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AKTIVITETSDAG: I denne glade sommertid er vi i gang 
med at forme programmet for årets Aktivitetsdag her på 
Vapnagaard søndag den 3. september kl. 11 - 15 ved La-
den og Kulturhus Syd/Vapnagaard Servicecenter. 

- Vi har på Vapnagaard en del klubber, foreninger og 
aktiviteter, som vi naturligvis og traditionen tro har invi-
teret til dagen, fortæller Aktivitetsudvalgsformand Ole 
Karlsson til Vapnagaard Nyt og fortsætter: 
- MEN, vi ved, at der ’gemmer sig’ en masse ildsjæle og 
kreative beboere rundt om på Vapnagaard, og vi vil rigtig 
gerne i dialog med jer. Helt præcist vil vi gerne invitere 
dig til at dele din hobby/passion med os andre på Aktivi-
tetsdagen den 3. september.

Det kan eksempelvis være, at du allerede nu er i gang 

Aktivitetsdag på Vapnagaard
med dette års nisseproduktion. På Aktivitetsdagen kan du 
fremvise dine nisser og måske udveksle ideer og teknik-
ker med andre med samme passion.

- Det kan være, du er musikalsk, har et instrument og 
har lyst til at spille et par toner på dagen. Måske vi har så 
mange musikanter, at vi kan danne et Vapnagaard Band, 
lyder det fra Ole Karlsson.

Har du lyst til at have din egen bod/stand på Aktivitets-
dagen, hører vi meget gerne fra dig. Vi ser frem til at høre fra 
dig, senest den 16. august på denne mail-adresse: anettejuel-
carlsen@hotmail.com
Aktivitetsdag, søndag den 3. september kl. 11 - 15, ved La-
den og Kulturhus Syd/Vapnagaard Servicecenter.
              Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

Søndag den 3. september byder Aktivitetsudvalget på Vapnagaard på en aktivitetsdag for alle interesserede. Dagen finder 
sted ved Laden og Kulturhus Syd/Vapnagaard Servicecenter i tidsrummet 11 - 15. Alle er velkomne til at kigge forbi. Her ser du 
Bendt Olesens billeder fra en tidligere Aktivitetsdag på Vapnagaard.        (Foto: Bendt Olesen)
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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 19 - 21  |  Onsdage 13 - 15
Hestens Bakke 36, kælderen
 
FODTUSSERNE
Søndage kl. 13
Vapnagaard Servicecenter, Hovmarken 7

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

FOTO: Det er ifølge arrangørerne en verdenskendt fotograf, 
der i denne tid besøger Vapnagaard.

Det drejer sig om Ken Hermann, der er en af de helt store 
fotografer. Hans billeder har været udstillet i Paris, London, 
Tokyo og København og vist i National Geographic, Die 
Zeit, på CNN og mange andre steder. Nu besøger han Vap-
nagaard for fotografere, udstille og afholde en workshop.

Drømme fra Vapnagaard
Den danske fotograf Ken Hermann (se billedet nederst på 
siden) rejser verden rundt og fotograferer folk, og i august 
lægger han vejen forbi vores boligområde.

Ken Hermann er inviteret af Kunst og Byrum under Hel-
singør Kommune til at tage en portrætserie, der hedder 
’Drømme fra Vapnagaard’.

Ken Hermann vil tage ti portrætter af personer eller fa-
milier i deres eget hjem. Umiddelbart vil fotografierne ligne 
hinanden. Lejlighederne på Vapnagaard har nogenlunde 
samme grundplan, og personerne bliver placeret identiske 
steder. Men personerne selv, deres påklædning og deres 
hjem kommer til at give billedet karakter og vise en flig af 
de drømme, beboerne går rundt og har. Sammen med bil-
lederne vil der være korte tekster, hvor beboerne fortæller 
om deres drømme. 

Din nabo som gavludsmykning
De ti portrætter bliver udstillet samlet på Vapnagaard.

De kommer til at hænge enten på beboelsesejendom-
mene eller i en af de mange tunneler, der er i området.

