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HOLD RENT: Vapnagaards nye affaldssystem er så småt 
ved at være på plads rundt omkring i bebyggelsen. Det 
betyder, at dit køkkenaffald og din dagrenovation – altså 
skraldeposen fra køkkenet – skal smides i affaldsstander-
ne i det nye system.

Selve affaldsbeholderne i det nye affaldssystem er 
gravet ned under jorden, hvor affaldet dermed ligger 
’indkapslet’, når du først har smidt dit køkkenaffald og din 
skraldepose ned i standerne, der ’stikker op’ rundt om-
kring ved boligblokkene. Ved at smide din dagrenovation 
i affaldsstanderne undgår du, at affaldet ligger og flyder 
mellem blokkene og dermed risikerer at tiltrække rotter 
og andre skadedyr. På den måde kan du som beboer også 
undgå at være med til at betale store summer til skade-
dyrsbekæmpelse på Vapnagaard. Ligger affaldsposerne 
og flyder, vil Vapnagaards fugle typisk meget hurtigt 
splitte poserne ad for at komme til selve skraldet, og så 
ligger det med ét spredt rundt i bebyggelsen.

Samtidig skal affaldet smides ned i standerne for at 
dæmme op for brandfaren ved affaldet, der blot ligger 
smidt ved gangarealer, containergårde og andre steder 
på Vapnagaard, hvor det ellers vil ligge og skæmme vores 
boligområde.

Derfor gør du både dig selv og dine naboer en tjeneste 
ved at benytte de nye affaldsstandere til dit køkkenaffald 
og din daglige skraldepose fra køkkenet.

Containergårdene skal du til gengæld bruge til at skaf-
fe dig af med grene, køleskabe og småt brandbart. Er du i 
tvivl, er du velkommen til at spørge din lokale ejendoms-
mester til råds.

Ejendomsmestrene på Vapnagaard fortæller, at af-
faldsstanderne er sat op og er i fuld drift i Serviceafsnit 2 
(Hovmarken, Rytterbakken, Horsedammen og Ponydalen) 
samt Serviceafsnit 3 (Piskesmældet, Hesteskoen, Foleha-
ven og Blishøj), mens der stadig arbejdes på at få Service-
afsnit 3 (Hestens Bakke og Sporegangen) fuldt op at køre, 
så beboerne i de områder også kan benytte sig af affalds-
standerne til deres dagrenovation.

Tekst: Mikkel Frank  Foto: Bendt Olesen

Hjælp dig selv og din nabo - brug affaldsstanderne

Kort om affaldsstanderne:
Affaldsstanderne rundt omkring i Vapnagaards for-
skellige områder skal du bruge til din dagrenovation – 
altså køkkenaffald og skraldeposen fra hverdagen.
Affaldsstanderne er sat op og er i fuld drift i Hovmar-
ken, Rytterbakken, Horsedammen og Ponydalen samt 
Piskesmældet, Hesteskoen, Folehaven og Blishøj.
Der arbejdes på at få Serviceafsnit 3 (Hestens Bakke 
og Sporegangen) fuldt op at køre, så beboerne i de 
områder også kan benytte sig af affaldsstanderne til 
deres dagrenovation.



  I 3

Vapnagaard Nyt    Februar 2015    45. årgang    Nr. 1

REJSEFEBER: Højt til himmelen, frisk 
luft i ansigtet og strandsand mellem 
tæerne. Tag på sommertur til Sæby i 
Nordjylland med Kirstens Rejser.

Igen i år har Vapnagaards familie-
rådgiver, Kirsten Nørregaard, fået til-
delt fondsmidler, der skal hjælpe ud-
satte familier på Vapnagaard med en 
sommerferie. I år regner Kirsten med 
at kunne sende i alt 35-40 familier af 
sted på sommerferie.

- Erfaringen viser, at der er penge 
til at sende cirka ti familier på en fæl-
lesrejse og omkring 30 familier på 
individuelle rejser, fortæller Kirsten til 
Vapnagaard Nyt.

Sidste frist for ansøgning til Kir-
stens ferierejser i år er onsdag den 
15. april.

Turen går til Nordjylland
For at komme i betragtning er der 
en række betingelser, der skal være 
opfyldt. Man skal bo på Vapnagaard, 
familien skal have mindst et barn un-
der 18 år.

I år går fællesturen til Nordjylland, 
nærmere bestemt Danland/Feriecen-
ter Sæby Søbad lidt syd for flåde-
byen Frederikshavn. Udrejsen bliver 
søndag den 28.juni med hjemkomst 
fredag den 3.juli. Deltagere får betalt 

rejsen, opholdet og et par arrange-
menter undervejs.

Aktivitetsdagen bliver afholdt i Få-
rup Sommerland i naturskønne om-
givelser nær den jyske vestkyst.

Hvis man ønsker at søge om støtte 
til en individuel ferie, så er det også 
muligt. Du bør være opmærksom på, 
at der kun gives støtte til ophold og 
rejse. Mad og lommepenge skal du 
selv klare. De, der vælger at søge om 
individuel ferie, skal selv betale for 
et eventuelt depositum i forbindelse 
med leje af sommerhus hos Novasol 
eller Sol & Strand.

- Vi støtter kun ferier i Danmark, 
fortæller Kirsten Nørregaard og fort-
sætter:

- … og hvis man har fået støtte til 
ferie før, så kommer man på ven-
teliste. Familier, der ikke har været 
af sted før, kommer nemlig i første 
række, understreger Kirsten.

Støtte til sommerferie
Som udgangspunkt er der tale om 
støtte til sommerferie, og derfor skal 
ferierne også være afholdt til august. 
Der kan højst søges om støtte på 
10.000 kroner per familie.

Pengene kommer fra forskellige 
fondsmidler, der gør det muligt igen 

i år at sende familier på sommerferie, 
uden at det koster Vapnagaard-be-
boerne en krone.

