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Væggelus kommer ikke kun i beskidte lejligheder
UTØJ: I de seneste år har flere boligafdelinger landet over
oplevet stigende og mere omfattende problemer med
væggelus - og Vapnagaard er ikke gået ram forbi.
- Vi har desværre flere lejligheder, hvor vi har konstateret angreb af væggelus, fortæller Vapnagaards driftschef,
Rebecca Dyrby til Vapnagaard Nyt.
Udover de åbenlyse gener med de små blodsugere,
så er det også et problem, at det er svært at begrænse
angrebet, hvis man ikke er hurtigt ude med skadedyrsbekæmpelse.
- De små væggelus kan komme igennem små sprækker, el-kontakter, fodlister og gemme sig og sprede sig fra
lejlighed til lejlighed, fortæller Rebecca Dyrby.
For at bekæmpe væggelus skal man finde startstedet
for angrebet, og herefter arbejde sig udad. Derfor er det
også vigtigt, at beboerne henvender sig til deres ejendomsmester, så snart man har mistanke om et angreb af
væggelus.
- Hvis vi så efterfølgende konstaterer, at der er tale om
væggelus, så starter vi en undersøgelse af ikke bare den
angrebne lejlighed, men også af de lejligheder der støder
op til, både over og under og ved siden, oplyser Rebecca
Dyrby.
Selve behandlingen af væggelus-angrebet foretages af
specialister og vil typisk være en længere proces.

Sådan opdager du væggelus
Væggelus lever af blod fra mennesker og dyr, og de giver
røde insektbid på huden. Biddene klør og kan i sjældne
tilfælde resultere i en allergisk reaktion. Bid forekommer
oftest i ansigt, nakke, arme, hænder og ankler.
Hvis du har mistanke om væggelus, så kig efter dyrene
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og deres efterladenskaber i dit hjem, især i og omkring
senge. Kig efter levende insekter, deres skaller, æg og
dyrenes afføring, som oftest er små brunlige pletter. Kig
under madrassen, i lagnerne, mellem revnerne i gulvbrædderne, i sofapuderne og mørke uforstyrrede skjulesteder. Derudover kan man ofte finde små blodpletter i
sengetøjet.
Selv om skadedyrene er ret små (ikke over 5 millimeter)
kan de godt efterlade en muggen lugt, der af mange beskrives som en ubehagelig stank af koriander.

Med hjem i kufferten
Der er ikke en åbenbar sammenhæng mellem hygiejne
og angreb af væggelus, men nogle eksperter peger på,
at den stigende rejselyst til mange og eksotiske rejsemål
sagtens kan være en årsag til det stigende problem.
Det er nemlig ikke uhørt, at væggelus kommer med
hjem i bagagen, når vi har overnattet på et hotelværelse,
der har været angrebet.
- Men vi har en chance for at stoppe spredningen i opgangene, hvis bare alle er opmærksomme på problemet,
og henvender sig så snart, man får en mistanke, lyder opfordringen fra Rebecca Dyrby.
					
jürs
- Hvis du har en mistanke om
at din lejlighed er udsat for et
angreb af væggelus, så kontakt
med det samme enten ServiceCenteret eller din ejendomsmester, lyder opfordringen fra
Vapnagaards driftschef,
Rebecca Dyrby. (Foto: J. Jürs)

INDLÆG
Indlæg, forslag til artikler eller
andet stof modtages – helst
via mail. Anonyme indlæg
optages kun, hvis afsender
er redaktionen bekendt.
Redaktionen forbeholder sig
ret til at forkorte læserbreve.
Indlæg udefra repræsenterer
alene afsenders synspunkter.
Tegninger og fotos modtages gerne og helst digitalt.
Vapnagaard Nyt optager ikke
kommercielle annoncer, men
bringer gerne omtaler og annonceringer af social, kulturel
og foreningsmæssig karakter.

DISTRIBUTION
Vapnagaard Nyt uddeles til beboerne på Vapnagaard af områdebestyrelserne. Modtager
man ikke bladet, skal henvendelse ske til de enkelte områdeformænd. Vapnagaard Nyt
udkommer seks gange årligt.
Forsidefoto: Bendt Olesen
WWW.VAPNET.DK
Redaktør: Jacob Jürs
FACEBOOK VAPNAGAARD
Redaktør: Jytte Olesen
Supervision: Jacob Jürs
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FASTE ARRANGEMENTER



Gadeteaterfestivalens aftenforestilling ’Ericas Drøm’ og cirkusskolen gav liv på Vapnagaard i begyndelsen af august i år, hvor
fotograf Bendt Olesen igen var på pletten. (Foto: Bendt Olesen)

Pletskud fra august

AUGUST: De første dage af august bød på et væld af liv og
aktiviteter på Vapnagaard.
Traditionen tro var der i begyndelsen af måneden cirkusskole på fællesområdet ved Laden og Vapnagaard Servicecenter, hvor børn og unge fra hele Helsingør Kommune
havde muligheden for at prøve kræfter med cirkusartisteriet - for eksempel et-hjulet cykel, at spille klovn, jonglere, gå
på line og meget andet. Det var en fryd at se, hvordan børn
og unge kastede sig over udfordringerne. Flot!
Begyndelsen af august bød også på besøg af årets gadeteaterfestival med aftenforestillingen ’Ericas Drøm’, der gav
en masse brændstof til fantasi og drømme. Fortryllende!
Fotograf Bendt Olesen var på pletten og fik disse skud fra
en buket smukke dage på Vapnagaard.
		
Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

ZUMBA
Mandage kl. 16.30-17.30 (lige uger dog kun til 17.15)
Tirsdage (kun for kvinder) kl. 9-10
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8

BINGO (AKTIVGRUPPEN)
Mandage i lige uger kl. 19-21.30
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8

BINGO (FESTUDVALGET)
Torsdage kl. 19-21.30
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8

AFSPÆNDINGSGYMNASTIK FOR KVINDER
Fredage 9.00-10.00
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8

DET GRÅ GULD
Onsdage kl. 13-16
Seniorcentret, Hestens Bakke 43

LEKTIECAFÉ
Onsdage kl. 14-18
Vapnagård Bibliotek, Hovmarken 7

SUNDHEDSPLEJERSKERNE - ÅBENT HUS
Fredage kl. 10-12
Helsingør Kommunes Sundhedsplejersker.
Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8

SYSTUE
Onsdage 19-21
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
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Tur til Hundested

UDFLUGT: Som tidligere omtalt her
i Vapnagaard Nyt kaster seniorklubben Det Grå Guld sig ud i en sensommertur til den hyggelige og livlige
Hundested Havn onsdag den 14. september.
Planen er, at deltagerne mødes
ved Seniorcenteret på Vapnagaard
(Hestens Bakke 43) kl. 9.30 onsdag
den 14. september. Bussen kører kl.
10.00 og forventes at være tilbage på
Vapnagaard ved 16-tiden.
Turen koster 150 kroner for medlemmer af Det Grå Guld – for dem,
der ikke er medlem af seniorklubben,
er prisen for turen 250 kroner.
Prisen dækker selve busturen med
en lille forfriskning et sted undervejs
samt besøg i et glaspusteri og et møbelsnedkeri. Herefter er der frokost
med enten en øl, vin eller en vand.
Når frokosten er overstået, har du
muligheden for at se og opleve
sandskulpturerne i Hundested, inden
turen afrundes med kaffe/te og kage.
Seniorklubben Det Grå Guld, der
står bag busturen til Hundested, er
for de unge på 60 år eller deromkring.
Ønsker du at tilmelde dig busturen,
kan det ske ved, at du henvender
dig til formand Anette Krone (tlf.
2239 2030, mail: anettekrone@yahoo.dk) senest onsdag den 7. september.
Anette Krone kan også fortælle dig
mere om busturen og Det Grå Guld.
		
frank
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Kom med til frivillig-fest

FEST: Fredag den 9. september er
der fest i Laden kl. 18 - 23 for Vapnagaards frivillige, og du er naturligvis
også inviteret.
Har du også lyst til at være med i
det frivillige arbejde på Vapnagaard?
Ønsker du at være med i nye fællesskaber og hjælpe andre uden at få
penge for det? Nyder du at hjælpe
med at lave kaffe eksempelvis?
Hvis du kan svare ja til nogle af de
spørgsmål, så skal du måske med til
festen i Laden fredag 9. september.
Her vil der være middag og musik, og du kan tilmelde dig hos Ulla

Schärfe via mail us@boliggaarden.dk
Fest for frivillige, fredag den 9. september kl. 18 - 23 i Laden
Tilmelding hos Ulla Schärfe:
us@boliggaarden.dk
Foto: Bendt Olesen
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KONTAKT & STØTTE

Sportsdag i Laden
SPORT: Laden på Vapnagaard danner fredag den 2. september kl. 15 - 20 rammen om en gratis sportsdag med
masser af aktiviteter, dans og musik. Og du skal med!
Under titlen ’SportEvent Vap 2K16’ byder Vapnagaard
i samarbejde med Villa Fem, Helsingør Kommune, CUBE,
Værestedet Tetriz, SSP og en række foreninger på en dag,
hvor aktivitetsniveauet er højt og humøret endnu højere.
Her kan du blandt meget andet prøve panna-fodbold,
fodtennis, springgymnastik og boksning. Samtidig byder
programmet på den brasilianske kampdans capoeira,
danseopvisning og meget andet.
Dagen igennem kan du købe pandekager, popcorn,
sodavand og slush-ice, ligesom der vil være præmier til de
bedste tricks og stylede moves i panna-fodbold og fodtennis. Kom og vær med!
SportEvent Vap 2K16, ved Laden (Hovmarken 8), fredag
den 2. september kl. 15 - 20. Fri entré.

Ny bingo-sæson

BINGO: Holder du af bingobrikker, hyggeligt samvær og
flotte præmier, kan du igen ånde lettet op.
Nu er der atter fuld gang i bingobrikkerne, præmierne
og naturligvis masser af hyggeligt samvær i Laden.
Som bekendt byder Aktivgruppen på bingo i Laden
mandag aften kl 19-21-30 (i lige uger), mens Festudvalget
inviterer dig til bingo i Laden hver torsdag kl. 19-21.30.
Alle er velkomne til at kigge forbi. Velkommen!


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 træffetid mandag 10-12 og torsdag 14.30-17.
Derudover efter aftale. Tlf: 4925 2639 / 2694 5354

VAPNAGAARDS HELHEDSPLAN
Vapnagaards projektmedarbejder, Ulla Schärfe har
til huse i servicecentret Hovmarken 7.
Træffes på 3036 7492 | us@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, 49 22 13 00, Rytterbakken 6, kld.

AKUT TEAMET
Tilbud til psykisk syge med akutte problemer i aftenog nattetimerne. Telefon 70 26 87 00. Der er åbent
alle ugens dage mellem klokken 16.00 og 7.00.

MEDBORGERCENTER SYD
Projektleder Dorthe Daugaard Nielsen træffes i
Servicenter, Hovmarken 7 mandage kl. 10-12 samt
tirsdage kl. 15-17.
Henvendelse kan også ske på telefon: 2531 3901
eller mail: ddn69@helsbib.dk
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Efter en længere periode uden en hjemmeside er vapnet.dk
igen oppe og køre.
Vapnagaards nye
hjemmeside har været oppe i snart to
måneder, og siden
har fået et helt nyt
udseende.
Adressen er den
samme: vapnet.dk

Velkommen til det ny vapnet.dk
WWW: Efter en længere periode
uden en hjemmeside er vapnet.dk
igen oppe og køre.
Vapnagaards nye hjemmeside har
været oppe i snart to måneder, og
siden har fået et helt nyt udseende –
adressen er den samme: vapnet.dk
På hjemmesiden finder du praktiske oplysninger om bebyggelsen,
masser af nyheder, omtaler af arrangementer og faste aktiviteter samt
kontaktoplysninger til både ansatte
og forretningsudvalg.

