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FASTE  ARRANGEMENTER
 

ZUMBA
Mandage kl. 16.30-17.15
Tirsdage (kun for kvinder) kl. 9 - 9.45
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8
 
BINGO (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 - 9.45
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8 
 
DET GRÅ GULD
Onsdage kl. 13-16
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
 
LEKTIECAFÉ
Tirsdage kl. 14 - 18
Vapnagård Bibliotek, Hovmarken 7
 
SUNDHEDSPLEJERSKERNE  - ÅBENT HUS
Fredage kl. 10 - 12
Helsingør Kommunes Sundhedsplejersker. 
Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8
 
SYSTUE
Mandage 19 - 21  |  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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Vapnagaard Nyt uddeles til be-
boerne på Vapnagaard af om-
rådebestyrelserne. Modtager 
man ikke bladet, skal henven-
delse ske til de enkelte områ-
deformænd. Vapnagaard Nyt 
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Forsidefoto: Bendt Olesen

WWW.VAPNET.DK
Redaktør: Jacob Jürs

FACEBOOK VAPNAGAARD
Redaktør: Jytte Olesen
Supervision: Jacob Jürs

SNAK MED SCHACK: Det var med solskin fra oven og et glimt i øjet, da Mik Schack gæstede Vapnagaard. Anledningen 
var Schacks optagelse til DK4-programmet ’Public Service’, hvor Hestens Bakke Fælleshave dannede rammen om opta-
gelserne. Lyng Brøndum Dyrholm fra BoGro-projektet var med, ligesom Ole Karlsson og Dorthe Qwist Greve samt Søren 
Ejlersen kiggede forbi haven for at medvirke. Ejlersen agerede også kok ved den lejlighed. Her var der fokus på tryghe-
den, naboskabet og fælleskabet, som gror og spirer på Vapnagaard. Ifølge DK4’s programafdeling bliver udsendelsen 
med Mik Schack på Vapnagaard vist første gang mandag den 21. november kl. 19.15 på DK4.           (Foto: Jesper Bækgaard)

BOGRO: Hvis ikke du var blandt de heldige, der fik glæde 
af en plantekasse foran biblioteket i år, kan du få chancen 
igen til næste år. 

Skriv dig op til en plantekasse i skranken i Vapnagaard 
Servicecenter (Hovmarken 7), SENEST den 15. november.

Det eneste krav er, at du selv medbringer frø og plan-
ter, og at du sørger for at passe din kasse hele sæsonen. 
Plantekasser, der ikke bliver holdt, vil blive givet videre til 
folk på ventelisten, eller plantet til med blomster. 

Nogle af plantekasserne vil blive flyttet op i nærheden 
af Børnenes Have og pizza-ovnen bag ved Laden, mens 

Lån en plantekasse

andre bliver stående foran biblioteket.
De første, der skriver sig på ventelisten, vil få førsteret 

til at vælge, hvilken plantekasse de ønsker. 
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ÅRSMØDE: Sidste år blev Anje Holmstad valgt som ny for-
mand for Vapnagaards Fællesbestyrelse, og i år kom der 
yderligere to nye til det fire mand store forretningsudvalg, 
da der blev holdt årsmøde den 18. september i Laden, Gl. 
Vapnagaard.

Birger Pedersen, mangeårig formand for område 71 – 
Hestens Bakke Øst, blev valgt som ny næstformand, da 
Rasmus Winther efter mere end 30 år i beboerdemokratiet, 
heraf 29 år som næstformand i Fællesbestyrelsen, valgte 
ikke at genopstille. Süleyman Benli, Horsedammen, blev 
valgt som ny kasserer. Süleyman Benli har boet på Vapna-
gaard i 36 år. Han er formand for Den Tyrkiske Kulturcafé og 
aktiv i Fædregruppen på Vapnagaard.

Begge blev valgt uden modkandidater.  Med de to nye 
er det op til det tredje medlem i Vapnagaards Fællesbesty-
relse, Grethe Leerbech, at videreføre de mange traditioner 
til det ’nye’ forretningsudvalg. Du kan læse et større inter-
view med både Süleyman Benli og med Rasmus Winther på 
dette blads navnesider (side 12 og 13).

Der var mødt små 300 beboere op til årsmødet, så Laden 
var som altid fyldt til bristepunktet. Advokat Camilla Kisling 
fra Advodan i Strandgade blev valgt som dirigent.

Efter direktør i Boliggården, Birte Flæng Møller, havde 
fremlagt regnskabet for 2016 og fået mødets accept af bud-
gettet for 2017, skulle en række indkomne forslag behandles 
af Årsmødet. Afstemningsresultaterne for de forskellige for-
slag og det fulde referat fra mødet vil inden for kort tid blive 
fremlagt til gennemsyn i Vapnagaard Servicecenter, og det 
vil på det tidspunkt også kunne læses i sin helhed på hjem-
mesiden vapnet.dk                  jürs

Et næsten helt nyt 
forretningsudvalg

De to nyvalgte medlemmer af Vapnagaards fællesbestyrelse på 
hver sin side af formand Anje Holmstad. Tv. er det Birger Peder-
sen, modsat Süleyman Benli. 
                     (Foto: Bendt Olesen)
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KONTAKT & STØTTE
 
TV/INTERNET
Teknisk support: Dansk Kabel TV på tlf. 4332 4750, 
Pakkeskift: Boliggården på mail adm@boliggaarden.dk 
eller via brev til adr. Trækbanen 16, 3000 Helsingør, 
Tilkøb til din tv-løsning: YouSee på telefon 7070 4040
 
VAPNAGAARDS FAMILIERÅDGIVER
Vapnagaards familierådgiver, Kirsten Nørregaard, 
har til huse i servicecentret Hovmarken 7. Åben træf-
fetid mandag 10-12 og torsdag 14.30-17.
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 aften- 
og 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 efter 
aftale.
Henvendelse kan ske på telefon: 2531 3901 
eller mail: ddn69@helsbib.dk

Helsingør byråd valgte 
at lukke Vapnagård Bibliotek
BIBLIOTEK: Mandag den 3. okto-
ber 2016 blev dagen, hvor et flertal 
i Helsingør byråd besluttede, at der 
efter 34 år ikke længere skal være 
bibliotek på Vapnagaard. Som et led 
i budgetaftalen for 2017 besluttede 
et byrådsflertal bestående af De Kon-
servative, Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti, Venstre, SF og Det Radi-
kale Venstre at spare cirka 1,5 millio-
ner kroner ved at lukke biblioteket i 
Servicecentret, Hovmarken 7.

