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boerne på Vapnagaard af om-
rådebestyrelserne. Modtager 
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delse ske til de enkelte områ-
deformænd. Vapnagaard Nyt 
udkommer fem gange årligt.

Forsidefoto: Bendt Olesen

WWW.VAPNET.DK
Redaktør: Jacob Jürs

FACEBOOK VAPNAGAARD
Redaktør: Jytte Olesen
Supervision: Jacob Jürs

FASTE  ARRANGEMENTER
 

ZUMBA
Mandage kl. 16.30 - 17.15
Tirsdage (kun for kvinder) kl. 9 - 9.45
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8
 
BINGO (FESTUDVALGET)
Torsdage kl. 19 - 21.30
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8
 
AFSPÆNDINGSGYMNASTIK FOR KVINDER
Fredage 9.00 - 9.45
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8 
 
DET GRÅ GULD
Onsdage kl. 13 - 16
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
 
LEKTIECAFÉ
Tirsdage kl. 14 - 18
Kulturhus Syd, Hovmarken 7
 
SUNDHEDSPLEJERSKERNE  - ÅBENT HUS
Fredage kl. 10 - 12
Helsingør Kommunes Sundhedsplejersker. 
Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8
 
SYSTUE
Mandage 19 - 21  |  Onsdage 13 - 15
Hestens Bakke 36, kælderen
 
FODTUSSERNE
Søndage kl. 13
Vapnagaard Servicecenter, Hovmarken 7

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

KOMMUNALVALG: Som optakt til kommunalvalget tirs-
dag den 21. november optager Ole Karlsson & Co. fra Vap-
nagaard TV (VTV) en paneldebat med spidskandidaterne 
fra de lokale politiske partier i Helsingør.

Paneldebatten finder sted i Kultur-
hus Syd i begyndelsen af november 
måned og får Klaus Dalgas (an-
svarshavende chefredaktør på 
Helsingør Dagblad) og Inge 
Weingarte (studievært 
og leder af den politiske 
redaktion på VTV) som 
ordstyrere.

Ifølge Ole Karlsson 
er tanken, at panelde-
batten bliver streamet 
live via hjemmesiden for 
Helsingør Dagblad, og ef-
terfølgende viser VTV de-
batten på Vapnagaard TV’s 
egen kanal.

Hvis du som beboer på Vapna-
gaard ikke allerede kan se VTV på dit 
fjernsyn, kan du kontakte Ole Karlsson, 
så han eventuelt kan hjælpe dig med at finde fjernsynska-
nalen. Du kan kontakte Ole på tlf. 2635 1445.

Følg med på Vapnagaards hjemmeside vapnet.dk, på 
Vapnagaards Facebook-side og via VTV for det nærmere 

Brug din stemme
sendetidspunkt for paneldebatten.

På Helsingør Kommunes hjemmeside kan du også læse 
om, hvordan du har mulighed for at brevstemme, hvis du 

er forhindret i selv at møde op ved valgstedet 
– eksempelvis på grund af sygdom eller 

manglende førlighed.
Du har mulighed for at brev-
stemme hos Borgerservice 

eller på et bibliotek. Du kan 
også brevstemme fra dit 
eget hjem. Kontakt Bor-
gerservice i Helsingør 
(Birkedalsvej 27) på tele-
fon 4928 2828 for at høre 
mere om, hvordan du 
kan brevstemme.

På Helsingør Kommu-
nes hjemmeside helsin-

gor.dk under ’Kommunal-
valg 21. november’ kan du 

læse mere om kommunalval-
get.

Igen i år danner Laden rammen 
om kommunalvalget, da stedet endnu 

en gang er udpeget til at være et af valgstederne i Hel-
singør. Afstemningsstedet i Laden vil på valgdagen være 
åbent i tidsrummet kl. 8 til kl. 20.
             frank

BEBOERMØDE: Der var kun små ændringer, da beboere 
på Vapnagaard i midten af september var mødt op til det 
såkaldte årsmøde i Laden.

Det er som bekendt på årsmødet, at du som beboer 
har mulighed for at gøre din indflydelse og stemme gæl-
dende i Helsingørs største boligområde. Det var der flere 
beboere, der benyttede sig af, så hovedsalen i Laden var 
godt fyldt op til mødet.

Selv om der var to modkandidater til posten som Vap-
nagaards formand, genvalgte beboerne den nuværende 
formand Anje Holmstad med overvældende flertal.

Farvel til Grethe og Birte
På mødet blev beboerne blandt andet orienteret om, at 
Boliggårdens direktør igennem mange år, Birte Flæng 
Møller, har valgt at træde tilbage. (Du kan læse mere om 
Birte Flæng Møllers farvel til Boliggården i september-ud-
gaven af beboerbladet Tagryggen - find bladet på vapnet.dk).

Fra 1. oktober i år hedder Boliggårdens direktør Lars 
Carl Gruby. Han er 49 år og har de seneste godt tre år væ-
ret ansat som regionsdirektør i det almene administrati-
onsselskab Domea.

Efter 24 år i beboerdemokratiets tjeneste valgte sekre-
tær Grethe Leerbech at træde tilbage for at give plads til 
Solgerd Jørgensen, der blev valgt til posten som Vapna-
gaards nye sekretær.

Traditionen tro havde flere beboere indsendt forslag til 
mødet. Her kan blandt andet nævnes emner som ’Forbud 
mod fodring af vilde dyr’, ’Reservation af vaskekældre’, 
Opsætning af videoovervågning’, ’Ændring af ordensreg-
ler om kørsel på stier’, ’Udskiftning af havehegn’ og flere 
andre emner.
 Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

Årsmødet i Laden

Årsmødet i Laden bød på et farvel til Grethe Leerbech (nu tid-
ligere sekretær i Vapnagaards fællesbestyrelse) og til Bolig-
gårdens direktør Birte Flæng Møller. (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 - 17.00
Derudover efter aftale. Tlf: 4925 2639 / 2694 5354
 
VAPNAGAARDS HELHEDSPLAN
John Lykke Larsen (tidligere John Karstensen) og 
Sarah Staal har til huse i servicecentret Hovmarken 7. 
Træffes på tlf. 4925 2627
jok@boliggaarden.dk eller sas@boliggaarden.dk 
 
STØTTE KONTAKT PERSON TEAM/SKP TEAM
Brug for hjælp ved psykisk sygdom/misbrugsproble-
mer? 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
Åbent hus, Gl. Vapnagaard: 
Sundhedstjenesten: Hver fredag kl. 10 - 12.   
tlf. 4928 3370. Tvillingetræf: Sidste fredag i måneden 
kl. 12 - 14. Undtagen juli og december.
 
