, siger skoleleder Simon Svenstrup.
I anledning af første skoledag fi k de lærerstuderende
en introduktion til uddannelsen og en rundvisning på
Kulturværftet som led i første skoledag.
Det er kun de to første år af

Hellebo Park før og nu

HELLEBO: Jeg er blevet op-

fordret til at fortælle lidt fra
en svunden tid.
Jeg flyttede ind i Hellebo
Park sammen med min
mand i 1990. Meget er forandret siden den tid. De store
altaner var åbne men blev
alle overdækket indenfor de
første 2 år.
Man startede med arbejdet i Højhuset. I soveværelserne ud til Grønnegården
havde vi franske altaner, og
murerne var dækket af vildvin som var meget smuk
med flotte farver om efteråret. Når bladene faldt af,
havde vi bunker af dem nede
i skakten. Hver dag lukkede
vi altandøren op og samlede
dem i poser. Der kom et problem med, at træværket og
især fodtrin rådnede i en del
soveværelser, så det blev besluttet, at dørene skulle fjer-

(Foto: Lars Johannessen)

nes og vinduer i.
Da jeg fører dagbog ved
noget specielt, så kan jeg se,
at det blev gjort i marts 2004.

Jeg skriver, at det var et værre svineri og støv, som jeg
måtte rydde op i og gøre rent.
Jeg var blevet alene om det

hele, for min kære mand var
desværre død for tidlig.
Vildvinen blev fjernet fordi den gav fugt. Vinduerne

Skoleleder Andreas Elkjær glæder sig over det udvidede
samarbejde. (Foto: Torben Sørensen)

læreruddannelsen, det er
muligt at tage i Helsingør.
Derefter bliver de studerende tilknyttet uddannelsen
på Campus Carlsberg.

De studerende mødte ind
til taler. Og der var også sørget for musikalsk underholdning til tonerne af
Gnags-nummeret Danmark. (Foto: Torben Sørensen)

blev sat i. Jo, så vidt så godt,
men nu ved alle beboere
nok, at vi ikke kan rengøre
den skakt. Det er i hvert fald
meget svært, siden der ikke
er en dør. De grimme cement-mærkelige blokke ud
fra hvert vindue kunne vi
godt have været foruden. Jeg
kommer flere gange til at
more mig over, da jeg gik på
et kursus i Helsingør i 1992.
Når vi havde pause, talte vi
sammen, og til mig sagde
flere, at Grønnegården i Hellebo Park ligner en fængselsgård. Jeg gik hjem og fortalte
det til min mand. Vi måtte
give dem ret, for hvor ville
det have været flot med vindueskarme med blomster og
ting. Det skulle have været
bygget sådan.

kan jo godt skrive det med
”have og bænke” , men har
jeg tålmodighed til at sidde
på en bænk? Det tror jeg ikke. Andre kan være glade for
det. Jeg er mere til motion,
en cykeltur eller løbe lidt. Jeg
håber, at nye beboere i Hellebo har fået et indtryk af,
hvordan det var engang.
Grønnegården er trist at se
på med alt det beton/cement.
Jeg mindes når Jørn Utzon
og frue sad på en bænk. De
vinkede til mig, og vi fi k en
god snak. De var meget glade for at bo her. Vi kom ”langt
omkring” - også Operahuset
i Sidney. Det bygningsværk
var min mand og jeg imponeret over udvendig, sagde
jeg, men ikke så meget indvendig. Vi kom også ind på
Romerhusene i Helsingør,
men de følte glæden ved at
bo i Hellebo park.
Helt enig, for jeg er enorm
glad for min udsigt ud over
Sundet og den svenske kyst.

Operahuset i Sidney

I Grønnegården vil det være
pænt med blomsterbeder,
små buske og træer og med
bænke ind imellem. Vi har
rigeligt med græsarealer. Jeg

Flere end 8.000 følger
Helsingør Dagblad på facebook
Like os og vær med
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Gør det lettere at gå i skole

Ungeråd
med visioner

Det sikre job
Af Ole Juul Hansen,
Espergærde

DET HAR I mange år været sådan, at kommunens unge er flyttet sydover, når de var
færdig med deres ungdomsuddannelse, Ind
til den pulserende storby, København, hvor
studier og et mere voksent ungdomsliv ventede. Ungdomsmiljøet i Helsingør tabte pusten, når de unge kravlede ud af puppen og
flyttede hjemmefra.
Med de stadig stigende priser på boliger i
København. Med det stadigt større pres på
kollegieboliger, vil det blive sværere og sværere at flytte helt tæt på storbyens tilbud.
Dermed bliver det også vigtigere og vigtigere, at vi i Helsingør kan samle nogle af de
unge op, der ikke er plads til – eller som ikke
har råd til at bo i København.
Vi ligger med en afstand til København,
der kan gøre det attraktivt at slå sig ned her.
Det kræver imidlertid, at vi gør det attraktivt at bo i Helsingør, når man er i starten af
20’erne. Og hvorfor ikke få svarene fra de
unge selv?
Helsingør Ungeråd har brugt sommeren
på at kigge nærmere på området omkring
Rønnebær Alle og Fredericiavej. Området,
der går under navnet ”Cinema-byen”, inspireret af den store biograf, der i dag dominerer området. De har taget Byrådets planer
om at skabe et campusområde helt bogstaveligt.
De har udarbejdet et forslag, som lægger
arm med hele det store område. Langt de
fleste kendte bygninger er væk – undtaget er
dog matriklerne ud mod Kongevejen. De
blander boliger, kultur og fritidsaktiviteter
sammen med uddannelsesinstitutioner,
vejledning, private initiativer og store grønne arealer. Der er tænkt genbrugsplads,
hvor de unge, der ikke har mange midler
kan give eller bytte møbler og tøj. I kan læse
mere om deres projekt på side 4.
Ungerådet har, siden de blev stiftet i den 4.
april i år, arbejde arbejdet i to hovedretninger. Et politisk og et kulturelt. Når man ser
på deres event-kalender på facebook, bliver
man helt glad over det høje aktivitetsniveau, som går lige fra brætspilsaftener, grillog strandhygge til International Political
Workshop, hvor unge studerende fra Japan
og Rusland mødes med danske unge. Og
sidst men ikke mindst har de taget teten
med det omtalte projekt omkring campusbyen.
Det er helt befriende, at de unge tager sagen i egen hånd på egne og fremtidens unges vegne med energi og engagement. Det
er jo ikke sikkert, det ender netop, som det
er tegnet i oplægget, men at det vil smitte af
på fremtidige projekter for området, kan
man være ret sikker på.
Lad os give de engagerede unge al den
hjælp, de beder om. De har fi ngeren på pulsen og de har, helt tydeligt, også fat i visionerne.
DC

SÅ SKAL DER bare skoles
igen, og vi møder dem overalt, travle elever på vej til eller fra skole. Belæsset
med viden, der forhåbentlig til sidst skal
havne inde i deres hoveder.
Der er meget at
slæbe på, og man
kan undre sig over,
at de har hoveder og
fysik til at bære al
den viden.
Men man skal jo blive til noget, så det er
nødvendigt at følge
trit.
Medmindre man
indser konsekvensen af de mange alt
for tunge skoletasker,
og tager en hurtig
målrettet uddannelse
som kiropraktor, den vil
nemlig give garanterede
sikre jobmuligheder i fremtiden.

Tag højde for klima, mennesker
og økonomi i budget 2019
Klima
Af Julie Herdal Molbech,
folketingskandidat,
Alternativet Nordsjælland

FLERE PARTIER I Helsingør
Byråd er sat uden for forhandlingerne om det kommende budget 2019. Og så
vidt jeg er orienteret, er borgerne, organisationerne og
erhvervslivet heller ikke inviteret ind i processen. Det
er ærgerligt set ud fra flere
parametre. Lad mig give et
par eksempler:
Klimakrisen betyder, at vi
fremover skal leve, producere og forbruge på radikalt
anderledes måder end hidtil. Hvis vi ikke tager klimaet
med ind i vores måde at tænke politik og prioritere ressourcer på, skyder vi os selv
og vores børn og børnebørn
grundigt i foden. Denne
sommer står stadig frisk (tør)
i erindringen. Den har allerede kostet milliarder for
landbrugserhvervet, brændt
enorme skovområder ned og
flere hundrede mennesker
har mistet livet. Hvad kan vi

gøre her lokalt i helsingør for
at hjælpe klimaet i balance
igen? Det er et stort spørgsmål - og det kræver løsninger på alle planer af samfundet - politisk, erhvervsmæssigt, kollektivt, individuelt,
nu og i fremtiden. Det er ikke
lette spørgsmål at besvare.
Men det er afgørende nødvendigt at forholde sig til.
Også når man lægger budgettet for Helsingør Kommune i 2019.
Vi står over for en menneskelig krise. Færre mennesker har det rigtigt godt,
imens et voksende antal
mennesker, der fx af den ene
eller anden grund falder
uden for uddannelses- eller
arbejdsfællesskabet, har det
svært. Og i stedet for at hjælpe dem koster samfundet
dem rundt i manegen med
kontrol- og aktiveringsordninger, der alt for ofte gør situationen for den enkelte
værre. Det er en uheldig udvikling, som hverken gavner
erhvervslivet eller sammenhængskraften i vores lokalsamfund. Derfor skal vi selvfølgelig inddrage og lytte til

alle mennesker, når vi prioriterer. Få alles stemmer
frem. Så også de idéer, der
kan hjælpe de mennesker,
der lige nu ikke får lov at byde ind med deres ressourcer,
bliver hørt. Når Alternativet
siger ‘Flere ved mere’ er det
bl.a. fordi, at vi tror på, at politik bedst udvikles i åbne fora sammen med de folkevalgte. Der skal langt flere
perspektiver på banen, end
man kan bede nogen lille
forsamling af mennesker
om at fi nde på, hvis vi skal
løse de udfordringer, vi står
over for både globalt, nationalt - og lokalt. Derfor skal vi
åbne det politiske rum op.
Når magten koncentreres
på relativt få hænder har den
det med at reproducere sig
selv. Og dermed bliver store
dele af befolkningen udelukket fra at få deres stemme
hørt. Hvordan får vi børnenes stemme med i vores politikudviking? De stressede
børnefamilier, som slet ikke
har tid til at forholde sig til
politik i hverdagen? De ældre, som ikke er ressourcestærke? De små erhvervs-

drivende og iværksættere,
som kæmper for at starte noget nyt og fedt op? Flygtningene, Miljøentusiaster, osv,
osv… En inkluderende budgetproces skal selvfølgelig
give alle stemmer mulighed
for at blive hørt. Og det kan
betyde, at politikken flytter
derud, hvor folket er. I dag
har vi masser af måder - både fysisk og digitalt til at
hjælpe med det. Og det er afgørende at vi tør lytte - også
til dem, vi er uenige med.
Amerikansk politik er for
mig et skrækeksempel på,
hvad der kan ske, når man
ikke gør det.
Alternativet går til Folketingsvalg på at tage magten
- for at dele magten med borgerne. Vi vil samarbejde
bredt. Vi tror hverken på
blokpolitik eller lukkede politiske processer. Og hvis vi
var med til at lægge budget
- gjorde vi det helst i en åben,
inkluderende proces. Med
både den grønne- (klima/
miljø), den røde- (mennesker) og den sorte bundlinje
(økonomi) for øje.
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SOM JEG SER DET | Jesper Lyngsøe Christensen

Under den hvide bro …
DE GULE BOLIGBLOKKE ligger der
endnu, omgivet af tæt klippede græsplæner og buske beskåret med geometrisk præcision. Når man kører igennem gaden, genkender man lejlighederne. Man husker de folk, der boede i
dem, for det var her man voksede op,
og de blev en del af ens liv. I en af lejlighederne boede en brysk politimand,
og når man gik forbi hans vinduer,
sænkede man altid uvilkårligt stemmen. I en anden lejlighed boede en ældre mand, som kvarterets unger mente var den sovjetiske mesterspion, Rudolf Abel. Det lød lidt for usandsynligt
i de voksnes ører, for de troede, at han
levede i Sovjetunionen som højtdekoreret KGB-officer. Men vi unger lod
dem blive i troen, for vi vidste bedre.
Var det måske ikke os, der havde siddet
på hug ved hans brevsprække og lyttet,
når han talte med fremmedsprogede
folk over kortbølgesenderen?
DET VAR MEST børnefamilier, der
fyldte de små lejligheder. Mange af
dem var udflytterfamilier fra Københavns brokvarterer eller nygifte par fra
provinsen, som var søgt til hovedstaden for at være en del af den spirende
industrialisering. Nå ja, så var der lige
Ruth. Hun var hverken fra brokvartererne eller provinsen, men hvor hun
kom fra, vidste vi ikke. Hun gik i lange
hvide læderstøvler, hotpants og en
flagrende, gennemsigtig skjortebluse.
Hendes lange negle var knaldrøde og
over øjnene var der lagt en blålig skygge, der gjorde hendes blik både
intenst og gådefuldt på samme tid. Hun var kvarterets
femme fatale – og det mest
fatale var, at hun ingen
mand havde. Kvarterets
gifte madammer kommenterede højlydt og
sendte hende hvasse
blikke, når hun slentrede ned gennem gaden
med en duft af parfume hængende efter
sig. Mændene forholdt sig tavse og nø-

jedes bare med at sende lange blikke.
OG SÅ VAR der ”Vor-Mors-Datter”.
Hun havde også røde negle og blå øjenskygge, men hun var fra naturens hånd
alt for frodig til at gå i både hotpants,
hvide læderstøvler og gennemsigtig
skjortebluse. Hun havde ikke Ruths
skønhed og mystik, men til gengæld
havde hun et hjerte af guld. Hun boede
også alene, men gav af og til ensomme
mænd husly. Nogle af dem i en time eller to, andre i flere dage. Én af dem var
Lennart. Han tjente til livets ophold
med gerninger, der ikke var helt i overenstemmelse med lovgivningen. Men
vi var ligeglade - for vi kunne lide ham,
og han kunne lide os. Lennart stod ofte på altanen kun iført et håndklæde
omkring lænden og kom med opmuntrende tilråb, når vi spillede fodbold på
plænen.
NÅR VI DRENGE ikke spillede
fodbold, drev vi rundt i
mindre grupper. Vi
samlede gamle aviser, byggede huler
og gik med lommekniv og følte os
betydningsfulde. Kvarterets
piger interesserede os
ikke.
De
sjip-
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Som jeg ser det
”Som jeg ser det”
bliver skrevet på
skift af vores faste
klummeskribenter

pede og gyngede, mens de højlydt
skrålede ”under den hvide bro”… en
sang, som vi drenge fandt tåbelig – for
hvem gad at bekymre sig om, hvor
”man sku’ bygge, og hvor man sku’ bo”,
når man boede verdens bedste sted? Vi
var venner for livet, og intet kunne skille os ad og slet ikke kvarterets tøser –
troede vi! For der var jo lige Susan. Susan med det kastanjefarvede hår, som
faldt i lange lokker ned over hendes
skuldre. Susan med det lyse ansigt,
hvor sommersolen havde lagt et drys
af små gyldne fregner og de safi rblå øjne, som altid kiggede undersøgende og
udfordrende på os drenge.
NÅR SUSAN VAR i vores nærhed, fi k
man disse sødlige jag af forelskelse.
Hun var den første, man jagtede, når vi
legede tag-fat, og hun hvinede hengivent, når man slog armene om hende.
Vi kæmpede om hendes gunst, men
den var nærmest uopnåelig. Ingen af
os opnåede den lykke at holde
hende i hånden eller kysse
hende på kinden i kælderskaktens mørke, for Susan boede der kun kort
tid. Men Susan forandrede alting. Ingen
gad længere at bygge
huler eller samle
gamle aviser, og lommeknivene lå blot i
skuffen og rustede væk.
Til gengæld var kvarterets piger ikke længere så
irriterende, tværtimod!
Hvem der fi k det første kys, erindrer jeg
desværre ikke,
men Susan glemte vi aldrig. Vi
kendte ikke hendes videre skæbne og heller ikke,
hvor hun kom til
at bo – måske ”på
Strandvejen nummer 2”.

Anette Lauritsen
Michael Lagoni
Camilla Lysgaard
Ulrich Koch Borrits
Thor Hjarsen
Casper Skovgaard
Jens Frimann Hansen
Dorthe Carlsen
Michael Randropp
Tanja Bendixen Kryger
Rolf Lund
Tino Jønsson
Allan Jørgensen
Carsten Bo Jensen
Joy Christensen
Claus Nissen
Jesper Lyngsøe
Christensen
Henrik Lieberkind
Janus Kyhl
Louise Manstrup
Mikael Fock
Franz Veisig
Josephine Vedel
Berit Elmark
Niels Berg

Jesper Lyngsøe Christensen er 53 år, oprindelig fra Storkøbenhavnog flyttede til
Helsingør for mere end
25 år siden. Jesper har
arbejdet med Idræt i
kommunen i 15 år.

”Som jeg ser det” bliver skrevet på skift af vores faste
klummeskribenter. Du kan læse tidligere udgaver på
www.helsingordagblad.dk
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NAVNE

Askepot får hjælp af to mus fra Tikøb
Solen stod op klokken 5.54,
står i syd 13.13 og går ned
20.30.
Daggryet begyndte 5.10 og
skumringen slutter 21.14.
Dagen er aftaget 2 timer og
56 minutter, og den varer nu
14 timer og 37 minutter.
Månen gik ned 0.47, står op
17.54 og står i syd 21.42.

VEJRET

Tørt med nogen eller en del
sol. Temp. op mellem 18 og
21 grader og vinden bliver
svag til jævn mest omkring
nordvest. Om natten mest
tørt og mere skyet vestfra.
Temp. ned mellem 10 og 15
grader og vinden bliver svag
til jævn mest omkring syd.
Onsdag:
Tørt vejr med lidt eller nogen
sol. Temp. op mellem 20 og
23 grader, og let til frisk vind
mellem sydøst og sydvest.
Om aftenen og natten tørt
og til dels klart vejr. Temp.
ned mellem 15 og 18 grader
og vinden aftager i løbet af
natten og bliver svag til jævn
mest mellem syd og vest.
Torsdag:
Mest tørt og først på dagen
nogen sol, samt temp. mellem 21 og 26 grader. Om aftenen og til natten en overgang regn. Temp. mellem 12
og 17 grader, og svag til frisk
vind fra sydvest, som drejer
til vest.
Fredag:
Byger, men også lidt sol.

HAVNEN

Barometerstanden var i går
klokken 16.00 1012,5 hPa.
Den almindelige temperatur
var 19,1 grader. Det forløbne
døgns maksimale temperatur
var 19,3, minimumstemperatur var 17,7. Vandstanden
på +18. Vandets temperatur
var 20,2 grader. Der var faldet 0,8 mm nedbør. Vinden
var vestnordvestlig, 4,5 meter per sekund i gennemsnit
med et maksimum på 11,2
meter per sekund. Der var let
skyet og god sigt.

13-årige Laura og
15-årige Sarah Lünell
spiller med i muscialen "Askepot".

Musen Sarah Lünell giver
Askepot, Laura Gade, lidt
glimmerglans, mens de øvrige mus, Laura Lünell, Marie Dietz, Frederikke Dion
Leo og Alma Plougman ser
på. Der er premiere på
”Askepot” på fredag. (Foto:
Henriette Kyed Photography).

Af
Claus Kjærsgaard
c.kjaersgaard@hdnet.dk

TIKØB: Det er tolv år siden

Sarah Lünell havde sin teaterdebut, og det er 10 år siden
hendes søster Laura for første gang betrådte de skrå
brædder. Den ene debuterede i "Les Miserables", den
anden i "Cyrano".
På fredag har de to søskende fra Tikøb igen teaterpremiere. De spiller mus i musicalen "Askepot", der har
Danmarkspremiere i FrederiksborgCentret i Hillerød.
Trods de mange års teatererfaring er Sarah og Laura stadig teenagere, for de var begge kun tre år, da de debuterede.

De to søskende er da også
bogstaveligt talt vokset op i
sang, teater og musikverdenen. Deres far er Steen Lünell, der i mange år har været
drivkraften bag Teatret Mastodonterne.
Laura og Sarah Lünell har
siden deres teaterdebut
medvirket i mange musicals, og har også brugt talentet uden for scenen. For eksempel i tegnefi lm, hvor
Laura senest har lagt stemme til karakteren Natalie i
"Peter og Dragen".
Det er brødrene Grimm,
der står bag det klassiske
eventyr om Askepot. Musicaludgaven er baset på Rodgers og Hammersteins musik.
"Askepot" kan opleves
frem til den 2. september i
FrederiksborgCentret i Hillerød og på Dyrehavsbakken
hele efterårsferien. Billetter
kan købes på www.Mastodonterne.dk.

Alma Plougman, Frederikke Dion Leo og Laura Lünell, samt Sarah Lünell bagerst spiller op i Askepot.
(Foto: Henriette Kyed Photography).

En dame med stil
80 ÅR: Inge Correll - damen

med de fi ne manerer, som
gjorde Havreholm Slot mellem Tikøb og Hornbæk til
møde- og konferencecenter
- fylder 80 år i morgen.
Slagtermester-datteren
fra Ringsted startede som
elev i den lokale bank, så
snart skolegangen var afsluttet, men efter nogle år i
banken fi k hun lyst til at blive stewardesse. Fra 1963 fløj
hun hos SAS, hvor hun hurtigt steg i graderne og gik
over på arbejdsgiverside
som chef for stewardesser og
pursere i Danmark.
En dame med stil

Inge Correll fi k ni år hos SAS
og fortsatte i hotelbranchen
som salgsdirektør på Hotel
d’Angleterre på Kgs. Nytorv.
Derfra kom hun videre til en
fransk hotelkæde med hovedkontor i Monaco.
Atmosfæren på disse fi ne
hoteller med kendte mennesker fra hele verden gik helt
i tråd med Inge Corrells livsstil, og da muligheden for at

Tak
En stor og dybfølt tak
for venlig deltagelse
og blomster ved
bisættelsen af min hustru

Jutta Conradsen
fredag d. 17/8
Med venlig hilsen
Ivan

forpagte Havreholm Slot
bød sig, slog hun til for senere at købe foretagendet.
Hun oparbejdede på konference- og mødesegmentet
en betydelig kunde-portefølje af større erhvervsvirksomheder, ligesom regeringen Schlüter henlagde mange regeringsmøder og konferencer til stedet.
På "slottet" - som ikke er
noget slot, men en tidligere
hovedbygning til et større
landbrug - blev indrettet radio- og tv-studie, hvorfra
statsministeren og andre
politikere kunne blive interviewet, uden at journalisterne behøvede at begive sig til
Nordsjælland.
Det var en god tid

- Jeg er så glad for, at Havreholm Slot nu igen får en ny
ejer, der vil investere i at få
stedet til at live op, siger hun
fra sit hjem i Mikkelborg
Park.
Finanskrisen for ti år siden var hård ved det lille
konferencecenter, og nogle
byggeplaner gik i vasken, så
efter et år med sønnen Gustav Correll og et investeringsselskab som ejer sagde
Inge Correll farvel til Havreholm i september 2011, da en
ny ejer trådte til.
- Jeg savner det deroppe,
for det var en dejlig tid, men
man kan jo ikke blive ved.
Jeg har stadig en del foredrag
og undervisning, men slet
ikke som tidligere, fortæller
hun. Ellers går tiden med

HELSINGØR
OG OMEGN
Mindeord

På vegne af Espergærde
Centret har centerchef
Vibeke Nørly sendt mindeord om Grete Pade, der
bisættes i morgen:
Det var med stor sorg, vi
modtog beskeden om, at
Grete Pade var sovet stille
ind sidste tirsdag med familien ved sin side.
I mere end 30 år drev
Grete & Erik Pade forretningen Guldsmed Pade i
Espergærde Centret, indtil deres ældste datter, Tina Pade, for fem år siden
overtog virksomheden.
Deres yngste datter, Maiken Pade, er selv guldsmed og designer af brandet Jewellery by Maiken
Pade.
Grete Pade var med sin
milde og varme personlighed en stor del af dagligdagen i Espergærde
Centret, og hun gjorde et
stort et indtryk på mange
mennesker med sin uendelige omsorg og gode
hukommelse. Hun har sat
et varigt aftryk her i centret, ja i hele Espergærde,
hvor hun har været en del
af små som store begivenheder i folks liv.
Grete var en smuk kvinde og et smukt menneske,
og da hun blev ramt af
kræft, bar hun sin sygdom med samme ynde,
som hun sikkert har båret
alt andet her i livet.
Grete Pade blev 65 år og
efterlader sit livs store
kærlighed og ægtefælle
gennem knap 48 år, Erik
Pade, samt døtrene Tina
og Maiken og børnebørnene Nicoline, Sofie og
Lucas.
Begravelsen foregår fra
Mørdrup Kirke i morgen
onsdag klokken 11.
Æret være Grete Pades
minde.
Nyt job

Inge Correll er
stadig aktiv som
foredragsholder.

bridge og rejser og politisk
debat, og med at være farmor med stort F for de tre
børnebørn, siger hun.
Gustav Correll og hans kone Alexandra, der er læge i
Fredensborg, har sommerhus i Hornbæk. Han arbejder med internationale investeringer, og broderen
Frederik Bjørn er ansat i
Danske Bank.
Takt og nye toner

Fødselaren har altid sat god
opførsel i højsædet, og i sin
glansperiode udgav hun i
begyndelsen af 1990’erne en
fortsættelse på Emma Gads
lærebog "Takt og Tone" fra

1920’rne. Inge Corrells version hed "Takt og nye Toner"
og blev udgivet på Nyt Nordisk Forlag – Arnold Busck.
I sit forord skrev hun, at
når stadig flere mennesker
søger til lande og samfund
med andre normer og andre
omgangsformer end de
hjemlige, må man forinden
have sat sig ind i livsmønstre
og omgangsformer de steder, hvortil man kommer.
Inge Correll fejrer dagen
sammen med familien og
har også inviteret veninderne til frokost på Rungsted
Havn en af dagene.
P/pjp

Kemiingeniør Birgitte
Holm Christensen, 55 år,
begynder den 1. september 2018 som seniorkonsulent hos ingeniørfi rmaet Niras i Allerød.
Hun bor i Ålsgårde og
har siden 2013 været
specialkonsulent i Miljøstyrelsen, der nu skal
flytte til Odense. Her har
hun arbejdet med EU's
miljøkrav til industrien,
herunder EU-Blomsten
og det danske Svanemærke.
Birgitte Holm Christensen startede arbejdet med Coloplasts klimastrategi og har stor
erfaring med måling af
luftforurening fra energianlæg og i industrien.
Hos Niras skal hun arbejde med miljøgodkendelser i industrien,
VVM-undersøgelser og
fremtidige miljø- og klimaprojekter.
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Vær med til at redde liv
Marinehjemmeværnet i Helsingør er en
del af et landsdækkende beredskab, der
kan rykke ud med under en times varsel.
Af
Anne og Allan Reib
borgerjournalister

HELSINGØR: Ved havnefesten i Snekkersten forrige
weekend var der en udstilling for at fejre den ældre generation, som for 75 år siden
var medvirkede til at redde
4000 danske jøders liv. I
skjul af mørket, gemt i lasten
og med bedøvelse af de ulykkelige, skrigende børn blev
disse mennesker sejlet til
Sverige fra Snekkersten og
Skotterup.
I vore dage er der fortsat
mange frivillige, der hjælper
danskere med at redde liv.
Tænk på de frivillige brandfolk, Natteravne, Læger
uden Grænser - og søens frivilligere livreddere.

Fra ord til handling

I forbindelse med festlighederne i Snekkersten lå
”Fænø”, Marinehjemmeværnets fartøj, også i havnen. Det var muligt at komme ombord og snakke med
besætningen, der var i alle
aldre.
Det var en meget stor oplevelse. Besætningen bestod
af frivillige, der gerne ville
gøre en forskel for Danmark
til søs, og vi fi k en masse informationer.

Vi er heldige at have "Fænø" liggende fast i Helsingør.

Den 31. maj 2013 var frivillige fra Marinehjemmeværnet med til at redde tolv unge, der var kastet ud af deres
speedbåd, da båden torpederede en stensætning ved
Trekronerfortet ud for København.
Altid parat til udrykning

I Danmark er der 38 både af
typen flotil, fordelt i hele
Danmark,og der er omkring
5000 frivillige medlemmer i
Marinehjemmeværnet. De
løser en række opgaver inden for farvandsovervåg-

ning, søredning, havmiljø
og bevogtning af skibe for
Søværnet. Og også opgaver i
samarbejde med politi, havforskere og Kystdirektoratet.
Marinehjemmeværnet er
på søen tre gange om ugen,
men de frivillige besætninger er klar til at rykke ud døgnet rundt, inden for en time.
Ofte er fartøjerne allerede
ude af havnen en halv time
efter, alarmen er gået. Med
Marinehjemmeværnets
hjælp kan Søværnet hurtigere gribe ind, når der er brug
for akut hjælp.