En trist beslutning
- En trist beslutning, kalder Vapnaga-
ards formand, Anje Holmstad, det.

- Men heldigvis er der en vilje fra 
kommunal side, om at nogle af funk-
tionerne fra det gamle bibliotek skal 
fortsætte i et nyt medborgerhus, og 
derfor håber vi i forretningsudvalget 
også, at der stadig vil være aktiviteter 
i lokalerne til glæde for både Vapna-
gaards beboere og for besøgende 
udefra, lyder det fra formanden.

Efter hvad Vapnagaard Nyt erfarer, 
så er planerne fra Helsingør Kommu-
ne, at der fortsat skal være aktivite-
ter som lektiehjælp, indsats overfor 
læsesvage familier og flere kulturelle 
arrangementer og aktiviteter for 
unge og voksne i lokalerne.

Fra flere sider peges der på med-
borgerhuset Bølgen i Ålsgårde som 
et forbillede for et nyt medborgerhus 
i Vapnagaard Servicecenter.

Ingen trøst
Det trøster dog ikke Merete Larsen 
fra Blishøj. Hun var drivkraften bag 
underskriftindsamlingen mod biblio-
tekslukningen, og hun mener, det er 
en stor fejl at lukke biblioteket.

Det lykkedes på ganske kort tid 
Merete og et hold af hjælpere at 

Hit med bingopladerne
BINGO: Vapnagaard fattes bingoplader. Antallet af bingo-
plader svinder ind, og derfor står Aktivgruppen og Fest-
udvalget, der står bag bingo i Laden, og mangler spille-
pladerne til deres arrangementer.

- For to år siden købte vi 400 bingoplader. De er næ-
sten væk nu, så vi har stort set ikke flere spilleplader til-
bage, fortæller Birger Pedersen fra Aktivgrupen.

En del spillere har ’faste’ spilleplader, som de bruger 
gang på gang ved spilleaftenerne i Laden. Nogle spillere 
flytter fra Vapnagaard, andre stopper ganske enkelt med 
at komme til bingoaftnerne. Derfor er der ifølge Birger Pe-
dersen desværre en del af pladerne, der forsvinder ud af 
Aktivgruppens og Festudvalgets hænder.

- Hvis folk ikke bruger deres bingoplader længere, er 
de meget velkomne til at levere dem tilbage, så andre 
spillere kan få glæde af dem, lyder det fra Birger Pedersen, 
der opfordrer folk til at indlevere spillepladerne i Vapna-
gaard Servicecenter.
Du kan også kontakte Birger Pedersen fra Aktivgruppen 
(tlf. 6013 3002) eller Jytte Zwisler fra Festudvalget (tlf. 
6186 6997) for indlevering af bingoplader.                     frank

TV: I de sidste uger har der været blæst om tv-signalerne 
på Vapnagaard. DR har haft YouSee til kritisk interview i 
Kontant, og fra flere sider har der været kritik af det signal, 
beboerne på Vapnagaard kan få, når der ses tv.

Kim Christiansen, der er beboer på Vapnagaard, har en 
del erfaring med, hvad man selv kan gør for at få bedre 
signal. Det er der kommet en lille guide ud af. Guiden 
med links til forskelligt udstyr kan ses på Vapnagaards 
hjemmeside, vapnet.dk

På hjemmesiden under ’Meld Fejl’ finder du også op-
lysninger om, hvad du skal gøre, hvis du vil ændre din tv-
pakke, ønsker at tilkøbe ekstra-ydelser, eller har proble-
mer med signalet, du ikke selv kan løse.
                                                                                                                            Jürs

Pixels eller ej
På Vapnagaards hjemmeside, vapnet.dk, finder du en lille 
guide til hvad du selv kan gøre for at få et bedre tv-signal.

indsamle næsten 800 underskrifter 
mod en lukning - et tal, der dog ikke 
gjorde indtryk på lokalpolitikerne.

- Jeg mener ikke, at et medborger-
center kan afløse et rigtigt bibliotek, 
fortæller hun.

- Faktisk så er jeg og flere andre 
frivillige alvorligt skuffede over lokal-
politikerne. Lysten til at være aktiv og 
frivillig falder med det samme, når vi 
oplever, at der ikke er opbakning fra 
kommunen, siger Merete Larsen

Ud over at være bruger på Vapna-
gård Bibliotek, så er Merete Larsen 
også som frivillig bydelsmor aktiv 
med at læse dansk med fem syriske 
børn på biblioteket.

- Børn i forskellige aldersgrupper 
og med mange forskellige behov for 
læsemateriale. Jeg er ikke sikker på, 
at jeg og de kan fortsætte det arbej-
de, hvis det skal foregå nede i byen 
på Kulturværftet, fortæller Merete 
Larsen.

