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FASTE  ARRANGEMENTER
 

ZUMBA
Mandage kl. 16.30 - 17.45
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8
BINGO (FESTUDVALGET)
Torsdage kl. 19 - 21.30
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8
AFSPÆNDINGSGYMNASTIK FOR KVINDER
Fredage 8.45-10.15
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8 
DET GRÅ GULD
Onsdage kl. 13 - 16
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
LEKTIE- OG SPROGCAFÉ
Tirsdage kl. 14.30 - 17.30
Kulturhus Syd, Hovmarken 7
SUNDHEDSPLEJERSKERNE  - ÅBENT HUS
Fredage kl. 10 - 12
Helsingør Kommunes Sundhedsplejersker. 
Børnehuset Villakulla, Hovmarken 10
SYSTUE
Mandage lige uger 13 - 15
Onsdage ulige uger 19 - 21
Hestens Bakke 36, kælderen
FODTUSSERNE
Søndage kl. 13
Kulturhus Syd, Hovmarken 7
STYRK DIN KROP
Mandage kl. 10 - 12
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8
CYKELVÆRKSTED
Tirsdage  kl 13-16
Blishøj 12, kld
STRIKKECAFE
1. tirsdag i måneden  kl. 15-17
Vapnagaard Servicecenter, Hovmarken 7
MORGENCAFE
Mandage  kl. 8.30 - 10.30
Familiecaféen Blishøj 6, kld
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CAFÈ: Fredag den 17. august, slog Café Mai, Vapnagaards 
nye spisested, dørene op. Mai Ahn, der er forpagter af den 
gamle Væbnercafé, har slidt i det for at være klar til at ser-
vere mad til beboere og mange andre på Vapnagaard  og 
nu hvor en lang varm sommer klinger ud, er hun klar til at 
byde velkommen i helt ny-renoverede lokaler

Mere end 200 lagde vejen forbi, da Mai Ahn, der er vo-
res forpagter, holdt reception. På hendes buffet stod der 
små frikadeller, indbagte kyllingelår, hjemmelavede mini-
forårsruller og meget andet godt.

- Jeg er glad for, at I alle er kommet og glad for jeres 
støtte. Jeg glæder mig rigtig meget til at lave en masse 
god mad til jer alle sammen, sagde Mai Ahn på selve da-
gen.

Et stabilt ben
Vapnagaards formand, Anje Holmstad, var vanen tro ikke 
sen til at tage ordet, og fortalte blandt andet, at hun så 
det som en stor og vigtig ting, at der endelig er liv i den 
gamle café igen.

Selskaber
Café Mai tilbyder også at lave mad til selskaber, ud 
af huset, i caféen eller leveret til et af Vapnagaards 
mange selskabslokaler.

Mai Ahn kan levere både brunch, buffet og tradi-
tionelle menuer.

Priser, menu og levering aftales fra gang til gang

Så kom Mai til Gl. Vapnagaard

- For at Vapnagaard skal være et solidt sted at bo, skal 
det hvile på stabile ben, og jeg og resten af bestyrelsen 
mener, at en veldrevet café er et af de stabile ben, Vapna-
gaard kan hvile på, lød det fra formanden.

Det nye spisested åbnede mandagen efter receptio-
nen, den 20. august.

Der vil foreløbigt være åbent til frokost alle hverdage 
fra klokken 11.30. Mandag til onsdag kan man også hente 
aftensmad frem til klokken 18 og tage med hjem til af-
tensmaden.

Der var masser af kage....

Torsdag og fredag er der åbent frem til klokken 20, og 
her kan man udover at tage mad med hjem også vælge at 
spise i den nyindrettede café.

- Man kan bestille frokost dagen før, hvis man vil være 
sikker på, at der ikke er udsolgt, og aftensmad enten til at 
tage med hjem eller spise i caféen, kan bestilles inden 12 
samme dag, fortæller Mai Ahn til Vapnagaard Nyt

Du kan følge med i menuerne, når de er klar, enten på 
vapnet.dk eller på Vapnagaards facebookside.

Mai Ahn fortæller, at hun vil skifte menuerne løbende, 
nok en gang om måneden. 

- … og hvis der er nogen, der har ønsker, gode idéer el-
ler bare vil give mig et godt råd, så er de velkomne, lyder 
det fra vores nye madmor.

Formanden og driftschef, Rebecca Dyrby sammen med Mai 
Ahn i baren

En god blanding af beboere, ansatte , familie og venner lagde 
vejen forbi caféen

Tekst og foto: jürs

.. og der var god hjælp i 
køkkenet

En velspækket buffet, hvor Vapnagaard Nyts udsendte må ind-
rømme, at han var tre gange ombord i forårsrullerne - uhm
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KONTAKT & STØTTE
 
TV/INTERNET
Teknisk support: Dansk Kabel TV på tlf. 4332 4750, 
Pakkeskift: Boliggården på mail adm@boliggaarden.dk 
eller via brev til adr. Trækbanen 16, 3000 Helsingør, 
Tilkøb til din tv-løsning: YouSee på telefon 7070 4040
 
VAPNAGAARDS FAMILIERÅDGIVER
Vapnagaards familierådgiver, Kirsten Nørregaard, 
har til huse i servicecentret Hovmarken 7. Åben træf-
fetid mandag 10 - 12 og torsdag 14.30 - 17.00
Derudover efter aftale. Tlf: 4925 2639 / 2694 5354
 
VAPNAGAARDS HELHEDSPLAN
Sarah Staal har til huse i servicecentret Hovmarken 7. 
Træffes på tlf. 4925 2627 | sas@boliggaarden.dk 
 
STØTTE KONTAKT PERSON TEAM/SKP TEAM
Brug for hjælp ved psykisk sygdom/misbrugsproble-
mer? Kontakt Socialpsykiatriens opsøgende team: 
Man. - tors kl. 8 - 16 og fredag kl. 8 - 13.
SKP-medarbejder, Camilla Børjesen: 2531 3352
SKP-medarbejder, Flemming Blauenfeldt: 4186 9775
 
SUNDHEDSPLEJERSKERNE
Børnehuset Villakulla, Hovmarken 10 
Sundhedstjenesten: Hver fredag kl. 10 - 12.   
tlf. 4928 3370. Tvillingetræf: Sidste fredag i måneden 
kl. 12 - 14. Undtagen juli og december.
 
