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Byen på toppen af byen fylder 50 år
VAP 50: Netop i disse dage er det præcist 50 år siden de
første beboere flyttede ind på Vapnagaard.
De første blokke på Hestens Bakke var færdige, og selv
om resten af Vapnagaard stadig var undervejs, så var der
gang i indflytningerne.
Der skulle gå yderligere to år før de sidste blokke var
færdige og klar til indflytning, men på vores “fødselsattest” står der 1969.
50 år er ingen alder, står der på et af de badges, Fællesbestyrelsen har fået lavet i anledning af jubilæet - det
er jo rigtig nok, men hvis man skal se så godt ud som Vapnagaard gør efter 50 år og mange tusinder beboere, så
kræver det noget:
Renoveringer, forbedringer, og masser af
timer med vedligeholdelse ligger bag de
blokke, vi i dag kan færdes blandt med
stothed.

billeder og historier fra det halve århundrede, der er gået,
men her har vi brug for din hjælp!
Ligger du inde med billeder, udklip eller noget helt tredie, som kan være med til at fortælle om Vapnagaard, så
vil vi meget gerne låne det.
Vi har allerede modtaget noget, men vi kan sagtens
bruge mere. Vi kommer gerne og henter, og du kan også
selv aflevere i Vapnagaard Servicecenter, bare sig at det
er i forbindelse med jubilæet og skal videre til enten formand Anje Holmstad eller kommunikationsmedarbejder
Jacob Jürs.
Du kan også ringe til Jacob på 5182 6694 eller
sende en mail på jj@boliggaarden.dk.
En af dem, der har fundet lidt
“guld” frem er Jørgen Olsen
fra Hesten Bakke. Læs mere
om ham på side 10 i dette
blad.

Jeg er
Vap Fan

Stor fest i august
Fællesbestyrelsen og Vapnagaards
fællesmøde i september sidste år
har besluttet, at jubilæet ikke skal gå
stille hen.
Vi holder en stor fest den 24.
august, og der vil i ugerene før og efter
festen blive afholdt flere arrangementer
for at fejre, at Helsingørs største boligområde er blevet “rigtig voksen”.
Et af de arrangementer bliver en udstilling med

Hva’ fan’ er du?
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Hvis du ligger inde med en
god historie om Vapnagaard eller billeder, der fortæller om livet i bebyggelsen, så
kontakt Jacob eller Anje eller kig
forbi Vapnagaard Servicecenter,
her kan du også få et badge eller to.

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 ude fra 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 fem gange årligt.
Forsidefoto: J. Jürs
WWW.VAPNET.DK
Redaktør: Jacob Jürs
FACEBOOK VAPNAGAARD
Redaktion:
Jacob Jürs
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FASTE ARRANGEMENTER



De individuelle handicap P-pladser erstattes med pladser,
der kan benyttes af alle, der har et gyldigt og synligt handicap-skilt i forruden.

Nye handicap-pladser
PARKERING: I de kommende måneder vil de individuelle handikap-parkeringspladser blive fjernet på Vapnagaards p-pladser. Dette blev besluttet på Vapnagaards
fællesmøde allerede i 2017, men det er først nu, at det
bliver muligt at efterkomme beboer-beslutningen.
I stedet for individuelle handikap-pladser vil der blive
optegnet nye pladser på de enkelte p-pladser. Disse kan
benyttes af alle, der har et gyldigt og synligt handikapskilt
i forruden.
Alle beboere med en individuel parkeringsplads vil
blive informeret med brev forud for nedlæggelsen af ppladsen.
Arbejdet med at beslutte, hvor mange handicap-pladser, der skal være på de enkelte p-pladser, og hvor de skal
placeres, sker i samarbejde med områdebestyrelserne i de
11 områder.
De nye pladser er allerede placeret i prøveområdet
Sporegangen Vest på p-pladsen mellem Sporegangen og
Seniorcentret.
Drift & Byg, Vapnagaard oplyser i øvrigt til Vapnagaard
Nyt, at der i forbindelse med skifte til nyt parkeringsservice firma, vil komme ny afmærkning af p-båse samt nye
skilte op, så snart vejret tillader det.

ZUMBA
Mandage kl. 16.30 - 17.45
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8
BINGO (FESTUDVALGET)
Torsdage kl. 18.30 - 21.30
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8
AFSPÆNDINGSGYMNASTIK FOR KVINDER
Fredage 8.45-10.15
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8
DET GRÅ GULD
Onsdage kl. 13 - 16
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
LEKTIE- OG SPROGCAFÉ
Tirsdage kl. 14.30 - 17.30
Kulturhus Syd, Hovmarken 7
SUNDHEDSPLEJERSKERNE - ÅBENT HUS
Fredage kl. 10 - 12
Helsingør Kommunes Sundhedsplejersker.
Børnehuset Villakulla, Hovmarken 10
SYSTUE
Mandage lige uger 13 - 15
Onsdage ulige uger 19 - 21
Hestens Bakke 36, kælderen
FODTUSSERNE
Søndage kl. 13
Kulturhus Syd, Hovmarken 7
STYRK DIN KROP
Mandage kl. 10 - 12
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8
CYKELVÆRKSTED
Tirsdage kl 13-16
Blishøj 12, kld
STRIKKECAFE
1. tirsdag i måneden kl. 15-17
Vapnagaard Servicecenter, Hovmarken 7
MORGENCAFE
Mandage kl. 8.30 - 10.30
Familiecaféen Blishøj 6, kld