Som noget nyt er der på hjemmesiden mulighed for at melde fejl i
sin lejlighed ind online. Det vil sige,
at du ikke længere behøver at ringe
eller møde op hos viceværterne om
morgenen eller tage kontakt til servicecentret i åbningstiderne. Via en
kontaktformular kan du fremover
døgnet rundt skrive til viceværterne.
Under ’Hent Info’ finder du en
lang række foldere, oversigtskort og
andet praktisk information i PDFformat. Her ligger blandt andet vores

vedtægter, vedligeholdelsesreglement samt forskellige andre foldere.
Her ligger også de seneste udgaver
af Vapnagaard Nyt. Du kan let enten
downloade det hele til din computer
eller printe det ud.
Henover de næste måneder vil der
blive bygget videre på vapnet.dk, så
endnu flere informationer vil være let
tilgængelige for alle beboere.
Forslag, idéer, ris og ros modtages
gerne – send en mail til:
jj@boliggaarden.dk
jürs

Udflugt til Urbanplanten
UDFLUGT: BoGro inviterer på en gratis inspirationstur til byhaven Urbanplanten i København.
Kom med til en hyggelig dag med
dine naboer og bliv inspireret til,
hvordan man laver haver i andre boligområder. Urbanplanten er en stor
have med både grøntsager, dyr, legeplads og skovhave.
Lørdag den 10. september kl. 9.20
samler BoGro beboere fra Vapnagaard (parkeringspladsen ved Vapnagaard Servicecenter) og kører jer i en
Vapnagaard Nyt August 2016 46. årgang Nr. 3

bus til Urbanplanten i København.
Vi skal se Urbanplantens haver, opleve deres bistader og andre spændende ting. Turen er både for børn
og voksne. Arrangementet er gratis,
og BoGro sørger både for transport
og frokost.
Da der er et begrænset antal pladser
er tilmelding nødvendig senest mandag 5. september.
Du kan tilmelde dig turen hos
Kirsten Nørregaard på mail:
kn@boliggaarden.dk
frank

BoGro byder på gratis udflugt lørdag
den 10. september. (Foto: Bendt Olesen)
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Fritagelse fra digital post
DIGITAL: E-boks, NemID og digital post. Der er nok at
holde styr på i den moderne digitale computerverden.
Hvis du ikke er i stand til at modtage posten digitalt, og
lever op til mindst ét af fritagelseskriterierne, kan du blive
fritaget fra Digital Post og fortsætte med at modtage post
fra det offentlige på papir som hidtil.
Når du bliver fritaget, kan du få printet Digital Post,
som du allerede har modtaget i din digitale postkasse.
Fritagelse fra at modtage digital post er som udgangspunkt tidsbegrænset. Du får som udgangspunkt en fritagelse fra Digital Post, som varer fra registreringsdatoen til
den 1. november i det andet kalenderår efter registreringen. Det vil sige, at hvis du er blevet fritaget fra at modtage digital post eksempelvis 16. juli 2015, gælder fritagelsen til 1. november 2017.
Derfor bør du være opmærksom på, om det snart er tid
for dig at forny din fritagelse, hvis du ønsker den forlænget.
Vil du høre mere om Digital Post og fritagelse, kan du
ringe til Helsingør Kommune på telefon 4928 2828,
eller du kan henvende dig i Borgerservice på Birkedalsvej 27 (ved Prøvestenscenteret). Du kan også læse
meget mere om fritagelse fra Digital Post på borger.
dk og søge ’fritagelse digital post’ i søgefeltet. frank

Ønsker du at vide mere om fritagelse fra Digital Post? Du kan
ringe til Helsingør Kommune på telefon 4928 2828, eller du
kan henvende dig i Borgerservice på Birkedalsvej 27 (ved Prøvestenscenteret).

Sådan får du hjælp med din computer
DIGITALT: Har du brug for hjælp til NemID? Kniber det
med at hitte rundt på computeren? Eller ønsker du blot at
blive lidt klogere på dit IT-udstyr? Hjælpen er nær.
På Vapnagaard står et lille hold af computer-kyndige
mennesker klar til at rykke ud, hvis du har brug for hjælp
med det digitale. Det er de ’gamle kendinge’ fra den tidligere IT-café på Vapnagaard – Steen Andreasen, Ole Karlsson og Henrik Schjørring – der står klar til at hjælpe dig.
Du kan enten vælge at få hjælpen i Vapnagaard Servicecenter, eller du kan få hjælp med din computer, dit
NemID og andet digitalt i dit eget hjem.
For at få hjælp skal du blot kontakte projektleder
Dorthe Daugaard Nielsen fra Medborgercenter Syd i
Vapnagaard Servicecenter (Hovmarken 7).
Du kan få fat i Dorthe på tlf. 2531 3901 eller via mail:
ddn69@helsbib.dk
						
frank

Du kan få hjælp med din computer ved at kontakte Dorthe
Daugaard på tlf. 2531 3901 eller via mail: ddn69@helsbib.dk
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Vapnagaard – byens grønne lunge
GRØN: - Jorden er så grøn, den ånder vådt og tungt, sang
Tøsedrengene tilbage i midten af 80’erne.
Når man slentrer rundt blandt Vapnagaards blokke, fristes man til at omdigte sangen, så den i stedet lyder:
- Vapnagaard er så grøn.
Under en rundtur i Helsingørs største boligområde,
bliver man nærmest overvældet af, hvor grønt, frodigt og
friskt der egentlig er her. Her får man virkelig fornemmelsen af, at Vapnagaard byder sig godt til som byens grønne
lunge, der ånder vådt og tungt.
Ifølge Daniel Pedersen, gartnerchef på Vapnagaard, består over halvdelen af boligområdets areal også af grønne
fællesarealer – træer, buske, græs, bede og alle mulige andre gode grønne sager.
- Her er der god grøn plads mellem blokkene, og vi

har grønne kiler i form af stierne, der skyder op mellem
blokkene. Min oplevelse her på Vapnagaard er også, at
mange af områdebestyrelserne har fokus på det grønne
og vil gøre meget for de grønne områder. Det samme gør
sig gældende for Det Grønne Udvalg under Vapnagaards
fællesbestyrelse, fortæller Daniel Pedersen til Vapnagaard
Nyt.
Ikke så underligt, at man får det overvældende indtryk
af Vapnagaard som et frodigt, grønt og friskt sted i byen.
Allerede ude ved krydset Kongevejen/Rønnebær Allé
mødes man af en mindre skov af grønt, buske, træer og
græs. Nu har fælleshaveprojektet BoGro også gjort lidt
ekstra til, at Vapnagaard byder sig til som byens grønne
lunge.
			