ALKOHOLRÅDGIVNING
Helsingør Lænken, 4922 1300, Rytterbakken 6, kld.
 
AKUT TEAMET
Tilbud til psykisk syge med akutte problemer i aften- 
og nattetimerne. Tlf. 7026 8700. Der er åbent alle 
ugens dage i tidsrummet kl. 16.00 - 07.00.
 
MELD FEJL
Hvis du har brug for at melde en fejl ved dit lejemål, 
eller for at kontakte viceværterne uden for deres 
træffetid, kan du på Vapnagaards hjemmeside finde 
en kontaktformular - formularen finder du under 
’MELD FEJL’ på vapnet.dk

BØRNEFEST: I år blev Vapnagaards 
beboere snydt for sankthansaften. 
Afbrændingsforbuddet gjorde, at 
Aktivitetsudvalget på Vapnagaard 
valgte at aflyse den ellers så traditi-
onsrige aften i bebyggelsen.

- Men det betyder ikke, at alle bør-
nene skal snydes for de traditionelle 
forlystelse, lyder det fra Aktivitetsud-
valgets formand, Ole Karlsson.

Sammen med Sarah Staal fra Bo-
liggårdens boligsociale indsats på 
Vapnagaard og Anette Carlsen fra 
Kulturhus Syd har Ole derfor arran-
geret Børnenes Dag på Vapnagaard, 
en stor fest, hvor børn i alle aldre kan 
komme og have nogle sjove timer.

Søndag den 2. september fra klok-
ken 11 til klokken 15 er der lagt op 
til masser af sjov. De forlystelser, der 
skulle have kørt til sankthans: Rodeo-
tyren, gadetoget, klatrevæggen og 
High Jumperen bliver sat op på om-
rådet ved Gl. Vapnagaard.

Forlystelserne koster en flad fem-
mer at prøve, og hvis man er sliksul-
ten, så kan man score en gang pop-
corn, slush ice eller bage snobrød 
– også for en femkrone.

Billetter til de kørende forlystelser 
samt til snacks kan købes på dagen 

Klar til kæmpe børnedag

LANDSINDSAMLING

Den 2.september er også dagen, 
hvor Red Barnets store landsind-
samling er i gang. Lokalt har Red 
Barnet passende henlagt deres 
lokale indsamlingskontor til Vap-
nagaard, nærmere bestemt til 
Kulturhus Syd. 

Du kan stadig nå at melde dig 
som indsamler på redbarnet.dk

(kontant eller MobilePay), og man 
kan også købe et værdikort med seks 
billetter for 25 kroner.

Derudover har man i samarbejde 
med en række sports- og fritidsklub-
ber arrangeret en række andre sjove 
og helt gratis aktiviteter. FDF-spej-
derne laver en mini-sommerlejr, hvor 
man kan prøve at være spejder for 
en dag, og eSportsklubben Hydras 
stiller PS 4 maskiner op, så kan man 
prøve at spille Fortnite. 

Prøv en sport
Der bliver også mulighed for at prøve 
en række sportsgrene som brasili-
ansk Jiu-Jitsu, amerikansk fodbold, 
boksning, fodbold og floorball.

For de allermindste har Billedsko-
len i Toldkammeret arrangeret flere 
kreative aktiviteter, og så kommer 
Pingvinen Tripper og Musen Lasse 
også forbi. 

- Vi håber at rigtig mange kom-
mer og leger med, og man behøver 
ikke bo på Vapnagaard for at deltage 
– alle er velkomne, lyder det fra Ole 
Karlsson.

-… og hvis far eller mor synes det 
lyder hårdt, så har vi lavet en for-
ældrelounge med gratis kaffe og 

dagens aviser inde i Kulturhus Syd, 
fortæller Anette Carlsen.

Hvis man i løbet af dagen bliver 
rigtig sulten, så sælger Vapnagaards 
nye spisested, Café Mai, mad og drik-
ke på dagen.

Børnenes Dag på Vapnagaard er 
arrangeret af Kulturhus Syd, Vapna-
gaards Aktivitetsudvalg og Boliggår-
dens boligsociale indsats på Vapna-
gaard i samarbejde med: Red Barnet, 
Børns Voksenvenner, Café Mai, Billed-
skolen i Toldkammeret, FDF, Bokse-
klubben I.K. Sport, BJJ3000, Hel-
singør Floorball, Snekkersten IF og 
Kronborg Knights.

jürs

Både Highjumperen og 
klatrevæggen er tilbage 
på Vapnagaard, når vi 
holder Børnenes Dag 
den 2. september.

SIKKER SØ: Som flere beboere nok har bemærket, så 
trænger både søen mellem Rytterbakken og Folehaven 
samt broen henover til en kærlig hånd.

På årsmødet den 16. september vil beboerne blive 
bedt om at godkende en post på næste års budget, til re-
novering af broen samt oprensning af søen.

I mellemtiden har Vapnagaards Fællesbestyrelse be-
sluttet dels at forstærke broens nuværende konstruktion 
midlertidigt, og dels at fjerne de to foderplatforme, der 
går ud i søen.

Dette vil blive gjort for at sikre, at det stadigt er helt 
sikkert at færdes ved søen på Vapnagaard. 

jürs

Nyt fra Fælles- 
bestyrelsen

Broen over vores sø bliver midlertidigt forstærket og de to 
små platfortme ud i søen sløjfes. (Foto: Jürs)

VASKERI: De nye vaskeriregler er nu omdelt til alle bebo-
ere og også ophængt i vaskerierne.

Fællesbestyrelsen beder om, at beboerne respekterer 
reglerne, så alle har mulighed for at få vasket tøj - især er 
det vigtigt, at man holder rent i vaskekælderen, og at man 
overholder sine tider.