Portrætserien ’Drømme fra Vapnagaard’ bliver således 
en fortsættelse af de seneste års kunstprojekter, som Kunst 
og Byrum har iværksat. Her har internationale kunstnere 
udsmykket byens gavle med lokalhistorie om blandt andet 
arbejderne på værftet eller middelalderens munke, der ple-
jer de syge.

Ken Hermanns portrætter skildrer individer og deres 
unikke historier i en blanding af dokumentar og fiktion. 
Blandt andet er lyssætningen af billederne, som er en blan-
ding af naturligt og kunstligt lys, med til at give billederne 
et drømmeagtigt udtryk.                            frank

Ken knipser løs

Foto: Mikkel Frank
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RENGØRING: Emhætten er en uundværlig og til tider 
overset praktisk foranstaltning i Vapnagaard-køkke-
nerne. Hvis man sørger for at have den slået ud under 
madlavningen, begrænser den både em og mados i 
køkkenet.

Men sådan en bandit skal jo også gøres ren. Man 
kan ikke bare bruge løs og aldrig bekymre sig om 
rengøring af den.

- Vi oplever jævnligt, at beboere kommer og beder 
om en ny emhætte eller nye filtre, men mange gange 
kan det altså klares med en rengøring, fortæller vice-
vært Steen E. Petersen fra serviceafsnit 2 (Ponydalen, 
Hovmarken, Horsedammen og Rytterbakken) til Vap-
nagaard Nyt.

Rens let med fire enkle råd
Fire enkle trin klarer let en rengøring af emhætten:
1. Træk emhætten ud og tag filterholderen ud. På foto 
1 kan du se, hvor holderen sidder – den løsnes med et 
tryk på de bagerste hvide knapper.
2. Fjern den ramme, der holder filtret på plads (foto 2).
3. Tag filtret ud af holderen (foto 3).
4. Læg filteret med i opvaskemaskinen og giv det en 
tur sammen med det beskidte service.

Når filteret er blevet vasket, skal du lige banke det 
overskydende vand fra i vasken, og så kan du sætte 
det nu rene filter tilbage i holderen og på plads i em-
hætten

Endelig kan du forsigtigt skubbe glasset øverst på 
emhætten frit nedefra, og rengøre det med en fugtig 
klud (foto 4).

Hvis du og alle andre beboere på Vapnagaard 
jævnligt gør emhætterne rene, sparer vi på husleje-
kronerne, og gør køkkenhygiejnen lidt bedre i de en-
kelte husholdninger.

På Vapnagaards hjemmeside vapnet.dk under ’Hent 
info’ kan du se flere tips om rengøring og vedligehol-
delse af din lejlighed.

        Tekst og foto: J. Jürs

Sådan holder
du din emhætte

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4
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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 Karstensen og Sarah Staal har til huse i ser-
vicecentret Hovmarken 7. Træffes på tlf. 4925 2627  |  
jok@boliggaarden.dk eller sas@boliggaarden.dk 
 
STØTTE KONTAKT PERSON TEAM/SKP TEAM
Har du eller din nabo brug for hjælp ved psykisk 
sygdom/misbrugsproblemer, kan du kontakte 
Socialpsykiatriens opsøgende team 
Mandag-torsdag kl. 08 - 16 og fredag kl. 08 - 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

FÆDREGRUPPEN: Der er en økonomisk håndsrækning 
på vej til Fædregruppen Vapnagaard for det opsøgende 
og forebyggende arbejde, som medlemmer af gruppen 
yder i Helsingørs største boligområde.

Det står klart, efter et enigt Økonomiudvalg i Helsingør 
Kommune besluttede at give en bevilling på 56.000 kro-
ner til Fædregruppen Vapnagaard, der roses for at spille 
en væsentlig og positiv rolle i forbindelse med åbningen 
af Kulturhus Syd tidligere på året.