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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Fællesspisninger i Laden på Vapnagaard

50,- for
25,- for b voksne
ørn

indtil 1
0 år

Menu den 6. februar:
Boller i Bombaykarry med Jasminris
og Mango-hvidkålssalat

Kom med din
nabo, en enlig
ældre eller en god
ven og spis med

For at deltage, skal du betale på MobilePay – nr. 5144 2366 eller købe billet(ter)
i Servicecenteret. Husk at skrive hvor mange du tilmelder i teksten, når du
MobilePay’er
Du kan kun tilmelde og købe billet til det kommende arrrangement.
Tilmeldingsfrist 31. januar
Den 6. februar, 6. marts, 3. april, 8. maj, 12. juni, 14. august, 02. oktober og til
sidst den 6. november inviteres til Fællesspisning i Laden, Gl. Vapnagaard
- alle dage klokken kl. 18.00
Du er velkommen til selv at medtage drikkevarer – gør du det, skal du tage emballagen med dig hjem, når du går. Du vil også kunne købe drikkevarer af Café
Mai Ahn.
Tag en kande kaffe og en småkage med til dig og din sidemand, så hyggen varer
lidt længere.
Kunne du tænke dig at prøve at være frivillig og hjælpe med
opdækning, oprydning, opvask og andet så kontakt Sarah på:
3036 7492 | sas@boliggaarden.dk
Som frivillig spiser du gratis med.
Fællesspisningerne er et samarbejde imellem
Vapnagaard, Den boligsociale helhedsplan,
Helt Frivillig og foreningen Østifterne.
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KONTAKT & STØTTE

Kalenderen
kan hentes
JUBILÆUM: Lidt forsinket, men færdig - Vapnagaards årlige vægkalender er klar og kan hentes i Vapnagaard Servicecenter, Hovmarken 7.
I år, Vapnagaards 50-års jubilæums-år, har vi valgt at
bruge gamle billeder i kalenderen.
Du kan finde billeder af søen, som den så ud i starten af
70’erne, billeder af de forskellige renoveringer og forbedringer gennem årene, og vi har også billeder af beboere
fra forskellige arrangementer gennem årene.
Kalenderen kan som altid hentes ganske gratis i servicecenteret, og hvis du vil have en med til tante Else i Hobro, så er det også helt fint – det koster ikke ekstra.
Vi har 800 styks, det plejer at være nok til alle interesserede.
jürs


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 - 17.00
Derudover efter aftale. Tlf: 4925 2639 / 2694 5354

VAPNAGAARDS HELHEDSPLAN
Sarah Staal har til huse i servicecentret Hovmarken 7.
Træffes på tlf. 4925 2627 | sas@boliggaarden.dk

STØTTE KONTAKT PERSON TEAM/SKP TEAM
Brug for hjælp ved psykisk sygdom/misbrugsproblemer? Kontakt Socialpsykiatriens opsøgende team:
Man. - tors kl. 8 - 16 og fredag kl. 8 - 13.
SKP-medarbejder, Camilla Børjesen: 2531 3352
SKP-medarbejder, Flemming Blauenfeldt: 4186 9775

SUNDHEDSPLEJERSKERNE
Børnehuset Villakulla, Hovmarken 10
Sundhedstjenesten: Hver fredag kl. 10 - 12.
tlf. 4928 3370. Tvillingetræf: Sidste fredag i måneden
kl. 12 - 14. Undtagen juli og december.

ALKOHOLRÅDGIVNING
Helsingør Lænken, 4922 1300, Rytterbakken 6, kld.

AKUT TEAMET
Tilbud til psykisk syge med akutte problemer i aftenog 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

Vapnagaard Nyt Januar 2019 49. årgang Nr. 1

6 I

Så går vi i gang
med ny sø og bro
OPRENSNING: Som vi tidligere har
fortalt, så er jubilæumsåret 2019 også
året, hvor den fine sø på Vapnagaard
og den efterhånden noget anløbne
bro henover skal have den store tur.
På årsmødet i september sidste år
blev det vedtaget, at der skulle ske
noget..
-… og det gør der så nu, fortæller
Marianne Borchmann, der er haveog parkingeniør på Vapnagaard.
Marianne er projektleder for den
nye sø og for broen.
Hun fortæller til Vapnagaard Nyt,
at arbejdet for så vidt er godt i gang.
- I november fældede vi en række
træer ved søen. Nogle for at vi kunne
komme til at arbejde i området,
nogle fordi de var blevet for store og
andre på opfordring fra beboerne i
naboblokkene, da de tog lys fra lejlighederne.