Helsingør er heldigvis en
af de havne, der er fast base
for et af Marinehjemmeværnets skibe. "Fænø" ligger i
Helsingør Statshavn.
Skibet kan sejle 13 knob og
er udstyret med gummibåd,
hydraulisk kran på agterdækket til udsætning og
bjærgning af gummibåd,
brand- og miljøpumper,
vandkanon og miljømodul
med fl ydespærringer. Alt i
alt et avanceret materiel til
kommunikation og førstehjælp samt avanceret elektronisk udstyr, der blandt

andet bruges i eftersøgningsopgaver.
Teknik og kurser

Besætningen består typisk
af tolv personer. Der er
blandt andet en sygdomsbehandler, der kan forberede
eventuel overlevering af syge og sårede til helikopter eller ambulance.
Hvis man er frivillig i Marinehjemmeværnet, har
man mulighed for at modtage navigationskurser, motorkurser, radiokurser og
speedbådscertifi kat. Både

mænd og kvinder over 18 år
kan melde sig som frivillige,
Man skal være dansk
statsborger og have opholdt
sig i Danmark i mindst fem
år, og det er vigtigt at have
gode samarbejdsevner,
overblik, være handlekraftig
og ansvarlig. Tjenesten foregår i fritiden.
Hvis man er interesseret i
Marinehjemmeværnet, er
der ganske bestemt mulighed for, at man kan komme
med ud at sejle.

Fin og nyttig kunst

HORNBÆK: Nu er det snart

vinter igen, og mange begynder at tænke på, at der
skal hentes brænde. Da jeg
kørte forleden i Hornbæk,
kørte jeg forbi noget rigtig
usædvanligt: en nærmest
perfekt, høj og rund brændestabel.
Ejeren fortalte mig, at han
var fra en fynsk landbrugsfamilie. Hvert år lavede faderen en rund stabel til både
pynt på gården og fi n opbevaring af noget af det brænde, der skulle bruges i løbet
af vintermånederne. Derfra
lærte han tricket, der nu
pynter på græsset foran huset i Hornbæk.

En rigtig gammelt stykke
naturkunst der fortjener et
"Wow!". (Tekst og foto: Julian Isherwood)
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Franske beretninger fra Stubbedam
Hardy og Anna Andersen har undervist i
fransk det meste af
deres liv, og vil nu gøre fransk litteratur
mere udbredt i Danmark.
Af
Claus Kjærsgaard
c.kjaersgaard@hdnet.dk

HELSINGØR: Først skulle

studenterne sendes godt afsted, og så gik turen til
Frankrig. Sådan har sommerferieplanerne været i
mange år for Anna Højgaard
Andersen og Hardy Andersen, der har undervist i
fransk på Helsingør og
Espergærde Gymnasium.
Det var for at samle materiale til undervisningsbøger,
at de to lærere drog til Frankrig. De har siden 1990 udgivet undervisningsmateriale
på deres eget forlag Chataigne og forlaget Systime.
I september 2017 kom den
sidste undervisningsbog, en
fransk internet-grammatik
"A toi la grammaire" på forlaget Systime.
Det blev den sidste, fordi
begge nu er gået på pension
og derfor ikke længere har
eleverne som "eksperimentarium".
Udlever gammel drøm

I stedet har parret nu valgt at
bruge deres eget forlag til at
udleve en gammel drøm om
at oversætte franske bøger
til dansk.
Den første bog er netop
udkommet og det er forfatteren Emmanuel Boves
"Fornemmelsen".
- Vi oversætter bøger, som
vi selv synes er spændende,
men som endnu ikke har
fundet vej til et dansk publikum, siger Hardy Andersen.
Det var mens de selv var
gymnasieelever, at fransk
blev en passion for begge.
- Blandt alle gymnasiefagene var fransk det mest eksotiske. Det havde tilsyneladende intet at gøre med det
miljø, jeg dengang befandt
mig i, fortæller Anmna Højgaard Andersen om, hvorfor
hun allerede i gymnasiet
blev grebet af fransk.
- Sprogets musikalitet og
den litteratur, en engageret
fransklærer forstod at formidle, motiverede mig til at
gå i gang med franskstudiet
ved Københavns Universitet
straks efter studentereksamen i 1967, siger hun.
Også for Hardy Andersens
vedkommende blev kimen

til den franske passion sået i
gymnasiet. Det var fransklæreren Hr. Gjøng, der satte
ham i gang.
- Han havde en meget inspirerende evne til at formidle sin egen begejstring
for det franske på, fortæller
han.

I ferien mellem 2. og 3. g
valgte Hardy Andersen at tage alene til Paris.
- Fra tidlig morgen til
langt ud på natten travede
jeg rundt i byen for at se og
opleve alle de mange navne
og steder, jeg havde hørt eller læst om. Det overgik

langt mine forventninger.
Alt var større, flottede og mere spændende, husker han.
Efter 3. g. tilbragte Hardy
Andersen et år på et gymnasium i en lille provinsby ved
Loirefloden. Her var der, helt
efter planen ikke skyggen af
andre danskere.

Vil du være borgerjournalist på Helsingør Dagblad?
Så skriv til borgerredaktør Pernille Hermann
p.hermann@hdnet.dk

- Jeg ville lære alt om
Frankrig, assimilere mig
hedder det vist i dag. Den
største kompliment var at
blive forvekslet med en rigtig franskmand.
Fransk og fåreavlere

Tilbage i Danmark var Har-

dy Andersen aldrig i tvivl
om, at han skulle læse
fransk.
Anna Højgaard Andersen
lærte også Frankrig bedre at
kende. Hun fi k nogle universitetsophold i Dijon og Paris
og ikke mindst et aupairophold hos en fransk dyrlæge,
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Franske
pligter
førte til
brætspil

Med boligen på Stubbedamsvej som udgangspunkt og gennem mange
års undervisning på Helsingør og Espergærde
Gymnasium slår Anna
Højgaard Andersen og
Hardy Andersen et slag
for fransk kultur. (Privatfoto)

så universitetssproget blev
suppleret med et hverdagsfransk.
Dyrlægen havde tætte
kontakter til egnens fåreavlere, og opholdet var med til
åbne nye øjne:
– Det gav mig et meget varieret studieforløb, hvor jeg

også fandt ud af, at de samfundsmæssige og kulturelle
modsætninger, som jeg
kendte hjemmefra, fandtes i
endnu større målestok i
Frankrig, lige fra studenteroprør og regionale protestbevægelser til børneopdragelse og madlavning, fortæl-

ler hun.
Det var først, da Anna og
Hardy fi k den samme arbejdsplads, Helsingør Gymnasium, at de mødte hinanden og fandt et personligt og
fagligt fællesskab.
Forlaget Chataigne oprettede de sammen i 1990.

- Chataigne er det franske
ord for kastanje, og kastanjetræer har spilet en stor
kulturhistorisk rolle i
Ardèche. Det havde vi set
rigtig mange eksempler på,
så da vi stod og skulle udgive
vores første serie med fi lmportrætter af unge fra
Ardèche og besluttede, at
det skulle være på eget forlag, faldt det ret naturligt at
kalde forlaget Chataigne.
Vejen til Ardèche fandt
Hardy Andersen , da han
underviste voksne kursister
på VUC.
- I flere år lejede vi en bus
og kørte kursisterne til Les
Vans, hvor vi boede i en
VVF-landsby, noget der svarer til Dansk Folkeferie. Her
mødte vi bestyrerne af
landsbyen, Monique og Gilbert Roux. De kendte alle i
miles omkreds og blev en
uvurderlig hjælp for os, da vi
begyndte at lave fi lmportrætter til franskundervisningen i Danmark. Stor var
kursisternes overraskelse,
når de på torvet i Les Vans
pludselig genkendte personer, de havde set derhjemme
på fi lm. Venskabet med Monique og Gilbert Roux har
varet lige siden. De har besøgt os her i Helsingør, og til
efteråret tager vi igen til
Ardèche blandt andet for at
besøge dem, fortæller han.
- Dengang tilbragte vi
stort set alle vore ferier i
Ardèche i Sydfrankrig, hvor
vi sammen med fotograferne Kirsten og Leif Jappe producerede videoportrætter
med unge franskmænd i og
omkring byen Les Vans. Senere blev det også til et par
fi lm fra byen Grenoble og
omegn, men stadigvæk med
fokus på unge mennesker,
deres hverdag og det, de var
optaget af.
Chataigne har også produceret en dokumentarfi lm
med Arlette Andersen, der
blev født den 18. juni 1924 i
Paris. Hun var 19 år gammel
da hun blev arresteret og deporteret til koncentrations-

Vær med i lokaldebatten i Helsingør Dagblad
- send dit læserbrev til debat@hdnet.dk
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HELSINGØR: Anna Høj-

lejren Auschwitz. I fi lmen
fortæller hun om hvordan
hun overlevede Auschwitz
og kom tilbage til Paris.
Det skal bare løbe rundt

De mange forlagsaktiviteter
har ikke givet det store afkast, men det har heller ikke
været meningen, fortæller
Hardy Andersen.
- Formålet med vores eget
lille forlag Chataigne har fra
starten været, at arbejdet
skulle være morsomt og
spændende. Det behøvede
ikke at blive den store indtægtskilde, bare det kunne
løbe rundt. Det har forlaget
levet op til, og de principper
har vi tænkt os at videreføre,
når vi nu har kastet os over
at oversætte fransk litteratur.
Den første bog parret har
valgt at oversætte handler
om Charles Benesteau. Han
lever i et trygt, borgerligt
miljø med hustru og børn.
Han har ingen økonomiske
problemer, er afholdt af familien og respekteret af kolleger. En dag beslutter han
at forlade det hele for at leve
på en helt anden måde
blandt ganske almindelige
mennesker. Det viser sig at
være mere problematisk,
end han havde troet.
- I dag er de flestes liv ikke
længere en lang ubrudt linje.
Vi skifter arbejde, miljø,
livsstil, ægtefælle, og vi taler
om den tredje alder. Men
hvilke forventninger ligger
der bag disse skift i vores tilværelse, og hvordan realiserer vi dem? Det tema synes
vi Emmanuel Bove behandler på en spændende måde,
og selv om romanen er skrevet i 1930’erne, virker problematikken særdeles aktuel, siger Hardy Andersen.
Den næste bog arbejdes
der bog, og det bliver igen i
udgivelse af Emmanuel Bove, der ventes at udkomme i
september.
Fornemelsen af Emmanuel Bove er udgivet på forlaget
Chataigne.

gaard og Hardy Andersen har udviklet et brætspil, "Tour de Perles".
Brætspillet blev senere
til et cd-rom spil, der blev
kåret til årets udgivelse.
Ideen til brætspillet
opstod, da Claus Møller,
der opfandt Time Manager-konceptet, skulle have privatundervisning i
fransk.
Claus Møller krævede
at den undervisning,
som han og hans hustru,
Viveca, fi k skulle være
morsom og ikke krævede
forberedelser.
Skal være sjovt

Derfor fi k Hardy og Anne
Højgaard Andersen set
endnu mere af Frankrig,
end de måske ellers ville have gjort.
- Vi har også kørt rundt
i alle hjørner af Frankrig
for at fotografere og samle materiale om natur,
geografi, historie, kultur
og samfundsforhold, alt
hvad vi syntes var spændende og vedkommende
ved Frankrig. Vores idé
var, at det skulle være
sjovt at lære sprog, og at
grammatik, sprog og
kultur hænger nøje sammen, fortæller Hardy Andersen.
Det oprindelige brætspil er nu et netspil og
meget af materialet er
overført til ibøger.
Efter fi re år stoppede
franskundervisningen
af Claus og Viveca Møller, da parret på det tidspunkt flyttede til Frankrig.
clk

”

Vores idé var,
at det skulle
være sjovt at
lære sprog,
og at grammatik, sprog
og kultur
hænger nøje
sammen.
HARDY ANDERSEN
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Tønder festival har vokseværk
På fire år har Tønder
Festival haft en publikumsstigning på 25
procent, og interessen for festivalen er
stadig stor, siger direktør Kirstine Uhrbrand.
TØNDER: Med flere nye fe-

stivaler i kalenderen er konkurrencen om de sommerklædte musikelskeres gunst
i år skærpet.
På torsdag skydes dette års
udgave af Tønder Festival i
gang, og det er dermed 44.
gang, at musikken spiller i
den sønderjyske by.
Men festivalen kan trods
konkurrencen melde om en
stigende interesse, fortæller
festivaldirektør Kirstine
Uhrbrand.
Hvad er det, der får Tønder
Festival til at skille sig ud
blandt et stigende antal festivaler?
- Vi har fokus på folk- og
roots-musikken, som er en
genre, der udvikler sig i en ny
og spændende retning i de
her år. Derfor er der også en
stigende interesse for musikken blandt publikum.
- Derudover tilbyder vi en
intim oplevelse. Festivalen
er ikke helt så stor som man-

ge andre festivaler, men til
gengæld får gæsten en oplevelse af at være meget tæt på
musikken og mennesket bag
guitaren eller violinen.
- Mange af vores musikere
spiller her flere gange, så de
er selv på festival alle fi re dage. Derfor spiller de ikke bare på scenerne. Ofte står de
også og jammer et eller andet sted på festivalpladsen.
Hvem er det især, der vælger at tage på festival i Tønder?
- Vi har både en stærk lokal
forankring og mange gæster
fra resten af landet og udlandet. Der er også en god aldersspredning. Noget af det
særlige ved folk-musikken
er, at den lægger op til at have en fest på tværs af generationer.
Hvordan er interessen for
festivalen i år?
- Fra 2013 til 2017 havde vi
en publikumsstigning på 25
procent. Og i år ser det ud til
at fortsætte. Men det er en
udvikling, som har været
støt stigende år for år, så vi
har haft tid til at tilpasse og
udvikle os.
Hvad betyder festivalen for
byen og regionen?
- Den betyder rigtig meget. Særligt i de her år, hvor
der bliver talt meget om bosætning, vil vi gerne bidrage

Fakta
* Tønder Festival har siden
1974 fundet sted hvert år i
slutningen af august.
* Med festivalens egne ord
er det den "håndspillede
musik", som er i fokus, med
musikalske rødder i folk,
blues, country, oldtime, cajun, rootsrock og andre tilstødende genrer.
* Festivalpladsen ligger tæt
på centrum i Tønder og har
ni scener lige fra den store
Open Air Scene til det lille
jamtelt.
* Tønder Festival organiseres af Tønder Festival Fond
og Tønder Festival Forening.
Interessen for festivalen er stadig stor, siger direktør Kirsten Uhrbrand. Festivalen finder sted fra 23.-26. august. (Arkivfoto: Sophie Bech/Scanpix Ritzau)

til at gøre Tønder og omegn
til et attraktivt sted at slå sig
ned.
- Festivalens overskud går
til kulturelle formål fortrinsvis i Tønder Kommune.
I år har vi delt 1,6 millioner
kroner ud til kulturelle formål, som blandt andet bliver
brugt på talentudvikling,
koncerter og køb af nye in-

strumenter på Tønder Kulturskole.
Festivalen starter i næste
uge, men allerede søndag er
der arrangementer. Hvad går
det ud på?
- Muligheden for at tage
forskud på festivalen søndag
har været der længe, men siden 2015 har vi forsøgt at gøre lidt mere ud af optakten,

så man får fi re dage til at udforske lokalområdet.
- Der vil blandt andet være
arrangeret ture, man kan tilmelde sig. For eksempel bliver det muligt at komme en
tur til Rømø, opleve naturfænomenet sort sol og alt
muligt andet, Tønder og
kommunen har at byde på.

* Festivalen har fem fuldtidsansatte og én halvtidsansat på kontoret og i musikbookingen og flere end
2600 frivillige medarbejdere
og hjælpere - heraf en ledergruppe på cirka 150 personer.
Kilde: Tønder Festival

Gps-mærkning af ulve skal fjerne
angst blandt borgere

Bankerne vil give
landbrug en hånd

Aarhus Universitet
har fået tilladelse til
at gps-mærke op til ti
ulve frem til marts
2020.

Landbruget er hårdt
ramt af sommerens
tørke. Finanssektorens chefer har mandag aftalt at række
hånden ud.

KØBENHAVN: Ulven er en

fredet dyreart. Den skaber
dog frygt hos visse borgere
og husdyravlere.
Men hvor tæt kommer ulve egentlig på mennesker i
Danmark? Er den farlig, som
nogen mener? Eller er den
sky, som andre synes? Det
skal nu undersøges til
bunds.
Aarhus Universitet har
derfor fået tilladelse fra Miljøstyrelsen til at gps-mærke
op til ti ulve frem til marts
2020.
Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.
Gps-mærkningen af vilde
ulve skal skaffe mere viden

Hvor farlig er ulven egentlig i Danmark, og hvor tæt kommer den på mennesker? Det skal en undersøgelse fra Aarhus Universitet give svar på. Der sker ved at gps-mærke op
til ti ulve. (Arkivfoto: Lars Rasborg/Ritzau Scanpix)

om ulvenes udbredelse og
adfærd.
- Jeg kan godt forstå, at
mange mennesker føler sig
utrygge. Særligt dem, der
bor i nærheden af ulvene.
Det ville jeg også gøre.

- Vi tager den frygt alvorligt, og vi ønsker at blive klogere på ulvens færden, siger
miljø- og fødevareminister
Jakob Ellemann-Jensen (V)
til Ritzau.
- Formålet med undersø-

gelsen er at blive klogere på,
hvor ulven er henne, og om
der er grund til at være nervøs eller ej.
- Vi skal fi nde ud af, om der
er ulve, der mangler den der
instinktive skyhed for mennesker, siger han.
Ulve er beskyttet af habitatdirektivet. Som udgangspunkt må ulve ikke indfanges. Men der kan gives tilladelse til indfangning, hvis
det sker som led i forskning.
Ministeren offentliggjorde i juni en udvidet defi nition af, hvornår der er tale
om en såkaldt problemulv,
der kan reguleres.
I øjeblikket arbejder Vildtforvaltningsrådet på en revision af forvaltningsplanen
for ulv med den udvidede
defi nition. Den forventes at
blive offentliggjort i løbet af
efteråret.
-/ritzau/

Vil du være borgerjournalist på Helsingør Dagblad?
Så skriv til borgerredaktør Pernille Hermann
p.hermann@hdnet.dk

KØBENHAVN: Bestyrelsen i

Finans Danmark, fi nanssektorens brancheorganisation, har mandag morgen
holdt møde oven på den tørke, der sommeren over har
givet landbruget store kvaler.
Ifølge Landbrug &amp;
Fødevarer kan tørken skubbe flere hundrede landbrug
ud i konkurs. De danske
banker har store udlån til
landbruget og sidder derfor
tit med valget, om et landbrug skal have øget eller forlænget sin kredit.
- Der er allerede masser af
konstruktiv dialog mellem
de ramte landmænd og de-

res kreditinstitutter, og det
er vigtigt den dialog fortsætter de kommende uger og
måneder, skriver Ulrik Nødgaard, direktør for Finans
Danmark, efter mødet.
Mødet er resulteret i en såkaldt direktionsskrivelse,
der er en opfordring sendt til
organisationens medlemmer.
- Det er i den nuværende,
usædvanlige situation helt
afgørende, at kreditinstitutterne fortsætter den gode,
tætte og konstruktive dialog
med de berørte landbrugskunder og strækker sig så
langt som muligt for at fi nde
løsninger, der er forsvarlige
og holdbare for en fortsat
sund drift, står der i den.
Ifølge skrivelsen vurderer
landbruget, at den samlede
høst vil være 30-40 procent
under det normale grundet
tørken.
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OVERBLIK
17-årig skyld i 15-årigs død
NÆSTVED: En 17-årig dreng burde havde vidst, at
der var nærliggende fare for 15-årige Adam Buks
liv, da han i februar solgte den yngre dreng stoffet
MDMA.
Retten i Næstved har derfor kendt den 17-årige
skyldig i uagtsomt manddrab. Han straffes med
seks måneders betinget fængsel, og han skal udføre
120 timers samfundstjeneste.
Den 17-årige var tiltalt for 2. februar at have solgt
et gram MDMA til to skoledrenge, hvor Buk knap to
uger senere døde af sine kvæstelser.

Dansk kvinde reddet fra elv
RANA: En dansk kvinde er reddet af en helikopter i
det nordlige Norge, hvor flere elve er gået over deres bredder. Kvinden, der er i 20'erne, blev sammen
med andre turister overrasket af et uvejr i Stormdalen i Rana, skriver nrk.no.
Nedbøren kom i voldsomme mængder, og den
farlige situation opstod, da gruppen skulle krydse
den fossende elv.
Danskeren blev stående på en sandbanke, mens
vandet omkring hende steg. Hendes ledsager, en
norsk mand fra Oslo, var derimod kommet over.
Via telefon fi k han alarmeret myndighederne, og
politiet tog sagen alvorligt. Kvinden er i god behold.

Ambassadør kritiseres for forbrug
Ifølge Forbrugerrådet Tænkt er tandlægernes priser steget med over 50 procent siden 2002. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix)

Tag kampen op med
tandlægens priser
Prisen på tandlægebesøg er steget med
over 50 procent siden
2002, viser undersøgelse. Minister vil have undersøgt branchen. Der er behov for
mere konkurrence.
Af Bertil Fruelund og Annette
Bredmose, Ritzau

KØBENHAVN: Tandlægerne

tager sig godt betalt, når patienterne læner sig tilbage i
stolen for at blive behandlet.
Alligevel er det de færreste, som forsøger at forhandle prisen ned eller tjekke prisen hos en anden tandlæge.
Ifølge en ny undersøgelse
fra Forbrugerrådet Tænk er
prisen på tandlægebesøg
steget betydeligt.
Mere præcist med 52 procent i perioden fra 2002 til
2018 mod en generel stigning i forbrugerpriserne på
28 procent.
Formand for Tænk Anja
Philip siger til Ritzau, at en
del af forklaringen er mang-

lende konkurrence på priser
og kvalitet.
- Vi får mange henvendelser, og de handler både om
pris, behandlingen og behandling, der var overflødig,
siger hun.
Kritikken læner sig op ad
en rapport, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
udgav i slutningen af 2017.
Den viser blandt andet, at
reglerne for pris- og ejerskabsforhold "svækker konkurrencen i branchen".
Den viser også, at branchen slår ned på medlemmer, der konkurrerer på pris,
ligesom det hæmmer konkurrencen, at en tandlæge
ikke må have mere end to
klinikker.
Det gør det svært at lave
kæder og holder de bedste i
branchen fra at udvide.
Kritikken afvises af Torben Schønwaldt, der er formand for klinikejerne i
Tandlægeforeningen. Han
siger, at der både er konkurrence på pris, service og kvalitet
- Priserne i vores branche
udgøres af faste priser, der er

sat ved lov, og så nogle frie
priser. Priserne på de behandlinger, der ikke er bundet, varierer meget fra sted
til sted. Så der er konkurrence, siger han.
Og han afviser, at Tandlægeforeningen slår ned på
tandlæger, der tilbyder rabatter.
- Det er fuldstændigt urigtigt at postulere. De må konkurrere lige så meget, som
det skal være.
- Det eneste, de ikke må, er
at tage lavere priser de steder, hvor der er aftalt faste
priser med en myndighed.
Foruden at efterlyse en
større gennemsigtighed, så
opfordrer Tænk forbrugerne
til at være mere kritiske over
for den pris, tandlægen forlanger.
74 procent af de adspurgte i en undersøgelse fra rådet
svarer, at de ikke har undersøgt priser på tandlægebesøg de sidste fem år.
Samtidig er det blot 17 procent, der svarer, at det vigtigste for dem var at få en god
pris.
- Forbrugerne skal komme

ind i kampen og diskutere
prisen og kvaliteten. Langt
de fleste af os er alt for loyale,
siger formand Anja Philip.
Undersøgelsen kommer
samtidig med, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby
(V) har nedsat et udvalg, der
skal kigge branchen efter i
sømmene.
I udvalget sidder blandt
andet Dansk Erhverv, hvor
sundhedspolitisk chef Katrina Feilberg Schouenborg
mener, at der - ud over større
prisgennemsigtighed - er
behov for, at forbrugerne
kan få større viden om kvaliteten af de forskellige tandlægetilbud.
- Det er vigtigt, at forbrugerne kan sammenligne priserne for de materialer,
tandlægerne benytter.
-Der er stor forskel på kvaliteten i for eksempel kroner
og implantater, så den gennemsigtighed er nødvendig,
hvis forbrugerne skal kunne
sammenligne priser fra de
forskellige klinikker, siger
hun i en pressemeddelelse.

Få det lokale overblik i nyhedsbrevet
– direkte på din mobiltelefon.
Tilmeld dig på helsingordagblad.dk

KØBENHAVN:Rigsrevisionen retter ifølge BT en

skarp kritik af ambassadør Peter Taksøe-Jensens
administration af økonomien på den danske ambassade i Indiens hovedstad New Delhi.
Taksøe-Jensen er en af Danmarks absolutte topdiplomater. Han blev i 2015 sat i spidsen for en storstilet udredning af Danmarks samlede udenrigspolitik, der blev offentliggjort i 2016.
Under et besøg på ambassaden fandt revisorerne
flere brud på reglerne for tjenesterejser, fejl i sager
om eksportfremme og fejlbehæftede regnskaber.
Der er blandt andet blevet rejst på businessclass
og boet på dyre hoteller uden den påkrævede dokumentation for, at det var nødvendigt at fravige de
strike regler for rejser i det offentlige.

Enhedslisten kræver milliarder
KØBENHAVN: Enhedslisten har ikke lagt skjul på,

at man vil stille krav, hvis partiet efter det kommende valg skal lægge mandater til et nyt, rødt flertal under den socialdemokratiske formand, Mette
Frederiksen.
Helt konkret vil partiet stille krav om, at sygehusene skal have tilført et væsentligt milliardbeløb.
Det fortæller partiets politiske ordfører, Pernille
Skipper, forud for sommergruppemødet, der begynder mandag.
Enhedslisten vil have tilført to milliarder kroner
til sundhedsvæsnet allerede næste år oven i den
sum penge, regionerne og staten allerede har forhandlet på plads.

Flertal for klimaafgift
KØBENHAVN: Hvis en vare er særligt belastende

for klimaet, skal der puttes en afgift på. Det mener
flertallet af danskerne i en ny undersøgelse, som
Kantar Gallup har foretaget for Berlingske.
Her nikker 57 procent af de adspurgte ja til, at
staten bør lægge afgifter på varer, der er særligt belastende for klimaet, eller forhøje de eksisterende.
Professor Sebastian Mernild, der er forfatter til
en kommende FN-klimarapport, peger på, at der er
sket et skred i vores syn på klimaforandringer.
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Familiekram på Korea-grænsen
Koreakrigen splittede
et land i to, og familier blev fanget på hver
sin side. Mandag mødtes nogle af dem igen.
SEOUL: Familier, der siden

1950 har været fanget på
hver sin side af grænsen
mellem Nord- og Sydkorea,
fi k i går en sjælden chance
for at mødes og udveksle
kram og historier - måske for
sidste gang.
Dusinvis af ældre sydkoreanere, der er blevet udvalgt, kørte mandag over
grænsen til et møde med deres nordkoreanske familie.
Ingen af dem havde ikke set
hinanden, siden krigen brød
ud.
Billeder fra møderne viser
tydeligt rørte koreanere, der
udveksler både kram og tå- Sydkoreanske Lee Keum-seom (tv.) på 92 år møder sin nordkoreanske søn Ri Sung Chol
rer ved synet af deres fami- på 71 år. Foto: Ritzau Scanpix)
liemedlemmer.
Møderne er en del af en
tradition, som er opstået ved årene, og Røde Kors-medarMange af deltagerne fra der krigen. Dengang tænkte
årtusindskiftet. Her har bejdere måtte hjælpe perso- Sydkorea er flygtninge, der han meget på, hvorvidt han
20.000 koreanere over 20 for- ner i kørestol ind til deres blev født i Nordkorea men en dag ville møde sin bror i
skellige bølger af møder fået ventende familiemedlem- fl ygtede sydpå fra krigen. Nordkorea på slagmarken.
lov at møde deres familie på mer.
Ved møderne vil de ofte stå
Hans bror blev i Nordkoden anden side af grænsen.
Møderne har typisk pro- overfor søskende eller deres rea, da han ikke ville forlade
Trods de mange møder duceret hjerteskærende bil- egne børn, som de måtte ef- familien længere mod nord.
har ingen mødt deres fami- leder af mennesker, der mu- terlade under flugten.
I stedet blev han kirurg i den
En af deltagerne er 88-åri- nordkoreanske hær.
liemedlemmer to gange.
ligvis for sidste gang i deres
De fleste af familiemed- liv får lov at tale med sin fa- ge Park Hong-seo. Han
De to var muligvis nær
lemmerne er langt oppe i milie.
kæmpede for Sydkorea un- hinanden, da Park Hong-seo

Familiemedlemmer fra Nord- og Sydkorea mødes for første, siden deres fødeland blev splittet i to med Koreakrigen
i 50’erne. (Foto: Ritzau Scanpix)

Paven erkender: Misbrugte børns
klager er blevet gemt væk

Italien beder EU
om asyl-hjælp

Den katolske kirke
har fejlet i sin behandling af præsters seksuelle misbrug af
børn, siger pave
Frans.

