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Peter Larsen i skikkelse af Erna Iversen kommer og giver
Vapnagaard et par knap så borgerlige ord med på vejen,
når der skal holdes stor fest den 22. august.

Hurra, det er slut

FEST: Efter flere år med kraner, stilladser, håndværkere og
masser af byggerod er den store renovering på Vapnagaard endelig overstået.
Resultatet er 57 flotte nye blokke, 1742 nye køkkener
og badeværelser samt et Vapnagaard, vi alle kan være
stolte af og glade for.
- Og så synes vi i Fællesbestyrelsen, at vi skal fejre det
med en stor fest for beboere og ansatte. En dag, hvor vi
kan hygge os med god mad, underholdning og noget
god musik, lyder det fra Vapnagaard-formand, Per Olsen.
- Det har vi så sandelig også fortjent, siger Per til Vapnagaard Nyt.
Festen bliver afholdt lørdag den 22. august fra klokken
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15 til 21 – og der bliver noget for enhver smag.
Kagebord til at starte med og ved 18-tiden bliver der
tændt op under grill og pander. Og så er der en stor
spændende buffet med alt fra tyndsteg og lam til spændende salater og masser af tilbehør. Der kommer pølsevogn til traditionalisterne, og der vil være masser at drikke
til: Sodavand, juice, the og kaffe samt øl og vin.
- Festen er for beboerne på Vapnagaard, og vi vil også
invitere de ansatte herude og en række gæster fra Boliggården, vores entreprenører, rådgivere og andre samarbejdspartnere. Jeg håber, rigtig mange tager mod indbydelsen, så vi kan få nogle festlige timer sammen, siger Per
Olsen.

Underholdning til børnene
Til børnene er der underholdning og sjov med ballonklovne, ansigtsmalere, hoppeborg, rodeotyr og meget
andet spas og halløj.
De voksne kan se frem til Erna Iversen alias Peter Larsen
og til god musik med orkestret Beat Boys – et topprofessionelt danseorkester med et repertoire, der spænder fra
Shu-bi-dua over Credence Clearwater til god dansk pop
fra de seneste år.
Festen bliver afholdt på pladsen omkring Gl. Vapnagaard, og det er ganske gratis at deltage.
Vapnagaard fester, lørdag den 22. august, kl. 15 – 21,
pladsen ved Gl. Vapnagaard.
						
Jürs

Indlæg, forslag til artikler eller
andet stof kan afleveres til
redaktionen på adressen eller
sendes via mail.
Anonyme indlæg optages
kun, hvis afsender er redaktionen bekendt. Indlæg udefra
repræsenterer alene afsenders
synspunkter.
Tegninger og fotos modtages gerne og helst digitalt.
Vapnagaard Nyt optager
ikke kommercielle annoncer,
men vi 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 seks gange årligt.
Forsidefoto: Bendt Olesen
WWW.VAPNET.DK
Webmaster: Jan C. Willadsen
Redaktør: Jacob Jürs
FACEBOOK VAPNAGAARD
Redaktør: Jytte Olesen
Supervision: Jacob Jürs
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FASTE ARRANGEMENTER



Fællesmøde søndag den 13. september. (Foto: Bendt Olesen)

Hvad stemmer du?
BEBOERDEMOKRATI: Søndag den 13. september er der
Fællesmøde i Laden på Gl. Vapnagaard. Fællesmødet er den
øverste bestemmende myndighed på Vapnagaard. Det er
her, du som beboer kan være med til at tage stilling til økonomi, bestyrelser og en række andre væsentlige forhold på
Vapnagaard.
Alle beboere på Vapnagaard kan deltage i Fællesmødet.
Der udleveres to stemmesedler per husstand, der møder
op. Hvis du selv har et forslag, du ønsker behandlet på fællesmødet, kan du frem til fredag den 28. august klokken 12
indlevere skriftlige forslag til dagsordenen i Vapnagaard
Servicecenter.
Fællesmødet begynder klokken 9.00, og normalt tager
det et par timer, før det er slut. Hvis diskussionslysten er
stor, kan det dog trække ud. Der serveres morgenkaffe og
rundstykker fra klokken 8.30 – alle er velkomne.
Vigtigst på dagsordenen i år er valget af ny formand for
Fællesbestyrelsen. Vapnagaards nuværende formand, Per
Olsen, stiller ikke op til genvalg.
Direktør for Boliggården, Birte Flæng Møller, vil informere
om økonomien, og Vapnagaards formand, Per Olsen, vil vanen tro fortælle om årets gang på Vapnagaard.
Hvis du er interesseret i fællesmødet, men ikke har mulighed for at møde op, så transmitterer Vapnagaard TV igen
i år live fra hele Fællesmødet, så du kan følge med hjemme
fra din egen stue.
Fællesmøde, Laden, søndag den 13. september kl. 9.00
						