Tekst og foto: Mikkel Frank

De grønne områder i den kommende tid
GRØN: Sommerens sol og regn har givet gode vækstbetingelser for de grønne områder på Vapnagaard.
Ifølge Vapnagaards gartnerchef, Daniel Pedersen vil de
grønne mænd i de kommende måneder have fokus på
blokbedene.
- Vores udfordring med blokbedene i øjeblikket er, at vi
skal håndluge de enkelte bede på grund af de plantevalg,
der er truffet. Det betyder, at vi skal ligge på knæ og luge
ud i hvert enkelt bed. Derfor kan vi – ud fra de rammer, vi
har – ikke nå mere end en til to blokke om dagen. Men vi
gør, hvad vi kan, fortæller Daniel Pedersen.
Gartnerchefen fortæller også, at de grønne mænd ved
udgangen af august runder hækkeklipningen af på Vapnagaard, ligesom gartnerafdelingen vil begynde at beVapnagaard Nyt August 2016 46. årgang Nr. 3

skære træer.
- Med hensyn til træbeskæringen vil vi hovedsageligt
koncentrere os om parkeringspladserne i første omgang
for at friskære lamper og belysning, før vi bevæger os ind
i de mørkere efterårsmåneder. Til at begynde med beskærer vi træer i Ponydalen, Piskesmældet, Hesteskoen, Blishøj og Horsedammen, lyder det fra gartnerchefen.
Ifølge Daniel Pedersen bliver der også taget hul på
nogle af de opgaver, som er en udløber af forsommerens
markvandringer på Vapnagaard. Også grusstierne bliver
tilgodeset af de grønne mænd.
- Oven i det har vi hele tiden græsslåningen – den kører
næsten uafbrudt i den her periode, slutter Daniel Pedersen.
Tekst og foto: Mikkel Frank
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Bjarne Nilsson fra Piskesmældet fik sin første have, da han var fem år. Nu kigger han dagligt forbi Trelleborg Fælleshave.

Den gamle gartner
HAVER: Gulerødder, salat, majs og bønner – 90-årige
Bjarne Nilsson fra Piskesmældet har en mening om stort
alt, hvad der bor og gror i fælleshaven ved Trelleborg.
Og det er ikke uden grund. For Bjarne har hele sit liv
haft grønne fingre og interesse for havelivet.
- Jeg fik min første have, da jeg var fem år gammel. Det
var i Snekkersten, hvor jeg er født. Allerede dengang satte
jeg stiklinger af alle mulige grøntsager. Jeg fandt hurtigt
ud af, hvordan jeg også skulle dyrke frugt og bær, smiler
Bjarne Nilsson og misser op imod formiddagssolen over
Trelleborg Fælleshave.
Her kommer Bjarne dagligt sammen med sin hund
Chico for at se til, hvordan planter og grøntsager arter sig.
Det er også her, at han gerne øser af sin viden og erfaring
fra et langt liv med planter, træer, grøntsager og buske –
blandt andet fra sin store have ved huset i Småland, hvor
han boede indtil han flyttede til Vapnagaard i 1998. Men
også erfaring fra at arbejde som gartner og medhjælper
på Rosenhøj Planteskole i Helsingør i årene omkring 1940.
- Når der er sådan noget som det her i gang, så er jeg
gerne ude at se til haven her ved Trelleborg. Så kigger jeg
efter, hvad de har sået. Ideen med sådan en have er alletiders. Nu håber jeg blot, at der bliver taget ordentlig hånd
om haven. Det er jo dejligt, at der er nogle, der interesse-

rer sig for det grønne, siger Bjarne og kigger rundt på indholdet i de forskellige plantekasser ved Trelleborg.
Imens er hunden Chico krøbet i skygge under den havebænk, Vapnagaard Nyt har sat Bjarne stævne ved. Og
hvis det ikke lige er smil og solskin, den gamle gartner
planter her i fælleshaven, er det meningerne om, hvordan
der bør tages hånd om det grønne.
- Her er det ’det grønne’, der interesserer mig. Jeg går
op i, at det bliver behandlet ordentligt, slutter Bjarne Nilsson, inden hans daglige formiddagstur fortsætter sammen med Chico.
			
Tekst og foto: Mikkel Frank

Bjarne Nilsson ser nærmere på Trelleborg Fælleshave, som
han besøger næsten dagligt sammen med hunden Chico.
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mange pladser på Vapnagaard. Det
kan være hvad som helst, ’Børn på
Vapnagaard’-netværket er med til at
arrangere. Fælles for arrangementerne og aktiviteterne er, at de enten
er gratis eller er forsøgt holdt på et
prismæssigt leje, hvor de fleste kan
være med, lyder det fra Linda Bøgh,
der allerede har stablet en familietur
til BonBon-Land i august på benene.

Linda Bøgh står bag Vpangaards nye netværk for børn og børnefamilier.

Nyt netværk for børn
BØRN: De mange børn og børnefamilier på Vapnagaard har nu fået et
nyt netværk til at stable ture og arrangementer på benene.
Det er 30-årige Linda Bøgh fra
Blishøj, der står bag initiativet ’Børn
på Vapnagaard’, der er formet som et
løst og frit sammensat netværk, hvor
børn og deres forældre kan finde
sammen – hovedsageligt via Facebook – for at lave fælles aktiviteter.
Linda Bøgh har også oprettet gruppen ’Børn på Vapnagaard’ på Facebook, hvor man kan blive medlem
og være med i børne- og familienetværket.
- Vapnagaard er et stort sted med
forholdsvis mange børn og børnefamilier. Jeg håber og ønsker, at vi gennem ’Børn på Vapnagaard’ kan finde
sammen og blive én stor familie. Jeg

savnede lidt sammenhold blandt
børnefamilierne på Vapnagaard, og
derfor har jeg taget initiativet til den
her gruppe, fortæller Linda Bøgh, der
selv har en datter på fem år.