Du finder Kirsten Nørregaard i 
Vapnagaard Servicecenter. Du er 
også velkommen til at kontakte Kir-
sten på tlf. 4925 2639 / 2694 5354 
eller via mail-adressen kn@boligga-
arden.dk 

frank

Rejs med Kirsten til Sæby

Ta’ med ud og rejs!

35-40 udsatte familier kan i år 
regne med at komme på tur med 
Kirstens ferierejser – cirka ti fami-
lier på fællesrejse, og omkring 30 
på individuel rejse.
Fristen for at søge støtte til rejser-
ne er onsdag den 15. april.
Pengene til Kirstens ferierejser 
kommer fra forskellige fondsmid-
ler.
Du finder Kirsten Nørregaard i 
Vapnagaard Servicecenter. Du er 
også velkommen til at kontakte 
Kirsten på tlf. 4925 2639 / 2694 
5354 eller via mail-adressen kn@
boliggaarden.dk 

I år går fællesturen til Nordjylland, 
nærmere bestemt Danland/Feriecenter 
Sæby Søbad lidt syd for flådebyen Fre-
derikshavn. (Foto: Danland/Feriecenter 
Sæby Søbad)
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Han hjælper beboerne på vej
NAVNE: Han har spillet trommer i 
flere lokale orkestre, han har arbejdet 
med børn og unge i det meste af sit 
liv, og nu er han trådt ind ad døren 
på Vapnagaard for at slå et slag for 
Helsingørs største boligområde.

Navnet er Mikkel Müller, 43 år, 
født på Antoniehus i Helsingør. I be-
gyndelsen af januar trådte han ind i 
rollen som Vapnagaards nye net-
værkskoordinator – en funktion, der 
erstatter tidligere beboerrådgiver Mi-
chael Jørgensens rolle.

De næste tre år skal Mikkel Müller 
hjælpe beboernes ideer og projekter 
på vej, støtte op om beboerdemo-
kratiet på Vapnagaard og forsøge at 
smelte ressourcerne i Vapnagaard-

nærområdet bedre sammen.
- Jeg glæder mig til at skabe sam-

menhængskraft og fællesskab på 
Vapnagaard, så det bliver et endnu 
bedre sted at bo. Og så glæder jeg 
mig til at komme i kontakt med den 
store berøringsflade, der er på Vap-
nagaard, og som betyder, at der er 
en masse forskellige mennesker her, 
lyder det fra Mikkel Müller, som en-
kelte helsingoranere måske kan gen-
kende som trommeslageren i lokale 
bands som Winter by Oyster og Deft.

Fokus på beboerdemokratiet
For tre år siden var Müller med til at 
starte værestedet Tetriz op i Nøjsom-
hed, og han kommer dugfrisk fra en 

stilling som souschef i Espergærde 
Fritidscenter. Nu skal han bruge sine 
kræfter, sin energi og sine evner til 
at skabe nyt og på at fastholde og 
udbygge Vapnagaard som et godt 
boligområde.

- Jeg vil også have fokus på be-
boerdemokratiet på Vapnagaard. 
Måske en form for nytænkning af 
beboerdemokratiet, hvor vi i fælles-
skab går ind og kigger på, hvordan 
det skal se ud fremover. Min tanke er 
her i foråret at lave en workshop for 
beboerdemokrater og andre interes-
serede, hvor vi kommer med ideer 
til, hvordan det demokrati fremover 
skal udvikle sig, siger Mikkel Müller, 
der også skal fungere som en slags 

- Jeg glæder mig til at skabe sammenhængskraft og fællesskab på Vapnagaard, siger Mikkel Müller til Vapnagaard Nyt.
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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, onsdag 13-15 og torsdag 14.30-
17. Derudover efter aftale. Tlf: 4925 2639 / 2694 5354
 
VAPNAGAARDS NETVÆRKSKOORDINATOR
Vapnagaards netværkskoordinator, Mikkel Müller 
har til huse i servicecentret Hovmarken 7. 
Træffes på 4925 2636 ell. mim@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 i 
Servicenter, Hovmarken 7 mandage kl. 10-12 samt 
tirsdage kl. 15-17.
Henvendelse kan også ske på telefon: 2531 3901 
eller mail: ddn69@helsbib.dk

fødselshjælper for de ideer og projekter, som den almin-
delige Vapnagaard-beboer går og pønser på.

Smelter nærområdet sammen
Udover at ville skabe et forældrenetværk på Vapnagaard 
med tilhørende café håber Müller på, at han kan være 
med til at smelte ressourcerne på Vapnagaard, i Nøjsom-
hed og Villa Fem/Multiparken sammen og udnytte den 
synergieffekt, som ligger i dette nærområde.

Som beboer på Vapnagaard kan du fremover finde 
netværkskoordinator Mikkel Müller i Servicecenteret eller 
fange ham på tlf. 4925 2635 og mail-adressen mim@bolig-
gaarden.dk

Tekst og foto: Mikkel Frank

KORT OM MIKKEL MÜLLER

 - Vapnagaards nye netværkskoordinator.
 - 43 år, født i Helsingør.
 - Uddannet pædagog og har en master i ledelse.
 - Tidligere trommeslager i lokale orkestre som Winter 
by Oyster og Deft.

FASTELAVN: Chaplin, SpiderWoman, Darth Vader og alle de 
andre var samlet til tøndetæsk, da der blev holdt fastelavnsfest 
i Laden forleden. Både børn og voksne gav trætønderne en or-
dentlig en på lampen, inden der blev kåret kattedronninger og 
– konger i de forskellige aldersgrupper. Igen i år støtter Kvickly 
Prøvestenen op om arrangementerne på Vapnagaard. Ved fa-
stelavnsfesten havde Kvickly været så store i (tønde)slawet, at 
de havde leveret fastelavnsboller. (Foto: Bendt Olesen)

Tæsk til tønderne
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BLADNYT: Måske har du bemærket det - det 
nummer af Vapnagaard Nyt, du sidder med 
i hånden, ligner ikke helt sig selv. Skrifterne 
er lidt anderledes, sidenummereringen er 
blevet lidt mindre og så er der kommet nye 
farver i bladet.