ÅRSMØDE: Igen i år skal man have sit sygesikringskort/
sundhedsbevis med for at deltage i års-/afdelingsmødet 
den 16. september i Laden

Kortet registreres ikke - men skal bare bruges for at 
sikre, at det kun er beboere på Vapnagard, der deltager i 
mødet.
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FOREDRAG: Fra den 25. september 
kan du gå på universitetet i Kulturhus 
Syd på Vapnagaard. Du kan i hvert 
fald komme ind og høre en række 
foredrag med forelæsere fra Aarhus 
Universitet.

Foredragsholderene kommer ikke 
fysisk til stede på Vapnagaard, de 
live-streamer deres forelæsninger til 
Kulturhuset og en række andre ste-
der rundt i landet.

- Faktisk er det slet ikke min idé, 
fortæller Anette Juel Carlsen, der er 
den daglige leder af Kulturhus Syd.

- Lisa kontaktede mig, og jeg syn-
tes med det samme, at det er en ge-
nial idé.

Lisa er Lisa F. Hansen, der bor i 
Folehaven på Vapnagaard. Hun for-
tæller til Vapnagaard Nyt, at hun var 
faldet over en omtale af foredragen 
på internettet, og med det samme 
syntes det var en god idé også at få 
dem til Vapnagaard.

- Jeg interesserer mig for rig-
tig mange ting, også forskning og 
videnskab, og jeg synes det kun-
ne være rigtig spændende, hvis vi 
kunne få noget nyt og spændende 
ind på Vapnagaard, måske ligefrem 
hæve niveauet lidt, griner hun.

Første foredrag handler om øl og 
ølbrygning, det er den 25. septem-
ber. Herefter kommer der seks fore-

Alle har ret til viden Smagen af øl 
Tirsdag den 25. september 2018, 
kl. 19:00 – 21:30 
Kvantefysikken  
– atomernes vilde verden 
Tirsdag den 09. oktober 2018, kl. 
19:00 – 21:00 
Dit indre liv med  
billioner af bakterier 
Tirsdag den 23. oktober 2018, kl. 
19:00 – 21:00 
Naturens nyttige  
dræbermolekyler 
Tirsdag den 30. oktober 2018, kl. 
19:00 – 21:00 
Hvorfor ældes vi? 
Tirsdag den 06. november 2018, 
kl. 19:00 – 21:00 
Vulkaner og samfund  
gennem tiderne 
Tirsdag den 13. november 2018, 
kl. 19:00 – 21:00 
Antistof 
Tirsdag den 20. november 2018, 
kl. 19:00 – 21:00

KAFFE OG KULTUR: Alle beboere på Vapnagaard har i juni 
fået et lille brev og en pose kaffe. Afsenderene er Anette 
Juel Carlsen fra Kulturhus Syd, i Vapnagaard Servicecenter.
Anette fortæller til Vapnagaard Nyt, at det er et led i hen-
des strategi for at få flere og mere varierede arrangemen-
ter i kulturhuset.

- Jeg kan jo ikke selv få alle de geniale idéer. Se bare på 
Lisas idé med live streaming fra Aarhus Universitet. Det 
var jeg jo aldrig nogensinde selv kommet på. Der er sik-
kert masser af andre gode idéer til hvad vi kan putte i vo-

res alle sammens kulturhus.
Har man et forslag eller en færdig idé til et kulturelt ar-

rangement kan man ringe eller skrive til Anette, eller man 
kan lægge vejen forbi Kulturhuset og se, om ikke hun er 
hjemme. 

- Jeg giver en kop kaffe, og så kan vi få en snak om 
hvordan en god idé kan blive til glæde for alle brugerne 
af Kulturhus Syd
KONTAKT: ajc03@helsingor.dk | 2531 3610 | Kulturhus Syd, 
Hovmarken 7, Vapnagaard Servicecenter

Kulturhuset er for alle

drag mere med emner der spænder 
fra kvantefysik til vulkaner.

Gratis foredrag
Alle foredrag er gratis og der er mu-
lighed for en kop kaffe og et stykke 
kage eller lignende i pausen.

- Og man behøver ikke være 
bange for at det er kedeligt eller for 
svært. Jeg har prøvet, og det er rigtig 
spændende og beregnet til ganske 
almindelige mennesker, fortæller 
Lisa.

- Jeg glæder mig meget og jeg 
skal i hvert fald til alle syv foredrag, 

fortæller Lisa
- Det bliver du også nødt til, det er 

dig der er arrangør, så du SKAL være 
der, bryder Anette fra Kulturhus Syd 
ind.

- Ja ja, men jeg kunne faktisk godt 
bruge lidt hjælp til computer og pro-
jektor. Jeg er ikke den mest tekniske, 
så hvis der er en, der har lyst til at 
hjælpe med den side, så vil det være 
dejligt.

Lisa og Anette foran Kulturhus Syd

Det sker i Kulturhus Syd
Jam-aften 
Tag dit instrument med til JAM aften i Kulturhus Syd –  ingen 
tilmelding. Vi søger amatører - kan du spille eller synge? 
Vi har musikanlæg 
Onsdag d. 12. september kl. 19.00-21.30 
Onsdag d. 19. september kl. 19.00-21.30 
Onsdag d. 26. september kl. 19.00-21.30 
GRATIS 
For mere information kontakt 
Lars Ole 42 45 01 00 eller Hans Erik 25 38 17 42

Bliv din egen chef  
Har du en god idé til at starte din egen virksom-
hed? 
Kom til vores gratis workshop – ”Bliv din egen 
chef” og hør, hvordan du kan starte din egen virk-
somhed i Helsingør Kommune.  
Workshoppen henvender sig til dig, der har svært 
ved at finde et job men samtidigt har lyst til at 
prøve kræfter med at starte din egen virksomhed 
op. Vi bruger eftermiddagen på at tale ide og plan 
for dig og din virksomhed. 
Torsdag d. 30. august kl. 17.00 – 19.00 – Gratis, 
men tilmelding kræves: 
Juan Recinos Jensen, jrj12@helsingor.dk eller 
Anette Juel Carlsen, ajc03@helsingor.dk 
Kontakt Juan Recinos Jensen på 2531 2093

Gratis Familiecaféer i Kulturhus Syd  
Midt i en travl hverdag kan du og din familie mødes og have 
det sjovt sammen med andre familier. 