Vil udvide børns muligheder
Hun synes, det er fint, at der er så
mange legepladser på Vapnagaard,
men ønsker via netværket at udvide
mulighederne for børnene på Vapnagaard, så de ikke kun har legepladserne, men også mulighed for
at komme på eksempelvis skovture,
udflugter, på stranden eller måske
blot spise en is på Nordhavnen i Helsingør sammen med andre børn og
børnefamilier.
- Det kan også være, at der blot
er nogle, der ønsker, at børnefamilierne mødes for at grille på en af de

Forældrebesøg i Børnenes Have
BoGro: Forældrene fra børnehuset
Villa Kulla var en solrig torsdag eftermiddag i juli inviteret til selv at opleve, hvad deres børn har dyrket og
lokke op af jorden i Børnenes Have
bag Laden på Vapnagaard.
Her var Vapnagaard Nyts fotograf
Bendt Olesen også mødt op for at få
Vapnagaard Nyt August 2016 46. årgang Nr. 3

et par skud af poderne sammen med
Sally Nordlund Andersen fra fælleshaveprojektet BoGro.
Selv om det var midt i skolernes
somerferie, mødte nogle børn og deres forældre op for at vise den flotte
have frem.
		
Foto: Bendt Olesen

Alle er velkomne
Derudover arbejder Linda på børnefamilieture til Tivoli, Bakken og Zoologisk Have i København.
- Og så vil jeg meget gerne arrangere en tur for handicappede og
autistiske børn på Vapnagaard, for
jeg synes, der mangler nogle tilbud,
der dækker deres behov, slutter Linda Bøgh.
Netværket har ifølge Bøgh 90
medlemmer, og alle interesserede børnefamilier er velkomne til
at melde sig eller henvende sig for
yderligere oplysninger om ’Børn på
Vapnagaard’.
Du kan finde ’Børn på Vapnagaard’-gruppen på Facebook ved at
søge efter ’Børn på Vapnagaard’. Her
kan du også kontakte Sara Christina
Pedersen for at høre mere om netværket.
Børn på Vapnagaard (børne- og familienetværk), kontakt Linda Bøgh:
Tlf. 8126 1558
Mail: stoltmor.bgh@gmail.com
Tekst og foto: Mikkel Frank
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Debat
Indlæg i Vapnagaard Nyt fra bestyrelsen i område 77
DEBAT: Bestyrelsen i område 77 har
igen i år haft markvandring med de
forskellige faggrupper, der er impliceret i vedligehold af vores område.
Igen i år har vi fremholdt de samme ting, som sidste år, ting der også
dengang blev taget fotos af.
Hvorfor ikke bare nøjes med de
første fotos, eller måske er det for at
se området under forskellige vejrforhold, for bestyrelsen i område 77
kan ikke se, hvilken grund der er til

at tage fotos af og omtale de samme
ting som sidste år
Det eneste der bliver sat i værk er,
når det er noget området skal betale
for sine egne penge, ellers sker der
ikke ret meget.
I denne omgang har vi fået at vide,
der kun vil blive udbedret ting, der
udgør en fare for personer, således at
der skal udbetales erstatning, ellers
vil der ikke blive foretaget noget.
Vores spørgsmål er så, hvorfor

holder man i det hele taget disse
markvandringer, når ikke de fører til
noget?
I stedet for at bruge tid på disse
markvandringer, der alligevel ikke
fører til noget, ville det være godt for
områderne, at bruge tiden til noget,
der bliver gennemført.
På vegne af område 77’s bestyrelse,
Carsten Vibæk Hansen,
Piskesmældet 1, 1. mf.

Svar fra Anje Holmstad til bestyrelsen i område 77

DEBAT: Kære Bestyrelse i område 77.
Med tak for Jeres læserbrev til Vapnagaard Nyt august-udgaven skal
følgende kommentarer knyttes til
dette:
Set fra de ansattes side, havde
man den 16. marts 2016 en god og
konstruktiv markvandring i område
77, hvor stemningen var god.
Blandt andet tilkendegav bestyrelsen, at man var enig i, at prioritere
sikkerhed frem for ”kosmetik” – eks.
i.f.t. parkeringspladsproblemer.
Det blev under markvandringen
noteret 15 punkter. Disse 15 punkter
blev fotograferet og sendt til bestyrelsen efterfølgende, og er som
følger:
Blok 57 v. cykelskur: Der skal sættes planter i stedet for græs. Dette
bliver naturligvis udført i efteråret, da
man ikke kan plante om sommeren,
da der ikke er kapacitet til at vande
flere gange dagligt.
Blok 57 – Parkeringsplads: Dårlig kantsten / asfalt og problematisk
regnvandsafløb. Dette er indarbejdet i budget 2017, hvilket er meddelt
bestyrelsen.
Blok 1: Hæk skal fjernes, og der

skal stabilgrus på, der hvor lastbilen
kører, når der hentes dagrenovation.
Der er kommet stabiltgrus på. Hækken fjernes til efteråret. (Fjernelse af
hæk, træer o.l. vil altid være efterår
/ vinter, hvilket bestyrelsen er gjort
bekendt med.
Parkeringsplads: Pæl til skilt skal
fjernes. Pælen er fjernet.
Blok 48: Belægning skal fjernes.
Belægningen ER fjernet.
Blok 54: Noget belægning skal udskiftes. Det skal gøres for områdets
egne udepenge, hvilket er meddelt
bestyrelsen. Der skal sættes et skilt
for enden af hver blok for at forhindre trafik i bedene: Skiltene er bestilt.
Blok 54: Tjørn skal fjernes, og der
skal plantes blomstrende buske.
Dette skal finansieres for områdets
udepenge, hvilket er meddelt bestyrelsen. Dette kan først ske til efteråret – se ovenfor.
Blok 54: En gammel bom skal fjernes. Det er den ikke blevet endnu,
men den er ikke glemt.
Blok 54: Tjørn skal fjernes foran
blokken. Dette vil ske til efteråret og
er meddelt bestyrelsen.
Blok 55: Stubbe i belægningen,

