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NYTÅRSORD: Et år er gået. Mangt og meget er sket. Den 
almene sektor står for skud. Regeringen vil spare på bo-
ligsikringen. Det kan man gøre, hvis huslejerne bliver bil-
ligere. Derfor er der indgået en aftale imellem de almene 
boligorganisationer og regeringen om, at sektoren skal 
spare 8 procent.

Det gyldne spørgsmål vil være: Hvordan gør man det?
Thjaaa, hos os må vi kigge på, om vi kan optimere drif-

ten. Eller sagt på dansk, vi skal overveje alle vore måder 
at udføre arbejdet på – måske kan det gøres enklere eller 
smartere på andre måder. Der skal også kigges på admini-
strationen. Gør vi det godt nok, eller kan noget gøres på 
andre måder, så der kan spares ressourcer?

Personligt er jeg af den opfattelse, at service- og admi-
nistrationspersonalet her på Vapnagaard løber rimeligt 
stærkt. De skal ikke løbe stærkere, for vi vil have raske an-
satte, der gerne vil blive hos os, fordi her er godt at være, 
og fordi det er det billigste – sjovt nok. Men – måske skal 
nogle ting ændres, eller fordeles på andre måder. Enhver 
drift er nødt til hele tiden at kigge på det, man gør for at 
følge med udviklingen. Er der maskiner, der kan gøre ar-
bejdet og så videre.

På Vapnagaard har vi i det forgangne år fået lidt nye 
naboer, der er flygtet fra det land, hvor de blev født. De 
er flygtet fra modbydelige krige - krige, vi selv aldrig øn-
sker, vil ramme os. Vi skal tage godt imod dem, og der, 
hvor det kan give problemer, skal vi løse problemerne så 
hurtigt som muligt. Mennesker, der kommer fra andre kul-
turer, har andre måder at leve på og andre opfattelser af 
livet, end vi har. Vi skal komme dem i møde så meget som 
muligt og guide dem igennem det, de ikke kender til.

Kære beboere på Vapnagaard
Vi har haft et roligt år i forhold til hærværk og ødelæg-

gelser. Det er vi rigtigt glade for, da det sparer på husle-
jepengene. Der er jo kun en part til at betale, og det er 
os selv. Der gøres meget for fortsat at opretholde det, 
vi kan kalde ro og orden. I den forbindelse har vi fået en 
fædregruppe, der hjælper med at snakke med de unge 
og guide dem. Til indvielsen i deres lokale sagde forman-
den disse vise ord: Der er nogle derude, der vil tage vores 
børns fremtid. Det vil vi ikke være med til. Derfor har vi 
oprettet fædregruppen.

Kloge ord fra en klog mand, og dejligt at gruppen vil 
deltage i vores fællesskaber.

Vi har fortsat også en lille følge-hjem gruppe, som 
følger ældre til og fra bingo i Laden. Det har efter sigen-
de udviklet sig til hyggesnak med mennesker, man ikke 
tidligere kendte. Man kan jo tale om mangt og meget på 
turen frem og tilbage.

Vi har frivillige, der står for vores mange arrangemen-
ter – etniske middage – som jeg må se at komme til – for 
man fortæller mig, at det er smadder hyggeligt og sjovt. 
Vi vil jo helst have mere af det sjove. Loppemarkeder, bin-
go, de traditionelle arrangementer som fastelavn, sankt-
hans, juletræstænding, juletræsfest og lignende. Vi har 
gruppen ’Børn på Vapnagaard’, som laver arrangementer 
med børn, hvor alle er velkomne. Vi har sågar en tøjbytte-
kælder, hvor man kan erhverve alt, hvad hjertet begærer. 
Det bugner af tøj, sko, legetøj, børnenyttige ting, senge 
og meget andet. Jeg så det med egne øjne forleden dag. 
Det er meget imponerende.

I det hele taget er det imponerende, hvad der foregår i 
vores boligområde af frivillige gerninger.
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FASTE  ARRANGEMENTER
 

ZUMBA
Mandage kl. 16.30 - 17.15
Tirsdage (kun for kvinder) kl. 9 - 9.45
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8
 
BINGO (FESTUDVALGET)
Torsdage kl. 19 - 21.30
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8
 
AFSPÆNDINGSGYMNASTIK FOR KVINDER
Fredage 9.00 - 9.45
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8 
 
DET GRÅ GULD
Onsdage kl. 13 - 16
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
 
LEKTIECAFÉ
Tirsdage kl. 14 - 18
Kulturhus Syd, Hovmarken 7
 
SUNDHEDSPLEJERSKERNE  - ÅBENT HUS
Fredage kl. 10 - 12
Helsingør Kommunes Sundhedsplejersker. 
Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8
 
SYSTUE
Mandage lige uger 13 - 15
Onsdage ulige uger 19 - 21
Hestens Bakke 36, kælderen
 
FODTUSSERNE
Søndage kl. 13
Vapnagaard Servicecenter, Hovmarken 7
 
STYRK DIN KROP
Mandage kl. 10 - 12
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8
 

Har du et arrangement, der skal på den faste liste, 
så henvend dig til redaktionen: 
jj@boliggaarden.dk eller 5182 6694

Desværre blev ’vores’ bibliotek nedlagt til stor sorg for 
mange af os. Kommunen har dog besluttet fortsat at betale 
husleje, varme, el og rengøring i huset. Huset skal nu om-
dannes til et hus, hvor frivillighed, klubber, foreninger, un-
dervisning og kulturelle tilbud forhåbentligt bliver den ny 
virkelighed. Dette kan kun lade sig gøre med jeres hjælp og 
en del frivilligt arbejde. I afskærmningen i servicecenteret 
vil UU-Øresund fortsætte sin rådgivning, og der vil komme 
mere rådgivning af forskellig karakter på det sted.