Malta anklager Italien
for at redde migranter til søs i maltesisk
farvand for at undgå
at håndtere dem selv.

VATIKANET: Personer, der

som børn er blevet seksuelt
misbrugt i den katolske kirke, er i lang tid blevet ignoreret, gemt væk eller bragt til
stilhed, erkendte pave Frans
i går med henvisning til en
række sager i USA.
I en længere udtalelse om
seksuelt misbrug af børn i
den katolske kirke appellerer paven til, at den katolske
kirke alle steder gør en indsats for at erkende fortidens
overgreb.
Paven har skrevet i et
åbent brev til katolikker, at
alle kræfter sættes ind på at
forhindre misbrug og hemmeligholdelse af det.

Pave Frans drager snart til Irland på en tur, hvor han ventes at blive mødt med protester mod de overgreb, der gennem tiden er blevet begået af personer i den katolske kirke. (Foto: Ritzau Scanpix)

I brevet kan man læse, at
den katolske kirke må "erkende vores fortids synder
og fejl", skriver Reuters.
Selv om de fleste af de sager om seksuelt misbrug, der

er dukket op i USA, "tilhører
fortiden", mener pave Frans,
at den katolske kirke ikke
har forstået omfanget af skaderne, som er blevet udrettet.

Ifølge nyhedsbureauet AP
beder paven om tilgivelse
hos ofrene for misbrug.
- Vi viste ingen omtanke
for de mindste. Vi lod dem i
stikken, skriver pave Frans
ifølge AP.
- Det er essentielt, at vi
som kirke med sorg og skam
bliver i stand til at erkende
og fordømme de uhyrligheder begået af kirkelige personer, såsom præster, skriver pave Frans videre ifølge
det tyske nyhedsbureau dpa.
Den katolske kirke har tidligere gennem sin talsmand
udtrykt ”sorg og skam” over
en lang række sager i USA.
Udtalelsen kom, efter at en
rapport afslørede flere end
300 præsters udbredte overgreb mod over tusind børn i
Pennsylvania i USA.

Læserholdet er Helsingør Dagblads nye debatpanel
for alle borgere. Vil du være med? Send en email
med navn, alder og bopæls-by til holdet@hdnet.dk

/ritzau/

var med til at indtage byen
Wonsan, som hans bror arbejdede i.
I 1984 fi k Park Hong-seo at
vide, at hans bror var død, og
han mødte derfor aldrig sin
bror igen.
Mandag fi k Park Hong-seo
dog lov at møde sin brors to
børn.
- Jeg har lyst til at spørge,
hvad hans døende ønske var,
og hvad han sagde om mig.

ROM: Italien har bedt EU om

at fi nde lande, der er villige
til at tage imod 177 asylsøgere, som befi nder sig på et af
den italienske kystvagts skibe.
Skibet ligger ud for øen
Lampedusa, og Italien nægter at tage imod de 177 migranter og flygtninge.
Anmodningen til EU er
blevet sendt formelt i et brev
fra Italiens udenrigsministerium til Bruxelles søndag.
Den kommer, efter at Italiens indenrigs- og vicepremierminister, Matteo Salvini, har truet med at sende alle 177 til Libyen, som EU ikke
betragter som en sikker
havn.

Jeg tænker stadig på, om han
så mig i Wonsan, siger Park
Hong-seo.
Sydkoreanske myndigheder anslår, at der fi ndes op til
700.000 sydkoreanere med
nære familiemedlemmer eller nære familiemedlemmers efterkommere i Nordkorea.
/ritzau/

Den italienske regering
har siden sin tiltræden nægtet at acceptere flygtninge og
migranter, der kommer over
Middelhavet.
De 177 personer har i flere
dage udgjort et stridspunkt
mellem Italien og Malta, der
begge mener, at det andet
land bør tage imod personerne.
Det italienske skib Diciotti, som de 177 befi nder sig på,
arbejder under EU's grænseog kystvagtsagentur, Frontex. Torsdag reddede det de
177 personer og forsøgte at
sejle dem til Malta.
Men Malta, der også er
medlem af EU, afviste at tage
imod migranterne. Ifølge
malteserne var deres båd ikke i problemer, og ingen af de
pågældende personer havde
bedt om hjælp fra Malta.
/ritzau/
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OVERBLIK
Aﬀald omdannes til energi
ADDIS ABEBA: Etiopien har indviet et stort for-

brændingsanlæg i hovedstaden og millionbyen Addis Abeba.
Anlægget skal omdanne store mængder affald til
energi, og det er det første af sin slags i Afrika. Det
oplyser regeringen og det britiske selskab Cambridge Industries, som står bag projektet, ifølge nyhedsbureauet AFP.
Regeringen forventer, at mindst 1400 ton affald
dagligt vil blive omdannet til energi.
Forbrændingsanlægget er placeret i nærheden af
den gigantiske affaldsplads Koshe. Affaldspladsen
kollapsede i marts sidste år i et jordskred og tog livet af flere end 110 mennesker.
Projektet har kostet op mod 118 millioner dollar.
Det svarer til cirka 772 millioner kroner.

Israel lukker Gaza-grænse
JERUSALEM: Israel har lukket sin eneste grænse-

Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, har travlt med sin valgkamp i disse dage. Her er han i Sundsvall knap
400 kilometer nord for den svenske hovedstad, Stockholm. (Foto: Mats Andersson/Ritzau Scanpix)

SVT afviser Jimmie
Åkesson i tv-duel
Sverigedemokraternas leder, Jimmie
Åkesson, mener, at
han skal deltage i tvduellerne blandt
statsministerkandidater i Sverige. Det mener tv-stationerne ikke.
Af Frank Jørgensen, Ritzau

KØBENHAVN/STOCKHOLM: Der bliver ikke tre

deltagere, når Sveriges public service-tv, Sveriges Television (SVT), og den private
tv-station TV4 holder deres
traditionelle dueller blandt
statsministerkandidaterne
forud for det svenske valg
den 9. september.
Jimmie Åkesson, leder af
det indvandrerkritiske parti
Sverigedemokraterna (SD),
vil ellers gerne deltage.
- SVT forstår ikke, at der er
tre blokke i svensk politik og
dermed tre statsministerkandidater, siger Åkesson til
avisen Expressen.
Svensk tv har traditionelt
holdt duel for lederen af venstrefløjen og lederen af den
borgerlige blok.
Sådan ser det også ud i
dag, hvor tv-stationerne
planlægger at holde statsministerduel mellem socialde-

mokraten Stefan Löfven, nuværende statsminister, og
Ulf Kristersson, leder af det
største borgerlige parti, Moderaterna.
Meningsmålingerne siger
ellers, at SD kan blive Riksdagens næststørste parti efter Socialdemokraterna
med måske hver femte svenske vælger i ryggen.
Imidlertid er det stadig sådan, at de øvrige partier i
Riksdagen ikke vil have noget at gøre med SD.
Partiet fi k ved forrige valg
i 2014 12,9 procent af stemmerne og er Riksdagens
tredjestørste parti med 49 af
forsamlingens 349 mandater.
Nu ligger partiet til at få
langt flere stemmer, og
Åkesson mener, at han bør
have plads ved siden af Löfven og Kristersson i statsministerduellerne på tv.
Det mener SVT og TV4 ikke.
- Statsministerduellen har
traditionelt været en duel
mellem de to mest sandsynlige statsministerkandidater, siger Viveka Hansson,
programdirektør hos TV4, til
Expressen.
- Ifølge de fleste politiske
iagttagere er Annie Lööf (leder af det liberale Centerpartiet, red.) den tredje mest
sandsynlige, da hun menes

Fakta
* Sverigedemokraterna (SD)
definerer sig som socialkonservativ. Partiet er indvandrerkritisk og ønsker betydelige stramninger.
* I den svenske oﬀentlighed
omtales partiet ofte som
fremmedfjendsk og højreradikalt.
* Grundlagt i 1988. Flere tidligere medlemmer og stiftere havde baggrund i højreekstremistiske og racistiske
miljøer.
* I de senere år har partiet
distanceret sig fra fortiden.
* Jimmie Åkesson har været
partileder siden 2005.
* Ved Riksdagsvalget i 2014
fik partiet 12,9 procent af
stemmerne. Det gjorde partiet til det tredje største i
Riksdagen med 49 af de 349
medlemmer.
* Ingen andre partier vil
samarbejde med SD.
* I en meningsmåling fra
Inizio, oﬀentliggjort mandag i det socialdemokratiske
dagblad Aftonbladet, får SD
18,8 procent af stemmerne.
Det er lidt lavere end målinger fra de seneste uger.
Kilder: Aftonbladet, NTB

at kunne samle partier over
blokgrænserne, siger hun.
- Hvis Jimmie Åkesson
skulle indbydes på grund af
partiets størrelse, er det mere en bred debat, og sådan en
har vi.
SD-lederen får heller ingen invitation fra Anne Lagercrantz, divisionschef hos
SVT.
- I duellen har vi valgt at
fokusere på repræsentanter
for de to største partier, der
aspirerer til at blive statsminister.
Hun tilføjer, at SVT holder
lokale debatter i hele landet
med deltagelse af partilederne.
I øvrigt er samme situation aktuel i Danmark, efter at
Alternativets Uffe Elbæk og
Enhedslistens Pernille Skipper har meddelt, at de også
er statsministerkandidater.
DR og TV2 holder traditionelt tv-dueller mellem de to
blokkes statsministerkandidater.
Begge tv-kanaler har sagt,
at de er ved at planlægge
dækningen af valget, og at
det ikke er klart endnu, hvad
der skal ske.

overgang til Gaza-striben, Erez. Det sker, efter at to
palæstinensere fredag blev skudt ved grænsen af
israelere.
Den israelske forsvarsminister, Avigdor Lieberman, forklarer, at grænselukningen skyldes "voldelige episoder ved grænsen i fredags".
Grænselukningen er blevet bekræftet fra palæstinensisk side. Nødhjælp kan stadig passere. Det
samme kan palæstinensere, der rejser ind i enklaven.
Lukningen kommer, få dage før at den muslimske
højtid eid al-adha fi nder sted. Den kan derfor forhindre folk i at rejse for at fejre højtiden.
Fejringen af eid al-adha løber fra mandag aften
til torsdag aften. Israel har ikke oplyst, hvor længe
grænselukningen vil vare.
Gazastriben er et område mellem Israel, Egypten
og Middelhavet. Der bor omkring to millioner palæstinensere.

Engelsk modemogul mod brexit
LONDON: Det forestående brexit splitter Storbritannien. En af dem, der bestemt ikke ser frem til, at
Storbritannien træder ud af EU, er Julian Dunkerton, der er medgrundlægger af det britiske tøjmærke Superdry
I avisen The Sunday Times skriver han, at det ikke for sent til at undgå en "katastrofe".
Derfor har han doneret en million pund - svarende til godt otte millioner kroner - til en kampagne,
der kæmper for, at briterne på ny skal have lov til at
stemme om, hvorvidt landet skal blive i EU.
- Der er ingen vision for brexit, og politikerne har
lavet et rod. Men vi har en reel mulighed for at vende det her rundt, skriver Dunkerton.
Efter planen skal Storbritannien forlade EU i
marts i 2019.

Tjetensk politi under angreb
SJALI: Bevæbnede gerningsmænd har angrebet politiet flere steder i Tjetjenien.Det oplyser den russiske republiks leder, Ramzan Kadyrov.
Flere politifolk er blevet såret ved angrebene. En
af gerningsmændene forsøgte at udløse en selvmordsbombe, men attentatet mislykkedes, siger
Kadyrov.
Blandt de sårede er to politifolk i byen Sjali og
mindst tre færdselsbetjente i hovedstaden Grosnij.
- Banditterne er blevet neutraliseret, skriver Kadyrov i en meddelelse på det sociale medie Telegram.
Han tilføjer, at det er yderliggående propaganda,
som ”forvirrer de unge mænd” og fører til sådanne
angreb.
- Situationen i Grosnij og Tjetjenien er fuldstændig rolig, skriver Kadyrov.

Flere end 8.000 følger
Helsingør Dagblad på facebook.
Like os og vær med
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Nu bimler alarmklokkerne
Af Andreas
Mayerhofer
a.mayerhofer@hdnet.dk

Bagom
Bolden

I

ndsatsen mod FC Fredericia
var så bleg, at en albino ville
fremstå solbrun ved siden af.
Der var urimeligt få positive ting
at tage med fra kampen. Mikkel
Bruhn havde en god redning, Frederik Bay løber tit med frem, og
Christian Køhler arbejder hårdt.
Punktum. Længere er listen ikke.
De negative ting var til gengæld
nemme at få øje på.
Det er kummerligt, at et hold
med FC Helsingørs spillermateriale tre kampe i træk kommer
bagud mod hold, der meget tydeligt er dårligere til at spille fodbold og som endnu tydeligere er

svært bekymrede over at møde
Superliga-nedrykkerne.
Den bekymring fordufter ret
sikkert snart, hvis der ikke kommer helt andre boller på suppen i
de kommende kampe.
Forsvaret er stabilt, men det var
ubegribeligt dårligt i den sekvens,
hvor FC Fredericia scorede.
Midtbanen er underligt passiv i
det fremadrettede. Det går langsomt - helt utroligt langsomt - når
bolden føres frem. Mikkel Basse
er kommet skidt i gang med sæsonen, og det samme kan man sige
om Patrick Olsen, der er faldet
drastisk i niveau siden nedrykningen. I går var det Anders Holst
og Matheus Leiria, der blev bedt
om at låse modstandernes massive defensiv op. Nøglen knækkede i låsen, og de skabte tæt på nul
chancer.
I angrebet fungerede det for anden uge i træk ikke med Douglas

Karaktergennemsnit FC Helsingør
Hver uge giver Helsingør Dagblad FC Helsingørs spillere karakterer for præstationerne i 1. division.
Spillerne skal spille minimum en fjerdedel af et opgør for at få
karakter på skalaen, der går fra 0 til 6. Fra elendig til fremragende. Her er karaktergennemsnittet efter fire runder. Tallet
i parantes er antallet af karakterer, spilleren har fået i avisen i
denne sæson.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pascal Gregor: 4 (4)
Andreas Holm: 4 (4)
Daniel Jørgensen: 4 (2)
Frederik Bay: 3,7 (3)
Matheus Leiria: 3,5 (4)
Christian ”TK” Køhler: 3,5 (4)
Mikkel Bruhn: 3,3 (4)
Adnan Mohammad: 3 (3)
Patrick Olsen: 2,75 (4)
Douglas Ferreira: 2,75 (4)
Martin Fisch: 2,75 (4)
Nicolas Mortensen: 2 (3)
Mikkel Basse: 1,5 (3)
Anders Holst: 1 (1)

6: Fremragende
5: God
4: Over middel
3: Middel
2: Under middel
1: Dårlig
0: Elendig

Ferreira alene på toppen, og det
blev ikke bedre af at få makkeren
Nicolas Mortensen ind efter pausen.
Det er efterhånden bizart hvor
mange store chancer, FCH's Superliga-topscorer skal bruge for at
score. Nogenlunde lige så bizart
som mængden af spilleminutter
Douglas har fået uden at komme
til en chance.
Opgivende attitude

Det ligner på mange måder en
selvtillids-ting. Og man kan da
håbe, at det "bare" er det, for det
kan der ændres på. Det bliver så
op til Christian Lønstrup og hans
team at fi nde ud af, om det skal
være med pisken eller guleroden.
Det må hælde til det første efter
søndagens fadæse.
FC Helsingørs spillere udstråler
med få undtagelser, at de ikke gider at være med.
Der er absolut ingen "musik" i
afleveringerne, og man har ikke
en fornemmelse af, at holdet er en
enhed, som forsøger at nedbryde
modstandernes kompakte forsvar. Det er enkeltmandspræstationer, der mislykkes på stribe
med dertilhørende opgivende attitude fra spilleren selv, holdkammeraterne, trænerne og efterhånden også publikum på Helsingør
Stadion.
Christian "TK" Køhler slog i
søndags fast, at det ikke var manglende vilje, der var problemet,
men at spillerne har svært ved at
vænne sig til livet uden for Superligaens rampelys med en helt ny
meget defensiv spillestil hos de
fleste modstandere.
Gnisten skal tændes

Hvis Køhler & co. ikke for styr på
"det nye liv" inden for få uger, så
giver det ikke mening at tale oprykning længere, for man kan ikke forvente, at de øvrige konkurrenter i 1. division bliver ved at
vente på FCH.

Attituden var bekymrende elendig, da Anders Holst og FC Helsingør spillede - og tabte - mod FC Fredericia. (Foto: Claus Birch)

Løsningen på problemerne ligger i Christian Lønstrup og assistenttræner Brian Gellerts hænder. Det er dem, der skal tænde
gnisten igen, og kan det ikke lade
sig gøre med de spillere, der stort
set spiller hver gang, så må posens
rystes - uagtet at det kan være
svært at se, hvem fra bænken, der

skal løfte spillet og udtrykket. Unge, hurtige Carl Lange kan være
en mulighed?
Og igen - hvis nogle af spillerne
drømmer om at blive solgt til Superligaen, så er det ved at være
sidste udkald i forhold til at sætte
salgbare varer på hylderne. Onsdag i Hvidovre er et af disse.

Nordsjælland Håndbold tabte finale
Tre kampe på tre dage
blev lidt for meget for
NH's smalle trup, der
derfor tabte finalen i
stærk træningsturnering
HÅNDBOLD: Ved Ringkø-

bing-Skjern Elite Cup endte
Nordsjælland Håndbold i finalen, hvor det dog blev til
nederlag mod ligarivalerne
fra Århus Håndbold. Jyderne
vandt 28-21 efter at have ført
13-11 ved pausen.
Torsdag aften fi k spiller-

truppen et dejligt gensyn
med Hvide Sande Vandrehjem. Efter torsdagens ordinære træning i Helsinge
Hallerne, gik bussen mod
Vestjylland, hvor NH holdet
igen i år skulle deltage i
Ringkøbing-Skjern Elite
Cup.
Fredag havde holdet en
god formiddagstræning, inden der var afgang mod de
danske mestre fra Skjern,
hvor alle var helt opsat på at
yde maksimalt med god
kamp i højt tempo med få
fejl.

Sejr over danske mestre

Helt overraskende vandt NH
med 32-29 efter en meget flot
kamp i et højt tempo.
Mike Jensen stod en god
kamp i målet og Johan Meklenborg scorede 11 mål,
mens Kasper Kisum og Nicolas Lundbye scorede hver
5.
Holdet kom sent i seng i
Hvide Sande efter denne
flotte kamp.
Lørdagens kamp mod
Lemvig blev for spændende.
Der blev lavet mange fejl og
spillet var for langsomt i for-

hold til dagen før.
Kampen sluttede 28-28 efter at Meklenborg udlignede
efter tid på straffekast. Samme Meklenborg blev i øvrigt
igen topscorer - denne gang
med 10 mål.
Positiv oplevelse

Vores nye unge målmand
Mohamed Elkamisi spillede
kampens sidste 20 minutter
og gjorde det fornuftigt.
Kampens resultat betød,
at NH vandt puljen, og skulle spille fi nale mod Århus i
Skjern Bank Arena søndag

eftermiddag.
I fi nalen lagde NH forsigtig ud - men der kom mange
fejl, hvilket også gjorde at det
kneb med at fi nde de rigtige
løsninger.
Videre blev mange 100
procent-chancer brændt.
Men når det så er sagt, så gav
holdet ikke op - trods modgang på flere fronter kæmpede alle mand til det sidste.
Cheftræner Ian Marko Fog
fremhævede efter kampen
bl.a. de to unge Daniel
Astrup Pedersen og Mikkel
Palmer for gode indsatser.

Vi kommer helt tæt på
lokalsporten
helsingordagblad.dk/sport

NH's topscorer blev Nicolas Lundbye Kristiansen
med 6 mål, mens Daniel
Astrup Pedersen scorede 4.
Selv om NH tabte turneringens tredje og sidste
kamp, har de tre dage i det
vestjyske været positive for
både holdet og trænerteamet.
Turneringen har styrket
troen på, at den kommende
sæson kan blive god.
Jørn Blom Hansen, NH
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FC Helsingørs ungdom
har sparket efterårssæsonen i gang. Ovenpå en intensiv opstartsperiode er alle
ungdomshold nu kommet i gang med turneringen. Forude venter
et ekstremt spændende efterår som nyslået B-licens klub, hvor
der er nye og store
udfordringer for alle
holdene. Weekenden
bød eksempelvis på
første hjemmekamp i
Divisionen for U19 og
første kamp i Øst 1
pulje 1 for U15.

anden halvleg og spillede
en anelse for direkte til at
blive farlige, og derfor endte kampen med en 1-0 sejr
til A27. Stor ros og ære havde drengene af kampen og
trænerne var tilfredse trods
resultatet.
Jesper Carlsen, træner
U19 vandt for første gang i Divisionen. (Privatfoto)

FODBOLD: Første weekend

med kampe for alle FC Helsingørs U-hold endte med
tre sejre og to nederlag
U19 - HIK
1-0

U19's debut i divisionen
forrige weekend med 1-3
mod Roskilde var ikke det
resultat, man ønskede, og
derfor var det et revenchelystent hold, som tog imod
HIK.
Der var tidligere FCH'ere
hos HIK - tre spillere samt en
træner, og dette gav ekstra
motivation til at slå Hellerup-holdet.
Kampen startede i et organiseret kaos, hvor der blev
budt op til mange dueller og
andebolde. Denne krig satte
Helsingør sig på, og HIK havde svært ved at modstå det
pres, der blev lagt for dagen.
Man skulle hen til det 38.
minut før der skete noget på
tavlen. Lucas Lodberg modtog bolden, og med en flot
vending og dribling blev han
savet midt over.
Heldigvis dømte dommeren fordel, da bolden endte
for fødderne af Nicolas Willumsen. Med et køligt træk
mod mål, fi k han chippet
bolden over keeperen fra en
spids vinkel.
Det var FCH som sad på
kampen det meste af tiden
og var også tættere på 2-0
end 1-1. Bl.a. nogle dødsens
farlige hjørne, hvor Kritte
Bonnesen var tættest, men
en verdensklasseredning fra
den tidligere FCH-målmand
hindrede 2-0-målet.
De sidste 10 minutter blev
noget nervepirrende, men
drengene holdt målet rent og
kunne derfor synge sæsonens første sejrssang efterfølgende. Næste kamp er ude
mod Horsens på lørdag.
Patrick Scheibel, træner

U13 vandt sæsonens kamp over BSV. (Privatfoto)

U17 - HIK
0-2

FC Helsingørs U17-hold
spillede lørdag mod HIK i
Divisionen i en kamp der
desværre blev til et 0-2- nederlag. En kamp som FCH
ellers i bund og grund kunne
være fi nt tilfredse med på
mange parametre. Man
kunne se en tydelig fremgang i spillet fra den første
turneringskamp, der endte
med nederlag i Roskilde,
især i de perioder, hvor FCH
var på bolden.
Holdet kom til fi ne chancer undervejs både i antal og
kvalitet, men formåede ikke
at afslutte dem ordentligt og
konvertere chancer til mål.
Fortsætter holdet takterne
og den opadgående formkurve fysisk som spillemæssigt, skal der nok komme
mål og point på kontoen inden længe.
Daniel Pedersen, træner

Lyngby - U15
4-1

Efter en hård opstartsperiode var tiden endelig kommet. FC Helsingørs U15drenge skulle møde Lyngby
Boldklub på udebane i deres
første turneringskamp på
højest mulige niveau. Det
var en flok spændte, men fokuserede og koncentrerede
drenge der mødte op til
kamp. Starten af kampen var
præget af nervøsitet og skæve afleveringer, men som
minutterne gik, åd FCH sig
stille og roligt ind i kampen.
Efter første halvleg var stillingen 1-0 til Lyngby på trods
af en solid FC Helsingør defensiv og flere gode muligheder foran Lyngbys mål. 2.
halvleg startede fi nt for FC

Helsingør og bød på flere
muligheder, hvor FC Helsingør sagtens kunne have gjort
det til 1-1. Desværre for dem
blev kampen præget af et par
udvisninger, hvilket medførte, at FCH spillede 9 mod
11 i 20 minutter - yderligere
besværliggjort med en
markspiller på mål. Dette
medførte, at Lyngby scorede
yderligere tre gange på trods
af en vaskeægte herrefight af
FCH. Til sidst i kampen fi k
FCH reduceret til 4-1 på et
fremragende mål. Alt i alt en
positiv oplevelse for drengene, på trods af resultatet, da
de fi k vist, at de sagtens kan
være med på højeste niveau.
På lørdag drager U15 mod
København for at møde FCK
U15.
Markus Uglebjerg, træner

U14 - A27
0-1

FC Helsingørs U14-hold
spillede søndag første turneringskamp i øst 1 mod
A27. FCH begyndte stærkt
og spillerne arbejde hårdt
fra start og fulgte de aftaler,
som holdet har trænet på
under hele opstarten. A27
var kun farlige på kontra
gennem det meste af kampen. FCH manglede dog
den sidste skarphed på den
sidste tredjedel og kunne
ikke få scoret. Midt i første
halvleg fi k FCH ikke clearet
bolden ordentligt, og bolden landede for fødderne af
en A27-spiller som sparkede bolden i mål uden chance for Gustav i målet. I pausen gik snakken på at fortsætte det gode spil og så
ville chancerne nok komme. FCH kunne dog ikke
fi nde helt det samme spil i

U13 - BSV
3-1

FC Helsingørs yngste ungdomshold tog i deres første
turneringskamp i mod lokalrivalerne fra BSV. Kampen blev afviklet i et højt
tempo, hvor FCH generelt
var stærkt dominerende på
bolden og i store perioder
pressede BSV i bund. Det
var dog BSV, der bragte sig i
front efter et kvarters spil,
da de efter et kort hjørnespark fi k kombineret sig
igennem FCH-defensiven
og fi k passeret en ellers
stærkt spillende Lucas
Skræm i målet.
FCH satte sig herefter totalt på spillet og havde flere
gode muligheder i løbet af
første halvleg, men ind ville
bolden ikke. Der skulle et
korrekt dømt straffespark til,
før FCH fi k hul på bylden.
Her var Rasmus Sjøholm sikker, da han kanonerede bolden i mål bag en chanceløs
BSV-keeper. FCH var dog ikke tilfredse med at gå til pause med det uafgjorte resultat
og blæste straks til angreb.
Kort efter kunne Kornelius
presse bolden ind over stregen efter et godt gennemspillet angreb.
BSV kom med fornyet
energi efter pausen, men
FCH fi k hurtigt sat sig på
spillet igen, og herefter vadede FCH offensiven i store
chancer. Nicolai Wargo fi k
testet både overliggeren og
begge stolper, Kornelius fi k
sendt bolden fra kort afstand
over mål og Mingus og Schmidt havde også gode muligheder. Mod slutningen af
anden halvleg lukkede Rasmus Sjøholm spændingen i
opgøret ned, da han kynisk
gjorde det til 3-1. Alt i alt en
fi n præstation af drengene,
men der er stadig mange
procenter at hente, og spillet
skal blive mere fl ydende i
næste rundes udekamp mod
et godt Ølstykke hold.
Trænerteamet

Din Sport: Hvordan gik det for dit
hold? Send en mail til sport@hdnet.dk
- gerne med et vedhæftet billede

