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Helsingoranerne gik på værtshus i weekenden

Musikken blev spillet for fulde huse. (Foto: Lars Johannessen).

Tina Jørgensen, som driver Borgerkroen, fortæller, at der
var endnu ﬂere gæster end sidste år. (Foto: Tine Zedeler).

Der blev sunget med på de gamle sømandsviser. (Foto: Lars Johannessen).

Knejpe Festival havde vind i sejlene
Der var liv og glade
dag i Helsingør, da
Knejpe-festivalen spillede for fulde huse
fredag og lørdag.
Af
Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

HELSINGØR: At Knejpe-fe-

stivalen er er succes, behøver de mange, der besøgte
Helsingørs værtshuse og
spillesteder fredag eller lørdag aften ikke avisens ord
for. Det var ikke til at komme
ind nogle steder - på nær lige
Toldkammeret, som har en
volumen, der kan en del mere end byens gamle charme-

rende værtshuse.
På Borgerkroen kunne indehaver Tina Jørgensen glæde sig over endnu en succes.
Hyldest til Kim Larsen

- Jeg har kun positivt at fortælle. Vi havde endnu lere
gæster end sidste år. Det var
bandet Gasoline, som lagde
ud. De trak en masse gæster

til fra start, fortæller hun.
Kim Larsens død satte også sine spor på Knejpe-festivalen. De leste bands- foruden Gasoline, naturligvis,
hyldede sangeren ved at
spille en af hans sange.
- Man kunne godt mærke
på gæsterne, at de synes det
var vigtigt, og det helt rigtige
at gøre, fortæller Tina Jør-

gensen.
Knejpe Festival, som er
kurateret af Kulturværftet
havde i år været ude og søge
støtte hos private sponsorerer for at sikre, at musikken
også i år var en gratis fornøjelse for gæsterne. Der var
en del forretningsdrivende,
virksomhedsindehaver og
private, der havde sagt ja til

at støtte festivalen, fortæller
Tina Jørgensen.
Der blev spillet musik på
Cafe Valdemar, Hold-An,
Axelhus Bodega, Københavneren, Holger Danske, Borgerkroen, Toldkammeret,
Skibsklarergården og Sundbusserne's Café Pernilles.

Gymnasieelever samlede
ind til Røde Kors
Elever fra Helsingør
Gymnasium har en
stor del af æren for
det beløb, der blev
samlet ind søndag.
HELSINGØR: Omkring 100

Formand for Dansk Røde
Kors lokalafdeling i Helsingør Claus Jonsen er imponeret over, at så mange unge
havde meldt sig som indsamlere.

indsamlere havde meldt sig
til at gå ud med indsamlingsbøssen for Dansk Røde
Kors i Helsingør og omegn.
- Der blev samlet omkring
90.000 kr. ind. Det er vi ganske tilfredse med, fortæller
Claus Jonsen, bestyrelsesformand for Helsingør-afdelingen af Dansk Røde Kors.
Claus Jonsen fortæller, at
det ikke mindst var unge,
der bidrog til resultatet.

- Det var meget lot, at der
var så mange gymnasieelever, der havde tilmeldt sig.
Der var også en rigtig høj træfrate. Der var tilmeldt 49 unge, 45 dukkede op. Det tegner
godt for fremtiden, siger han.
Indsamlerne aleverede
bidragene i Danske Banks
afdeling i Stengade.
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Der blev samlet
omkring 90.000
kroner ind.
CLAUS JONSEN

De indsamlede beløb blev aﬂeveret i Danske Banks ﬁlial i Stengade. Fra venstre ses Ayse
Celik, som er ansat i banken, formand for lokalafdelingen Dansk Røde Kors Claus Jonsen
og frivillig Lene Toft. (Foto: Torben Sørensen).

Send en gratis hilsen
til Det Glade Hjørne
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