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KVISTGÅRD: Mandag klok-
ken 07.36 blev det anmeldt 
til Nordsjællands Politi, at 
der imellem fredag klok-
ken 15.00 og mandag klok-
ken 07.15 var blevet stjålet 
værktøj fra tre varebiler, 
der havde holdt parkeret på 
Egeskovvej i Kvistgård.

Tyvene var kommet ind i 
varebilerne ved at skære hul 
i køretøjernes sidedøre.

Tyv skar hul  
i tre varebiler

ONSDAG

10.00-14.30: Helsingør Havn, 
Os Om Havet - ocean clean-
up i havnen og på land

 10.00-12.00: Hornbæk Strand-
legeplads, De flade fisk på 
stranden

 10.00-17.00: Kronborg slot, 
Christian d. 4’s store even-
tyr - historiejagt for hele 
familien

11.00-17.00: M/S Museet for 
Søfart

10.00-17.00: Fabriksvej 25, 
Danmarks Tekniske Muse-
um. 11.00 og 15.00: Minito-
get kører

10.00-17.00: Strandprome-
naden 3, Øresundsakvariet. 
11.15: Strandkrabbefangst 
ved havnen, 12.25, 14.25 
og 16.25: Vi undersøger 
Vandlaboratoriet og fodrer 
dyrene i13.15: Fiskeri efter 
strandens dyr med rejehove

11.00-15.00: Værftet,  Den 
Røde Plads, FUSK - arbejd 
med metal og metalværktøj 
i det udendørs værksted

11.30-17.00: M/S Havn, Kultur-
havnen, Sommersjov

12.00: Sthens kirke, middags-
koncert. I dag med  Julie 
MeeRa Albertsen, sopran, 
og Karen Kruska, orgel

12.00-17.00: Toldkammergår-
den, Hyg og Byg

13.00: Fyrskib No. XVII - 
rundvisning

20.00: Sct. Mariæ kirke, Fe-
stivalkoncert med organist 
Christian Terrabia, Mila-
no, Italien

TORSDAG

10.00-17.00: Kronborg slot, 
Christian d. 4’s store even-
tyr - historiejagt for hele 
familien

11.00-17.00: M/S Museet for 
Søfart

10.00-17.00: Fabriksvej 25, 
Danmarks Tekniske Muse-
um. 11.00 og 15.00: Minito-
get kører

10.00-17.00: Strandprome-
naden 3, Øresundsakvariet. 
11.15: Strandkrabbefangst 
ved havnen, 12.25, 14.25 
og 16.25: Vi undersøger 

Vandlaboratoriet og fodrer 
dyrene i13.15: Fiskeri efter 
strandens dyr med rejehove

10.30-15.00: Flynderupgård, 
Barn på landet som i gamle 
dage

11.00-15.00: Værftet,  Den 
Røde Plads, FUSK - arbejd 
med metal og metalværktøj 
i det udendørs værksted

12.00-17.00: Toldkammergår-
den, Hyg og Byg

12.00: Sthens kirke, Middags-
koncert. I dag med Cathrine 
Penderup, klaver

13.00-15.00: Danmarks Tek-
niske Museum, Cykelen-
tusiaster besøger museet. 
Prøv en liggecykel eller en 
kabinecykel

19.15: Toldkammergården, 
Torsdagsjazz med Ginne 
Marker og Marianne van 
Thoornbourg og bandet Me-
lankolokerne

BIOGRAFER

CINEMA CENTER

Onsdag: 

12.30, 13.30, 14.30 og 16.30: Mi-
nions - historien om Gru

13.00 og 15.15: Bad Guys
13.00 og 15.15: Ildsjæl
13.30: Lightyear 
15.30 og 18.00: Verdens værste 

menneske
15.45, 17.30 og 20.45: Resten af 

livet
17.30 og 21.00: Elvis
18.00 og 20.45: Top Gun : Ma-

verick
19.45: Jurassic World - Domi-

nion 
18.30 og 20.45: Thor: Love and 

Thunder

Torsdag:

12.30, 13.30, 14.30 og 16.30: Mi-
nions - historien om Gru

12.45 og 15.15: Lille Allan - den 
menneskelige antenne

13.00 og 15.15: Bad Guys
13.00: Lightyear 
15.30: Verdens værste men-

neske
15.45, 17.40 og 20.15: Resten af 

livet
17.30 og 20.00: Elvis
18.00 og 20.45: Top Gun : Ma-

verick
18.00 og 21.00: Last Seen Alive
18.30 og 20.45: Thor: Love and 

Thunder

Debat

HELSINGØR: Torsdag i sid-
ste uge sendte Datatilsy-
net en afgørelse om forbud 
mod brug af Chromebooks 
i skolerne i Helsingør Kom-
mune. Afgørelsen betyder, 
at når skoleeleverne kom-
mer tilbage efter sommer-
ferien må de ikke længere 
bruge deres Chromebooks 
med det setup som er nu 
fra leverandøren. Det 

kommer til at give store 
udfordringer for elever og 
lærerne, da Chromebooks 
læringsportal indeholder 
undervisningsmaterialer, 
opgaver, løste og rettede 
opgaver og meget mere, der 
bruges i undervisningen. 
Kommunens administrati-
onen er derfor i dialog med 
både lærerforeningen og 
skolelederne om, hvordan 
vi sikre eleverne en god un-
dervisning.