Vi har fået renoveret og smukkeseret alle 
blokkene på Vapnagaard, så redaktionen 
tænkte, at Vapnagaard Nyt også skulle have 
nye klæder.

Flere af vores ældre læsere havde bemær-
ket, at det ind i mellem var lidt svært at læse 
teksten, især drillede beboerinformationen 
på det sidste opslag, så vi har også skiftet ud i 
typografien.

Resultatet sidder du med i hænderne – vi 
håber du er tilfreds, ellers er vi som altid åbne 
for både ris og ros.

red.

Nye blokke - nyt blad

AFSKED: Tirsdag den 31. marts lukker bebo-
erkontoret i ’byggeklodsen’ ned og siger tak 
og farvel. Søndag den 31. maj bliver sidste 
dag for selve ’byggeklodsen’, når skurvogne-
ne lukker ned.                    frank

Beboerkontor lukker

VASKETID: Efter en hård kamp er det nu mu-
ligt for alle beboere på Vapnagaard at bestille 
vasketid via nettet.

Alle blokke Vapnagaard er blevet forbun-
det i et nyt LAN-net.  LAN er et datanet, der 
forbinder et større område i et lokalt net, og 
i vores tilfælde giver det en række mulighe-
der for at kommunikere på kryds og tværs i 
bebyggelsen.

Hvis du ikke har prøvet at bestille vasketid 
via nettet før, så findes der en lille folder, der 
guider dig gennem første gang. Folderen er 
blevet uddelt, men hvis du har forlagt den, el-
ler ikke fået den ved en fejl, så kan du hente 
den i Vapnagaard ServiceCenter, Hovmarken 
7.

Det er stadig muligt at reservere tid til vask 
på samme måde som hidtil, online bestillin-
gen er et ekstra tilbud.

jürs

Vasketider på nettet

ALTAN: Den lille tv-stue, et soveværelse eller måske et opmagasine-
ringsrum. Fantasien er stor, når det gælder udnyttelsen af den lukkede 
altan i lejlighederne rundt omkring på Vapnagaard. Men selv om alta-
nen i begyndelsen af 1990’erne blev lukket af, gælder de gamle altan-
døre og -vinduer stadig som ydermur i din lejlighed. Med andre ord: 
Det, der indtil begyndelsen af 1990’erne var den oprindelige facade, 
tæller stadig som den egentlige facade i din lejlighed.

Derfor tæller den overdækkede altan ikke med som en del af lejlig-
heden. På den baggrund er man som beboer selv ansvarlig for de ting 
og sager, man opbevarer på sin altan. Altanen indgår ikke i lejlighedens 
kvadratmetertal, fordi den officielt ikke er en del af lejligheden. Der be-
tales heller ikke kvadratmeterpris for altanen.

Hvad har du stående på altanen?
Flere har taget de gamle, sorte (og tunge!) altandøre af og sat dem i 
kælderen. Det betyder, at der fra altanen er direkte adgang ind til selve 
lejligheden.

- Når man har taget de gamle altandøre af, svarer det til, at man tager 
hoveddøren af ind til sin bolig, lyder det fra Stig Hansen, driftsinspektør 
på Vapnagaard.

Hen over julen og nytåret var der desværre flere eksempler på ind-
brud i stuelejligheder med netop lukkede altaner. Og netop fordi den 
gamle, oprindelige facade (altså hvor de gamle altandøre er placeret) 
stadig tæller som lejlighedens egentlige facade, opfordrer Per Olsen, 
formand for fællesbestyrelsen på Vapnagaard, også beboerne til at 
være opmærksomme på, hvad de har stående ude på altanen.

 frank

Her er den egen-
tlige yderfacade på 
din lejlighed: Ved 
de ’gamle’ altan-
døre, der oprindelig 
var ydervæg i lejlig-
heden.
- Når man har ta-
get de gamle altan-
døre af, svarer det 
til, at man tager 
hoveddøren af ind 
til sin bolig, lyder 
det fra Stig Hansen, 
driftsinspektør på 
Vapnagaard. (Foto: 
Mikkel Frank)

Altan er ikke en del af lejligheden
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FASTE  ARRANGEMENTER
 

ZUMBA
Tirsdage (kun for kvinder) kl. 9-10.30
Onsdage kl. 16.30-17.30
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 9.00-10.00
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8 
 
DET GRÅ GULD
Onsdage kl. 13-16
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
 
LEKTIECAFÉ
Onsdage kl. 14-18
Vapnagård Bibliotek, Hovmarken 7
 
SUNDHEDSPLEJERSKERNE  - ÅBENT HUS
Fredage kl. 10-12
Helsingør Kommunes Sundhedsplejersker. 
Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8
 
IT-CAFÉ
Torsdage kl. 10-12
Vapnagård Bibliotek, Hovmarken 7
 
GRATIS DANSKUNDERVISNING
Mandage kl. 17-20.15
Onsdage kl. 9-12.15
Vapnagård Bibliotek, Hovmarken 7
 

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

SPISNING: Efter en velfortjent julepause åbner Væbner-
caféen på Gl. Vapnagaard igen. Første gang i det nye år 
var den 19. februar, hvor damerne sædvanen tro bød på 
stegt flæsk med persillesauce – som altid udsolgt.

Den 20. februar stod den på ribbensteg, og herunder 
kan I se planen for de kommende uger. Væbnercaféens 
fulde menu-plan kan ses på vores hjemmeside, vapnet.dk, 
eller hentes i Vapnagaard ServiceCenter .

