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Ikke flere breve fra Boliggården
POST: Det varer ikke længe før det sidste papirbrev er
sendt fra Boliggården til lejere eller boligsøgende - det er
i hvert fald ambitionen.
Alle beboere er blevet varslet, i deres postkasser, om
at Boliggården fra den 19. april overgår til digital kommunikation på lige fod med kommuner og andre offentlige
myndigheder.
Det betyder altså, at du som lejer på Vapnagaard ikke
længere vil modtage breve men derimod e-mails fra Boliggården.
Typisk sender Boliggården brev til dig, når du skal have
besked om huslejeændringer, synsrapporter ved ind- eller
udflytning, eller hvis du er skrevet op til en bolig.

Sparer penge og timer
Årsagen til skiftet fra papir til digitalt skyldes flere ting.
Boliggården vurderer, at der kan spares en del penge og
en del mandskabstimer ved ikke længere at skulle poste
og omdele alle meddelelser i de enkelte postkasser.
Samtidig peger administrationen på, at det også vil
give en hurtigere og mere effektiv kommunikation, og at
det vil være lettere at håndtere de nye regler om persondata, når al kommunikation er digital.
Hvis man i dag er fritaget for digital post fra det offentlige og også ønsker at blive fritaget i regi af Boliggården,
så skal man henvende sig til Boliggården med en kopi af
den kommunale fritagelse.
Det kan man enten gøre ved personligt fremmøde i
åbningstiden eller ved at sende fritagelsen på mail til Boliggården.
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Hvis du ikke har egen PC men har behov for at kigge
i din e-boks eller tjekke din digitale post på borger.dk,
er der opstillet to beboercomputerer i Vapnagaard Servicecenter.
Du skal huske dit nøglekort, og du skal være opmærksom på, at der er andre til stede i servicecentret.
jürs

Den 19. april i år er det slut med papirbreve fra Boliggården.
(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
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På Vapnagaard gør
man mere sammen
SAMMEN: I uge 17 løber kampagnen “Danmark Spiser Sammen” i kampen mod ensomhed.
- … men på Vapnagaard spiser vi ikke kun sammen, vi byder på mange forskellige fællesskaber. Vi går sammen, drikker kaffe sammen, spiller bingo, og nyder højtlæsninger,
fortæller Sarah Staal, der er projektleder og står i spidsen
for det boligsociale arbejde på Vapnagaard.
Der er masser af arrangementer på Vapnagaard i uge 17.
Her kan du se en liste over de mange muligheder i ugens
løb:

Tirsdag d. 23. april
Words on tour, Live fortælling af Kari Brinch kl. 19.30
i Kulturhus Syd. Pris: 65 kr.
Billetter kan købes på www.
helsingorteater.billetten.dk
Onsdag d. 24. april:
Seniorforeningen ”Det grå
guld” mødes i seniorcentret,
Hestens bakke 43, kl. 13.00Sarah Staal.
16.00. Kontakt formand Anette Krone på 2239 2030 for mere information.
Frivillig centeret afholder Familiecafe i Kulturhus Syd kl.
16.30-18.30. For mere information og tilmelding: www.frivilligcenter-helsingor.dk eller tlf. 4921 5060
Torsdag d. 25. april:
Bingo kl. 19 i Kulturhus Syd. Alle er velkomne. Der kan købes
plader og andre spil. For mere information kontakt Birger
Pedersen på tlf. 60133002.
Fredag d. 26. april:
Kulturhus Syd byder på gratis morgenmad kl. 8.30-10.00.
Kom og start dagen i godt selskab.
Pizzadag med Helt Frivillig og Fædregruppen fredag d.
26. april kl. 15-17 ved pizzaovnen bag Laden. Der kommer
musikalsk indslag fra vores unge.
Søndag d. 28. april:
Fodtusserne mødes kl. 13.00 ved Kulturhus Syd og går indtil
kl. 14.00, hvorefter der vil være kaffe og måske en lille kage.