Datatilsynets afgørelse 
har ikke kun betydning 

for os, men for godt halv-
delen af landets skoler, 
hvor man bruger Chrome-
books. Derfor kommer vi 
til at være i tæt dialog med 
Kommunernes Landsfor-
ening ligesom vi har sendt 
brev til både den relevan-
te EU-kommissær som er 
Margrethe Vestager og den 
danske justitsminister. For 
der skal skabes en national 
løsning.

Samtidig skal det gå 
stærkt. Selv om næste sko-
leår og hverdag efter ferien 

lige nu kan føles fjern, er 
det her ikke noget, som lige 
kan løses over natten. Og 
det er slet ikke en opgave, 
Helsingør Kommune alene 
kan fikse. Vi skal have na-
tionale og internationale 
spillere på banen i en fart. 
At sende den slags afgørel-
ser ud midt i sommerferi-
en er for at sige det mildt 
temmelig verdensfjernt. 
Fra kommunens side vil vi 
selvfølgelig gøre vores til, 
at undervisningen kører i 
normalt gear efter ferien. 

Men det kræver at andre 
parter indser alvoren og 
kommer i arbejdstøjet igen 
- også selvom det føles ube-
lejligt midt i ferietiden.

Claus Birkelyng

formand for Børne- og Ud-
dannelsesudvalget

Benedikte Kiær

borgmester i Helsingør 
Kommune

Chromebook-problem kalder på national løsning

HELSINGØR: Når Toldkam-
meret torsdag klokken 19.15 
inviterer til torsdagsjazz i 
Toldkammergården er det 
med Ginne Marker & Mari-
anne van Toornburg på sce-
nen.

Det er uhyre sjældent at 
møde så rent og modent et 
talent som Ginne Marker. 
Det aalborgensiske stjerne-
skud kan med sine smukke 
og originale sange, sit frem-
ragende guitarspil og sin 
rørende stemme virkelig 
formidle store følelser på en 
lavmælt, underspillet og, ja, 
nordjysk facon. 

Også sanger og sangskri-
ver Marianne van Thoorn-
burg kan opleves live, når 
hun giver koncert under 
åben himmel i Toldkammer-
gården med sit band Melan-
kolikerne. 

Med sig tager de sørgmun-
tre sange, fine historier, 
melankoli, sødme og en kon-
stant undren og refleksion 
over livet, døden, kærlighe-
den og det store spørgsmål 
om, hvor man kommer fra 
og hvor man skal hen.

Torsdagsjazz i 
Toldkammer- 
gården

Minitoget kører udenfor Danmarks Tekniske Museum. Foto: Presse

TID OG STED

 � Mandag 25. Juli:

 � KL 10.00 - 10.30 - La 

Famiglia Mirabella af il 

Teatro Viaggiante (IT) 

ved Espergærde Centret. 

Italiensk familiecirkus

 � Kl. 10.35 - 11.05 - Very Lost 

af Les Etablissements La-

faille (FR) ved Espergærde 

Centret. Tag på en ”farlig” 

ekspedition for to meget, 

meget fortabte opdagel-

sesrejsende.

 � Tirsdag 26 JULI

 � KL 20.30-21.40 – Dance 

of the Fisherman af 

LOCATION X / LOCUS  på 

Espergærde havn. Fore-

stillingen kræver billet. 

Også torsdag, fredag og 

lørdag

 � Fredag 29. juli

 � KL 17.00-17.30 - Room 

Service af cia O Quel 

Dommage (BE) i Rolig-

hedsparken. Oplev en 

dukke med menneskeho-

ved og en udmattet mor, 

der tager mor-barn for-

hold til ekstremerne med 

sort humor og mime.

PASSAGE: Gadete-
ater i Espergærde i 
den kommende uge.

 
ESPERGÆRDE: Passage Fe-
stival, som finder sted i den 
kommende uge,  viser ikke 
kun forestillinger i Hel-
singør Centrum, men også 
i nærområderne - blandt 
andet i Espergærde, hvor 
der er forskellige gadetea-
ter-forestillinger.

-  Måske du får et glimt af 
en cirkus familie med fart 
på eller møder nogle fortab-
te britiske opdagelsesrejsen-
de, mens du går på fortovet? 
Der er gadeteater på færde 
i Espergærde og du kan op-
leve både familie akrobatik 
for fuld udblæsning, hu-
moristisk dukketeater om 
mor-barn forholdet, britiske 
opdagelsesrejsende der fa-
rer vild i gaderne, og en helt 
ny aften-vandre-forestilling 

specielt udviklet til Esper-
gærde Havn.

Dance of the Fisherman af 
Location X / Locus kommer 
tættere på de lokale fiske-
res ufortalte historier. Med 

tæerne i vandet og fingrene 
optaget af at ordne nettet, 
bliver historierne om de lo-
kale fiskere, deres fangster 
og deres liv fortalt.

Der er forestillinger for 

store og små på programmet 
i Espergærde. Du kan læse 
mere om forestillingerne 
eller se hele programmet for 
PASSAGE Festival på www.
passagefestival.nu

Familiecirkus for  
fuld udblæsning

Der er gang i gaden, når La Famiglia Mirabella kommer på besøg. De jonglerer, mimer og laver akrobatik 
med både ethjulede cykler og ladcykler.  Foto. Michele Abate