Jürs

ZUMBA
Mandage kl. 16.30-17.30 (lige uger dog kun til 17.15)
Tirsdage (kun for kvinder) kl. 9-10
Onsdage kl. 16.30-17.30, herefter afspænding til kl. 18
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

AFROPOWER-DANCE
Onsdage 16.00-16.30
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

SYSTUE
Onsdage 19-21
Hestens Bakke 36, kælderen

Har du et arrangement, der skal på den faste liste,
så henvend dig til redaktionen:
jj@boliggaarden.dk eller 5182 6694
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Genbrug skæpper i kassen
HVIDEVARER: Hvorfor kan jeg ikke
bare få nyt?
Det spørgsmål må vicevært og
varmemester Carsten Jørgensen
med jævne mellemrum svare på.
Som oftest stilles spørgsmålet af lejere, der havde sat næsen op efter helt
nye hårde hvidevarer, når det gamle
er gået itu.
- Indimellem skifter vi til helt nyt,
men når vi kan, så erstatter vi gerne
med fuldt brugbart og rengjort
brugt, fortæller Carsten Jørgensen.
Lejlighederne på Vapnagaard er
udstyret med køl og frys, komfur
og emfang. For alles vedkommende
bliver de erstattet med nyt ifølge en
overordnet vedligeholdelsesplan.
Det vil sige, at hvis man bor her længe nok – typisk en snes år - så vil man
opleve at få det hele udskiftet.
Ind i mellem går en ting dog i
stykker før den planlagte udskiftning, og i de tilfælde er det ikke sikkert, man får fabriksnye hvidevarer.
- Hvis vi er i en situation, hvor der
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måske kun er få år til en generel udskiftning i den pågældende blok, så
giver det ingen mening at skifte til
helt nyt få år før, fortæller Carsten
Jørgensen.

Renser alle dele
Et godt eksempel er de gamle emfang, der sidder over komfurerne.
Mange steder er der skiftet til nye
og mere moderne – men ikke alle
steder. For at sætte et moderne emfang op skal der ikke bare skiftes hvidevarer, der skal også ændres på den
originale krydderihylde og udsugningen skal tilpasses.
Når det bliver gjort i bare én lejlighed, er udgiften på cirka 10.000
kroner alt medregnet. Hvis det bliver
gjort i en opgang eller en hel blok, er
prisen noget lavere.
- Jeg har gjort det til en vane at
gemme brugte, men stadig brugbare
emfang, og når vi så får brug for at
skifte en defekt, kan vi gøre det for
nogle få hundrede kroner, fortæller

Carsten Jørgensen.
Typisk skiller han et emfang helt,
renser alle dele og skifter for eksempel
timer eller andre defekte dele. Herefter
samles det hele, og den eneste udgift
har været elektrikeren, der lovmæssigt
har været tilkaldt for at afbryde strøm.
- Jeg sørger for at gemme brugbare
stumper, når jeg får et kasseret emfang
ned. Der er ingen grund til at gå ud og
købe et helt nyt emfang til 3000 kroner,
vurderer Carsten Jørgensen.

Plus på budgettet
I de seneste år har Carsten Jørgensen
renoveret og opsat cirka 40 af de gamle
emfang. Med en besparelse på helt op
til 9.000 kroner per styk har det betydet
et væsentlig plus på driftbudgettet.
- I sidste ende er det fælleskabet på
Vapnagaard, der skal betale for nye
stumper, og den regning kan kun ende
et sted – på huslejen, så det er i alles
interesse, at vi reparerer, hvor vi kan,
mener Carsten Jørgensen.
Tekst og foto: Jacob Jürs
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Hesteskoen udvider