Vi skal spise sammen og lave hyggelige workshops med fx 
maling og tegning. 
Alle børn er velkomne med forældre. Vi laver aktiviteter 
sammen og aktiviteterne er især for forældre og børn mel-
lem 4-17 år, men mindre søskende er også meget velkomne. 
Et samarbejde mellem Frivilligcenter Helsingør og Kulturhus 
Syd - tilmelding kræves,
Onsdag 5. september kl. 17.15-19.15,  
Onsdag 3. oktober kl. 17.15-19.15
Onsdag 31. oktober kl. 17.15-19.15 

Kommende arrangementer
Sjællandskoret – gratis koncert  - 5. oktober
Bog-og Kulturmesse 17.-18. november

Foredrag
Herreværelset i Kulturhus Syd, har arrangeret 
en række foredrag for modne mænd i Helsingør, 
tilmelding på Herreværelsets hjemmeside:
13/9 Kl. 16:00 – 18:30 Foredrag om gin
27/9 Kl. 16:00 – 18:30 Jan J. fortæller om PET
11/10 Kl. 16:00 – 18:30 Luftkaptajnen som skibs-
kaptajn
25/10 Kl. 16:00 – 18:30 Den nye havnechef, Jesper 
Schrøder
8/11 Kl. 16:00 – 18:30 Jarl Gerner om sit liv i Hel-
singør 
22/11 Kl. 16:00 – 18:30 Marina Fredskilde diætist

FERIE: Den årlige fællesferie for familier 
på Vapnagaard gik i år til Sæby, nærmere 
bestemt til Danland. I alt 45 beboere var 
med Kirsten og Sarah fra den Boligsociale 
indsats og Ole Karlsson fra Fællesbestyrel-
sen (m.m.) på ferie i det Nordjyske i uge 27. 
Det blev til besøg i Faarup Sommerland og 
Danmarks nordligste punkt, Grenen ved 
Skagen. Den fælles ferie på Vapnagaard 
er støttet af Feriefonden, der årligt sender 
hundreder af familier fra hele landet på fe-
rie. (Foto: Ole Karlsson).

Vapnagaard tog til Sæbyjürs
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TEATER: Årets Passagefestival blev en stor succes på både 
Vapnagaard og andre steder i Helsingør.

Passagefestivalen, der er arrangeret af Helsingør Teater, 
varede fire dage, og på en af dagene (den 1. august) var 
der fuldt program på Vapnagaard.

Der var dukketeater for de mindste, vandreforestil-
ling for de mobile, cykel-legeplads for de legesyge, og så 
sikrede Vapnagaards fædregruppe, at der var mad til de 
sultne.

Tak til arrangørerne og særlig tak til de frivillige, der 
hjalp med at få endnu et godt Vapnagaard-arrangement 
på plads.

(Fotos: Ole Karlsson)

Stor succes med gadeteater

Vapnagaard Fædregruppe stod for maden - rullekebab
Masser af frivilige hjalp til på dagen - 
her er det Jelena, der laver popcorn

Hunden 
Fabiola 

vakte 
stor suc-

ces

Fuldt hus til forestillingen i Kulturhus Syd

En legeplads af gamle cykler

Spansk Rød - og masser af udstråling
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MANGFOLDIGHED: Der er hummus, aubergine, salater 
og syriske tapas på menuen, når Reem Mashainesh og 
Nahed Tebanja fra Vapnagaard langer arabiske lækkerier 
over disken i deres bod på Værftets Madmarked.

Sammen med fire andre kvinder – en fra Vapnagaard, 
en fra Grønningen og to andre fra Helsingør – langede 
Reem og Nahed de første arabiske specialiteter over di-
sken i deres Arabi Food den 1. april i år.

- Det har været en rigtig god oplevelse at starte Arabi 
Food. Vi kan godt lide at lave mad, og mange danskere 
kan godt lide den arabiske mad, som vi laver, lyder det fra 
Nahed, og Reem følger op:

- Ja, det smager godt, smiler hun.

Et etnisk strejf af mangfoldig-
hed på det lokale madmarked

Tekst og foto: Mikkel Frank

Og det er der åbenbart også andre, der synes. Arabi 
Food er i hvert fald velbesøgt, og det nyder de seks kvin-
der – alle oprindeligt fra Syrien – godt af.

- Vi har mange gæster, der kommer og spiser her hos 
os i vores bod, specielt i weekenderne. Vi får gode reak-
tioner fra vores gæster om, at vores mad smager godt. 
Her kommer mange turister – folk, der besøger Kronborg, 
og folk fra Sverige, fortæller Nahed til Vapnagaard Nyt, 
inden de to kvinder går i gang med at gøre klar til dagens 
åbning i madboden.

Arabi Food holder åbent alle dage kl. 9 – 20, og kvin-
derne står der gerne to og to.

Reem, Nahed og to andre veninder har dannet Arabi Food, der har en fast madvogn på Værftets store madmarked.

SPROG: LOF har i nogen tid tilbudt danskundervisning på 
Vapnagaard. Det er sket i Kulturhus Syd, men nu har op-
lysningsforbundet fået sine egne lokaler på Vapnagaard.
Nærmere bestemt i Horsedammen 12, hvor de har overta-
get de gamle ejendomsmesterkontor i kælderen.

LOF fortæller til Vapnagaard Nyt, at man er rigtig glad 
for at have fået egne lokaler, og at muligheden for at ud-
vide undervisningstilbuddene er meget aktuel - eventuel 
med andre fag, der kan kvalificerer/forbedre elevernes 9. 
klasseseksamen - som matemetik.

Ønsker du her og nu at styrke dine skriftlige kompeten-
cer i dansk, har du muligheden for at gå til gratis danskun-
dervisning flere gange om ugen i LOF’s nye lokaler.