FASTE ARRANGEMENTER



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
SUNDHEDSPLEJERSKERNE - ÅBENT HUS
Fredage kl. 10 - 12
Helsingør Kommunes Sundhedsplejersker.
Børnehuset Villakulla, Hovmarken 10
SYSTUE
Mandage lige uger 13 - 15
Onsdage ulige uger 19 - 21
Hestens Bakke 36, kælderen
FODTUSSERNE
Søndage kl. 13
Kulturhus Syd, Hovmarken 7
STYRK DIN KROP
Mandage kl. 10 - 12
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8
CYKELVÆRKSTED
Tirsdage kl 13-16
Blishøj 12, kld
STRIKKECAFE
1. tirsdag i måneden kl. 15-17
Vapnagaard Servicecenter, Hovmarken 7
MORGENCAFE
Mandage kl. 8.30 - 10.30
Familiecaféen Blishøj 6, kld

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

Vapnagaard Nyt Marts 2019 49. årgang Nr. 2

4 I

I år går turen til
Karrebæksminde

Husleje betalt
via e-Boks
HUSLEJE: Fremover kan du betale
dine indbetalingskort fra Boliggården gennem e-Boks.
Hos Boliggården forsøger man at
holde administrationsomkostningerne - og dermed din husleje - nede.
Selskabet benytter sig af digital kommunikation som f.eks. muligheden
for at betale dine indbetalingskort
for husleje og ventelisteopkrævning
via e-Boks. Du vil kunne modtage,
betale og eventuelt tilmelde dine
indbetalingskort til Betalingsservice
direkte i e-Boks
Der er også andre fordele ved at
modtage indbetalingskort gennem
e-Boks. Blandt andet har e-Boks en
service, hvor notifikationer/beskeder
hjælper dig til at huske at betale inden betalingsfristens udløb.
For at modtage dine indbetalingskort via e-Boks kræver det, at du har
givet Boliggården dit CPR-nummer
og samtykket til, at selskabet må
kommunikere til dig via det. Du giver dit samtykke ved at logge ind på
“Min side” på www.boliggaarden.dk.
Her kan du krydse af, hvilke oplysninger, Boliggården må registrere om
dig.
Vapnagaard Nyt Marts 2019 49. årgang Nr. 2

REJSELIV: Bornholm, Fyn, Sønderjylland – og nu i år Karrebæksminde.
Det er rejsemålet for ’Kirstens
sommerrejser’ i år – Karrebæksminde
ved havet lige uden for Næstved. Det
er den årlige fællesrejse, som Vapnagaards familierådgiver Kirsten Nørregaard er primus motor på, og som
bliver sponseret af Arbejdsmarkedets
Feriefond, så rejsen ikke koster Vapnagaard-beboerne en krone.
- Nu har du mulighed for at søge
ferie. Fællesferien i år går som sagt til
Danland i Karrebæksminde i perioden lørdag den 29. juni til torsdag
den 4. juli, og igen i år kan familierne
under fællesrejsen tage med på en
tur. Denne gang til Knuthenborg Safaripark oplyser Kirsten Nørregaard.
Du kan fange Kirsten i Vapnagaard

Servicecenter (Hovmarken 7) eller på
telefon 2694 5354 og mail kn@boliggaarden.dk
Fællesrejsen henvender sig til forældre med børn under 18 år.
Ansøgningsskemaer kan hentes
i servicecenteret hos Kirsten, og ansøgningsfristen er mandag den 8.
april.
Da der i år ikke er helt så mange
midler til ferieansøgninger i år, vil der
kun blive bevilliget til ganske få individuelle ferier.
Fælles sommerrejse 2019. 29.
juni til den 4. juli. Ansøgningsfrist: Mandag den 8. april. Ansøgningsskemaer hentes hos Kirsten
Nørregaard i Vapnagaard Servicecenter (Hovmarken 7).

Med på programmet til årets fællesferie er en tur til Knuthenborg Safaripark.
(Foto: Knuthenborg Safaripark)
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Drifts-Nyt
Nye bomme på vej

ADGANGSKONTROL: Det har vist sig at være rigtig svært
for nogle at forstå, hvor man må køre bil, og hvor man
ikke må på Vapnagaard.
Trods skilte, steler og andre foranstalninger køres der
stadig på stier og brandveje i bebyggelsen.
I sær de tre brede tværgående stier bruges som indgangsvej til bebyggelsen i diverse køretøjer.
Fællesbestyrelsen har derfor besluttet, at der skal sættes seks bomme op, for at forhindre adgang til det indre
Vapnagaard med bil.
Bommene kommer til at stå i hver sin ende af de tre
tværgående stier, og de kan kun åbnes med særlige brikker. Brikkerne udleveres til faste håndværkere på Vapnagaard og selvfølgelig også til brand- og redningstjenester.
I samme forbindelse er der blevet sat nye skilte op, der
viser hvor brandveje på Vapnagaard findes.
- Det nytter ikke noget, at der står biler eller andet og
blokerer vores brandveje, lyder det fra Driftschef Rebecca
Dyrby.
- Derfor strammer vi op nu - og en overtrædelse kan
politianmeldes.