Efterhånden som der danner sig et billede af husets ind-
hold, vil der blive informeret om det.

Beboerne på Vapnagaard har altid været gode til at tage 
imod nye ting. Beboerne vil gerne være med til at udvikle – 
til gavn for sig selv, naboer, genboer og dem, vi ikke kender 
– i vores boligområde. Det er et kæmpe gode for Vapnaga-
ard, at mange arbejder seriøst for det gode naboskab – det 
gode sted at bo.

Ræk altid en hånd ud til en, der trænger. En dag er det 
måske dig, der bliver glad for den fremstrakte hånd.

Sammen kan vi mere.
Med disse ord vil jeg ønske alle vore beboere et rigtigt 

godt og helsebringende nyt år – 2018.

              Anje Holmstad
                           Formand

Foto: Bendt Olesen
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NY ADRESSE: Dine viceværter og 
din varmemester har fået ny mailad-
resse.

- I forbindelse med den nye drifts-
struktur på Vapnagaard, kan man 
ikke længere skrive til de enkelte 
afsnit, eller varmemesteren. Alle 
henvendelser skal fremover rettes 
til mailadressen drift1@boliggaarden.
dk, oplyser Rebecca Dyrby, driftschef 
på Vapnagaard.

Én samlet mail-adresse
Det betyder, at når du fremover skal 
have fat i din vicevært eller i varme-
mesteren, kan du ikke længere bruge 
de gamle mailadresser. Fremover 
skal du bruge én og samme mailad-
resse til både vicevært og varmeme-
ster: drift1@boliggaarden.dk

Ny mail-adresse til din vicevært

Du kan også vælge at henvende 
dig personligt i Vapnagaard Ser-
vicecenter (Hovmarken 7), eller ringe 
på tlf. 4925 2627 i hele centerets åb-
ningstid (mandag – onsdag 8 – 15, 

torsdag 8 – 17, fredag 8 – 14).
Du har også muligheden for at 

melde fejl via Vapnagaards hjemme-
side - vapnet.dk under ’MELD FEJL’ .
                       jürs

- Alle henvendelser ejendomsmestrene i de enkelte afsnit og til Vapnagaards var-
memester skal fremover rettes til mailadressen drift1@boliggaarden.dk, oplyser 
Rebecca Dyrby, driftschef på Vapnagaard.        (Foto: Mikkel Frank)

LYS I LAMPEN: Mange beboere har 
på det sidste været forbi Servicecen-
tret og fejlmeldt manglende lys i 
gadelamperne på Vapnagaard. Det 
sætter gartnerafdelingen, der har an-
svaret for lys på fællesarealerne, stor 
pris på.

Gartnerteamet har løbende sam-
let ind og meldt fejlene ind til Forsy-
ning Helsingør, der står for vedlige-
holdelsen af dele af udebelysningen, 
og forsyningen har også været rundt 
for at løse nogle af problemerne.

Der er desværre stadig nogle ud-
fordringer i Hesteskoen og i dele af 
Piskesmældet. På nogle af de del-
strækninger, som lamperne er delt 
op i, er der kabelfejl, og dem er For-
syning Helsingør ved at lokalisere. 

- Jeg har løbende haft en snak 
med en ansvarlig medarbejder hos 
Forsyning Helsingør, og vi hjæl-
per hinanden med feedback på det 
pågående arbejde omkring den 
manglende gadebelysning, fortæl-

Vær med til at skabe bedre lys
ler Daniel F. Pedersen, der er leder af 
gartnerteamet.

De gadelamper, som står på stier 
og brandveje, er en del af det kom-
munale lysnet, mens de lamper, der 
er vores på Vapnagaard, er dem, der 
blev sat op foran blokkene i forbin-
delse med renoveringen.

- Vi vil være rigtig glade for, hvis 
beboerne vil hjælpe os og melde 

manglende lys i gadelamperne ind 
til os i Servicecenteret. Det hjælper 
os meget, at man er så præcis som 
muligt omkring gadelampernes pla-
cering, så sørger jeg for at lave en 
samlet fejlmelding løbende til Forsy-
ning Helsingør, så vi kan få det bedst 
mulige lys på Vapnagaard, lyder det 
fra Daniel.
                       jürs

- Vi vil være rigtig glade for, hvis beboerne vil hjælpe os og melde manglende lys 
i gadelamperne ind til os i Servicecenteret. Det hjælper os meget, at man er så 
præcis som muligt omkring gadelampernes placering, siger Daniel Faber Pe-
dersen, gartnerchef på Vapnagaard.      (Foto: Mikkel Frank)
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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
John Lykke Larsen (tidligere John Karstensen) og 
Sarah Staal har til huse i servicecentret Hovmarken 7. 
Træffes på tlf. 4925 2627
jok@boliggaarden.dk eller 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
Åbent hus, Gl. Vapnagaard: 
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
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Juleværksted i Kulturhus Syd
JULEVÆRKSTED: I løbet af december kan du gratis be-
søge billedskolens juleværksted i Kulturhus Syd (Hovmar-
ken 7). Onsdag den 27. december, torsdag den 28. decem-
ber og fredag den 29. december kan du alle dage besøge 
juleværkstedet kl. 11 - 14.
Juleværksted,  onsdag den 27. december, torsdag den 
28. december og fredag den 29. december, alle dage kl. 
11 - 14, Kulturhus Syd (Hovmarken 7). Gratis.       
Følg kulturhuset på facebook.dk/kulturhussyd           frank

Følg kulturhuset på Facebook
FACEBOOK: Du kender sikkert allerede Vapnagaards 
Facebook-side, som bestyres af Jytte Olesen.