Helsingørmestre
genvandt titel på stranden

BEACH VOLLEY: Helsingør Volleyball Klub afholdt i
weekenden Helsingørmesterskaberne i Beachvolleyball.
Efter mange gode og spændende kampe genvandt
de 2 sidste års vindere Patrick Michel og Jens Eriksen
mesterskabet og kan altså igen kalde sig Helsingørs
bedste Beachvolleyballhold.
Men først efter en uhyre tæt og velspillet fi nalekamp, hvor Johan Kidholm og Mikkel K. Dahlerup
længe så ud til at bringe fi nalen ud i et tredje og afgørende sæt.
Vejret var perfekt til Beachvolleyball, og der blev afviklet 20 kampe på de to fi ne baner på stranden med
udsigt til Kronborg.
Helsingør Camping var så venlige at låne en stor
grill ud, så Helsingør Volleyball klub kunne byde på
grillpølser mm. til spillere og tilskuere. Onsdag begynder indendørssæsonen. Nye spillere, både øvede
og mindre øvede, er velkomne.
Helsingør Volleyball Klub følger op på fremgangen
sidste år og stiller i den kommende sæson op med to
hold i Sjællands Volleyball Forbunds Mixturnering
samt med flere hold i DGI’s turneringer.
Man kan se mere omkring hold, træning, tilmelding
mm på hjemmesiden www.hevk.dk
Jørn Juul Hess, Helsingør Volleyball Klub

HSBK lagde ud med sikker sejr
BILLARD: Helsingør Sports Billard Klubs 2. divisions-

hold blev første turneringshold, der kom i kamp i sæsonen 2018-19.
Holdet med Martin Rex Olkjær, John Andersen,
Niels Petersen og Frank Manniche mødte hjemme
Friheden BK fra Hvidovre. Det blev en sikker sejr til
HSBK på 6–2. Der spilles til 600 point. John Andersen
spillede med dagens højeste gennemsnit på 37,50 og
Martin Rex spillede med dagens største serie på 190
point. Niels Petersen leverede også en flot sejr med
31,57 i gennemsnit og 168
i serie. Frank Manniche
kunne ikke få spillet til at
fungere og var flere gange
direkte uheldig og måtte
se sig besejret.
Poul Hansen, HSBK

Ungdomsløber vandt kvindeløb

ORIENTERING: Forleden afholdt Helsingør Ski- og

Orienteringsklub 'Ophelia Kvindeløb'. Trods det skiftende vejr stillede 64 kvinder til start.
De fi k en herlig opvarmning ved den tidligere 'Vild
med Dans'-prof danser Rene Christensen før turen gik
ad store skovstier fem kilometer i Teglstrup Hegn.
Løbet blev vundet af Dicte H. Andersen fra HSOK i
tiden 22,20 minutter, hvilket var et sekund hurtigere
end hendes klubkammerat Un Ha Cho.
På trediepladsen kom Jorid Gjertsen fra TriNord i tiden 22,48.
Efter løbet var der frugt og vand, inden turen gik tilbage til HSOK's klubgård. Her ventede kaffe og kage
og ikke mindst de dejlige lodtrækningspræmier; vin,
biografbilletter, løbetøj, Matas-pakker, løbebøger
mm.
Der var også præmie til den klub, som stillede det
største hold, og det blev Skovløberne, som med 14 deltagere gjorde sig fortjent til et stort gavekort til Hornbæk Is.
Næste gang HSOK arrangerer motionsløb er lørdag
den 3. november kl. 14, hvor Hamlet 10'eren afvikles.
Se mere herom på Hamletløbet.dk
Sussie Bogut/HSOK

24 HelsingørDagblad

Tirsdag den 21. august 2018

SPORT

Helsingør-stævne kan blive
en international succes
I weekenden var Helsingør Bordtennisklub vært for stævnet Mixmatch. En anderledes form for bordtennisstævne med fokus på sammenhold og fællesskab, hvor især kvinderne
strømmer til. Stævnet er på få år blevet så
populært, at der nu også er planer om at indføre stævneformen i Sverige og Tyskland.
Af
Asger Lind Krebs
a.krebs@hdnet.dk

BORDTENNIS: For mere end to måneder siden kunne
Helsingør Bordtennisklub melde alle borde fyldte til dette års udgave af stævnet Mixmatch.
112 herrespillere og 56 damer. Særligt sidstnævnte tal er bemærkelsesværdigt, for det gør faktisk Helsingørs Mixmatch-stævne til
Danmarks største målt på kvindelige deltagere, og det er ingen tilfældighed.
- Tanken var fra start at få skabt et stævne, hvor kvinder har lyst
til at deltage. For kvinder er det sociale element utroligt vigtigt,
fortæller Betina Bechersdahl, der fi k idéen til en anderledes stævneform for en håndfuld år siden, efter hun selv var begyndt at tage
til bordtennisstævner og oplevede, at det kunne være svært at komme ind på livet af folk, og endda bare fi nde en at varme op med,
inden kampene gik i gang.

Stemning i top

Jeg spiller selv bordtennis og var i weekenden for første gang med
til Mixmatch-stævnet. Og der er ingen tvivl om, at stævnet er noget særligt i bordtennisverdenen. I stedet for at stå på egne ben
for den ene ende af et bordtennisbord, spiller man i hold med
to mænd og én kvinde på hvert hold. Der spilles kun doublekampe. Det betyder, der altid er nogen, der hepper, hjælper
og coacher.
Efter stævnet var der fest, hvor langt størstedelen af
deltagerne var med.
År for år er stævnet steget i popularitet. I år bedst
illustreret gennem klubben SISU/MBK der
sendte hele 25 spillere fra Århus til Helsingør
for at deltage og indlogerede sig i Helsingør

Ferieby hele weekenden.
International opmærksomhed

Stævnet har efterhånden fået en del opmærksomhed i Danmark, og rygterne om stævnet, der har fået trukket kvinderne ind i bordtennishallerne, er også nået uden for landets grænser.
- Måske eksporteres konceptet til sverige og Tyskland.
Petra Sörling, der er formand for den svenske bordtennisunion, har kontaktet mig og vil have stævnet til Stockholm. Hun
kunne desværre ikke deltage i år, men hun virker seriøs, og vi har
talt en del om konceptet, fortæller Betina Bechersdahl.
Desuden deltog den tyske spiller Sabine Hänert i årets stævne
og blev så begejstret, at hun vil forsøge at få stævneformen til Tyskland.
Løfter i flok

Stævnet er også blevet en begivenhed, der samler Helsingør Bordtennisklubs medlemmer. Omkring 40 af klubbens medlemmer
hjalp til i weekenden.
Allerede fredag eftermiddag var de fleste samlet i Helsingør Hallen for at stille borde op.
Jeg var selv med på holdet, der skulle rydde op i Laden på Vapnagård efter festen. Men da jeg mødte op søndag morgen, havde
nogle af klubbens pensionist-spillere allerede klaret det meste.
- Der er enorm opbakning til stævnet fra hele klubben. Vi har haft
en virkelig god styregruppe, og der er kommet meget mere struktur på det hele, så det er blevet meget mere overskueligt at arrangere. Og det er både klubbens juniorer, seniorer og pensionister,
der har været med. Pensionisterne stod eksempelvis for hele festen,
fortæller Betina Bechersdahl.
Med den store opbakning fra klubbens medlemmer tør hun godt
love, at Helsingør Bordtennisklub også næste år inviterer til
Mixmatch-stævne.
Arrangørerne har endnu ikke det fulde overblik over stævnets økonomi. Men med fulde huse og godt gang i baren ved
den efterfølgende fest, er overskuddet sikret.
- Jeg vil gerne understrege, at vi først og fremmest arrangerer stævnet for at skabe et godt socialt arrangement med en god stemning. Men der bliver et overskud, som går både til klubbens juniorer, seniorer
og pensionister. Pengene skal ikke bruges til den
daglige drift men noget ekstra, siger Betina Bechersdahl.

Fællesbillede af de cirka
140 deltagere, inden
kampene gik
i gang. (Foto:
Torben Sørensen)

Tanken bag Mixmatch-stævnet er,
at spillere kan mødes på tværs af alder, køn og niveau.
Det må man sige,
de gjorde i Helsingør Hallen i weekenden.

Ungdomsspillere fra Helsingør Bordtennisklub gav
en hånd med afviklingen af stævnet.

Ved Mixmatch-stævnet spiller to mænd og en
kvinde sammen. Der spilles kun double-kampe.
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FODBOLD
1. division (33)
Roskilde-Silkeborg . . . . . . . . . . .
Hvidovre-Næstved BK . . . . . . . .
Viborg FF-Fremad A . . . . . . . . . .
HB Køge-Nykøbing . . . . . . . . . . .
FC Helsing-Frcia KFUM . . . . . . .
Thisted FC-Lyngby BK . . . . . . . .
HB Køge .................
Frcia KFUM ...........
Hvidovre (O) ..........
Thisted FC ..............
FC Helsing (N) .......
Viborg FF ...............
Nykøbing ................
Næstved BK (O) .....
Lyngby BK (N) .......
Silkeborg (N) .........
Fremad A ...............
Roskilde .................

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

0
1
3
2
2
2
2
2
2
1
2
1

0-1
2-1
2-0
1-0
0-1
4-0

0 10-2 12
1 6-3 7
0 5-4 6
1 5-3 5
1 5-4 5
1 3-2 5
1 2-1 5
1 6-6 5
1 4-7 5
2 1-4 4
2 5-9 2
3 2-9 1

Sjællandsserien, pulje 1 (22)
Fredensborg-Virum-S. . . . . . . . .
Helsinge-Brøndby . . . . . . . . . . . .
Farum-Snekkersten . . . . . . . . . . .
Fred.sund-Herstedøster . . . . . . .
Liria-Stenløse . . . . . . . . . . . . . . . .
Albertslun-Glostrup . . . . . . . . . .
Helsinge .....................
Fred.sund ...................
Farum .........................
Fredensborg ..............
Virum-S. .....................
Albertslun ..................
Glostrup .....................
Stenløse ......................
Liria ............................
Snekkersten ...............
Herstedøster ..............
Brøndby .....................

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

2-2
3-1
2-1
2-1
2-2
2-2

3-1
2-1
2-1
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
1-2
1-2
1-3

3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0

Sjællandsserien, pulje 2 (22)
Herlufsholm-FC Nakskov . . . . .
Greve-Døllefjelde . . . . . . . . . . . . .
Roskilde-Haslev FC . . . . . . . . . . . .
Nykøbing FC-Ringsted . . . . . . . .
Tuse-Slagelse . . . . . . . . . . . . . . . . .
Køge Nord-Køge . . . . . . . . . . . . . .
Slagelse ......................
Køge Nord ..................
Greve ..........................
FC Nakskov ................
Ringsted .....................
Haslev FC ...................
Roskilde .....................
Herlufsholm ..............
Nykøbing FC ..............
Døllefjelde .................
Tuse ............................
Køge ...........................

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

0-1
4-1
1-1
0-1
2-6
4-0

6-2
4-0
4-1
1-0
1-0
1-1
1-1
0-1
0-1
1-4
2-6
0-4

3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0

Serie 1, pulje 1 (22)
Værebro-Hundested . . . . . . . . . .
Avarta-Hellebæk . . . . . . . . . . . . .
Hørsholm-U-LSF . . . . . . . . . . . . .
Fredensborg-Espergærde . . . . .
Gladsaxe/H.-Herlev IF . . . . . . . .
Espergærde ................
Hundested .................
LSF .............................
Avarta .........................
Herlev IF ....................
Gladsaxe/H. ...............
Lundtofte ...................
AB ...............................
Hørsholm-U ..............
Hellebæk ....................
Værebro .....................
Fredensborg ..............

1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

0-3
2-0
1-3
0-4
0-0

4-0
3-0
3-1
2-0
0-0
0-0
0-0
0-0
1-3
0-2
0-3
0-4

3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0

Serie 1, pulje 2 (22)
Fårevejle-Holmegaard . . . . . . . .
Raklev-Vordingborg . . . . . . . . . .
Skælskør-Næstved . . . . . . . . . . . . .
B73-Gørslev . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Holbæk Uni-Solrød . . . . . . . . . . .
Fårevejle .....................
Raklev .........................
Næstved .....................
Holbæk Uni ................
Gørslev .......................
B73 .............................
Kalundborg ................
Herfølge .....................
Skælskør .....................
Solrød .........................
Vordingborg ...............
Holmegaard ...............

1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

5-0
5-3
1-2
3-3
1-0

5-0
5-3
2-1
1-0
3-3
3-3
0-0
0-0
1-2
0-1
3-5
0-5

3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0

Serie 3, pulje 2 (22)
Brede-Espergærde . . . . . . . . . . . .
Birkerød-Blomsterne . . . . . . . . .
Hareskov-Frem Helle (2) . . . . . .
Hornbæk-Nivå-Kokke (1) . . . . . .
Lundtofte -Hørsholm/U. . . . . . .
Hornbæk ....................
Hareskov ....................
Lundtofte ..................
Birkerød .....................

1
1
1
1

1
1
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

1-0
2-1
4-0
5-1
5-2

5-1
4-0
5-2
2-1

3
3
3
3

Brede ..........................
FC Holte (2) ...............
Hillerød ......................
Blomsterne ................
Espergærde ................
Hørsholm/U. .............
Nivå-Kokke (1) ...........
Frem Helle (2) ...........

1
0
0
1
1
1
1
1

1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1

1-0
0-0
0-0
1-2
0-1
2-5
1-5
0-4

3
0
0
0
0
0
0
0

Serie 4, pulje 2 (20)
Hellebæk-Græsted . . . . . . . . . . . .
FIF, Hillerød-Humlebæk . . . . . .
Kvistgård-Vapnagård . . . . . . . . .
Hornbæk-Snekkersten . . . . . . . . .
Kokkedal-Gurre IK . . . . . . . . . . .
Humlebæk .................
Græsted ......................
Gurre IK .....................
Kvistgård ....................
Snekkersten ...............
Hornbæk ....................
Gilleleje .....................
Kokkedal ....................
Vapnagård ..................
Hellebæk ....................
FIF, Hillerød ...............

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

1-5
0-8
2-1
1-1
2-3

8-0
5-1
3-2
2-1
1-1
1-1
0-0
2-3
1-2
1-5
0-8

3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0

Serie 6, pulje 1 (20)
Frem Helle-Gilleleje . . . . . . . . . . 0-4
Fred.værk-Ølsted . . . . . . . . . . . . uvuk
Tikøb IF-Skævinge . . . . . . . . . . . . 9-1
FIF Hillerø-Hundested . . . . . . . uvuk
Tikøb IF ......................
Gilleleje ......................
Ølsted .........................
Hundested .................
Gribskov Un ...............
Lundtofte (2) .............
Græsted If ..................
FIF Hillerø ..................
Fred.værk ...................
Frem Helle .................
Skævinge ....................

1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

9-1
4-0
3-0
3-0
0-0
0-0
0-0
0-3
0-3
0-4
1-9

3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0

8-Herresenior 1, pulje 1 (10)
Ålholm-Gurre IK . . . . . . . . . . . . . 3-0
Sandbjerg -Nivå FC . . . . . . . . . . hvuk
Ålholm .......................
Sandbjerg ..................
AC Hillerød ................
Sig.øster .....................
Nivå FC ......................
Gurre IK .....................

1
1
0
0
1
1

1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1

3-0
3-0
0-0
0-0
0-3
0-3

3
3
0
0
0
0

Superveteran, Pulje 1 (14)
Grantoften-Farum 2 . . . . . . . . . . . 1-2
Ishøj IF .......................
Farum 2 ......................
LSF .............................
Allerød .......................
Skodsborg .................
Grantoften .................
Torvepark ...................
Espergærde ................

1
1
1
0
0
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1

3-0
2-1
1-0
0-0
0-0
1-2
0-1
0-3

3
3
3
0
0
0
0
0

U-19 Ligaen (22)
AGF-VB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Silkeb IF-Esbjerg fB . . . . . . . . . . .
FC Nordsj.-Brøndby IF . . . . . . . .
Lyngby BK-AaB . . . . . . . . . . . . . . .
OB-FC Midt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AaB .............................
FC Midt ......................
Silkeb IF .....................
VB ...............................
Brøndby IF .................
FC Nordsj. ..................
Esbjerg fB ...................
AGF ............................
FCK ............................
SønderjE ....................
OB ..............................
Lyngby BK ..................

2
1
2
2
1
1
1
2
0
0
1
1

2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1

1-1
2-2
4-4
0-2
2-3

5-1
3-2
4-4
3-3
4-4
4-4
2-2
2-4
0-0
0-0
2-3
0-2

6
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0

U-19 Divisionen (26)
AB-Næstved IF . . . . . . . . . . . . . . . .
Rand Freja-Næsby . . . . . . . . . . . .
B 93-Hvidovre . . . . . . . . . . . . . . . .
HB Køge-FC Ros . . . . . . . . . . . . . .
Thisted FC-Viborg FF . . . . . . . . .
HB&I-AC Horsens . . . . . . . . . . . .
FC Helsing-HIK . . . . . . . . . . . . . . .
Rand Freja ..................
FC Ros ........................
Thisted FC ..................
Næstved IF .................
AB ...............................
B 93 .............................
HIK .............................
FC Helsing .................
AC Horsens ................
Viborg FF ...................
Hvidovre ....................
HB&I ..........................
HB Køge .....................
Næsby ........................

2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2

1-1
6-1
3-2
0-3
2-1
0-2
1-0

9-1
6-1
4-1
3-1
2-1
3-2
1-1
2-3
2-3
1-2
2-4
0-3
0-5
1-8

6
6
6
4
4
3
3
3
3
0
0
0
0
0

U19 Drenge 1, pulje 1 (18)
Slagsl-Gan-Værløse . . . . . . . . . . . 3-1

Slagsl-Gan ..................
Farum BK ...................
Snekkersten ...............
FFB .............................
Slangerup ...................
Frederiksvæ ...............
Humlebæk .................
Fredensbor ................
Lundtofte ...................
Værløse ......................

1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

3-1
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
1-3

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

U19 Drenge 2, pulje 1 (6)
FIF Hillerø-Ålholm . . . . . . . . . . 2-12
Hørsholm-U-Helsingør . . . . . . uvuk
Ålholm ...................
Helsingør ...............
Hørsholm-U ..........
FIF Hillerø ..............

1
1
1
1

1
1
0
0

0
0
0
0

0 12- 2 3
0 3- 0 3
1 0- 3 0
1 2-12 0

Randers Fr-Hadersl . . . . . . . . . . .
Lyngby BK-AaB . . . . . . . . . . . . . . .
OB-FC Midt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGF-VB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FC Nordsj.-Brøndby IF . . . . . . . .
Silkeb IF-Esbjerg fB . . . . . . . . . . .
Lyngby BK ..................
VB ...............................
FC Midt ......................
Silkeb IF .....................
FC Nordsj. ..................
Brøndby IF .................
Randers Fr .................
Hadersl .......................
FCK ............................
Esbjerg fB ...................
OB ..............................
AaB .............................
AGF ............................

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

2-2
2-0
0-2
0-2
3-3
5-4

2-0
2-0
2-0
5-4
3-3
3-3
2-2
2-2
0-0
4-5
0-2
0-2
0-2

3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0

U-17 Divisionen (26)
B93-Hvidovre . . . . . . . . . . . . . . . .
HB Køge-FC Ros . . . . . . . . . . . . . . .
Slagelse-Næsby . . . . . . . . . . . . . . . .
Holbæk-AC Horsens . . . . . . . . . .
FC Helsing-HIK . . . . . . . . . . . . . . .
AB-Næstved IF . . . . . . . . . . . . . . .
Thisted FC-Viborg . . . . . . . . . . . .
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2

2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

3-2
1-2
1-2
2-2
0-2
3-1
3-1

0 10- 1 6
0 6- 1 6
0 6- 3 6
0 4- 2 6
1 6- 2 3
1 4- 3 3
0 3- 2 3
0 2- 2 1
1 3-10 1
1 1- 2 0
1 1- 3 0
2 2- 6 0
2 2- 6 0
2 1- 8 0

U17 Drenge 1, pulje 1 (10)
Hillerød f-Hundested . . . . . . . . . 4-4
Helsinge Fo-Slangerup . . . . . . . . 4-4
Helsinge Fo ................
Hundested .................
Slangerup ...................
Hillerød f ....................
Espergærde ................
Snekkersten ...............

1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0

4-4
4-4
4-4
4-4
0-0
0-0

1
1
1
1
0
0

U17 Drenge 2, pulje 1 (8)
FC Holte-IF Skjold B . . . . . . . . . . 1-3
IF Skjold B ..................
Vejby ..........................
Ramløse .....................
Allerød .......................
FC Holte .....................

1
0
0
0
1

1
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

3-1
0-0
0-0
0-0
1-3

3
0
0
0
0

U17 Drenge 3, pulje 2 (16)
Måløv-Karlslunde . . . . . . . . . . . . . 7-1
Herfølge-Bagsværd . . . . . . . . . . . 0-3
Greve Fodbo-LSF . . . . . . . . . . . . . 2-5
Måløv .........................
LSF .............................
Bagsværd ...................
BSV af 2016 ................
Lundtofte ...................
Brøndby IF .................
Greve Fodbo ..............
Herfølge .....................
Karlslunde .................

1
1
1
0
0
0
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1

7-1
5-2
3-0
0-0
0-0
0-0
2-5
0-3
1-7

3
3
3
0
0
0
0
0
0

U16 Drenge 2, pulje 1 (10)
Slagsl-Gan-Nivå-Kok. . . . . . . . . . 11-1
Hundested -Bagsværd . . . . . . . uvuk
Slagsl-Gan ..............
Bagsværd ...............
Himmelev-V ..........
Hellebæk ................
Hundested ............
Nivå-Kok. ...............

1
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1

3-0
6-4
3-1
7-7
7-7
0-0
4-6
1-3
0-3

3
3
3
1
1
0
0
0
0

1
1
0
0
1
1

1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0 11- 1 3
0 3- 0 3
0 0- 0 0
0 0- 0 0
1 0- 3 0
1 1-11 0

U16 Drenge 3, pulje 1 (16)
Hornbæk-JIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-7
Melby-Lis.-AFK U16-2 . . . . . . . . hvuk
Helsingør I-VTF . . . . . . . . . . . . . . 3-1
FBI 03 - 2-Frederiksvæ . . . . . . . . 6-4

Humlebæk .................
Farum BK (2) .............
Lyngby Bk. ..................
Vejby ..........................
IS Skæving ..................
Hellebæk ....................
IF Skjold B ..................
Værløse ......................
HF U14 1 ....................

1
1
1
0
0
0
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1

6-0
3-2
2-1
0-0
0-0
0-0
2-3
1-2
0-6

3
3
3
0
0
0
0
0
0

HelsingørDagblad 25

Måløv .....................
Farum (2) ...............
Jægerspris ..............
Nivå-Kok. ...............
Snekkersten ...........
Virum-S. .................
Allerød ...................
Hellebæk ................
Ølstykke .................

1
1
1
0
0
0
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 10- 0 3
0 4- 0 3
0 3- 2 3
0 0- 0 0
0 0- 0 0
0 0- 0 0
1 2- 3 0
1 0- 4 0
1 0-10 0

U15 Drenge Øst 1, pulje 1 (10)

U14 Drenge 3, pulje 1 (10)

U11 Drenge 2 8M, pulje 1 (18)

Lyngby Bol-FC Helsing . . . . . . . . 4-1

Espergærde-Brødeskov . . . . . . . 1-5

Lyngby Bol .................
Farum BK ...................
HB Køge .....................
Brøndbyern ................
FC Københa ...............
FC Helsing .................

U13 Drenge Øst 1 8M, p. 2 (18)

Allerød -Helsingør I . . . . . . . . . . .
Melby-Lis.-FIF Hillerø . . . . . . . .
FC Holte-Hørsholm-U (2) . . . . . .
Birkerød (2)-Hillerød GI . . . . . . . .
FBI-Humlebæk . . . . . . . . . . . . . . .

1
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1

4-1
0-0
0-0
0-0
0-0
1-4

3
0
0
0
0
0

U15 Drenge M, pulje 1 (26)

U-17 Ligaen (24)

HIK .........................
AB ...........................
FC Ros ....................
Næsby ....................
HB Køge .................
Thisted FC ..............
B93 .........................
AC Horsens ............
Holbæk ..................
Slagelse ..................
Viborg ....................
FC Helsing .............
Hvidovre ................
Næstved IF .............

Melby-Lis. ..................
FBI 03 - 2 ....................
Helsingør I .................
Hornbæk ....................
JIK ...............................
Brede ..........................
Frederiksvæ ...............
VTF .............................
AFK U16-2 ..................

Alb.lund IF-B73, Slagel . . . . . . . . . 1-1
Glostrup -Køge BK . . . . . . . . . . . . 0-2
Vallensbæk-EIF . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Nivå-Kok.-Himmelev-V . . . . . . . 1-4
Brønd.Str-AIK 65 Strø . . . . . . . . . . 1-1
Ølstykke-AB . . . . . . . . . . . . . . . . . hvuk
HF-AFK04_1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-4
AFK04_1 .....................
B73, Slagel ..................
AIK 65 Strø .................
Himmelev-V ..............
Køge BK ......................
Ølstykke .....................
Vallensbæk ................
Alb.lund IF .................
Brønd.Str ....................
EIF ..............................
Nivå-Kok. ...................
AB ...............................
HF ...............................
Glostrup ....................

2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2

2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
2

9-2
7-1
5-3
4-1
2-0
5-4
2-1
1-1
3-6
1-2
1-4
0-3
0-4
0-8

6
4
4
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0

U15 Drenge 1, pulje 1 (16)
FBI04-1-Farum . . . . . . . . . . . . . . .
Hillerød F-IF Skjold B . . . . . . . . .
Virum-S.-Holbæk . . . . . . . . . . . . .
Værløse-Hørsholm-U . . . . . . . . . .
Værløse ......................
Farum .........................
Hillerød F ...................
Virum-S. .....................
Holbæk ......................
Frem Helleb ...............
IF Skjold B ..................
Hørsholm-U ..............
FBI04-1 .......................

1
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1

0-6
3-0
3-3
7-1

7-1
6-0
3-0
3-3
3-3
0-0
0-3
1-7
0-6

3
3
3
1
1
0
0
0
0

U15 Drenge 2, pulje 1 (16)
Allerød -Lyngby BK . . . . . . . . . . hvuk
Humlebæk-Hareskov . . . . . . . . . . 1-7
Slagsl-Gan-Græsted . . . . . . . . . . 3-5
FC Holte-Espergærde . . . . . . . . . 5-1
Hareskov ....................
FC Holte .....................
Allerød .......................
Græsted ......................
Lynge-U. .....................
Slagsl-Gan ..................
Lyngby BK ..................
Espergærde ................
Humlebæk .................

1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1

7-1
5-1
3-0
5-3
0-0
3-5
0-3
1-5
1-7

3
3
3
3
0
0
0
0
0

U14 Drenge Øst 1, pulje 2 (22)
Holbæk-HIK . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FA 2000-Fremad A . . . . . . . . . . . .
NFC U14 Øs1-Rosk. KFUM . . . . .
FC Helsingø-AB Tårnby . . . . . . .
NFC U14 Øs1 .............
AB Tårnby ..................
Holbæk ......................
HIK .............................
Fremad A ...................
FA 2000 .......................
Slagelse BI ..................
AB ...............................
Næstved I.F ................
LSF .............................
FC Helsingø ...............
Rosk. KFUM ...............

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

2-2
2-2
5-0
0-1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

5-1
4-1
4-2
3-1
4-3
3-4
2-4
1-3
1-4
1-5

Karlslunde-BK Skjold . . . . . . . . .
Lyngby-Skovshoved . . . . . . . . . . .
Gladsaxe-H-BSF . . . . . . . . . . . . . .
Østerbro IF-Hørsholm-U . . . . . .
Hørsholm-U ..............
Karlslunde .................
BSF .............................
Gladsaxe-H ................
Skovshoved ................
Lyngby ........................
KB (2) .........................
FFB .............................
BK Skjold ....................
Østerbro IF .................

1
1
1
1
1
1
0
0
1
1

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

4-1
1-1
3-3
1-8

8-1
4-1
3-3
3-3
1-1
1-1
0-0
0-0
1-4
1-8

Helsingør I-Fredensbo. . . . . . . . .
Gilleleje-FIF Hillerø . . . . . . . . . .
Skævinge-Hillerød GI . . . . . . . . .
Snekkersten-Vejby . . . . . . . . . . . .
Brødeskov-Espergærde . . . . . .
Brødeskov ..............
Fredensbo. .............
Snekkersten ...........
Hillerød GI .............
FIF Hillerø ..............
Gilleleje ..................
Skævinge ................
Vejby ......................
Helsingør I .............
Espergærde ............