Det er Mie Isabell Mohamad fra Vapnagaard og Lene 
Bagger Jensen, der er underviser i forbindelse med 
danskundervisningen, som du kan gå til mandag aften, 
tirsdag formiddag og torsdag formiddag.

Gratis tilbud
Lene underviser om mandagen og tirsdag og torsdag er 
det Mie, der står bag katederet.

Liberalt OplysningsForbund (LOF) og Forberedende 
VoksenUndervisning (FVU) står bag den gratis danskun-
dervisning, der henvender sig til alle voksne, og som er 
støttet af Undervisningsministeriet.

Her har du mulighed for at bestå fire forskellige trin. 
Bestået trin 3 er eksempelvis adgangsgivende til 9. klasse. 

KONTAKT
Ønsker du at høre mere om den gratis danskunder-
visning i Horsedammen på Vapnagaard, er du meget 
velkommen til at møde op til selve undervisningen 
og snakke med Mie Isabell Mohamad eller Lene Bag-
ger Jensen.
Du kan også ringe til LOF for at høre mere om den 
gratis danskundervisning på Vapnagaard. INFO: Ma-
lene Payer (tlf. 29 12 0062) og Dorte Jensen (tlf. 4926 
0288 / 2332 2873). Mail: info@LOFkurser.dk
Danskundervisning mandag kl. 17 – 20.30, tirsdag kl. 
10 – 13.45 og torsdag kl. 10 – 13.45, LOF - Horsedam-
men 12, kld. Gratis. Alle er velkomne. Hjemmeside: 
lofkurser.dk/kontakt

LOF er i kælderen

Bestået trin 4 kan bruges til ansøgning om dansk stats-
borgerskab.

- Det her er et gratis undervisningstilbud med løbende 
optag. Som underviser kan jeg også gå ind og hjælpe del-
tagerne med, hvad de kan bruge den her danskundervis-
ning til videre frem erhvervs- eller uddannelsesmæssigt, 
fortæller Mie Isabell Mohamad.

Undervisningen kører fra januar til maj og igen fra 
august til december.

jürs/frank

Mie og resten 
af LOF er ryk-
ket fra Kul-
turhus Syd til 
nye lokaler i 
Horsedammen 
12, kld. (Foto: 
Frank)



 12 I   I 13

Vapnagaard Nyt    August 2018    48. årgang    Nr. 3 Vapnagaard Nyt    August 2018    48. årgang    Nr. 3

 NAVNE I 13 12 I 

Kongen af Laden fylder 70 år
NAVNE: Der er ikke mange på Vap-
nagaard, der ikke kender Birger. Gen-
nem 43 år har han været beboerde-
mokrat: 41 år som formand i Hestens 
Bakke Øst, og de seneste to år har 
Birger været næstformand i Vapna-
gaards Fællesbestyrelse.

Birger Pedersen og hans hustru 
Anita er nærmest støbt ind i beto-
nen. De flyttede ind i Hestens Bakke 
17 som unge mennesker i oktober 
1969, som nogen af de første over-
hovedet på Vapnagaard. De skiftede 
lejlighed i 1983, men kun til en an-
den bolig i Hesten Bakke. Her har de 
boet siden, og selv om de overvejer 
at flytte til en stuelejlighed, så bli-
ver det med garanti stadig i Hestens 
Bakke!

Lokalpatrioten
Siden indflytningen er familien Pe-
dersen blevet udvidet med to dren-
ge (Stig og Dan), to piger (Kit og Mie) 
samt seks børnebørn og to oldebørn 
– bortset fra de to piger, der læser i 
København, bor alle på Vapnagaard - 
i Hestens Bakke, selvfølgelig, man er 
vel lokalpatriot! 

Birger beskæftiger sig med alt 
praktisk på Vapnagaard i sær i og 
omkring Gl. Vapnagaard og Laden. 
Kontaktmand i forbindelse med fe-
ster og anden udlejning af selskabs-
lokalerne på Gl. Vapnagaard, bingo, 
loppemarkeder, fastelavn og meget 
andet er alt sammen en del af ”res-
sort-området”, men derudover skal 
der også være tid til hans lille rejse-
bureau, der gennem mange år har 
arrangeret busture rundt i hele Dan-
mark samt til Holland og Tyskland for 
en trofast gruppe af gamle Vapnaga-
ard-beboere.

En hel generation af voksne Vap-
nagaard-børn vil sikkert også huske 
Birger for dengang han arrangerede 
ungdomsdiskotek og -biograf i La-

den sammen med festudvalget og 
aktivgruppen.

Kom og sig tillykke
- Faktisk er Birger det mest hjælp-
somme menneske, jeg kender. Jeg 
er aldrig gået forgæves efter hjælp 
til en praktisk opgave, uanset hvilken 
slags, fortæller Anje Holmstad, Vap-
nagaards formand.

Birgers (tålmodige) hustru, Anita 
supplerer:

- Der går ikke en dag, hverdag el-
ler weekend, hvor Birger ikke er en 

tur rundt for at se, hvordan det står 
til derude, og om Laden stadig står, 
griner hun.

Den 7. september inviterer Birger 
venner, bekendte og andet godtfolk 
til en reception i anledning af 70 års-
dagen, der sker selvfølgelig i Laden, 
Gl. Vapnagaard.

Fra klokken 13 - 16 er alle vel-
komne til at stikke hovedet forbi og 
ønske Kongen af Laden tillykke med 
den store dag.

jürs

Birger Pedersen, Hestens Bakke, fylder 70 år, de fleste af dem har han tilbragt på 
Vapnagaard. (foto: jürs)

Endelig grønt

ÅRSMØDE: Så er vi ved at være klar 
til årets største dag på Vapnagaard. 
Den 16. september er der afdelings-
møde også kaldet Årsmødet, på Vap-
nagaard.

Årsmødet er den dag, hvor du 
som beboer kan gøre din indflydelse 
gældende. Det er her vi vælger vores 
forretningsudvalg, der består af for-
mand, næstformand, kasserer og se-
kretær på Vapnagaard, og i år er der 
valg til posterne som næstformand 
og kasserer.