ALKOHOLRÅDGIVNING
Helsingør Lænken, 4922 1300, Rytterbakken 6, kld.
 
AKUT TEAMET
Tilbud til psykisk syge med akutte problemer i aften- 
og nattetimerne. Tlf. 7026 8700. Der er åbent alle 
ugens dage i tidsrummet kl. 16.00 - 07.00.
 
MELD FEJL
Hvis du har brug for at melde en fejl ved dit lejemål, 
eller for at kontakte viceværterne uden for deres 
træffetid, kan du på Vapnagaards hjemmeside finde 
en kontaktformular - formularen finder du under 
’MELD FEJL’ på vapnet.dk

TUNNELUDSMYKNING: Nu er det 
nye tunnelmaleri ved Ponydalen på 
Vapnagaard indviet.

I år har Kunst & Byrum under Hel-
singør Kommune rykket sine akti-
viteter til Vapnagaard. Her har den 
canadiske kunstner Aaron Li-Hill ud-
smykket en gangtunnel ved Ponyda-
len, hvor lokalpolitikere, kunstneren 
selv og Vapnagaard-formand Anje 
Holmstad netop har indviet den nye 
udsmykning.

Dyr og mennesker i forandring
Det har taget Aaron Li-Hill omtrent 
en uge at omdanne den mørke tun-
nel til en anderledes passage med 
inspiration fra den forandring, dyr og 
mennesker oplever, når de bevæger 
sig fra et sted til et andet.

- Værket er en hyldest til menne-
sker, der af lyst eller nød forfølger 
deres drømme og bevæger sig ud 

New York, Berlin, Toronto
- og nu også på Vapnagaard

på en rejse, migrerer og bosætter sig 
andre steder, lyder det fra folkene i 
Kunst & Byrum.

Baggrund som graffitimaler
Den canadiske kunstner er uddannet 
billedkunstner og har en baggrund 
som graffitimaler.

Aaron Li-Hill er berømt for sine 
væg- og gavlmalerier, som han har 
udført i blandt andet Toronto, Berlin, 
Brooklyn, Kiev, Aalborg, New York, 
Miami - og nu på Vapnagaard. Du 
kan se eksempler på hans værker ved 
at besøge hjemmesiden li-hill.com

Kunstnerens stil er personlig, for-
tæller Kunst & Byrum: Motiverne ma-
ler Li-Hill flere gange oven i hinan-
den, og det giver et levende udtryk. 
Som om motivet er i bevægelse. 
Men motivet fortoner sig også i stre-
ger, og det giver værkerne et på en 
gang råt og komplekst, skrøbeligt og 
drømmeagtigt udtryk.

Kunst & Byrum håber, at værket vil 
sprede glæde for alle folk, der bevæ-
ger sig igennem gangtunnellen, og 
at udsmykningen bliver et smukt nyt 
kendetegn for Vapnagaard.
 Tekst: Mikkel Frank  Foto: Bendt Olesen

Canadieren Aaron Li-Hill (med penslen i hånden nederst til højre) er manden bag den nye udsmykning i tunnellen ved Ponyda-
len på Vapnagaard. Temaet for udsmykningen er dyr og mennesker i forandring.       (Foto: Bendt Olesen)

TRÆFFETIDER: Boliggården er i øjeblikket i gang med en 
større omlægning af alt det tekniske personale. Det kom-
mer også til at betyde ændringer på Vapnagaard.

Ændringerne betyder, at man samler ejendomsfunktio-
nærerne i mere selvstyrende teams med hver sit ansvar 
for en håndfuld afdelinger. Det kommer også til at berøre 
Vapnagaard. Driftsafdelingen på Vapnagaard kommer 
fremover også til at skulle stå for driften i blandt andet 
Stævnen i Snekkersten og vores lille naboafdeling, Pin-
jevangen.

Der er derfor blevet ansat en driftsleder, der sammen 
med vores driftschef, Rebecca Dyrby, skal sørge for, at 
alle små og store opgaver bliver løst på Vapnagaard. Ulrik 
Krüger hedder den nye driftsleder, og han er at træffe alle 
hverdage i Vapnagaard Servicecenter i åbningstiden. Du 
kan læse et lille portræt af Ulrik på side 13 her i bladet.

Det betyder også, at du fremover skal henvende dig 
i Vapnagaard Servicecenter, når du skal melde fejl eller 
mangler ved din bolig.

Forbedret træffetid
Morgentræffetiden hos de tre lokale ejendomsmestre ud-
går. Men hvor du før skulle henvende dig mellem klokken 
8 og klokken 9, kan du nu henvende dig i tidsrummet 8 til 
15 mandag til onsdag, 8 til 17 torsdag og 8 til 14 om freda-
gen i Vapnagaard Serviecenter.

Du skal ringe på samme nummer som hidtil, 4925 2627, 
men hvis du gerne vil møde op, så er det nu i servicecen-
tret, Hovmarken 7.

Du kan selvfølgelig også sende en mail på:
vapnagaard@boliggaarden.dk eller melde fejl ind via 

vores hjemmeside vapnet.dk under linket ’MELD FEJL’.
Når du kommer forbi Vapnagaard Servicecenter, vil du 

nok bemærke, at man i øjeblikket bygger om. Der skal la-
ves en ny skranke, hvor personalet kan betjene beboerne, 
og der bliver også skabt en ny beboercafé, hvor du som 
altid kan få en kop frisk kaffe og læse dagens aviser.