Kulturhus Syd har sin egen Facebook-side, hvor du lø-
bende kan følge med i arrangementerne og aktiviteterne 
i kulturhuset, der ligger ved Vapnagaard Servicecenter.

Du finder kulturhuset på facebook.dk/kulturhussyd. 
Her kan du se tidspunkter, beskrivelser, kontaktpersoner 
og eventuelle tilmeldingsfrister for de forsekllige arrange-
menter.              facebook.dk/kulturhussyd 
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TRYGHED: Som du måske har be-
mærket, sidder der et ’øje i det høje’ 
i Vapnagaard Servicecenter i form af 
en række videokameraer.

Overvågningen skal være med til 
at skabe et bedre og mere trygt ser-
vicecenter for både beboere, besø-
gende og personalet, der arbejder i 
centeret. Kameraerne giver en bedre 
mulighed for at dokumentere, hvad 
der eventuelt sker af ’uroligheder’ 
indendørs i servicecenteret. På den 
baggrund er der opsat to videoover-
vågnings-’øjne’, der kun indfanger, 
hvad der foregår ved indgangsarea-
let inde i selve servicecenteret og på 
gangarealet ved den indvendige ind-
gangsdør til Kulturhus Syd.

Tanken er at skabe en tryg og sik-
ker arbejdsplads for de ansatte i ser-

’Øjet i det høje’ skaber tryghed

vicecenteret og en tryg atmosfære 
for de beboere, der dagligt besøger 
stedet for at henvende sig i service-

skranken, læse avis eller blot sidde 
ved et af bordene for at få en sludder 
med andre beboere.                frank

’Øjnene’ i Vapnagaard Servicecenter skal være med til at skabe et trygt og sikkert 
sted for både beboere, besøgende og ansatte, der har deres daglige gang i cente-
ret. Videoovervågningen giver en bedre mulighed for at dokumentere eventuelle 
’uroligheder’ i servicecenteret.                           (Foto: Mikkel Frank)

BEBOERSERVICE: De tre serviceaf-
snit med hver deres ejendomsfunk-
tionærer er nedlagt, så nu er alle 
viceværter samlet i ét team på Vap-
nagaard.

Det betyder, at alle henvendelser 
fra beboerne skal gå gennem ser-
vicecentret.

- De eneste opgaver, vi ikke løser 
for beboerne på Vapnagaard, er hus-
lejen, vaskekort og tv-pakkerne - de 
tre ting administreres stadig via vo-
res regnskabsafdeling på Trækbanen, 
men resten klarer vi herude, fortæller 
Christina Ryfos, der er beboerkoordi-
nator i Servicecentret.

Sammen med kontorassistent 
Marianne Roggenkamp og den nye 
driftsleder, Ulrik Krüger udgør hun 
det team, der er det første til at tage 
imod beboerhenvendelser.

Nøglebrikker, nøgler, fejl i lejlig-
hederne, navneskilte til døren og alt 
muligt andet er opgaver, du som be-
boer kan få løst i centeret - og nu kan 

Klar til kaffebar i servicecenteret
du også få et bredt udvalg af kaffe, 
mens du venter.

- Som et forsøg har vi sat en kaffe-
maskine op, hvor beboerne ikke bare 
kan få almindelig kaffe, men også 
latte, espresso, the, kakao og en lang 
række andre varianter af varme drik-
ke, fortæller Vapnagaards driftschef, 
Rebecca Dyrby.

Hvis du har været i servicecentret 
på det seneste, vil du kunne se, at der 
er sat en ny skranke op, og at der er 
blevet rykket rundt på tingene.

Mellem jul og nytår, hvor Ser-

vicecenteret er lukket, vil de midlerti-
dige skærme blive fjernet, og i stedet 
bliver der opsat glasvægge, sådan at 
de ansatte i servicecenteret får deres 
eget rum.

Arbejdstilsynet har andre krav til 
arbejdsmiljøforhold for ansatte, end 
da servicecenteret i sin tid blev byg-
get. Det gælder både sikkerhed og 
tryghed, lydforhold og ergonomi. 
Dertil kommer også, at man skal kun-
ne håndtere beboernes data på en 
diskret måde og leve op til kravene i 
persondataforordningen.   jürs

Foto: Jacob Jürs
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BINGO: Folk på og omkring Vapna-
gaard kan godt begynde at glæde 
sig til 2018.

Festudvalget med Jytte Zwisler 
og Birger Pedersen i spidsen fortæl-
ler nemlig, at den nye bingosæson i 
Laden skydes i gang torsdag den 24. 
januar 2018 kl. 19 - 21.30.

Du kan få mere at vide om bingo i 
Laden ved at ringe til Jytte Zwisler på 
tlf. 6186 6997 eller Birger Pedersen på 
tlf. 6013 3002.                 frank
Bingo i Laden (Hovmarken 8), tors-
dage kl. 19 – 21.30.
Info: Jytte Zwisler (tlf. 6186 6997)
Birger Pedersen (tlf. 6013 2002)

BINGO!

MOTION: Der er gang i afspæn-
dingsgymnastikken for kvinder på 
Vapnagaard. Fredage kl. 9 – 9.45 kan 
du være med til afspændingsgymna-
stik i Laden.

