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Pakkecentral Vapnagaard

FASTE ARRANGEMENTER



E-HANDEL: Så er det slut med at gå langt for at hente
pakker fra Post Nord, Bring og DHL.
Firmaet Nordic Infrastructure har nemlig fået lov til at
stille tre såkaldte nærbokse op på Vapnagaard. En på ppladsen ved Horsedammen, en på p-pladsen ved Folehaven og en ved Vapnagaard Servicecenter.
- Vi har analyseret og kigget på tallene og kan se, at der
er kunder nok på Vapnagaard, til at det er interessant for os
at kunne tilbyde denne døgnåbne service, fortæller Amalie
Øhrgaard fra Nordic Infrastructure til Vapnagaard Nyt.
De tre pakkebokse er opstillet i samarbejde med driften på Vapnagaard, men udgifterne ligge helt og aldeles
hos Nordic Infrastructure, og det samme kommer den
daglige drift til at gøre.
For at kunne afhente pakker i boksene skal man benytte firmaets app på sin smartphone. App’en kan hentes
både på app store og i Google Play, men der kommer
også et link til den i en sms, første gang man bruger Nærboks som afhentningssted for sin e-handel.

Det er ikke en helligdag

OVERSPRINGSHANDLING: Da der i slutningen af maj skulle
slås kanter og græs på den lille af øerne i søen på Vapnagaard
skulle det gøres med en vis forsigtighed. Maj er nemlig også
tiden, hvor flere fugle ligger på rede, og ejendomsfunktionærerne fandt da også en andemor med fem æg i reden. Derfor
kan man se, at græsset et enkelt sted på den lille ø under broen
ikke er blevet taget med buskrydderen – ællinger er trods alt
vigtigere end kort græs. (Foto: Jürs)

KORT
Nordic Infrastructure er samarbejde mellem det
danske firma SwipBox og PostNord.
Nærboksen er dansk udviklet og produceres hos
SwipBox i Sønderborg.
Nærboks har i øjeblikket en omsætning på cirka
10.000 pakker om måneden.
Boksene er batteridrevne og er således ikke tilsluttet el-nettet på Vapnagaard
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BonBon-tur udsat
En af tre nye pakkebokse på Vapnagaard, her ved Kulturhus
Syd i Hovmarken. (Foto: 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 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

UDSAT: Forlystelsesparkerne er netop blevet åbnet igen, og
derfor er den årlige tur til BonBon Land blevet udsat
Birger Pedersen fortæller, at man i år laver en børnetur til
BonBon Land den 19. juli.
Prisen bliver 150 kroner for entre og bus fra og til Vapnagaard. Billetsalget kommer til at ske torsdage og fredage i Kulturhus Syd fra klokken 16 til 17.

Lopperne springer igen
LOPPEMARKED: Så er det igen ved at være loppemarkedstid. Der er høst-loppemarked i Laden, Gl. Vapnagaard den
29. september.
Som sædvanlig er der åbent både lørdag og søndag.
Henvendelse til Birger Pedersen på 6013 3002, hvis man er
interesseret i et stade.

KONTAKT REDAKTIONEN PÅ
JJ@BOLIGGAARDEN.DK

ZUMBA
Mandage kl. 16.30 - 17.45
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8
BINGO (FESTUDVALGET)
Torsdage kl. 19.00 - 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
VAPNAGAARD SYSTUE
Mandage kl 13 - 16
Onsdage kl 18.30 - 21.30
Hestens Bakke 36, kælderen
FODTUSSERNE
Søndage kl. 13
Kulturhus Syd, Hovmarken 7
STYRK DIN KROP
Mandage kl. 10 - 12
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8
VAPNAGAARD CYKELVÆRKSTED
Tirsdage kl 13-16
Blishøj 12, kld
VAPNAGAARDS STRIKKECAFE
1. tirsdag i måneden kl. 15-17
Vapnagaard Servicecenter, Hovmarken 7
VAPNAGAARDS MORGENCAFE
Mandage kl. 8.30 - 10.30
Familiecaféen Blishøj 6, kld
SUNDHEDSPLEJERSKER
Åben mødregruppe fredage kl. 9-12
Kulturhus Syd, Hovmarken 7
TØJKÆLDEREN VAPNAGAARD
Genbrugstøj, Hesteskoen 6, kld
Åben mandage fra 15-17, følg med på facebook
E
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Husk at spørge først
VASKEMASKINER: Flere af Vapnagaards beboere ønsker egen vaskemaskine eller egen opvaskemaskine
i deres lejligheder. Det er som regel
ikke et problem, men man skal faktisk søge om lov først.
- Vi vil nemlig meget gerne have
registreret, hvad der er installeret i
de enkelte lejligheder. Primært af forsikringsmæssige grunde, men også

fordi, der er lejligheder, hvor det ikke
er muligt, fortæller driftslederassistent Ulrik Krüger fra driften på Vapnagaard.