På lidt længere sigt vil der også blive sat to publikums-
computere op, så beboere, der ikke har egen PC, kan 
komme på nettet, eller løse andre digitale opgaver.

De nye træffetider i Vapnagaard Servicenter gælder fra 
den 1. november, og driftschef Rebecca Dyrby fortæller, 
at man forventer at være færdig med den nye indretning i 
servicecenteret inden udgangen af november.           
jürs

Udvidet service

Foto: Mikkel Frank
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REJSER: Går du med en lille rejse-
længsel i hjertet, kan du stadig nå at 
komme med dine gode naboer på en 
tur til Tyskland.

Birger Pedersen, der har arrange-
ret ture for beboerne på Vapnagaard 
igennem flere år, har stadig få ledige 
pladser tilbage til en tur til Elben og 
det naturskønne Pretzsch fra den 22. 
til og med den 26. april næste år.

Turen er med bus og strækker sig 
over fem dage og byder på alt fra en 
stemningsfuld sejltur på Elben, mu-
lighed for at komme til ’køreprøve’ 
i en gammel Trabant og sidst men 
ikke mindst; masser af god mad i 
godt selskab med andre Vapnaga-
ard-beboere.
Ring til Birger, hvis du vil vide mere 
om turen til Elben. Du fanger Birger 
på telefon 6013 3002

Ta’ med til Elben

MOTION: Der er gang i afspæn-
dingsgymnastikken for kvinder på 
Vapnagaard.

Fredage kl. 9 – 9.45 kan du være 
med til afspændingsgymnastik i 
Laden. Det hele er arrangeret af hel-
hedsplanen for Vapnagaard. Det er 
gratis at deltage.
Afspændingsgymnastik for kvinder, 
fredage kl. 9 – 9.45, Laden, Gl. Vap-
nagaard, Hovmarken 8

Gymnastik for kvinder

EN LYS IDE: Hvert år når regningen fra Forsyning Helsingør kommer, kan be-
boerne på Vapnagaard godt mærke, at det ikke er gratis at tænde for lyset.

I de 57 blokke, der hver har en lang kælder og tre opgange, sidder der mas-
ser af pærer og lysstofrør. Forbruget til den belysning ryger på den store be-
byggelses fællesudgifter og dermed direkte på den enkelte lejers husleje.

- Derfor gav det også god mening, at vi overvejede, hvordan vi kunne spare 
på fællesudgifterne til strøm, fortæller Jan D. Pihl, der er byggeteknisk inspek-
tør på Vapnagaard.

- De penge kan vi sagtens finde noget mere fornuftigt at bruge til.
Samme overvejelser gjorde beboerne og Vapnagaards forretningsudvalg 

sig også, og opgaven med at skifte alle de gamle lys-armaturer til nye LED-
lamper i kældre og opgange har derfor været sendt i udbud.

Kan spare op imod 770.000 kroner om året
I august 2017 lå det klart, at det blev det lokale elektrikerfirma AC-EL, der skal 
stå for udskiftningen på Vapnagaard.

- Vi har en forventning om, at vi kan spare op i mod 770.000 kroner om året, 
når vi har fået skiftet alle armaturerne ud med moderne LED. Det betyder, at vi 
forventer at have tjent investeringen i LED hjem på cirka fem år, fortæller Jan 
D. Pihl til Vapnagaard Nyt.

Da de nye lamper har en levetid på omkring 40.000 timer - eller omsat til år 
cirka 25 år - kan beboerne på Vapnagaard se frem til en massiv besparelse på 
længere sigt.

- For ikke at tale om den miljømæssige gevinst ved det lavere energiforbrug, 
supplerer Vapnagaards byggetekniske inspektør.

Arbejdet med at skifte til LED begyndte i september og forventes at tage 
cirka fire måneder.         jürs

Vapnagaard får nu
2.535 nye LED-lamper 

Til venstre ser du, hvordan belysningen var før LED, og til højre ses en kældergang 
med den nye LED-belysning.             (Foto: Jacob Jürs)

VEDLIGEHOLD: Vand feder ikke, så der er intet, der 
sætter sig på sidebenene.

Til gengæld sætter det sig på din vandhane - det 
vil sige, den smule kalk, der er i alt vand, sætter sig 
over tid som en ganske ufarlig men irriterende be-
lægning i filteret på din vandhane.

Det er nu ganske let at slippe af med igen, endda 
uden du behøver at skille vandhanen ad. Ingredien-
serne har du i dine køkkenskuffer. 

Følg instrukserne herunder. Du kan sagtens gøre 
det samme med dit bruserhoved, så skal du bare 
bruge et større stykke toiletpapir og husholdnings-
film.
        Tekst: Jacob Jürs Foto: Mikkel Frank

Afkalk vandhanen 
med et snuptag

1

2

3

4

5

SÅDAN GØR DU:
1
Det eneste, du skal bruge, er lidt eddike, et stykke 
husholdningsfilm, lidt vat eller toiletpapir og en 
elastik eller to.

2
Fold en fem-seks ark toiletpapir sammen og 
hæld rigeligt med eddike over - det skal være 
helt gennemvædet.

3
Læg det eddike-våde papir midt på et stykke 
husholdningsfilm på størrelse med en frokosttal-
lerken.

4
Vikl papir og film omkring ’tuden’ på din vand-
hane, sådan at eddike-papiret er presset godt op 
i mod der, hvor vandet kommer ud. Vikl derefter 
husholdningsfilmen godt omkring vandhanen 
og sæt en elastik eller to omkring, så det bliver 
siddende.

5
Efter nogle timer kan du tage det hele af igen. 
Rengør vandhanen med en ren karklud og lad 
vandet løbe et halv minuts tid. Du kan eventuelt 
gøre dette om aftenen, inden du går i seng, så er 
vandhanen fin igen næste morgen.
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FOTO: Ønsker du at få lavet et por-
træt- eller familiefoto, har du som be-
boer på Vapnagaard muligheden for 
at få det lavet gratis i Vapnagaards 
Fotostudie.