Det er på de tre brede
tværgående stier, at der
kommer nye bomme
op. (Foto: Jürs)

Ny klipper

MASKINER: Der er mange skråninger med græs på Vapnagaard, ikke minds på bakkerne mellem Sporegangen
og Hestens Bakke. Derfor har gartnerafdelingen investeret i en ny fjernbetjent klipper.
Gartnerne har tidligere haft en maskine til den opgave,
men den var desværre ikke velegnet til det store område,
der skal klippes.
Heldigvis blev den
gamle maskine afhændet
til en god pris og bidrog
derfor til finansieringen
af den nye.

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 træffetid mandag 10 - 12 og torsdag 14.30 - 17.00
Derudover efter aftale. Tlf: 4925 2639 / 2694 5354

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

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

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

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

AKUT TEAMET
Tilbud til psykisk syge med akutte problemer i aftenog nattetimerne. Tlf. 7026 8700. Der er åbent alle
ugens dage i tidsrummet kl. 16.00 - 07.00.

MELD FEJL
Hvis du har brug for at melde en fejl ved dit lejemål,
eller for at kontakte viceværterne uden for deres
træffetid, kan du på Vapnagaards hjemmeside finde
en kontaktformular - formularen finder du under
’MELD FEJL’ på vapnet.dk eller send en mail direkte
til vapnagaard@boliggaarden.dk

Vapnagaard Nyt Marts 2019 49. årgang Nr. 2
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HAPS!!!

BRONYT: Som de fleste nok har bemærket, så er den gamle
hvide bro væk. Det tog ikke mere end en arbejdsdag, så havde
den store maskine hapset sig igennem det gamle og desværre halvrådne træ.
Broen stod, som vi tidligere har fortalt i Vapnagaard Nyt ,
ikke til at redde, men heldigvis kommer der en ny.
Da arbejdet i vandhøjde skal være afsluttet senest den 1.
april, gik der ikke mange dage før pillerne til den nye bro var
banket i.
Den nye bro skal laves i bæredygtigt azobe-træ, der er specielt velegnet til våde forhold, og derfor forventes at kunne
holde i mange år fremover.
Du kan læse mere om sø-/broprojektet i sidste udgave af
Vapnagaard Nyt eller på vores hjemmside.
(Fotos. J. Jürs)
Vapnagaard Nyt Marts 2019 49. årgang Nr. 2
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Fest for de
frivillige
FEST I LADEN: Fredag den 15. marts
blev der holdt Frivillig-fest i Laden,
Gl. Vapnagaard.
Festen er en årlig tradition, hvor
Vapnagaards fællesbestyrelse og de
boligsociale medarbejdere siger tak
til alle de frivillige på Vapnagaard.
Omkring 70 frivillige var mødt op
for at feste med hinanden. Der var
to orkestre, masser af mad og god
stemning i spandevis.
De frivillige på Vapnagaard dækker over foreninger og enkeltpersoner, der gør en indsats for at Vapnagaard fortsat skal være et godt sted
at bo og være.

Giv en hånd
Hvis man ønsker at blive frivillig på
Vapnagaard, men ikke har en opgave
eller en forening, kan man melde sig
til Helt Frivillig, der er et korps af beboere, der hjælper med alle mulige
opgaver.
Der er ingen krav om timer eller
om indsats, alle kan give en hånd
med.

Sarah Staal, der leder den boligsociale indsats er kontaktperson
for de frivillige og hun kan kontaktes

på mail: sas@boliggaarden.dk eller
telefon 3036 7492.
Jürs/Ole Karlsson(Fotos)

Som i
50’erne

FEST: Der er endnu en fest på vej i
Laden, Gl. Vapnagaard.
Endnu er der ikke lagt program,
men planerne lyder på en 50’er fest,
med masser af musik, god mad og
jitterbug.
Festen arrangeres i samarbejde
med Kulturhus Syd.
Program og flere detaljer vil kunne
læses på facebook, Vapnagaards
hjemmeside og på opslag i bebyggelsen.