Der er endnu ikke lagt en plan for 
lukningen af Vapnagård Bibliotek. 
Efter hvad Vapnagaard Nyt erfarer, så 
har Helsingør Kommune givet hånd-
slag på, at man ikke opsiger lejeafta-
len for lokalerne i forbindelse med 
lukningen, men hvornår der kan star-
tes et medborgercenter op, er endnu 
ikke udmeldt.                    

                    jürs

- Jeg er alvorligt skuffet over kommunens beslutning, lyder det fra Merete Larsen, 
Blishøj, der på kort tid indsamlede næsten 800 protester mod lukningen.
                            (Foto: Bendt Olesen)
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Husk at rense dit emhættefilter
EMHÆTTE: Brandfare og sundheds-
skadelig mug er noget af det, du som 
beboer på Vapnagaard kan undgå, 
når du selv jævnligt renser filteret i 
din emhætte.

Det fortæller Vapnagaards varme-
mester Carsten Jørgensen til Vapna-
gaard Nyt.

Han har lige haft ’et særligt groft 
tilfælde’ af en emhætte mellem hæn-
derne, hvor filteret på ingen måde 
var blevet renset eller vasket jævn-
ligt. Derfor var det nødvendigt at 
skifte hele emhætten ud på grund 
af fedt, snavs og mugdannelse inde i 
selve emhætten.

- Det er vigtigt, at man som bebo-
er på Vapnagaard selv renser filteret i 

emhætten cirka en gang om måne-
den. Ellers samler der sig fedt, snavs 
og andet, som bevæger sig videre i 
kanalsystemet, og det skaber brand-
fare, fortæller Carsten Jørgensen, 
mens han viser Vapnagaard Nyt en 
emhætte, der bestemt ikke er blevet 
renset og vasket jævnligt.

Hvis filteret ikke bliver renset 
jævnligt, kan der også ’dryppe’ for-
skellige uhumske elementer fra det 
beskidte filter ned i din mad under 
selve madlavningen ved komfuret. 
Derfor er det også af hensyn til din 
egen sundhed, at du månedligt bør 
gøre filteret rent, og ifølge varme-
mesteren er det meget enkelt selv at 
rense og vaske filteret i emhætten.

- Det er blot at tage filteret ud og 
rense det med varmt vand og sæbe, 
eller du kan komme filteret i opva-
skemaskinen. Alternativt kan man 
sprøjte noget flydende brun sæbe på 
filteret og lægge det i en plasticpose, 
slå en knude på posen og lade hele 
herligheden stå natten over. Næste 
dag tager du filteret ud af plastikpo-
sen og vasker det med varmt vand. 
Så er det renset, forklarer Carsten 
Jørgensen, der understreger, at man 
IKKE må fjerne filteret fra emhætten 
og bruge den uden det.

Hermed er rådet om rens af em-
hættefilteret givet videre til dig.
        Tekst: Mikkel Frank
             Foto: Bendt Olesen / Mikkel Frank  

- Det er vigtigt, at 
man som beboer på 
Vapnagaard selv ren-
ser filteret i emhæt-
ten cirka en gang 
om måneden. Ellers 
samler der sig fedt, 
snavs og andet, som 
bevæger sig videre i 
kanalsystemet, for-
tæller Vapnagaards 
varmemester Carsten 
Jørgensen.

KÆLDEREN: Gamle køkkener, ud-
tjente senge og faldefærdige reoler. 
De blå mænd på Vapnagaard finder 
lidt af hvert stående i boligblokkenes 
kældergange.

De efterladte sager skæmmer na-
turligvis kældergangene, og desuden 
tvinger det de blå mænd til at bruge 
uforholdsmæssigt meget tid på at 
skulle fjerne det gamle skrammel.

- For os er det meget resursekræ-
vende hele tiden at skulle holde 

Skæg for sig og snot for sig
kældergangene fri for gamle reoler, 
senge, køkkener, og hvad vi ellers 
finder. Det er tid, som går fra vores 
egentlige arbejde, og dermed går 
det ud over vores service, og det spil-
ler naturligvis også ind på beboernes 
husleje, fortæller Henrik Johansen, 
ejendomsmester i Afsnit 3 på Vapna-
gaard.

Derfor gælder det så at sige om 
at holde skæg for sig og snot for sig 
– med andre ord: Gamle reoler, ud-

tjente køkkener, senge og lignende 
skal du som beboer på Vapnaga-
ard smide i containergårdene rundt 
omkring i boligområdet. I container-
gårdene er der anvisninger, som du 
naturligvis skal følge.

Så tak for at du hjælper dig selv og 
din nabo ved at holde kældergange-
ne fri for gamle efterladte sager og i 
stedet smider udtjente senge, gamle 
reoler og lignende ud i Vapnagaards 
containergårde.                   frank

Sjovt at være frivillig
FRIVILLIG: Jørgen Højvang Hansen har boet på Vapnaga-
ard i seks år, og i foråret kom han med i Helt Frivillig Vap-
nagaard. Det er han glad for i dag.

Allerede nu har Jørgen som frivillig været med til at ar-
rangere en nigeriansk aften på førstesalen i Laden og stå 
ved karrusellen under årets store sankthansfest på Vap-
nagaard. I øjeblikket er han igen i fuld gang med at stable 
en temaaften på benene.

- Det bliver en aften med libanesisk tema, hvor der vil 
være professionelt tilberedt libanesisk mad samt libane-
sisk musik, underholdning og libanesisk caféstemning.  
Det skulle gerne blive en meget ’autentisk’ aften, og det 
bliver en aften i tråd med den nigerianske aften, jeg var 
med til at stable på benene i sommerens løb, fortæller 
Jørgen Højvang Hansen, der fik ideen til den kommende 
temaaften, da han for nylig mødte en libanesisk restaura-
tør i Helsingør midtby.