Det er Vapnagaard Nyts ’hoffoto-
graf’ Bendt Olesen, der bestyrer fo-
tostudiet sammen med Jytte Olesen, 
der yder væsentlig assistance for at 
få fotoarbejdet til at køre.

Julekort til faster Anna
Du kan som nævnt få lavet portræt-/
familiebilleder eller andet efter eget 
ønske i fotostudiet, Hestens Bakke 

Besøg Vapnagaards fotostudie
30, kælderen. Måske er det en ide 
allerede nu at tænke på et foto til 
julekortet til faster Anna i Brovst el-
ler onkel Hardy i Tappernøje. Bendt 
fortæller, at fotostudiet råder over 
en række rekvisitter – eksempelvis 
hatte, flag og et kranium - hvis du 
ønsker at peppe dine portrætbilleder 
lidt op.

- Jytte og jeg har rigeligt at lave i 
Vapnagaards Fotostudie, og jeg vil 
skyde på, at vi alt i alt har haft cirka 
700 beboere igennem i den tid, stu-
diet har eksisteret. Så hvis du ønsker 
et portrætfoto til en julegave, eller 
måske sende til venner og familie, er 
det en rigtig god ide at være tidligt 
ude med at lave en aftale her i foto-
studiet, fortæller Bendt Olesen.

Når du får lavet et portrætfoto i 
Vapnagaards Fotostudie, kan du gra-
tis få printet et styk foto på rigtigt 
fotopapir. Ønsker du at få alle dine 
digitale portrætbilleder med hjem, 
fortæller Bendt Olesen, at du skal 
medbringe en USB-nøgle til at lægge 

billederne over på. På den måde kan 
du eventuelt selv få printet flere bil-
leder et andet sted.

For at lave en aftale skal du blot 
skrive dit telefonnummer, navn og 
adresse til fotograf Bendt Olesen på 
mail: bendtolesen@vapnet.dk for at 
aftale nærmere. Der kan ikke aftales 
tid på telefon, men du kan få mere 
info ved at ringe til Bendt på tlf. 2033 
3783.

Lad Piphans blive hjemme
Du skal være opmærksom på, at der 
IKKE må komme kæledyr i fotostu-
diet, så lad Piphans og lille Fido blive 
hjemme. Du kan IKKE få lavet bille-
der til pas og kørekort i Vapnagaards 
Fotostudie.
Vapnagaards Fotostudie, Hestens 
Bakke 30, kælderen. Efter aftale. 
Skriv dit navn, eget telefonnummer 
og din adresse til bendtolesen@vap-
net.dk   - så bliver du ringet op, og I 
kan aftale en tid.
 Tekst: Mikkel Frank  Foto: Bendt OlesenFoto: Mikkel Frank

Få taget dit 
portræt i Vap-
nagaard Foto-
studie. For at 
lave en aftale 
skal du blot 
skrive dit tele-
fonnummer, 
navn og adres-
se til fotograf 
Bendt Olesen 
på mail: bend-
tolesen@vap-
net.dk. Du kan 
få mere info 
ved at ringe til 
Bendt på tlf. 
2033 3783.

Foto:
Bendt Olesen

HELT FRIVILLIG: Da Ole Karlsson flyttede til Vapnagaard 
i sin tid, blev han hurtigt en del af det frivillige arbejde. 
Lige siden har han været en aktiv del af det arbejde, der er 
med til at holde gang i mange arrangementer og aktivite-
ter på Vapnagaard.

- Jeg har altid gerne ville hjælpe, og så har jeg nok en ten-
dens til altid at stikke snuden lidt for langt frem, fortæller 
Ole Karlsson, der i første omgang blev en del af det frivillige 
arbejde i Vapnagaard TV (VTV) tilbage i midten af 90’erne.

Tordenskjolds soldater
Som du sikkert ved, er Ole gerne med i det frivillige arbej-
de i forbindelse med julearrangementerne på Vapnaga-
ard, han er formand for Aktivitetsudvalget, bestrider po-
sten som områdeformand i Rytterbakken og er også med 
i ’Helt Frivillig’ på Vapnagaard. Igennem ’Helt Frivillig’ har 
Ole blandt meget andet været med til at afvikle madafte-
ner, arrangere petanque og fejre sankthans.

- I Helt Frivillig ønsker vi at få fat i flere frivillige, fordi det 
ofte er Tordenskjolds soldater, der møder op til det frivil-
lige arbejde. Her handler det om, at man byder ind med 
det, man har tid, lyst og lejlighed til i det omfang, man kan, 
forklarer Ole, der sammen med Jørgen Hansen står fadder 
til spisefællesskabet ’Mad på tværs’. (Se mere side 10).

- Der, hvor folk har tid og lyst til at hjælpe til, der møder 
de op enten til et eller flere arrangementer. Det er ikke så-
dan, at man som frivillig SKAL være presset til at stille op 
til ALT – det afpasser man selv. Som ’Helt Frivillig’ kan man 
også byde ind med ideer til nye og anderledes arrange-
menter, lyder det fra Ole Karlsson.

God kontakt til mange forskellige mennesker
Der er ingen tvivl om, at Ole brænder for det frivillige ar-
bejde på Vapnagaard:

- Det betyder rigtig meget for mig at være med i det 
frivillige arbejde, for jeg lærer en masse mennesker at 
kende, og det er med til at give mig god kontakt til man-
ge forskellige mennesker på Vapnagaard, smiler Ole Karls-
son, mens Vapnagaards ukronede bingodronning Jytte 
Zwisler træder ind ad døren for at stikke en lille seddel i 
hånden på ham: En beboer har bedt Ole om hjælp til at 
justere fjernsynet, og den opgave rykker Ole naturligvis 
gerne ud til - helt frivilligt.