Først skal søen renses
Arbejdet med at fjerne hegn og hække i den sydlige ende er også gået i
gang, og der lægges køreplader ud,
så de store maskiner kan komme til.
- Vi starter med at rense op i søen.
Der ligger et tykt lag dynd og slam i
bunden, og det skal væk, så der kan
komme liv og mere vand i søen.
I alt skal der formodentlig fjernes
mellem 1.300 og 1.400 tons slam fra
søen. Slammet køres herefter til Skibstrup Genbrugsplads.
Arbejdet på bunden af søen kan
muligvis medføre lidt lugtgener, men
da det skal være afsluttet senest den
1. april – og gerne før, så bliver sommervarme og fluer ikke et problem.
- Når vi alligevel har sænket vandstanden i søen i forbindelse med
Vapnagaard Nyt Januar 2019 49. årgang Nr. 1

Marianne Borchmann fra Drift &
Byg, Vapnagaard, er projektleder, og står
i spidsen for
oprensningen af
søen og opførslen af den nye
bro. (Foto: Jürs)

oprensningen, så retter vi også brinkerne på søen op, og så sætter vi
også stolperne til en ny bro, fortæller
Marianne Borchmann.

.. og så skal broen bygges
Broen bliver designet specielt til
Vapnagaard. Det er smed Thomas V.
Petersen, der har tegnet, og det er
også ham, der skal svejse de 4.800
svejsninger på skelettet til broen og
rækværk.
Thomas V. Petersen laver broen i
moduler på sit værksted, og så køres
de til Vapnagaard hvor de og rækværket monteres og samles henover
søen.
Broen skal belægges med azobetræ også kaldet jerntræ, og den bli-

ver kraftig nok til at kunne bære de
maskiner der bruges på Vapnagaard.
- Vi tager selvfølgelig forbehold
for vind og vejr, men holder planen,
så er vi færdige med oprensningen
den 1. april. Herefter begynder arbejdet med den nye bro, så når vi kommer henimod midten eller slutningen af sommeren, så skulle vi gerne
have en ny farbar bro over en sø med
mere liv og vand, lyder det fra Marianne Borchmann.
Herefter følger arbejdet med stier
og beplantning i området omkring
søen – dette er der endnu ingen tidsplan for.

jürs
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Hegn og hæk er fjernet i søens
sydlige ende, så maskinerne
kan komme til. Der skal i alt
fjernes op i mod 1.400 tons
dynd og slam fra søens bund
inden den 1. april. (foto: jurs)

Den nye bro henover søen på
Vapnagaard kommer til at
ligne denne. Den bliver bred
og kraftig nok til at ejendomsfunktionærerne kan køre over
den i deres maskiner

KORT OM AZOBE
FAKTA: Azobetræet, også kaldet jerntræ eller rødt jerntræ, er en subtropisk træart fra Afrika. Træet er meget
hårdt og velegnet til brug i havne, søer og andre steder,
hvor der er meget fugt.
Træet kan blive op til 50 meter højt og er kendetegnet
ved at vokse meget lige og ofte helt uden sidegrene de
første 30 meter.
Lokalt siger man, at hvis man sniffer et pulver lavet
af barken fra træet, så kan det hjælpe mod hovedpine,
men træet på vores bro bliver afbarket, så det kan vi ikke
afprøve.
Træet vi skal bruge på Vapnagaard er selvfølgelig FSC
-mærket, det vil sige, at der ikke bliver fældet mere i skoven end der vokser op på ny.
Vapnagaard Nyt Januar 2019 49. årgang Nr. 1
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SPO 1,2,3

HB 36,35,34
SPO 7,8,9

HB 6,5,4

Hestens Bakke - HB

HM 10
Børnehuset
Villa Kulla

HM 8
Gl. Vapnagaard

HM 7
Servicecenter

Vapnagaard Servicecenter
4925 2627
vapnagaard@boliggaarden.dk
eller personlig henvendelse:
mandag til onsdag 8-15
torsdag 8-17
fredag 8-14
www.vapnet.dk
find os også på facebook

HB 12,11,10

HM 7
Kulturhus Syd

HB 9,8,7

Kontakt til ansatte

HB 18,17,16

SPO 10,11,12 SPO 13,14,15 SPO 16,17,18 HB 3,2,1

SPO 4,5,6

HB 37-43

HB 33,32,31

HB 30,29,28

HB 27,26,25

HB 24,23,22

HB 21,20,19

HB 15,14,13

Sporegangen - SPO
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BL 18,17,16