Det hele er arrangeret af helheds-
planen for Vapnagaard i samarbejde 
med LOF, og det koster 250 kroner 
pr. halvår at deltage.               frank
Afspændingsgymnastik for kvin-
der, fredage kl. 9 – 9.45, Laden, Gl. 
Vapnagaard, Hovmarken 8

Gymnastik for kvinder

Fastelavn på Vapnagaard
FASTELAVN: Søndag den 11. februar 
er der fastelavnsfest på Vapnagaard.
Det fortæller Birger Pedersen til Vap-
nagaard Nyt.

Du kan følge med i, hvad der sker 
til fastelavn på Vapnagaards hjem-
meside vapnet.dk, Facebook og VTV.
Fastelavnsfest på Vapnagaard, søn-
dag den 11. februar 2018.              frank

SENIORLIV: Allerede nu kan du godt begynde at samle appetit til onsdag den 
21. februar, for det bliver en dag med blæs på.

Medlemmerne af Vapnagaards seniorklub, Det Grå Guld, barsler nemlig 
med en ’Gule ærter’-dag onsdag den 21. februar kl. 12.30 i Seniorcenteret (He-
stens Bakke 43).

- Her mødes vi i Det Grå Guld for at spise gule ærter og hygge os. Til dem, 
der ikke er så glade for gule ærter, vil der være brunkål eller et par stykker 
smørrebrød, fortæller Anette Krone, formand for Det Grå Guld til Vapnagaard 
Nyt.

’Gule ærter’-dagen er hovedsageligt for medlemmer af Det Grå Guld. Du 
er altid velkommen til at kontakte Anette Krone (tlf. 2239 2030, mail: anette-
krone@yahoo.dk) for at høre mere om seniorklubben og dens mange arrange-
menter - blandt andet de mange udflugter.
Gule ærter & Brunkål, Det Grå Guld, onsdag den 21. februar kl. 12.30, Vap-
nagaard Seniorcenter (Hestens Bakke 43). Info og tilmelding hos Anette 
Krone (tlf. 2239 2030, mail: anettekrone@yahoo.dk)
     Tekst: Mikkel Frank  Foto: Bendt Olesen

Gule ærter og brunkål

Besøg morgencaféen i Blishøj
CAFÉ MORGENFRISK: Som du sik-
kert ved, slår Vapnagaards Morgen-
café dørene op om mandagen.

Her kan du gratis drikke en kop 
kaffe, nyde en sjat te og spise lidt 
morgenbrød i godt selskab med an-
dre beboere. Det hele foregår man-
dage klokken 8.30 – 10.30 på adres-
sen Blishøj 6 i kælderen, hvor caféen 
er indrettet. Det er ganske uformelt, 
og du bestemmer selv, hvornår du vil 

dukke op inden for tidsrummet 8.30 
– 10.30 mandag morgen.
Morgencafé, mandage kl. 8.30 – 
10.30, Blishøj 6. Gratis.                frank

Foto: Bendt Olesen

Foto: Mikkel Frank
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HÅNDARBEJDE: Du har sikkert set navnet her bagerst i 
Vapnagaard Nyt (side 15) – Guld-quilterne.

Quilterne mødes hver torsdag kl. 10 – 15 i Vapnagaard 
Seniorcenter (Hestens Bakke 43), hvor de sysler med for-
skellige slags håndarbejde – blandt andet patchwork.

Nu søger quilterne nye medlemmer. Så hvis du kunne 
tænke dig at lave patchwork eller andet håndarbejde, er 
du meget velkommen til at kontakte Lotte Holmgreen (tlf. 
2010 1122) fra quilterne. Det koster 100 kroner hver tredje 
måned at være med plus 100 kroner om året, som går til 
Vapnagaard.

Første gang quilterne mødes i det nye år, bliver torsdag 
den 4. januar 2018.
Guld-quilterne, torsdage kl. 10 – 15 i Vapnagaard Se-
niorcenter (Hestens Bakke 43). Info: Lotte Holmgreen 
(tlf. 2010 1122, mail: lotte@holmgreen.com)            frank

Quilterne søger nye medlemmer

Vapnagaard jul og nytår
ÅBNINGSTIDER: Vapnagaard Servicecenter holder lukket mellem jul og 
nytår.

Det betyder, at sidste dag for beboerhenvendelser i servicecenteret in-
den jul er fredag den 22. december kl. 8 – 14.

Vapnagaard Servicecenter åbner igen tirsdag den 2. januar 2018 kl. 8
Vores ejendomsfunktionærer holder fri 25. og 26. december samt 1. 

januar, men træffes på mail (drift1@boliggaarden.dk) i dagene 27. - 29. de-
cember inden for normal arbejdstid.

Ved akut opståede skader, der ikke kan vente med udbedring til almin-
delig arbejdstid, eller ved driftsforstyrrelse i forbindelse med varme, vand 
og el samt forstoppelse i kloak/faldstamme kontaktes SSG skadesservice 
på tlf. 7021 0371.

Glædelig jul og godt nytår!
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ÅRSKALENDER: Nu har du muligheden for at hente et 
gratis eksemplar af Vapnagaards Årskalender for 2018 i 
Vapnagaard Servicecenter.

Traditionen tro er det Vapnagaard Nyts ’hoffotograf’ 
Bendt Olesen, der står for billederne i kalenderen.