To på genvalg
Både Birger Pedersen og Süleyman 
Benli genopstiller, men som det sig 
hør og bør, står det enhver frit for at 
stille op til valget.

Valg af bestyrelse er dog ikke det 
eneste, der skal ske på mødet. Sidste 
års regnskab bliver fremlagt og vig-
tigere, næste års budget (og husleje) 
bliver fremsat til godkendelse.

Der er også en række forslag fra 
såvel bestyrelsen som fra andre be-
boere, der skal til afstemning, og så 

Tid til demokrati
skal beboerne også tage stilling til 
næste års drift og vedligeholdelses-
plan.

Det lyder måske lidt kedeligt, men 
det plejer at være en spændende og 
hyggelig dag, hvor man også får mu-
lighed for at møde flere hundreder 
andre Vapnagaard-beboere.

Årsmødet starter som altid med 
en fælles morgenmad klokken 8.30. 
Selve mødet starter klokken 9. Som 
altid afholdes mødet i Laden, Gl. Vap-
nagaard. Husk, at du skal medbringe 
dit sundhedsbevis/sygesikringskort – 
ellers er der ikke adgang til mødet.

I ugerne efter årsmødet er det tid 
til dit lokale områdemøde. Her skal 
du sammen med de øvrige beboere i 
dit område blandt andet vælge med-
lemmer til din lokale bestyrelse. 

Husk områderne
Formanden for din områdebestyrel-
se er også medlem af Vapnagaards 
Fællesbestyrelse, så også her har du 
god mulighed for at blive en del af 
det bestemmende beboerdemokrati 

SOMMERSLUT: Så blev afbræn-
dingsforbuddet endelig ophævet, og 
der kan komme gang i grillerne.
Det betyder, at man nu igen kan 
benytte både fællesgrill’erne ved 
Petanque-banen ved Hovmarken 
4, og at der kan tændes op i vores 
pizza-ovne.

Det er ikke mange dråber regn, 
der er faldet hen over sommeren, så 
da den endelig faldt, gik der hurtig 
vokseværk i de grønne plæner. Gart-
nerne er igen begyndt at slå græs, 
og det er ikke længere nødvendigt at 
vande de nyplantede bede så vold-
somt.

jürs

Claus fra gartner-teamet  i aktion.

i din bebyggelse.
Her følger datoerne for område-

møderne: omr. 71 – 14/10, omr. 72 - 
16/10, omr. 73 - 24/10, omr. 74 – 27/9, 
omr. 75 – 23/10, omr. 76 – 20/9, omr. 
77 – 26/9, omr. 78 – 26/9, omr. 79 
– 25/10, omr. 80 – 7/10 og omr. 81 – 
28/10.

Dagorden, tidspunkt og sted kom-
mer eller er kommet i en indkaldelse 
i din postkasse.

jürs

Husk dit sygesikringsbevis/sundhedskort,. Ellers kommer du ikke ind. (Foto: jürs)
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BOLIGGÅRDEN
Trækbanen 16, Helsingør
Tlf. 4921 1104
Åbent for personlig henvendelse og på 
telefon: Man., tirs. og fre. kl. 10 - 14 samt 
tors. kl. 10 - 17.
Onsdag lukket.
E-mail: adm@boliggaarden.dk
Hjemmeside: www.boliggaarden.dk

VAPNAGAARD SERVICECENTER
Hovmarken 7
Tlf. 4925 2627
E-mail: vapnagaard@boliggaarden.dk
Hjemmeside: www.vapnet.dk
Åbent: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 8 
- 15, torsdag kl. 8 - 17 og fredag kl. 8 - 14. 
Lukket lørdag og søndag. 

Drift & Byggeri
Inspektører, ejendomsmester og gart-
nerleder kontaktes via skranken i Vap-
nagaard Servicecenter på telefon 4925 
2627, via mail vapnagaard@boliggaar-
den.dk eller via kontaktformularen på 
hjemmesiden, vapnet.dk

Driftschef:  
Rebecca Dyrby
Byggeteknisk inspektør: 
Jan D. Pihl
Driftsleder:
Ulrik Krüger 
Energitekniker: 
Michael B. Jensen
Kontorassistent:
Marianne Roggenkamp 
Beboerkoordinator:
Christina Ryfos

Boliggårdens boligsociale indsats  
på Vapnagaard:
Netværkskoordinator:
Sarah Staal: 
sas@boliggaarden.dk 
Familierådgiver, Kirsten Nørregaard:
kn@boliggaarden.dk

Boliggårdens infomationskontor:
Kommunikationsansvarlig: 
Jacob Jürs: 
jj@boliggaarden.dk
tlf 5182 6694
Infomedarbejder: 
Mikkel Frank
mif@boliggaarden.dk
tlf 4925 2697

VED IND- OG UDFLYTNING
Udlån af trækvogn ved til- og fraflytning 
m.m. kontakt Servicecentret . Her kan du 
også låne nøgle til oplåsning af steler.
Husk parkeringstilladelse, hvis du ved 
til- og fraflytning er nødt til at køre ind 

på de store stier. Du må IKKE holde foran 
blokkene.

SERVICEORDNINGEN
Ved driftsforstyrrelser i forbindelse med 
varme, vand, el og forstop pelse i kloak/
faldstamme efter kl. 15 hver dag, fredag 
efter kl. 14, lør dag og søndag kontakt:

SSG SKADESSERVICE, TLF. 70 21 03 71
Ordningen gælder kun akut opståede 
skader, som absolut ikke kan vente med 
udbedring til normal arbejdstid.