Den libanesiske aften finder sted fredag den 28. okto-
ber kl. 18-23 på førstesalen i Laden, og prisen er 90 kroner 
per person. Du kan løbende følge med på VTV, Vapnaga-
ards Facebook-side og på hjemmesiden vapnet.dk for at 
følge det fulde program for den libanesiske aften. Du er 
også velkommen til at kontakte Jørgen for yderligere in-
formation om den libanesiske aften (tlf. 3012 8630 eller via 
mail: joergen@live.com).

- Hvis det her bliver, som jeg håber, bliver der sådan en 
aften en gang om måneden. Det håber jeg, at det her kan 
være inspiration til. Nu sår vi et frø, lyder det fra Jørgen 
Højvang Hansen.

Han glæder sig over det frivillige arbejde, som har givet 
ham så meget tilbage:

- Det at være med i Helt Frivillig Vapnagaard har allere-
de givet mig en masse. Nu kender jeg pludselig en masse 
mennesker via det frivillige arbejde. Jeg er begyndt at få 
et stort netværk her. Så selv om det kræver noget tid, og 
det kræver noget planlægning, så er det utroligt positivt 
for mig at være med i den her slags arbejde. Det sjove ved 
det frivillige arbejde, det er fællesskabet, smiler Jørgen, 
der har svært ved at skjule sin begejstring for at være 
med i Helt Frivillig Vapnagaard.

Kunne du i lighed med Jørgen tænke dig at snuse til 
det frivillige arbejde på Vapnagaard, er du velkommen til 
at kontakte Ulla Schärfe på tlf. 3036 7492 eller via us@bo-
liggaarden.dk
Libanesisk aften, fredag den 28. oktober kl. 18 – 23, 1. sal/
Laden. Pris: 90 kr. pr. person. Tilmelding (senest mandag 
den 24. oktober) og yderligere info: Jørgen Højvang Han-
sen tlf. 3012 8630 eller joergen@live.com
                     Tekst og foto: Mikkel Frank
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Høstfest og loppemarked med elg på menuen
EFTERÅR: Sidste weekend i september afholdt BoGro, 
Helhedsplanen og Aktivgruppen høstfest og det tradi-
tionsrige loppemarked på Vapnagaard.

BoGro inviterede i den forbindelse på vild madskole 
og smagsprøver tre timer senere. På menuen var der 
svensk elg. Tilsat fløde og årstidens rodfrugter blev 
det til en yderst delikat ret. Desserten tog også ud-
gangspunkt i årstidens frugt og grønt: Ovnbagte æb-
ler med hyldeblomstsukker, creme fraiche og frisk hav-
torn. Aktivgruppen serverede deres ribbensteg med 
rødkål samt æblekage med flødeskum, mens Hassan 
solgte kalkun-hotdogs udenfor. 

Udover madskolen var der også andre aktiviteter for 
store og små. Der var blandt andet de gamle klassiske 

lege ’Sæt halen på æslet’ og ’Spis et æble i vand uden 
hænder’. Projektet ’Et lettere liv’ lavede grøntsags-
workshop, hvor børnene lavede figurer med alverdens 
grøntsager. Bydelsmødrene lavede hennatatoverin-
ger og flettede kurve, mens Fædregruppen afholdt 
arabisk café med vandpibe og kaffe under træerne. En 
masse seje beboere kom og hjalp til i løbet af dagen. 

Høstfesten markerede samtidig, at fælleshavepro-
jektet BoGro er kommet rigtig godt fra start på Vapna-
gaard, og at bydelens fire haver nu er leveringsdygtige 
i grøntsager og fællesskaber for de mange beboere i 
boligområdet på toppen af Helsingør.
    Tekst: Mira Hedemann
                     Foto: Bendt Olesen og Jesper Bækgaard
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Bendt knipser løs
FOTO: Studenterbilleder, bryllupsbilleder, portrætter og julebilleder. Vapna-
gaard Nyts fotograf Bendt Olesen laver lidt af hvert i Vapnagaards Fotostu-
die på Hestens Bakke 30.

Siden fotostudiets opstart i november 2015 har Bendt og Jytte Olesen 
haft godt 400 beboere fra Vapnagaard igennem studiet. Her kan du som 
beboer på Vapnagaard få lavet blandt andet portrætter, familiebilleder, bør-
nebilleder og ikke mindst julebilleder – vi nærmer os jo så småt den stun-
dende højtid, så måske du bør overveje at sende et kønt juleskilderi af dig 
selv i nissetøj til Faster Erna i Tarm eller Farbror Ismael fra Izmir.

Som beboer på Vapnagaard har du i hvert fald muligheden for at kon-
takte Bendt, hvis du ønsker at få taget et billede i fotostudiet, hvor der er 
lyssætning, forskellige baggrundstæpper og fotografering i fin kvalitet – 
altså fuldstændigt som i et ’rigtigt’ fotostudie. Forskellen er blot, at du som 
beboer på Vapnagaard ikke betaler noget for at få taget et billede i Vapna-
gaards Fotostudie.

Aftale med Bendt
Du skal blot kontakte Bendt Olesen for at lave en aftale om fotografering. 
Det gør du ved at skrive til Bendt på mail-adressen bendtolesen@vapnet.dk 
med oplysninger om dit navn og dit telefonnummer, så Bendt har mulighed 
for at komme i kontakt med dig.

Ved fotograferingen i studiet har du muligheden for at få et styk foto 
printet på rigtigt fotopapir gratis. Du skal medbringe en USB-nøgle (helst 
tom), så du kan få dine billeder med hjem i digital form, og så du har mulig-
hed for andre steder at få printet dem på fotopapir.

På grund af allergi hos brugerne af fotostudiet understreger Bendt Ole-
sen, at der ikke må komme dyr i fotostudiet. Så tag hensyn til andre og lad 
Fido og kanariefuglen Gunnar blive hjemme i lejligheden, mens du besøger 
Bendt og Jytte i fotostudiet. Velkommen til!
Vapnagaards Fotostudie, Bendt Olesen, bendtolesen@vapnet.dk
                   Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

Ny morgencafé
CAFÉ MORGENFRISK: Nu slår vi dørene 
op til åben Morgencafé med kaffe/the 
og brød i Forældrecaféen, Blishøj 6 i 
kælderen mandage kl. 8 - 10.