Fædregruppen har været med til at øge den generel-
le tryghed omkring Kulturhus Syd og Vapnagaard Ser-
vicecenter. De 56.000 kroner fra bevillingen skal blandt 
andet bruges til kurser for medlemmerne af Fædregrup-
pen, udflugter til de unge fra Vapnagaard-området og til 
at få flere medlemmer til Fædregruppen Vapnagaard.
Ønsker du at høre mere om Fædregruppen Vapnagaard 
eller deltage i gruppens arbejde, er du velkommen til at 
kontakte formanden Menderes Acikel på tlf. 2894 5857 el-
ler via mail: aci38@helsingor.dk            frank

Ros til Fædregruppen

Der er rosende ord og en økonomisk håndsrækning til Fæd-
regruppen Vapnagaard for det tryghedsskabende arbejde, 
gruppen laver i Helsingørs største boligområde.

JUBILÆUM: Lænken alkoholrådgivning markerede for 
nylig 20 år på Vapnagaard (se billedet). Mandag til fredag 
kl. 9-12 samt mandag og torsdag kl. 16-19 kan du hente 
gratis hjælp og vejledning i foreningens lokale på Rytter-
bakken 6 kælderen, hvis du ønsker et liv uden alkohol.
Info: Formand Uffe Eriksen på tlf. 6068 3630 / 4922 1300 
eller via mail: helsingorlaenken@vapnet.dk             frank
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Foto: Hatim AL Nashar
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TRAKTORNYT: Den er fin, den er 
rød, og den er spritny. Det er ikke 
Oles nye autobil, men vores nye trak-
tor her på Vapnagaard, der er tale 
om.

Vapnagaards gartnerafdeling har 
nemlig lige anskaffet sig en ny, rød 
traktor for bedre at kunne servicere 
beboerne i Helsingørs største bolig-
område.

- Vores gamle traktor var udtjent, 
så vi har været ude at finde en ny. 
Det er en større model og et andet 
mærke. Vores behov har ændret 
sig, og derfor har vi været nødt til at 
købe en ny model, der passer til de 
opgaver, fortæller Daniel Faber Pe-
dersen, gartnerchef på Vapnagaard.

Ifølge gartnerchefen skal den nye 
traktor bruges hele året – blandt an-
det til rydning af parkeringspladser, 
brandveje og stier, da der er fejekost 
og plov med til det nye stykke me-
kanik.

- Vores nye maskine har også pal-
legaffel og skov, så vi kan bruge den 
til forskellige løfteopgaver. Den har 
flere ’muller’ end vores gamle maski-
ne, så den skal nok klare de mange 
opgaver her på Vapnagaard, siger 
Daniel Faber Pedersen.                frank

Det røde traktorlyn

FIT: Fodtussen Jørgen Elkorn fort-
sætter fitnessløjerne i det fri på bak-
ken ved Hestens Bakke samt ved Ryt-
terbakken/Folehaven. Gratis.
Info: Jørgen Elkorn, tlf. 2292 5005

De ringer - vi træner

TAG-NYT: Per Lund Andersen og Palle Nordahl Larsen fra Horsedammen er 
et par flittige fyre. Hen over sommeren har de været i færd med at hamre et 
skur sammen, så beboerne i området har en overdækket hyggekrog til de stille 
sommeraftener.

Det meste af materialet til læskuret er genbrugsbrædder fra et tidligere skur, 
der stod i området, og med de to herrers flid og kunnen står der nu et fint skur.

- Det er cirka halvdelen af blokkens beboere, der kommer og bruger det. På 
hverdage med godt vejr kommer nogle af børnefamilierne også her ned om 
aftenen for at bruge vores grill, som vi også selv har lavet, og for at spise af-
tensmad, fortæller Per og Palle til Vapnagaard Nyt.           Tekst/foto: Mikkel Frank

Per & Palle gi’r den gas
Per Lund Andersen og Palle Nordahl Larsen i færd med at hamre et skur sammen.

Tøsetur til Bakken med Fædregruppen
TØSETUR: Fædregruppen Vapna-
gaard har netop været på udflugt til 
Bakken med en flok piger fra Vapna-
gaard.

Her var der rig lejlighed til at nyde 
vejret, rutsjebaneturene, det gode 
selskab og naturligvis en is.

Hatim Al Nashar tog de fine fotos.