Vapnagaard Nyt Marts 2019 49. årgang Nr. 2
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Almindelig
Røllike

Kællingetand

To små v
GRØNT: De to skråninger ud for havesiden på Folehaven 1-3 og Hesteskoen 1-3
har i de seneste år stået lidt tomme og
forsømte hen.
De er tidligere blevet ryddet for et
vildt buskads, der ikke rigtig var til noget,
og indtil i sidste uge så det ud som om
der ikke rigtig var en plan med dem.
Der var lidt græs, lidt (for mange) mælkebøtter og en del ukrudt.
Når det bliver sensommer skulle de
meget gerne være blevet transformeret
til to små vild-enge.

Grøn ørken
I samarbejde med Helsingør Kommune,
har Vapnagaards gartnere nemlig sået
dem til med hele to kilo frø fra vilde danske planter og blomster.
Helsingør Kommune hart lagt en plan
for mere bio-diversitet. Med det mener
kommunen, at der skal være mere forskelligt og oprindelig dansk natur på de
grønne områder i kommunen.
En græsplæne kan være pæn og nydelig, men der er ikke meget natur i den, og
insekter og smådyr trives ikke rigtigt i de
“grønne ørkener”.
Selv om der er meget grønt på Vapnagaard, så lider vi som så mange andre
Gartner Hans Brygge såede de to kilo blandede
frø på de to skråninger. (Foto: Jürs)
Vapnagaard Nyt Marts 2019 49. årgang Nr. 2
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Dunet
Vejbred

Merian

vilde enge

byggelser af lidt ensidighed.
Forskelligheden af planter er ikke så
r, og derfor giver det god mening at
dt flere forskellige planter ind.

ad synes du?
kommunens side er ønsket, at der
l være bedre forhold for truede arter
e mindst for insekterne, der i disse år
ever stor tilbagegang i hele Danmark.
Du kan stadig nå at give dit besyv
d til Helsingør Kommunes forslag til
ny biodiversitetsplan.
Der er høringsfrist den 19. april, og du
n læse mere på kommunens hjemmee.

Kornblomst

DET ER DER PLANTET
Almindelig røllike, Klinte, Farve-Gåsurt, Smalbladet klokke,
Blåklokke, Nældebladet klokke, Kornblomst, Alm. knopurt,
Cikorie, Slangehoved, Knoldet mjødurt, Gul snerre, Prikbladet perikon, Blåhat, Hvid okseøje, Kællingetand, Tjærenillike,
Trævlekrone, Skovforglemmigej, Merian, Kornvalmue, Dunet
vejbred, Hulkravet Kodriver, Alm. brunelle, Nikkende limurt,
Dagpragtstjerne, Blæresmelde og Moskus katost

Det ser ikke ud
af meget, men
to kilo frø rækker langt.

HVA KAN DU GØRE?

Der er mange haver på Vapnagaard, og selv om de måke ikke fylder så meget i det store billede, så kan haveolket på Vapnagaard også hjælpe med bio-diversiteten.
Her er nogle få gode råd:
kab husly til fulgle, undlad spøjtemidler og kunstgødning, plant i forskellig højde og vælg blomster og planer fra Danmark, som kobjælde, gul snerre eller kodrivee - de trives fint i vores lidt næringsfattige jord.

Før de små frø og korn kunne sås blev de blandet op med fugtigt sand, så ikke vinden tog dem
Vapnagaard Nyt Marts 2019 49. årgang Nr. 2
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Grethe Ingemann,
en af de mest populære sangerinder nogensinde ,
bliver fejret med
en musikalsk festforestilling i Laden
til maj.

Musikforestilling i Laden
MUSIK: De første dage i maj kommer til at stå i Grethe Ingemanns tegn i Laden, Gl. Vapnagaard.
Helsingør Amatørscene har nemlig lånt Laden for at
kunne spille deres nye forestilling der.
Amatørscenen har tidligere med stor succes lavet forestillinger med musik fra Giro 413, Dansk Melodi Grandprix
og Dansktoppen, nu er turen kommet til en af vores største sangerinder
Forestillingen vil blive arrangeret som serveringsteater,
hvor der er mulighed for at nyde en kop kaffe, en øl/vand
eller et glas vin under forestillingen. Cafe Mai vil efter aftale arrangere en bar i salen.