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

1-8
2-2
2-3
5-0
10-2

0 10- 2 3
0 8- 1 3
0 5- 0 3
0 3- 2 3
0 2- 2 1
0 2- 2 1
1 2- 3 0
1 0- 5 0
1 1- 8 0
1 2-10 0

U12 Drenge 2 8M, pulje 1 (18)
FIF Hillerø-Hellebæk . . . . . . . . .
Birkerød-Snekkersten . . . . . . . . .
Gilleleje-Rudersdal B (1) . . . . . . .
Blovstrød-KBK Hillerø . . . . . . . .
Birkerød .....................
Blovstrød ....................
Rudersdal B (1) ..........
Hellebæk ....................
FIF Hillerø ..................
FBI07-1 .......................
Espergærde ................
Gilleleje ......................
Snekkersten ...............
KBK Hillerø ................

1
1
1
1
1
0
0
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
1
1
1

3-0
5-2
1-2
4-1

5-2
4-1
2-1
0-3
3-0
0-0
0-0
1-2
2-5
1-4

U12 Drenge 4 8M, pulje 1 (18)

3
3
3
3
1
1
0
0
0
0

3
3
1
1
1
1
0
0
0
0

U13 Drenge 3 8M, pulje 1 (18)

2-4
5-1
6-1
1-5
3-3

6-1
5-1
5-1
4-2
3-3
3-3
2-4
1-5
1-5
1-6

3
3
3
3
3
0
0
0
0
0

U13 Drenge Øst 2 8M, p. 1 (18)

U12 Drenge 3 8M, pulje 1 (16)

U14 Drenge 1, pulje 1 (18)

Nivå-Kok. ...................
Bagsværd ...................
Hillerød f ....................
Virum-S. .....................
KBK Hillerø ................
Gladsaxe-H ................
Allerød .......................
AB ...............................
BSV af 2016 ................
Snekkersten ...............

Vallensbæk ................
B 1903 .........................
HIK .............................
FC Helsing .................
AB ...............................
Ølstykke .....................
GVI .............................
BSV af 2016 ................
LSF .............................
Vanløse ......................

4-3
5-1
4-2
4-1
3-1

3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

5-0
1-0
2-2
2-2
2-2
2-2
0-0
0-0
0-0
0-0
0-1
0-5

Allerød -Virum-S. . . . . . . . . . . . . .
Hillerød f-AB . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nivå-Kok.-Snekkersten . . . . . . . .
BSV af 2016-Bagsværd . . . . . . . . .
Gladsaxe-H-KBK Hillerø . . . . . .

AB-Ølstykke . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vallensbæk-Vanløse . . . . . . . . . .
HIK-GVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B 1903-LSF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FC Helsing-BSV af 2016 . . . . . . . .

3
3
3
3
0
0
0
0
0
0

Humlebæk-Helsingør I . . . . . . . . 5-2
Hellebæk-IF Skjold B (2) . . . . . . . 8-3
FC Holte-HF U12 2 . . . . . . . . . . . . 3-2
Hellebæk ....................
Humlebæk .................
FC Holte .....................
Ålholm .......................
Nødebo ......................
Hillerød GI .................
HF U12 2 ....................
Helsingør I .................
IF Skjold B (2) ............

1
1
1
0
0
0
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1

8-3
5-2
3-2
0-0
0-0
0-0
2-3
2-5
3-8

Tikøb IF-Brødeskov . . . . . . . . . . .
FBI07-1-Farum . . . . . . . . . . . . . . .
Allerød -IF Hjorten (1) . . . . . . . .
Snekkersten-Rudersdal B . . . . . .
Snekkersten ...............
Brødeskov ..................
Allerød .......................
FBI07-1 .......................
Farum .........................
Hørsholm-U ..............
Gilleleje ......................
Tikøb IF ......................
IF Hjorten (1) ............
Rudersdal B ...............

1
1
1
1
1
0
0
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

3
3
3
0
0
0
0
0
0

3-4
4-4
3-2
6-4

6-4
4-3
3-2
4-4
4-4
0-0
0-0
3-4
2-3
4-6

3
3
3
1
1
0
0
0
0
0

U14 Drenge 2, pulje 1 (16)

U11 Drenge 1 8M, pulje 1 (16)

IF Skjold B-Farum BK (2) . . . . . . 2-3
Værløse-Lyngby Bk. . . . . . . . . . . . . 1-2
Humlebæk-HF U14 1 . . . . . . . . . . 6-0

Allerød -Jægerspris . . . . . . . . . . . 2-3
Farum (2)-Hellebæk . . . . . . . . . . 4-0
Måløv-Ølstykke . . . . . . . . . . . . . 10-0

Vi kommer helt tæt på
lokalsporten
helsingordagblad.dk/sport

Hillerød GI .................
Humlebæk .................
Helsingør I .................
FIF Hillerø ..................
Hørsholm-U (2) .........
FC Holte .....................
Melby-Lis. ..................
Allerød .......................
FBI ..............................
Birkerød (2) ................

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

2-4
3-4
2-2
1-7
4-8

7-1
8-4
4-2
4-3
2-2
2-2
3-4
2-4
4-8
1-7

3
3
3
3
1
1
0
0
0
0

U11 Drenge 3 8M, pulje 1 (18)
Gladsaxe-H-Espergærde . . . . . .
Hornbæk-Lyngby Bold . . . . . . . .
Bagsværd-Snekkersten . . . . . . .
Nivå-Kok. (2)-U11-3 . . . . . . . . . . .
Snekkersten ...........
Gladsaxe-H ............
Hornbæk ................
Nivå-Kok. (2) .........
Virum-S. .................
Hellebæk ................
U11-3 ......................
Lyngby Bold ...........
Espergærde ............
Bagsværd ...............

1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9-4
6-2
2-13
6-4

0 13- 2 3
0 9- 4 3
0 6- 2 3
0 6- 4 3
0 0- 0 0
0 0- 0 0
1 4- 6 0
1 2- 6 0
1 4- 9 0
1 2-13 0

8-Kvindesenior 1, pulje 1 (18)
Kvist-Melby-Lis. (2) . . . . . . . . . . . 2-1
Hillerød F-Annisse IF . . . . . . . . . 1-0
Kvist ............................
Hillerød F ...................
Bagsværd ...................
Esrum .........................
Fredensbo. (2) ...........
Hornbæk ....................
Stenløse ......................
Frederikss ..................
Melby-Lis. (2) ............
Annisse IF ..................

1
1
0
0
0
0
0
0
1
1

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

2-1
1-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
1-2
0-1

3
3
0
0
0
0
0
0
0
0

U16 Piger Øst 2, pulje 1 (14)
Allerød -Greve . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Nykøbing F-Herfølge . . . . . . . . . . 0-6
Herfølge .....................
Allerød .......................
HGU16PØST ..............
Ølstykke .....................
FCH ............................
HIK .............................
Greve ..........................
Nykøbing F .................

1
1
0
0
0
0
1
1

1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1

6-0
3-2
0-0
0-0
0-0
0-0
2-3
0-6

3
3
0
0
0
0
0
0

U14 Piger 8M, pulje 1 (18)
KBK Hillerø-Ølstykke (1) . . . . . 10-3
Frederiksvæ ...........
KBK Hillerø ............
Nivå-Kok. ...............
AC Hillerød ............
BSV af 2016 ............
Esrum .....................
Hillerød F ...............
FIF Hillerø ..............
Ølstykke (1) ............
HSV ........................

1
1
0
0
0
0
0
0
1
1

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 11- 0 3
0 10- 3 3
0 0- 0 0
0 0- 0 0
0 0- 0 0
0 0- 0 0
0 0- 0 0
0 0- 0 0
1 3-10 0
1 0-11 0

U14 Piger 2, pulje 1 (16)
Brøndby IF-Hornbæk . . . . . . . . . 0-1

U13 Piger Øst 8M, pulje 1 (18)
Greve Fodbo-Tuse . . . . . . . . . . . . 6-1

U13 Piger 1 8M, pulje 1 (8)
Espergærde-Måløv . . . . . . . . . . 12-0

U13 Piger 2 8M, pulje 1 (10)
BSF-Hareskov . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1
HUI-Allerød . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Bagsværd-Birkerød . . . . . . . . . . . 2-3

SPEEDWAY
Ligaen, 500 cc (12)
Slangerup-Esbjerg . . . . . . . . . . 56-29
Grindsted-Fjelsted . . . . . . . . . . 32-52
Holsted-Region Varde . . . . . . . 41-46
Region Varde .
Fjelsted (M) ...
Slangerup .......
Grindsted .......
Holstebro .......
Holsted ...........
Esbjerg ...........

10
10
10
10
9
9
10

7
6
7
3
3
3
1

1
1
0
3
2
0
1

2
3
3
4
4
6
8

440-398
440-401
434-409
425-426
370-380
376-389
384-466

18
16
16
12
9
7
3
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TID & STED
TIRSDAG DEN 21. AUGUST

NATUR

HELE DAGEN: Slotsparken med Nordmandsdalen ved
Fredensborg Slot er hele dagen åben for
gåtur.
10.00-17.00:
Øresundsakvariet er åbent. Sommeraktiviteter (gratis for akvariets gæster og uden
tilmelding): Alle dage t.o.m. 31. august:
Undersøg det ny Vandlaboratorium kl.
10.25, 12.25 og 14.25 (afgang fra akvariet).

FOREDRAG

20.00:

Antropolog og forfatter Dennis Nørmark
kaster et kærligt, humoristisk og kritisk
blik på den danske nationalkarakter, når
han gæster Krogerup Højskole. Foredraget
er på engelsk. Alle er velkomne. Tilmelding på højskolens hjemmeside.

IT-CAFÉ

MARKEDER

11.00-22.00:

13.00-15.00:

RÅDGIVNING

IT-CAFÉ

10.00-13.00:

IT-café på Hornbæk Bibliotek første tirsdag i hver måned.

Værftets Madmarked er åbent. Madboder
lukker kl. 21.

Gratis IT-café, Ældre Sagen, men adgang
for alle, i Oasen, Fredensvej 5A, Espergærde. Mød op med din bærbare PC, tablet/
Ipad eller smartphone/Iphone, hvis du har
brug for hjælp.
UDSTILLINGER

HELE DAGEN: Vinduesudstilling med skibsmodeller og
malerier af Johannes Kattrup i Sct. Olai
Gade 37 til ære for S.O.S. Børnebyernes
"Bliv fadder".
HELE DAGEN: Bente Sønderup, Henning Sørensen og Lena Seide udstiller malerier, fotografier og
mandala i Lægehuset på Rønnebær Allé.
08.00-15.00:
Kunstmaler Vibeke Moldberg udstiller i
Axeltorv Fysioterapi, Bjergegade 22. Sidste
dag 2. oktober.
08.00-17.00:
Aniki Wesnæs Jørgensens kunstudstilling
kan ses på Hellebæk Klædefabrik, Nordre
Strandvej 119.
10.00-12.00:
Billedkunstner Inger Marie Brinch udstiller i Egebæksvang sognehus, Strandvejen
340A. Sidste dag 31. august.
10.00-17.00:
Åbent i Hammermøllens museum og café.
Udstilling: ”Børgesens have – en have i
verdensklasse”. Sidste dag 30. november.
10.00-17.00:
Danmarks Tekniske Museum holder
åbent. Udstillinger: "Smartphonemania",
"Industri: fra håndværk til robot" og

08.00-16.00:

forfatter Dennis Nørmark kaster et kærligt, humoristisk
og kritisk blik på den danske nationalkarakter, når han i aften gæster Krogerup Højskole.

10.00-17.30:
10.00-21.00:

11.00-15.00:
11.00-18.00:
12.00-16.00:
12.00-16.00:
12.00-16.00:
12.00-16.00:

"Hjem, kære hjem" - 100 års teknologi i
hjemmet. Særudstilling: "Rummet tur-retur" (sidste dag 31. oktober).
Åbent på Kronborg slot og fæstning.
#Khartoon - ”Vi var perfekte": Khalid Albaih udstiller en række af sine satiretegninger på Biblioteket Kulturværftet. Sidste
dag 30. september.
Horserødlejrens Museum - en historisk
udstilling om Horserødlejren 1940-1947.
M/S Museet for Søfart er åbent.
Helsingør Værftsmuseum på Kulturværftet er åbent. Særudstilling "Porten til verden - DFDS i 150 år".
Skibsklarerergaardens museum og butik i
Strandgade 91 er åbent.
Helsingør Bymuseum, Sct. Anna Gade 36,
er åbent. Udstilling: "Simon Spies - Helsingør-drengen der fi k vinger".
Flynderupgård Museet og Spisestuen er
åben. Udstilling: ”Magtens landskab – på
sporet af Kongernes Nordsjælland”.

Krisecentret Røntofte, Bøgebakken 18, er
åben for personlig henvendelse. Telefonisk
henvendelse mulig døgnet rundt på tlf. 49
21 20 66.
Helsingør Rusmiddelcenter, Kongevejen
4B, har åbent for personlig og telefonisk
henvendelse. Tlf. 49 28 35 80.
Åbent hus med sundhedsplejerskerne på
Biblioteket, Kulturværftet. Den sidste tirsdag i måneden: kl. 10-11: Tema-tirsdag for
barselsfamilier og kl. 11-12: Åbent hus
med sundhedsplejerskerne.
Headspace Helsingør, Egevænget 10, er en
gratis og anonym rådgivning til unge i alderen 12-25 år. Kig forbi i åbningstiden,
book en tid på telefon 5272 3010 eller sms
på 2597 5780. Mail til helsingor@
headspace.dk eller chat på headspace.dk.
SIND-huset, Milnersvej 13B, Hillerød:
Sindslidende og deres pårørende kan henvende sig personligt eller telefonisk på telefon 48 26 78 88 eller mobil 40 30 65 53.
Den Blå Linie: Anonym telefonrådgivning
for alkoholafhængige og pårørende. Tlf. 70
100 130.
AA møde i Helsingør i Vestervang kirkes
lokaler, Gurrevej 66. Rådgivningstlf. 70 10
12 24.
AA møde i Hornbæk i Sognehuset, Kirkestien 1. Rådgivningstlf. 70 10 12 24.

09.30-12.00:
10.00-12.00:

12.00-18.00:

16.00-18.00:

18.00-23.00:
19.30–20.30:
19.30-20.30:

ROSINEN
HER GÅR DET GODT

DAGENS SUDOKU-LØSNING

4
1
2
8
6
7
9
3
5

7
3
5
1
2
9
6
4
8

8
9
6
3
4
5
7
2
1

2
7
9
4
1
6
8
5
3

6
4
3
9
5
8
1
7
2

5
8
1
7
3
2
4
6
9

3
2
4
6
9
1
5
8
7

9
5
7
2
8
4
3
1
6

1
6
8
5
7
3
2
9
4

DAGENS LØSNING PÅ FROKOST-KRYDSEN

138

HAGBARD

OPFARENDE

K
O
Å L
E
R
B I
S
K
REB

LEGEMSDELE
FISK

FJERNET
HÅR

TØRRET
DRUE
INSEKT

STADS

STRAFFEREDSKAB

UDRÅB

HOLDBAR

ERBIUM

A B E
V E R
V
P I L
O S I
L L E
K I D
A G
VEST

DANS

GRIS

SOLOSANG

SUR

B
L T O V
A R M E
S O
N
E R E T
N
N E
D E T
T E R I
V R E D

PJALTEN

BARRIERE

DØD
PERIODE

MENER

NORGE

EKSPERTER

NEON
HIST

GØR ...
SELV

SKÆRM

Tirsdag den 21. august 2018

HelsingørDagblad 27

TID & STED
MOTION

16.00-18.00:

13.00-16.00:

08.30-15.00:
09.15-12.00:
10.00-12.00:
15.00-21.00:
16.00-19.00:
18.00-19.00:

PENSIONISTER

Hornbæk Krocket efter aftale. Ring 4050
7510 og hør nærmere.

09.00-12.00:

KIRKE

09.00-15.00:

Sthens Kirkes Tirsdagsklub er åben.
FORENINGER

10.00-12.00:

Varmestue i Kirkens Korshærs herberg på
Stubben.
Interesseret i fremstilling af formglas?
Hver tirsdag i Snekkersten Husfl id, Klostermosevej 41, Snekkersten.
Hjerneskadeforeningen i Helsingør mødes
i Mødestedet, Fiolgade 17A, hver den første
tirsdag i måneden.
SPUC - Værestedet LIV/Cafeen for psykisk
udviklingshæmmede, Vinkeldamsvej 10,
er åbent.
Varmestue i Kirkens Korshærs herberg på
Stubben.
Juniorskak i Helsingør Skakklub, Lundegade 17. Kontakt evt. juniorleder ReneWeichel@gmail.com eller tlf. 2920 0457.

10.00-13.00:

DET GLADE HJØRNE

10.00-13.00:

11.30-14.30:
13.00-15.00:
13.00-16.00:
14.00-15.30:

LokalMotion tilbyder badminton i badmintonhallen Ndr. Strandvej. Henvendelse: 28 90 76 34.
Aktivitetscentret Hamlet, Kronborgvej 1c,
tlf. 49 28 38 48. 26 forskellige aktiviteter for
selvhjulpne pensionister og efterlønsmodtagere.
Dagcentret Oasen, Fredensvej 5A, Espergærde, er åbent med forskellige aktiviteter.
Dagcentret Oasen, Fredensvej 5A, Espergærde, tlf. 4913 1813, er åbent med forskellige aktiviteter.
Spil kegler i Helsingør Pensionist Kegleklub. Nye medlemmer optages på Borupgårdskolen, Bygning 30, kælderen. Kontakt Kurt Povlsen, tlf. 2855 5861.
Hornbæk Ældreklub holder møde i Hornbæk Hallen, Carl Bødker Nielsens Vej 1,
den gamle kantine.
Ældre Sagen spiller kegler på Borupgårdskolen, bygning 30, kælderen. Kontaktperson Erik Bruun, tlf. 9393 9994.
Helsingør Pensionistforening holder åbent
hus i Svingelport 8.
Let stolegymnastik og hyggeligt samvær i
Pensionistcenteret Nord-Vest, Olaf Rudes
Vej 1, lejl. 11+12. Tlf. 2874 9544.

NATUR

HELE DAGEN: Slotsparken med Nordmandsdalen ved
Fredensborg Slot er hele dagen åben for
gåtur.
10.00-17.00:
Øresundsakvariet er åbent. Sommeraktiviteter (gratis for akvariets gæster og uden
tilmelding): Alle dage t.o.m. 31. august:
Undersøg det ny Vandlaboratorium kl.
10.25, 12.25 og 14.25 (afgang fra akvariet).
RÅDGIVNING

08.00-16.00:

12.00:
12.00-18.00:

13.00-15.00:
14.00-16.30:
18.00-23.00:

ONSDAG DEN 22. AUGUST

MOTION

BYVANDRING

17.00:

Følg med Helsingørs vægter på byvandring i det historiske Helsingør fra Helsingør Bymuseum, Sct. Anna Gade 36. Entré
over 18 år. Sidste gang 29. august.
MARKEDER

08.00-14.00:
11.00-22.00:
Kære Marcus. Vi ønsker dig
hjertelig til lykke på 12 års
fødselsdagen. Vi håber du
får en dejlig dag og glæder
os til at være med til at fejre
dig. Kærlig hilsen og knus
fra morfar og mormor.

Helsingør Dagblad optager gratis meddelelser om glade
begivenheder
Tekst:

Skal i avisen (dato):
Sæt kryds her, hvis foto ønskes retur (vedlæg desuden
frankeret svarkuvert udfyldt med nøjagtig adresse)
Helsingør Dagblad påtager sig intet ansvar for indsendte billeder og opfordrer
derfor til, at man ikke sender billeder ind, som ikke kan erstattes.

Indsenderens navn:
Adresse:
Evt. telefon:
Send din hilsen i en email med vedhæftet billede til:
dgh@hdnet.dk.
Du kan også sende kuponen per brev til:
Det glade hjørne, Helsingør Dagblad,
H.P. Christensens Vej 1, 2., 3000 Helsingør.
Hvis du skal have en hilsen i mandagsavisen, skal
redaktionen have kuponen senest fredag kl. 12.
Øvrige dage senest kl. 12 dagen før.

Handelsboder på Axeltorv.
Værftets Madmarked er åbent. Madboder
lukker kl. 21.
UDSTILLINGER

HELE DAGEN: Vinduesudstilling med skibsmodeller og
malerier af Johannes Kattrup i Sct. Olai
Gade 37 til ære for S.O.S. Børnebyernes
"Bliv fadder".
HELE DAGEN: Bente Sønderup, Henning Sørensen og Lena Seide udstiller malerier, fotografier og
mandala i Lægehuset på Rønnebær Allé.
08.00-15.00:
Kunstmaler Vibeke Moldberg udstiller i
Axeltorv Fysioterapi, Bjergegade 22. Sidste
dag 2. oktober.
08.00-17.00:
Aniki Wesnæs Jørgensens kunstudstilling
kan ses på Hellebæk Klædefabrik, Nordre
Strandvej 119.
10.00-12.00:
Billedkunstner Inger Marie Brinch udstiller i Egebæksvang sognehus, Strandvejen
340A. Sidste dag 31. august.
10.00-17.00:
Åbent i Hammermøllens museum og café.
Udstilling: ”Børgesens have – en have i
verdensklasse”. Sidste dag 30. november.
10.00-17.00:
Danmarks Tekniske Museum holder
åbent. Udstillinger: "Smartphonemania",
"Industri: fra håndværk til robot" og
"Hjem, kære hjem" - 100 års teknologi i
hjemmet. Særudstilling: "Rummet tur-retur" (sidste dag 31. oktober).
10.00-17.30:
Åbent på Kronborg slot og fæstning.
10.00-21.00:
#Khartoon - ”Vi var perfekte": Khalid Albaih udstiller en række af sine satiretegninger på Biblioteket Kulturværftet. Sidste
dag 30. september.
11.00-18.00:
M/S Museet for Søfart er åbent.
12.00-16.00:
Helsingør Værftsmuseum på Kulturværftet er åbent. Første onsdag i måneden
åbent til kl. 20. Særudstilling "Porten til
verden - DFDS i 150 år".
12.00-16.00:
Skibsklarerergaardens museum og butik i
Strandgade 91 er åben. Første onsdag i
måneden åbent til kl. 20.
12.00-16.00:
Helsingør Bymuseum, Sct. Anna Gade 36,
er åbent. Første onsdag i måneden åbent
til kl. 20. Udstilling: "Simon Spies - Helsingør-drengen der fi k vinger".
12.00-16.00:
Flynderupgård Museet og Spisestuen er
åben. Første onsdag i måneden åbent til
kl. 20. Udstilling: ”Magtens landskab – på
sporet af Kongernes Nordsjælland”.

Krisecentret Røntofte, Bøgebakken 18, er
åben for personlig henvendelse. Telefonisk
henvendelse mulig døgnet rundt på tlf. 49
21 20 66.
AA-møde i Vestervang Kirke, Gurrevej 66.
Rådgivningstlf. 70 10 12 24.
Headspace Helsingør, Egevænget 10, er en
gratis og anonym rådgivning til unge i alderen 12-25 år. Kig forbi i åbningstiden,
book en tid på telefon 5272 3010 eller sms
på 2597 5780. Mail til helsingor@
headspace.dk eller chat på headspace.dk.
Gratis økonomi- og gældsrådgivning i Frivilligcenter Helsingør, Kronborgvej 1C, 2.
sal. Bestil tid på 4921 5060.
Hjerneskadeforeningen i Helsingør afholder møde den 3. onsdag i måneden i Fællessalen, Fiolgade 17A.
Den Blå Linie: Anonym telefonrådgivning
for alkoholafhængige og pårørende. Tlf. 70
100 130.

10.00:

17.30:
17.50:
17.50:
17.55:

Vandretur med turleder, 5-7 km. Alle kan
være med, ingen tilmelding, du møder bare op. Start ved Frivilligcenter Helsingør,
Kronborgvej 1C. Info: 49 21 50 60.
Løbeklubben i Espergærde "Puls 3060" løber fra Espergærdehallen. Hold på alle niveauer.
Løbeklubben Skovløberne i Ålsgårde tilbyder løb for hold på alle niveauer. Mødested: P-pladsen ved Julebækhus.
Powerwalk med Skovløberne. Alle er velkomne til at komme og prøve. Mødested:
P-pladsen ved Julebækhus.
Helsingør Motionsklub tilbyder mænd og
kvinder løbetræning og gang. Mødested:
badmintonhallen Ndr. Strandvej. Information: tlf. 2164 5329.
FORENINGER

08.30-15.00:
14.00-16.20:
16.00-19.00:
18.00-22.00:
19.00-21.30:

Varmestue i Kirkens Korshærs herberg på
Stubben.
Hjerneskadeforeningen i Helsingør mødes
i Mødestedet, Fiolgade 17A, hver tredje
onsdag i måneden.
Varmestue i Kirkens Korshærs herberg på
Stubben.
Helsingør Harmonikaorkester øver i Sangforeningens lokaler i Peder Frandsensstræde 1.
Sangforeningen Tubal Kain øver i lokalerne i Svingelport 8. Nye medlemmer er velkomne.
PENSIONISTER

08.30-10.30:
09.00-15.00:

10.00-12.00:
10.00-13.00:
10.00-13.00:

13.00-15.00:

LokalMotion tilbyder badminton i badmintonhallen Ndr. Strandvej. Henvendelse: 28 90 76 34.
Aktivitetscentret Hamlet, Kronborgvej 1c,
tlf. 49 28 38 48. 26 forskellige aktiviteter for
selvhjulpne pensionister og efterlønsmodtagere.
Dagcentret Oasen, Fredensvej 5A, Espergærde, er åbent med forskellige aktiviteter.
Helsingør Pensionister mødes i Fiolgade
17A hver onsdag.
Spil kegler i Helsingør Pensionist Kegleklub. Nye medlemmer optages på Borupgårdskolen, Bygning 30, kælderen. Kontakt Kurt Povlsen, tlf. 2855 5861.
Ældre Sagen spiller kegler på Borupgårdskolen, bygning 30, kælderen. Kontaktperson Erik Bruun, tlf. 9393 9994.
BANKO

19.00:

Foody banko på Værftets Madmarked.
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Dan. havemagasin.

06.25 Historier med Søren Ryge (15)
Dan. reportageserie.

Dan. underholdning.

06.55 Horisont: Europas sexslaver (G)
07.20 Aftenshowet (G)
08.10 Hash DK – på sporet af
bagmændene (2:4) (G)

13.20 Krejlerkongen (13)
Dan. underholdning.

13.50 Krejlerkongen (14)
Dan. underholdning.

Dan. dok.-serie.

08.55 Bonderøven (2) (G)
Dan. dok.-serie.

09.40 Landsbyhospitalet (36) (G)
Eng. dramaserie.

10.30 Antikkrejlerne XII (294)
Eng. dok.-serie.

11.15 Antikkrejlerne XII (297)
Eng. dok.-serie.

12.00 Bonderøven 2014 (2)
Dan. dok.-serie.

12.30 Kender du typen? 2014 (7)
Dan. livsstilsmagasin.

13.15 Hammerslag 2014 (2)
Dan. boligmagasin.

14.10 Bergerac: Udsøgt offer
Eng. krimiserie.

15.05 Mord med dr. Blake (13)
Aust. krimiserie.

16.05 Mord med dr. Blake (14)
Aust. krimiserie.

17.00 Landsbyhospitalet (37)
Eng. dramaserie.
En huleforsker med et brækket ben fanges i en mine,
og dr. Goodwin risikerer liv og lemmer for at redde
ham ud. Senere konfronterer han Frank omkring
Samanthas graviditet - og Meryls drømme brister.
Samtidig vender et uventet gensyn med en gammel
ven op og ned på forstanderindens tilværelse.

17.50 TV-avisen
18.00 Skattejægerne (5)
Dan. antikmagasin.
Hvem skal arve kaffestellet og chatollet? Arvesager
kan skabe fjendskab i selv den bedste familie. I
Aabenraa er Lasse blevet inviteret ud til Irene for at
vurdere hendes indbo, så hun kan være sikker på, at
hendes sønner ikke kommer op at slås, når de skal
arve. Jan fra Svendborg Auktionerne tager ud til en
helt anden opgave. Han skal vurdere alt i et dødsbo,
hvor der ikke er nogen arvinger.

18.30 TV-avisen
18.55 Vores vejr
19.05 Aftenshowet

Peter Hagelund er 31 år og bipolar, dét man også
kalder maniodepressiv. Han tager medicin for sin lidelse og er stabil, men Peter har det som om, han lever i en "leverpostejstilværelse". Han savner sin sygdom. Han savner manierne, der giver ham følelsen af
at være uovervindelig.