som man kan falde over, skal fjernes.
Dette arbejde er bestilt.
Blok 55: Campingvogn på parkeringspladsen: Bestyrelsen skal selv
tale med beboeren for at få fjernet
denne.
Blok 56: Trappe skal repareres.
Trappen er repareret.
Blok 57: Trappe skal repareres.
Trappen er repareret.
Blok 57: Trappe til parkeringsplads
skal repareres. Trappen er repareret.
Endeligt skal tilføjes, at sidste år
var der 36 punkter på markvandringen. I år er der 15 punkter på markvandringen, så der må jo være sket et
og andet.
Markvandringer har til formål at
”spotte” opgaver, der skal løses og
afstemme forventninger til løsninger.
Men også at skabe en fælles forståelse for, at de midler Vapnagaards beboere betaler til drift og vedligehold
skal fordeles på HELE Vapnagaard, og
sikre at pleje- og vedligeholdelsesniveauet er ensartet, uanset hvilket
område man bor i.
Venlig hilsen
Anje Holmstad, formand
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Navne
Fællesskabet får det til at fungere
BEBOERDEMOKRATI: 38-årige
Jacob Stener Petersen fra Horsedammen er ny områdeformand for
Område 75 (Horsedammen) på Vapnagaard.
Indtil videre er Jacob konstitueret
områdeformand, efter at den tidligere formand for området, Tina Bouazza, valgte at trække sig.
Jacob Stener Petersen har boet på
Vapnagaard et par år og trådte stort
set med det samme ind i det beboerdemokratiske arbejde, da han satte
fod på vapnagaardsk jord.
- På det tidspunkt havde jeg ikke
været involveret i beboerdemokratisk arbejde tidligere, så det var helt
nyt for mig pludseligt at træde ind
som menigt medlem af områdebestyrelsen i Horsedammen, fortæller
Jacob til Vapnagaard Nyt.
Sommeren har givet Jacob en
stille begyndelse på arbejdet i områdebestyrelsen i Horsedammen, men
allerede nu synes han, at det er interessant:
- Jeg synes, det beboerdemokratiske arbejde er spændende og
interessant, fordi det giver mulighed

for at samle beboerne og vedtage
forskellige forslag, der er kommet
ind. Derfor mener jeg, at beboerdemokratiet er vigtigt på et sted som
Vapnagaard. Det er igennem fællesskabet, at vi får Vapnagaard til at
fungere, lyder det fra Jacob Stener
Petersen, der glæder sig over, at
både Horsedammens områdebestyrelse og Vapnagaards nuværende
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Tekst og foto: Mikkel Frank

- Jeg synes, det beboerdemokratiske arbejde er spændende og interessant, fordi det
giver mulighed for at samle beboerne og vedtage forskellige forslag, der er kommet ind. Det er igennem fællesskabet, at vi får Vapnagaard til at fungere, lyder det
fra Jacob Stener Petersen, ny områdeformand for Horsedammen. (Foto: M. Frank)

Mira har styr på, hvad der sker
NAVNE: Fælleshavepojektet BoGro
har udvidet med et nyt ansigt. Mira
Hedemann er som studentermedhjælper tilknyttet haverne på Vapnagaard som event-koordinator.
Her har hun hen over sommeren
hjulpet BoGro-duoen Lyng Brøndum
Dyrholm og Sally Nordlund Andersen med at arrangere aktiviteter i forbindelse med fælleshaveprojektet.

formand, Anje Holmstad, der tidligere sad som områdeformand i Horsedammen, har støttet og hjulpet ham
igennem den første tid som novice i
det beboerdemokratiske arbejde.
Vapnagaard Nyt ønsker Jacob
Stener Petersen held og lykke med
arbejdet i Horsedammen!

- Mira er i gang med sin kandidatuddannelse i Plan, By & Proces
og Geografi på Roskilde Universitet
(RUC). Mira kommer til at have 15 timer om ugen i BoGro frem til udgangen af året, og hun vil især komme til
at hjælpe med planlægning og afvikling af de forskellige events, fortæller
Lyng Brøndum Dyrholm til Vapnagaard Nyt.
jürs
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Foto: Mikkel Frank
Du kan kontakte Vapnagaards nye boligsociale medarbejder John Karstensen på tlf. 2526 4069 eller jok@boliggaarden.dk

John er Vapnagaards nye mand

NAVNE: John Karstensen er Vapnagaards nye boligsociale medarbejder,
der sammen med Ulla Schärfe skal
varetage opgaverne inden for det
boligsociale område under helhedsplanen for Vapnagaard.
John Karstensen kommer til at
arbejde 25 timer ugentligt med de
boligsociale opgaver på Vapnagaard,
og ved siden af beskæftiger John sig
også med det forholdsvis nyetablerede fritidstilbud CUBE, der - som tidligere omtalt her i Vapnagaard Nyt hovedsageligt henvender sig til unge
fra Vapnagaard-området.
- Mit syn på Vapnagaard har ændret sig fuldstændigt, efter jeg er begyndt her. Her er en masse gode fællesskaber, foreninger og muligheder.
Jeg har meget stor respekt for, at der
er så mange frivillige, der stiller op
og hjælper til på Vapnagaard, lyder
det fra den 42-årige og socialpædagogisk uddannede John Karstensen
fra Hornbæk.
Planen er, at John først og frem-

mest skal beskæftige sig med de
unge på Vapnagaard, hvor du i det
daglige kan finde ham i Vapnagaard
Servicecenter.

Stor erfaring med unge
Idræt på tværs, fritidsjob og lommepengetjanser for unge er blot nogle
af de emner fra helhedsplanen, som
det er tanken, at John Karstensen
skal beskæftige sig med.
- Jeg har en masse erfaring i at
arbejde med unge mennesker. Jeg
har eksempelvis arbejdet i ungestedet Chill Out i Espergærde igennem
nogle år, og sideløbende med mit
arbejde på Vapnagaard er jeg også
tilknyttet CUBE. Derfor kender jeg
mange af de unge mennesker fra
Vapnagaard-området, fortæller Karstensen til Vapnagaard Nyt.
Udover arbejdet med unge mennesker skal John Karstensen også
være med til at indtænke og igangsætte aktiviteter i og omkring Vapnagaard – eksempelvis i samarbejde

