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Det sker i Helsingør og omegn 
 

Årshjul 2011 
 

Hele sommeren    
Man. – fredage kl. 9 – 17:30 og lørdage kl. 9 – 13  
Farverigt blomstertorv med salg af årstidens skønne blomster  
Havnepladsen, Helsingør.   
 
Onsdag og lørdage kl. 8 – 14 samt fredage kl. 11 - 17 
Salg af årstidens friske frugt, grøntsager, kød, ost, planter og husflid.  
Axeltorv, Helsingør. 
 
Første onsdag i måneden (ikke juni, juli og august) 
Aftenåbent til kl. 20 på Teknisk Museum med særligt aftenarrangement på programmet og 
aftensmad i museumscaféen til rimelige priser 
Teknisk Museum, Fabriksvej, Helsingør, www.tekniskmuseum.dk 
 
Torsdage 6. maj – 28. oktober 2010 
Kom og varm op til weekenden til tonerne af de liflige toner af jazz og evergreens 
på det nye Axeltorv i hjertet af Helsingør 
www.helsingorcity.dk 
 
Fredage 7. maj – 3. september 2010, kl. 16:30 – 17:30 
Helsingør Pigegarde spiller i byens gader.  
www.helsingorpigegarde.dk 
 
 
Børne Loppemarked  
Loppemarked hvor børn kan sælge, købe eller bytte deres aflagte legetøj.  

Stengade ved Rådhuset, www.helsingorby.dk 

Børneloppemarkeds datoer 2011 

Lørdag den 7. maj  

Lørdag den 4. juni 

Lørdag den 2. juli 

Lørdag den 6. august 

Lørdag den 3. september 

 
 

http://www.helsingorpigegarde.dk/
http://www.helsingorby.dk/
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Hver onsdag i juli: Aktiviteter for børn på Flynderupgaard 
Husflid, lege og andet fra dengang da oldefar var barn. Kl. 11 – 15 
Flynderupgaard, Agnetevej 9, Espergærde,  
www.museerne.helsingor.dk/flynderupgaard 
jeg vil bare lige meddele at hele dette år står for museer og andre institutioner, med historie og kultur i 1700 tallet 
varetegn - vi vil fortælle iløbet af hele foråret - sommer efterår om det florisannte Helsingør - dvs. det blomstrende 
Helsingør og dødens Helsingør - den sidste store pest. Vi laver guided ture i byen - omvisninger på Bymuseet og 
Skibsklarergården skoleopgaver m.m  85% af byens huse i den gamle del af byen er fra den periode. 
mange gilsner fra 
Lone 
 
 

 

 

Udstillinger og Museer 
 
Vi beklager dybt at Helsingør cityforening eller helsingør  
turistforening ikke har følt behov for, eller ikke gider 
promovere byen med en events kalender som er sket de 
tidligere år. 
 
Som i sikkert ved, har Helsingør Kommunalbestyrelse nedlagt  
Cityforeningen, turistforeningen og handelsforeningen, og har 

erstattet disse med Vækst & Viden. 
 
Vækst & viden er alene styret af Helsingør Kommune og LO, og 
har i de tre år den har eksisteret, formået at gøre Helsingør 
HELT identitetsløs, og har nedlagt samtlige websider og 
promotion kanaler. 
 
Vækst & Viden er dermed den største fiasko der nogensinde er 
overgået Helsingør, og har til dato kostet skatteborgerne mere 

end kr. 95.000.000,00, som alene er brugt til fup / svindel, 
virtuelle kontorer som IKKE eksisterer, nedlæggelse af 
officielle promotion kanaler for byen, m. m. m. 
 
Se artiklen her: http://www.helsingorby.dk/vaekstogviden-
helsingor.htm 
 
 

http://www.museerne.helsingor.dk/flynderupgaard
http://www.helsingorby.dk/vaekstogviden-helsingor.htm
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