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ONSDAG
10.00-10.45: Hornbæk biblio-

tek, Babykoncert med Sille 
og Palle

13.00-15.00: Frivilligcentret 
Kronborgvej 1C, 2. sal: 
Gældsrådgivning

16.30-18.00: TUBA Lundegade 
17 b. gratis foredrag: Når 
kun det perfekte er godt 
nok« - for dig der er vokset 
op i en familie med mis-
brugsproblemer

19.00-21.00: 19.30: Kulturhuset 
Bølgen, iPad kursus

TORSDAG
12.00-16.00: Helsingør Bymu-

seum, Simon Spies - Helsin-

gørdrengen der fik vinger
14.00-17.00: Biblioteket Kul-

turværftet, IT-café
14.15: Mørdrup kirke, mini-

konfirmanderne mødes 
første gang

17.00-18.30: Elværket, Ro-
senkildestien 3, trom-
me-workshop med Richard 
Spaven

17.00-20.00: Lundegade 17 a. st, 
åbent hus i SIND Ungdom

19.00-21.30: Laden, Gl. Vapna-
gaard, Hovmarken 8, bingo

20.00: Kulturværftet, afskeds-
koncert med Basix

CINEMA CENTER

ONSDAG: 15.30: Mother 15.30 og 18.00: Aldrig Mere i 

Morgen 
16.00 og 18.00: LEGO Ninjago 

Filmen 
18.15 og 21.00: Kingsman 2, 

The Golden Circle 
18.15 og 21.00: IT
18.30: Paris Må Vente
20.15: Kærligheden Flytter 

Ind
20.15: Borg 
20.30: American Assassin

TORSDAG:
15.30, 18.00 og 20.15: Gud taler 

ud
15.30 og 18.00: Aldrig mere i 

morgen
15.30: Kærligheden flytter ind
16.00: Lego - Ninjago filmen
16.00: Biler 3

18.15 og 21.00: IT
18.15 og 21.00: Kingsman 2 - 

The Golden Circle
18.30: Paris må vente
20.15: Borg
20.30: ASmerican Assassin

Lokal-tv - Kanal Hovedsta-
den

Onsdag:
8.00 og 22.00: VTV
8.30 og 22.30: TV Spot
11.00 og 23.00: TGV 3000
11.30 og 23.30: TV Øresund
Torsdag:
13.00: VTV
13.30: TV SpotI morgen giver vokalgruppen Basix afskedskoncert på Kulturværftet.

 Foto: Presse

TID OG STED

HELSINGØR: Med en sten 
blev en stor rude mandag 
formiddag knust til en villa 
på Nordlandsvej. Det skete 
klokken 10.40, men uheldig-
vis for gerningsmændene 
var en håndværker i gang 
med noget arbejde på nabo-
huset, og han gik efter lyden, 
mens de to gerningsmænd 
stak af fra stedet.

De beskrives begge som 
mellemøstlige af udseende, 
20-25 år, 170-180 centimeter 
høje og spinkle af bygning. 
Begge har sort hår - den enes 
frisure er kort i siderne og 
længden er på toppen af ho-
vedet. Den ene var iført en 
jakke med hætte med en rød 
stribe på hætten og ærmer-
ne og mørke bukser. Den 
anden var iført  mørk trøje 
og bukser. De forsvandt fra 
stedet på en scooter i sydlig 
retning.

Rudeknuseri af-
slørede indbrud

HORNBÆK: Hun gjorde store 
øjne, den 73-årige kvinde fra 
Klampenborg, som  man-
dag morgen klokken 8.30 
kiggede ud af vinduet i sit 
sommerhus på Månedalen 
i Hornbæk. Ude på grun-
den gik der nemlig tre tyre 
og gnaske løs af æblerne på 
hendes æbletræ.

Kvinden mente at vide, 
hvilken mark tyrene plejer 
at græsse på, men eftersom 
de ikke var til fare for nogen, 
blev hun enig med politiet 
om, at de bare kunne blive 
gående indtil videre. 

Ved 10-tiden ringede kvin-
den igen til ordensmagten. 
Nu havde tyrene åbenbart 
fået stillet deres æblesult og 
var på veje tilbage til deres 
egen mark, hvor der tilsy-
neladende var hul i det elek-
triske hegn.  Nordsjællands 
Politi gjorde ikke mere ved 
sagen.

Tyre på æblerov 
på Månehøj

ESPERGÆRDE: En beboer i 
en opgang på Rugmarken i 
Espergærde ringede man-
dag ved 10.30-tiden og for-
talte Nordsjællands Politi, 
at der i opgangen lå en post-
sæk, som var splittet ad og at 
det flød med pakker og bre-
ve, der var sprættet op.