21.30 TV-avisen
21.55 Sundhedsmagasinet:
Er det sundt at være sin egen læge?
Blodtryk, søvn, allergi – du kan måle og overvåge dig
selv for næsten alting med de nye smarture. Men
hvordan bruger du urene bedst muligt, og er det
egentligt sundt at måle sig selv?

22.20 Sporten
22.30 Annika Bengtzon: Røde Ulv
Sv. thriller fra 2012 med Malin Crépin og Björn Kjellman.
(Den röda vargen)
Kriminalreporter Annika Bengtzon får til opgave at
grave i en sag om mordet på en journalistkollega.
Hendes efterforskning tager en uventet drejning, da
sporet fører til et 40 år gammelt attentat på en militærbase. Flere mord følger, men Annika får også andet at tænke på, for pludselig opdager hun, at hendes mand har en affære.
Instr.: Agneta Fagerström-Olsson

00.00 Taggart: Jagtsæson (1)
Skotsk krimiserie.
Operasangerinden Eleanor Samson vender hjem til
Glasgow, hvor hun håber at blive forsonet med sin
fraseparerede mand, John. Men håbet daler, da hun
opdager, at der er en ny kvinde i Johns liv - den unge, blonde Kirsty King. Efter et skænderi mellem de
to kvinder findes Kirsty myrdet i Johns udbrændte
lystbåd. Og den berømte sangerinde står øverst på
Jim Taggarts liste over mistænkte.

00.50 Hun så et mord (56)
Am. krimiserie.
Digteren Dorian Beecher er forelsket, og da hans
værste rival findes myrdet, havner Dorian øverst på listen over mistænkte. Kan Jessica bevise, at han er
uskyldig?

Dan. boligmagasin.
Så er sommerferien slut og "Hammerslag" er på banen igen! Vi starter i Bredballe tæt ved Vejle. Hvad
mon en villa med fjordudsigt koster på disse kanter?
Programmets anden bolig er en gedigen villa i et hyggeligt kvarter i Middelfart.

11.40 Ud i naturen: Hjort i sigte
12.40 Grøn glæde (1:10)
No. havemagasin

13.10 Monsen på vildspor (2:5)
No. dok.-serie

14.10 Min verdenshistorie – Maren og
foråret i Prag (6)
Dan. dok.-serie

14.40 Sange, der ændrede verden
Dan. dok.-serie

14.50 Grænsepatruljen
Aus. reportageserie.

15.20 Animal Airport
Eng. dok.-serie.
Ross stilles ansigt til ansigt med en vred bulldog, der
angriber alt og alle. I mellemtiden må Sian tage sig af
en forsendelse af får fra New Zealand og kommer i
kapløb med tiden, da hun farer vild i lufthavnen med
få minutter til en hunds afgang.

15.50 SOS på havet
Eng. dok.-serie.
Da en klatrer falder i en afsides grotte i Gower Peninsula i Wales, bliver det lokale RNLI-hold kaldt til undsætning. I Portreath i den sydvestlige del af England
kæmper livvagterne for at redde en teenager, som er
opsat på at surfe til trods for strandens røde advarselsflag.

17.00 Nyhederne
17.16 Regionale nyheder
17.25 Go' aften Danmark
17.55 Dit sommervejr
18.00 Nyhederne
18.20 Regionale nyheder
18.25 Go' aften Danmark
19.00 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 De sjældne danskere (2:3)

02.05 Kender du typen? 2014 (7)

19.55 TV-avisen
20.00 I hus til halsen VI (6)

No. naturprogram

Aus. reportageserie.
For de fleste er det indlysende, men for nogle er det
stadig svært at finde ud af, hvad man må tage med
sig fra ét land til et andet. Da lufthavnskontrollen undersøger en asiatisk kvinde, viser det sig, at hun både har forbudte fødevarer med og et temmelig stort
kontantbeløb, som hun har glemt at oplyse myndighederne om. En rejsende fra USA tiltrækker sig narkohundens opmærksomhed, og det viser sig at være
på grund af en plante, han har fået af en kirke. Se,
om den forklaring holder vand.

Dan. dok.-serie.
Dan. livsstilsmagasin.

07.40 Tidsmaskinen (G)
08.30 Da The Doors ramte Søborg (G)
08.50 Smag på Nashville med Anthony
Bourdain (G)
09.30 Smag på Japan med Anthony
Bourdain (G)
10.10 Meningen med livet – og andre
småting (27:28) (G)
10.40 Meningen med livet – og andre
småting (28:28)
11.10 Ud i naturen: Livet under Nordsøens
platforme

14.25 Grænsepatruljen

01.35 Bonderøven 2014 (2)

DR1's journalistiske talkshow direkte fra Rådhuspladsen i København.

Dan. dok.-serie.
I Fensmark ved Næstved bor Anette Just i et 194 m2
stort hus. Efter en skilsmisse er det svært for Anette
at have råd til sit elskede hus, og hun sætter det til
salg. Men der er ingen købere i sigte, og hendes
voksne døtre har de seneste år måtte hjælpe med
huslejen. Nu skal huset sælges, hvis Anette ikke skal
ende ud med en uoverskuelig gæld, og Anette er ved
at miste modet. Hun og døtrene har derfor kontaktet
ejendomsmægler Jesper Nielsen og designer Søren
Vester for at få hjælp til at komme ud af den trængte
situation.

06.00 Nyhederne
06.30 Go' morgen Danmark
12.00 Nyhederne
12.30 Regionale nyheder
12.40 Lige i skabet

Dan. antikmagasin.

04.00 En dag i haven (1:6)
Dan. havemagasin.

04.30-05.00 Danmarks skønneste hjem
- finalen (10:10) (G)
Dan. boligmagasin.

Dan. dok.-serie.
Hvert år bruger vi danskere ni milliarder kroner på at
jage drømmen om millionerne. Men hvad gør vi så,
når vi endelig vinder? I det andet af tre programmer
kan du møde Kersti, en rengøringskone, der hele livet
har kæmpet for at sætte mad på bordet til sig selv og
sine tre børn. Vi er med hende fra det øjeblik, telefonen ringer med nyheden om, at hun er blevet seks
millioner kroner rigere. Mød også Kaj, der altid har
drømt om en stor amerikanerbil, og den enlige far
Poul, der vandt 15 millioner og straks sagde sit job
op. Men kan pengene hjælpe ham til at finde kærligheden?

21.25 Holder Danmark i live
Dan. dok.-serie.
På Aarhus Universitetshospital ligger 65-årige Per i
koma på fjerde døgn. Han har været igennem en
hjertetransplantation, og det nye donorhjerte slår ikke
helt, som det skal. 57-årige Christian har igennem de
sidste 20 år haft en depression. I dag skal han have
elektrochok for at komme ovenpå igen.

22.00 Nyhederne
22.27 Regionale nyheder
22.45 Krop umulig - fedme
Eng. dok.-serie.
Der er stor geografisk forskel på, hvor fede folk er.
Kom med på besøg i Glasgow, en by med stor arbejdsløshed og samtidig med særligt mange overvægtige. Lægerne tager på besøg hos en mand, der
indtager 6000 kalorier om dagen, og som derfor ikke
overraskende kæmper med stor overvægt. Og så
møder dr. Christian en kvinde, der er blevet fed som
følge af en fobi – hun er bange for sund mad og grønsager!

23.30 Krop umulig fedme
– tilbage til klinikken
Eng. dok.-serie.
Der er gensyn med nogle af de største patienter, når
lægerne får besøg af tidligere medvirkende, der lider
af ekstrem overvægt. Mød Patience et år efter det første besøg hos dr. Christian og se, hvordan Mike og
Sara klarer sig efter deres overvægtsoperationer.

00.20 Alarmcentralen
Eng. dok.-serie.

01.10 Grænsepatruljen
Can. reportageserie.
Falske turister, der kommer til Canada for at arbejde,
smuglere, legetøj fyldt med heroin, våben forklædt
som mobiltelefoner – det er altsammen blot endnu en
dag på kontoret for den canadiske grænsekontrol.
Hver eneste dag ankommer 20.000 passagerer til
den internationale lufthavn i Vancouver, mens endnu
flere krydser grænsen mellem USA og British Columbia i bil. Mens de fleste sandsynligvis føler sig lidt beklemt ved at skulle igennem immigrationskontrollen
og tolden, er der faktisk nogle, der har rigtig god
grund til at være nervøse. Og det er bl.a. dem, grænsekontrollen skal forsøge at spotte.

01.35 Grænsepatruljen
Falske turister, der kommer til Canada for at arbejde,
smuglere, legetøj fyldt med heroin, våben forklædt
som mobiltelefoner – det er altsammen blot endnu en
dag på kontoret for den canadiske grænsekontrol.
Hver eneste dag ankommer 20.000 passagerer til
den internationale lufthavn i Vancouver, mens endnu
flere krydser grænsen mellem USA og British Columbia i bil.

02.45 Hammerslag 2014 (1) (G)

03.30 Skattejægerne (5)

20.50 Tillykke du er millionær (2:3)

Dan. dok.-serie.
Otteårige Bastian har været igennem utallige kranieoperationer, men han er ikke glad for udsigten til at få
fjernet 14 tænder. Heldigvis bliver hans kampgejst
belønnet af vennerne i fodboldklubben. For Piet er
der banebrydende nyt i jagten på hans diagnose. I
USA har man nemlig fundet en dreng, der ligner ham
på en prik.

02.00 Castle (131)
Am. spændingsserie.

02.50 Castle (132)
Am. spændingsserie.

03.30 Airport
04.00-06.00 Nyhederne og Vejret

14.50 Tidsmaskinen

23.05 Sex-skandalen i FN

Dan. dok.-serie

Am. dokumentar fra 2018
Det amerikanske magasin Frontline undersøger anklager om, at fredsbevarende FN-tropper har misbrugt flygtninge seksuelt. Den prisvindende britiskiranske journalist Ramita Navai følger sporerne fra
Bosnien over Congo til Den Centralafrikanske Republik, og taler med ofre, vidner samt embedsmænd fra
De Forende Nationer.

15.40 Smag på Houston med Anthony
Bourdain (G)
Am. madserie

16.20 Smag på London med Anthony
Bourdain
Am. madserie

00.00 Horisont:
Europas sexslaver

17.00 DR2 Dagen
18.30 Nak & Æd
– en sort råbuk i Tyskland (G)
Dan. madserie

20.45 Branden i Grenfell Tower

19.15 Nak & Æd
– et rensdyr på Svalbard (7:10)

Eng. dokumentar fra 2018
I 1975 flyttede Lorraine Beadle som den første ind i
Grenfell Tower i London. "Hele mit liv var i den lejlighed", siger hun få dage efter branden d. 14. juni 2017.
Hassan Awadh Hassan var i Egypten, da branden
brød ud. Han mistede sin kone og to døtre. Konsekvenserne var altødelæggende: 72 dødsfald og et
traumatiseret lokalsamfund. Interviews med de overlevende, politiet og lokalgrupper giver et unikt indblik i
tragedien og begivenhederne fra dagen efter og det
følgende år.

Dan. madserie

20.00 Liget i vejsiden (G)
Am. dok.-serie
I april 1996 blev liget af den unge Stacey Stites blev
fundet i vejsiden nær den lille by Bastrop i Texas. Et
år senere blev den sorte Rodney Reed anholdt, og
på baggrund af dna-beviser blev han idømt dødsstraf
for mordet på den hvide kvinde. Men i 2001 fandt
Reeds nye advokat Bryce Benjet information, som
pegede på den oprindelige mistænkte for mordet:
hendes forlovede, den hvide politibetjent Jimmy Fennell – i mellemtiden idømt 10 års fængsel for voldtægt
af en anden kvinde.

22.30 Deadline
Udfordrende og overraskende perspektiver på dagens og tidens væsentligste historier.

De drømmer om et bedre liv i Europa, men ender
som prostituerede på mørke landeveje i Italien eller
på Istedgade i København. Alligevel fortsætter strømmen af afrikanske kvinder, som krydser Middelhavet
med drømmen om et bedre liv i Europa.

00.25 Spionen (2:4)
Ty. thrillerserie
I 1983 er en ung DDR-agent blevet plantet som spion
i Vesttyskland under navnet Moritz Stamm. Moritz får
til opgave at forføre den højtstående Nato-analytiker
Mayers sekretær, Linda. Det bliver en mission, der
tvinger den unge spion til at indse, hvor langt hans
arbejdsgiver er parat til at gå for at nå sine mål.

02.00-07.40 Deadline Nat
Genudsendelser af aftenens Deadline med udfordrende og overraskende perspektiver på dagens og
tidens væsentligste historier.

Ophavsretten til det anvendte billedmateriale tilhører de respektive tv-kanaler, hvorunder materialet er anvendt.

20.45 Jeg savner min sygdom (1:2)

21.08

05.25 DR Friland: Halmfeber og
græsrødder (2:2)
05.55 Camilla – i haven (5:8)
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06.00 Crowded (2)

06.00 The Mindy Project (4)

Am. komedieserie

Am. komedieserie

06.25 Anger Management 4 (13) (G)
Am. komedieserie

06.25 Ramsay's Kitchen Nightmares USA
(13) (G)

06.50 Anger Management 4 (14)

Am. realityserie

Am. komedieserie

07.15 Real Housewives of Dallas (9) (G)

07.15 Vore værste år (3:263) (G)

Am. realityserie

Am. komedieserie

08.10 Luksusfælden (67) (G)

07.40 Vore værste år (4:263)

Dan. livsstilsmagasin

Am. komedieserie

09.05 Luksusfælden (68)

08.10 The Late Late show med James
Corden (131)

Dan. livsstilsmagasin

Am. komedieserie

10.05 Ramsay's Kitchen Nightmares USA
(14)

09.05 How I Met Your Mother (94) (G)

Am. realityserie

Am. komedieserie

11.00 MasterChef 2018 - Danmarks største
madtalenter (23:56)

09.35 How I Met Your Mother (95)
Am. komedieserie

Dan. madserie

10.05 Bones 12 (1) (G)

12.00 Real Housewives of Dallas (10)

Sv. kortfilm

11.00 Forstå Sveriges demokrati
11.30 Musikliv
12.00 Tænk efter - Valget 2018
12.15 Alsang på Skansen (G)
Sv. underholdning

13.15 Arving søges (1) (G)
Sv. dok.-serie

14.15 Bergman revisited: Infektionen
(1) (G)
14.35 Se mig
Kortfilm

11.05 Bones 12 (2)

13.00 The Kardashians 12 (7) (G)

14.45 Skyer over Hellesta

Am. krimiserie

Am. realityserie

12.05 NCIS (157:280) (G)

14.00 The Kardashians 12 (8)

Am. krimiserie

Am. realityserie

13.00 Hawaii Five-0 (12) (G)

15.00 Real Housewives of Beverly Hills 5
(20) (G)

Am. krimiserie

14.00 Hawaii Five-0 6 (13)
Am. krimiserie

15.00 Dødbringende våben (7:18) (G)
Am. actionserie

16.00 Dødbringende våben (8:18)

Am. realityserie
Yolanda afslører de mange problemer, der fører med
sygdommen borreliose. Brandi og Lisa V. har et
skænderi, som kan betyde enden for deres venskab.

16.00 Real Housewives of Beverly Hills 5
(21)

Am. krimiserie

Am. realityserie
Genforening fortsætter, og vi ser tilbage på sæsonens højdepunkter. Eileen holder sig ikke tilbage,
men giver sin uforbeholdne mening om Brandi.

18.00 NCIS L.A. (85) (G)

17.00 Luksusfælden 17 (4:16) (G)

Am. actionserie

17.00 NCIS (158:280)
Am. krimiserie

19.00 NCIS L.A. (86)
Am. krimiserie

22.25 Giver det mening ifølge Torben
Chris
22.55 Giver det mening ifølge Torben
Chris
23.25 Natholdet
00.00 Natholdet
00.30 Vild med comedy
01.05 Vild med comedy
01.35 Dybvaaaaad!
02.05 Dybvaaaaad!
03.05 Will og Grace (185)
03.35 Will og Grace (186)
04.00 Last Man Standing (14:24) (G)
04.20 Last Man Standing (15:24)
04.50 Air Ways
05.20-06.05 Air Ways

09.55 Tid til at leve (6) (G)
10.35 Prinsen

Am. realityserie

19.55 NCIS (272:280)

Dan. thriller fra 2008 med Nikolaj Lie Kaas og Tuva
Novotny.
(Kandidaten)

Sv. magasin

Am. krimiserie

Am. krimiserie

06.15 Will og Grace (172) (G)
06.45 Will og Grace (173)
07.10 Beverly Hills 90210 (48:294) (G)
08.00 Beverly Hills 90210 (49:294) (G)
08.55 Beverly Hills 90210 (50:294)
09.45 Beverly Hills 90210 (51:294)
10.35 Dawsons Creek (61:128)
11.25 Dawsons Creek (62:128)
12.15 Sex & the City (7)
12.50 Sex & the City (8)
13.25 Desperate Housewives (18:180) (G)
14.15 Desperate Housewives (19:180)
15.05 Glee (24)
15.50 American Dad (74) (G)
16.20 American Dad (75)
16.50 Rick and Morty
17.10 Robot Chicken
17.30 Modern Family (72) (G)
17.55 Modern Family (73)
18.25 Venner (230:235) (G)
19.00 Venner (231:235)
19.30 Tomgang (6) (G)
20.05 Tomgang (7)
20.40 Kandidaten

06.00 Morgenstudiet
09.10 Spørg lægen (1) (G)

20.55 Fodbold:
Røde Stjerne-RB Salzburg
Champions League-kvalifikation, 1. kamp

23.00 The Next Three Days (G)
Am.-fr. thriller fra 2010 med Russell Crowe og Elizabeth Banks.
(The Next Three Days)

01.50 Brooklyn Nine-Nine 5 (21) (G)

Dan. realityserie

18.00 Luksusfælden 17 (5:16)
Dan. realityserie

19.00 Til middag hos (7)
Dan. underholdning. Tidligere kirkeminister Manu Sareen byder indenfor i sit hjem på Frederiksberg. Manu
har rødder i Indien og vil i aften tage sine gæster med
på en kulinarisk rejse til sit fødeland. Manu fortæller,
hvordan hans liv tog en drastisk ændring, da han for
nyligt blev skilt fra sin kone igennem 18 år – og da
han ikke blev genvalgt som politiker til Folketinget.
Men i dag er han gladere end nogensinde, og han
deler sågar en meget personlig nyhed med sine gæster.

Am. komedieserie

20.00 Luksusfælden 20 (13:15)

02.20 Brooklyn Nine-Nine (22)

Dan. realityserie. Mikkel er vild med at bruge penge
på mærketøj, michelin-restauranter og sin bil. Men
Mikkel køber for lånte penge. De seneste år har han
lånt ikke mindre end 500.000 kroner til forbrug. Derfor
har Mikkels mor og søster bedt "Luksusfældens" eksperter Jan Swyrtz og Kenneth Hansen om hjælp –
Mikkel gør nemlig ikke selv noget for at stoppe den
onde cirkel, han er havnet i. Han ved bare ikke selv,
at Jan Swyrtz er på vej hjem til ham! Spørgsmålet er
nu, om Mikkel siger ja tak til "Luksusfældens" tilbud
om hjælp. Mikkel har nemlig også et spilleproblem,
og selvom han allerede har registreret sig som ludoman, og dermed ikke længere kan spille på casinoer
og online, så får han venner til at spille for sig. Derfor
vil et af kravene fra eksperterne være, at Mikkel starter i afvænning. Men åbner Mikkel døren, når Jan
Swyrtz banker på? Og vil han overhovedet gå med til
de livsstilsændringer eksperterne kommer med, når
han ser, hvor skrabet han skal leve de næste 22 år?

Am. komedieserie

02.50 The Late Late show med James
Corden (131)
Am. komedieserie

03.40 Heroes Reborn 1 (6) (G)
Am. dramaserie

04.25 Heroes Reborn 1 (7)
Am. dramaserie

05.15 The Strain 1 (11) (G)
Am. dramaserie

07.40 Tennis: Connecticut Open (k)
WTA-turnering - fra New Haven, USA

09.45 Tennis: Connecticut Open (k)
WTA-turnering - fra New Haven, USA

11.45 Tennis: Connecticut Open (k)

21.00 Ramsay rykker ind (8)
Am. madserie. I sæsonafslutningen kører Gordon
Ramsay's "Hell On Wheels" til Sandra Dee's Bar-BQue & Seafood i Sacramento. Ramsay og hans hold
ser, at den største hindring for restaurantens succes
er ejerens manglende styring af familiemedlemmerne.

WTA-turnering - fra New Haven, USA

22.00 War of the Worlds

13.50 Tennis: Connecticut Open (k)

Am. sci-fi-film fra 2005 med Tom Cruise og Justin
Chadwick.
(War of the Worlds)
Ray Ferrier er en fraskilt havnearbejder og ikke just
den perfekte weekendfar. Da hans ekskone og hendes nye mand afleverer hans teenagesøn Robbie og
yngre datter Rachel, så de kan komme på et sjældent weekendbesøg, rammes Jorden pludselig af et
kraftfuldt og usædvanligt stormvejr. Herefter følger vi
Rays kamp for at beskytte sine børn og holde sammen på familien, mens Jorden invaderes af rumvæsner, der er ude på at udslette menneskeheden.

WTA-turnering - fra New Haven, USA

15.50 Tennis: Connecticut Open (k)
WTA-turnering - fra New Haven, USA

18.00 Tennis: Connecticut Open (k)
WTA-turnering - fra New Haven, USA. Simona Halep,
Caroline Garcia, Petra Kvitova, Julia Goerges og Daria Kasatkina er blandt de topspillere, der de næste
dage skal kæmpe om ranglistepoints og ære på det
hurtige underlag i New Haven. Polske Agnieszka
Radwanska, der er regerende mester, stiller også til
start.

00.15 NCIS (222:282) (G)

20.00 Tennis: Connecticut Open (k)

Am. krimiserie

WTA-turnering - fra New Haven, USA

01.15 NCIS (223:282)

22.00 Tennis: Connecticut Open (k)

Am. krimiserie

WTA-turnering - fra New Haven, USA

02.10 Bones 12 (7:12) (G)

23.50 Sportsmagasinet: SportsLab
- bjergbestigning

Am. krimiserie

På Mount Everest uden ilt

Am. krimiserie

00.25 Sportsmagasinet SportsLab
- rugby og badminton

03.00 Bones 12 (8:212)
03.45 Den forkerte bil

Mand mod maskine

Am. film fra 2016 med Danielle Savre og Jackson
Davis.

01.00-07.55 Tennis: Connecticut Open (k)

05.15-06.00 Til middag hos (7)

WTA-turnering - fra New Haven, USA

Dan. underholdning

Sv. drama fra 1956 med Anita Björk og Birger
Malmsten.
(Moln över Hellesta)

16.30 Kjell Lönnå - et liv med korsang
17.30 Sverige i dag
18.00 Rapport
Nyhedsmagasin

18.13 Kulturnyt
18.25 Sporten
18.30 Regionale nyheder
18.45 Go'aften
19.30 Rapport
19.55 Regionale nyheder
20.00 Valg 2018: Spørgetime
21.30 Valg 2018: Byernes mødepladser (3)
21.35 Tannbach – Den delte by (5:6)
Ty. drama-miniserie. 1961. Den østlige del af Tannbach har fået en ny præst. Han har et godt øje til den
unge enke Anna, men hun er mere optaget af sine
socialistiske gøremål. I den modsatte del af byen drager Annas far, Georg, fordel af det vesttyske "økonomiske mirakel". Georgs tredje kone, Rosemarie, gør
karriere i modebranchen, og til hans store fortrydelse
begynder hun at rejse mellem øst og vest.

23.10 Rapport
23.15 Best of Bråvalla 2016
00.05 Det bedste fra Antikrunden (1) (G)
Sv. magasin

04.45 Sverige i dag
05.15 Go'aften

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda (G)
17.05 Beppes smagsrejse (1)
17.15 Nyheder på let svensk
17.20 Nyheder på tegnsprog
17.30 Nyheder på samisk
17.45 Nyheder på finsk
18.00 De britiske antikskatte (24:30)
19.00 Bonderøven (2)
Dan. dok.-serie

19.30 Forvekslingen (2)
Tyr. dramaserie

20.00 Kulturnyt (2)
21.00 Nyheder
21.39 Kulturnyheder
21.46 Regionale nyheder
21.55 Nyheder
22.00 Sporten
22.15 Perspektiv på verden
22.45 Siri – en betonprinsesse giver aldrig
op (3)
23.15 Vinderen tager alt (G)
00.15 Svenske dialektmysterier (2) (G)
00.45 De britiske antikskatte (24:30)
01.45 Sporten
02.00-09.00 Nyheder på tegnsprog

21.08

06.20 Små og store synder (277:372) (G)
07.10 Små og store synder (278:372)
08.05 Blue Bloods (15) (G)
08.50 Blue Bloods (16)
09.35 Doc Martin (40)
10.30 Skadestuen i Holby (191) (G)
11.30 Skadestuen i Holby (192)
12.25 Bjerglægen (6) (G)
13.15 Bjerglægen (7)
14.05 Kommissær Rex (154)
15.00 Kommissær Rex (155)
15.55 Fornyet mistanke (19)
16.55 Death in Paradise (15)
17.55 Murdoch-mysterierne (16)
18.50 CPH Lufthavnen (34)
19.20 Lige i skabet
20.05 Fint skal det være (2)
20.40 Shakespeare og Hathaway (2)
21.35 Dirch, datteren og de glemte
filmruller
22.20 Talkshowet Meyerheim - Dirch
Passer-special (G)
23.10 Hvem vil være millionær?
23.55 Lige i skabet (G)
00.30 Lur mit liv (14)
01.20 Airport
01.45 Death in Paradise (15)
02.40 Modus: Det stille vidne (7:8) (G)
03.25 Mit navn er Stella (16) (G)
04.15 Mit navn er Stella (17)
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05.35 Hverdagens helte (2)
Dan. dok.-serie

06.00 Salvage Hunters (2:20)
Am. dok.-serie

06.50 De beskidte helte (6) (G)
07.40 De beskidte helte (7)
08.30 Dit hjem i vores hænder:
Michel Castenholt og Amalie (59) (G)
Dan. livsstilsmagasin

09.20 Dit hjem i vores hænder:
Michel Castenholt og Amalie (48)
Dan. livsstilsmagasin

10.10 Chopped (7) (G)
11.05 Chopped (8)
12.05 CSI (227:337) (G)
Am. krimiserie

13.05 CSI (228:337)
Am. krimiserie

14.00 CSI: New York (129:197) (G)
Am. krimiserie

15.00 CSI: New York (130:197)
Am. krimiserie
Da en smuk kvindelig quarterback bliver fundet myrdet jacuzzien i omklædningsrummet, bliver Mac og
holdet tilkaldt for at efterforske sagen.

15.55 Special Victims Unit (5) (G)
Am. krimiserie

16.55 Special Victims Unit (6)
Am. krimiserie

17.55 Big Bang Theory (89) (G)
Am. komedieserie

18.25 Big Bang Theory (90) (G)
Am. komedieserie

18.55 Big Bang Theory (91)
Am. komedieserie

19.25 Big Bang Theory (92)
Am. komedieserie. Sheldon er fornærmet over, at
Leonard har tænkt sig at tage til en fest, som Sheldons ærkerival, Wil Wheaton holder. Howard får tilbudt muligheden for at blive rumfragt-ekspert ved
den Internationale Rumstation. (Brent Spiner aka Data i Star Trek Next Generation gæsteoptræder.).

19.55 Big Bang Theory (93)
Am. komedieserie. Da Sheldons mor kommer på besøg igen, er Sheldon skuffet over, at hun nu ikke længere er den mor, som han ønsker sig, men i stedet
retter opmærksomheden på hans venner.

