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TORSDAG Betjent snuppede tricktyve i 
sin fritid Helsingør, side 3

Fodboldtalent fra Hornbæk 
skal med til OL Sport, side 24

Helsingør, side 6-7

DRs julekalender 
optaget på Kronborg
Kronborg Slot bliver den 

eventyrlige kulisse for en del 

af DRs store julekalender, Den 

Anden Verden, der vises til 

december. »Det helt rigtige sted 

for os,« siger produceren om 

optagelserne, som allerede er i 

kassen.

Helsingør, side 6

Klar til havnefesten
Der er tusinde løse ender, 

men arrangørerne har styr på 

logistikken op til startskuddet på 

Hornbæk Havnefest, der holdes 

i weekenden. »Vi fungerer skide 

godt sammen. På en måde er 

det her vores frirum,« lyder det 

fra Palle Mandrup, der sammen 

med Claus Bottelet koordinerer 

forberedelserne.

Hornbæk, side 10-11

Jagter pokémon 
på kirkegården

Espergærde Centret
Vester Torv, 3060 Espergærde, tlf. 49 13 55 04 Mød os på Facebook

Før op til 800,-

 NU 400,-
MEYER

bukser

UDSALG UDSALG UDSALG

Horserød Byvej 3, 3000 Helsingør

Vi holder åbent torsdag - fredag kl. 12.00-18.00 og

lørdag kl. 10.00 - 14.00, samt efter aftale, tlf. 20 16 09 63

                                                       

                                                       www.naturebyhand.dk

                         www.facebook.com/ButikNatureByHand 

Nature By Hand

...en verden af naturens former skabt af menneskerhænder 

En ny gårdbutik er åbent i udkanten af din by. Til 

dig, dit hjem og dine kære har vi en særlig gave, 

der har en historie, sjæl og hjerte med sig...

Ny dille sender spillere ind mellem gravstenene:

Beboere donerede en ny Beboere donerede en ny 
terrasse til plejehjemmetterrasse til plejehjemmet Ålsgårde, side 4Ålsgårde, side 4
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NAVNE
DAGEN I DAG

Solen stod op klokken 
5.09, står i syd 13.16 og 
går ned 21.22.
Daggryet begyndte 4.16, 
og skumringen slutter 
22.14.
Dagen er aftaget 1 time og 
19 minutter, og den varer 
nu 16 timer og 13 minutter.
Månen stod op 0.39, stod i 
syd 8.11 og går ned 15.57.

5.09

21.22

Lidt eller nogen sol. Temp. 
op mellem 17 og 22 gra-
der og svag til jævn vind, 
mest omkring vest. Om 
natten efterhånden skyet 
med regn eller byger fra 
sydvest, lokalt måske med 
torden. Temp. ned mellem 
12 og 17 grader og svag til 
jævn vind mellem sydvest 
og sydøst.
Fredag:
Regn eller byger mange 
steder, lokalt måske med 
torden og kun lidt sol af 
og til. Temp. mellem 17 og 
22 grader og let til frisk 
vind fra sydvest og syd. 
Om natten vekslende sky-
dække og kun enkelte by-
ger. Temp. ned mellem 12 
og 17 grader og let til frisk 
vind omkring vest.
Lørdag:
Vekslende skydække med 
byger. Temp. op mellem 16 
og 21 grader og let til frisk 
vind fra vest. Til natten for-
sat vekslende skydække.

Barometerstanden var i 
går klokken 16 1015,0 hPa. 
Den almindelige tempe-
ratur var 20,6 grader. Det 
forløbne døgns maksimale 
temperatur var 21,2, mini-
mumstemperatur var 15,8. 
Vandstanden på +5. Van-
dets temperatur var 21,1 
grader. Der var ikke faldet 
nogen nedbør. Vinden var 
sydsydøstlig, 3,0 meter per 
sekund i gennemsnit med 
et maksimum på 8,6 meter 
per sekund. Der var over-
skyet og god sigt.