Første caféaften med buffet og levende musik er den 
6. marts

Som altid skal man huske at bestille bord på telefon 
4925 2640 torsdag og fredag fra klokken 14.00.

jürs

Væbnercaféen tænder for blusset
Væbnercaféen genåbner med manér. (Foto: Bendt Olesen)

MENUEN FOR MARTS:

26. februar Boller i karry eller Flankesteg med rå 
  stegte  kartofler
27. februar Marinerede revelsben eller Mørbrad-
  gryde
5. marts  Stegt flæsk med persillesauce
6. marts  Cafeaften med levende musik
12. marts  Væbnergryde eller kotelet med cham 
  pignon-sauce
13. marts Ovnstegt kylling eller oksesteg
19. marts Krebinet eller rullesteg med svesker
20. marts Hakkebøf eller culottesteg
26. marts   Lasagne eller Boeuf Stroganof
27. marts  Kylling i karry eller flæskesteg

(Se den fulde menuplan på vapnet.dk eller find den i 
Vapnagaard Servicecenter.)
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VAPNAGAARD: Gartnere, inspektører, ejendomsmestre og kontorfolk. Der er mange ansigter og funktioner at holde 
styr på rundt omkring på Vapnagaard. Derfor giver Vapnagaard Nyt dig på disse fire sider et overblik over de forskellige 
servicefunktioner, du som beboer i Helsingørs største boligområde har mulighed for at benytte dig af i hverdagen.

Hvem er hvem  på Vapnagaard?

HELHEDSPLAN: Med starten på det-
te år indledte vi også en ny helheds-
plan på Vapnagaard. En helheds-
plan er en fællestitel på en række 
boligsociale tiltag, der er støttet af 
Landsbyggefonden, Helsingør Kom-
mune og beboerne på Vapnagaard. 

Vapnagaards helhedsplan stræk-
ker sig frem til og med 2017 og inde-
holder flere spændende projekter, 
der skal gøre Vapnagaard til et bedre 
sted at bo og leve.

Mikkel Müller, der blev ansat ved 
årsskiftet, er Netværkskoordinator, 

og han har kontor I Servicecentret. 
Mail og telefonnummer står på side 
5 i dette blad. Du kan også læse et 
længere interview og portræt af Mik-
kel og hans arbejde i dette blad.

Kirsten Nørregaard er Vapnaga-
ards familierådgiver. Kirsten har væ-
ret på Vapnagaard i mange år som 
familie- og socialrådgiver. Kirsten 
arbejder med børn, unge og fami-
lier, og hun har blandt meget andet 
ansvar for et lommepengeprojekt, 
for arbejdet med bydelsmødre og så 
er det også Kirsten, der hvert år tager 

på ferie med en række af de udsatte 
familier på Vapnagaard. Kirsten Nør-
regaard har kontor i Vapnagaard Ser-
vicecenter, og du kan finde hendes 
kontaktinfo og træffetider på side 5.

Informationsmedarbejder Jacob 
Jürs har som opgave at arbejde med 
Vapnagaards image og informere om 
de forskellige projekter i helhedspla-
nen. Jacob Jürs vil i samarbejde med 
Medborgercenter Syd og Vapnaga-
ard Bibliotek arrangere it-café og ar-
bejde for at støtte it-svage beboere i 
bebyggelsen.   jürs

Vapnagaards nye helhedsplan strækker sig frem til og med 2017 og indeholder flere spændende projekter. (Foto: Mikkel Frank)

Lidt om det boligsociale

HVEM ER HVEM
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SERVICECENTERET: Kvikskranken 
er sikkert det første, du får øje på, 
når du træder ind i Vapnagaard Ser-
vicecenter (tlf. 4925 2627). Skranken 
bemandes dagligt af frivillige fra Vap-
nagaard, og de hjælper med alt mel-
lem himmel og jord, mens de besva-
rer telefonopkald fra beboerne.

Vapnagaards familierådgiver
I Vapnagaard Servicecenter finder du 
dagligt Vapnagaards familierådgiver 
Kirsten Nørregaard, der kan hjælpe 
dig med kontakt til kommune, stat 
og andre myndigheder, hvis du har 
brug for det. Kirsten er også med til 
at arrangere multikulturelt køkken, 
ferierejser, zumba og meget mere.

Projektlederen
Projektleder Dorthe Daugaard er 
også at finde i servicecenteret, hvor 
du er velkommen til at komme forbi, 
hvis du har ideer og tanker til akti-

viteter og arrangementer, som du 
gerne selv vil være med til at søtte i 
søen.

Ny netværkskoordinator
Derudover finder du Mikkel Mül-
ler, Vapnagaards nye netværkskoor-
dinator - en funktion, der erstatter 
tidligere beboerrådgiver Michael 
Jørgensens rolle. De næste tre år skal 
Mikkel Müller blandt andet hjælpe 
beboernes ideer og projekter på vej, 
støtte op om beboerdemokratiet på 
Vapnagaard og forsøge at smelte res-
sourcerne i Vapnagaard-nærområdet 
bedre sammen.

Inspektørerne
Vapnagaard Servicecenter huser lige-
ledes driftsinspektør Stig Hansen og 
byggeteknisk inspektør Jan Poulsen. 
Inspektørerne forestår det daglige 
tilsyn af lejlighederne ved til- og fra-
flytninger, samt andet tilsynsarbej-

de i samarbejde med Vapnagaards 
forskellige serviceafsnit, bestyrelser 
med mere.

Kontoret
Kontorassistenterne Marianne Rog-
genkamp og Anette Winther holder 
også til i servicecenteret.

Informationsmedarbejderne
Kommunikationsansvarlig Jacob Jürs 
og journalist/kommunikationsmed-
arbejder Mikkel Frank holder til i den 
ene længe af Laden/Gl. Vapnagaard, 
hvor de løser alverdens kommunika-
tionsopgaver for Vapnagaard og Bo-
liggården – blandt andet produktio-
nen af beboerbladene Vapnagaard 
Nyt og Tagryggen.

Alle kontaktoplysningerne for 
Vapnagaard Servicecenter og de til-
hørende personer finder du på vap-
net.dk under ’Kontakt og info’.    

frank

Servicecenteret

Jytte Olesen var tidligt oppe i begyndelsen af januar og fangede det flotte morgenlys ved Servicecenteret. (Foto: Jytte Olesen)

HVEM ER HVEM



 10 I 

Vapnagaard Nyt    Februar 2015    45. årgang    Nr. 1

BLÅ MÆND: Vapnagaard er opdelt i tre serviceafsnit, som 
du dagligt kl. 11-11.30 kan henvende dig til på tlf. 4925 
2627 via Vapnagaard Servicecenter.