Foto: Hatim Al Nashar
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At rejse er at leve
SOMMERFERIE: Igen i år blev det et brag af en fællesrejse, som Vapnagaards familierådgiver Kirsten Nørregaard kunne 
byde flere beboere med på.

I år gik den fælles sommerferie til Faaborg på Sydfyn, hvor rejsedeltagerne boede i Danland i de smukke omgivelser 
lige ned til Faaborg Fjord. Og så gik dagene ellers med gåture i selve Faaborg by, sejlads ud til Bjørnø i fjorden, besøg i 
Odense Zoo og naturligvis rå mængder af vaskeægte hygge.

Ole Karlsson fra VTV var med på turen og tog en stribe fine feriebilleder, som vi har fået lov at bringe et udvalg af her 
i Vapnagaard Nyt. Tak til Ole!

Fællesferien er betalt af forskellige støttemuligheder og koster derfor ikke beboerne på Vapnagaard en krone.
              Tekst: Mikkel Frank Foto: Ole Karlsson

Et stykke paradis
HAVE-NYT: Det er ikke Edens have, 
men det er næsten som at træde ind 
i et stykke af Paradis, når man bevæ-
ger sig ind i haven bag det lave lyse-
grå træstakit ved Horsedammen 9.

Her er der virkelig kælet for de-
taljerne i den lille nærmest japansk-
inspirerede have med havebænk, 
spiselige blomster og fire slags 
velduftende mynte (blandt andet 
schweizer-mynte, marrakech-mynte 
og casablanca-mynte), som vi her på 
Vapnagaard Nyt venligst har fået lov 
til at dufte til. Og det er liflige sager, 
skulle vi hilse at sige.

Se – sådan kan det gøres! Enkelt, 
nydeligt og velholdt. Bravo!

Vi takker ejeren for den venlige 

invitation til at besøge den fine lille 
have. Fortsat god sommer!
          Tekst og foto: Mikkel Frank
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ORDENSREGLER: Én hund eller én kat, det må man efter 
Vapnagaards ordensregler have i sin lejlighed. Flere ste-
der er det ikke muligt at holde større kæledyr som lejer, 
men på Vapnagaard er der plads til meget, også til Fido 
og Felix.

Der er dog nogle regler man skal overholde:
Du må kun have en hund eller en kat i din lejlighed.
Din hund eller din kat skal registreres (det sker enten på 

hjemmesiden vapnet.dk eller i Servicecentret)
Hunde og katte skal have halsbånd med ejeres navn og 

adresse eller telefonnummer
Dyrene skal være i snor, når de er ude i boligområdet.
Hvis din hund eller kat besørger udenfor, skal du selv 

fjerne efterladenskaberne med det samme.
- Mange ældre og enlige er glade for selskab, og derfor 

skal man kunne holde et enkelt kæledyr i sin lejlighed. 
Reglerne om husdyrhold er til, så alle, også dem der ikke 
er glade for hunde og katte, kan være glade for at bo på 
Vapnagaard, lyder det fra Vapnagaards formand, Anje 
Holmstad.
Du kan læse mere om reglerne for husdyr og også finde 
resten af Vapnagaards ordensregler på vores hjemmeside 
www.vapnet.dk

På hjemmesiden finder du også det skema, du skal ud-

fylde, hvis du vil holde en hund eller en kat i din lejlighed. 
Du kan også hente både ordensregler og skema i Vapna-
gaard Servicecenter, Hovmarken 7.           jürs

Vidste du ... at man gerne må holde 
hund eller kat på Vapnagaard

Det kan være rart med lidt selskab, derfor må du gerne holde 
hund eller kat i din lejlighed på Vapnagaard.        (Foto: J. Jürs)

FRIVILLIGFEST: Når du sidder med dette nummer af Vap-
nagaard Nyt i hånden, er de frivillige på Vapnagaard sik-
kert samlet til fest i Kulturhus Syd, eller er på vej til festen.

Fredag den 25. august er nemlig dagen - eller aftenen 
- hvor de frivillige i Helsingørs største boligområdet bliver 
hyldet og fejret for deres indsats igennem året.