- Det frivillige arbejde breder sig som ringe i vandet. 
Det er ulønnet, men folk er gavmilde, og de er glade. Jeg 
vil helt sikkert anbefale andre at være med i ’Helt Frivillig’. 
Folk er velkomne til at komme og være med i det omfang, 
som de selv har tid, lyst og lejlighed til, slutter Ole Karlsson.
 Tekst: Mikkel Frank  Foto: Bendt Olesen

Som ringe i vandet

- Det betyder rigtig meget for mig at være med i det frivillige 
arbejde, for jeg lærer en masse mennesker at kende, fortæller 
Ole Karlsson, der var med til at sætte ’Helt Frivillig’ i søen.
Ønsker du at vide mere om ’Helt Frivillig’, er du meget vel-
kommen til at kontakte Sarah Staal på tlf. 3036 7492 eller 
via mail på sas@boliggaarden.dk             (Foto: Bendt Olesen)
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BINGO: Nu når efteråret rigtigt sæt-
ter ind med gråvejr, blæst og silende 
regn, er det oplagt at søge ind i La-
den torsdag aften.

Her disker Festudvalget på Vap-
nagaard nemlig op med bingo hver 
torsdag kl. 19 – 21.30.

Udover den gode atmosfære og 
det hyggelige samvær kan du natur-
ligvis også opleve den helt særlige 
bingostemning, når der først bliver 
åbnet for de forskellige spil.

Du kan få meget mere at vide om 
bingo i Laden ved at ringe til Jytte 
Zwisler på tlf. 6186 6997.
Bingo i Laden, torsdage kl. 19 – 21.30. 
Laden/Gl. Vapnagaard, Hovmarken 
8. Kontakt og info: Jytte Zwisler tlf. 
6186 6997                   frank

Spil bingo i Laden

Gør som Ingrid og Henning - spil bingo 
i Laden!        (Foto: Mikkel Frank)

CAFÉ MORGENFRISK: Måske har du 
allerede været der. Måske drømmer 
du om at besøge den. Eller måske har 
du slet ikke hørt om den.

Som flere beboere ved, slår Vap-
nagaards Morgencafé dørene op om 
mandagen. Her kan du gratis drikke 
en kop kaffe, nyde en sjat te og spise 
lidt morgenbrød i godt selskab med 
andre beboere. Det hele foregår 
mandage klokken 8.30 – 10.30 på 
adressen Blishøj 6 i kælderen, hvor 
caféen er indrettet.

- Vi glæder os til at se dig. Alle er 
velkomne, lyder det fra holdet bag 
morgencaféen i Blishøj 6, kælderen.

Vi ses mandag morgen!            frank

Ta’ på morgencafé

SPISEFÆLLESSKAB: Kom og vær med!
Sådan lyder opfordringen kort og godt fra spisefællesskabet ’Mad på tværs’ 

på Vapnagaard.
’Mad på tværs’ er et spisefællesskab startet af Jørgen H. Hansen og Ole 

Karlsson for et år siden. De har blandt andet arrangeret Nigeriansk Aften og 
Libanesisk aften i Laden. I sensommeren og efteråret har de budt på en ame-
rikansk inspireret aften med grill og country and western musik, hvor folk var 
velkomne til at møde op med deres egen mad, som de kunne smide på grillen.

Tanken er at bringe folk sammen i godt selskab og med hyggeligt samvær.
- Vi ønsker at få flere frivillige med i vores spisefællesskab. Alle er velkomne - 

og alle ideer er velkomne, lyder det fra Jørgen og Ole, der uden tvivl byder på 
andre hyggelige madarrangementer i løbet af de kommende måneder.

Så kom og vær med i ’Mad på tværs’!
Spisefællesskabet ’Mad på tværs’ - INFO: Jørgen H. Hansen (3012 8630, mail: 
joergen@live.com) og Ole Karlsson (tlf. 2635 1445,  formand@vtv.dk)            frank

’Mad på tværs’
søger sultne sjæle

’Mad på tværs’ er et spisefællesskab startet af Jørgen H. Hansen (til højre) og Ole 
Karlsson (til venstre) for et år siden.       (Foto: Bendt Olesen og Mikkel Frank)
Spisefællesskabet ’Mad på tværs’ - INFO: Jørgen H. Hansen  3012 8630
 joergen@live.com   Ole Karlsson 2635 1445  formand@vtv.dk

JULEFROKOST PÅ TVÆRS
JULEMAD: Folkene bag spisefællesskabet ’Mad på tværs’ har knap nok fået 
tygget af munden, før de barsler med en ny madaften.

Denne gang har de en julefrokost på bedding. Vapnagaard Nyt erfarer 
fra anonyme kilder tæt på centralledelsen i ’Mad på tværs’, at julefrokosten 
finder sted lørdag den 9. december. Nærmere tid og sted er endnu hemme-
ligt, så følg godt med på Vapnagaards hjemmeside vapnet.dk, på VTV, på 
Vapnagaards Facebook-side og via opslag i din opgang.

Bag spisefællesskabet ’Mad på tværs’ står blandt andre Jørgen Hansen og 
Ole Karlsson fra Vapnagaard.               frank

FRITID: Vidste du, at børn og unge i alderen cirka 6-17 år 
har mulighed for at gå gratis til en fritidsaktivitet i Helsin-
gør Kommunes forenings- og fritidsliv?

12-årige Batul fra Vapnagaard er en af dem, der nu har 
glæde af en gratis fritidsaktivitet. For nogle uger siden 
begyndte hun nemlig at gå til spejder i Helsingør, og det 
blev stablet på benene ved hjælp af ’Fritidspas’-ordnin-
gen og stor hjælp fra Vapnagaards familierådgiver Kirsten 
Nørregaard.

Svømning, spejder, teater og meget mere
’Fritidspas’-ordningen er skabt af SSP (Skole, Social & 
Sundhed, Politi) i Helsingør Kommune og giver børn og 
unge, der i dag ikke deltager i en fritidsaktivitet, mulighe-
den for gratis at deltage i en række fritidsaktiviteter i Hel-
singør Kommunes forenings- og fritidsliv.