Alle kan synge med
Helsingør Amatørscene har til forestilling valgt sange,
som vi alle kender og kan synge med på. De er så blevet
krydret med nogle af hendes mindre kendte sange.
Hovedparten af numrene er fra 50’erne, 60’erne og
70’erne, som vel nok kan kaldes Grethe Ingemanns storhedstid. I alt 30 numre, som dækker hele hendes sangrepertoire over pop, schlager, jazz og rock and roll, alle på
dansk.
Der bliver genhør med sange som ”Slentre gennem
regn”, ”En lille hvid sky der græd”, ”Bare slentre ganske
Vapnagaard Nyt Marts 2019 49. årgang Nr. 2

langsomt gennem byen”, ”Sommervind”, ”Hun er 16 år i
dag” og mange mange flere.
Pia Thestrup, Ditte Røeder, Malene Ruby og Line Kemner synger til forestillingen.
Musikken til forestillingen bliver arrangeret af en af
Helsingørs dygtigste pianister Kenneth Lauritzen, der har
været fast orkesterleder på de fleste af Helsingør Amatørscenes forestillinger siden 2003.

Vapnagaard-bagmand
Ideen til forestillingen kommer fra Ole Bjørn, der har boet
her på Vapnagaard siden 1975. Han har de sidste 20 år været idemand, producent og instruktør på de fleste af Helsingør Amatørscenes musikalske forestillinger.
- … og jeg glæder mig til at sætte en forestilling op her
på Vapnagaard, fortæller Ole Bjørn til Vapnagaard Nyt.
Forestillingen har premiere torsdag den 2. maj 2019 kl.
20.00 i ”Laden” på Gl. Vapnagaard
Der vil endvidere blive spillet fredag den 3. maj kl.
20.00, lørdag den 4. maj kl. 13.00, og kl. 16.00 samt søndag den 5. maj kl. kl. 13.00 og 16.00.
Billetter til 150 kroner kan købes på Kulturværftet eller
på www. billetten.dk., samt på bibliotekerne i Espergærde
og Hornbæk.
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Hvad gør du med kemien?
AFFALD: De ni firkanter findes på en række af de flasker,
dåser og bøtter, du har stående under køkkenvasken eller
i kosteskabet.
Fælles for dem alle er, at de betyder, at indholdet betragtes som farlig kemi. Farlig kemi skal
håndteres som farligt affald, og det ansvar
starter hos beboeren – hos dig.
I forrige uge blev en række af Boliggården
ejendomsfunktionærer uddannet i at håndtere farligt affald. Det skete på
et kursus, der blev afholdt på Vapnagaard.
Her underviste Torkil Hansen, der er privat sikkerhedsrådgiver og noget nær den største ekspert i
transport af farligt affald i Danmark.

Kæden starter i dit køkken
Kurset på Vapnagaard berørte stort set alle de emner, der
er relevante for håndteringen af farligt kemisk affald i Boliggårdens afdelinger: Transport, opbevaring, emballage,
sortering, sikkerhed og bortskaffelse.
- Man kan betragte det hele som en lang
kæde, der meget gerne skal
ende det rigtige sted, fortæller
Torkil Hansen.
- Kæden starter hos beboeren, der altid

skal kigge på en beholder før den smides væk. Er der en af
de ni røde firkanter på, så skal den ikke i skraldespanden,
den skal afleveres i en af Vapnagaards containergårde.

Hellere for meget...
Kæden fortsætter herefter gennem ejendomsfunktionærerne videre til det firma, der står for afhentningen, og den ender hos den virksomhed,
der har ansvaret for at kemien bliver sikkert
og miljøforsvarligt skrottet.
Erfaringerne viser, at alt for
meget farligt affald i dag ender blandt køkkenaffaldet eller i beholderen med småt
brandbart.
- De fleste ved, at har man en bøtte acetone eller terpentin stående, så skal den afleveres, men
også maling, en række rengøringsprodukter
og alle spraydåser skal afleveres
korrekt, fortæller Torkil Hansen.
Hvis du har en gammel beholder uden etiket og er i tvivl,
kan du altid kontakte en vicevært og høre, hvad du skal gøre. Det er bedre at aflevere
for meget end for lidt
Jürs

Flasken her var blevet afleveret
i Ponydalens containergård på
Vapnagaard. Den stammede
tilsyneladende fra et hospital og
indeholdt både borsyre og 60
procent alkohol. (Foto: Jürs)
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Nyt beboerbibliotek i Servicecenteret
BØGER: Tre reoler småt fyldt med
bøger skal være starten på et nyt
beboerbibliotek i Vapnagaard Servicecenter.
Idéen er, at man kan komme og
hente en bog - ganske gratis, og
eventuelt samtidig lægge en bog
man selv er færdig med. På den
måde kan beboerne på Vapnagaard
dele bøger med hinanden.
Systemet med brugerdrevne minibiblioteker kender man fra mange
steder. Nogle steder er det bare et
enkelt skab i en lygtepæl, andre steder er det en hylde eller to i det lokale supermarked.
Bøgernes put-and-take - et beboerbibliotek