FÆLLESBESTYRELSEN
FORRETNINGSUDVALGET:
Formand: Anje Holmstad
Horsedammen 17, st.th. Tlf. 6131 4095 
E-mail: anje@vapnet.dk
Næstformand: Birger Pedersen 
Hestens Bakke 8, 2. th. Tlf. 6013 3002
E-mail: birgerpedersen1948@gmail.com
Kasserer: Süleyman Benli 
Horsedammen 16, 2. tv. Tlf. 4911 2860 
E-mail: benlisuleyman@yahoo.dk
Sekretær: Solgerd Jørgensen
Hestens Bakke 9, 1. tv. 
E-mail: referat.vap@gmail.com

VAPNAGAARDS HJEMMESIDE
www.vapnet.dk 

VTV  HJEMMESIDE
www.vtv.dk

OMRÅDEBESTYRELSERNE
OMR. 71, HESTENS BAKKE ØST 
Blok 1, 2, 3, 4, 5
Formand: Anita Pedersen 
Hestens Bakke 8, 2. th.
Tlf. 4925 2601 | 2874 9544
E-mail: omr71vapnagaard@gmail.com
Kontor: Hestens bakke 12, kld. 
Bestyrelsen træffes 1. ons. hver måned
kl. 19 - 20.  (tlf. 4925 2601)

OMR. 72, HESTENS BAKKE VEST 
Blok 6, 9, 12, 15, 18 
Formand: Jette Kjær 
omr72vap@gmail.com | 2719 7028 
Kontor: Hestens Bakke 36, kld. 
Bestyrelsen træffes efter aftale.

OMR. 73, SPOREGANGEN ØST 
Blok 7, 8, 10, 11
Formand: Marianne Larsen 
Sporegangen 7, st. th.  Tlf. 6116 9173
E-mail: Marianne.larsen@vapnet.dk
Kontor: Hestens Bakke 1, kld. 
E-mail: omr73@vapnet.dk
(Tlf. 4925 2603)
Bestyrelsen træffes efter aftale.

OMR. 74, RYTTERBAKKEN 
Blok 23, 24, 27, 28, 29

Formand: Ole Karlsson, Tlf. 2635 1445
E-mail: o.karlsson@vapnet.dk
Hovmarken 2, 1.th. 
Kontor: Hovmarken 6, kld.  
(Tlf. 4925 2604)
Bestyrelsen træffes efter aftale.

OMR. 75, HORSEDAMMEN 
Blok 34, 35, 38, 39, 40, 41
Formand: Steffen Redder  
Horsedammen 6, st.th., Tlf. 5046 6870 
E-mail: sredder@stered.dk
Kontor: Horsedammen 18, kld.
E-mail: omr75vapnagaard@gmail.com
Bestyrelsen træffes efter aftale.

OMR. 76, PONYDALEN
Blok 46, 47, 50, 51, 52, 53
Formand: Rie Skjoldemose
Ponydalen 9, st. th. Tlf. 4922 4240 
Kontor: Ponydalen 9, kld. 
E-mail: omr.76@vapnet.dk 
Træffetid: Første onsdag i måneden kl. 
18.30 - 19 (Tlf. 4925 2606)

OMR. 77, PISKESMÆLDET
Blok 48, 49, 54, 55, 56, 57
Formand: Jack Seiler-Holm
Tlf. 2144 2227
E-mail: jackseiler-holm@hotmail.com
Kontor: Piskesmældet 12, kld. 
Bestyrelsen træffes efter aftale.

OMR. 78, HESTESKOEN
Blok 36, 37, 42, 43, 44, 45
Formand: Klaus J. Christensen
Hesteskoen 3, st. th.  Tlf. 4922 1292
E-mail: klausjelle@vapnet.dk
Kontor: Hesteskoen 12, kld. 
E-mail: omr.78@vapnet.dk 
Kontortid: Første onsdag hver måned kl. 
18.30 - 19. (Tlf. 4925 2608)

OMR. 79, FOLEHAVEN
Blok 25, 26, 30, 31, 32, 33
Formand: Solvejg Abildgaard-Jensen
Blishøj 8, st. th. 
Kontor: Blishøj 7, kld.
Tlf. 4925 2609
Telefontid hverdage kl. 17 - 18.
E-mail: omr79vapnagaard@gmail.com

OMR. 80, BLISHØJ
Blok 19, 20, 21, 22
Formand: Marianne Olsen
Blishøj 16, st. tv. 
Tlf. 2690 9031
E-mail: arendtolsen@hotmail.com
Bestyrelsen træffes efter aftale.

OMR. 81, SPOREGANGEN VEST 
Blok 13, 14, 16, 17
Formand: Klaus Poulsen
Sporegangen 4, st. tv. Tlf. 2620 4599
Kontor: Sporegangen 4, kld. 

E-mail:  multiklaus@gmail.com
Bestyrelsen træffes efter aftale.

UDLEJNING OG UDLÅN
GL. VAPNAGAARD
Priser for udlejning på går den:
1. sal m. anretterkøkken (max. 40 pers.):
Beboere: 750 kr.  Dep. 1.000 kr.
Andre: 1.500 kr.   Dep. 1.500 kr.
Laden med anretterkøkken: 
Beboere: 1.500 kr., dep. 2.000 kr.  
Andre: 3.000 kr., dep. 3.000 kr.
Max. 300 pers. Service til 100 pers.
Tlf. 4925 2627 
Andre kan højst reservere ½ år frem.

SENIOR CENTER
Udlejning for +55 ved Kurt Davidoff 
Tlf. 6044 0402

KLUBBER OG FORENINGER
AKTIVGRUPPEN
Kontakt: Kirsten Johansen Tlf. 4921 1546

VAPNAGÅRDS FESTUDVALG
Kontakt: Birger Pedersen
Tlf. 6013 3002
Kasserer: Jytte Zwisler 4922 6997
Mobil: 6186 6997

FODTUSSERNE
Søndage kl. 13 ved servicecenteret
Ole Karlsson 2634 1445
E-mail: o.karlsson@vapnet.dk
Jørgen Elkorn 2292 5005
E-mail: elkorn@youmail.dk

STYRK DIN KROP
Man. kl. 10 - 12 i Laden, Gl. Vapnagaard
Kontakt: Lonnie Sørensen, tlf. 2798 6015 

FOLEHAVENS BILLARDKLUB
Folehaven 1, st, th. Torsdag kl. 19 - 22.
Kontakt: Knud Johansen
Tlf. 2678 6579.