- En festaften, hvor Helhedsplanen vil takke alle jer, Helt 
Frivillige, for jeres kæmpe indsats. Aftenen vil vi samti-
dig bruge til at invitere flere nye frivillige i ’de røde trøjer’, 
lyder det i oplægget til festen, der er stablet på benene 
af Helhedsplanen for Vapnagaard, Kulturhus Syd og Helt 
Frivillig Vapnagaard.

En stor hjælp fra frivillige
Årets gang på Vapnagaard og i Kulturhus Syd byder på 
mange spændende arrangementer.

Arrangementerne bliver altid afviklet af eller med stor 
hjælp fra de frivillige, og der kan altid bruges flere hæn-

Takkesfest for de frivillige
der i det frivillige arbejde på Vapnagaard. Der er opgaver 
ved de mange arrangementer, der passer til os alle.

Du har måske halve eller hele dage at byde ind med, 
men en time her og der er også kærkommen og vil være 
til stor hjælp.
Ønsker du at deltage i det frivillige arbejde er du velko-
men til at kontakte Anette Juel Carlsen:
anettejuelcarlsen@hotmail.com eller 5170 7147
              Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen
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Knirke & Daisy på arbejde
FLYVSK: Vapnagaard har haft besøg af en falkoner fra 
virksomheden Dansk Skadefugle Kontrol for at skræmme 
måger, råger og andre generende fugle væk fra boligom-
rådet.

Falkoneren begyndte ved søen med falken Knirke, og 
efter et kvarters tid blev der stille.

Også høgen Daisy var i luften for at skrømme nogle 
af boligområdets flyvske bæster væk. Rovfuglene blotte 
tilstedeværelse i luftrummet over Vapnagaard og mellem 
boliugblokkene er nok til at skræmme de vilde fugle, der 
holder til i vores område. Derfor angriber falkonrens rov-
fugle ikke de vilde fugle.

Vapnagaard Nyts ’hoffotograf’ Bendt Olesen står for 
det fine udvalg af billeder fra den flyvske seance. Tak!
             Tekst: Mikkel Frank  Foto: Bendt Olesen
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UDFLUGT: Du kan nå det endnu!
Vapnagaards seniorklub Det Grå 

Guld byder nemlig på en sensom-
mertur til Blovstrød Kro onsdag den 
13. september 2017.

Turen begynder ved SeniorCen-
teret (Hestens Bakke 43) kl. 9.30, og 
bussen kører kl. 10.00.

- Vi kører en tur ud i det blå og 
nyder det danske sommervejr, un-
dervejs holder vi en lille pause og får 
en forfriskning. Vi forventer at være 
fremme ved Blovstrød Kro omkring 
kl. 12, hvor vi spiser en dejlig frokost 
og nyder kaffe og kage. Efter en dej-
lig frokost kører vi hjem til Helsingør. 
Vi forventer at være tilbage i Helsin-
gør kl. 16, lyder det fra arrangørerne i 
Det Grå Guld.

Tilmelding skal ske til formand 
Anette Krone (tlf. 2239 2030 / anette-
krone@yahoo.dk) senest fredag den 
3. september eller til kasserer Kurt 
Davidoff (tlf. 6044 0402).

Prisen for turen er 150,- kroner for 
medlemmer og 250,- kroner for ikke-
medlemmer.
Sensommertur til Blovstrød Kro med 
Det Grå Guld, onsdag den 13. sep-
tember kl. 9.30 – 16. Tilmelding og 
info: Anette Krone  (tlf. 2239 2030 / 
anettekrone@yahoo.dk) senest fre-
dag den 3. september eller til kasse-
rer Kurt Davidoff (tlf. 6044 0402).
  Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

Ta’ med Det 
Grå Guld på 
tur i sommer- 
landet

Vapnagaards seniorklub Det Grå Guld 
byder på sensommertur til Blovstrød 

Kro onsdag den 13. september. Her et 
foto fra en tidligere frokost.     

(Foto: Bendt Olesen)

GADE
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Foto: Bendt Olesen
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Navne

NAVNE: Det er en frisk, aktiv og ny-
delig mand, Vapnagaard Nyt sidder 
over for i seniorblokken på Vapnaga-
ard.