Under ét kaldes personalet under de forskellige ser-
viceafsnit for ’De blå mænd’, og de kan kendes på (ikke så 
overraskende) deres blå arbejdstøj.

De blå mænd tager sig typisk af alle småreparationer 
på Vapnagaard, de vedligeholder kældre og opgange, 
tømmer skrald i containergårdene og tilser områderne på 
Vapnagaard.

De enkelte serviceafsnit har daglig kontortid for per-
sonlig henvendelse kl. 11.30-12.

Serviceafsnit 1
Serviceafsnit 1, der dækker Hestens Bakke og Sporegan-
gen, har kontor på Sporegangen 7, kælderen, hvor Allan 
Pedersen er ejendomsmester.

Serviceafsnit 1 kan du skrive til på mail-adressen vap1@
boliggaarden.dk

Serviceafsnit 2
Serviceafsnit 2, der dækker Hovmarken, Rytterbakken, 

Horsedammen og Ponydalen, har kontor på Horsedam-

De blå mænd på Vapnagaard

De blå mænd tager sig typisk 
af alle småreparationer på 
Vapnagaard, de vedlige-
holder kældre og opgange, 
tømmer skrald i container-
gårdene og tilser områderne 
på Vapnagaard. (Foto: Mik-
kel Frank)

Vapnagaards varmemester
Vapnagaards varmemester hedder Carsten Jørgen-
sen. Ham finder du på Blishøj 18, kælderen, hvor han i 
hverdagene har kontortid kl. 11.30-12 og telefontid kl. 
11-11.30 (tlf. 4925 2613). Du kan også skrive til varme-
mesteren på mail-adressen varme-vap@boliggaar-
den.dk 

men 12, kælderen, hvor Jan Thomsen er ejendomsmester.
Serviceafsnit 2 kan kontaktes skriftligt på vap2@bolig-

gaarden.dk

Serviceafsnit 3
Serviceafsnit 3, der dækker Blishøj, Folehaven, Hesteskoen 
og Piskesmældet, har kontor på Folehaven 9, kælderen, 
hvor René Olsen er ejendomsmester.

Du kan skrive til Serviceafsnit 3 på adressen vap3@bo-
liggaarden.dk

frank

HVEM ER HVEM
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GRØNNE MÆND: Du har formodentlig allerede set dem 
i fuld vigør rundt omkring på Vapnagaard. Gartnerafde-
lingen – eller ’De grønne mænd’, som de blot kaldes i 
det daglige – tager sig (som navnet måske afslører) af de 
grønne områder på Vapnagaard, hvor de blandt andet 
slår græs, beskærer træer, klippe hække, fejer fællesarea-
ler, tager sig af snerydning og meget andet.

De grønne mænd tager sig eksempelvis også af opga-
ven med at rense ud på den ’øde ø’ i den centrale sø på 
Vapnagaard, hvor de netop har været med til at forskønne 
den lille grønne plet i søen.

De grønne mænd i Gartnerafdelingen kan du kontakte 
via Vapnagaard Servicecenter på telefon 4925 2627 og på 
mail-adressen vapgartner@boliggaarden.dk

frank

Grønne mænd

HVEM ER HVEM

Peter Olsen (øverst), der er Vapnagaards nye gartnermester, 
og Hans Brygge er i fuld gang med at beskære træerne på 
højen ved Hestens Bakke.  (Foto: Mikkel Frank)

De grønne mænd tager sig af de grønne områder på Vapna-
gaard, hvor de blandt meget andet slår græs, beskærer træer 
(Bendt Olesens foto i midten), klipper hække, fejer fællesarea-
ler, tager sig af snerydning/saltning (nederste foto) og meget 
andet. (Foto: Mikkel Frank)

DEN GRØNNE PLAN FOR VAPNAGAARD

I forbindelse med ’Den grønne plan’ for Vapnagaard 
er gartnerne for tiden ved at fælde gamle træer, be-
skære skråninger og plante nyt rundt omkring i bolig-
området.
Ifølge Vapnagaards nye gartnermester, Peter Olsen, 
sker det altsammen for at gøre Vapnagaard lysere og 
tryggere for beboerne.
En del af ’Den grønne plan’ er også arbejdet med at 
forskønne området ved den store centrale sø på Vap-
nagaard, hvor de grønne mænd netop har arbejdet 
med at rydde op og beplante øen i søen.
- Det milde vejr har hjulpet os kolossalt her i januar 
og ferbuar, fortæller Peter Olsen, der glæder sig over, 
hvor godt gartnerarbejdet skrider frem.

frank
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HJERTELIGT: Mere tilgængelig, an-
vendelig døgnet rundt og mere syn-
lig. Det er nogle af nøgleordene i for-
bindelse med, at der nu er opsat en 
udvendig hjertestarter ved Vapnaga-
ard Servicecenter. Også ved senior-
centeret ved Sporegangen kan du nu 
finde en udendørs hjertestarter. 

Som tidligere beskrevet i Vapna-
gaard Nyt var der allerede i som-
meren 2014 planer om at placere 
hjertestarteren på ydersiden af Vap-
nagaard Servicecenter.

I løbet af januar måned har ser-
vicemontør Per Christensen fra ACEL 
arbejdet på at opsætte hjertestarte-
ren udendørs. Hjertestarteren bliver 
monteret i et lille rundt skab med 
indlagt varme, der skal være med til 
at sikre, at hjertestarteren virker op-
timalt i al slags vejr. Om sommeren 
skal den køles ned, og om vinteren 
skal den varmes op, så det indbyg-
gede batteri ikke går ’koldt’, fortæller 
firmaet bag apparatet til Vapnagaard 
Nyt. Derudover er hjertestarteren ud-

styret med en alarm, som aktiveres, 
når dækslet ind til selve hjertestarte-
ren drejes af.