Beboeren hænger på regning
- Vi vil gerne ind og forsikre os om,
at alt er installeret korrekt. Hvis ikke
en vaske- eller opvaskemaskine er
godkendt af os og korrekt installeret,

så risikerer beboeren, at forsikringen
ikke dækker en eventuel skade, og så
hænger beboeren selv på regningen.
Det er hverken vi eller beboeren tjent
med, så sørg for at søge tilladelse hos
os først, lyder det fra Ulrik Krüger.
Sikkerhedsstyrelsen kræver, at der
er 1,2 meter fra en elektrisk installation til en åben vandkilde som en
bruser, derfor er der badeværelser på
Vapnagaard, hvor det ikke er lovligt
at opsætte en vaskemaskine – typisk
i midt-for lejligheder.
Man kan søge om tilladelse ved at
henvende sig til driften på Vapnagaard, Hovmarken 7, på mail vapnagaard@boliggaarden.dk eller man kan
benytte kontaktformularen på afdelingens hjemmeside www.vapnet.dk
Alle blokke på Vapnagaard har i
øvrigt et fællesvaskeri med to store
industrimaskiner i kælderen. For de
fleste er dette en billig og effektiv
vaskeløsning. Vaskeriet kan benyttes
med en vaske-/nøglebrik og prisen
for brug af vaskeriet opkræves via
huslejen.
jürs

KONTAKT & STØTTE

Leder af Mad til Alle-projektet, Benedicte Meyer. (Foto: Jürs)

Stadig Mad til Alle
OVERSKUDSMAD: Projektet Mad til Alle er stadig i gang
på Vapnagaard., Benedicte Meyer, der er initiativtager og
leder af projektet, der går ud på at dele overskudsmad ud
til familier med ondt i budgettet, fortæller til Vapnagaard
Nyt, at projektet ikke har stået stille under Corona-krisen.
Maden stammer fra en række lokale supermarkeder,
der alle støtter fødevarefællesskabet, og går gennem organisationens smiley-godkendte køkken inden det ender
hos familierne. Det koster 130 kroner om måneden for
voksne og bare 10 kroner for børn. For de penge får man
en kasse med fødevarer to gange om ugen.

Driftslederassistent Ulrik Krüger.
(Foto: M. Frank)
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To gange om ugen
Man skal tilmelde for at være med. Det er ikke så besværligt, som det lyder. Man sender en sms eller ringer til
Benedicte på 4255 8300, og så hjælper hun alle gennem
processen.
Der uddeles i øjeblikket cirka 40 kasser med fødevarer
to gange om ugen på Vapnagaard.


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
Kirstine Lindberg og Sheila Holm har til huse i servicecentret Hovmarken 7. Træffes på tlf. 4925 2627 |
khl@boliggaarden.dk sho@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

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 eller send en mail direkte
til vapnagaard@boliggaarden.dk
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Skraldedag på
Vapnagaard