FIBROERNE
Hestens Bakke 12, kld.
Første torsdag i måneden kl. 12.30 - 16. 
Kontakt: Anita Pedersen
Tlf. 2874 9544  

VAPNAGAARD BILLARDKLUB
Hesteskoen 15, kld. tirs. kl. 19 - 22.
Kontakt: Formand Liselotte Nielsen, 
tlf. 5090 9204, 
E-mail: lotte.vagn@pony-dalen.dk

HELSINGØR  GYMNASTIK  FORENING
KRONBORGGYMNASTERNE
Rytterbakken 9
Kontakt: Dorthe Wiedenbein 
Tlf. 6169 9517
E-mail: hgfsekr@gmail.com

DEN TYRKISKE KULTURCAFÉ
Hovmarken 8, 1, Gl. Vapnagaard
Man. - ons. lukket, torsdag og fredag kl. 
17 - 22, lørdag og søndag kl. 11 - 22

BRIMIR - AKTIVT ROLLESPIL  
NORDSJÆLLAND
Horsedammen 3, kld. tv.
Mødetid: Tredje søndag i måneden.
Kontakt: Formand Frej Guldberg,
Tlf. 2752 0655
E-mail: kontakt@brimir.dk

KRONBORG LINEDANCE
Laden, tirsdage kl. 17 - 21
Formand: Susanne Nielsen 
Tlf. 2617 0590
E-mail: susnielsen58@gmail.com og 
Kontakt: Lone Nilsson, tlf. 4922 1051

SENIORKLUBBEN ’DET GRÅ GULD’
SeniorCentret, Hestens Bakke 43
Onsdag kl. 13 - 16
Kontakt: Formand, Anette Krone
Tlf.: 2239 2030
E-mail: anettekrone@yahoo.dk

VAPNAGAARDGRUPPEN
Værksted for kunstnere, Folehaven 18, 
kld.
Træffetid: 1. tirsdag/mdr. kl. 14 - 14.30.
Formand: Kirsten Christiansen
Tlf. 2021 8874
E-mail: kirstens@christiansen.mail.dk
Kontakt: Johnnie Jensen, 
Tlf. 4044 7951

VFK - 72 VAPNAGÅRD FODBOLDKLUB
Hovmarken 3, kld. 
Formand: Tim Pihl 
Tlf. 2961 9121
E-mail: timpihl10@gmail.com
Hjemmeside: www.vfk72.dk

FKF - 96 FODBOLDKLUB
Piskesmældet 3, kld. 
Formand: Selahattin Taspinar,
Mobil: 2026 8033 
E-mail: selahattin.taspinar58@gmail.com

VAPNAGAARD TV (VTV) 
Vapnagård ServiceCenter, 
Hovmarken 7.
Tlf. 4925 2638. 
Hjemmeside: www.vtv.dk
Email: vtv@vtv.dk
Formand: Ole Karlsson, tlf. 2635 1445
E-mail: formand@vtv.dk

DANSKE HANDICAP-
ORGANISATIONER
SeniorCentret, Hestens Bakke 43
Formand: Lisbet Kragh, 
Tlf. 6126 1009
E-mail: lisbetkragh@hotmail.com

GULD - QUILTERNE
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Torsdag kl. 10 - 15
Kontakt: Lotte Holmgreen
Tlf. 2010 1122 
E-mail: lotte@holmgreen.com

SLÆGTSFORSKNING
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Tirsdag kl. 9 - 12 i ulige uger.
Kontakt: Jan Niemann (formand)
Tlf. 7170 6383
E-mail: formand@dis-helsingor.dk

BINGO  I  LADEN  Kl. 19 - 21.30
Torsdag hver uge, Festudvalget.

LÆNKEN
Alkoholrådgivning - hjælp til selvhjælp
Rytterbakken 6, kld., www.laenken.dk 
Tlf. 4922 1300 
Mandag og torsdag kl. 16 - 19 
E-mail: helsingorlaenken@vapnet.dk
Formand: Uffe Eriksen, tlf. 6068 3630 

SYSTUE 
Hestens Bakke 36, kld. 
Mandage lige uger kl. 19 - 21
Onsdage ulige uger kl. 13 - 15
Kontakt: Sussi Kabat
Tlf. 4023 0408
E-mail: kabat2008@hotmail.com

VAPNAGAARD FÆDREGRUPPE
Blishøj 15, kld. Alle dage kl. 18.30
Formand: Menderes Acikel
Tlf. 2894 5857
E-mail: aci38@helsingor.dk

BYDELSMØDRE i HELSINGØR
Forkvinde: Tina Brink 
Tlf. 2271 1295
E-mail: tinab.home@ofir.dk

KULTURHUS SYD
Hovmarken 7 v. Vapnagaard Servicecen-
ter. For lån af lokaler o.a. kontakt:
Aktivitetskoordinator Anette Juel 
Carlsen ajc03@helsingor.dk | 2531 3610

VAPNAGAARDS FOTOSTUDIE
Gratis familie-/portrætfotografering 
for Vapnagaards beboere.
 
Opgiv tlf. nr., navn og adresse til:  
bendtolesen@vapnet.dk 
OBS! Ingen dyr i fotostudiet.
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Vind  

en iPad

Hvis du er beboer i Boliggården eller står du på venteliste til  
en bolig hos os, så har du mulighed for at vinde en iPad.
Det eneste du skal gøre er at logge ind på:  

”Min Side” på www.boliggaarden.dk 

Her skal du krydse af, hvilke oplysninger vi må registrere om 
dig, og hvilke du helst er fri for at vi gemmer.

Nye regler gør, at vi skal have dit samtykke til vores registre  
- derfor har vi brug for, at du tager stilling. 
Hvis du oplever tekniske problemer med at logge ind på ”Min 
Side”, er du velkommen til at ringe til os på telefon 4921 1104.

Vi trækker lod tre gange henover 2018, og vinderne får 
direkte besked.
Man deltager i konkurrencen, hvad enten man har givet eller 
nægtet samtykke på ”Min Side” på www.boliggaarden.dk

Dit lokale boligselskab

Hjælp os og vær med  
i lodtrækningen om 3 iPads