Farverige blomster, summende humlebier og et væld 
af frodige bær. Det er blot et lille udpluk af alt det, Vap-
nagaard Nyts ’hoffotograf’ Bendt Olesen fanger med sit 
kamera, når han bevæger sig rundt i Helsingørs største 
boligområde. Vapnagaard er en smeltedigel af nationali-
teter, baggrunde og forskellige mennesker, der tilsammen 
udgør en levende, pulserende og varieret by i byen.

Vapnagaards imponerende mangfoldighed
På sin vis udtrykker de mange forskellige – og smukke – 
blomster, planter og dyr, som Vapnagaard rummer, den 
imponerende mangfoldighed, som boligområdet på top-
pen af byen nyder godt af. Det er hér, forskellighederne 
smelter sammen og bliver til en styrke for beboerne.

Endnu mere imponerende er det måske, at Bendt Ole-
sen har lavet hovedparten af de fine pletskud på én en-
kelt efterårsdag. En slentretur mellem Vapnagaards blok-
ke er på mange måder en grøn og varieret oplevelse, og 
det er netop dét, der kommer til udtryk i Bendt OIesens 

Nu kan du hente Vapnagaard-kalenderen
billeder i Vapnagaard-kalenderen for 2018.

Kalenderens skilderier af de mange flotte indtryk er 
også tænkt som skiftende dekoration til din væg i stuen, 
i køkkenet, entréen, eller hvor du ønsker at hænge dit ek-
semplar af Vapnagaard-kalenderen. Derfor håber Bendt 
og redaktionen bag årskalenderen, at du i løbet af året 
2018 vil finde glæde i de fine farverige fotos, som Bendt 
Olesen endnu en gang har leveret.

God fornøjelse – og et rigtigt godt 2018!

              Foto: Bendt Olesen Tekst: Mikkel Frank

Sådan kommer det til at se ud, når du ved indgangen til december måned 2018 slår op i din Vapnagaard-kalender. Bendt Ole-
sen har  taget de mange flotte billeder til 2018-kalenderen, som du kan hente gratis i servicecenteret.              (Foto: Bendt Olesen)
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INTEGRATION: Succesfuld integra-
tion kan opnås gennem gensidige 
relationer mellem gamle og nye 
borgere i lokalsamfundet.

Derfor er BL - Danmarks Almene 
Boliger og Foreningen Nydansker 
gået sammen om app’en ’Velkom-
men’, som opfordrer beboere og 
ansatte i de almene boligområder 
til at tage godt imod nyankomne 
flygtninge.

Danmark har netop fået sin første 
app om god modtagelse af flygtnin-
ge. App’en ’Velkommen’ henvender 

Ny app skal fremme integrationen
sig til de personer, som møder flygt-
ninge i deres hverdag i de almene 
boligområder, og som kan hjælpe 
de nye beboere med at finde sig til 
rette i lokalområdet.

Byder nye beboere velkommen
Bent Madsen, direktør i BL - Dan-
marks Almene Boliger, fortæller om 
det at byde nye beboere velkom-
men:

- De almene boliger har altid 
taget et samfundsansvar. Ikke alle 
flygtninge skal bo alment, men 

mange skal, og for at sikre et godt 
naboskab opfordrer vi beboere, 
afdelingsbestyrelser og ansatte til 
at byde de nye velkommen. En god 
modtagelse i boligområdet danner 
grobund for en god integration i 
det danske samfundet.

App’en indeholder inspiration til 
den første kontakt, godt naboskab, 
kultur og kommunikation og hen-
vender sig også til beboerne. 

’Velkommen’ er gratis og kan hen-
tes i App Store og i Google Play.

App’en ’Velkommen’ inde-
holder inspiration til den før-
ste kontakt, godt naboskab, 
kultur og kommunikation, 
og den henvender sig blandt 
andet til beboerne i de al-
mene boliger. 

’Velkommen’ er gratis og 
kan hentes i App Store og 
i Google Play.

SYSTUE: Kælderlokalet i Hestens Bakke 36 huser jævnligt 
en flok flittige fingre.

Mandage i lige uger kl. 19 - 21 og onsdage i ulige uger 
kl. 13 - 15 er der nemlig systue på adressen. Første gang i 
2018 bliver mandag den 8. januar.

Det er Sussi Kabat fra Hestens Bakke, der står bag sy-
stuen, hvor alle er velkomne.

Hør mere om Sussis Systue
Flere beboere på Vapnagaard kender måske allerede Sussi 
som formand for området Hestens Bakke Vest, hvor hun 
er formand.

Du kan kontakte Sussi Kabat på kabat2008@hotmail.
com, hvis du ønsker at høre mere om systuen.
Systue, Hestens Bakke 36 kælderen, mandage i lige 
uger kl. 19 - 21 og onsdage i ulige uger kl. 13 -15.       frank

Hvor de flittige fingre bor

Kælderlokalet i Hestens Bakke 36 huser jævnligt en flok flit-
tige fingre. Mandage kl. 13 - 15 og onsdage kl. 19 – 21 er der 
nemlig systue på adressen. Det er Sussi Kabat fra Hestens 
Bakke, der står bag systuen, hvor alle er velkomne til at lade 
håndarbejdet og kreativiteten florere.       (Foto: Bendt Olesen)
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KREATIV: Går du og drømmer om at lave porcelænsmaling sammen med 
andre, så er det måske en god ide at kigge forbi Blishøj.

Karin Kjeldsen, Blishøj 3, 1. mf. vil nemlig gerne åbne sin dør for andre, der 
har interesse i at lave porcelænsmaling. Tanken er, at hun tirsdage fra klokken 
18 åbner sit hjem for andre mennesker, der har interesse i porcelænsmaling.