Pernille og Tatiana med børn

Michelle og Ali med datteren Jasmina samt Jonna, Michael
og Emma

SKRALD: En snes frivillige beboere gav den gas med snappere og affaldsposer, da der var skraldedag på Vapnagaard
den 17. maj. Der blev samlet masser af affald, ikke mindst cigaretskodder, der kan være svære for ejendomsfunktionærerne at få med op med maskiner.
De frivillige var selvfølgelig delt op i hold, så man ikke gik
for mange sammen i disse Corona-tider, men det satte ikke
skår i glæden ved at gøre et godt stykke arbejde.
- Faktisk synes vi det er hyggeligt, fortæller Michelle, der
har været med før, til Vapnagaard Nyt.
Hun havde taget mand og datter med og fortalte, at hun
er glad for at de kunne vise deres datter, hvorfor man altid
skal samle op efter sig.
- Ellers er der jo bare en anden, der skal!
Kirstine Lindberg fra den boligsociale indsats på Vapnagaard fortæller, at hun var glad for de mange, der gav en
hånd med, men chokeret over hvad man fandt:
- Jeg kan ikke forstå, at man ikke samler sit affald op, og
jeg kan slet ikke komme mig over hvor mange cigaretskodder, vi har fundet, det er noget griseri, mener Kirstine.
Normalt plejer Vapnagaard at konkurrere med Nøjsomhed om den Gyldne Snapper, en pris til dem, der samler
mest skrald, men på grund af Corona-krisen var det ikke
muligt i år.
Foto: Kirstine Lindberg

Helle, Solgerd, Tina, Christian, Rasmus og Stergios

Solgerd og
Helle i aktion
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Pia og en hulens masse cigaretskod

Hjælp fra Tetris
ASSISTANCE: Medborgerhjælppatruljen fra værestedet Tetriz i
Nøjsomhed har i nogle uger været
aktive både i Nøjsomhed og på Vapnagaard.
Patruljen består af unge mennesker fra Vapnagaard og Nøjsomhed,
der tilbyder hjælp med tunge løft,
indkøb eller lignende, men har svært
ved at magte opgaven selv.
De unge har alle modtaget undervisning i hvordan man handler
hygiejnisk ind, spritter af og bruger
handsker.

22. juni var Ahmed Tallouzi fra medborgerhjælp-patruljen ude og hjælpe
på Hestens Bakke, hvor der både skulle
flyttes møbler og hænges gardiner op.
(Foto: Marko Bilic)

Hvis du har brug for hjælp af patruljen, kan du ringe til enten Marko på 4193 1121
eller Houda på 4186 9562 og bestille et besøg

Vaccination
gratis til alle
ældre
SUNDHED: Alle ældre i Helsingør
Kommune, kan få en gratis vaccination mod lungebetændelse, blodforgiftning og hjernebetændelse forårsaget af pneumokokker.
Vaccination giver man for at beskytte personer i særlig risiko under
den nuværende Covid-19 epidemi.
Særlig risiko er borgere over 65 år
samt børn med udvalgte kroniske
sygdomme.
For at benytte tilbuddet om
pneumokok-vaccination fra Helsingør Kommune skal man tage kontakt
til sin egen læge for at høre mere og
bestille tid.
Er man fyldt 65 år eller er man barn
med en udvalgt kronisk lidelse kan
man få gratis vaccination.
(Foto: pexels.com)
Vapnagaard Nyt Juni 2020 50. årgang Nr. 2
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Book et Blok-Bingo
BINGO: Som man kan læse på
bagsiden af dette blad, så er
bingo-spillet rykket ud af Laden
og op foran blokkene.
Det betyder også, at I kan
booke et mobil-bingo til jeres
blok. Man skal udfylde den kupon der er ved artiklen her, tage
et foto med sin mobiltelefon og
sende billedet til Birger Pedersen, så ser han, om man kan
finde tid til et bingo ved jeres
blok.
I skal være mindst ti deltagere pr. blok (der må gerne
være flere i en husstand), det
koster 20 kroner pr. person, og
så sørger bingo-holdet for små
præmier.
I bedes skrive mindst to dage
på, så er der nemlig større chance for, at der er en mulig tid.
Der kan bookes bingoer i resten af juni og hele juli måned.

Book et Blok-Bingo
Adresse/Blok (eks. Sporegangen 1-3)

Kontaktperson

Telefon

Forslag til dato og tidspunkt 1.

Forslag til dato og tidspunkt 2.