- Vi begynder mandag den 24. okto-
ber, og vi glæder os til at se dig. Alle er 
velkomne. Det ta’r måske kun fem mi-
nutter at skylle morgenkrydderen ned 
med kaffen, men vi vil gerne ha’, at du 
bliver lidt længere, lyder det fra holdet 
bag den nyopstartede morgencafé – By-
delsmødrene, Ulla Schärfe (projektmed-
arbejder Vapnagaard), Kirsten Nørrega-
ard (Vapnagaards familierådgiver) og 
John Karstensen (boligsocial medarbej-
der Vapnagaard).

Vi ses! 
Morgencafé, Forældrecaféen, Blishøj 6 
kælderen, mandage kl. 8 – 10.
Alle er velkomne. Start: 24. oktober

Julebingo for børn

Jul på Vapnagaard
JUL: Allerede nu er der en masse julearrangementer i støbeskeen på Vapnagaard. Her har du et lille overblik 
over nogle af dem. Følg også med på vapnet.dk, VTV og Vapnagaards Facebook-side for at få det fulde over-
blik over julens aktiviteter på Vapnagaard. Der bliver med garanti masser af gode oplevelser. Vi ses!

Juletræsfest i Laden

BINGO: Også i år kan du 
komme til bingo kort tid før jul. 

Både Aktivgruppen og Festudvalget på 
Vapnagaard byder nemlig på julebingo i La-

den/Gl. Vapnagaard (Hovmarken 8).
Mandag den 12. december kl. 19 – 21.30 inviterer Ak-

tivgruppen inden for i varmen og julehyggen i Laden. 
Torsdag den 15. december er det Festudvalgets tur til 
at runde sæsonen af med det traditionsrige julebingo i 
Laden kl. 19 – 21.30.
Alle er velkomne til at kigge forbi og opleve en hyg-

gelig aften fuld af julestemning.
Julebingo: Mandag den 12. december kl. 19 – 

21.30 (Aktivgruppen).  Torsdag den 15. 
december kl. 19 – 21.30 (Fest-

udvalget). 

Ju
le

bingo i Laden

JULETRÆET TÆNDES: Torsdag den 24. novem-
ber kl. 16 ankommer julemanden til Vapnaga-
ard for at dele godter ud til børnene og for at 
være med til, at juletræet tændes. Jernbaneor-
kestret i nisseforklædning spiller julens toner, 
mens du kan lune dig med kakao og æbleski-
ver. Gratis. Alle er velkomne. Kom og vær med!
Julemanden ankommer, torsdag den 24. no-
vember kl. 16, pladsen ved Laden/Blishøj.

Julemanden kommer 

Julefrokost i Det Grå GuldJULEFROKOST: Vapnagaards seniorklub Det Grå Guld holder i år 
julefrokosten ’hjemme’. Anette Krone, formanden for Det Grå Guld lover, at det bliver 

et brag af en julefrokost, der afholdes onsdag den 14. december fra kl. 12.30 i SeniorCentret 
(Hestens Bakke 43), og som kun er for medlemmer af seniorklubben. Det koster 25 kr. pr. 

person at deltage i julefrokosten. Tilmelding senest onsdag den 7. december.  
Anette Krone: Tlf. 2239 2030, anettekrone@yahoo.dk

JULETRÆ: Godter, julemand og et træ pyntet, så englene synger. Det er der alt sammen, når der søndag den 
11. december om eftermiddagen bydes inden for til juletræsfest i Laden/Gl. Vapnagaard. Julemanden kommer 
og deler godteposer ud til børnene. 50 kr. pr. barn. Der vil også være æbleskiver (3 stk. 15 kr.) og gløgg (15 kr.).
Juletræsfest i Laden, søndag den 11. december kl. 14-16.
Tilmelding senest søndag den 4. december (Jytte Zwisler, tlf. 6186 6997). 50 kr. pr. barn. Alle er velkomne.

Jul på Vapnagaard

BØRNEBINGO: Emil og Dorthe har fun-
det jule-bingotromlen, 24 spilleplader, 
90 nummererede kugler og 300 dæk-
brikker frem.

Kom og vær med og se, om du er hel-
dig at få bingo! Vi har dejlige julepræ-
mier.

- Og så serverer vi julegodter til løjer-
ne, fortæller Dorthe og Emil fra Vapna-
gård Bibliotek.
Julebingo for børn, torsdag den 15. de-
cember kl. 15.30 – 16.30, Vapnagård 
Bibliotek. Fri entré.
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Navne
Vigtigt at være en aktiv del af Vapnagaard
NAVNE: Du kender ham måske al-
lerede fra fodboldklubben FKF 96 
på Vapnagaard. Eller du har set ham 
som en del af Vapnagaards Fædre-
gruppe, der gør et stort stykke arbej-
de med hensyn til de unge menne-
sker i boligområdet.

Udover også at være aktiv som 
formand i Den Tyrkiske Kulturcafé er 
Süleyman Benli fra Horsedammen i 
forvejen involveret i mange aktivite-
ter på Vapnagaard. Nu er han valgt 
som Vapnagaards nye kasserer.

- Jeg er meget stolt over at være 
blevet valgt. Jeg var stor knægt helt 
tilbage dengang, da Birger viste 
tegnefilm for os unger på førstesa-
len af Laden, og nu er jeg valgt ind 

i Fællesbestyrelsen på Vapnagaard. 
Det er jeg meget glad for, smiler en 
tydelig stolt og glad Süleyman Benli, 
da Vapnagaard Nyt møder ham i 
Servicecenteret til en snak om den 
49-årige tømreruddannede mands 
nye rolle i Helsingørs største bolig-
område.