Det kan eksempelvis være svømning, teater, tennis, 
håndbold – eller spejder, som Batul har valgt at gå til.

Fritidspasset giver adgang til at deltage gratis i en fri-
tidsaktivitet i et halvt til et helt år (med mulighed for for-
længelse) i en af Helsingør Kommunes mange foreninger 
og i musikskolen i byen.

- Det kan være med til at styrke barnets sociale net-
værk og øge trivsel og sundhed via et aktivt foreningsliv, 
lyder det fra folkene bag ’Fristidspas’-ordningen.

Batul har været til spejder på Stubbedamsvej i Helsin-
gør flere gange iført sin fine spejderuniform. Her lærer 
hun alle mulige friluftsfærdigheder og hygger sig med de 
andre børn, der går til spejder.
Ønsker du at høre mere om ’Fritidspas’-ordningen, kan 
du kontakte Vapnagaards familierådgiver Kirsten Nørre-
gaard (tlf. 4925 2639 / 2694 5354), der har åben træffetid i 
Vapnagaard Servicecenter mandag kl. 10 – 12 og torsdag 
kl. 14.30 – 17.00. INFO: ssp.helsingor.dk

Batul blev spejder 
med fritidspasset

Du kan også ringe eller skrive til Anja Enggaard, der er 
SSP-sekretær, for at høre mere om ’Fritidspas’ (tlf. 4928 
2718 / 2531 2718, mail: aen35@helsingor.dk).
                    Tekst: Mikkel Frank Foto: Jacob Jürs

12-årige Batul fra Vapnagaard er en af dem, der nu har glæ-
de af en gratis fritidsaktivitet. For nogle uger siden begyndte 
hun nemlig at gå til spejder i Helsingør, og det blev stablet på 
benene ved hjælp af ’Fritidspas’-ordningen og stor hjælp fra 
Vapnagaards familierådgiver Kirsten Nørregaard.        
                       (Foto: Jacob Jürs)

MULTIKUNSTNER: Det er aldrig kedeligt, når Vapnaga-
ards tusindkunstner Claus Julius Abildgaard fra Sporegan-
gen blænder op for en af sine udstillinger.

I begyndelsen af oktober gjaldt det åbningen af udstil-
lingen ’Livsglæde’. Multikunstneren Claus Julius Abild-
gaard udstiller i Kulturhus Syd (Hovmarken 7) frem til og 
med mandag den 30. oktober.

Alle er velkomne til at komme og opleve udstillingen 
’Livsglæde’, hvor der er fri entré.          frank

Tusindkunstner udstiller

Multikunstneren Claus Julius Abildgaard udstiller i Kulturhus 
Syd (Hovmarken 7) frem til og med mandag den 30. oktober.
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JULELOPPER: Lørdag den 2. december bliver med ga-
ranti en sjov og fornøjelig dag i Laden.

Den dag er der nemlig juleloppemarked, hvor du kan 
gøre en masse gode fund ved de forskellige stande.

Traditionen tro vil der være flæskesteg, drikkevarer, 
æbleskiver og julegløgg til rimelige priser.

Ønsker du en stadeplads (til 100,- kroner) eller yderli-
gere info om juleloppemarkedet, er du velkommen til at 
kontakte Birger Pedrsen (tlf. 6013 3002) eller Kirsten Jo-
hansen (tlf. 4921 1546).
Juleloppemarked lørdag den 2. december kl. 8 – 15, La-
den/Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8.                  frank

JULETRÆET TÆNDES: Om nogle måneder er der en vis 
herre, der får meget travlt. Men – som altid har han tid 
til at slå et slag forbi Vapnagaard for at glæde børn og 
voksne.

Det er naturligvis julemanden, der er tale om. I år har 
julemanden meldt sin ankomst til Vapnagaard torsdag 
den 30. november kl. 16 ved Laden.

Og hvad mon han så kommer susende i denne gang? 
Veteranbil? På scooter? Løbehjul? Eller i kane med rens-
dyr? Det finder du ud af ved selv at dukke op torsdag den 
30. november om eftermiddagen ved Laden, hvor Nisse-
orkestret spiller julens gode melodier, julemanden deler 
godter ud til børnene, og hvor der sikkert også er lidt 
godt til ganen for de voksne.

Ved samme lejlighed skal juletræet tændes, så det rig-
tigt kan blive jul i de små hjem på Vapnagaard.

Julemanden på besøg

Hele arrangementet er gratis, så det er bare om at møde 
op. Alle er velkomne. Kom og vær med!

Følg med på Vapnagaards hjemmeside vapnet.dk, på 
VTV og Vapnagaards Facebook-side for de kommende ju-
learrangementer.
Julemanden ankommer, torsdag den 30. november kl. 16, 
pladsen ved Laden/Blishøj.  frank
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JULEFROKOST: Du kan roligt regne med, at stemningen 
er i top, når medlemmerne af Vapnagaards seniorklub Det 
Grå Guld mødes i Seniorcenteret (Hestens Bakke 43) ons-
dag den 13. december.

Her vil der nemlig være dækket op til årets julefrokost 
for medlemmerne.

Formand Anette Krone fortæller, at seancen begynder 
kl. 12.30, og at julefrokosten forventes at blive rundet af 
ved 16-tiden.

Allerede onsdag den 29. november pynter ’guldklum-
perne’ op til jul, når medlemmerne samles og hygger 
med æbleskiver, gløgg og naturligvis juleudsmykning af 
seniorcenteret, der om onsdagen danner rammen om 
fællesskabet, hyggen og samværet i Det Grå Guld kl. 13 
– 16. I forbindelse med julepyntningen onsdag den 29. 

Seniorer juler løs

november vil medlemmerne også kaste sig ud i en lille 
pakkeleg med hinanden, oplyser Anette Krone, der står i 
spidsen for de 35 ’guldklumper’.
Du kan kontakte Anette Krone, hvis du ønsker at være 
med i de mange aktiviteter i Det Grå Guld (tlf. 2239 2030 
eller mail: anettekrone@yahoo.dk).                frank
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NAVNE: Jørgen Pedersen fra Po-
nydalen fejrede i begyndelsen af 
september 50 års jubilæum i firmaet 
SWECO, hvor han to dage om ugen 
leder laboratoriet for jordprøver.