Kom med dine
Ligger du inden med bøger, du selv
er færdig med, så kan du komme op
i Vapnagaard Servicecenter, Hovmarken 7 og sætte dem op i reolerne, så
kan andre få glæde af dem. I øjeblikket er der flest bøger på dansk, men
der er også enkelte på engelsk, tysk

og fransk.
Bøgerne står (meget passende)
op i mod det gamle bibliotek i Servicecentret. Lige ved siden af de to
nye beboercomputere.
De to computerer er til fri afbenyttelse for alle beboere. Der er installe-

ret webbrowser og den lille officepakke på begge maskiner.
Maskinerne er ikke til spil, og man
skal være opmærksom på, at man
kan blive “set over skulderen” mens
man arbejder på de to PC’er.
jürs

Kom og snap med
SKRALD: Sæt KRYDS i kalenderen,
for søndag d. 31. marts er national affaldsindsamlingsdag, og man samler
traditionen tro affald på Vapnagaard.
- Vi kæmper mod Nøjsomhed
om at samle mest muligt affald og
gevinsten er ”Den gyldne Snapper”.
Der bliver uddelt sække, handsker
og snappere til alle, fortæller Sarah
Staal, der i dagens anledning er skraldemor.
Helt Frivillig sørger for gratis morgenmad i Kulturhus Syd kl. 9.00, affaldsindsamlingen starter kl. 10.00,
hvorefter alle runder dagen af med
en gang frokost.
Tilmelding er ikke nødvendigt.
Kontakt eventuelt Sarah Staal for
mere information på 3036 7492.
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Plast og andet affald skal snappes væk fra Vapnagaard - kom og giv en hånd med
den 31. marts. (Foto: Jürs)
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Kort Nyt
Fastelavn i både
kulturhus og lade

KLÆD-UD: Der blev bidt til bolle,
slået af tønden og kåret konger og
dronninger, da der blev fejret fastelavn i Kulturhus Syd og Laden, Gl.
Vapnagaard søndag den 3. marts.
Et halvt-hundrede børn og forældre
havde klædt sig ud til lejligheden.
(Fotos: Anette J. Carlsen).

Bogmesse i kulturhuset

BØGER: Forfattergruppen Helsingør arrangerer igen i år bogmesse i Kulturhus Syd.
Sidste års bogmesse blev noget af et tilløbsstykke med en
lang række lokale forfattere og mange besøgende.
Derfor gentaget man succesen igen i år i samarbejde med
Helsingør Dagblad og Kulturhus Syd. I år bliver det i maj nærmere bestemt den 25. og 26, begge dage fra klokken 11
til klokken 16.

Ny medarbejder

PERSONALE: Sheila Holm er ny medarbejder på Vapnagaard.
Sheila skal arbejde som Børne- og ungekoordinator i den boligsociale indsats på Vapnagaard.
Sheila får ansvar for kontakt med skoler, institutioner og pædagogiske tilbud.
Det er også Sheila, der fremover skal stå i spidsen for lommepengeindsatsen på Vapnagaard.
Sheila deler kontor med Sarah Staal i Servicecenteret.
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BOLIGGÅRDEN
Trækbanen 16, Helsingør
Tlf. 4647 3000
Åbent for personlig henvendelse og på
telefon: Man., tirs. og fre. kl. 10 - 14 samt
tors. kl. 10 - 17.
Onsdag lukket.
E-mail: adm@boliggaarden.dk
Hjemmeside: www.boliggaarden.dk
VAPNAGAARD SERVICECENTER
Hovmarken 7
Tlf. 4925 2627
E-mail: vapnagaard@boliggaarden.dk
Hjemmeside: www.vapnet.dk
Åbent: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 8
- 15, torsdag kl. 8 - 17 og fredag kl. 8 - 14.
Lukket lørdag og søndag.
Drift & Byggeri
Inspektører, ejendomsmester og gartnerleder kontaktes via skranken i Vapnagaard Servicecenter på telefon 4925
2627, via mail vapnagaard@boliggaarden.dk eller via kontaktformularen på
hjemmesiden, vapnet.dk
Driftschef:
Rebecca Dyrby
Bygningsteknisk inspektør:
Jan D. Pihl
Driftsleder:
Ulrik Krüger
Energitekniker:
Michael B. Jensen
Kontorassistent:
Marianne Roggenkamp
Beboerkoordinator:
Christina Ryfos
Boliggårdens boligsociale indsats
på Vapnagaard:
Netværkskoordinator:
Sarah Staal:
3036 7492
sas@boliggaarden.dk
Familierådgiver, Kirsten Nørregaard:
kn@boliggaarden.dk
Kommunikationsansvarlig:
Jacob Jürs:
jj@boliggaarden.dk
tlf 5182 6694

