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TID OG STED
TIRSDAG:
12.00-16.00: Espergærde
Bibliotek: Espergærde
Malergruppes udstiller
værker under temaet »sorg
og glæde«
14.00-15.30: Egebæksvang
Sognehus: Sangeftermiddag ledet af sognepræst:
Birgit Jakobsen
14.00-17.00: Atelier Lykkeberg,
Kronborg 2B, Helsingør:
Marianne Lykkeberg udstiller.
13.00-15.00: Hornbæk Bibliotek: It-café
19.00: Helsingør Kirkegård
v. kirkegårdens kontor,
Møllebakken 5: Kirkegårdsvandring
19.30: Marienlyst Slot: SAVN en hyldest til sorgen

ONSDAG:
12.00-16.00: Espergærde
Bibliotek: Espergærde
Malergruppes udstiller
værker under temaet »sorg
og glæde«
14.00-17.00: Atelier Lykkeberg,
Kronborg 2B, Helsingør:
Marianne Lykkeberg udstiller.
17.30-19.00: Sthens Kirke: Børne- og familiegudstjeneste
med overskriftet »Øje for
øje og tand for tand«.
18.00-19.00: Biblioteket Kulturværftet, 2.etage - Dækket: Koncert med Vokaliserne.
19.15: Toldkammeret: Tværpolitisk Samtaleforum inviterer til debat om klima.
19.30: Marienlyst Slot: SAVN en hyldest til sorgen

BIOGRAFER

CINEMA CENTER
TIRSDAG og ONSDAG

15.30, 18.15: Dronningen
15.30, 18.15: Gøg og Gokke
16.00: Den Eventyrlige Park
16.15, 18.30, 20.00: Anvengers:
Endgame
20.15: Long Shot

Forårsfernisering
på Helsingør
Gymnasium
HELSINGØR: Helsingør Gymnasium inviterer elever, forældre til elever og ansatte til
forårsfernisering. Her vil
de kreative fag billedkunst,
mediefag og musik præsentere deres eksamensprojekter.
Det er tirsdag den 7. maj
klokken 19-21.00. Aftenen
starter i festsalen, hvorefter
der er fernisering i de tre fag
i festsalsområdet og under
musiklokalet. Det vil være
café i foyeren udenfor festsalen, hvor man kan få kaffe,
te, vin og lidt til ganen. Klokken 20:40 mødes alle i festsalen til kåring af aftenens
vindende film og vindende
kunstværk.

Hørsholm-Koret
synger i
Mørdrup Kirke
ESPERGÆRDE: Der er forårskoncert i Mørdrup Kirke
søndag den 12. maj klokken
16.00, og der er fri entré.
Det er Hørsholm-Koret, der
gæster kirken med et alsidigt program, der omfatter
korværker af blandt andre
Mozart, Weyse, Schierbeck,
Ring og La Cour.
Der vil blive spillet kendte
melodier som ’Kom maj, du
søde milde’, ’ I Danmark er
jeg født’ og ’ Fred hviler over
land og by’, en lille messe af
K. M. Karlsen og nogle fællessalmer.
Hørsholm-Koret
blev
grundlagt som blandet kor i
1962. I dag består det af cirka 42 sangglade medlemmer
som bor i og omkring Hørsholm. Repertoiret har altid
været klassisk musik, kirkemusik og danske sange.
Næsten hvert år tager koret
på rejse både indenlands
og udenlands. Mange byer
i Danmark er blevet besøgt
og en lang række lande. Koret dirigeres af Kasper Borchersen, der har studeret på
Det Kgl. danske Musikkonservatorium og Syddansk
Musikkonservatorium.

Bilist uden
kørekort
HELSINGØR: Søndag aften
kom en 31-årig mand kørende ad Hestens Bakke, da han
blev standset af en af politiets patruljevogne. Det skete
klokken 21.32, og episoden
endte med, at manden blev
sigtet for at køre uden kørekort.

Mand franarret
nøgler i LIDL
HELSINGØR:
En
71-årig
mand fra Græsted fik søndag mellem klokken 16.56
og 17.26 stjålet sine hus- og
bilnøgler. Det skete sandsynligvis i LIDL på Birkedalsvej i Helsingør, hvor
manden handlede og havde
nøglerne i bukselommen.

SEK TION 2

Frederiksborg Amts Avis

n

TIRSDAG 7. MAJ 2019

Til politiet har han fortalt,
at han blev kontaktet af en
kvinde, der beskrives som
dansk af udseende, dansktalende og 28-30 år. Hun er 170176 centimeter høj og spinkel
af bygning med langt, brunt
hår, fremgår det af politiets
døgnrapport.

Taske stjålet fra
bagagehylde
HELSINGØR: En 50-årig
mand fik søndag mellem
klokken 14.20 og 15.10 stjålet sin taske i Kystbanetoget
mod Helsingør. Tasken, der
indeholdt en bærbar pc og to
jakkesæt, lå på en bagagehylde i toget, fremgår det af
politiets døgnrapport.

Tyv stjal ure og
computer
HELSINGØR: I tidsrummet
fra fredag eftermiddag til
lørdag ved middagstid blev
der begået indbrud i en villa
på Søndre Strandvej i Helsingør. Vinduet indtil stuen
blev ødelagt, og derefter blev
der stjålet ure, computer og
muligvis en del andre ting.
Ejerne havde ikke det fulde
overblik, da indbruddet blev
anmeldt til Nordsjællands
Politi lørdag ved 13-tiden.