Tidligere var Jørgen ansat i tegne-
stuen hos Dansk Geoteknik i Køben-
havn – et firma, der i 1968 fusionere-
de med Carl Bro. I dag bærer firmaet 
navnet SWECO og ligger i Glostrup.

Flere Vapnagaard-beboere kender 
sikkert også Jørgen Pedersen som 
manden til Rie Skjoldemose, der er 
formand i Område 76 Ponydalen. An-
dre genkender formodentlig Jørgen 

Jørgen – 50 års jubilæum
som et af ansigterne fra livsstilspro-
jektet ’Rigtige Mænd Vapnagaard’, 
hvor Jørgen smed adskillige kilo via 
ændret kost og motion.

Igennem sit arbejde i Dansk Geo-
teknik har Jørgen flere gange været 
udsendt til Grønland – første gang 
var i 1968, da han arbejdede med 
landmåling, opmåling, geotekniske 
undersøgelser og meget mere.

Jørgen Pedersen er nu indstillet til 
Den Kongelige Belønningsmedalje, 
der gives for 50 års tjeneste i samme 
firma i den private sektor.
  Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen 

Jørgen Pedersen fra Ponydalen kunne 
i begyndelsen af september fejre 50 års 
jubilæum i firmaet SWECO, hvor han 
to dage om ugen leder laboratoriet for 
jordprøver.                  (Foto: Bendt Olesen)

NAVNE: Som du måske allerede har 
set, er der kommet et nyt ansigt i 
Vapnagaard Servicecenter.

- Det er med stor glæde, at jeg 
kan fortælle, at vi har fået ansat en 
ny driftsleder på Vapnagaard, og vi 
valgte at ansætte Ulrik Krüger, for-
tæller Rebecca Dyrby, driftschef på 
Vapnagaard.

Fast sted i servicecenteret
Ulrik har tidligere været driftschef i 
Boligkontoret Danmark med ansvar 
for 20 afdelinger samt været perso-

Ny mand i servicecenteret
naleansvarlig for disse afdelingers in-
spektører og ejendomsfunktionærer. 
Forud for det har Ulrik været ansat 17 
år i Boliggården.

Ulrik er 45 år, har to børn og bor 
sammen med sin kæreste i Helsingør. 

Ulrik vil få fast arbejdsplads i ser-
vicecenteret på Vapnagaard og skal 
i samarbejde med ejendomsfunktio-
nærerne varetage daglige driftsop-
gaver.

Velkommen til Ulrik!

          Tekst og foto: Mikkel Frank

Ulrik Krüger har fast arbejdsplads i ser-
vicecenteret på Vapnagaard og skal i 
samarbejde med ejendomsfunktionæ-
rerne varetage daglige driftsopgaver.   
  

BEBOERDEMOKRATI: Da område 
71’s hidtidige formand, Solgerd Jør-
gensen, ved årsmødet blev valgt 
som ny sekretær for fællesbestyrel-
sen, skulle der findes en ny formand 
til området Hestens Bakke Øst.

Beboerne valgte Anita Pedersen 
som ny formand i området.

Nyvalgte til bestyrelsen i område 
71 er Claus Larsen (ny næstformand) 
samt Janet Bjerkan (nyt bestyrelses-

Nye områdeformænd
medlem) samt Conny Friis (ny sup-
pleant).

Der er også valgt ny bestyrelse i 
område 75, så bestyrelsen ser nu så-
ledes ud: Formand Steffen Redder, 
næstformand Ole Hoffmann, kas-
serer Henrik Tofte Jørgensen samt 
bestyrelsesmedlemmer Anne Lise 
Andersen og Jacob Stener Pedersen.

Tillykke med valget!
         Tekst: Jacob Jürs Foto: Mikkel Frank

Beboerne har valgt Marianne Larsen 
som ny formand i Sporegangen Øst. 
Tillykke!        (Foto: Mikkel Frank)
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 14 I BEBOERINFORMATION

BOLIGGÅRDEN
Trækbanen 16, Helsingør
Tlf. 4921 1104
Åbent for personlig henvendelse og på 
telefon: Man., tirs. og fre. kl. 10 - 14 samt 
tors. kl. 10 - 17.
Onsdag lukket.

Inspektører tlf.tid kl. 8-9 og efter aftale.
Onsdag lukket for personlig henvendelse. 
E-mail: adm@boliggaarden.dk
Hjemmeside: www.boliggaarden.dk

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

Åbent: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 8 
- 15, torsdag kl. 8 - 17 og fredag kl. 8 - 14. 
Lukket lørdag og søndag. 

Inspektørerne har træffetid daglig kl. 8 - 
9 samt tors. kl. 16-17.
Rebecca Dyrby: red@boliggaarden.dk 
Jan D. Pihl: jdp@boliggaarden.dk 
Marianne Roggenkamp: 
mar@boliggaarden.dk
Boligsocial medarb. John Lykke Larsen: 
jok@boliggaarden.dk
Boligsocial medarb. Sarah Staal: 
sas@boliggaarden.dk 
Familierådgiver, Kirsten Nørregaard:
kn@boliggaarden.dk
Infomedarbejder Jacob Jürs: 
jj@boliggaarden.dk
Infomedarbejder Mikkel Frank
mif@boliggaarden.dk

VARMEMESTER
Vapnagaard Servicecenter
Tlf. 4925 2613
Varmemester: Carsten Jørgensen
E-mail: varme-vap@boliggaarden.dk 
Træffes dagligt kl. 8 - 9

DE 3 SERVICEAFSNIT
Tlf.  henvendelse til afsnittene 
4925 2627. Telefontid kl. 8 - 8.30
Kontortid kl. 8.30 - 9.00

SERVICEAFSNIT 1
For adresserne: 
Hestens Bakke og Sporegan gen. 
Kontor: Sporegangen 7, kld.  
Ejendomsmester: Allan Pedersen 
E-mail: vap1@boliggaarden.dk

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

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

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

SERVICEORDNINGEN
Ved driftsforstyrrelser i forbindelse med 
varme, vand, el og forstop pelse i kloak/
faldstamme efter kl. 15 hver dag, fredag 
efter kl. 14, lør dag og søndag kontakt:

SSG SKADESSERVICE, TLF. 70 21 03 71
Ordningen gælder kun akut opståede 
skader, som absolut ikke kan vente med 
udbedring til normal arbejdstid.