Tilgængelig 24 timer i døgnet
Hidtil har hjertestarteren været pla-
ceret inde i selve servicecenteret, 
hvilket betød, at den var bag lås og 
slå, når centeret havde lukket. For at 
Vapnagaards beboere kan få fuldt 
udbytte af hjertestarteren 24 timer i 
døgnet, placeres den nu udvendigt, 
så alle på Vapnagaard har adgang til 
den.

Flere Vapnagaard-beboere ken-
der måske allerede den udvendige 
hjertestarter, der er placeret uden for 
seniorcenteret på Sporegangen. Det 
er samme model og udformning, der 
bliver tale om ved Vapnagaard Ser-
vicecenter.

For at skaffe sig adgang til selve 
hjertestarteren, skal man blot dreje 
det grønne dæksel af det runde skab, 
hvor den er monteret. Herefter er 
det blot at tage hjertestarteren ud af 

skabet, trykke på knappen og følge 
stemmen, der skridt for skridt fortæl-
ler dig, hvordan du bruger hjertestar-
teren.

Bedre placering
Per Olsen, formand for fællesbesty-
relsen på Vapnagaard, glæder sig 
over, at Vapnagaards beboere nu for 
alvor kan få glæde af hjertestarteren 
ved servicecenteret døgnet rundt:

- Det er meget bedre, at hjerte-
starteren sidder udenfor, så den ikke 
længere er ’gemt væk’ bag glas og 
vægge inde i servicecenteret. Sam-
tidig vil jeg opfordre alle til at passe 
rigtig godt på hjertestarteren, så vi 
alle sammen kan nyde godt af den, 
hvis der bliver brug for den, lyder det 
fra Per Olsen, der også fortæller, at 
ønsket er, at der med tiden bliver op-
sat en tredje udendørs hjertestarter 
– eventuelt ved seniorblokken (blok 
42) på Hesteskoen.

frank

Udendørs hjertestarter ved servicecenteret

Nej – det er ikke, fordi 
Per Christensen har 
akut brug for en hjer-
testarter, at han har 
taget dækslet af. Ser-
vicemontøren er blot 
ved de sidste finjuste-
ringer i forbindelse 
med opsætningen af 
hjertestarteren uden-
dørs ved Vapnagaard 
Servicecenter. Hjerte-
starteren bliver mon-
teret i et lille rundt 
skab med indlagt 
varme, der skal være 
med til at sikre, at 
hjertestarteren virker 
optimalt i al slags vejr. 
(Foto: Mikkel Frank)
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OVERVÅGNING: Som du måske har 
bemærket, har Vapnagaard Ser-
vicecenter været en sand ormegård 
af ledninger, kabler, netværk og trap-
pestiger i den seneste tid.

Årsagen til ormegården er, at der 
er installeret videoovervågning af 
gangarealet inde i selve servicecen-
teret. Som tidligere beskrevet her i 
Vapnagaard Nyt blev der sidste år 
etableret udendørs videoovervåg-
ning ved servicecenteret og området 
ved Laden og Væbnercaféen.

Bedre dokumentation
Ønsket om den indvendige over-
vågning af servicecenteret kommer 
fra Nordsjællands Politi og Vapna-
gård Bibliotek, der har efterspurgt en 
bedre mulighed for at kunne doku-
mentere (via billedmateriale), hvad 
der eventuelt sker af ’uroligheder’ 
indendørs i servicecenteret.

På den baggrund er der nu opsat 
to videoovervågnings-’øjne’, der kun 
indfanger, hvad der foregår ved ind-
gangsarealet inde i selve servicecen-
teret og på gangarealet, der fører 
hen til indgangsdøren til Vapnagård 
Bibliotek.

Samtidig er der udendørs etab-
leret ekstra videoovervågning af 
Vapnagaard Servicecenter – blandt 
andet af gavlområdet, der vender ud 
imod Børnehuset Mælkebøtten. I alt 
er der opsat fire nye videoovervåg-
ningskameraer i området ved ser-
vicecenteret

Akkurat som med billedmaterialet 
fra de udvendige overvågningska-
meraer er det Nordsjællands Politi, 
der i samarbejde med inspektørerne 
i Vapnagaard Servicecenter kan skaf-
fe sig adgang til optagelserne, hvis 
der opstår behov for det.

Per Olsen, formand for fællesbe-
styrelsen på Vapnagaard, ser den in-
dendørs overvågning og den udbyg-

gede udendørs overvågning som en 
følge af de erfaringer, man på Vapna-
gaard har gjort sig med videoover-
vågningen:

- Den indvendige overvågning i 
servicecenteret har vi etableret for at 
skabe større tryghed for vores frivil-
lige, der bemander skranken – ofte 
uden for normal arbejdstid. Overvåg-
ningen kan samtidig give os bevis-
materiale, som vi kan stikke i hove-
det på den forældregruppe, hvis 
børn ikke kan finde ud af at opføre 
sig ordentligt i servicecenteret. Den 
dokumentation har vi savnet, og den 
har vi mulighed for at få nu med den 
indendørs videoovervågning, lyder 
det fra Per Olsen.

Han understreger samtidig, at de 
fire ekstra kameraer udendørs ved 
servicecenteret ikke er et varsel om, 
at Vapnagaard nu bliver plastret til 
med overvågning:

- Erfaringen har blot vist os, at 
der har været nogle ’mørke pletter’ 
i vores udendørs overvågning ved 
servicecenteret, og derfor udbygger 
vi nu udvendigt for bedre at kunne 
dække de ’blinde’ områder, siger Per 
Olsen til Vapnagaard Nyt.

Tekst og foto: Mikkel Frank

Ny overvågning

Der er nu monteret to videoovervåg-
nings-’øjne’, der indfanger, hvad der 
foregår ved indgangsarealet inde i sel-
ve servicecenteret og ved fællesarealet, 
der fører hen til indgangen til Vapna-
gård Bibliotek. (Foto: Mikkel Frank)

De nye kameraer i servicecenteret giver 
mulighed for bedre dokumentation i 
forbindelse med eventuelle indendørs 
uroligheder. Ønsket om den bedre 
dokumentation kommer fra Nordsjæl-
lands Politi og Vapnagård Bibliotek. 
(Foto: 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
web: www.boliggaarden.dk

VAPNAGAARD SERVICECENTER
Hovmarken 7
Tlf. 4925 2627, Fax. 4922 0300
vapnagaard@boliggaarden.dk
www.vapnet.dk

Åbent: Mandag, onsdag, torsdag og 
fredag kl. 8 - 17. Tirsdag kl. 8 - 19. 
Lukket  lør. og søn. 