Tag et foto af denne kupon og send på sms til 6013 3002

Én er blevet til tre

De nye chikaner i Corten-stål hindrer vild kørsel på p-pladsen på Hestens Bakke. Her er det ejendomsfunktionær Hans Brygge, der vander
beplantningen. (Foto: Jürs)
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CHIKANE: Den lange parkeringsplads på Hestens
Bakke, der går fra nummer 19 i bunden og op til
nummer 36 på toppen af bakken er blevet delt op
i tre pladser.
Det sker efter flere beboere meldte om for meget og for hurtig kørsel på langs af pladsen.
- Så det giver god mening, at forhindre den
kørsel med et par chikaner. Ved samme lejlighed
kan vi bedre differentiere i forbindelse med den
p-kontrol vi indførte i september sidste år, fortæller Jan D. Pihl, der er driftsleder på Vapnagaard.
Selve opdelingen er sket med to chikaner/
højbede i corten-stål. I bedene er der sat forskellige stauder og græsarter. Chikanerne har ikke
betydet, at der er færre p-pladser til rådighed for
beboerne.
Chikanerne er sat op, så der er passage i midten til gående, barnevogne og cykler, men altså
ikke til biler.

Kælder eller skraldespand?
KÆLDERSKRALD: I øjeblikket er ejendomsfunktionærerne i gang med en større gennemgang af kældrene på
Vapnagaard,. Der skal ryddes op og støvsuges.
- Det er klart, at vi med jævne mellemrum skal igennem alle kældre på Vapnagaard, men i øjeblikket bruger
vi alt for mange kræfter og alt for mange timer på den
opgave, lyder det fra ejendomsfunktionær Henrik Johansen, da Vapnagaard Nyt fanger ham i en kælder i Hesteskoen.
Her står gamle møbler og flyder, og gulvet er fyldt med
henkastet affald og cigaretskodder.
Først skal kældrene ryddes for møbler og lignende effekter, som beboerne ellers selv skal sætte i den lokale
containergård, og så skal kældrene fejes og støvsuges.
Ejendomsfunktionær Allan Pedersen supplerer sin kollega og fortæller, at han kan undre sig over, hvor stor forskel, der er på de enkelte blokke.
- I Sporegangen kan vi gå fra en kælder, hvor beboerne sørge for der er rent og ryddeligt, her passer man på
tingene, og vi kan nøjes med en hurtig støvsugning. To
blokke væk ligner det noget, der er løgn, og vi skal bruge
maser af tid på at rydde og gøre rent, fortæller Allan.
Vapnagaards formand, Anje Holmstad, er også godt
irriteret. Dels over de forhold ejendomsfunktionærerne

skal arbejde under med tunge løft op af kældrene og dels
over det spild af huslejekroner, de beskidte kældre udgør.
- Det er penge vi sagtens kan finde fornuftigere ting at
bruge på, lyder det fra formanden.
Hun opfordrer alle beboere til at selv sørge for at få
storskrald ned i containergårdene og til at benytte skraldespanden i stedet for kældergulvet.
-… og så kan det vel ikke længere være en hemmelighed for nogen, at der ikke må ryges i kældre eller på trapper - vel?, spørger formanden ironisk.
Tekst & Foto: Jürs

Gamle omklædningsskabe smidt i kæleren i Hesteskoen.

To kældre i samme område, Sporegangen. Forskellen er til at få øje på, mener ejendomsfunktionær Allan Pedersen, der er i
gang med at støvsuge.
Vapnagaard Nyt Juni 2020 50. årgang Nr. 2
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Navne
Når man nu skal blande sig i alting
JUBILÆUM: - Jeg har altid skulle
blande mig i alting. Jeg har været
elevrådsformand, forældrerepræsentant og tillidsmand, så hvorfor ikke
også beboerdemokrat på Vapnagaard.
Ordene kommer fra Klaus Poulsen,
beboer i Sporegangen, beboerdemokrat siden 1984 og formand for
sit område i 25 år. Der er ikke mange
ting i de fire blokke, der udgør Sporegangen Vest, som Klaus ikke har
haft mindst en finger i.
- Men sådan er det jo, hvis man vil
have en holdning, så må man også
tage ansvar og gøre en indsats, ellers kan man sgu bare sætte sig ned
og tie stille, er den klare melding fra
jubilaren.