Det er Henning Brandes, vi har sat 
i stævne i anledning af, at han runder 
80 år mandag den 14. august.

- Det afslører min dåbsattest, så 
det er nok rigtigt, griner Henning, 
mens konen Ingrid Høier sætter sig 
ved spisebordet i den hyggelige 
stuelejlighed, hvor de har boet siden 
oktober 2013.

Friskere og yngre
Men Henning kan ikke helt forstå, at 
han nu fylder 80 år:

- Jeg føler mig ikke som en på 80 
år. Jeg føler mig friskere og yngre – 
med de skavanker, der nu engang 
følger med i den alder, smiler han.

Det kan være, at det er alle de 

Henning Brandes fylder 80 år
daglige gøremål og aktiviteter, der er 
med til at holde Henning ung og frisk 
af sind.

Han er nemlig aktiv i Vapnaga-
ards seniorklub Det Grå Guld, han 
går hver uge til bingo i Laden sam-
men med Ingrid, som også tager 
ham med i NNF-klubben, hvor hun er 
formand, og sammen tager de på de 
årlige ture med Aktivgruppen til ste-
der som Bornholm, Tyskland, Polen 
og Holland. Og så må vi heller ikke 
glemme, at Henning og Ingrid indi-
mellem også får tid til et krydstogt 
eller to til Middelhavet eller Caribien.

- Jeg er aktiv, og jeg holder også 
vores egen lille have her ved vores 
lejlighed, sideløbende med at jeg 
passer min svigerindes have. Og så 
synes jeg også, at det gode samvær 
her i seniorblokken er med til at hol-
de humøret oppe, fortæller Henning 

Brandes, der stadig er ansat i ISTA/
Clorius, hvor han kører rundt og laver 
varmeaflæsninger.

Et godt helbred
Når vi spørger Henning, hvad han 
allermest ønsker sig til sin 80 års fød-
selsdag, falder svaret prompte:

- Det, jeg først og fremmest ønsker 
mig, er, at Ingrid og jeg har et godt 
helbred begge to. Og så ønsker jeg 
mig også, at vi får endnu flere gode 
oplevelser sammen vi to, siger Hen-
ning og kigger med et smil på Ingrid.

Henning Brandes markerede sin 
80 års fødselsdag med et åbent hus 
arrangement for familie, venner og 
naboer i seniorblokkens fælleslejlig-
hed.

Tillykke til Henning!

 Tekst: Mikkel Frank  Foto: Bendt Olesen

- Jeg føler mig ikke 
som en på 80 år. Jeg 
føler mig friskere 
og yngre – med de 
skavanker, der nu 
engang følger med 
i den alder, smiler 
Henning Brandes, 
der fyldte 80 år man-
dag den 14. august, 
og som er aktiv i 
Vapnagaards senior-
klub Det Grå Guld 
og hver uge går til 
bingo i Laden sam-
men med sin kone 
Ingrid Høier.
(Foto: Bendt Olesen)
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NAVNE: Selv om Viviane Didi Peder-
sen fra Ponydalen runder et af livets 
skarpe hjørner i begyndelsen af sep-
tember, er hun stadig en super aktiv 
dame.

Og hold nu godt fast, for Viviane 
har virkelig fyldt kalenderen op med 
en masse gøremål: Hver onsdag er 
hun med i Vapnagaard Seniorcenter, 
når medlemmerne af Det Grå Guld 
mødes for at hygge sig, ligesom hun 
hver mandag troligt møder op til 
gymnastik i Laden.

Særdeles aktiv dame
Sideløbende med Det Grå Guld er 
Viviane også med på de mange ud-
flugter og ture, som det Det Grå Guld 
arrangerer, og i mange år var hun 
med til at spille bingo i Laden man-
dag aften – nu bliver det til bingo på 
Montebello i Helsingør hver anden 
fredag. Bingo går hun også til i Fæl-
leshuset på Kingosvej hver torsdag, 
hun er med, når FOA byder på fore-
drag, og den første onsdag i måne-

den kaster hun sig ud i 3F’s bingospil. 
Derudover mødes Viviane med en 
stribe gamle kollegaer fra hjemme-
plejen for at tage en tur i Tivoli.