Politiet aftalte med Post 
Nord, at sækkens indhold 
blev sikret og kørt til posts-
orteringen på Prøvestenen. 

Det viste sig, at et kvinde-
ligt postbud havde fået stjå-
let sin postknallert, mens 
hun var inde i en opgang på 
Skovmarken i Espergærde. 
Da to unge mænd kørte af 
sted med den, spænede post-
budet efter og nåede at få fat i 
den ene postsæk.

Kort før klokken 13 an-
meldte et kvindeligt post-
bud, som havde fra fra ar-
bejde, at hun netop havde set 
den stjålne postknallert på 
Rytterbakken i Helsingør. 
Hun så to personer køre af 
sted på den, og kunne høre 
knallerten i område, men 
det lykkedes ikke politiet at 
finde frem til den eller tyve-
ne.

De to på knallerten beskri-
ves om mellemøstlige af ud-
seende og 20-25 år.

Stjal postknal-
lert med indhold

MARITIMT: 1. okto-
ber slutter årets 
sejlsæson for 
veterandampskibet 
S/S Bjørn. Sidste tur 
går til Gilleleje. 

HELSINGØR: Sæsonens sej-
ladser er ved at være slut for 
S/S Bjørn for 2017. På søndag 
den 1. oktober afgår BJØRN 
til Gilleleje, hvor den årlige 
bedding skal foregå.

Det har ikke været vores 
bedste sæson, indrømmer 
Jon Løvenstein, formand for 
»Bjørnebanden« 

- Men når man hører, hvor 
hårdt vejret har ramt mange 
dele af turismen, er vi slup-
pet forholdsvis billigt. Det 
skyldes først og fremmest, 
at en af vores hovedaktivite-
ter er chartersejladser, og vi 
har ikke været nødsaget til 
at aflyse på noget tidspunkt, 
hvorimod vi har haft enkel-
te aflysninger af passager-
sejladser. Vejret var ganske 
enkelt for surt til at sejle ud, 
fortæller formanden. 

Heldigvis har der så også 
været nogle dage, hvor vej-
ret har vist sig fra den gode 
side, hvor foreningen bag 
skibet har måttet arrangere 
ekstrature for ikke at skuffe 
nogen. 

Et meget positivt tiltag for 
Bjørnebanden har været det 

samarbejde, der er blevet 
etableret med M/S Museet 
for Søfart. Der har været fle-
re selskaber, som har kombi-
neret museumsbesøget med 
en nostalgisk sejltur for fuld 
damp, og der har været man-
ge spændende dage, hvor 
elever fra skolerne i Helsin-
gør kommune i samarbejde 
med museet og mandskab 
fra Bjørn har kunne opleve, 
hvordan det var at være sø-

mand for hundrede år siden. 
Foreningen glæder sig til at 
videreudvikle disse aktivi-
teter i 2018.  

Dette års bedding er bliver 
temmelig omfattende. Ud 
over det eftersyn som Sø-
fartsstyrelsen forlanger og 
det vedligeholdelsesarbejde, 
som kun kan foretages på 
land, skal BJØRN have en 
helt ny skorsten monteret. 
Det koster at vedligeholde et 

veteranskib fra 1908.
Har man har lyst til at 

sejle med på turen til Gil-
leleje, der varer ca. 3 timer, 
kan man bestille plads på 
BJØRNS booking nummer 
28 56 08 33 eller købe billet 
ved landgangen. Der sejles 
fra Nordre Mole klokken 
12.00.

Vejret drillede S/S Bjørn 

S/S Bjørn er det største kulfyrede dampskib, der er tilbage i Danmark.

HELSINGØR: Helsingør Ci-
tyforening har i anledning 
af kulturnatten hyret det 
populære jazzorkester “Blå 
Mandag” til at gå street pa-
rade i City og spille på Kul-
turnatten klokken 18.00 til 
18.45 og med efterfølgende 
koncert på Axeltorv. 

Butikkerne og cafeerne 
har gode også tilbud denne 
aften hvor Helsingør City 
holder åbent til klokken 
22.00.

Blå Mandag består af 6 gla-
de gutter, der spiller traditi-
onel jazz.  Orkesteret repræ-

senterer ifølge arrangører-
ne det bedste i New Orleans 
traditionen, god swingende 
dixieland, højt humør – og 
sjove hatte hvis solen skin-
ner. 

Orkesterets medlemmer 
er: Erik Lund Hansen (trom-
pet), Henning Friis (trom-
bone), Jørgen Christensen 
(klarinet), Ernst Scheufens 
(banjo), Hans Kofoed (susa-
fon ) og Hugo Scheel (trom-
mer).