med Fædregruppen på Vapnagaard.
- Jeg er sådan en type, der kommer meget ud. Jeg vil ikke bare sidde
bag ved skrivebordet. Derfor satser
jeg på at være ude i området for at
møde beboerne, hvor de er, så vi
sammen kan finde ud af, hvad behovet er. Jeg vil meget gerne agere
fødselshjælper for beboernes ideer,
så de bliver ført ud i livet. Jeg er meget imødekommende for, at beboerne kommer til mig, hvis de har ideer
til en aktivitet eller noget i den stil,
lyder det fra Vapnagaards nye boligsociale medarbejder.
Ved forskellige arrangementer
som gadeteaterfestival, sankthansfest, juletræstænding og lignende
vil du som beboer på Vapnagaard
også kunne møde John Karstensen
her i området, ligesom han vil være
tilknyttet arbejdet med forældrecaféen.
Du kan kontakte John Karstensen på
tlf. 2526 4069 eller via mail:
jok@boliggaarden.dk
frank
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BOLIGGÅRDEN
Trækbanen 16 B. Tlf. 49 21 11 04
Åbent daglig for personlig henvendelse
og på telefon kl. 10 - 14. Torsdag tillige
kl. 14 - 17.
Inspektører tlf.tid kl. 8-9 og efter aftale.
Onsdag lukket for personlig henvendelse.
E-mail: adm@boliggaarden.dk
web: www.boliggaarden.dk
VAPNAGAARD SERVICECENTER
Hovmarken 7
Tlf. 4925 2627, Fax. 4922 0300
vapnagaard@boliggaarden.dk
www.vapnet.dk
Åbent: Mandag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 8 - 17. Tirsdag kl. 8 - 19.
Lukket lør. og søn.
Inspektørerne har telefontid daglig kl.
8 - 9 samt tors. kl. 16-17, hvor de kan kontaktes.
Rebecca Dyrby: red@boliggaarden.dk
Kontorass. Anette Winther træffes dagl.
kl. 10 - 14. e-mail: aw@boliggaarden.dk
Marianne Roggenkamp,
e-mail: mar@boliggaarden.dk
Projektmedarbejder Ulla Schärfe,
e-mail: us@boliggaarden.dk
Boligsocial medarb. John Karstensen
jok@boliggaarden.dk
Socialrådgiver: Kirsten Nørregaard,
e-mail: kn@boliggaarden.dk
Infomedarb. Jacob Jürs:
e-mail: jj@boliggaarden.dk
Infomedarb. Mikkel Frank
e-mail: mif@boliggaarden.dk
Kvik-Service kl. 8 - 10 og kl. 14 - 17 / 19
VARMEMESTERKONTORET
Blishøj 18, kld. Tlf. 49 25 26 13
Varmemester: Carsten Jørgensen
varme-vap@boliggaarden.dk
Telefontid kl. 8-8.30
Kontortid kl. 8.30 - 9.00
DE 3 SERVICEAFSNIT
Tlf. henvendelse til afsnittene
49 25 26 27. Telefontid kl. 8-8.30
Kontortid kl. 8.30 - 9.00
SERVICEAFSNIT 1
For adresserne Hestens Bakke og
Sporegangen.
Kontor: Sporegangen 7, kld.
Ejendomsmester: Allan Pedersen
E-mail: vap1@boliggaarden.dk
SERVICEAFSNIT 2
For adresserne Hovmarken, Rytterbakken, Horsedammen og Ponydalen.
Kontor: Horsedammen 12, kld.
Ejendomsmester: Jan Thomsen
E-mail: vap2@boliggaarden.dk
Vapnagaard Nyt August 2016 46. årgang Nr. 3

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 ejendomskontoret i træffetiden for udlevering af nøgle samt for
evt. adgang ved bomme og steler.
SERVICEORDNINGEN
Ved driftsforstyrrelser i forbindelse med
varme, vand, el og forstoppelse i kloak/
faldstamme efter kl. 15 hverdag, fredag
efter kl. 14, lørdag 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:
Form.: Anje Holmstad
Horsedammen 17, st.th. tlf. 6131 4095,
e-mail: anje@vapnet.dk
Næstform.: Rasmus Winther,
Rytterbakken 12, st. tlf. 49 22 13 39,
e-mail: rasmus@vapnet.dk
Sekretær: Grethe Leerbech,
Piskesmældet 7, 1. tv. Tlf. 49 25 26 25,
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: Birger Pedersen,
Hestens Bakke 8, 2. th.
Mobil 60 13 30 02.
Kontor: Hestens bakke 12, kld.
E-mail: omr.71@vapnet.dk
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 1. tir/mdr. kl. 19 -20
OMR. 73, SPOREGANGEN ØST
Blok 7, 8, 10, 11
Formand: Jytte Zwisler,

Sporegangen 18, st. th. tlf 61 86 69 97
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.
E-mail: omr.74@vapnet.dk
(tlf. 4925 2604)
Bestyrelsen træffes efter aftale.
OMR. 75, HORSEDAMMEN
Blok 34, 35, 38, 39, 40, 41
Formand: Jacob Stener Petersen,
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. 49 22 42 40.
Kontor: Ponydalen 9, kld.
E-mail: omr.76@vapnet.dk.
Bestyr. træffes efter aftale på
tlf. 4925 2606
OMR. 77, PISKESMÆLDET
Blok 48, 49, 54, 55, 56, 57
Formand: Birthe Aggebo
Telefon til formand 4158 2726
Kontor: Piskesmældet 12, kld./4925 2607
E-mail: omr.77@vapnet.dk.
Bestyrelsen træffes efter aftale
på telefon 4925 2607
OMR. 78, HESTESKOEN
Blok 36, 37, 42, 43, 44, 45
Formand: Klaus J. Christensen
Hesteskoen 3, st. th.Tlf. 49 22 12 92
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
Kontor: Blishøj 9, kld.
Best. træffes den 1. ons./mdr. kl. 18.30 - 19
E-mail: omr.79@vapnet.dk (tlf. 4925 2609
- første onsdag i hver måned 18-18.30).
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.
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OMR. 81, SPOREGANGEN VEST
Blok 13, 14, 16, 17
Formand: Klaus Poulsen,
Sporegangen 4, st. tv. Tlf. 26 20 45 99
Kontor: Sporegangen 4, kld.
E-mail: omr.81@vapnet.dk
Bestyrelsen træffes efter aftale.
UDLEJNING OG UDLÅN
GL. VAPNAGAARD
Priser for udlejning på gården:
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 4921 1546
VAPNAGÅRDS FESTUDVALG
Kontakt: Birger Pedersen, mobil 6013
3002
Kasserer: Jytte Zwisler 4922 6997,
mobil 6186 6997
FODTUSSERNE
Søndage kl. 13, servicecenteret
Jørgen Elkorn: Tlf. 2292 5005
elkorn@youmail.dk
STYRK DIN KROP
Man. kl. 10 - 12 i Laden, Gl. Vapnagaard
Kontaktperson: Lonnie Sørensen,
tlf. 2798 6015
FOLEHAVENS BILLARDKLUB
Folehaven 1, st, th. Torsdag kl. 19 - 22.
Kontaktperson: Knud Johansen,
tlf. 2678 6579.
FIBROERNE
Hestens Bakke 12, kld. 1. tors./mdr.
kl. 13.30 - 16. Kontaktp.: Anita Pedersen,
Hestens Bakke 8, 2. th. Tlf. 2874 9544
VAPNAGAARD BILLARDKLUB
Hesteskoen 15, kld. tirs. kl. 19.30 - 23.
Kontakt: Formand Liselotte Nielsen,
Ponydalen 2, st. th. tlf. 5090 9204
HELS. GYMNASTIK F
 ORENING
Rytterbakken 9, kld. Onsdag kl. 19.00.
Kontaktperson: Søs Hougaard,
Rosenvænget 4 B, 3000 Hels. Tlf. 2447
0874

