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TIRSDAG
19.00-21.00: Espergærde Bib-

liotek: Møde i Bogklubben 
- Alliance Francaise gen-
nemgår og diskuterer bøger 
på fransk.

19.00-22.00: Helsingør Mu-
sikteater: Jazzkoncert med 
Kong Hans Kongelige Hof-
kapel. Pris: 70 kroner.

19.30: Hornbæk Kirke: Ad-
ventsarrangement: Syng 
min salme. Alle er vel-
komne.

ONSDAG
17.00: Helsingør Domkirke, 

fyraftensmøde med chefre-
daktør Erik Bjerager: Den 
nye værdipolitik - om ret 
og pligt

17.15: Sthens kirke, Bamse-
dukkegudstjeneste

18.30: Toldkammeret, Frivil-
ligcenter Helsingør holder 
debatmøde om grænserne 
for frivilligt arbejde

19.30: Kronborg slotskirke, 
Hjemmeværnets Musik-
korps Nordsjælland giver 
julekoncert. Dørene åbnes 
kl. 19

Cinema Center

Tirsdag og onsdag
15.30, 18.30 og 21.00: Twilight 

- Braking Dawn del 2
15.30: De Eventyrlige Vogtere 

- dansk tale
16.00 og 18.00: Hope Springs
16.00 og 20.15: James Bond: 

Skyfall
16.00, 18.30 og 21.00: De Urør-

lige
18.00: Sover Dolly på ryggen ?
18.45 og 21.00: End of Watch
20.15: Operation Argo

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

Debat

HELSINGØR: Et medlem af 
bestyrelsen i Venstres lo-
kalafdeling i Helsingør har 
i Frederiksborg Amts Avis 
1. december gang i en stør-
re konspirationsteoretisk 
udredning om Benedikte 
Kiærs kandidatur til borg-
mesterposten i Helsingør. 

Kogt helt ned er budska-
bet bag udredningen vidst, 
at Benedikte Kiærs erfa-
ringer som folketingsmed-

lem, minister og fi re år 
som næstformand i Region 
Hovedstaden gør hende 
mindre velegnet til at va-
retage borgmesterhvervet 
og tale borgerne i Helsin-
gør Kommunes sag.

Men giver det mening? 
Næh, vel? Benedikte Kiærs 
nuværende job i folketinget 
og tidligere som minister 
og medlem af Regionsrådet 
vil jo netop være en enorm 
fordel for Helsingør, hvis 
hun skulle besætte borg-

mesterposten. Ingen andre 
spidskandidater har erfa-
ringer, der bare tilnærmel-
sesvis matcher hendes. Det 
skal da ikke komme hende 
til ulempe.

Indlægget fra Venstre-
medlemmet ligner mest af 
alt et forsøg på at mistæn-
keliggøre Benedikte Kiær 
og kaste smuds på hendes 
kandidatur. Og det lugter 
langt væk af misundelse. 
Skulle Venstre folkene 
ikke bare sige det, som det 

er, at de ikke kan byde på 
en kandidat med samme 
viden og erfaringer. Og så 
tage fat på at støtte et sam-
arbejde mellem de borger-
lige partier i stedet for at 
underminere det. Det har 
Venstre jo heller ingen 
glæde af - ja, medmindre 
de igen vælger en alliance 
med venstrefl øjen.

Tim Hvolgaard
Bestyrelsesmedlem i Kon-
servativ vælgerforening

Venstres konspirationsteorier

SNEKKERSTEN: Et spejlre-
fl eks-kamera af mærket 
Nikon var udbyttet ved et 
indbrud, der fredag aften 
ramte beboere på en adresse 
på P.W. Tegners Vej i Snek-
kersten.

I det korte tidsrum mellem 
klokken 19.00 og 20.00 har 
ukendte gerningsmænd så-
ledes brudt et soveværelses-
vindue op i beboelsen og på 
den måde skaffet sig adgang, 
oplyser Nordsjællands Po-
liti.

Mellem lørdag klokken 
12.00 og søndag klokken 
18.40 fandt et nyt indbrud 
sted på samme vej, da et 
stuevindue i en beboelse 
blev brudt op med en skrue-
trækker. Denne gang var ud-
byttet forskellige smykker 
og sølvtøj.

Også Essingen 
var udsat
SNEKKERSTEN: Efter at have 
brudt en dør til et bryggers 
op i en beboelse på Essingen 
i Snekkersten, er indbruds-
tyve i tidsrummet mellem 
lørdag klokken 15.00 og søn-
dag 14.25 sluppet af sted med 
forskellige koster, oplyser 
Nordsjællands Politi.

Her er det blandt andet ble-
vet til 200 euro i kontanter, 
en sølvske, øreringe, smyk-
ker og et togkort, fortæller 
vicepolitikommissær Hen-
rik Hattel mandag morgen.

