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MANDAG
16.30: Axeltorv, julemarkedet: 

Kasper fortæller de sejeste 
juleeventyr for store og 
små.

17.00: Rådhuset, byrådsmøde
17.00: Helsingør Domkirke: 

Bo Grønbech spiller dansk, 
tysk og fransk orgelmusik.

20.00: Store Scene, Kultur-
værftet: Richard III, opsat 
af Det Kongelige Teater.

TIRSDAG
10.15-11.00: Børnebiblioteket, 

Kulturværftet: Julefilm for 
de 3-6-årige. 

15.00: Axeltorv, julemarkedet: 
Klovnen Raffus tryller og 
laver ballondyr.

17.00: Helsingør Domkirke: 
Kronborg Brass, dirigent Ib 
Jespersen, med fortrinsvis 
nyere julemusik.

19.00: Vestervang Kirke: Kon-
cert med de klassiske elever 
fra MGK.

19.30-21.30: Kulturværftet, 
Store Scene: Foredrag om 
Kunsten fra Frederik 8.’s 
palæ ved Morten Schelde. 
Billet kræves.

Cinema Center:
Mandag og tirsdag:
15.00, 16.30, 18.00, 19.30 og 

21.00: Harry Potter og Døds-
regalierne del 1. 

15.30 og 18.15: Spis, Bed, Elsk 
16.30, 18.45 og 21.00: The Other 

Guys
21.00: Unstoppable
19.30: Red
17.00: Olsen Banden på de bo-

nede gulve
15.00: Grusomme mig

Lokal-tv
7.00, 10.00, 14.00, 18.00 og 

22.30: TV Øresund sender 
på Helsingør Antennefor-
enings Infokanel på Stofas 
kabelnet.

9.00-9.50: TV7
9.50-12.00: HTV-Kanal 56

Lokalradioer
92,8 mHz:
(TDC 95,2 Mhz og Stofa kabel-

net 96,8 Mhz, Vapnagård 
106,6 Mhz)

23-16: Nyhedsradionen 24-7 
med nyheder 11.10 og 14.10 
(Kan også høres på www.
euroaudio.dk/triple_site/
banns/elsinore.asp)

16-17: Helsingør Kristne Ra-
dio

17-18: Ung radio/ Espergærde 
Ungdomsskole

BIOGRAFER

HELSINGØR: En 19-årig mand 
fra Helsingør blev natten til 
søndag sigtet for spiritus-
kørsel i Havnegade, oply-
ser politikommissær Palle 
Jørgensen, Nordsjællands 
Politi.

Det var ren rutine, at den 

19-årige blev standset klok-
ken 04.05, og betjentene mis-
tænkte ham for spritkørsel 
i en sådan grad, at de kørte 
ham til skadestuen på syge-
huset, hvor han fi k taget en 
blodprøve, der skal bruges i 
sagen mod ham.

19-årig taget for spritkørsel

HELSINGØR: Tirsdag den 
14 december inviterer Det 
Lokale Beskæftigelsesråd 
kommunens virksomheder 
til et inspirationsmøde med 
Tania Ellis, der for tiden er 
et varmt navn indenfor in-
novation og social ansvar-
lighed. Her vil Tania Ellis 
fortælle om, hvordan at virk-
somheder kan tjene penge og 
samtidig tage del i løsningen 
af nogle af samfundets pro-
blemer. Den dansk-britiske 
forfatter, foredragsholder, 
underviser og erhvervsråd-
giver har både akademisk og 
erhvervsmæssig baggrund, 
og anses som en dygtig, en-
gageret formidler. 

Ved samme lejlighed vil 

Det Lokale Beskæftigel-
sesråd præsentere en ny 
erhvervspris, der vil blive 
uddelt for første gang i slut-
ningen af 2011 til en virk-
somhed, der har udvist stort 
socialt engagement og an-
svarlighed.

Mødet foregår tirsdag den 
14. december fra klokken 
7.30 til klokken 8.45. Delta-
gelse er gratis, men kræ-
ver at man tilmelder sig på 
e-mail akn25@helsingor.
dk - og forsøger at få plads, 
selvom tidsfristen er over-
skredet. Ved tilmelding skal 
oplyses navn på virksomhed 
samt på alle deltagere og i 
emnefeltet skal stå »LBR-ar-
rangement«.

Heartcore business 
er hardcore 

Queen Mary 2.-besøget gav håb om mere krydstogtturisme i Helsin-
gør, da skibet ankrede op på Helsingørs red. Foto: Allan Nørregaard

Helsingør Havn 
skifter markedsfø-
ringsstrategi, når 
det gælder om at 
profilere Helsingør 
som krydstogtdesti-
nation.

HELSINGØR: I mange år har 
Helsingør Havn, som er ejet 
af Helsingør Kommune, 
samarbejdet tæt med den 
langt større Helsingborgs 
Hamn om at tiltrække 
krydstogtskibe.

Nu har havnen imidlertid 
stoppet samarbejdet med 
havnen i Helsingborg, som 
tilsyneladende har været 
mest til Helsingborgs fordel. 
Derfor er strategien nu, at 
markedsføre Helsingør som 
krydstogtdestination, der er 
tæt knyttet til København. 

I stedet er Helsingør Havns 
administration nu gået tæt 
sammen med Visit Nordsjæl-
land, erhvervs- og turistsel-

skabet Vækst og Viden og 
det private konsulentfi rma 
Consult DC i København om 
at tiltrække krydstogtskibe 
- og ikke mindst købestærke 
krydstogtturister. 