BL 12,11,10
BL 6,5,4

BL 3,2,1

Ponydalen - PD
PD 3,2,1
PD 6,5,4

HD 6,5,4
RB 3,2,1
RB 6,5,4

BL 9,8,7

HD 18,17,16

PD 9,8,7

HD 9,8,7

HD 15,14,13

PD 12,11,10

RB 15,14,13

FH 18,17,16
FH 12,11,10

FH 15,14,13
FH 9,8,7

HS 18,17,16
HS 12,11,10

FH 6,5,4

HS 6,5,4

FH 3,2,1

HS 3,2,1

HS 15,14,13
HS 9,8,7

PS 3,2,1
PS 6,5,4
PS 9,8,7
PS 12,11,10

Piskesmældet - PS

BL 15,14,13

RB 12,11,10

HD 12,11,10

Hesteskoen - HS

HM 6,5,4

RB 9,8,7

Folehaven - FH

HM 3,2,1

Blishøj - BL

0

HD 3,2,1

Horsedammen - HD

4647 3000
adm@boliggaarden.dk

Hovmarken - HM

6

Rytterbakken - RB

Kontakt Boliggården
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Vognmanden i Sporegangen
VAP 50: Det kan godt være, at bentøjet ikke er hvad det har været hos
81-årige Jørgen Olsen, men snakketøjet fejler ikke noget.
Historier om øksemorderen Hulda
fra Guldgravergården, Tyskerne på
Klostermosevej under krigen, den
løbske selvbinder på Kongevejen og
mange andre røverhistorier fra dengang forurening var noget man gravede ned, rotterne var på størrelse
med små hunde, og det pæne Helsingør sluttede ved Rønnebær Allé,
flyder i en strid strøm fra hans mund.
Jørgen har boet på Vapnagaard i
to omgange. Han og konen Kirsten
flyttede ind i Sporegangen 6 som de
første i 1970. Her boede de i 22 år,
fik fire børn, tre drenge og
en pige, og de var glade
for livet i og omkring
Vapnagaard i årene,
hvor Helsingørs største bebyggelse tog
form omkring dem.
Efter nogle år
med eget hus på
Kronborg Ladegårdsvej og

81-årige Jørgen
Olsen fra Hestens
Bakke har været vognmand
hele sit liv. Konen Kirsten lavede
scrapbøger. Her er det en side fra en
tagbrand i Sporegangen i sommeren
1970 under opførelsen af blokken.
Vapnagaard Nyt Januar 2019 49. årgang Nr. 1

nogle år på Bornholm, flyttede Jørgen tilbage til Helsingør og Vapnagaard igen i 2009, nu på Hestens Bakke,
med udsigt over barndommens land

Barndommens land
Jørgens far var vognmand, vel og
mærke i den tid, hvor man spændte heste for vognen, når den skulle
ud og køre. Familien boede i et lille
2-værelses hus med stald og vognhus på Klostermosevej.
Markerne, de spredte huse og
gartnerierne, der lå, hvor vi i dag
finder Prøvestenscentret, Vapnagaard og brandstationen var Jørgens
barndomsland, så på mange måder
er han aldrig rigtig flyttet.
Lige som sin far blev Jørgen også
vognmand, dog ikke med heste; Jørgen husker stadig sin første
last-

bil, en Volvo, købt på Kongevejen,
hvor der i dag er McDonalds.
- Vognen havde jeg i de første år
stående på Sporegangen, der hvor
der i dag er SeniorCenter, senere
da jeg gik sammen med en partner,
fandt vi et andet sted, fortæller Jørgen.
Jørgen er glad for at bo på Vapnagaard, en af hans sønner bor her
også, og barnebarnet Andreas, der er
Jørgens store næsten daglige hjælp,
bor kun nogle minutter på cykel fra
Hestens Bakke.
I forbindelse med Vapnagaards
store 50 års jubilæum har Jørgen lånt
os et par af de fine scrapbøger, som
Kirsten trofast lavede i alle år.
Her er billeder fra fest og hverdag
gennem mange år, og ind i mellem
er der også nogle ”historiske perler”.
Se bare billederne fra sommeren ’70,
hvor der opstod brand på taget af
Sporegangen 1-3 i forbindelse med
lægningen af taget på den nybyggede blok.
jürs
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Politikere og embedsfolk arbejder hen i mod en ny vision for
Helsingør Kommune i 2030.
Første skridt bliver et lokalt Folkemøde i Helsingør Hallen den
23. februar. Beboerne på Vapnagaard og de øvrige afdelinger i Boliggården opfordres til at
komme og give deres bud.

Kommunen skal have en ny
vision – Hvad sir´ Vapnagaard
MENINGER: Helsingør Kommune arbejder på en ny vision, som skal styre retningen inden for velfærd, uddannelse, børn og unge, kultur, erhvervsudvikling, natur og
miljø og mange andre ting frem mod 2030.
Derfor inviterer Byrådet alle Vapnagaards beboere
samt andre borgere, virksomheder, foreninger og andre
til at komme med ideer og forslag, så Helsingør Kommune bliver et endnu bedre sted at bo, besøge og drive
virksomhed.

Folkemøde i Helsingørhallen
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 23. februar kl. 1016, hvor kommunen afholder et stort folkemøde i Helsingørhallen. På folkemødet kan du gå frem og tilbage mellem paneldebatter og opleve fagfolk fra landets kultur-,
erhvervs- og uddannelsesinstitutioner, foreninger, virk-

somheder og flere andre.
Lyt, stil spørgsmål eller bland dig i debatten, hvor du
kan blive klogere på de udfordringer og muligheder, som
Helsingør Kommune kan forventes at møde inden for de
kommende år.
Mød bl.a. Esben Danielsen (fra bla. Roskilde Festival),
kunstner Carsten Dahl og iværksætter Lennart Lajboschitz (grundlægger af Tiger-butikkerne), der tager fat på,
hvordan vi kan forme fællesskaber, som rummer alle borgere i kommunen.
Ud over debatterne er der masser af små stande, der
bemandes af foreninger, fonde eller interessegrupper,
hvor du også kan få ny viden eller komme i dybden med
dine spørgsmål. Læs mere om folkemødet og vision 2030
på kommunens hjemmeside www.helsingor.dk
Danny Nørskov