I nogenlunde samme tids-
rum, denne gang mellem 
lørdag klokken 13.00 og søn-
dag 20.30, var andre beboere 
på Essingen i Snekkersten 
ligeledes udsat for indbrud. 
Her blev en brøggersdør 
også brudt op, hvorefter 
huset blev gennemrodet. Et 
endnu ukendt beløb i kon-
tanter blev stjålet ved dette 
indbrud.

To indbrud på 
P.W. Tegners Vej

ESPERGÆRDE: Midt i al jule-
tidens »trængsel og alarm« 
tilbyder Mørdrup kirke 
et stress frit pusterum til 
babyer mellem 2 og 12 må-
neder. Og til forældrene 
selvfølgelig. På torsdag mel-
lem klokken 11 og 12 er der 
babysalmesang. En times 
totalkontakt og samvær 
mellem barn og mor eller 
far eller bedsteforældre. Det 
er sang og rytme, der er om-
drejningspunktet. Udover 
salmer inddrages også san-
ge, remser, rytmer og dans. 
Rytmeinstrumenter, klaver, 
orgel og sæbebobler vil også 
indgå. Barnet vil opleve og 
blive stimuleret meget, men 
også som voksen deltager 
vil man få mange oplevelser. 
Det vigtigste ved samværet 
er glæden og sangen, roen 
og kontakten til hinanden. 
Mørdrup kirke har babysal-
mesang den første torsdag 
i hver måned og det koster 
ikke noget at være med.

Musik for de 
allermindste

Jesper Daugaard 
vender hjem til det 
nordsjællandske.

HELSINGØR: Center for Børn, 
Unge og Familier får ny chef 
til årsskiftet, når Jesper 
Daugaard tiltræder stillin-
gen som ny centerchef.

Jesper Daugaard er 50 år, 
cand. scient. pol samt MPA, 
og kommer fra en stilling 
som jobcenterchef i Esbjerg 
Kommune. 

- Jeg glæder mig rigtigt 
meget til at begynde i Hel-
singør Kommune. Det er 
næsten som at komme hjem, 
siger Jesper Daugaard, der 
fra 2002 til 2011 var direktør 
for Børn og Kultur i Hørs-
holm og før det sekretariats-
chef i samme forvaltning.

I forbindelse med en re-
duktion i antallet af di-
rektører i 2011 blev Jesper 
Daugaard direktør for Tek-
nik, Kultur og Arbejdsmar-
ked i Hørsholm Kommune, 
og da hans åremålskontrakt 
med Hørsholm ikke læn-
gere kunne forlænges, blev 
han arbejdsmarkedschef i 
Esbjerg, mens familien blev 

boende i Nivå. Det viste sig 
at være for meget at være 
væk alle hverdage fra fami-
lien. Jobbet i Helsingør er 
derfor ikke kun tættere på 

rent geografi sk – opgaven 
med at lede BUF ligger også 
tættere på det, som Jesper 
Daugaard brænder for: 
Børn og familier.

- Området har altid haft en 
særlig betydning for mig. 
Derfor har jeg også på for-
skellige måder beskæftiget 
mig med og været involve-
ret i netop det arbejde, siger 
Jesper Daugaard.

Den nye centerchef har i 
sin tid i Hørsholm arbejdet 
tæt sammen med Helsingør 
og Fredensborg kommuner 
om en fælles strategi for og 
koordinering af den vidtgå-
ende specialundervisning i 
de tre kommuner efter am-
ternes nedlæggelse.

Jesper Daugaard peger 
også på, at Helsingør har et 
særlig spændende initiativ 
med det målrettede sam-
arbejde mellem Center for 
Dagtilbud og Skoler og Cen-
ter for Børn, Unge og Fami-
lier omkring øget inklusion 
og sammenhæng på børne- 
og ungeområdet.

Jesper Daugaard bor i 
Nivå, er gift med Birgitte, og 
sammen har de 3 piger: So-
fi e, Emilie og Line. 

Jesper Daugaard afl øser 
Birgitte Wittendorff, der 
er blevet leder af Center for 
Dagtilbud og Skoler.

Ny centerchef for børn, 
unge og familier

Jesper Daugaard har senest været jobcenterchef i Esbjerg Kommune.

HELSINGØR: For at mar-
kere den offi cielle start 
på julen i Helsingør, viste 
Scandlines forleden sit bi-
drag til julestemningen i 
Helsingør. I forbindelse 
med den offi cielle åbning 
af »Jul i Hallen« afslørede 
Scandlines nemlig sin ju-
legave til byen. På termi-
nalbygningen på Helsin-
gør Havn har Scandlines 
hængt 354 meter lyskæde 
op med mere end 20.500 el-
pærer, der lyser terminal-
bygningen op. 

Julelysene bliver en 
fast bestanddel af juleud-
smykningen i Helsingør 
fremover. 

Julelys på 
terminalen 