Genvalgt 13 gange
Klaus har boet på Vapnagaard siden
1984, alle år i samme lejlighed i Sporegangen. Efter nogle år som menigt
medlem og kasserer i områdebestyrelsen, blev han formand i 1995.
- … og siden da er jeg blevet genvalgt 13 gange - alle gange uden
modkandidat, fortæller Klaus med
et af sine sædvanlige skæve og en
anelse smørrede grin.
- Det første større projekt, vi kastede os over dengang, var en større
kælderopdeling. Mange af midt-forlejlighederne havde faktisk ikke deres eget kælderrum, men det klarede
vi med opdeling af større rum og
ombygninger.
Den praktisk og håndværksmæssige tilgang til hverdagens udfordringer falder naturligt for Klaus. Han er
Vapnagaard Nyt Juni 2020 50. årgang Nr. 2

25 år som formand i Sporegangen Vest. Klaus Poulsen har haft en finger med i det
meste i sine fire blokke. (Foto: Jürs)
tømrer af både fag og hjerte, og hvis
man kan løse en opgave med værktøjer, praktik og lidt håndelag, så er
det helt fint i Klaus’ bog.
- Jeg har også altid godt kunne
lide at arbejde direkte sammen med
vores viceværter på Vapnagaard,
og det kan jeg godt savne lidt i dag,
hvor man har været gennem mange
driftsomlægninger, og hvor det hele
er blevet lidt for stordriftsorienteret,
mener Klaus.
- Da jeg startede som lokal beboerdemokrat, havde vi i områderne
større indflydelse og medbestem-

melse end i dag. Det hænger nok
også sammen med, at beboerne i
dag ikke har samme interesse, hverken for det praktiske frivillige arbejde
eller for det beboerdemokratiske.
- Jeg kan godt savne beboere, der
er bedre til at tage ansvar, men jeg
kan også godt forstå, at det er sådan,
for dels er vi alle blevet lidt ældre og
mere magelige, og dels er det også
sværere at få kontakt med og lov til
at løse opgaver med de ansatte, så
der kommer ikke rigtig nogen nye til,
mener den mangeårige formand.
Klaus Poulsen blev for nyligt ramt

af en alvorlig kræftsygdom. Lægerne
kan holde den under kontrol, men
det er svært at komme af med sygdommen.
Det betyder ikke at Klaus, går med
planer om at trække sig tilbage som
aktiv:
- Jeg har været og er stadig glad
for at være en aktiv beboerdemokrat. I sporegangen har vi et lille men
rigtig godt hold af aktive og dygtige
beboerdemokrater. Vi løser opgaverne i fællesskab og jeg synes, vi gør
det godt.
- Men jeg kunne da godt tænke
mig, at der dukkede flere beboere
op til områdemøderne, og at der var
flere, der meldte sig under fanerne til
det frivillige arbejde på Vapnagaard
og i Sporegangen.

Togklubben
En anden ting man gør godt i Sporegangen, er at hygge sig. Dels i festlokalet, der i øjeblikket er under en
større ombygning og dels i Togklubben, en klub Klaus selv var med til at
starte, også for 25 år siden.
- Togklubben var egentlig en modeljernbaneklub, men i dag er det
mest en social forening, hvor vi i alle
år har haft ugentlige hyggeaftener
og hvor vi er gode til at være sociale
og hygge om hinanden, fortæller
Klaus.
Privat bor Klaus med sin kæreste
gennem flere år, Anni, der er dansk,
men i mange år har boet i Sydafrika.
Det betyder også, at Klaus selv har
været i Sydafrika flere gange, senest
for to år siden, og at han har en stor
interesse og viden om landet langt
mod syd.
På grund af Corona-situationen er
der ikke planlagt nogen festligholdelse af Klaus’ jubilæum, men Klaus
fortæller, at på den anden side af den
nuværende situation, ”vil man nok
holde et eller andet” i fælleslokalet.
jürs

Allan Pedersen, 25 år i blåt på Vapnagaard (Foto: Jürs)

25 år på Vapnagaard
JUBILÆUM: Ejendomsfunktionær
Allan Pedersen kunne i midten af
maj fejre, at der var gået 25 år siden
han første gang trak i blåt på Vapnagaard. Han fejrede sammen med
kollegaerne i ejendomsfunktionærernes frokoststue, hvor madpakker
blev skiftet ud med wienerschnitzler
i mandefolkestørrelse, brasekartofler
og masser af skysauce.
Allan startede på Vapnagaard som
ejendomsfunktionær, og i 2005 blev
han mester i det daværende afsnit 1
(Sporegangen og Hestens Bakke). Efter de tre serviceafsnit blev lagt sam-

men har Allan primært arbejdet med
syn af beboernes lejligheder i forbindelse med ind- og udflytninger.
Vi fanger ham da også på vej mellem to syn, der i øjeblikket er blevet
lidt mere besværlige, da man skal
undgå beboerkontakt.
- Det er næsten det værste ved
den her Corona-krise, fortæller Allan
til Tagryggen.
- Kontakten med alle de mange
beboere, har altid været noget af det
bedste ved det her job. Man møder
masser af mennesker og oplever noget nyt hver dag, fortæller jubilaren.
Vapnagaard Nyt Juni 2020 50. årgang Nr. 2