Et boligområde, som har været 
hans hjem i nu mere end 36 år.

Tæt samarbejde
Igennem årene har Süleyman arbej-
det tæt sammen med beboerde-
mokratiske personer som Rasmus 
Winther, Anje Holmstad og Vapna-
gaards tidligere projektleder Mikkel 
Müller, der sammen med Süleyman 

var med til at lægge grundstenen til 
Fædregruppen.

- Den vej rundt kender jeg til det 
beboerdemokratiske arbejde på 
Vapnagaard. Jeg har boet her, siden 
jeg var dreng. I dag er jeg en vok-
sen mand med fire børn. Nu kan jeg 
bidrage med noget i det beboerde-
mokratiske arbejde.  Med min anden 
etniske baggrund kan jeg også være 
med til at bygge bro mellem men-
neskerne her – være med til at binde 
folk tættere sammen på tværs af 
kulturer og baggrunde, lyder det 
eftertænksomt fra Vapnagaards nye 
kasserer.

En aktiv del af Vapnagaard
I Süleymans øjne er Vapnagaard ikke 
blot et sted, hvor man bor.

- Jeg synes, at man skal være en 
aktiv del af Vapnagaard, når man bor 
her. Deltage i frivilligt arbejde, kom-
me og stemme og gøre sin indfly-
delse gældende på årsmøderne og 
i det hele taget være med til at gøre 
Vapnagaard til et bedre sted at bo 
og leve. Det synes jeg, at jeg skylder 
Vapnagaard, siger Süleyman, mens 
efterårssolen stille flimrer i trækro-
nerne uden for servicecenteret.

I den kommende tid bliver Süley-
man Benli ’klædt på’ til rollen som 
kasserer – blandt andet via regn-
skabskursus og naturligvis via kyndig 
hjælp fra de mere erfarne beboerde-
mokrater på toppen af Helsingør.

Et stort tillykke skal lyde til Süley-
man fra Vapnagaard Nyt!

          Tekst og foto: Mikkel Frank

- Jeg synes, at man skal være en aktiv del af Vapnagaard, når man bor her. Deltage 
i frivilligt arbejde, komme og stemme og gøre sin indflydelse gældende på årsmø-
derne og i det hele taget være med til at gøre Vapnagaard til et bedre sted at bo og 
leve, siger Süleyman Benli - Vapnagaards nye kasserer.                   (Foto: Mikkel Frank)

Man skal stoppe, mens man er på toppen
BEBOERDEMOKRATEN: Tidligere 
næstformand på Vapnagaard, ho-
vedansvarlig for juleudsmykningen 
i servicecenteret og altid med, hvor 
beboerdemokratiet lever og ånder.

Han er efterhånden en institution 
på Vapnagaard – og nu takker han af.

Rasmus Winther siger nu tak og 
farvel til det beboerdemokratiske 
arbejde på Vapnagaard. Og det kan 
han med god samvittighed gøre. 
Igennem 29 år har han nemlig be-
stridt posten som Vapnagaards næst-
formand.

- Jeg har selv taget beslutningen 
om at stoppe som næstformand, så 
det har jeg det fint med det. Jeg er 
72, og nu skal der andre kræfter til. 
Men jeg tror ikke helt, at det er gået 
op for mig endnu, at jeg er stoppet 
som næstformand, smiler Rasmus 
Winther.

Rasmus har boet i den samme lej-
lighed på Vapnagaard i 42 år, og kort 
efter at han flyttede ind, trådte han 
ind i det beboerdemokratiske arbej-
de, da han blev blokrepræsentant.

- Det var i sin tid interessen for at 
være med til at præge det område, 
jeg bor i, der fik mig til at gå ind i det 
beboerdemokratiske arbejde, siger 
Rasmus, der dengang var kommet 
fra en lejlighed i Aarhus til det nybyg-
gede Vapnagaard, hvor han altså har 
boet lige siden.

Rasmus træder til
Efter nogle år trådte Rasmus til, da 
den daværende næstformand flyt-
tede fra Vapnagaard, og der skulle 
findes en afløser på posten.

- I første omgang pegede jeg fak-
tisk på Birger Pedersen som næst-
formand, men dengang ønskede 
han ikke at træde ind på den post. 
Ole Husum, der var formand den-
gang, ønskede, at jeg stillede op som 
næstformand, og det havde jeg det 
udmærket med. Mit arbejde med 
skiftende arbejdstider på Hellebæk 
Marinestation tillod, at jeg havde fri-
dage og tid til opgaverne som næst-
formand, beretter Rasmus Winther, 
der stadig stiller sig til rådighed med 

hjælp, vejledning og gode råd, hvis 
der skulle være andre beboerdemo-
krater, der får brug for det.

- Jeg har set nogle stykker, der 
ikke trak sig i tide, og som blev gået, 
fordi de ikke var friske nok længere. 
Jeg havde oprindeligt planlagt at 
gå som 70-årig, men den store re-
novering lagde lige et par år til den 
plan. Man skal stoppe, mens man 
er på toppen. Eller hvordan var det, 
Piet Hein sagde: Undfly alle gode 
råd, bedre råd har ingen fået, griner 
Rasmus, der nu får god tid til familie, 
venner og ikke mindst sig selv.

- Nu skal jeg til at sætte min lejlig-
hed i stand. Den trænger voldsomt, 
for arbejdet som næstformand har 
taget meget af min tid. Jeg vil stadig 
være med til at tænde juletræet, når 
julemanden kommer til Vapnaga-
ard, og jeg vil stadig pynte op til jul 
i servicecenteret, så længe jeg kan 
komme op på bordet i serviceskran-
ken – ellers må I løfte mig op, griner 
den nu tidligere næstformand.   