FÆLLESBESTYRELSEN
FORRETNINGSUDVALGET:
Formand: Anje Holmstad
Horsedammen 17, st.th. Tlf. 6131 4095 
E-mail: anje@vapnet.dk
Næstformand: Birger Pedersen 
Hestens Bakke 8, 2. th. Tlf. 6013 3002
E-mail: birgerpedersen1948@gmail.com
Kasserer: Süleyman Benli 
Horsedammen 16, 2. tv. Tlf. 4911 2860 
E-mail: benlisuleyman@yahoo.dk
Sekretær: 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 9844
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: 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: Marianne Larsen 
Sporegangen 7, st. th.  Tlf. 6116 9173
E-mail: Marianne.larsen@vapnet.dk
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: Randi Raaby, Tlf. 2622 3926
Kontor: Blishøj 9, kld. Tlf. 4925 2609
E-mail: randiraaby@jubii.dk
Bestyrelsen træffes første mandag i hver 
måned kl. 18.30 - 19.00

OMR. 80, BLISHØJ
Blok 19, 20, 21, 22
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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
Bestyrelsen træffes efter aftale.

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

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

KLUBBER OG FORENINGER
AKTIVGRUPPEN
Kontakt: Kirsten Johansen Tlf. 4921 1546

VAPNAGÅRDS FESTUDVALG
Kontakt: Birger Pedersen
Tlf. 6013 3002
Kasserer: Jytte Zwisler 4922 6997, 
mobil  6186 6997

FODTUSSERNE
Søndage kl. 13, servicecenteret
Jørgen Elkorn: Tlf. 2292 5005
E-mail: elkorn@youmail.dk

STYRK DIN KROP
Man. kl. 10 - 12 i Laden, Gl. Vapnagaard
Kontakt: Lonnie Sørensen, tlf. 2798 6015 

FOLEHAVENS BILLARDKLUB
Folehaven 1, st, th. Torsdag kl. 19 - 22.
Kontakt: Knud Johansen
Tlf. 2678 6579.

FIBROERNE
Hestens Bakke 12, kld.
Første torsdag i måneden kl. 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
Hulen, 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

FKF - 96 FODBOLDKLUB
Piskesmældet 3, kld. 
Formand: Selahattin Taspinar,
Mobil: 2026 8033 
E-mail: selahattin.taspinar58@gmail.com

VAPNAGAARD TV (VTV) 
Vapnagård ServiceCenter, 
Hovmarken 7.
Tlf. 4925 2638. 
Hjemmeside: www.vtv.dk
Email: vtv@vtv.dk
Formand: Ole Karlsson, tlf. 2635 1445
E-mail: formand@vtv.dk

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

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

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

BINGO  I  LADEN  Kl. 19 - 21.30
Torsdag hver uge, Festudvalget.

LÆNKEN
Alkoholrådgivning - hjælp til selvhjælp
Rytterbakken 6, kld., www.laenken.dk 
Tlf. 4922 1300 
Man-fre 9 - 12  +  Man. og tors. kl. 16 - 19 
E-mail: helsingorlaenken@vapnet.dk
Formand: Uffe Eriksen, tlf. 6068 3630 

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

ORKIDÉEN
- VÆRESTED FOR UNGE PIGER
Isabell Mohamad tlf. 6048 1887
Perihan Harman tlf. 2040 0164

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

VAPNAGAARDS FOTOSTUDIE
Gratis familie-/portrætfotografering 
for Vapnagaards beboere.
 
Opgiv tlf. nr., navn og adresse til:  
bendtolesen@vapnet.dk 
OBS! Ingen dyr i fotostudiet.
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’Min gode nabo’-blomsten 
synes jeg skal gå til ...

Navn:  

Adresse:  

 

Indsender: 

Dit navn:  

Telefonnummer:  

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

Fordi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

MIN GODE NABO BLOMST

Du kan også sende din anbefaling på mail: mif@boliggaarden.dk

Elin er altid glad og hjælpsom
NABOSKAB: Elin Hylberg fra Hovmarken er en af den 
slags personer, som vi er mange, der går og drømmer 
om at have som nabo.

I hvert fald synes flere af de andre beboere i Elins op-
gang, at hun er en knag af en nabo. Derfor har Kamma 
Blixt, Lena Agertoft Petersen, Henriette Aarestrup og 
Irene Johnsen skrevet til Vapnagaard Nyt for at indstille 
Elin til ’Min gode nabo’-buketten.

Hør blot, hvad de fire skriver om Elin:

- Hun er altid så glad og hjælpsom. Hun passer vo-
res bolig, når vi er ude at rejse. Hun hjælper min anden 
nabo med sin have og alt andet, hvis der er noget, hun 
ikke kan på grund af sin dårlige ryg. Hun fjerner ukrudt 
foran blokken. Hun fejrer fødselsdag med næsten hele 
opgangen. Bager kager og lytter, hvis man er ked af det 
og meget mere.

Med de fine ord er det vist helt på sin plads, at Elin får 
denne ombærings ’Min gode nabo’-buket.      frank

Irene Johnsen, 
Henriette Aare-
strup og Lena 
Agertoft Petersen 
giver Vapnagaard 
Nyts ’Min gode 
nabo’-buket til 
Elin Hylberg (stå-
ende med blom-
sten).

(Foto:
Bendt Olesen)

 . . .  see you on the dark side of the moon .. .