SYV TEMAER

Byrådet har samlet mange års erfaring, resultater og bud på fremtidige udfordringer sammen til syv temaer – hvor
løsningerne og vejen derhen er til åben diskussion:
• Uddannelse: hvad skal være til stede for at være en attraktiv uddannelsesby?
• Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation: Hvad skal erhvervslivet i kommunen leve af i 2030?
• Børne- og ungeliv: Hvad karakteriserer et godt børne- og ungeliv i 2030?
• Livskvalitet og fællesskaber: Hvad karakteriserer en fremtid, hvor alle har høj livskvalitet og bidrager til fællesskabet?
• Natur, miljø og bæredygtig byudvikling: hvordan sikrer vi, at udviklingen i kommunen sker på en grøn og bæredygtig måde?
• Kultur: Hvilke potentialer for kommunen har en fortsat satsning på kulturområdet?
• Ny teknologi: Hvordan kan digitalisering, robotter og andet teknologi støtte kommunen i 2030?
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Det nye betalingssystem bliver
demonstret mandage fra klokken
17 i Vapnagaard Servicecenter.
Det er personale fra Drift & Byg,
der sammen med en repræsentant fra producenten svarer på
spørgsmål. Alle er velkomne.

Dørbrik og vaskebrik i ét
VASKEBRIKKER: I de sidste uger har der været godt gang
brik-omstillingen i Vapnagaard Servicecenter.
I takt med at der er blevet installeret nyt betalingssystem i en række af Vapnagaard fællesvaskerier, er der
nemlig blevet skiftet vaskebrikker - eller rettere, de gamle
vaskebrikker er blevet inddraget, og så er eksisterende
nøglebrikker blevet kodet om, så de også kan bruges i vaskerierne.
Hvert lejemål har mulighed for at få kodet en eller to af
de allerede udleverede nøglebrikker om, så de kan bruges i vaskerierne.
Når turen kommer til din blok, så bliver der sat sedler
op på indgangsdør, opslagstavle og på døren ind til vaskeriet. Her kan du læse, hvornår I kan få omstillet jeres
brikker.
I forbindelse med de nye betalingssystemer vil der alle
mandage fra klokken 17 blive afholdt informations- og

demonstrationsmøder i Vapnagaard Servicenter, hvor
man kan få demonstreret systemet.
Sidste demonstration er den 25. februar, og man skal
være opmærksom på, at der ikke er demonstrationsmøde
den 11. februar på grund af vinterferie.
Man behøver ikke vente på at det er ens bloks “tur” før
man går til mødet, man kan deltage, når man vil, og man
må gerne komme flere gange.

Husk Sygesikringskort
Når der er blevet annonceret mulighed for at skifte brik i
opgangen skal man tage sine nøglebrikker og sit sygesikrings-/sundhedskort med op i Vapnagaard Servicecenter,
hvor de vil blive omstillet, man skal også huske den gamle
vaskebrik.
Det er gratis at få omstillet eksisterende nøglebrikker til
også at gælde i vaskerierne.
jürs

Travlt i Servicecentret
I forbindelse med omstillingen af nøglebrikker er der og vil der også hele februar være travlt i Vapnagaard Servicecenter. Der kan opstå kø, og personalet beder derfor om, at man væbner sig med tålmodighed.
Man kan som altid sætte sig ned og tage en kop kaffe, the eller varm kakao og læse dagens aviser. Der er også pc
til rådighed
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Gør som 4.593 andre
- det er nemt
PERSONDATA: Efter et lille år med den nye persondatalov har man gjort status i Boliggården på Trækbanen. Målet har været at få så mange som muligt til at tage stilling
til, om administrationen i boligselskabet enten må eller
ikke må registrere forskellige data om beboere og medlemmer på ventelisten - personnummer, mail og andre
personlige oplysninger.
I 2018 har Boliggården kørt en kampagne og trukket
lod blandt alle, der har givet eller nægtet samtykke, og
udtrukket tre vindere, der alle er blevet præmieret med
en iPad.
Kampagnen fortsætter - forstået på den måde, at det
selvfølgelig er et ønske, at alle, der enten har en bolig i en
af Boliggården afdelinger eller står på venteliste til en af
boligerne, har givet eller nægtet samtykke - det er nemlig
kravet i den såkaldte persondataforordning, der er dog
ikke længere mulighed for at vinde noget.
Man kan gå ind på Boliggårdens hjemmeside www.boliggaarden.dk og sætte flueben der, hvor man ønsker at
give samtykke.
- Det letteste er faktisk, hvis man logger ind med sit
Nem ID, oplyser Økonomichef Helen Holmsgaard.
- Så behøver man ikke skulle huske interessantnummer,
og man får nemt og sikkert adgang til både nuværende
og kommende selvbetjeningsfunktioner.
PT har 4.593 tilmeldt sig med NEM ID hos Boliggården.
jürs

Nyt nummer til Boliggården:

4647 3000
Boliggårdens administration på Trækbanen
skiftede telefonsystem og telefonnummer den
19. december.
Fremover skal du ringe på ovenstående nummer,
hvis du har henvendelser om venteliste, husleje,
valg af tv-pakke eller andre forhold, der ikke kan
klares i Vapnagaard Servicecenter
Du kan stadig skrive på mail:
adm@boliggaarden.dk

Aarhus Universitet

Syv nye foredrag i Kulturhuset
UNIVERSITET: Så er det igen tid til at få pustet hjernen
igennem.
Kulturhus Syd tilbyder i samarbejde med Aarhus Universitet hele syv nye foredrag via live stream.
Alle foredrag er ganske gratis og afholdes tirsdag aftener i Kulturhuset, Hovmarken 7.
Denne gang bydes der på alt fra hjerneforskning, klimaændringer, hvalernes skjulte liv til exoplaneter og meget meget mere.
Du finder det komplette program i kalenderen på Kulturhus Syds facebook-side.