VEJRET

HAVNEN

Flere beboere fra Falkenberg 
Plejehjem er gået sammen 
om at etablere en terrasse til 
fælles brug på sydsiden. - Vi 
vil gerne have muligheden for 
også at nyde solen om efter-
middagen, fortæller beboer 
Erik Johansen på 101 år. 

ÅLSGÅRDE: Der var sørget 
for sprudlende æblecider til 
at fylde i champagneglasse-
ne, kager i fl ere afskygnin-
ger og chips, da beboere fra 

Falkenberg Plejehjems afsnit 
1.1 forleden indviede den 
næsten ny-anlagte terrasse, 
som er placeret på sydsiden 
af plejehjemmet . Et projekt 
der har kostet samlet 48.000 
kroner at etablere. Herun-
der også udgifter til at etab-
lere en dør - som tidligere 
var blændet- ud til terrassen. 
Fordelen ved den nye terras-
se, som der er blevet indhen-
tet tilbud på, er at den i mod-
sætning til terrassen ud mod 
sansehaven også har efter-
middagsol.  

- Jeg var med til at få ide-
en til at etablere en terrasse 
på læsiden. Jeg holder meget 
af solen, og når man er spær-
ret inde det meste af dagen, 
er det dejligt at have mulig-
hed for at nyde solen hele da-

gen, siger beboer Erik Johan-
sen på 101 år, som er en af de 
store hovedsponsorer af den 
nyanlagte terrasse. 

- Vi er fi re beboere, der 
er gået sammen om det. Vi 
manglede et sted i solen. 
Pengene er givet godt ud, si-
ger beboer Fransk Nielsen.

 En imponerende indsats
Ideen til det nye fælles ter-
rasseanlæg blev født på et af 
husmøderne for et års tid si-
den. Her nævnte fl ere bebo-
ere, at de savnede et sted at 
sidde i solen om eftermid-
dagen.  Efter en dialog med 
Helsingørs boligselskab Bo-
liggården, der ejer selve bo-
ligdelen, stod det hurtigt 
klart, at der ville gå mindst et 
par år inden der var budget 
til at etablere en ny terrasse 
for. Det førte til at beboerne 
tog sagen i egen hånd.  

- Boligselskabet sagde ja. 
men havde først mulighed 
for at afsætte penge til det-
te tidligst i 2018. Det kunne 
I beboere naturligvis ikke 
vente på. Så aftalen blev, at 
der skulle indhentes et til-
bud, og så ville I igangsætte 
en indsamling på beløbet. 
Og søreme om det ikke lyk-
kedes - ikke mindst ved Erik, 
Frank, Kay og Jans hjælp... 
Jeg er dybt imponeret over, at 
det er lykkes for Jer at få gen-
nemført projektet og ønsker 
Jer mange fantastiske timer 
på Jeres fi ne terrasse, nævn-
te plejehjemsleder Helle 
Lund , i den tale hun holdt. 

De nyindkøbte havemøb-
ler og parasol er betalt af 

plejehjemmets egen kasse, 
mens en datter fra en af ple-
jehjemmets tidligere beboe-
re har doneret de store kruk-
ker, der pryder terrassen. 

- Vi kan ikke blande os i 
, hvad beboerene gerne vil 

bruge deres penge til- Det er 
skønt at der er initiativ hos 
beboerne, siger Helle Lund 
som også roser de ansatte 
og pårørende for at bakke op 
om projektet. 

Plejehjemsbeboere kunne ikke 
vente på penge til ny terrasse 

Der var pyntet op med fl ag, da beboerene tog den nye terrasse i brug. 

Flere beboere er gået sammen om at etablere den nye terrasse. Her 
ses to af initiativtagerne Erik Johansen og Frank Nielsen.  

Champagneglassene  blev også taget i brug. 

Beboer Erik Hansen her fl ankeret af plejehjemsleder Helle Lund og Ma-
rie Møller på otte år klippede snoren over til den nye terrasse. 

Af Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

Foto: Lars Johannessen 
fotolars@hdnet.dk