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

E-mail: formand@vtv.dk
* Udsendelse daglig kl. 9, kl. 17 og kl. 21
* Meddelelser til Tekst TV og Infokanalen
afleveres i Vapnagaard ServiceCenter
eller på e-mail vtv@vtv.dk

BRIMIR AKTIVT ROLLESPIL
NORDSJÆLLAND
Horsedammen 3, kld.
Mødetid: kontakt kasserer:
Kirstine Kromborg, Thors-vænget 8,
3000 Hels. Tlf. 2395 7332
E-mail: kirs_wicca@hotmail.com

DANSKE HANDICAPORGANISATIONER
SeniorCentret, Hestens Bakke 43.
Formand: Lisbet Kragh,
Mobil 6026 1009
E-mail: lisbetkragh@hotmail.com

KRONBORG LINEDANCE
Laden, tirsdage kl. 17-21
mandage i ulige uger kl. 18.15-19.30
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
Tlf.: 2239 2030
Form: Anette Krone
E-mail: anettekrone@yahoo.dk
FDF
Frivillige Drenge- og Pigeforbund
Rytterbakken 12, kld.
Kontaktperson: Lene Jacobsen
Tlf. 4911 2502
Mail: leja.jacobsen@gmail.com
VAPNAGAARDGRUPPEN
Værksted for kunstnere, Folehaven 18,
kld. Træffetid: 1. tirsdag/mdr. kl. 14 - 14.30.
Formand: Kirsten Christiansen
Tlf. 4976 5101. Mobil 2021 8874
E-mail: kirsten.christiansen@stanfo.dk
Kontaktpers.: Johnnie Jensen,
Blishøj 8, 3. th. Tlf. 4044 7951
VFK - 72 VAPNAGÅRD FODBOLDKLUB
Hovmarken 3, kld.
Formand: Tim Jensen
Tlf. 2961 9121 | timpihl10@gmail.com
Kontaktperson: Jesper Christensen
Tlf. 2089 3500
Mail: jesperchristensen@hotmail.dk
www.vfk72.dk

HJERNESAGEN – TRÆF FOR
PÅRØRENDE
Åbent hus hver måned i SeniorCentret
Hestens Bakke 43.
Kontakt: Lisbet Kragh, tlf. 6126 1009.
E-mail: lisbetkragh@hotmail.com
GULD - QUILTERNE
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Torsdag kl. 10 - 15
Kontaktperson:
Lotte Holmgreen, tlf. 2010 1122
SLÆGTSFORSKNING
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Tirsdag kl. 9 - 12 i ulige uger.
Kontaktperson:
Jørgen Petersen (formand)
Tlf. 40 85 67 02
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.
Tlf. 49 22 13 00.
Man. og tors. kl.16 - 20.
E-mail: helsingorlaenken@vapnet.dk
Formand: Uffe Eriksen, tlf. 60 68 36 30.
Kontaktmedarbejder: Flemming
Christiansen tlf. 21 28 80 67
www.laenken.dk
SYSTUE
Hestens Bakke 36, kld.
Onsdage kl. 19-21
Kontakt: Sussi Kabat tlf. 4925 2602

FKF - 96 FODBOLDKLUB
Hesteskoen 18, kld.
Form.: Selahattin Taspinar,
Tlf. 4922 3552. Mobil 2026 8033
VAPNAGAARD TV (VTV)
Vapnagård ServiceCenter,
Hovmarken 7.
Tlf. 4925 2638.
Hjemmeside: www.vtv.dk
Email: vtv@vtv.dk
Formand: Ole Karlsson, tlf. 2635 1445

VAPNAGAARDS FOTOSTUDIE
Gratis portrætfotografering.
Kun for Vapnagaards beboere
ved fotograf Bendt Olesen.
Henvendelse via mail til
bendtolesen@vapnet.dk
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MIN GODE NABO BLOMST
16 I

De er SÅ flinke
NABOSKAB: Det er tydeligt, at Anny Poulsen fra Sporegangen har nogle helt særlige overboer.
Familien Hariri har ærligt og redeligt fortjent Vapnagaard Nyts ’Min gode nabo’-buket, synes Anny:
- De er de bedste naboer. De har været så søde ved
mig, og de gør, at jeg føler mig tryg her. Indimellem
kommer familien med mad til mig, når de laver mad til
sig selv. De har simpelt hen bare været så søde fra starten af, lyder det fra Anny Poulsen.
Derfor har hun indstillet familien Hariri til nabobuketten her i Vapnagaard Nyt.
- Familien har også flere gange inviteret mig op. De er
SÅ flinke, synes jeg. Så de har virkelig fortjent en blomst,
fortæller Anny Poulsen, der glæder sig over at have så
gode naboer som familien Hariri.
Det er da også en glad og stolt familie, som Anny
Poulsen kan overrrække naboblomsten til.
Tillykke til familien Hariri!
Ønsker du også at indstille din nabo til Vapnagaard
Nyts ’Min gode nabo’-buket, er du velkommen til at ud- Salah Samir Hariri og Hoöada Azzam glæder sig over Vapnafylde kuponen nederst på siden og aflevere den i Vapna- gaard Nyts ’Min gode nabo’-buket fra underboen Anny Poulgaard Servicecenter, Hovmarken 7.
frank sen i Sporegangen. Tillykke!
(Foto: Bendt Olesen)

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

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

Fordi: 



Navn: 



Adresse: 







Indsender:



Dit navn: 



Telefonnummer: 
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