Rock for de ældre
FOREDRAG: Kom og hør et festligt foredrag om rockmusikkens opståen i 50’erne. Den store rockentusiast Gorm
Clausen, gæster Kulturhus Syd, onsdag den 6. februar kl.
14-16.
Gorm vil med foredrag, billeder og lyd føre tilhørerne
tilbage til den gang rockmusikken var forbudt flere steder
og heller ikke blev spillet i DR og Elvis Presley stadig var
lastbilchauffør.
Der bliver spillet koncertoptagelser med Jerry Lee Lewis,
Litle Richard og andre, og der fortælles om lyden fra
Memphis Tennessee, der dannede grundlag for Beatles,
Rolling Stones, Bruce Springsteen og mange andre store
rockbands.
Det koster 35 kroner at deltage, men så bydes der også
på kaffe og wienerbrød
Tilmelding på Ældresagens hjemmeside aeldresagen.
dk/helsingor eller på kontoret tirsdage i januar, Lundegade 15C kl. 10.00-12.00. Telefon 5211 1074 i kontortiden.

De skrivende mødes
BØGER: Den 3. februar fra klokken 14 til klokken 16 er der
Nytårskur hos forfattergruppen Helsingør i Kulturhus Syd.
Arrangementet er dels et idé-møde for medlemmer og
dels en introduktion for andre. Hør hvad forfattergruppen
er og bliv eventuel også medlem.
Der vil blive serveret lidt bobler/hvidvin/vand og lidt
spiseligt.
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BOLIGGÅRDEN
Trækbanen 16, Helsingør
Tlf. 4647 3000
Åbent for personlig henvendelse og på
telefon: Man., tirs. og fre. kl. 10 - 14 samt
tors. kl. 10 - 17.
Onsdag lukket.
E-mail: adm@boliggaarden.dk
Hjemmeside: www.boliggaarden.dk
VAPNAGAARD SERVICECENTER
Hovmarken 7
Tlf. 4925 2627
E-mail: vapnagaard@boliggaarden.dk
Hjemmeside: www.vapnet.dk
Åbent: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 8
- 15, torsdag kl. 8 - 17 og fredag kl. 8 - 14.
Lukket lørdag og søndag.
Drift & Byggeri
Inspektører, ejendomsmester og gartnerleder kontaktes via skranken i Vapnagaard Servicecenter på telefon 4925
2627, via mail vapnagaard@boliggaarden.dk eller via kontaktformularen på
hjemmesiden, vapnet.dk
Driftschef:
Rebecca Dyrby
Bygningsteknisk inspektør:
Jan D. Pihl
Driftsleder:
Ulrik Krüger
Energitekniker:
Michael B. Jensen
Kontorassistent:
Marianne Roggenkamp
Beboerkoordinator:
Christina Ryfos
Boliggårdens boligsociale indsats
på Vapnagaard:
Netværkskoordinator:
Sarah Staal:
3036 7492
sas@boliggaarden.dk
Familierådgiver, Kirsten Nørregaard:
kn@boliggaarden.dk
Kommunikationsansvarlig:
Jacob Jürs:
jj@boliggaarden.dk
tlf 5182 6694

VED IND- OG UDFLYTNING
Udlån af trækvogn ved til- og fraflytning
m.m. kontakt Servicecentret . Her kan du
også låne nøgle til oplåsning af steler.
Husk parkeringstilladelse, hvis du ved
til- og fraflytning er nødt til at køre ind
på de store stier. Du må IKKE holde foran
blokkene.
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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:
Formand: Anje Holmstad
Horsedammen 17, st.th. Tlf. 6131 4095
E-mail: anje@vapnet.dk
Næstformand: Birger Pedersen
Hestens Bakke 8, 2. th. Tlf. 6013 3002
E-mail: birgerpedersen1948@gmail.com
Kasserer: Süleyman Benli
Horsedammen 16, 2. tv. Tlf. 4911 2860
E-mail: benlisuleyman@yahoo.dk
Sekretær: Solgerd Jørgensen
Hestens Bakke 9, 1. tv.
E-mail: referat.vap@gmail.com
VAPNAGAARDS HJEMMESIDE
www.vapnet.dk
VTV HJEMMESIDE
www.vtv.dk
OMRÅDEBESTYRELSERNE
OMR. 71, HESTENS BAKKE ØST
Blok 1, 2, 3, 4, 5
Formand: Anita Pedersen
Hestens Bakke 8, 2. th.
Tlf. 4925 2601 | 2874 9544
E-mail: omr71vapnagaard@gmail.com
Kontor: Hestens bakke 12, kld.
Bestyrelsen træffes 1. ons. hver måned
kl. 19 - 20. (tlf. 4925 2601)
OMR. 72, HESTENS BAKKE VEST
Blok 6, 9, 12, 15, 18
Formand: Jette Kjær
omr72vap@gmail.com | 2719 7028
Kontor: Hestens Bakke 36, kld.
Bestyrelsen træffes efter aftale.
OMR. 73, SPOREGANGEN ØST
Blok 7, 8, 10, 11
Formand: Marianne Larsen
Sporegangen 7, st. th. Tlf. 6116 9173
E-mail: mariannestenild@gmail.com
Kontor: Hestens Bakke 1, kld.
E-mail: omr73@vapnet.dk
(Tlf. 4925 2603)
Bestyrelsen træffes efter aftale.
OMR. 74, RYTTERBAKKEN
Blok 23, 24, 27, 28, 29
Formand: Ole Karlsson, Tlf. 2635 1445