Inspektørerne har tlf.tid daglig kl. 8 - 9, 
hvor de kan kontaktes.
Stig Hansen: stig@boliggaarden.dk 
Jan Poulsen: jan@boliggaarden.dk
Kontorass. træffes dagl. kl. 10 - 14. 
Anette Winther,
e-mail: aw@boliggaarden.dk 
Marianne Roggenkamp, 
e-mail: mar@boliggaarden.dk
Netværkskoordinator Mikkel Müller,
e-mail: mrj@boliggaarden.dk
Socialrådgiver: Kirsten Nørregaard,
e-mail: kn@boliggaarden.dk
Infomedarb. Jacob Jürs: 
e-mail: jj@boliggaarden.dk
Infomedarb. Mikkel Frank
e-mail: mif@boliggaarden.dk
Kvik-Service kl. 8 - 10  og  kl. 14 - 17 / 19 

VARMEMESTERKONTORET
Blishøj 18, kld. Tlf. 49 25 26 13
Varmemester: Carsten Jørgensen
varme-vap@boliggaarden.dk 
Telefontid kl. 11 - 11.30
Kontortid kl. 11.30 - 12

DE 3 SERVICEAFSNIT
Tlf.  henvendelse til afsnittene 
49 25 26 27. Telefontid: kl. 11 - 11.30. 
Kontortid: kl. 11.30 -12.

SERVICEAFSNIT 1
For adresserne Hestens Bakke og 
Spore-gan 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 René Olsen
E-mail: vap3@boliggaarden.dk

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:
Form.: Per Olsen, 
Hestens Bakke 1,2 . tv. tlf. 25 26 40 66, 
e-mail: pbo@vapnet.dk
Næstform.: Rasmus Winther, 
Rytterbakken 12, st. tlf. 49 22 13 39, 
e-mail: rasmus@vapnet.dk
Kasserer: Kaj Larsen, 
Horsedammen 3, 1.th. tlf. 49 25 26 24, 
e-mail: kajlarsen@vapnet.dk
Sekretær: Grethe Leerbech, 
Piskesmældet 7, 1. tv. Tlf. 49 25 26 25, 
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. 
Mobil 60 13 30 02.
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.
Kontor: Hestens Bakke 36, kld. 
E-mail: omr.72@vapnet.dk 
Bestyrelsen træffes 1. tir/mdr. kl. 19 -20

OMR. 73, SPOREGANGEN ØST 
Blok 7, 8, 10, 11
Formand: Jytte Zwisler, 
Sporegangen 18, st. th. tlf 61 86 69 97
Kontor: Hestens Bakke 1, kld. 
E-mail: omr.73@vapnet.dk

(tlf. 4925 2603)

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.  
E-mail: omr.74@vapnet.dk  
(tlf. 4925 2604)

OMR. 75, HORSEDAMMEN 
Blok 34, 35, 38, 39, 40, 41
Formand: Anje Holmstad, 
Horsedammen 17,st th. Tlf. 2323 0737. 
Kontor: Horsedammen 18, kld.
E-mail: anje@vapnet.dk 

OMR. 76, PONYDALEN 
Blok 46, 47, 50, 51, 52, 53
Formand: Rie Skjoldemose, 
Ponydalen 9, st. th. Tlf. 49 22 42 40. 
Kontor: Ponydalen 9, kld. 
E-mail: omr.76@vapnet.dk. 
Bestyr. træffes efter aftale på 
tlf. 4925 2606

OMR. 77, PISKESMÆLDET 
Blok 48, 49, 54, 55, 56, 57
Fungerende formand:Birthe Aggebo
Telefon til formand 4158 2726
Kontor: Piskesmældet 12, kld./4925 2607
E-mail: omr.77@vapnet.dk. 
Bestyrelsen træffes efter aftale
kl. 18 - 18.30.  (tlf. 4925 2607)

OMR. 78, HESTESKOEN 
Blok 36, 37, 42, 43, 44, 45
Formand: Klaus J. Christensen
Hesteskoen 3, st. th.Tlf. 49 22 12 92
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, 2622 3926
Kontor: Blishøj 7, 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: omr.80@vapnet.dk

OMR. 81, SPOREGANGEN VEST 
Blok 13, 14, 16, 17
Formand: Klaus Poulsen, 
Sporegangen 4, st. tv. Tlf. 26 20 45 99
Kontor: Sporegangen 4, kld. 
E-mail:  omr.81@vapnet.dk
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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.

VÆBNER - CAFÉEN
Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8. 
Tlf: 4925 2640 eller 4925 2627 (omstilling) 
Åbningstider: Tors og fre kl. 17.30 - 21.
Køkkenet lukker kl. 20. 
Bordbestilling tlf. 49 25 26 40 torsdag og 
fredag fra kl. 14.
Menu: se Tekst TV. Lukket helligdage.

SENIOR CENTER
Udlejning for +55 ved Kurt Mortensen 
Tlf. 6044 0402
Udlån af trækvogn ved til- og fraflytning 
m.m. kontakt ejen d oms kontoret kl. 
11.30 - 12 for udlevering af nøgle samt 
for evt. adgang ved bomme og steler.