VED IND- OG UDFLYTNING
Udlån af trækvogn ved til- og fraflytning
m.m. kontakt Servicecentret . Her kan du
også låne nøgle til oplåsning af steler.
Husk parkeringstilladelse, hvis du ved
til- og fraflytning er nødt til at køre ind
på de store stier. Du må IKKE holde foran
blokkene.
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SERVICEORDNINGEN
Ved driftsforstyrrelser i forbindelse med
varme, vand, el og forstoppelse i kloak/
faldstamme efter kl. 15 hverdag, fredag
efter kl. 14, lørdag og søndag kontakt:
SSG SKADESSERVICE, TLF. 70 21 03 71
Ordningen gælder kun akut opståede
skader, som absolut ikke kan vente med
udbedring til normal arbejdstid.
FÆLLESBESTYRELSEN
FORRETNINGSUDVALGET:
Formand: Anje Holmstad
Horsedammen 17, st.th. Tlf. 6131 4095
E-mail: anje@vapnet.dk
Næstformand: Birger Pedersen
Hestens Bakke 8, 2. th. Tlf. 6013 3002
E-mail: birgerpedersen1948@gmail.com
Kasserer: Süleyman Benli
Horsedammen 16, 2. tv. Tlf. 4911 2860
E-mail: benlisuleyman@yahoo.dk
Sekretær: Solgerd Jørgensen
Hestens Bakke 9, 1. tv.
E-mail: referat.vap@gmail.com
VAPNAGAARDS HJEMMESIDE
www.vapnet.dk
VTV HJEMMESIDE
www.vtv.dk
OMRÅDEBESTYRELSERNE
OMR. 71, HESTENS BAKKE ØST
Blok 1, 2, 3, 4, 5
Formand: Anita 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.
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: Rene Hansen
Folehaven 5, st, tv
Kontor: Blishøj 7, kld.
Tlf. 4925 2609
Telefontid hverdage kl. 17 - 18.
E-mail: omr79vapnagaard@gmail.com
OMR. 80, BLISHØJ
Blok 19, 20, 21, 22
Formand: Marianne Olsen
Blishøj 16, st. tv.
Tlf. 2690 9031
E-mail: arendtolsen@hotmail.com
Bestyrelsen træffes efter aftale.
OMR. 81, SPOREGANGEN VEST
Blok 13, 14, 16, 17
Formand: Klaus Poulsen
Sporegangen 4, st. tv. Tlf. 2620 4599
Kontor: Sporegangen 4, kld.
E-mail: multiklaus@gmail.com
Bestyrelsen træffes efter aftale.
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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@vapnet.dk
Jørgen Elkorn 2292 5005
E-mail: elkorn@youmail.dk
STYRK DIN KROP
Man. kl. 10 - 12 i Laden, Gl. Vapnagaard
Kontakt: Lonnie Sørensen, tlf. 2798 6015
FOLEHAVENS BILLARDKLUB
Folehaven 1, st, th. Torsdag kl. 19 - 22.
Kontakt: Knud Johansen
Tlf. 2678 6579.
FIBROERNE
Hestens Bakke 12, kld.
Første torsdag i måneden kl. 12.30 - 16.
Kontakt: Anita Pedersen
Tlf. 2874 9544
VAPNAGAARD BILLARDKLUB
Hesteskoen 15, kld. tirs. kl. 19 - 22.
Kontakt: Formand Liselotte Nielsen,
tlf. 5090 9204,
E-mail: lotte.vagn@pony-dalen.dk
HELSINGØR GYMNASTIK FORENING
KRONBORGGYMNASTERNE
Rytterbakken 9
Kontakt: Dorthe Wiedenbein
Tlf. 6169 9517
E-mail: hgfsekr@gmail.com
DEN TYRKISKE KULTURCAFÉ
Hovmarken 8, 1, Gl. Vapnagaard
Man. - ons. lukket, torsdag og fredag kl.
17 - 22, lørdag og søndag kl. 11 - 22