06.40 Taxa (5:56) (G)
07.20 Taxa (6:56)
08.00 P2 Radioavis
08.05 Morgenandagten på DR K
08.27 Dagens sang: Så tag mit hjerte
08.35 Guldkorn - Danmark 1960
08.50 Guldkorn - Danmark 1961 (G)
09.15 I krig for Danmark - på korstog mod
øst (2:6) (G)
09.50 I krig for Danmark - stormen på
København (3:6)
10.30 I den bedste mening – Gutterne fra
Livø (2:5)
11.10 Den sidste slæderejse (2+3:8)
12.10 Galskab: Journal nr. 425 – Bødlen
(2:6) (G)
12.50 Galskab: Journal nr. 3072 Digterens kæreste (3:6)
13.30 Hvornår var det nu, det var? (G)
14.00 Hvornår var det nu, det var?
14.30 24 timer vi aldrig glemmer: 9. april
1940 – da tyskerne kom (7:8) (G)
15.20 24 timer vi aldrig glemmer
- "Lukket på grund af glæde" - 5. maj 1945
16.10 Flådens historie (7:7) (G)
17.10 En by i provinsen (1:17)
18.10 Rick Stein: Fra Venedig til Istanbul
(1:7) (G)
19.10 Gåden om Edens have (G)
19.55 Dagens sang: Så tag mit hjerte
20.00 Det fantastiske Italien IV (1:3)
21.00 Mesterhjerner - viljestyrke (1:5)
21.30 Adam & Eva: Utroskab
22.00 Afskedsfesten
Isr.-ty. dramakomedie fra 2014 med Ze'ev Revach og
Levana Finkelstein.
(The Farewell Party)

23.25 Det er bare et navn
Fr.-bel. komedie fra 2012 med Patrick Bruel og
Valérie Benguigui.
(Le Prénom)

01.10 Nat-tv

20.25 Big Bang Theory (94)
Am. komedieserie. Leonard bliver tiltrukket af en attraktiv tegneserie-illustrator. Sheldon er fast besluttet
på at ville sætte en skræk i livet på sine venner i anledning af Halloween.

21.00 De satans chefer (G)
Am. actionkomedie fra 2011 med Jason Bateman og
Steve Wiebe.
(Horrible Bosses) Nick, Kurt og Dale hader deres arbejde – og i særdeleshed deres chefer! Så derfor beslutter de tre gutter sig simpelthen for at myrde cheferne, men først skal de udtænke en idiotsikker plan,
som ikke blot kan skaffe dem af med deres ondesindede arbejdsgivere, men også sikre at ingen af dem
havner i spjældet. Men det er langt nemmere sagt
end gjort, når ingen af de tre fyre er specielt kloge eller stærke til at plænlægge. Og det bliver slet ikke
bedre af, at deres "kriminelle konsulent" på opgaven
er stjernepsykopat og en taber af rang. Alt er dømt til
at gå galt!

23.05 Special Victims Unit (52) (G)
Am. krimiserie. Da en ung pige fra en plejefamilie findes død, efterforsker holdet den komplicerede historie bag hendes familie.

00.05 Special Victims Unit (53)
Am. krimiserie. Politiets afdeling for særlige ofre tager
sig bl.a. af overgreb mod børn samt andre sexforbrydelser. I New Yorks politi ledes enheden af den strenge men retfærdige politiinspektør Donald Cragen.
Blandt hans folk møder vi den hårdkogte veteran kriminalassistent Elliot Stabler og hans partner Olivia
Benson. Hun har sluttet sig til afdelingen for at gøre
op med sin egen fortid.

01.05 Danmarks Ninja Warrior
(1) (G)
Pelle Hvenegaard og Christiane Schaumburg-Müller
er værter, når en lang række modige danske mænd
og kvinder tager udfordringen op mod den legendariske Ninja Warrior-bane. I det indledende program
kæmper de to landsholdsbrydere, Sharafmal og Ahmed en intens kamp for at gennemføre, og mod hinanden! Venstrefløjsaktivisten, Aksel løber hurtigt –
både for at gennemføre banen og for at redde miljøet.
Bomstærke Eva drømmer om at blive den første kvinde i verden, som kan kalde sig Ninja Warrior.

02.10 Danmarks Ninja Warrior (2) (G)
03.05 Krimi5 (7) (G)
Dan. kriminalmagasin

03.55 Krimi5 (8)
Dan. kriminalmagasin

04.40-05.35 Hverdagens helte (2)
Dan. dok.-serie

06.25 [=] Søren Ryge præsenterer: På Hebriderne. 06.55
[=] Sundhedsmagasinet: Er det sundt at være sin egen læge? (G). 07.20 [=] Aftenshowet (G). 08.10 [=] Jeg savner
min sygdom (G). 08.55 [=] I hus til halsen VI (G). 09.40
Landsbyhospitalet (G). 10.30 Antikkrejlerne XII. 11.15 Antikkrejlerne XII. 12.00 [=] Bonderøven. 12.30 [=] Kender
du typen? 2014. 13.15 [=] Hammerslag 2014. 14.15 Bergerac: Næsten som en ferie. 15.10 Mord med dr. Blake.
16.05 Mord med dr. Blake. 17.00 Landsbyhospitalet. 17.50
[=] TV-avisen. 18.00 [=] Skattejægerne.

07.40 [=] Tidsmaskinen (G). 08.30 Smag på Japan med
Anthony Bourdain (G). 09.10 Smag på Rom med Anthony
Bourdain (G). 09.50 Ud i naturen: Hjort i sigte (G). 10.50
[=] DR2 Live: Socialdemokratiets sommergruppemøde.
12.00 Grøn glæde (G). 12.30 Grøn glæde. 13.00 Monsen
på vildspor. 14.00 [=] Min verdenshistorie - Mads og anarkiet. 14.30 Sange, der ændrede verden. 14.40 Sange, der
ændrede verden. 14.50 [=] Tidsmaskinen. 15.40 Smag på
London med Anthony Bourdain (G).

05.00 Radioavisen
05.03 Supertanker: Livet
på autopilot – eller ej (G)
06.07 P1 Morgen
09.05 Verden ifølge Gram:
Diplomaternes dans med
kriserne
10.03 Public service
11.03 De højere magter:
Refugium
12.00 Radioavisen
12.15 P1 Debat
13.03 Kejser: Kan du klare
en livskrise?
14.03 Kulturen på P1
16.07 Orientering
18.05 P1 Debat (G)
18.50 Danmark Kort
18.55 Nyheder fra Grønland på dansk
19.03 Public service (G)
20.03 Kejser: Kan du klare
en livskrise? (G)
21.03 De højere magter:
Refugium (G)
22.03 Orientering (G)
23.55 Danmark Kort (G)
00.05 Verden ifølge Gram:
Diplomaternes dans med
kriserne (G)
01.03 Kulturen på P1 (G)
03.03 Orientering (G)
04.55 Danmark Kort (G)

DR3

onsdag

TV 2
06.00 [=] Nyhederne. 06.30 [=] Go' morgen Danmark.
12.00 [=] Nyhederne. 12.30 Regionale nyheder. 12.40 [=]
Lige i skabet. 13.20 [=] Krejlerkongen . 13.50 [=] Krejlerkongen. 14.25 Grænsepatruljen. 14.50 Grænsepatruljen.
15.20 Animal Airport. 15.50 SOS på havet. 17.00 [=] Nyhederne. 17.16 Regionale nyheder. 17.25 [=] Go' aften
Danmark. 17.55 Dit sommervejr. 18.00 [=] Nyhederne.
18.20 Regionale nyheder. 18.25 [=] Go' aften Danmark.
19.00 [=] Nyhederne.

DR2

06.00 [=] Morgengymnastikken (G). 09.10 The Late Show
(G). 09.55 Para-atletik: EM. 12.00 Line dater Norge (G).
12.30 Line dater Norge (G). 13.00 Flodmonstre VII (G).
13.55 Vild videnskab: Elektricitet til folket. 14.40 [=] Petra
får en baby. 15.10 Crazy Ex-Girlfriend. 15.50 Verdens
mærkeligste skabninger II (G). 16.40 The Late Show med
Stephen Colbert. 17.25 Para-atletik: EM. 20.15 Cold
Case: En morder slipper væk.

DR K
06.40 [=] Taxa (G). 07.20 [=] Taxa. 08.00 P2 Radioavis.
08.05 [=] Morgenandagten på DR K. 08.27 Dagens sang:
Den danske sang er en ung blond pige. 08.40 [=] Guldkorn - Danmark 1961 (G). 09.00 [=] Guldkorn - Danmark i
1962. 09.15 [=] I krig for Danmark - stormen på København (G). 09.55 [=] I krig for Danmark - for konge og fædreland. 10.35 [=] I den bedste mening – Thalidomid-affæren. 11.15 [=] Den sidste slæderejse (G). 11.45 [=] Den
sidste slæderejse. 12.20 [=] Så er der mad – Verdens
bedste (G). 12.50 [=] Hvornår var det nu, det var? (G).
13.20 [=] Hvornår var det nu, det var?. 13.50 [=] 24 timer
vi aldrig glemmer - "Lukket på grund af glæde" - 5. maj
1945 (G). 14.40 [=] 24 timer vi aldrig glemmer – Monopolbruddet i 1988.

Can. drama fra 2012 med Samuel L. Jackson og
Luke Kirby.

22.55 Gaycation: Frankrig (G)
23.40 The Late Show med Stephen
Colbert
00.20-05.06 Nat-tv

06.20 Små og store synder (G). 07.10 Små og store synder. 08.05 Blue Bloods (G). 08.55 Blue Bloods. 09.40
Doc Martin. 10.35 Skadestuen i Holby (G). 11.30 Skadestuen i Holby. 12.25 Bjerglægen (G). 13.20 Bjerglægen.
14.10 Kommissær Rex. 15.05 Kommissær Rex. 15.55
Fornyet mistanke. 16.55 Death in Paradise. 17.55 Murdoch-mysterierne. 18.45 [=] CPH Lufthavnen.

06.05 Dybvaaaaad!. 06.40 Will og Grace (G). 07.05 Will
og Grace. 07.35 Beverly Hills 90210 (G). 08.25 Beverly
Hills 90210 (G). 09.15 Beverly Hills 90210. 10.05 Beverly
Hills 90210. 11.00 Dawsons Creek (G). 11.45 Dawsons
Creek. 12.35 Sex & the City. 13.10 Sex & the City. 13.45
Desperate Housewives (G). 14.35 Desperate Housewives.
15.25 Glee. 16.05 American Dad (G).

TV3+
06.00 Crowded. 06.25 Anger Management 4 (G). 06.50
Anger Management 4. 07.15 Vore værste år (G). 07.40 Vore værste år. 08.10 The Late Late show med James Corden. 09.05 How I Met Your Mother (G). 09.35 How I Met
Your Mother. 10.05 Bones 12 (G). 11.05 Bones 12. 12.05
NCIS (G). 13.00 Hawaii Five-0 6 (G). 14.00 Hawaii Five-0
6. 15.00 Dødbringende våben (G). 16.00 Dødbringende
våben. 17.00 NCIS. 18.00 NCIS L.A. (G).

TV3
06.00 The Mindy Project. 06.25 Ramsay's Kitchen Nightmares USA (G). 07.10 Real Housewives of Dallas (G).
08.05 Luksusfælden. 10.00 Ramsay's Kitchen Nightmares
USA. 10.55 MasterChef 2018 - Danmarks største madtalenter. 11.50 Real Housewives of Dallas. 13.00 The Kardashians 12. 15.00 Real Housewives of Beverly Hills 5.
17.00 Luksusfælden 17 (G).

Kanal 5
06.00 Salvage Hunters. 06.50 De beskidte helte (G).
07.40 De beskidte helte. 08.30 Dit hjem i vores hænder:
Michel Castenholt og Amalie (G). 09.20 Dit hjem i vores
hænder: Anne-Grethe Bjarup Riis og Basim (G). 10.05
Chopped (G). 11.05 Chopped. 12.05 CSI (G). 13.00 CSI.
14.00 CSI: New York (G). 15.00 CSI: New York. 15.55
Special Victims Unit (G). 16.55 Special Victims Unit. 17.55
Big Bang Theory (G). 18.25 Big Bang Theory (G).

Sverige TV1
14.30 Der var engang ...: Loppen og Professoren (G).
15.00 Chuggington (15) (G). 15.10 Sarah og And (7).
15.15 Masha og Bjørnen (21) (G). 15.25 Gurli Gris II.
15.35 Morten Skildpadde (11) (G). 16.00 Robin Hood
– spilopper i Sherwood-skoven. 16.10 Junglebogen.
16.20 Pyjamasheltene (26) (G). 16.35 Paw Patrol III
(1) (G). 17.00 Hemmelige dyr: Den gennemsigtige
vinge (1). 17.15 Hvem lagde lorten?. 17.16 Quizdyrene – Hamsteren Olaf (G). 17.30 Sikker & Søn VI (7).
17.40 Karlsson på taget. 18.05 F for får V. 18.20 Pyjamasheltene (G). 18.30 Onkel Rejes sørøvershow II
(G). 18.45 Motor Mille på maskintur (G). 19.05 Wild
Kratts. 19.25 Zorro 19.45-20.05 Yakari IV (16).

05.00 Radioavisen
05.03 De højere magter:
Refugium (G)
06.07 P1 Morgen
09.05 Følg pengene
10.03 Public service
11.03 Skønlitteratur på P1
12.00 Radioavisen
12.15 P1 Debat
13.03 Kejser
14.03 Kulturen på P1
16.07 Orientering
18.05 P1 Debat (G)
18.50 Danmark kort
18.55 Nyheder fra Grønland på dansk
19.03 Public service (G)
20.03 Kejser (G)
21.03 Skønlitteratur på P1
(G)
22.03 Orientering (G)
23.55 Danmark kort (G)
00.05 Følg pengene (G)
01.03 Kulturen på P1 (G)
03.03 Orientering (G)
04.55 Danmark kort (G)

TV 2 Charlie

Zulu

06.00 Morgengymnastikken:
Intervaltræning, kampsport og træning
med barn (G)
10.15 The Late Show (G)
10.55 Line dater Norge (1+2:6) (G)
11.55 Divatvillingerne (7:7) (G)
12.15 Vild videnskab: Afhængighed
13.05 Rudi er bange (4:4)
13.35 Ripper Street V (5+6:6) (G)
15.20 Gør ikke dette hjemme (3:8) (G)
15.50 Flodmonstre VII (1:5) (G)
16.40 The Late Show med Stephen Colbert
17.25 Para-atletik: EM
20.10 Set fra cockpittet
– piloter på prøve (1:3)
21.00 Ultimate Rush IV (1:10)
21.25 The Samaritan

RADIO
DR P1

06.00 [=] Morgenstudiet. 09.10 [=] Go'aften. 09.55 [=] Opslagstavlen (G). 10.00 TH Bedst i test (G). 11.00 TH Jills
veranda (G). 12.00 [=] Kjell Lönnå – et liv i korsang. 13.00
[=] Valg 2018: Spørgetimen. 14.30 [=] Valg 2018: Byernes
mødepladser (G). 14.35 TH Vore venners liv (G). 15.35
Gennemtræk i Paradis. 17.00 [=] Strömsö. 17.30 [=] Sverige i dag. 18.00 [=] Rapport. 18.13 [=] Kulturnyt. 18.25 [=]
Sporten. 18.30 Regionale nyheder. 18.45 [=] Go'aften.

Sverige TV2
09.00 Forum. 12.00 [=] Rapport. 12.03 Forum. 16.00 [=]
Rapport. 16.05 Forum. 16.15 [=] Valg 2018: Tomas Kold
og børnene fra årtusindskiftet. 16.45 [=] Min squad XL
(G). 17.15 [=] Nyheder på let svensk. 17.20 [=] Nyheder på
tegnsprog. 17.30 Nyheder på samisk. 17.45 Nyheder på
finsk. 18.00 De britiske antikskatte.

DR P2
05.00 Radioavisen
05.03 Grammofon (G)
07.06 P2 Morgenmusik
07.50 Morgensangen
08.06 Morgenandagten
08.26 P2 Morgenmusik
10.03 Hej P2
12.00 Radioavisen
12.15 På opdagelse
14.03 Grammofon
16.07 Amadeus
18.05 Domino
19.20 P2 Koncerten
22.00 Natsværmeren (G)
00.05 Intermezzo
00.15 På opdagelse (G)
02.03 P2 Klassisk
03.03 Natsværmeren

onsdag
05.00 Radioavisen
05.03 Grammofon (G)
07.06 P2 Morgenmusik
07.50 Morgensangen
08.06 Morgenandagten
Præludium: Jean Langlais:
Sacris Solemnis. Fra det
G.T.: Jeremias 17,5-8 Salme: 410, vers 1-5 "Som tørstige hjort monne skrige"
Fra det N.T.: Matthæus 15,
29-39 Korvers: John Frandsen: O store Gud, din kærlighed (Tekst: Thomas Kingo). Salme: 410, vers 6-7
Postludium: Carl Czerny:
Adagio espressivo i G-dur.
08.26 P2 Morgenmusik
10.03 Hej P2
12.00 Radioavisen
12.15 På opdagelse
14.03 Grammofon
16.07 Amadeus
18.05 Domino
19.20 P2 Koncerten
22.00 Natsværmeren (G)
00.05 Intermezzo
00.15 På opdagelse (G)
02.03 P2 Klassisk
03.03 Natsværmeren

DR P3
05.00 Radioavisen
05.03 Natradio
06.04 Go' Morgen P3
09.04 Danskerbingo
12.00 Nyheder
12.03 P3 Sporten
14.04 Curlingklubben
15.04 P3 Sporten
15.06 Curlingklubben
16.04 P3 Sporten
16.06 Stegger & Toft
17.04 P3 Sporten
17.06 Stegger & Toft

21.03 P3 med Tony Scott
00.05 Natradio

onsdag
05.00 Radioavisen
05.03 Natradio
06.04 Go' Morgen P3
09.04 Danskerbingo
12.00 Nyheder
12.03 P3 Sporten
14.04 Curlingklubben
15.04 P3 Sporten
15.06 Curlingklubben
16.04 P3 Sporten
16.06 Stegger & Toft
17.04 P3 Sporten
17.06 Stegger & Toft
21.03 P3 med Tony Scott
00.05 Natradio

Københavns radio
05.00 Radioavisen
05.03 Morgenstund
06.05 P4 Morgen
10.03 Formiddag på 4'eren
12.00 Radioavisen
Bliv opdateret på de seneste nyheder fra ind – og
udland.
12.15 P4 Play
12.30 P4 Nyheder
12.33 P4 Play
13.03 Madsen
14.03 Klik
Underholdende program
om danskernes liv på sociale medier. Hvilke historier er det, vi fortæller hinanden? Almindelige danskeres ualmindelige fortællinger. Tip os med gode historier på klik@dr.dk eller del
dem med os på Facebooksiden P4 – DR.
15.03 P4 Eftermiddag
– med nyheder hver halve
time. Reportager, musik,
trafik og aktuelle begivenheder.
16.50 Radiosporten
16.53 P4 Eftermiddag
18.03 P4 Aften
Vi sætter musik til din aften, og giver dig det bedste
af både nye og gamle hits.
P4 Aften er Danmarks største levende jukebox med
godt selskab, underholdning og masser af musik.
Vi sender direkte fra 18 til
21, hvor du har mulighed
for at få opfyldt dit musikønske.
21.03 Nu og dansk
22.03 P4 Aften
00.05 P4 Natradio

onsdag
05.00 Radioavisen
Bliv opdateret på de seneste nyheder fra ind – og
udland
05.03 Morgenstund
Regionale nyheder 5.30.
Tidlig morgen med Julie
Bundgaard og masser af
musik. Du kan for eksempel foreslå en rigtig dyneløftersang på morgenstund@dr.dk.
06.05 P4 Morgen
– med nyheder hver halve
time. Aktuelle reportager,
sport, vejr, musik og trafik.
10.03 Formiddag på 4'eren
12.00 Radioavisen
Bliv opdateret på de seneste nyheder fra ind – og
udland.
12.15 P4 Play
12.30 P4 Nyheder
12.33 P4 Play
13.03 Madsen
14.03 Klik
Underholdende program
om danskernes liv på sociale medier. Hvilke historier er det, vi fortæller hinanden? Almindelige danskeres ualmindelige fortællinger. Tip os med gode historier på klik@dr.dk eller del
dem med os på Facebooksiden P4 – DR.
15.03 P4 Eftermiddag
– med nyheder hver halve
time. Reportager, musik,
trafik og aktuelle begivenheder.
16.50 Radiosporten
16.53 P4 Eftermiddag
18.03 P4 Aften
Vi sætter musik til din aften, og giver dig det bedste
af både nye og gamle hits.
P4 Aften er Danmarks største levende jukebox med
godt selskab, underholdning og masser af musik.
Vi sender direkte fra 18 til
21, hvor du har mulighed
for at få opfyldt dit musikønske.
21.03 Nu og dansk
22.03 P4 Aften
00.05 P4 Natradio
21.08
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onsdag
06.00 Del, Like, Smag (3). 06.25 Fra
skrot til slot (34). 07.15 Drømmeboliger 5 (12) (G). 08.05 Drømmeboliger
5 (13). 09.00 Ekstreme samlere 7 (7)
(G). 10.00 Dr. Phil (122) (G). 11.00
Dr. Phil (123). 12.00 Ekstreme samlere 7 (8). 13.00 Depotjægerne 8 (3)
(G). 13.30 Depotjægerne 8 (4).
14.00 Grand Designs (117:141) (G).
15.00 Grand Designs (118:141).
16.00 Dr. Phil 15 (42) (G). 17.00 Dr.
Phil 15 (43). 18.00 Liv og død (2)
(G). 19.00 Ups & Downs (2) (G).
20.00 Ups & Downs (3). 21.00 Liv og
død (3). 22.00 Grand Designs 15 (1).
23.00 Hospitalet (94:112). 23.30 Hospitalet (95:112). 00.00 Undercover
Boss (48) (G). 01.00 Nat-tv

05.35 Mig og min mor (10). 06.20
Sofias Engle (7) (G). 07.10 Long Island Medium (8) (G). 08.00 TV-Shop
(23) (G). 09.00 Long Island Medium
(9). 09.50 House Hunters International (7) (G). 10.20 House Hunters International (8). 10.50 Caribbean Life
(1) (G). 11.20 Caribbean Life (2).
11.50 Sofias Engle (8). 12.50 De unge mødre (7) (G). 13.20 De unge
mødre (8) (G). 13.50 De unge mødre
(9). 14.30 De unge mødre (10).
14.55 Say Yes to the Dress (12).
15.30 Say Yes to the Dress (13).
16.00 Singleliv (14) (G). 16.35 Singleliv (15) (G). 17.00 Singleliv (1).
17.35 Singleliv (2). 18.10 Love at the
Shore (G). 20.00 De unge mødre (2).
21.00 Nærkontakt (5). 22.00 Ex on
the Beach – Danmark (2). 23.00
Your Worst Nightmare (2). 00.00
Blood Relatives (3) (G). 01.00 Nat-tv

onsdag
05.35 Mig og min mor (11). 06.20
Sofias Engle (8) (G). 07.10 Long Island Medium (9) (G). 08.00 TV-Shop
(18) (G). 09.00 Long Island Medium
(10). 09.50 House Hunters International (8) (G). 10.20 House Hunters
International (9). 10.50 Caribbean Life (2) (G). 11.20 Caribbean Life (3).
11.50 Sofias Engle (9). 12.50 De unge mødre (9) (G). 13.20 De unge
mødre (10) (G). 13.50 De unge mødre (11). 14.30 De unge mødre (12).
14.55 Say Yes to the Dress (14).
15.30 Say Yes to the Dress (15).
15.55 Singleliv (1) (G). 16.35 Singleliv (2) (G). 17.00 Singleliv (3). 17.35
Singleliv (4). 18.05 Love on a Limb
(G). 20.00 Nærkontakt (5) (G). 21.00
De unge mødre (2) (G). 22.00 Ex on
the Beach – Danmark (3). 23.00
Your Worst Nightmare (3). 23.55
Blood Relatives (4) (G).

06.00 Øresundsakvariet med stort
Vandbassin i det fri. 06.15 Luftballonshow EXIT. 06.30 TV Kronborg.
07.00 Pernille Kaalund: Fotobog om
Christianshavn. 09.00 0 TV. 11.00
Med på job – Biskop. 11.30 Slut med
stort og småt brændbart ? genbrug
mere. 12.00 Vesterbro Lokal-TV.
13.00 Mettes Mix – Danske musikere
(307). 13.30 enerGitte – Et Kursus i
Mirakler – del 2 (50). 14.00 Dialog –
det europæiske samarbejde i EU.
14.30 1. maj 2018 ? Alle skal med (7).
15.00 Nyhedsmagasin 33 Frederiksberg Lokal TV 2018. 21.00 Med på
job – Biskop. 21.30 Livshistorier –
Lisbeth Damgaard. 22.00 Vesterbro
Lokal-TV.

onsdag
06.00 0 TV. 08.00 ? Leaving Normal.
Lørdagstur rundt i Helsingørs gader..
08.30 TV Kronborg. 09.00 TVMarineret – Time Shatter – President
Fetch – SP2. 10.00 Københavnerglimt (06) – Frederiksstaden. 10.30
Dialog – det europæiske samarbejde
i EU. 11.00 Øresundsakvariet med
stort Vandbassin i det fri. 11.15 Luftballonshow EXIT. 11.30 TV Kronborg.
12.00 Vesterbro Lokal-TV. 13.00 Mettes Mix – Jes Holtsø (300). 13.30
Doula – At lære sig selv at kende
som mor (106). 14.00 1. maj 2018 ?
Alle skal med (8). 14.30 Dialog – det
europæiske samarbejde i EU. 15.00
TVMarineret – Rebecca Lou – Time
Shatter – President Fetch – Helsingør
Festival. 21.00 Dialog – Sporvognen
er tilbage i Danmark. 21.30 1. maj
2018 ? Alle skal med (6). 22.00 TV
Kronborg. 22.30 TV Kronborg. 23.00
TV Kronborg. 23.30 TV Kronborg.

06.20 EU mellem globalisering og
nationalisme (4) (G). 06.50 Reklameinfo. 07.00 Sommersund. 07.10
Naturligvis. 07.30 Fjordens forkælelse. 08.00 Jagtmagasinet. 08.30 Fiskemagasinet. 09.00 Biodiversitet.
09.25 Villum & Schmidt på vinrejse i
Bourgogne. 09.55 Dansk-tysk med
Matlok. 10.25 Grass og Øhrgaard
om europæeren Willy Brandt. 11.00
Dansktoppen Special (7) (G). 12.00
Kunstens forståelse. 12.35 Kolonihaveliv. 13.05 Mit liv med Danmark.
13.35 Postkort. 13.45 Litteraturens
åsteder. 14.20 Reklameinfo. 14.30
Gametest (75) (G). 15.00 Spørg Direkte. 16.00 Tirsdags Bingo. 17.00
EU på landet (2) (G). 17.35 Kyst til
Kyst Stien (2) (G). 18.05 Kunstens
forståelse. 18.40 Kvindemuseet.
19.15 Biodiversitet. 19.30 Musikalsk
rejse. 20.00 Koncert og musikfortælling med Mhaanna-Zhang Duo.
21.05 Cocktailbaren. 21.20 L.A. Ring.
22.05 24Nordjyske-nyheder. 22.25
Gensyn på dk4. 22.55 Gensyn på
dk4. 23.25 Campingmagasinet.
23.55 Harzen.

onsdag

05.40 Bizarre Foods with Andrew
Zimmern (1) (G). 06.05 Bizarre
Foods with Andrew Zimmern (5) (G).
06.35 Bizarre Foods with Andrew
Zimmern (2). 07.20 Texas Flip N' Move (4). 08.05 TV-Shop (16) (G).
09.05 Tanked (12). 09.55 Bering Sea
Gold (10). 10.50 Ice Cold Gold (1).
11.55 Salvage Hunters (9:20) (G).
12.55 Salvage Hunters (10:20).
14.00 Gold Rush (1). 15.55 Deadliest Catch (3) (G). 16.55 Deadliest
Catch (4). 18.00 Auction Hunters (7)
(G). 18.30 Auction Hunters (8) (G).
19.00 Auction Hunters (9) (G). 19.30
Auction Hunters (10) (G). 20.00 CSI:
Cyber (21). 21.00 Criminal Minds
(130). 22.00 Criminal Minds (131).
23.00 Fast N' Loud (9) (G). 00.05
Fast N' Loud (10).

onsdag
05.30 Bizarre Foods with Andrew
Zimmern (2) (G). 06.15 Bizarre
Foods with Andrew Zimmern (3).
07.05 Texas Flip N' Move (5). 07.45
TV-Shop (18) (G). 08.50 Tanked
(13). 09.35 Ice Cold Gold (2). 10.30
Ice Cold Gold (3). 11.30 Salvage
Hunters (10:20) (G). 12.30 Salvage
Hunters (11:20). 13.35 Gold Rush
Alaska (19:57) (G). 15.00 Gold Rush

06.10 Arkæologien rundt. 06.50 Reklameinfo. 07.00 Sommersund. 07.10
Hjemmeyoga. 07.30 Aftensmad med
jordforbindelse. 08.00 Fiskemagasinet. 08.30 Jagtmagasinet. 09.00
Bahr og Øhrgaard om europæeren
Willy Brandt. 09.45 Det gode glas.
10.05 En begynder på Tønder. 10.35
Gametest (75) (G). 11.05 Bord dæk
dig. 11.35 Kierkegaards Kabinet.
12.05 Golf på Mallorca (1) (G). 12.25
EU mellem globalisering og nationalisme (3) (G). 12.50 I Europa hjælper
vi hinanden. 13.20 50 øl du skal smage, før du dør. 13.50 Villum & Schmidt
på vinrejse i Provence. 14.20 Livsvalg. 14.50 Reklameinfo. 15.00 Vil du
se min smukke kirke?. 15.35 Danmarks dejligste hjem 2017 (5). 16.35
The Diner. 17.10 Ramt af livet. 17.40
Campingmagasinet. 18.10 Arkæologien rundt. 18.55 Dansktoppen Special
(6) (G). 20.00 Super Bingo Onsdag.
21.05 Sommersang i Mariehaven
2012 (7). 22.05 24Nordjyske-nyheder.
22.25 Countryfestival fra Aalborg.
23.40 Uffe og Mogens om verden.
00.30 Nat-tv

06.00 Sæt pris på dit hjem (30:30)
(G). 06.50 Sæt pris på dit hjem (UK)
(1:10) (G). 07.40 Hjemlig nemlig.

08.30 Hjemlig nemlig. 09.25 Sommer med Ernst (G). 10.15 Sommer
med Ernst (G). 11.05 Bolighjælp på
vej (7:10). 11.55 Bolighjælp på vej
(8:10). 12.45 Bolighjælp på vej
(9:10). 13.35 Location, Location, Location. 15.20 Franske loppefund
(13:25) (G). 16.15 Franske loppefund
(14:25) (G). 17.00 Han, hun og drømmeslottet – på tur. 17.50 Han, hun og
drømmeslottet – på tur. 18.45 Krejlerkongen (41). 19.20 Krejlerkongen
(43). 20.00 Fantastiske fund (6:10).
20.40 Ja for Fanø! (2). 21.15 Ja for
Fanø! (3). 21.50 Krejlerkongen.
22.30 Krejlerkongen (G). 23.05 Loppe Deluxe (9). 23.35 Loppe Deluxe
(10). 00.10 Sæt pris på dit hjem
(19:30) (G).