KLUBBER OG FORENINGER
AKTIVGRUPPEN
Kontakt: Kirsten Johansen 4921 1546

VAPNAGÅRDS FESTUDVALG
Kontaktpersoner:
Birger Pedersen, mobil 6013 3002
Kasserer: Jytte Zwisler 4922 6997, 
mobil  6186 6997

SUNDHEDSAMBASSADØRERNE 
Marlis Andersen, tlf: 2829 2866
marlisandersen@hotmail.com

STYRK DIN KROP
Man. kl. 10 - 12 i Laden, Gl. Vapnagaard
Kontaktperson: Connie Bechgaard, 
tlf. 4913 3072 

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

HAMLET  RUGBYKLUB
Hovmarken 3, kld. Træning sommer 
tirs og tors kl. 18 - 19.30 i drengesalen 
Helsingør  Gymnasium. Kontaktperson: 
Andy Jones, Gefionsvej 87, tlf. 2680 2087.

FIBROERNE
Hestens Bakke 12, kld. 1. tors./mdr. 
kl. 13.30 - 16. Kontaktp.: Anita Pedersen, 
Hestens Bakke 8, 2. th. Tlf. 2874 9544  

VAPNAGAARD BILLARDKLUB
Hesteskoen 15, kld. tirs. kl. 19.30 - 23.
Kontakt: Formand Liselotte Nielsen, 
Ponydalen 2, st. th. tlf. 5090 9204 
og Grethe Sigersted tlf. 4922 2819

HELS.  GYMNASTIK  FORENING
Rytterbakken 9, kld. Onsdag kl. 19.00.
Kontaktperson: Søs Hougaard, 
Rosenvænget 4 B, 3000 Hels. Tlf. 2447 
0874

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. 
Mødetid: kontakt formand: 
Kirstine Kromborg, Thors-vænget 8, 
3000 Hels. Tlf. 2395 7332
E-mail: kirs_wicca@hotmail.com

KRONBORG LINEDANCE
Laden, tirs. kl. 18-22 og man. i ulige uger
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. Sommerferie 26/5 - 1/9
Tlf.: 2239 2030
Form: Anette Krone 
E-mail: anettekrone@yahoo.dk

SIND
Helsingør lokalforening og klub
Hestens Bakke 21, kld. www.sind.dk
Tlf. 49 20 27 21 med telefonsvarer.
Åben onsdag kl. 14 - 17 i lige uger 
indtil 31/7-10. 
Rådgivning 1. man. /måned kl. 15 - 17.

FDF
Frivillige Drenge- og Pigeforbund
Rytterbakken 12, kld. Kontaktperson: 
Ivan Pedersen tlf. 49 22 05 23

VAPNAGAARDGRUPPEN
Værksted for kunstnere, Folehaven 18, 
kld. Træffetid: 1. tirsdag/mdr. kl. 14 - 14.30.
Formand: Kirsten Christiansen
Tlf. 4976 5101. Mobil 2021 8874
E-mail: kirsten.christiansen@stanfo.dk
Kontaktpers.: Johnnie Jensen, 
Blishøj 8, 3. th. Tlf. 4044 7951

VFK - 72 VAPNAGÅRD FODBOLDKLUB
Blishøj 6, kld. 
Kontaktperson: Jesper Christensen, 

tlf. 2089 3500.  www.vfk72.dk
FKF - 96 FODBOLDKLUB
Hesteskoen 18, kld. 
Form.: Selahattin Taspinar,
Tlf. 4922 3552. Mobil 2026 8033

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: Kurt Mortensen, 
Hestens Bakke 14 st.tv.  
Mobil 6044 0402
E-mail: k.mortensen@vapnet.dk

HJERNESAGEN – TRÆF FOR 
PÅRØRENDE
Åbent hus hver måned i SeniorCentret 
Hestens Bakke 43. 
Kontakt: Lisbet Kragh, tlf. 6126 1009. 
E-mail: lisbetkragh@hotmail.com

GULD - QUILTERNE
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Onsdag kl. 10 - 15
Kontaktpersoner: 
Lea Søgaard Leo, tlf. 4145 3523 
Berit Petersen, tlf. 2220 4212 

SLÆGTSFORSKNING
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Tirsdag kl. 9 - 12 i ulige uger:
11/2, 25/2, 11/3, 25/3, 8/4  2014
Kontaktperson: Anne-Grethe Kolstrup, 
tlf. 3042 0865, e-mail: 
annegrethe.kolstrup@stofanet.dk

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

LÆNKEN
Alkoholrådgivning - hjælp til selvhjælp
Rytterbakken 6, kld. 
Tlf. 49 22 13 00. 
Man. og tors. kl.16 - 20. 
E-mail: helsingorlaenken@vapnet.dk
Formand: Uffe Eriksen, tlf. 60 68 36 30. 
Kontaktmedarbejder: Flemming 
Christiansen tlf. 21 28 80 67
www.laenken.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: Han er hjælpsom, han er sød, og han er en 
rigtig god nabo. Det er Hans Ole Bahnsen fra Blishøj, der 
er tale om, og derfor går denne ombæring af Vapnaga-
ard Nyts nabobuket til ham.

Hans Oles nabo Iwona Neubarth har indstillet ham til 
nabobuketten med blandt andet disse ord:

- Han er altid utroligt sød og hjælpsom. Når vi er på 
ferie, kigger han efter vores lejlighed og sørger for, at 
vores hamster Bobby får frisk vand, mad og lidt nyt hø, 
fortæller Iwona Neubarth, der er glad for, at nabobuket-
ten denne gang tilfalder Hans Ole.

Hans hjælpsomhed kom også Iwona til gode, da hun 
sidste år flyttede ind i Blishøj:

- Også dengang var han virkelig hjælpsom og hjalp os 
med at komme på plads i lejligheden, samtidig med at 
han gjorde sit til, at vi fandt os tilrette i området. Derfor 
er jeg meget glad for at have Hans Ole som nabo – han 
har virkelig fortjent de blomster, lyder det fra en tydelig 
glad Iwona Neubarth.

Og tilbagemeldingen Fra Hans Ole er klar:
- Man må jo hjælpe, hvor man kan, klinger det på syn-

gende vestjysk.
Tillykke, Hans Ole!

Tekst: Mikkel Frank  Foto: Bendt Olesen

En sød og hjælpsom mand

Det var en glad og overrasket Hans Ole Bahnsen, der fik 
overrakt ’Min gode nabo’-buketten af Iwona Neubarth.