E-mail: o.karlsson@vapnet.dk
Hovmarken 2, 1.th.
Kontor: Hovmarken 6, kld.
(Tlf. 4925 2604)
Bestyrelsen træffes efter aftale.
OMR. 75, HORSEDAMMEN
Blok 34, 35, 38, 39, 40, 41
Formand: Steffen Redder
Horsedammen 6, st.th., Tlf. 5046 6870
E-mail: sredder@stered.dk
Kontor: Horsedammen 18, kld.
E-mail: omr75vapnagaard@gmail.com
Bestyrelsen træffes efter aftale.
OMR. 76, PONYDALEN
Blok 46, 47, 50, 51, 52, 53
Formand: Rie Skjoldemose
Ponydalen 9, st. th. Tlf. 4922 4240
Kontor: Ponydalen 9, kld.
E-mail: omr.76@vapnet.dk
Træffetid: Første onsdag i måneden kl.
18.30 - 19 (Tlf. 4925 2606)
OMR. 77, PISKESMÆLDET
Blok 48, 49, 54, 55, 56, 57
Formand: Jack Seiler-Holm
Tlf. 2144 2227
E-mail: jackseiler-holm@hotmail.com
Kontor: Piskesmældet 12, kld.
Bestyrelsen træffes efter aftale.
OMR. 78, HESTESKOEN
Blok 36, 37, 42, 43, 44, 45
Formand: Klaus J. Christensen
Hesteskoen 3, st. th. Tlf. 4922 1292
E-mail: klausjelle@vapnet.dk
Kontor: Hesteskoen 12, kld.
E-mail: omr.78@vapnet.dk
Kontortid: Første onsdag hver måned kl.
18.30 - 19. (Tlf. 4925 2608)
OMR. 79, FOLEHAVEN
Blok 25, 26, 30, 31, 32, 33
Formand: Solvejg Abildgaard-Jensen
Blishøj 8, st. th.
Kontor: Blishøj 7, kld.
Tlf. 4925 2609
Telefontid hverdage kl. 17 - 18.
E-mail: omr79vapnagaard@gmail.com
OMR. 80, BLISHØJ
Blok 19, 20, 21, 22
Formand: Marianne Olsen
Blishøj 16, st. tv.
Tlf. 2690 9031
E-mail: arendtolsen@hotmail.com
Bestyrelsen træffes efter aftale.
OMR. 81, SPOREGANGEN VEST
Blok 13, 14, 16, 17
Formand: Klaus Poulsen
Sporegangen 4, st. tv. Tlf. 2620 4599
Kontor: Sporegangen 4, kld.
E-mail: multiklaus@gmail.com
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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 Tlf. 4921 1546
VAPNAGÅRDS FESTUDVALG
Kontakt: Birger Pedersen
Tlf. 6013 3002
Kasserer: Jytte Zwisler 4922 6997
Mobil: 6186 6997
FODTUSSERNE
Søndage kl. 13 ved servicecenteret
Ole Karlsson 2634 1445
E-mail: o.karlsson@vapnet.dk
Jørgen Elkorn 2292 5005
E-mail: elkorn@youmail.dk
STYRK DIN KROP
Man. kl. 10 - 12 i Laden, Gl. Vapnagaard
Kontakt: Lonnie Sørensen, tlf. 2798 6015
FOLEHAVENS BILLARDKLUB
Folehaven 1, st, th. Torsdag kl. 19 - 22.
Kontakt: Knud Johansen
Tlf. 2678 6579.
FIBROERNE
Hestens Bakke 12, kld.
Første torsdag i måneden kl. 12.30 - 16.
Kontakt: Anita Pedersen
Tlf. 2874 9544
VAPNAGAARD BILLARDKLUB
Hesteskoen 15, kld. tirs. kl. 19 - 22.
Kontakt: Formand Liselotte Nielsen,
tlf. 5090 9204,
E-mail: lotte.vagn@pony-dalen.dk
HELSINGØR GYMNASTIK FORENING
KRONBORGGYMNASTERNE
Rytterbakken 9
Kontakt: Dorthe Wiedenbein
Tlf. 6169 9517
E-mail: hgfsekr@gmail.com