BRIMIR - AKTIVT ROLLESPIL
NORDSJÆLLAND
Horsedammen 3, kld. tv.
Mødetid: Tredje søndag i måneden.
Kontakt: Formand Frej Guldberg,
Tlf. 2752 0655
E-mail: kontakt@brimir.dk
KRONBORG LINEDANCE
Laden, tirsdage kl. 17 - 21
Formand: Susanne Nielsen
Tlf. 2617 0590
E-mail: susnielsen58@gmail.com og
Kontakt: Lone Nilsson, tlf. 4922 1051
SENIORKLUBBEN ’DET GRÅ GULD’
SeniorCentret, Hestens Bakke 43
Onsdag kl. 13 - 16
Kontakt: Formand, Anette Krone
Tlf.: 2239 2030
E-mail: anettekrone@yahoo.dk
VAPNAGAARDGRUPPEN
Værksted for kunstnere, Folehaven 18,
kld.
Træffetid: 1. tirsdag/mdr. kl. 14 - 14.30.
Formand: Kirsten Christiansen
Tlf. 2021 8874
E-mail: kirstens@christiansen.mail.dk
Kontakt: Johnnie Jensen,
Tlf. 4044 7951
VFK - 72 VAPNAGÅRD FODBOLDKLUB
Hovmarken 3, kld.
Formand: Tim Pihl
Tlf. 2961 9121
E-mail: timpihl10@gmail.com
Hjemmeside: www.vfk72.dk

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

VAPNAGAARD TV (VTV)
Vapnagård ServiceCenter,
Hovmarken 7.
Tlf. 4925 2638.
Hjemmeside: www.vtv.dk
Email: vtv@vtv.dk
Formand: Ole Karlsson, tlf. 2635 1445
E-mail: formand@vtv.dk
DANSKE HANDICAPORGANISATIONER
SeniorCentret, Hestens Bakke 43
Formand: Lisbet Kragh,
Tlf. 6126 1009
E-mail: lisbetkragh@hotmail.com
GULD - QUILTERNE
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Torsdag kl. 10 - 15
Kontakt: Lotte Holmgreen
Tlf. 2010 1122
E-mail: lotte@holmgreen.com
SLÆGTSFORSKNING
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Tirsdag kl. 9 - 12 i ulige uger.

KULTURHUS SYD
Hovmarken 7 v. Vapnagaard Servicecenter. For lån af lokaler o.a. kontakt:
Aktivitetskoordinator Anette Juel
Carlsen ajc03@helsingor.dk | 2531 3610
VAPNAGAARDS FOTOSTUDIE
Gratis familie-/portrætfotografering
for Vapnagaards beboere.
Opgiv tlf. nr., navn og adresse til:
bendtolesen@vapnet.dk
OBS! Ingen dyr i fotostudiet.
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Tre billeder, næsten samme motiv
men med mere end 47 års forskel
fra det øverste til det nederste.
Da Vapnagaard i sin tid blev
bygget fra 1969 og nogle år frem,
blev der taget et luftfoto cirka en
gang i kvartalet. Det øverste billede er fra den den 1. august 1972.
Billedet er taget fra syd og viser
den næsten færdige bebyggelse
- kun de sidste blokke i Folehaven
og Blishøj mangler at blive bygget.
Flade tage og ikke meget bevoksning præger bebyggelsen.
Billedet i midten er fra starten
af 90’erne da den store renovering
“90’ernes Vapnagaard” var igang.
Her blev der rejst tag på alle blokke, og nogle af blokkene fik 3. sals
lejlighede. Hvis man kigger efter
kan man se, at Vapnagaard Servicecenter endnu ikke er bygget,
men der er masser af træer.
Nederste billede er taget af
dronefotograf Torben Sørensen i
marts måned i år, og det viser hvor
vi der
er kommet
den første
Udfyld denne kupon og aflever den i Vapnagaard Servicecenter, hvis du har en godlangt
nabo,
fortjenerfra
anerkendelse.
bebyggelse, og hvor meget, der
stadig er det samme..
Billederne og mange flere vil
Fordi: 
blive udstillet i august, hvor der er
jubilæumsudstilling i anledning af

50-året for opførelsen af Vapna
gaard.
Kulturhus Syd lægger lokaler til
Navn: 

udstillingen.
Jürs
Adresse: 


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





Indsender:



Dit navn: 



Foto: Torben Sørensen
Telefonnummer: 
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