Satsningen er sat i gang på 
baggrund af det succesrige 
besøg af verdens næststør-
ste krydstogtskib Queen 
Mary 2. i maj i år. Et besøg, 
som gav massiv medieom-
tale, og en ekstraordinær 
indtægt til Helsingør Havn 
på cirka 115.000 kroner.

I forbindelse med besøget 
fi k Helsingør Havn også la-
vet en præsentationsvideo 
om besøget af det mægtige 
skib, og videoen bliver sam-
men med andet materiale 
vist frem til marts på mes-
sen Seatrade i Miami.

Fra 29 november til 2. de-
cember blev præsentations-
vidoen også vist frem på Se-
atrade-messen i Cannes. Vi-
deon, som er lavet af Adam 
Isherwood kan også ses på 
Helsingør Havns hjemme-
side. norrie

Nyt stort 
krydstogt-
samarbejde

Børnebiblioteket 
skruer op for char-
men i weekenderne, 
hvor børnefamilier-
ne skal kunne læse 
og lege.

HELSINGØR: Gamle vaner 
skal brydes for bibliotekets 
brugere efter fl ytningen fra 
Marienlyst Alle til kultur-
værftet, hvor parkerings-
forholdene er en udfordring, 
indtil søfartsmuseet er byg-
get og man igen kan skyde 
genvej.

For børnebiblioteket har 
det ført til en satsning på 
weekenderne som det tids-
punkt, hvor børnefamilier-
ne skal trækkes til.

- Der er ikke mange bib-

lioteker, der har åbent både 
lørdag og søndag hele året, 
også om sommeren. Vi hå-
ber, at børnefamilierne vil 
komme, hvis børnene våg-
ner tidligt, og de mangler 
noget at fi nde på om lør-
dagen eller om søndagen, 
fortæller bibliotekar Gitta 
Jürgensen fra hovedbiblio-
tekets børneafdeling.

- Vi har det store legeom-
råde, og på længere sigt får 
vi også værksteder med 
kreative tiltag. Som en af 
mine kolleger sagde forle-
den, så skal biblioteket være 
et sted, hvor man kan kom-
me og lære, være og gøre, 
fortsætter hun og fortæller, 
at børnenes aktiviteter på 
biblioteket gerne må være 
netop en blanding af leg og 
lærdom. 

Ideer til at skabe det sam-
spil er mange - et af dem er 
den store bamse, der har 
fået sin plads ved et af vin-
duerne.

-  Han har været værftsar-
bejder, og historien om hans 
tid på værftet og på de syv 
have er vi ved at bygge op. Vi 
har også købt en kedeldragt 
til ham. To af børnebiblio-
tekarerne kom gående med 
en nøgen bamse ind i et af 
byens byggemarkeder og 
spurgte efter en kedeldragt. 
Er det ikke bamsen fra bibli-
oteket, sagde de i byggemar-
kedet. De måtte tage mål og 
bestille hjem i ekstra stor 
størrelse, fortæller Gitta 
Jürgensen om bamsen, der 
har fulgt med fra den gamle 
adresse til kulturværftets 
nye rammer. slot

Børn skal fristes       
i weekenderne

I september måned besøgte Yasmin 26 børnehaver i Helsingør og har fået sit særlige stampublikum.  
 Foto: Thomas Arnbo

Yasmin & Sandor-
mene trykkede på 
speederen og sang 
julesange.

HELSINGØR: Da Sandormene 
skruede op for gassen og 
Yasmin Steenholdt sang te-
masangen for »Lille Nørd«, 
kunne selv ikke de midald-
rende billetkontrollører 
lade være med at rocke med 
hovedet og vippe med fød-
derne i takt med musikken.

- Var det meget højt, spurg-
te Yasmin bagefter børnene, 
der stod op og dansede foran 
scenen.

- Jahhh, lød svaret.
- Man kan ikke køre bil helt 

stille, forklarede Yasmin fra 
scenen iklædt markante 
røde, højhælede julestøvler 
og en lang perlekæde. 

Børnefamilierne, der lør-
dag havde købt billet til kon-
certen med Yasmin & Sand-

ormene på Kulturværftet, 
fi k en skøn blanding af jule-
sange, gamle klassiske bør-
nesange og nyere sange, da 
de begav sig ind i mørket og 
væk fra juletravlheden. 

En enkelt bedstemor be-
mærkede dog, at vejen fra 
ind til kulturværftet var lidt 
for mørk - måske man skul-
le lægge lidt lys ned i gulvet, 
foreslog hun.

Med sange som »Bim Bam 
Busse« og »Åh Papegøje« 
gik det løs i godt en time, 
også med plads til en ufor-

kortet og stille udgave af »Et 
barn er født i Bethelem«, ale-
ne med Yasmins sang og en 
enkelt guitarist på scenen. 
Koncerten var arrangeret 
i samarbejde mellem Kul-
turværftet, Børnekultur-
centret og Børnebiblioteket. 
Den sluttede med saftevand 
og pebernødder ved børne-
bibliotekets juletræ, som 
selvsamme børn kunne lave 
julepynt til inden selve kon-
certen - den del af klippe-kli-
stret foregik i Toldkamme-
ret. slot

Nisser, nørd og saft

Søren 
Banjomus 
var selvføl-
gelig med i 
repertoiret.