Lejlighedsvis underviser
Du skal selv medbringe de forskellige ting, der skal bruges til selve porce-
lænsmalingen, og betale et forholdsvis lille beløb, så der er kaffe og te om 
tirsdagen hos Karin.

Planen er også, at der af og til vil dukke en underviser op, som også kan 
brænde det malede porcelæn. 
Porcelænsmaling hos Karin Kjeldsen, tirsdage fra kl.18 , Blishøj 3, 1. mf. 
Info og tilmelding: Karin Kjeldsen tlf. 2621 4526                frank

Porcelænsmaling
- måske noget for dig?

FASTELAVN: Er du til hygge, en god 
kaffetår og et par velsmagende faste-
lavnsboller, bør du møde op i Vapna-
gaards Seniorcenter (Hestens Bakke 
43) onsdag den 7. februar kl. 12.30.
Her holder medlemmerne af Vapna-
gaards Seniorklub, Det Grå Guld, fa-
stelavn med fastelavnsboller.

- Vi mødes og hygger os til det 
her fastelavnsarrangement i Det Grå 
Guld, fortæller klubbens formand, 
Anette Krone til Vapnagaard Nyt.

Arrangementet er fortrinsvis for 
medlemmer af Det Grå Guld, men 
du er altid velkommen til at kontakte 
Anette Krone (tlf. 2239 2030, mail: 
anettekrone@yahoo.dk) for at høre 
mere om klubben og dens mange ak-
tiviteter.                  frank
Fastelavn, Det Grå Guld, onsdag 
den 7. februar kl. 12.30 i Vapnaga-
ard Seniorcenter, Hestens Bakke 43. 
Info: Anette Krone (tlf. 2239 2030, 
mail: anettekrone@yahoo.dk)

Seniorfastelavn

HÅNDARBEJDE: Der er med garanti 
gang i strikketøj, sytøj og snakketøj, 
når de flittige mødes i Vapnagaards 
håndarbejdscafé, som du gratis kan 
besøge i Vapnagaard Servicecenter 
(Hovmarken 7, Helsingør) den første 
tirsdag i måneden kl. 15 - 17.
Her bydes du også på en tår kaffe, lidt 
te og et par småkager.                frank

Besøg håndarbejdscaféen

SOCIALE MEDIER: Unge mennesker vil om få år ikke kunne rette nakken og 
kigge op – de har nemlig altid næsen i telefonen! Den påstand løber man 
jævnligt på, når snakken går om unge og deres færden i de sociale.

Men er det så slemt, og hvad laver de egentlig derinde, på snapchat, insta-
gram og alle de andre steder, som vi over 30 år ikke aner hvad er?

Alt det og meget mere ved Lykke Møller Kristensen, og den 24. januar 
kommer hun til Vapnagaard og fortæller og svarer på spørgsmål. Lykke Møl-
ler Kristensen er journalist, foredragsholder, blogger og meget mere. Hun er 
jævnligt i medierne, hvor hun bliver brugt som ekspert i sociale medier ge-
nerelt og specifikt i de unges brug af medierne.

Så går du og er lidt urolig over dit barns færden på nettet og på de sociale 
medier, eller er du bare nysgerrig, så læg endelig vejen forbi Kulturhus Syd, 
som sagt den 24. januar. Tidspunktet er klokken 17, og efter 40 minutters 
spændende oplæg og en pause får alle mulighed for at stille spørgsmål.

Det er ganske gratis at deltage, og der er ikke krav om tilmelding.           jürs

Hvad laver de unge på nettet?
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UDSTILLING: Det er drømme i stor-
format, der for tiden udfolder sig 
mellem blokkene på Vapnagaard.

Fotografen Ken Hermann, der 
igennem de seneste måneder har 
arbejdet på ti portrætter af Vapna-
gaard-beboere fotograferet i deres 
egne lejligheder, udstiller nu sine 
færdige billeder på Vapnagaard.

Portrætterne udgør tilsammen 
kunstinstallation ’Drømme fra Vapna-
gaard’, som du kan opleve på arealet 
ved Vapnagaard Servicecenter og 
Hestens Bakke, fri adgang.

Vapnagaards mangfoldighed
Og det er virkelig drømme i storfor-
mat, der er tale om her. Portrætterne 
er nemlig blæst op i 2 x 3 meter, så 
billederne er til at få øje på.

Ken Hermann har tilsyneladende 
nydt at arbejde med beboerne i for-
bindelse med tilblivelsen af ’Drømme 
fra Vapnagaard’.:

- At få lov til at portrættere nogle 

Drømme i storformat
af beboerne på Vapnagaard har 
været utrolig interessant og en 
fantastisk oplevelse. Ens opstille-
de portrætter, men med en utrolig 
forskellighed, som jeg synes, netop 
afspejler den mangfoldighed, man 
oplever på Vapnagaard, lyder det fra 
fotografen.

Formanden takker
Ved åbningen af udstillingen rettede 
Vapnagaards formand Anje Holm-
stad en stor tak til alle, der har været 
med i portrætprojektet.