Blå Mandag på en fredag  

Blå Mandag besøger igen Helsingørs indre by. Foto: Pressefoto 

Hans
Fremhæv
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ONSDAG
10.00-12.00: Frivilligcenter 

Helsinge: Åben IT-café
13.00-16.00: Ramløsehallen: 

Ramløse Krocket
15.30: Helsinge Bibliotek: 

Slægtsforskning
17.00: Gilleleje Aktivitetshus: 

Fællesspisning
17.00-17.30: Blistrup Kirke: 

Pitstop for sjælen i kirken
18.45: Blistrup Medborgerhus: 

Banko
19.00: Tisvilde Idrætshus: 

Borgermøde om »Tisvilde-
huset«

19.30: Gilleleje Kirke: Fore-
dragsaften

TORSDAG
10.00-11.30: Gilleleje Aktivi-

tetshus: Salsa med Amaru. 
12.00-13.30: Maskeværksted

10.00-12.00: Gribskov Senior-
center: Betonstøbning i 
Hulen

14.0-16.00: Helsinge Frivillig-
center: Røde Kors Nørkler-
ne. 17.30: International café 
og banko

15.15-16.45: Gilleleje Kirke: 
Minikonfirmander

16.45: Græsted Præstegårds-
lade: Børnekor

17.00-19.00: Munkeruphus: 
Lokalsamtale. Arr.: Nyt-
Gribskov

18.00: Græsted Kro: Græsted 
Revyen

18.30: Blistrup Kirkelade: Me-
nighedsrådsmøde

Gilleleje Bio
Onsdag 
14.00 Souvenir 
16.15 Logan Lucky 
16.30 Borg 1
9.00 American Made 
19.00 Opera Nabucco

Torsdag
15.00 Souvenir 
16.30 Borg 
17.30 Emoji Filmen 
19.00 Paris må vente 
20.00 Gud taler ud (Biograf-

klub DK)

Tisvilde Bio
Onsdag
20.00 Nye Tider

Torsdag:
20.00 Borg

FORTIDEN: Arkæo-
logerne fortæller om 
deres fund i Helsin-
ge Nord.

HELSINGE: Museum Nord-
sjælland indbyder nu til 
»åbent hus« på den arkæolo-
giske arbejdsmark, som om 
få år formentlig vil være om-
dannet til Helsinges nye by-
del Troldebakkerne. Inden 
byggemodningen indledes 
er otte af museets arkæo-
loger ved at undersøge om-
rådet for spor fra fortiden. 
Foreløbig er det kun den del 
af arealet, der ligger vest for 
Laugøvej, at arbejdet nær-
mer sig en afslutning.

Hvad der er fundet, og 
hvad fundene kan fortæl-
le om  fortiden, det kan alle 
høre mere om, hvis de de 
møder op på området søn-
dag 1. oktober 14:00-16:00. 
Mødestedet er parkerings-
pladsen ved børnehaven Bø-
geskovgård, Laugøvej 1.

Blandt de mange fund er 
stolpehuller og andre spor 
efter de store gårde, som lå 
smukt bearbejdede flint-
genstande fra stenalderen, 
store klynger af ildsteder 
på bakketoppene, velbeva-
rede gårde fra jernalderen 

til bondens teglovne fra 
1700-tallet. Der er fundet 
en del af det inventar, som 
man har benyttet i jernal-
deren, blandt andet resterne 
af nogle, drikkebægre som 
trækker tråde til Romerri-
gets drikkekultur, samt en 
kværnsten, fortæller arkæ-
olog Louise Lund Johansen, 
der koordinerer de igangvæ-
rende undersøgelser. 

Teglovnene blev lokalise-
ret på østsiden af Laugøvej 
ved en forundersøgelse for 
et år siden. Udgravningen 
kan først indledes nu, hvor 
marken er blevet høstet.

- keef.

Se Troldebakkernes 
hemmeligheder

Fortidens bønder på Troldebakkerne drak af fornemme bægre.  Foto: Museum Nordsjælland

 
Louise Lund Johansen - med resterne af nogle lerkrukker, som er fun-
det i en af gårdene  Foto: Karl Erik Frederiksen.

Det meste af en kværnsten kom også frem i lyset.  
 Foto: Museum Nordsjælland

Debat

Kommentar til artiklen 
»Borgere og Lokaltog i 
strid«, 25. september:

Lokaltogs sekretari-
atschef Kurt Lauridsen 
udtaler i artiklen, at sti-
en, der forbinder Maare-
vej og Kildedalen, er en 
”uautoriseret elefantsti”, 
og at Lokaltog arbejder 
på at lukke den slags.