Med andre ord: Det er altså en 
særdeles aktiv dame, der fylder 70 år 
fredag den 1. september.

Dagen fejrer Viviane sammen med 
sine to døtre, som hun har inviteret 
på et stykke smørrebrød, og her er 
det også tanken, at der møder et par 
gamle skolekammerater op fra det, 
der dengang hed Marienlyst Allé 
Skole, hvor Viviane gik i 1950’erne.

Viviane Didi Pedersen flyttede 
første gang ind på Vapnagaard i april 
1970, da bebyggelsen var ny, og hun 
har af flere omgange boet forskel-
lige steder i Helsingørs største bo-
ligområde, hvor hun i dag har bolig 
i Ponydalen. Samtidig har hun 16 
familiemedlemmer, der også bor på 
Vapnagaard – blandt andet hendes 
to døtre.

Viviane Didi Pedersen var i sin tid 
med til at starte ’Børneparkeringen’ 

på Vapnagaard, hvor mødre for et 
par timer kunne få deres børn passet. 
I 1970’erne spillede hun også fodbold 
på Vapnagaard.

Et stort tillykke til Viviane Didi Pe-
dersen!

Tekst: Mikkel Frank  Foto: Bendt Olesen

Viviane Pedersen 70 år

Viviane Didi Pedersen fra Ponydalen 
fylder 70 år fredag den 1. september.  
      (Foto: Bendt Olesen)

NAVNE: Det er så yndigt at følges 
ad. Tænk en gang – 50 år. Et halvt år-
hundrede. Så lang tid har Lonnie og 
Mogens Sørensen fra Sporegangen 
på Vapnagaard nu været gift.
I begyndelsen af juli kunne de fejre 
guldbryllup, og det blev behørigt 
markeret med en fin æresport ved 
opgangsdøren til Sporegangen og 
festlig hornmusik om morgenen.

Fo
to
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NAVNE: - Vapnagaard Servicecenter, 
det er Christina.

Nogenlunde sådan lyder det, når 
Vapnagaards nye beboerkoordinator 
Christina Ryfos tager telefonen ved 
skranken i servicecenteret. Her finder 
du som beboer på Vapnagaard Chri-
stina i det daglige, hvor hun hjælper 
beboerne med forskellige ting.

Velkommen til Christina!
        Foto: Bendt Olesen

NAVNE: Sarah Staal er ansat som ny 
boligsocial medarbejder på Vapna-
gaard.

I det daglige finder du Sarah i 
Vapnagaard Servicecenter, hvor hun 
arbejder og løser forskellige opgaver 
for beboerne sammen med den bo-
ligsociale medarbejder John Karsten-
sen. Velkommen til Sarah!
        Foto: Bendt Olesen
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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.

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 
- 16, 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 Karstensen: 
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: Grethe Leerbech
Piskesmældet 7, 1. tv. Tlf. 4925 2625 
E-mail: referat@vapnet.dk

VAPNAGAARDS HJEMMESIDE
www.vapnet.dk 

VTV  HJEMMESIDE
www.vtv.dk

OMRÅDEBESTYRELSERNE
OMR. 71, HESTENS BAKKE ØST 
Blok 1, 2, 3, 4, 5
Formand: Solgerd Jørgensen 
Hestens Bakke 9, 1. tv.
Tlf. 4925 2601
E-mail: omr71vapnagaard@gmail.com
Kontor: Hestens bakke 12, kld. 
Bestyrelsen træffes 1. tirs. 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: omr.72@vapnet.dk 
Bestyrelsen træffes efter aftale.