- I den anledning vil jeg gerne ret-
te en særlig tak til de frivillige, som 
oftest bliver en form for ’skyggeper-
soner’ ved den slags begivenheder. 
Tak til dem, der fotograferede. Tak 
til dem, der beskrev oplevelsen. Tak 
til dem, der lavede kaffe. Tak til dem, 
der dækkede bord. Tak til dem, der 
rumstererede med borde og stole. 
Tak til dem, der styrede en pullert 
– såvel ned – som op. Stor stor tak 

til dem, der ryddede op (opryddere 
skal forgyldes). Tak til alle, der – også 
ved åbningen af udstillingen - gjorde 
Vapnagaard til et vanvittigt levende 
og smukt sted at bo. Mine drømme 
om Vapnagaard: At flere går med i 
fællesskabet, hvor vi har det sjovt, 
hyggeligt og givende med hinanden, 
der hvor der er højt til loftet, lød det 
fra formanden i forbindelse med åb-
ningen af Ken Hermanns udstilling, 
hvor lokalpolitikere, beboere, Elisa-
betta Saiu fra Kunst & Byrum (Helsin-
gør Kommune), beboerdemokrater, 
lokalpressen og naturligvis fotogra-
fen selv var mødt op.

Hermann har tidligere udstillet og 
publiceret fotografier i blandt andet 
London og New York samt The Guar-
dian og National Geographic.
’Drømme fra Vapnagaard’, i det 
fri ved Vapnagaard Servicecenter 
(Hovmarken 7) og Hestens Bakke. 
Fri adgang – døgnet rundt.
  Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

- At få lov til at portrættere nogle af beboerne på Vapnagaard har været utrolig interessant og en fantastisk oplevelse. Hjem 
og boliger, som ude fra synes at være helt ens, rummer på så forskellige historier. Ens opstillede portrætter, men med en utrolig 
forskellighed, som jeg synes, netop afspejler den mangfoldighed, man oplever på Vapnagaard, lyder det fra Ken Hermann.
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Navne
NAVNE: Efterårets områdemøder på Vapnagaard resulte-
rede i en række nye navne i bestyrelserne.

62-årige Steffen Redder blev valgt til ny områdefor-
mand i Horsedammen, hvor han i flere år har været med 
i det beboerdemokratiske arbejde, og hvor han har boet 
igennem de seneste 12 år.

Før det har Steffen boet 8 år i Rytterbakken og 15 år i 
Hovmarken, så man kan med rette sige, at det er en herre, 
der kender Vapnagaard godt, der nu har sat sig i for-
mandsstolen i Område 75.

Steffen Redder er uddannet EDB-assistent og har un-
dervist på aftenskole i Helsingør. Nu arbejder han i Kvickly 
i Prøvestenscenteret, så flere Vapnagaard-beboere er 
uden tvivl stødt på Steffen, når de har været ude at hand-
le. Andre kender måske Steffen fra Vapnagaard TV (VTV), 

Jeg vil være med til at gøre en forskel
hvor han i en årrække først var næstformand og sidenhen 
formand.

- Det var der, jeg fik tilnavnet ’Mister TV’, smiler Steffen, 
da Vapnagaard Nyt møder ham i Vapnagaard Servicecen-
ter.

Tager del i det beboerdemokratiske arbejde
Vapnagaard Nyt og bladets læsere har også haft glæde 
af Steffens kunnen, for over nogle år var han med til at 
skrive artikler til Vapnagaards centrale nyhedsorgan. Nu 
gælder det for Steffen om at koncentrere sig om det be-
boerdemokratiske arbejde i Horsedammen:

- Jeg synes, det er interessant at deltage i, hvad der 
sker i mit område, og jeg har altid været med til område-
møderne og årsmøderne i Laden. Med mit arbejde vil jeg 
gerne være med til at gøre en forskel ved at have indfly-
delse på det, der bliver besluttet, i stedet for blot at sidde 
oppe i min lejlighed og bare kritisere. Jeg tager del i det 
beboerdemokratiske arbejde, fortæller Steffen Redder.

Det nære i blokkene
Steffen Redder pønser på at genindføre de ellers heden-
gangne blokmøder:

- Mit område dækker over seks blokke. Før i tiden hav-
de vi blokmøder og blokformænd på Vapnagaard, men 
det er gledet lidt ud i sandet. Det satser jeg på, at vi kan få 
op at køre igen, så vi kan få det nære i blokkene med i vo-
res beboerdemokratiske arbejde. Blokmøderne var et fint 
system, synes jeg, så det ønsker jeg at tage op igen, lyder 
det fra den nye områdeformand i Horsedammen.

Her har han sammen med de andre i områdebestyrel-
sen hen over efteråret har været med til at sætte en sik-
kerhedsopdatering af legeredskaberne i søen.

Vapnagaard Nyt ønsker Steffen Redder held og lykke 
med arbejdet som områdeformand i Horsedammen.
                     Tekst og foto: Mikkel Frank

- Med mit arbejde vil jeg gerne være med til at gøre en forskel 
ved at have indflydelse på det, der bliver besluttet, i stedet for 
blot at sidde oppe i min lejlighed og bare kritisere. Jeg tager 
del i det beboerdemokratiske arbejde, fortæller Steffen Red-
der, ny formand i Horsedammen.                 (Foto: Mikkel Frank)

LOKALER: Har du et kulturelt eller foreningsmæssigt ar-
rangement, hvor du skal bruge et lokale eller to, er Kultur-
hus Syd måske noget for dig.

I Kulturhus Syd finder du lokaler, der kan rumme mel-
lem 10-15 i de mindre rum og op 150 personer i husets 
store rum. Huset kan benyttes til kulturelle og forenings-
mæssige arrangementer og aktiviteter. Du bør dog være 

opmærksom på, at kulturhuset ikke kan benyttes til pri-
vate arrangementer eller kommercielle formål.
Ønsker du yderligere info om lån af Kulturhus Syd, kan 
du kontakte Anje Holmstad (anje@vapnet.dk tlf. 6131 
4095) eller Christina Ryfos (cry@boliggaarden.dk tlf. 
4925 2627), som er Vapnagaards beboerkoordinator 
ved skranken i servicecenteret.                frank

Anje og Christina udlåner lokaler i Kulturhus Syd
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 14 I BEBOERINFORMATION

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.