12 I

		
I 13

Tove, Ida og Anne Marie
ARV: Det er egentlig en sørgelig historie, men den ender godt – historien om de tre Vapnagaard-damer;
Tove, Ida og Anne Marie.
En af Vapnagaard mange gode
beboere, den talentfulde kunstner
Anne Marie Fuglede døde i midten af
maj på Hillerød Sygehus. Anne Marie
havde indtil da boet på Vapnagaard i
mange år, og hun var en aktiv og bidragende beboer.
Tegner, grafiker, plakatkunstner,
maler og fotograf, Anne Marie havde
mange talenter, og mange husker
hende for hendes ledende rolle, da
en gruppe lokale flygtningekvinder i
2002 skabte det 31 meter lange Helsingørtapet: et kunstnerisk meget
vellykket integrationsprojekt, der var
inspireret af det næsten 1000 år gamle normanniske Bayeux-tapet.

En god kammerat
Anne Marie var også kvinden bag de
fine plakater til Multikulturel Festival,
hun skabte en Tivoliplakat og denne
skribent husker især nogle flotte næsten abstrakte fotografier af iturevne
plakater.
Anne Marie var på sine sidste år
ikke så rask og rørig, som hun gerne
ville være, og derfor var hendes lille
hund, gravhunden Ida, også en stor
trøst og en god kammerat.
Ikke så lang fra hvor Anne Marie
boede på Hestens Bakke bor Tove
i Sporegangen. Mange kender nok
Tove, om ikke andet så for den ældre
dames knaldrøde hår, der altid lyser
op, når hun går sig en tur på Vapnagaard. Tove er fast inventar til en
kop eftermiddagskaffe i Vapnagaard
Servicecenter (altså når der ikke er
Corona-lukket), hun er hyppig gæst
i Familiecaféen i Blishøj, og deltager
gerne ved diverse arrangementer i
Laden.
Vapnagaard Nyt Juni 2020 50. årgang Nr. 2

I mange år så man altid Tove sammen med sin lille hund, Papillon’en
Hubert. Til Tove store sorg døde
Hubert, og Tove var uden selskab i
nogle måneder.

Noget om Ida
Det er så her historien drejer i en
mere positiv retning. Anne Maries
familie henvendte sig nemlig til Vapnagaards familierådgiver, Kirsten
Nørregaard, da Anne Marie kom på
sygehus. Ida var endt på et dyreinternat, hvor hun ikke trivedes, og
de spurgte, om ikke der var nogen
på Vapnagaard, der kunne passe Ida,
indtil Anne Marie blev rask og kunne

flytte hjem på Vapnagaard igen.
Kirsten tænkte straks på Tove, der
sagde ja, og da Anne Marie sørgeligt
nok opgav ånden, spurgte familien
om ikke Tove ville være Idas nye ejer.
- Jeg er så glad for Ida, også selv
om hun er lidt af en luredrejer, fortæller Tove.
- Hun gør lidt, når hun ser en anden hund eller der er nogen på trappen, men mon ikke det bliver lidt
bedre.
I mellemtiden får de to gået nogen ture, faktisk fire til fem gange
om dagen.
Tekst og Foto: Jürs

Noter:
Årsmøde holdes
i Helsingørhallen

Denne folder fortæller det meste om den igangværende re-renovering på Vapnagaard. Hvis man har forlagt sit eksemplar, kan man hente en ny i Vapnagard Servicecenter.