Hvis Lokaltog havde 
haft bare en smule orden 
i hukommelsen og geo-
grafien, ville de vide, at 
denne sti har eksisteret 
længe før Lokaltog (ele-
fanten) ankom til områ-
det. Det drejer sig nemlig 
om kirkestien mellem 
landsbyen Villingebæk 
og Villingerød Kirkeby.

Stien kan allerede ses 
på 1847 – 1860 matrikel-
kortet, dvs. lang tid før 
lokalbanen blev anlagt 
– og den har været på ma-
trikelkortene lige siden. 
Men Lokaltog behøver 
ikke at gå så dybt i arki-
verne. De kan nøjes med 
at se på kommunens ak-
tuelle officielle kort, hvor 
stien er tydeligt indteg-
net.

Der bor familier i om-
rådet, der har haft deres 
sommerhuse i 60, 70 og 
80 år, og som kan berette, 
hvordan stistykket mel-
lem Maarevej og Kilde-
dalen gennem årene har 
været flittigt benyttet 
af dem selv, deres foræl-
dre, bedsteforældre og 
oldeforældre så vel som 
af andre fra begge sider 
af banen. Altså indtil 
Lokaltog uden varsel blo-
kerede stien i slutningen 
af 2016 – uden hverken at 
høre eller informere bru-
gere og beboere.

Lokaltog mener åben-
bart at ved at italesætte 
kirkestien som en ele-
fantsti, kan man und-
gå at sende lukningen 
i høring. Det kan man 
da ikke! Stien er officiel 
uanset hvor mange ele-
fantfantasier Lokaltog 
har. Det er en ommer!

Kommunen sidder og 
sover, mens Lokaltog 
lukker officielle stier. 
Politikerne bruger fine 
ord, som ”Gribskov kom-
mune ønsker generelt fri 

bevægelighed for borger-
ne på eksisterende veje 
og stier”. Men i realiteten 
sætter man sig ikke or-
dentligt ind i sagerne og 
bekymrer sig ikke en døjt 
om bevægelighed for bor-
gerne eller om natur- og 
kulturværdier. Borger-
ne har henvendt sig fle-
re gange til borgmester 
Kim Valentin, forvalt-
ningen, teknisk udvalg 
og plan- og miljøudval-
get. Men ingen har reage-
ret på hvad, der kun kan 
betegnes som en ulovlig 
lukning af en officiel sti, 
og kommunens udkast til 
høringssvar til Lokaltog 
er helt tavs om dette. 

Når man ser på kortet 
over den foreslåede nati-
onalpark, der for øvrigt 
er ude i høring til den 23. 
oktober, er det åbenlyst, 
at den allerstørste udfor-
dring er den manglende 
sammenhæng i parken. 
Specielt i Gribskov kom-
mune ligner den et klude-
tæppe, hvor syningerne 
mangler. 

Den gamle kirkesti 
forbinder i sin moderne 
form parkområdet med 
de fire gamle bronzeal-
derhøje ved Nordkyst-
stien og Kullavej med 
Villingerød Kirkeby 
via Pannehaveå-dalen, 
Rusland og Tegners mu-
seum. Ved at Lokaltog 
lukker stien, mens kom-
munen sidder og sover, 
mister vi en enestående 
chance for at knytte na-
tionalparken bedre sam-
men.

Men - måske er proble-
met i virkeligheden, at 
kommunen tror på Lo-
kaltogs elefanthistorie 
og ønsker at hegne ele-
fanterne inde for at lave 
en elefantpark og derved 
fjerne fokus fra den gro-
tesk manglende sam-
menhæng i den foreslåe-
de nationalpark.

Kommunen kan dog nå 
at rette op på dette, idet 
Lokaltog har forlænget 
høringsfristen til den 8. 
oktober.

Erik Blas
Maarevej 2
Hornbæk  

(Gribskov Kommune)

Elefant tramper 
på kirkestien

VEJBY: VT Fitness holder åbent hus lørdag 30. september 
14:00-17:00. Her kan alle se de facilkiteter, som centeret rå-
der over. VIT Fitness åbnede i 2009 i Vejby IFs lokaler på 
Sportsvej 4 i Vejby som det første foreningsfitness i Nord-
sjælland. Afdelingen har cirka 400 medlemmer. Mindst en 
fjerdedel af dem er i aldersklassen 60+. Klubben har plads 
til flere. Derfor er instruktørerne klar til at demonstrere 
de forskellige redskaber. Samtidig er det muligt at afprøve 
klubbens kropsanalyse-vægt og få målt sin biologiske alder 
ud fra BMI, fedtprocent,  muskel- og knoglemasse.

Åbent hus i  fitnesscenter

Hans
Fremhæv