Inspektører tlf.tid kl. 8-9 og efter aftale.
Onsdag lukket for personlig henvendelse. 
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. 

Inspektørerne har træffetid daglig kl. 8 - 
9 samt tors. kl. 16-17.
Rebecca Dyrby: red@boliggaarden.dk 
Jan D. Pihl: jdp@boliggaarden.dk 
Marianne Roggenkamp: 
mar@boliggaarden.dk
Boligsocial medarb. John Lykke Larsen: 
jok@boliggaarden.dk
Boligsocial medarb. Sarah Staal: 
sas@boliggaarden.dk 
Familierådgiver, Kirsten Nørregaard:
kn@boliggaarden.dk
Infomedarbejder Jacob Jürs: 
jj@boliggaarden.dk
Infomedarbejder Mikkel Frank
mif@boliggaarden.dk

VARMEMESTER
Vapnagaard Servicecenter
Tlf. 4925 2613
Varmemester: Carsten Jørgensen
E-mail: varme-vap@boliggaarden.dk 
Træffes dagligt kl. 8 - 9

DE 3 SERVICEAFSNIT
Tlf.  henvendelse til afsnittene 
4925 2627. Telefontid kl. 8 - 8.30
Kontortid kl. 8.30 - 9.00

SERVICEAFSNIT 1
For adresserne: 
Hestens Bakke og Sporegan gen. 
Kontor: Sporegangen 7, kld.  
Ejendomsmester: Allan Pedersen 
E-mail: vap1@boliggaarden.dk

SERVICEAFSNIT 2
For adresserne: Hovmarken, Rytter-
bakken, Horsedammen og Ponydalen. 
Kontor: Horsedammen 12, kld. 
Ejendomsmester: Jan Thomsen 
E-mail: vap2@boliggaarden.dk

SERVICEAFSNIT 3
For adresserne: Blishøj, Folehaven, 
Hesteskoen og Piskesmældet. 
Kontor: Folehaven 9, kld. 
Ejendomsmester: Henrik Johansen
E-mail: vap3@boliggaarden.dk

TRÆKVOGNE
Udlån af trækvogn ved til- og fraflytning 
m.m. kontakt ejen d oms kontoret i træf-
fetiden for udlevering af nøgle samt for 
evt. adgang ved bomme og steler.

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: Sussi Kabat
Hestens Bakke 36, st.tv.
Tlf. 4925 2602
Kontor: Hestens Bakke 36, kld. 
E-mail: kabat2008@hotmail.com 
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
Kontakt: Vapnagaards næstformand
Birger Pedersen 
Hestens Bakke 8, 2. th. Tlf. 6013 3002
E-mail: birgerpedersen1948@gmail.com

OMR. 80, BLISHØJ
Blok 19, 20, 21, 22
Formand: Marianne Olsen



Vapnagaard Nyt    December 2017    47. årgang    Nr. 5

 BEBOERINFORMATION I 15

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, servicecenteret
Jørgen Elkorn: Tlf. 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
Hulen, 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: Jørgen Petersen (formand)
Tlf. 40 85 67 02
E-mail: dis.helsingor@gmail.com

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 
Man-fre 9 - 12  +  Man. og tors. 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. 4925 2602
Føste gang - mandag 8. januar 2018

ORKIDÉEN
- VÆRESTED FOR UNGE PIGER
Isabell Mohamad tlf. 6048 1887
Perihan Harman tlf. 2040 0164

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

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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’Min gode nabo’-blomsten 
synes jeg skal gå til ...

Navn:  

Adresse:  

 

Indsender: 

Dit navn:  

Telefonnummer:  

Udfyld denne kupon og aflever den i Vapnagaard Servicecenter, hvis du har en god nabo, der fortjener anerkendelse.

Fordi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

MIN GODE NABO BLOMST

Du kan også sende din anbefaling på mail: mif@boliggaarden.dk

Tove har et hjerte af guld
MIN GODE NABO: Tove Gürel bor i Sporegangen, og det 
er der sikkert mange af hendes naboer, der er glade for.
Der er i hvert fald en tidligere nabo, som synes, at Tove 
i dén grad fortjener at blive hædret med Vapnagaard 
Nyts ’Min gode nabo’-buket. Hør blot, hvad naboen skri-
ver om Tove:

- Hun er en supergod nabo, hvor døren altid står åben 
– uanset om man er blå, sort, gul eller noget helt andet. 
Alle er velkomne hos Tove, lyder det fra den tidligere 
nabo.

Samtidig har Tove en utrolig evne til at ’favne’ folk:
- Tove har et hjerte af guld, og hun har altid lige en 

lille ting til børnene. Hun er meget opmærksom, lyder 
det i beskrivelsen af Tove fra Sporegangen.

På den baggrund bliver Tove Gürel årets sidste mod-
tager af Vapnagaard Nyts ’Min gode nabo’-buket.

Tillykke til Tove!

Selv om året rinder ud, kan du stadig indstille din 
nabo til Vapnagaard Nyts ’Min gode nabo’-buket. 
Udfyld kuponen her på siden , eller skriv en mail til:
mif@boliggaarden.dk

          Tekst: Mikkel Frank  Foto: Bendt Olesen