Og der sættes stadig
nye stilladser op
RE-RENOVERING: Som man kan se,
hvis man går en tur på Vapnagaard,
så breder stilladserne og byggematerialerne sig ud over mere og mere.
Som de fleste nok ved, så skal der
lægges nyt tag på alle blokke, facaderne skal pilles ned og sættes op
igen, når MgO pladerne bag ved er
skiftet, og så skal alle vinduer på køkkensiderne gennemgås. Undervejs
vil der også blive skiftet fiberplader
på gavlene og i remmen (det bånd,
der løber hele vejen rundt lige under
taget).
I første omgang er det beboere
i Piskesmældet og Hesteskoen, der
står for tur, men lige om lidt starter
arbejder også i yderligere to spor fra
syd mod nord, fra Piskesmældet og
Ponydalen og op mod bakkerne.
De første fem blokke har givet entreprenøren og de rådgivende ingeniører en idé om arbejdets karakter
og omfang, og forventningen er, at
tempoet går op i de næste måneder.
Corona-krisen har givet visse udfor-

dringer, men tidsplanen forudser
dog stadig, at arbejdet er helt afsluttet på Hestens Bakke i efteråret 2022.
Alle beboere har fået en 12-siders
folder i postkassen. Her kan man
læse mere om renoveringen, og om
hvad det betyder for den enkelte beboer. Man kan også læse om blokbede, forsikring, parkering og om
nøgleaflevering.
Hvis folderen er blevet væk i posten eller man skal bruge et eksemplar mere, så kan man hente en
ekstra i Vapnagaard Servicecenter,
Hovmarken 7.
Alle beboere vil modtage varslinger i god tid, før arbejdet starter i de
enkelte blokke, man modtager også
en varsling, når håndværkerne skal
ind i lejlighederne eller der skal laves
plads til stillads i haverne. Hold derfor øje med posten.
Hvis man har spørgsmål, er man
velkommen til at kontakte Boliggårdens driftspersonale i servicecenteret.

FLYTNING: Årets beboermøde på
Vapnagaard holdes som altid den
3. søndag i september, men denne
gang ikke i Laden.
- På grund af Corona-krisen kan vi
ikke sikre, at der er plads til alle i Laden, fortæller formand Anje Holmstad.
- Så vi holder mødet i Helsingørhallen, men stadig den 20. september.
Der kommer mere information til
alle beboere om tidspunkt og om
mulighederne for transport til hallen
i forbindelse med mødeindkaldelsen.

Affald og plast
SORTERING: - Det er simpelthen for
dyrt og for dumt!
Gartner Jackie Månsson fra Vapnagaard er ikke begejstret for de få beboere, der “glemmer” at sortere plast
fra haveaffald i containergårdene.
- Hvis vi har et ton grønt affald,
så skal vi betale 300 kroner for at
komme af med det, men hvis der er
så meget som en plasticpose i affaldet, så koster det 1080 kroner pr. ton,
og da der let kan være seks til otte
ton på en lastvogn, så er det rigtig
mange penge, fortæller Jackie.
Hvis man har haveaffald, så kan
man lægge det i en af de 10 containergårde på Vapnagaard, men man
må ikke bruge sække eller poser,
heller ikke papirssække, og når man
bundter, må man ikke bruge nylonssnor eller gamle ledninger, kun naturmaterialer.
Man kan hente en folder om at ha’
have på Vapnagaard i Vapnagaard
Servicecenter, Hovmarken 7.