        Tekst: Mikkel Frank

- Jeg har set nogle 
stykker, der ikke trak 
sig i tide, og som blev 
gået, fordi de ikke var 
friske nok længere. 
Man skal stoppe, mens 
man er på toppen, 
lyder det fra Vapnaga-
ards nu forhenværende 
næstformand Rasmus 
Winther, der på årsmø-
det i september blev 
afløst af Birger Peder-
sen på posten.
(Foto: Privatfotos og 
Mikkel 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
Hjemmeside: www.boliggaarden.dk

VAPNAGAARD SERVICECENTER
Hovmarken 7
Tlf. 4925 2627
E-mail: vapnagaard@boliggaarden.dk
Hjemmeside: www.vapnet.dk

Åbent: Mandag og fredag kl. 8 - 17. 
Tirsdag og torsdag kl. 8 - 18. 
Onsdag kl. 8 - 15. Lukket  lør. og søn. 

Inspektørerne har træffetid daglig kl. 8 
- 9 samt tors. kl. 16-17, hvor de kan kon-
taktes.
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
Familierådgiver: Kirsten Nørregaard,
e-mail: kn@boliggaarden.dk
Infomedarbejder Jacob Jürs: 
e-mail: jj@boliggaarden.dk
Infomedarbejder Mikkel Frank
e-mail: mif@boliggaarden.dk

VARMEMESTERKONTORET
Blishøj 18, kld. Tlf. 49 25 26 13
Varmemester: Carsten Jørgensen
E-mail: 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 Sporegan gen. 
Kontor: Sporegangen 7, kld.  
Ejendomsmester: Allan Pedersen 
E-mail: vap1@boliggaarden.dk

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

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

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

SERVICEORDNINGEN
Ved driftsforstyrrelser i forbindelse med 
varme, vand, el og forstop pelse i kloak/
faldstamme efter kl. 15 hver dag, fredag 
efter kl. 14, lør dag og søndag kontakt:
SSG SKADESSERVICE, TLF. 70 21 03 71
Ordningen gælder kun akut opståede 
skader, som absolut ikke kan vente med 
udbedring til normal arbejdstid.

FÆLLESBESTYRELSEN
FORRETNINGSUDVALGET:
Formand: Anje Holmstad
Horsedammen 17, st.th. Tlf. 6131 4095 
E-mail: anje@vapnet.dk
Næstformand: Birger Pedersen, 
Hestens Bakke 8, 2. th. Tlf. 6013 3002
E-mail: birgerpedersen1948@gmail.com
Kasserer: Süleyman Benli, 
Horsedammen 16, 2. tv. Tlf. 4911 2860 
E-mail: benlisuleyman@yahoo.dk
Sekretær: Grethe Leerbech, 
Piskesmældet 7, 1. tv. Tlf. 4925 2625 
E-mail: referat@vapnet.dk

VAPNAGAARDS HJEMMESIDE
www.vapnet.dk 

VTV  HJEMMESIDE
www.vtv.dk

OMRÅDEBESTYRELSERNE
OMR. 71, HESTENS BAKKE ØST 
Blok 1, 2, 3, 4, 5
Formand: Birger Pedersen, 
Hestens Bakke 8, 2. th. 
Tlf. 6013 3002
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 efter aftale.

OMR. 73, SPOREGANGEN ØST 
Blok 7, 8, 10, 11
Formand: Jytte Zwisler, 
Sporegangen 18, st. th.  Tlf. 6186 6997
Kontor: Hestens Bakke 1, kld. 
E-mail: omr73@vapnet.dk
(Tlf. 4925 2603)
Bestyrelsen træffes efter aftale.

OMR. 74, RYTTERBAKKEN 
Blok 23, 24, 27, 28, 29
Formand: Ole Karlsson, Tlf. 2635 1445
E-mail: o.karlsson@vapnet.dk
Hovmarken 2, 1.th. 
Kontor: Hovmarken 6, kld.  
(Tlf. 4925 2604)
Bestyrelsen træffes efter aftale.

OMR. 75, HORSEDAMMEN 
Blok 34, 35, 38, 39, 40, 41
Formand: Jacob Stener Petersen,  
Horsedammen 3, 3., Tlf. 2323 0737 
E-mail: stenerpetersen@gmail.com
Kontor: Horsedammen 18, kld.
E-mail: omr75vapnagaard@gmail.com
Bestyrelsen træffes efter aftale.

OMR. 76, PONYDALEN
Blok 46, 47, 50, 51, 52, 53
Formand: Rie Skjoldemose, 
Ponydalen 9, st. th. Tlf. 4922 4240 
Kontor: Ponydalen 9, kld. 
E-mail: omr.76@vapnet.dk. 
Bestyrelsen træffes efter aftale på 
tlf. 4925 2606

OMR. 77, PISKESMÆLDET 
Blok 48, 49, 54, 55, 56, 57
Formand: Birthe Aggebo
Tlf. 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. 4922 1292
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.

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:  omr.81@vapnet.dk
Bestyrelsen træffes efter aftale.

UDLEJNING OG UDLÅN
GL. VAPNAGAARD
Priser for udlejning på går den:
1. sal m. anretterkøkken (max. 40 pers.):
Beboere: 750 kr.  Dep. 1.000 kr.
Andre: 1.500 kr.   Dep. 1.500 kr.
Laden med anretterkøkken: 
Beboere: 1.500 kr., dep. 2.000 kr.  
Andre: 3.000 kr., dep. 3.000 kr.
Max. 300 pers. Service til 100 pers.
Tlf. 4925 2627 
Andre kan højst reservere ½ år frem.