OMR. 73, SPOREGANGEN ØST 
Blok 7, 8, 10, 11
Formand: Jytte Zwisler 
Sporegangen 18, st. th.  Tlf. 6186 6997
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: Jacob Stener Petersen  
Horsedammen 3, 3., Tlf. 2323 0737 
E-mail: stenerpetersen@gmail.com
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 
Bestyrelsen træffes efter aftale på 
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: Randi Raaby, Tlf. 2622 3926
Kontor: Blishøj 9, kld. Tlf. 4925 2609
E-mail: randiraaby@jubii.dk
Bestyrelsen træffes første mandag i hver 
måned kl. 18.30 - 19.00

OMR. 80, BLISHØJ
Blok 19, 20, 21, 22
Formand: Marianne Olsen
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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. 13 - 16. 
Kontakt: Anita Pedersen
Tlf. 2874 9544  

VAPNAGAARD BILLARDKLUB
Hesteskoen 15, kld. tirs. kl. 19 - 23.
Kontakt: Formand Liselotte Nielsen, 
tlf. 5090 9204, 
E-mail: lotte.vagn@pony-dalen.dk

HELSINGØR  GYMNASTIK  FORENING
KRONBORGGYMNASTERNE
Rytterbakken 9, kld. Onsdag kl. 19.
Kontakt: Søs Hougaard 
Tlf. 2447 0874
E-mail: soshougaard@hotmail.com
Træffetid: Mandag 17 - 18

DEN TYRKISKE KULTURCAFÉ
Hulen, Gl. Vapnagaard
Man. 16 - 22, tirs. 10 - 16.30. Ons. lukket. 
Tors. 17 - 22, fre. 16 - 22, lør. 11 - 22 og 
søn. 11 - 21

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
Kontakt: Susanne Nielsen 
Tlf. 2617 0590
E-mail: susnielsen58@gmail.com og 
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 | 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
Mandag i lige uger, Aktivgruppen.
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 kl. 19 - 21 + onsdage kl. 13 - 15
Kontakt: Sussi Kabat
Tlf. 4925 2602

ORKIDÉEN
- RÅDGIVNING FOR UNGE PIGER
Blishøj 6. Man.: 17 - 21 + Fre. efter aftale. 
Isabell Mohamad tlf. 6048 1887
Perihan Harman tlf. 2040 0164
E-mail: info@orkideraadgivning.dk

VAPNAGAARD FÆDREGRUPPE
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

NABOSKAB: De hjælper, de er søde, og de er i det hele 
taget med til at gøre Vapnagaard til et godt sted at bo.

Det er Lotte Kræmmer fra Piskesmældet, der synes, at 
familien med Rasmus Dufke i front fortjener Vapnagaard 
Nyts ’Min gode nabo’-buket, fordi de gør så meget godt 
for andre i deres opgang.

- Jeg vil meget gerne glæde en sød familie i min op-
gang med en ’naboblomst’. En familie som jeg har fulgt 
siden de flyttede ind her. De er nogle søde mennesker 
og er med til at højne kvaliteten på Vapnagaard, lyder 
det fra Lotte Kræmmer, der er imponeret over, at famili-
en i en hverdag med mange gøremål finder tid og over-
skud til at hjælpe andre mennesker.

- Det er en fin indsats. De er i det hele taget med til at 
bidrage med noget positivt i vores boligområde. De er 
nogle foregangsmænd med hensyn til at hjælpe andre 
og er virkelig nogle fine mennesker her i vores opgang, 
lyder de rosende ord fra Lotte Kræmmer til Rasmus Duf-
ke & Co. fra Piskesmældet.

- Når jeg møder dem, er de altid smilende og venlige, 
slutter Lotte Kræmmer.

Den slags kan vi ikke stå for her på Vapnagaard Nyt, 
så der er blomster til familien fra Piskesmældet – tillykke 
med dem!
Du kan indstille din nabo til blomsten via slippen nederst 
på siden eller via mail-adressen: mif@boliggaarden.dk
         Tekst: Mikkel Frank  Foto: Bendt Olesen

Altid smilende og venlige

Malia, Rasmus, Sheryll og David Dufke modtager Vapnaga-
ard Nyts ’Min gode nabo’-buket. Tillykke!
Du kan også indstille din nabo til blomsten via slippen ne-
derst på siden eller mail-adressen: mif@boliggaarden.dk  
              (Foto: Bendt Olesen)