KONTAKT REDAKTIONEN PÅ
JJ@BOLIGGAARDEN.DK
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BOLIGGÅRDEN
Trækbanen 16, Helsingør
Tlf. 4647 3000
Åbent for personlig henvendelse og på
telefon: Mandag, tirsdag. og fredag.
kl. 10 - 14 samt torsdag 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 Vapnagaard
Driftspersonale, 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
Driftsleder:
Jan D. Pihl
Driftsledeassistenter:
Ulrik Krüger
Dennis Nordahl Larsen
Energitekniker:
Michael B. Jensen
Driftssekretærer:
Christina Ryfos
Kimie Allerup Renard
Boliggårdens boligsociale indsats
på Vapnagaard:
Familierådgiver, Kirsten Nørregaard:
kn@boliggaarden.dk
Boligsocial medarbejder:
Kirstine Lindberg
2189 0572
khl@boliggaarden.dk
Boligsocial medarbejder:
Sheila Holm
3099 6442
sho@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 . Hvis du
mener at have behov for at køre ind bag
bomme med motorkøretøj, skal du have
tilladelse. Henvend dig i Vapnagaard Servicecenter.
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 Østermann Pedersen
Hestens Bakke 8, 2. th.
Tlf. 2874 9544
E-mail: omr71vapnagaard@gmail.com
eller gerne sms
Bestyrelsen træffes efter aftale
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@outlook.dk
Hovmarken 2, 1.th.
Kontor: Hovmarken 6, kld.
(Tlf. 4925 2604)
Bestyrelsen træffes efter aftale.
Udlejning af festlokalet Rytterbakken 3
kld. Kontakt Lena Petersen tlf 5230 4942
tlf 2065 3871.
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 4922 4240
Næstformand: Palle Larsen 2233 8949
Kontor: Ponydalen 9, kld.
E-mail: omr.76@vapnet.dk
Træffetid efter aftale
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: Marianne Lavesen
Blishøj 7, st,tv
Kontor: Blishøj 9, kld.
Tlf. 61607265
Telefontid hverdage kl. 19-20.
E-mail: omr79vapnagaard@gmail.com
OMR. 80, BLISHØJ
Blok 19, 20, 21, 22
Formand: Allan Ackey
Blishøj 2, 1, th.
Tlf. 2329 5227
E-mail: alacanac@gmail.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 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 Pia Rasmussen
telefon 2168 4518
KLUBBER OG FORENINGER
AKTIVGRUPPEN
Kontakt: Kirsten Johansen Tlf. 4921 1546
VAPNAGÅRDS FESTUDVALG
Kontakt: Birger Pedersen
Tlf. 6013 3002
FODTUSSERNE
Søndage kl. 13 ved servicecenteret
Ole Karlsson 2634 1445
E-mail: o.karlsson@outlook.dk
Jørgen Elkorn 2292 5005
E-mail: elkorn@youmail.dk
HELSINGØR GAMERS
Rytterbakken 12. kld.
Thorbjørn 4014 0409
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

Kontakt: Lotte Holmgreen
Tlf. 2010 1122
E-mail: lotte@holmgreen.com

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

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

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

BINGO I LADEN Kl. 19 - 21.30
Torsdage alle uger, 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

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

VAPNAGAARDS SYKLUB
Hestens Bakke 36, kld.
Mandage kl 13-16
Onsdage kl. 18.30-21.30
Første fredag i måneden kl 13-15
Kontakt: Marianne Christensen
60620152
e-mail: marchri45@hotmail.com

SENIORKLUBBEN ’DET GRÅ GULD’
SeniorCentret, Hestens Bakke 43
Onsdag kl. 13 - 16
Kontakt: Kurt Davidoff på telefon 6044
0402 eller mail davidoffkg@gmail.com
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

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

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

BYDELSMØDRE i HELSINGØR
Forkvinde: Tina Brink
Tlf. 2271 1295
E-mail: tinab.home@ofir.dk
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KULTURHUS SYD
Hovmarken 7 v. Vapnagaard Servicecenter. For lån af lokaler o.a. kontakt:
Aktivitetskoordinator Anette Juel
Carlsen ajc03@helsingor.dk | 2531 3610
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Altanbingo og gårdfortællinger
keste mand næsten blev mast af en elefant på live-tv –
AFSTAND: Når nu ikke beboerne må komme til Laden,
mens de nød en kop kaffe på egen altan eller have.
så må arrangementerne i Laden jo komme til beboerne!
Dagen før Grundlovsdag var det så tid til altanbingo
Sådan tænkte Birger Pedersen og de boligsociale på
på Hestens Bakke. Sheila fra Vapnagaards Boligsociale
Vapnagaard, da de i starten af denne måned både arranindsats gav den som nummerpige og råbte op med migerede gårdfortællinger og bingo med behørig afstand.
krofon og forstærker.
Først var det storyteller og skuespiller André Anderpladerder
på fortjener
forhånd, og
så blev der
sen,
derdenne
fortalte
historier
ved seniorcenteret,
på Hestens
Udfyld
kupon
og aflever
den i Vapnagaard
Servicecenter,Beoerne
hvis du havde
har enkøbt
god nabo,
anerkendelse.
ellers ”duppet” af i takt med tallene blev råbt op – der
Bakke og fra broen i søen på Vapnagaard. Her kunne bevar kaffe og andre lækkerier til vinderne.
boerne blandt andet høre om dengang Danmarks stærTekst & Foto: Jürs
Fordi: 

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



Telefonnummer: 
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