Solgte boliger i
Helsingør
Kommune
HELSINGØR: Rækkehus på
Sct Georgs Have 1, Espergærde, solgt for 2.395.000 kr.
d. 27-03-2019
Villa på Gl Tibberupvej
28A, Espergærde, solgt for
3.337.500 kr. d. 08-03-2019
Rækkehus på Dortevej
30, Espergærde, solgt for
725.000 kr. d. 05-04-2019
Rækkehus på Kelleris
Høj 5, Espergærde, solgt for
2.495.000 kr. d. 17-03-2019
Ejerlejlighed på Søndermarken 56, 2. th, Espergærde, solgt for 1.750.000 kr. d.
13-03-2019
Ejerlejlighed på Søndermarken 22, 1. tv, Espergærde, solgt for 1.450.000 kr. d.
25-03-2019
Ejerlejlighed på Rugmarken 31, 2. th, Espergærde,
solgt for 1.750.000 kr. d. 1803-2019
Villa
på
Lokkerupvej
8, Snekkersten, solgt for
7.200.000 kr. d. 09-01-2019
Villa på Nordre Strandvej 375, Hornbæk, solgt for
3.600.000 kr. d. 21-02-2019
Fritidshus på Ledgårdsvej 43, Hornbæk, solgt for
2.625.000 kr. d. 26-02-2019



Kilde: Boliga.dk

Den 45-årige mand har flere domme for brud på færdselsloven bag sig. I 2014 fik han frataget kørekortet i
10 år, og det er denne frakendelsestid, han igen har brudt. 
Foto: Camilla T. Schrøder

Små køreture
kostede mand dyrt
DOM: Manden har
af politiet. I retten erkendte merat, de havde fulgt, da
han forholdet. Han forklare- hans bil havde holdt stille i
tidligere fået frade, at han var på vej til Hel- flere timer, og var kold.
kendt kørekortet i
singør fra Frederiksværk
10 år, og da han 11. for at hente sine børn. Kort Dommen
før afgang havde han røget Retten fandt det ikke bevist,
gang blev taget bag
hash, og det kom derfor ikke at den 45-årige mand skulle
rattet i frakendelpå ham, at han var ble- have ført bilen den 8. februsestiden, kostede det bag
vet testet positiv.
ar i 2017, og han blev derfor
ham en fængselsfrikendt for dette forhold. De
Gentagelsestilfælde
fire andre forhold erkendte
straf.
HELSINGØR: Det var kun
en lille køretur, en 45-årig
mand fra Frederiksværk
skulle ud på, da han for 11.
gang blev standset af politiet
i frakendelsestiden. Anklagemyndigheden rejste tiltale mod manden på grund
af de mange gentagelsestilfælde, og fornyeligt faldt der
dom i sagen ved Retten i Helsingør: 80 dages fængsel lød
straffen.
Ifølge anklageskriftet var
den 45-årige mand tiltalt
for i alt fem forhold, der alle
indebar brud på færdselsloven.
Sagens hovedforhold anklagede den 45-årige mand
for narkokørsel. Kort før
klokken 11.00 den 26. juli
2016 blev han stoppet af
Nordsjællands Politi, da
han kom kørende i sydgående retning ad Kongevejen i
Helsingør. Politiet tog ham
med på stationen til en blodprøve, der skulle afgøre om
han var påvirket af alkohol
eller euforiserende stoffer.
Da testsvarende kom, var
der ingen tvivl: Den 45-årige mand var påvirket af det
bevidsthedsforstyrrende
stof tetrahydrocannabinol
forkortet THC, der findes i
hash, da han blev stoppet

Anklagerne mod ham stoppede ikke her. Den 45-årige
mand havde år forinden fået
frakendt kørekortet, og da
han den 26. juli 2016 kom kørende ad Kongevejen i Helsingør, var frakendelsestiden endnu ikke udløbet. Det
blev ikke sidste gang, at den
45-årige førte en personbil,
selvom han var frakendt sit
kørekort.
Den 8. februar 2017, den 4.
januar 2019 og den 22. januar
2019 blev han igen stoppet,
mens han kørte omkring
på de nordsjællandske veje stadig uden at have ret til at
køre bil.
Han erkendte forholdene
vedrørende den 4. januar og
den 22. januar 2019, men han
nægtede at have siddet bag
rattet den 8. februar 2017.
Han forklarede, at han den
dag var inde hos en ven, der
boede overfor ham. På et
tidspunkt skulle han hente
sine smøger i bilen og for at
få lidt lys, satte han nøglen
i tændingen. Han startede
ikke bilen, og da han havde
fundet smøgerne, gik han
straks ud igen. Det var her
han mødte politiet. Betjentene påstod, at de var kørt
efter ham, men dette nægtede den 45-årige kunne være
tilfældet. Han forklarede, at
det måtte være hans kam-

han, og han forklarede, at
han havde kørt en ny bil i januar 2019. Den ene gang var
han på vej til Hillerød, mens
han den anden gang havde
besøgt en ven for at få vasket
tøj. Han forklarede, at han
havde købt bilen på afbetaling af en kammerat. Den
havde kostet 8.000 kroner, og
han havde ikke indregistreret sig som ejer af bilen.
Det var 11. gang han blev
taget for at køre i frakendelsestiden. Politiet havde beslaglagt bilen den 22. januar
2019, en beslaglæggelse, som
den 45-årige samtykkede til.
Selvom han blev frikendt
for det ene af forholdene,
blev han alligevel idømt 80
dages fængsel. Han var tidligere straffet 10 gange for
kørsel i frakendelsestiden.
Seneste fik han 40 dages
fængsel i 2016 og en bøde på
1.000 kroner, og i 2014 blev
han straffet med tre måneders fængsel og en bøde på
3.500 kroner. Her fik han
endvidere frakendt kørekortet i 10 år.
Retten lagde ved strafudmålingen blandt andet vægt
på, at det var 11. gang, at den
45-årige var blevet taget for
kørsel i frakendelsestiden,
og at han var kendt skyldig i
narkokørsel.
Lønbro