(3). 14.15 Mestrenes mester (3:10).
15.15 Dyrehospitalet (4:10). 16.15
Når vildmarken kalder (4). 17.00 Nyheder. 17.15 Lidt af et job (3). 17.30
Oddasat – nyheder på samisk. 17.45
Nyheder på tegnsprog. 17.50 Det
sidder i væggene (2). 18.50 Regionale nyheder. 19.00 Nyheder. 19.45
Skolestarterne. 20.25 Norge nu (3).
20.55 Regionale nyheder. 21.00 Nyheder. 21.20 Dead lucky (1). 22.10
Dead lucky (2). 23.05 Regionale nyheder. 23.10 Nyheder. 23.25 Lucky
man (10). 00.10 Licenskontrollørerne
(4). 00.55 Nat-tv

onsdag

06.00 Swamp Brothers (10:34).
06.25 Keeping Up With The Kruger
(8) (G). 07.15 Lone Star Law (9) (G).
08.10 Monster Island. 09.05 Shark
Attack File 2. 10.00 Wildest Islands
(4) (G). 10.55 Pit Bulls & Parolees
(13) (G). 11.50 My Fat Pet (5) (G).
12.45 Dr. Dee: Alaska Vet (6). 13.40
Shark Attack File 2. 14.35 Expedition
Mungo (6) (G). 15.30 Keeping Up
With The Kruger (9). 16.25 Lone
Star Law (10). 17.20 My Fat Pet (6).
18.15 Pit Bulls & Parolees (14).
19.10 Glory Hounds (1). 20.05 Wildest Islands (5). 21.00 Centralalaskas bigfoot. 21.55 Pit Bulls & Parolees. 23.45 Glory Hounds (1).

06.05 Sæt pris på dit hjem (UK)
(1:10) (G). 06.55 Sæt pris på dit
hjem (UK) (1:10). 07.40 Hjemlig
nemlig. 08.35 Hjemlig nemlig. 09.25
Sommer med Ernst (G). 10.15 Sommer med Ernst (G). 11.05 Bolighjælp
på vej (10:10). 11.55 Bolighjælp på
vej (G). 13.35 Location, Location,
Location. 15.25 Franske loppefund
(15:25) (G). 16.15 Franske loppefund
(16:25) (G). 17.00 Han, hun og drømmeslottet – på tur. 17.55 Han, hun og
drømmeslottet – på tur. 18.45 Krejlerkongen. 19.20 Krejlerkongen (1).
20.00 Fantastiske fund (7:10). 20.40
FRI banker på (2). 21.15 Sæt pris på
Danmark. 21.50 Krejlerkongen.
22.30 Krejlerkongen (G). 23.05 Loppe Deluxe (11). 23.40 Loppe Deluxe
(12). 00.15 Sæt pris på dit hjem
(21:30) (G). 01.00 Nat-tv

05.10 Halv otte hos mig (57). 05.45
Morgennyheder. 10.00 Dr. Phil (112).
10.55 Dr. Phil (113). 12.00 Emmerdale (144). 12.30 Emmerdale (145).
13.00 De flyvende læger (128).
13.55 Location, Location, Location
(9). 14.55 En plads i solen: Sommersol (4). 15.55 Dyrlægerne (10).
16.55 Bolighjælp på vej (2). 17.55
Mandelmanns gård (5). 18.50 Keno.
19.00 Nyheder. 19.15 Sport. 19.20
Vejret. 19.30 Halv otte hos mig (2).
20.00 Idol 2018 (2). 21.00 Jenny og
Steffo møder partilederne (2). 22.00
Nyheder. 22.10 Nyheder - valgspecial (2). 22.20 Nyheder. 22.40 Sport.
22.50 Vejret. 23.00 CSI (15:335).
00.00 Hawaii Five-0 (49).

onsdag
05.10 Halv otte hos mig (58). 05.45
Morgennyheder. 10.00 Dr. Phil (114).
10.55 Dr. Phil (115). 12.00 Emmerdale (146). 12.30 Emmerdale (147).
13.00 De flyvende læger (129).
13.55 Location, Location, Location
(10). 14.55 En plads i solen: Sommersol (5). 15.55 Dyrlægerne (11).
16.50 Bolighjælp på vej (3). 17.50
Mandelmanns gård (6). 18.25 Lotto,
joker og drømmegevinsten (60).
18.35 Mandelmanns gård (6). 18.50
Keno. 19.00 Nyheder. 19.15 Sport.
19.20 Vejret. 19.30 Halv otte hos mig
(3). 20.00 Idol 2018 (3). 21.00 Maria
Wern (1). 22.00 Nyheder. 22.10 Nyheder - valgspecial (3). 22.20 Nyheder. 22.40 Sport. 22.50 Vejret.
23.00 CSI (16:335). 00.00 Hawaii Five-0 (50). 00.55 Nat-tv

06.55 Bonderøven (21). 07.25 Små
og store synder (15). 08.15 Skattejægerne (2). 08.45 Monsen på vildspor (2). 09.45 Arkæologerne: Døden i landskabet (7:8). 10.25 Det
herlige liv i Alaska (18). 11.10 Små
og store synder (15). 12.00 Nyheder.
12.15 Fornyet mistanke (43). 13.05
Skattejægerne (2). 13.35 Eides
sprogsjov (2). 14.15 Mestrenes mester (2:10). 15.15 Dyrehospitalet
(2:10). 16.15 Når vildmarken kalder
(2). 17.00 Nyheder. 17.15 Lidt af et
job (2). 17.30 Oddasat – nyheder på
samisk. 17.45 Nyheder på tegnsprog.
17.50 Spise med Price i København.
18.35 Ekstra. 18.50 Regionale nyheder. 19.00 Nyheder. 19.45 Min natur: Fjeldet (1). 20.25 Norge nu (2).
20.55 Regionale nyheder. 21.00 Nyheder. 21.20 Abepigen. 22.15 Bonderøven (6:12) (G). 22.45 Asylet –
murene står for fald. 22.55 Regionale nyheder. 23.00 Nyheder. 23.15
Poldark III (8). 00.15 Tidsbonanza.

onsdag
06.55 Bonderøven (3). 07.25 Små og
store synder (47). 08.15 Skattejægerne (3). 08.45 Monsen på vildspor
(3). 09.45 Arkæologerne: Den hippe
middelalder (8:8). 10.25 Det herlige
liv i Alaska (19). 11.10 Små og store
synder (47). 12.00 Nyheder. 12.15
Fornyet mistanke (5). 13.05 Skattejægerne (3). 13.35 Eides sprogsjov

onsdag
06.00 Swamp Brothers (11:34).
06.25 Keeping Up With The Kruger
(9) (G). 07.15 Lone Star Law (10)
(G). 08.10 Pit Bulls & Parolees (14)
(G). 09.05 Glory Hounds (1) (G).
10.00 Wildest Islands (5) (G). 10.55
Pit Bulls & Parolees (14) (G). 11.50
My Fat Pet (6) (G). 12.45 Dr. Dee:
Alaska Vet (7). 13.40 Glory Hounds
(1). 14.35 Centralalaskas bigfoot (G).
15.30 Keeping Up With The Kruger
(10). 16.25 Lone Star Law (11).
17.20 Cat vs Dog (1). 18.15 Tanked
(19). 19.10 Insane Pools: Off the Deep End (6:6). 20.05 Wildest Islands
Of Indonesia (1). 21.00 Alaska Monsters (2:8). 21.55 Pit Bulls & Parolees (15) (G). 22.50 Tanked (19).
23.45 Insane Pools: Off the Deep
End (6:6). 00.40 Nat-tv

06.00 How It's Made (22). 06.25
Auction Kings (15). 06.55 Auction
Kings (16). 07.20 Tanked (15). 08.15
Dual Survival (18). 09.05 Wheeler
Dealers (15) (G). 10.00 Kindig
Customs (12). 11.00 Deadliest Catch:
Dungeon Cove (4). 12.00 Gold Rush
(18). 13.00 Gold Rush (19). 14.00
The Last Alaskans (3:8) (G). 15.00
Hitler: The Definitive Guide (1).
16.00 Mighty Ships (4). 17.00 Salvage Hunters (10). 18.00 Wheeler Dealers (1). 19.00 Outback Truckers (3).
20.00 Deadliest Catch: Legend of
Jake Anderson (1) (G). 21.00 Deadliest Catch (16). 22.00 Last Outpost
(6). 23.00 The Last Alaskans (4:8).
00.00 Mythbusters (225).

onsdag
06.00 How It's Made (23). 06.25
Auction Hunters (1). 06.55 Auction
Hunters (2). 07.20 Tanked (16).
08.15 Dual Survival (19). 09.05
Wheeler Dealers (1) (G). 10.00 Kindig Customs (1). 11.00 Deadliest
Catch: Dungeon Cove (5). 12.00
Gold Rush (20). 13.00 Gold Rush (2)
(G). 14.00 The Last Alaskans (4:8)
(G). 15.00 Hitler: The Definitive
Guide (2). 16.00 Mighty Ships (5).
17.00 Salvage Hunters (1). 18.00
Wheeler Dealers (2). 19.00 Outback
Truckers (4). 20.00 Salvage Hunters:
The Restorers (3). 21.00 Supertruckers (3). 22.00 Sticker Shock (12).
23.00 The Last Alaskans (5:8). 00.00
Mythbusters (226). 01.00 Nat-tv

06.00 Fodbold: U20-VM (k). 07.30
Cykling: BinckBank Tour. 08.30 Cykling: Cyclassics Hamburg. 10.00 De
Olympiske Lege. 10.30 De Olympiske Lege. 11.00 De Olympiske Lege.
12.00 Fodbold: U20-VM - FrankrigSpanien (k). 13.00 Sjove sportsklip.
14.00 Fodbold: U20-VM (k). 15.30
Cykling: BinckBank Tour. 17.00 Cykling: Cyclassics Hamburg. 18.30
Fodbold: Major League - højdepunkter. 19.00 Hestesportsmagasinet
Horse Excellence. 19.25 Eurosportnews. 19.30 Fodbold: U20-VM (k).
21.00 Fodbold: U20-VM - FrankrigSpanien (k). 22.30 Motorsport:
Endurance - Storbritanniens VM-afdeling. 23.00 Standardvogne: Slovakiets VM-afdeling. 23.15 Sjove
sportsklip. 23.25 Eurosportnews.
23.30 Sjove sportsklip.

onsdag
06.00 Cykling: BinckBank Tour. 07.00
Cykling: Cyclassics Hamburg. 08.30
Motorsport: Endurance - Storbritanniens VM-afdeling. 09.00 Cykling: Giro
d'Italia. 10.00 Cykling: Tour de
France. 11.00 Cykling: Vuelta a
España. 12.00 Fodbold: U20-VM (k). 13.00 Fodbold: U20-VM - (k).
14.00 Motorsport: Endurance - Storbritanniens VM-afdeling. 14.30 De
Olympiske Lege. 15.00 De Olympiske Lege. 15.30 De Olympiske Lege.
16.30 Cykling: Tour de France. 17.30
Cykling: Vuelta a España. 18.30 Fodbold: U20-VM - (k). 19.30 Fodbold:
U20-VM - (k). 20.25 Eurosportnews.
20.30 Cykling: Cyclassics Hamburg.
22.00 Cykling: BinckBank Tour.
23.25 Eurosportnews. 23.30 Cykling:
Giro d'Italia. 00.30 Nat-tv

06.00 Cykling: BinckBank Tour. 07.30
Fodbold: U20-VM (k) (G). 09.00 Fodbold: U20-VM (k) (G). 10.30 Cykling:
BinckBank Tour (G). 12.00 Cykling:
Cyclassics Hamburg (G). 13.00 Cykling: Colorado Classic (G). 14.00
Motocross: VM-afdeling (G). 16.00
Roadracing: Superbike - britiske mesterskaber (G). 16.30 Roadracing:
Superbike - britiske mesterskaber
(G). 17.00 Sjove sportsklip (G).
18.00 Fodbold: U20-VM (k) (G).
19.30 Motocross: VM-afdeling (G).
21.30 Cykling: BinckBank Tour (G).
22.55 Cykling: Cyclassics Hamburg.
23.55 Cykling: Arctic Race.

14.45 Simpsons (63). 15.10 Superstore 1 (7:11) (G). 15.40 Superstore
1 (8:11). 16.05 How I Met Your Mother (180:208) (G). 16.35 How I Met
Your Mother (181:208). 17.05 The
Late Late show med James Corden
(134). 18.00 Simpsons 28 (17) (G).
18.30 Simpsons 28 (18) (G). 19.00
Skrotjægerne (3). 20.05 Counting
Cars (13). 20.40 Fodbold: SwanseaLeeds. 22.45 Simpsons 28 (19).
23.15 Simpsons 5 (20). 23.45 The
Late Late show med James Corden
(134).

onsdag
06.00 Fodboldens største stjerner.
09.00 Fodbold: Premier League Netbusters. 09.30 Fodbold: Rundt om
runden. 10.00 Skrotjægerne (3) (G).
10.50 Counting Cars (13) (G). 11.15
Counting Cars (14). 11.40 Great
News (2) (G). 12.05 Great News (3).
12.30 Brooklyn Nine-Nine. 13.20
Community. 14.15 Simpsons (3).
14.45 Simpsons (63) (G). 15.10 Superstore 1 (8:11) (G). 15.40 Superstore 1 (9:11). 16.05 How I Met Your
Mother (181:208) (G). 16.35 How I
Met Your Mother (182:208). 17.05
The Late Late show med James Corden (135). 18.00 Simpsons 28 (19)
(G). 18.30 Simpsons 5 (20) (G).
19.00 Håndbold: Den tyske Super
Cup - optakt (m). 19.25 Håndbold:
Flensburg-Handewitt - Rhein-Neckar
Löwen (m). 21.15 Håndbold: Den tyske Super Cup - opfølgning (m).
21.30 Top Gear (5). 22.45 Simpsons
28 (21). 23.15 Simpsons 28 (22).
23.45 The Late Late show med
James Corden (135). 00.40 Nat-tv

onsdag
06.00 BMX: EM. 07.30 Tennis:
Australian Open (k) (G). 08.30 Tennis: French Open (G). 09.30 Standardvogne: ESET V4 CUP (G).
09.45 Motorsport: Endurance - VMafdeling (G). 10.15 Motocross: VMafdeling (G). 12.15 Roadracing: Superbike - britiske mesterskaber (G).
12.45 Roadracing: Superbike - britiske mesterskaber (G). 13.15 Sjove
sportsklip (G). 13.30 Cykling: Giro
d'Italia - højdepunkter (G). 14.30
Cykling: Tour de France - højdepunkter (G). 15.30 Cykling: Vuelta a
España (G). 16.30 OL-magasinet:
Legends Live (G). 17.00 OL-magasinet: Legends Live (G). 17.30 OL-magasinet: Hall of Fame (G). 18.30 Sjove sportsklip (G). 19.30 Tennis:
Australian Open - højdepunkter (G).
20.30 Tennis: French Open - højdepunkter (G). 21.30 Motocross: VM-afdeling (G). 23.30 Rally: VM-afdeling.
01.15 Nat-tv

09.00 Amerikansk fodbold: NFL - højdepunkter. 10.00 Amerikansk fodbold: Indianapolis-Baltimore. 13.00
Fodbold: Crystal Palace-Liverpool.
14.45 Fodbold: Brøndby-Esbjerg.
15.00 Fodbold: Premier League World Show. 15.30 Fodbold: AC Horsens-AaB. 17.30 Fodbold: Superliga
XL. 19.15 Fodbold: NordicBet Ligamagasinet. 19.30 Fodbold: NordicBet Liga-magasinet. 19.45 Fodbold:
Rundt om runden. 20.10 Fodbold:
Championship. 20.40 Fodbold:
Swansea-Leeds. 22.45 Fodbold:
Mål, mål, mål. 23.15 Fodbold: Rundt
om runden. 23.45 Fodbold: NordicBet Liga-magasinet. 00.00 Fodbold:
Premier League Netbusters.

onsdag
09.00 Amerikansk fodbold: NFL - højdepunkter. 10.00 De største fodboldhold. 14.30 Amerikansk fodbold: Indianapolis-Baltimore. 17.30 Fodbold:
NordicBet Liga-magasinet. 17.45
Fodbold: NordicBet Liga-magasinet.
18.00 Fodbold: NordicBet Ligaen optakt. 18.25 Fodbold: Silkeborg-Viborg. 20.30 Fodbold: NordicBet Ligaen - opfølgning. 20.40 Fodbold:
Aston Villa-Brentford. 22.45 Fodbold:
Bundesligaen - sæsonoptakt. 23.45
Fodbold: Premier League Netbusters.
00.15 Fodbold: Mål, mål, mål. 00.30
Nat-tv

05.30 Chasing Classic Cars (7).
05.50 American Chopper – Senior vs
Junior (7) (G). 06.40 American
Chopper 2018 (1). 07.35 TV-Shop
(24) (G). 08.35 Nash Bridges
(67:122). 09.35 TV-Shop (19) (G).
10.40 MacGyvers Missioner (127)
(G). 11.45 MacGyvers Missioner
(128). 12.50 TV-Shop (6) (G). 14.00
Railroad Australia (13). 15.00 Rocky
Mountain Railroad (1) (G). 16.00
Treehouse Masters. 18.00 Walker
Texas Ranger. 20.00 Metrovagterne
(10). 21.00 Drabelig deadline (4).
22.00 Person of Interest (62). 23.00
M.A.S.H. (87) (G). 23.30 M.A.S.H.
(88) (G). 00.05 M.A.S.H. (89).

onsdag
05.30 Chasing Classic Cars (8).
05.55 American Chopper 2018 (1)
(G). 06.45 American Chopper 2018
(2). 07.35 TV-Shop (24) (G). 08.35
Nash Bridges (69:122). 09.35 TVShop (21) (G). 10.40 MacGyvers
Missioner (128) (G). 11.45 MacGyvers Missioner (129). 12.50 TV-Shop
(19) (G). 13.55 Rocky Mountain Railroad (2) (G). 15.00 Rocky Mountain
Railroad (3) (G). 16.00 Treehouse
Masters (6). 17.00 Treehouse Masters (7). 18.00 Walker Texas Ranger. 20.00 Metrovagterne (11). 21.00
Drabelig deadline (5). 22.00 Person
of Interest (63). 23.00 M.A.S.H. (89)
(G). 23.30 M.A.S.H. (90) (G). 00.05
M.A.S.H. (91). 00.40 Nat-tv

05.30 Morgenmagasinet. 09.00 Nyheder. 09.05 Gode råd til hele familien. 10.30 Havnepolitiet. 11.15 Politidistrikt Stuttgart (49:184). 12.00 Nyheder. 12.10 Tyskland rundt. 13.00
Middagsmagasinet. 14.00 Nyheder.
14.15 Kokkeduellen. 15.00 Nyheder.
15.05 Guld fra gemmerne. 16.00 Nyheder. 16.10 Politiet fra Rosenheim.
17.00 Nyheder. 17.10 Hallo, Tyskland!. 17.45 Stjernedrys - nyt om de
kendte. 18.00 Politidistrikt Köln
(276:284). 19.00 Nyheder. 19.20
Vejret. 19.25 Politiet fra Rosenheim.
20.15 En royal barndom. 21.00 Frontal 21. 21.45 Nyheder. 22.15 Når
skæbnen vender. 22.45 Harald Leschs verden. 23.15 Markus Lanz.

onsdag

06.00 Fodboldens største stjerner
(G). 06.30 Fodboldens største stjerner (G). 07.00 Fodboldens største
stjerner (G). 07.30 Fodboldens største stjerner (G). 08.00 Fodboldens
største stjerner. 09.00 Fodbold: Mål,
mål, mål. 09.30 Fodbold: Premier
League World. 10.00 Skrotjægerne
(3). 10.50 Counting Cars (11) (G).
11.15 Counting Cars (11). 11.40 Great
News (1) (G). 12.05 Great News (2).
12.30 Fresh Off the Boat (24). 12.55
Brooklyn Nine Nine. 13.20 Community (59:97) (G). 13.50 Community
(60:97). 14.15 Simpsons (2) (G).

05.30 Morgenmagasinet. 09.00 Nyheder. 09.05 Gode råd til hele familien. 10.30 Havnepolitiet. 11.15 Politidistrikt Stuttgart (50:184). 12.00 Nyheder. 12.10 Tyskland rundt. 13.00
Middagsmagasinet. 14.00 Nyheder.
14.15 Kokkeduellen. 15.00 Nyheder.
15.05 Guld fra gemmerne. 16.00 Nyheder. 16.10 Politiet fra Rosenheim.
17.00 Nyheder. 17.10 Hallo, Tyskland!. 17.45 Stjernedrys - nyt om de
kendte. 18.00 Politistyrke Wismar
(268:279). 18.54 Lotto. 19.00 Nyheder. 19.20 Vejret. 19.25 Kommissær
Heldt (34:51). 20.15 Sagen uopklaret. 21.45 Nyheder. 22.15 Udlandsjournalen. 22.45 Trump og Putin - et
komplot mod USA?. 23.30 Markus
Lanz. 00.30-05.30 Nat-tv

21.08

06.00 Like, del, smag (2). 06.25 Fra
skrot til slot (33). 07.15 Drømmeboliger 5 (11) (G). 08.05 Drømmeboliger
5 (12). 09.00 Ekstreme samlere 7 (6)
(G). 10.00 Dr. Phil (121) (G). 11.00
Dr. Phil (122). 12.00 Ekstreme samlere 7 (7). 13.00 Depotjægerne 8 (2)
(G). 13.30 Depotjægerne 8 (3).
14.00 Grand Designs. 16.00 Dr. Phil
15. 18.00 Liv og død (1) (G). 19.00
Ups & Downs (1) (G). 20.00 Ups &
Downs (2). 21.00 Liv og død (2).
22.00 Where Hope Grows. 00.05
Undercover Boss (47) (G).

(2). 16.00 Deadliest Catch (4) (G).
17.00 Deadliest Catch (5). 18.00
Auction Hunters (11) (G). 18.30 Auction Hunters (12) (G). 19.00 Auction
Hunters (13) (G). 19.30 Auction Hunters (14) (G). 20.00 CSI: Cyber (22).
21.00 Criminal Minds (132). 22.00
Criminal Minds (133). 23.00 Fast N'
Loud (10) (G). 00.00 Fast N' Loud
(11). 01.05 Nat-tv

410

5 700004 004411

Helsingør Dagblad H.P. Christensens Vej 1, 2. · 3000 Helsingør · telefon 49222110 · www.helsingordagblad.dk

BAGSIDEN

DAGENS AVIS
FOR 13 ÅR SIDEN
Konservative i Helsingør
uden folketingskandidat
DEN 21. AUGUST 2005: Det Konservative Folkepar-

ti står uden folketingskandidat i Helsingør-kredsen.
I al ubemærkethed har Sten Kallenbach trukket sig
fra posten.
- Det er rigtigt...
- Jeg besluttede mig efter det seneste valg i februar, men vi har holdt det lidt indendøre.
- Vælgerne talte deres klare sprog ved at give Benedikte Kiær flere stemmer end mig, og med en minister i nabokredsen (Lars Barfoed i Fredensborgkredsen) er mulighederne for at blive valgt i den lille
Helsingør-kreds ikke store. Slet ikke nu, hvor vi kun
har ét mandag i Nordsjælland. Så var chancerne
større, den gang vi havde tre.
- To valg må være nok, og så må man også være
realistisk. Ved næste valg vil jeg være 65-66 år gammel, og det er vel heller ikke lige en alder med fremtid i for en folketingskandidat, siger Sten Kallenbach.
Den konservative kredsbestyrelse har ikke ligefrem travlt med at finde en afløser for Kallenbach,
men man er begyndt at lede efter emner,
- I princippet har det intet hastværk. Der er god tid
til næste valg, må man formode, så sikkert som regeringen sidder, siger kredsformand Henrik Carmel.
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Ko kælvede mens den
stod fanget i mose
Helsingør Kommunes
Beredskab reddede
mandag eftermiddag
en ko op af en mose i
Hellebæk Kohave. Koen nåede desværre at
kælve, mens den sad
fast i dyndet.

op med en ATV med træk og
spil og en fi rehjulstrækker,
fortæller Mik Hansen.
I vand til halsen

Redningsmandskabet lagde
blandt andet brandslanger
ind under koen og fastgjorde
dem til spillet med forskel-

lige anordninger. Så begyndte de at trække koen op,
men det var en vanskelig
øvelse, for koen var umanerlig tung og var desuden sunket så langt ned i dyndet, at
den stod i vand til halsen.
Men op kom den til sidst.
Koen lagde sig ned på mar-

Af
Niels Berg
n.berg@hdnet.dk

HELLEBÆK: Mandag ved

16-tiden fi k Helsingør Kommunes Beredskab en melding fra en besøgende i Hellebæk Kohave om, at en ko
sad fast i en mose tæt ved
den tidligere avlsgård.
Beredskabsinspektør Mik
Hansen fortæller, at han
først rettede henvendelse til
Dyrenes Beskyttelse, men
her var der ikke umiddelbart
nogen hjælp at hente.
- Men vore folk på brandstationen i Tikøb ved også
noget om dyr, så jeg dirigerede et hold fra Tikøb ud til
mosen. De troppede hurtigt

Den arme ko var fanget i et mosehul, hvor den fødte en
kalv, der desværre ikke overlevede. (Foto: Mik Hansen)

ken, men kort efter rejste den
sig og begyndte straks at
græsse. Hele indsatsen varede to timer. Der var dog ingen tvivl om, at det var i sidste øjeblik, koen blev reddet.
Har stået der et par døgn

- Man kunne se, at den var
udmagret, siger Mik Hansen.
- Skulderbladene stod ud
fra kroppen. Men den har
kunnet drikke under opholdet i mosen. Vi skønner, at
den har stået i mosen et par
døgn, fortsætter han.
Tragisk nok var koen
drægtig og under opholdet i
mosen kælvede den. Under
redningsaktionen fandt redningsholdet et dødt kalvefoster i mosevandet.
Koens ejer blev senere underrettet om redningsindsatsen og koens tilstand.
Mik Hansen overvejer stadig, om der skal sendes en
regning for aktionen til ejeren, eller om den skal arkiveres under godgørende
indsatser ...