DEN TYRKISKE KULTURCAFÉ
Hovmarken 8, 1, Gl. Vapnagaard
Man. - ons. lukket, torsdag og fredag kl.
17 - 22, lørdag og søndag kl. 11 - 22
BRIMIR - AKTIVT ROLLESPIL
NORDSJÆLLAND
Horsedammen 3, kld. tv.
Mødetid: Tredje søndag i måneden.
Kontakt: Formand Frej Guldberg,
Tlf. 2752 0655
E-mail: kontakt@brimir.dk
KRONBORG LINEDANCE
Laden, tirsdage kl. 17 - 21
Formand: Susanne Nielsen
Tlf. 2617 0590
E-mail: susnielsen58@gmail.com og
Kontakt: Lone Nilsson, tlf. 4922 1051
SENIORKLUBBEN ’DET GRÅ GULD’
SeniorCentret, Hestens Bakke 43
Onsdag kl. 13 - 16
Kontakt: Formand, Anette Krone
Tlf.: 2239 2030
E-mail: anettekrone@yahoo.dk
VAPNAGAARDGRUPPEN
Værksted for kunstnere, Folehaven 18,
kld.
Træffetid: 1. tirsdag/mdr. kl. 14 - 14.30.
Formand: Kirsten Christiansen
Tlf. 2021 8874
E-mail: kirstens@christiansen.mail.dk
Kontakt: Johnnie Jensen,
Tlf. 4044 7951
VFK - 72 VAPNAGÅRD FODBOLDKLUB
Hovmarken 3, kld.
Formand: Tim Pihl
Tlf. 2961 9121
E-mail: timpihl10@gmail.com
Hjemmeside: www.vfk72.dk
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 HANDICAPORGANISATIONER
SeniorCentret, Hestens Bakke 43
Formand: Lisbet Kragh,
Tlf. 6126 1009
E-mail: lisbetkragh@hotmail.com
GULD - QUILTERNE
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Torsdag kl. 10 - 15
Kontakt: Lotte Holmgreen
Tlf. 2010 1122

E-mail: lotte@holmgreen.com
SLÆGTSFORSKNING
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Tirsdag kl. 9 - 12 i ulige uger.
Kontakt: Jan Niemann (formand)
Tlf. 7170 6383
E-mail: formand@dis-helsingor.dk
BINGO I LADEN Kl. 19 - 21.30
Torsdag hver uge, Festudvalget.
LÆNKEN
Alkoholrådgivning - hjælp til selvhjælp
Rytterbakken 6, kld., www.laenken.dk
Tlf. 4922 1300
Mandag og torsdag kl. 16 - 19
E-mail: helsingorlaenken@vapnet.dk
Formand: Uffe Eriksen, tlf. 6068 3630
SYSTUE
Hestens Bakke 36, kld.
Mandage lige uger kl. 19 - 21
Onsdage ulige uger kl. 13 - 15
Kontakt: Marianne Christensen
60620152
e-mail: marchri45@hotmail.com
VAPNAGAARD FÆDREGRUPPE
Blishøj 15, kld. Alle dage kl. 18.30
Formand: Menderes Acikel
Tlf. 2894 5857
E-mail: aci38@helsingor.dk
BYDELSMØDRE i HELSINGØR
Forkvinde: Tina Brink
Tlf. 2271 1295
E-mail: tinab.home@ofir.dk

KULTURHUS SYD
Hovmarken 7 v. Vapnagaard Servicecenter. For lån af lokaler o.a. kontakt:
Aktivitetskoordinator Anette Juel
Carlsen ajc03@helsingor.dk | 2531 3610
VAPNAGAARDS FOTOSTUDIE
Gratis familie-/portrætfotografering
for Vapnagaards beboere.
Opgiv tlf. nr., navn og adresse til:
bendtolesen@vapnet.dk
OBS! Ingen dyr i fotostudiet.
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Her i jubilæumsåret har vi sat bagsiden på
Vapnagaard Nyt af til pluk fra de gamle
årgange af vores beboerblad.
Denne gang er det 2001 der byder sig
til. Som altid var der fastelavns- og juletræsfest i Laden, fællesmøde og de andre
faste holdepunkter i et Vapnagaard-år,
men dette år havde også sine særlige højdepunkter.
Sommeren store samtaleemne det år
var svaneparret i søen, der fik ikke mindre
end syv unger. En døde hurtigt, men de
andre havde det fint.
Tidligere på året, i februar, rykkede
computerdrengene ind i Laden til et todages computerspils nørd-træf. Som det
ses af billederne, var en pc dengang ikke
bærbar, den var slæbbar, og det trådløse
netværk var stadig kun en drøm. Bladets
redaktør, Marianne Döllner, fortæller, at
der var en enkelt pige til stede, men hun
kiggede kun på!!
I kælderen under Horsedammen 3 var
Rollespilforeningen Krogen rykket ind.
Der blev lavet dragter, rustninger, skjolde,
spyd og sværd i læderrester, liggeunderlag og latex. Herefter gik turen til Hareskoven, hvor man kæmpede mod ligesindede. Udfyld denne kupon og aflever den i Vapnagaard Servicecenter, hvis du har en god nabo, der fortjener anerkendelse.
Den 21. oktober, var der fornemt besøg
i Laden til et af de dengang meget populære Syng-med arrangementer. PartykonFordi: 
gen Johnny Reimar sang en ordentlig fest
i gang, mens Helsingør Byorkester under

ledelse af dirgent Ib Jespersen spillede til.


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



Adresse: 







Indsender:



Dit navn: 



Telefonnummer: 
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