SENIOR CENTER
Udlejning for +55 ved Kurt Davidoff 
Tlf. 6044 0402

KLUBBER OG FORENINGER
AKTIVGRUPPEN
Kontakt: Kirsten Johansen 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
E-mail: 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.
Første torsdag i måneden kl. 13 - 16. 
Kontaktpers.: Anita Pedersen, 
Hestens Bakke 8, 2. th. Tlf. 2874 9544  

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

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

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

BRIMIR - AKTIVT ROLLESPIL  
NORDSJÆLLAND
Horsedammen 3, kld. tv.
Mødetid: Tredje søndag i måneden.
Kontakt: Formand Frej Guldberg,
Bymosegårds Allé 4, 1. 19, 3400 Hillerød, 
Tlf. 2752 0655
E-mail: kontakt@brimir.dk

KRONBORG LINEDANCE
Laden, tirsdage kl. 17 - 21
Kontakt: Susanne Nielsen,
Tlf. 2617 0590
E-mail: susnielsen58@gmail.com og 
Lone Nilsson, tlf. 4922 1051.

SENIORKLUBBEN ’DET GRÅ GULD’
SeniorCentret, Hestens Bakke 43
Onsdag kl. 13 - 16
Tlf.: 2239 2030
Form: Anette Krone 
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
Kontaktperson: Johnnie Jensen, 
Blishøj 8, 3. th.
Tlf. 4044 7951

VFK - 72 VAPNAGÅRD FODBOLDKLUB
Hovmarken 3, kld. 
Formand: Tim Pihl 
Tlf. 2961 9121 | timpihl10@gmail.com
Hjemmeside: www.vfk72.dk

FKF - 96 FODBOLDKLUB
Hesteskoen 18, kld. 
Form.: Selahattin Taspinar,
Tlf. 4922 3552
Mobil: 2026 8033 
E-mail: selahattin.taspinar58@gmail.com

VAPNAGAARD TV (VTV) 
Vapnagård ServiceCenter, 
Hovmarken 7.
Tlf. 4925 2638. 
Hjemmeside: www.vtv.dk

Email: vtv@vtv.dk 
Formand: Ole Karlsson, tlf. 2635 1445
E-mail: formand@vtv.dk
* Udsendelse daglig kl. 9, kl. 17 og kl. 21
* Med delelser til Tekst TV og Infokanalen 
   afleveres i Vap nagaard ServiceCenter 
   eller på e-mail vtv@vtv.dk 

DANSKE HANDICAP-
ORGANISATIONER
SeniorCentret, Hestens Bakke 43.
Formand: Lisbet Kragh, 
Mobil 6126 1009
E-mail: lisbetkragh@hotmail.com

GULD - QUILTERNE
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Torsdag kl. 10 - 15
Kontaktperson: 
Lotte Holmgreen, tlf. 2010 1122 
E-mail: lotte@holmgreen.com

SLÆGTSFORSKNING
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Tirsdag kl. 9 - 12 i ulige uger.
Kontaktperson:
Jørgen Petersen (formand)
Tlf. 40 85 67 02
E-mail: dis.helsingor@gmail.com

BINGO  I  LADEN  Kl. 19 - 21.30
Mandag i lige uger, Aktivgruppen.
Torsdag hver uge, Festudvalget.

LÆNKEN
Alkoholrådgivning - hjælp til selvhjælp
Rytterbakken 6, kld., www.laenken.dk 
Tlf. 49 22 13 00. 
Man. og tors. kl.16 - 19. 
E-mail: helsingorlaenken@vapnet.dk
Formand: Uffe Eriksen, tlf. 6068 3630 

SYSTUE 
Hestens Bakke 36, kld. 
Mandage kl. 13 - 15 + Onsdage kl. 19 - 21
Kontakt: Sussi Kabat tlf. 4925 2602

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

VAPNAGAARD FÆDREGRUPPE
Formand: Menderes Acikel
Tlf. 2894 5857
E-mail: aci38@helsingor.dk

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’-blomsten 
synes jeg skal gå til ...

Navn:  

Adresse:  

 

Indsender: 

Dit navn:  

Telefonnummer:  

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

Fordi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

MIN GODE NABO BLOMST

NABOSKAB: Hun hjælper, hun støtter og gør i det hele 
taget meget for sine naboer.

Det er Grethe Jørgensen fra Hestens Bakke, der er tale 
om. I Susanne Jensens øjne er hun en fantastisk nabo, 
og derfor har hun indstillet Grethe til Vapnagaard Nyts 
’Min gode nabo’-buket.

- Da jeg flyttede ind her på Hestens Bakke i januar sid-
ste år, hjalp Grethe mig meget med både det ene og det 
andet. Jeg synes virkelig, at hun fortjener at få en blomst 
og en stor tak med på vejen, lyder det fra Susanne Jen-
sen.

Og det er ikke kun Susanne, der kan hente hjælp og 
støtte hos Grethe Jørgensen.

- Grethe gør så meget for andre mennesker. Jeg ople-
vede også hendes hjælp, da jeg brækede mit ene hånd-
led, og Grethe hjalp med at købe ind for mig. Hun støt-
tede mig i hverdagen, fortæller Susanne Jensen.

På den baggrund går denne omgangs nabobuket til 
Grethe Jørgensen fra Hestens Bakke. Tillykke!

Du kan også indstille din nabo til Vapnagaard Nyts 
’Min gode nabo’-buket. Du skal blot udfylde kuponen 
nederst på siden her og aflevere den i Vapnagaard Ser-
vicecenter (Hovmarken 7).

                  Tekst og foto: Mikkel Frank 

Hun gør så meget for andre

Grethe Jørgensen (tv.) luftede glædestårerne for nylig, da 
Susanne Jensen fra Hestens Bakke kiggede forbi med fav-
nen fuld af flotte naboblomster.                 (Foto: Mikkel Frank)