LEGEBØRN: 30 nye kvadratmeter og tre nye legeredskaber – sådan ser udvidelsen ud i området Hesteskoen, hvor
områdebestyrelsen har investeret penge i, at børnene nu
har lidt ekstra plads at boltre sig på.
Det fortæller områdeformand Klaus Jelle Christensen til
Vapnagaard Nyt.
Nu er der kommet lidt ekstra kolorit på legepladsen og
området mellem Folehavens parkeringsplads og blok 37
(Folehaven 7-9). Selve legepladsarealet er udvidet med
30 kvadratmeter, som er ’bygget på’ den eksisterende
legeplads med sand som underlag og kraftige rafter som
afgrænsning ud til det omkringliggende grønne område.
Derudover er der kommet tre nye legeredskaber: En lille
skråtstillet karrusel, der ifølge Klaus Jelle Christensen allerede er et hit blandt områdets børn, samt to vipperedskaber – et sutlignende vippedyr, børnene kan stå på og
vippe frem og tilbage, samt et andet vipperedskab, der
mest af alt minder om et lille surfbræt med en kraftig fjeder under.
- Den der hedder en ’surfer’, forklarer Klaus Jelle Christensen og peger på det muntre monstrum - men den
skal jeg IKKE op på, smiler han, mens han viser Vapnagaard Nyt rundt på det nu udvidede legeområde.
Legeområdet her henvender sig ifølge Klaus Jelle Christensen hovedsageligt til børn i alderen fire til otte år,
mens de små legeområder foran de enkelte blokke mere
henvender sig til de helt små børn i området. Derudover
har børn i alle aldre adgang til den store centrale legeplads på Vapnagaard mellem Rytterbakken og Folehaven.
Alle de nye legeredskaber ved Hesteskoen kommer
fra det svenske firma HAGS. Alle børn fra Vapnagaard er
naturligvis velkomne til at komme og prøve Hesteskoens
nye legeredskaber.
Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

30 nye kvadratmeter og tre nye legeredskaber – sådan ser
udvidelsen ud i området Hesteskoen, hvor områdebestyrelsen har investeret penge i, at børnene nu har lidt ekstra plads
at boltre sig på. Her ses områdeformand Klaus Jelle Christensen fra Hesteskoen sammen med barnebarnet Anna.

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, onsdag 13-15 og torsdag 14.3017. 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 aftenog 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
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Mød dronningen
SKAKMAT: Der bliver med garanti et
sammenrend af bønder, konger og
dronninger på Vapnagård Bibliotek
sidst i august.
Her byder Helsingør Skakklub
nemlig børn og unge indenfor til at
lære lidt mere om det sindrige spil
med sorte og hvide brikker og det
ternede bræt. Skakklubben disker op
med en vaskeægte skakinstruktør,
som vil guide dig igennem det gamle
spil, der er et af verdens mest populære spil.
Uanset om du er øvet spiller, eller
om du ikke engang kender reglerne,
er du velkommen, bare du har lyst til
at spille skak.

Lær at spille skak, Vapnagård Bibliotek, mandag den 24. august, mandag den 31. august og mandag den
7. september kl. 14.30-16.30.
Fri entré.

Åbent hus
SUNDHED: Fredag formiddag har
du og dit barn mulighed for at møde
sundhedsplejerskerne fra Helsingør
Kommune. Sundhedsplejerskerne
holder åbent hus hver fredag kl. 1012 i Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8.
Sundhedsplejerskerne, fredage
kl. 10-12, Gl. Vapnagaard
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Sommerpostkort fra Sæby
SOMMERNYDELSE: Som tidligere nævnt sørgede Kirsten Nørregaard, Vapnagaards familierådgiver, igen i år for, at en række familier kom på sommerferie ude omkring i kongeriget.
- I år gik turen til Sæby i Nordjylland, og som der er tradition for på fælles familieferie, havde vi dejligt vejr, fortæller Dorthe Daugaard Nielsen, projektleder fra Medborgercenter Syd, der var med på årets fælles sommerrejse.
Rammen og udgangspunktet for den fælles ferie var Danland Sæby Søbad - tæt på havet, havnen, ishuset og byen. Turen var finansieret via forskellige fonde, så det ikke koster beboerne på Vapnagaard en krone.
Når man siger Nordjylland, må man nødvendigvis også sige Skagen og
Grenen, som ferieflokken fra Vapnagaard naturligvis også tog sig tid til at
besøge i smukt og flot vejr.
- Det var en stor naturoplevelse. Tusind tak til alle jer, der var med på fælles familieferie og var med til at gøre det til en fantastisk uge!, lyder det afslutningsvis fra Dorthe Daugaard, der også var med i Fårup Sommerland.
Tekst: Dorthe Daugaard Foto: Dorthe Daugaard og Kirsten Nørregaard

Ny pullert ved servicecenteret
STOP!: Du kender dem sikkert allerede fra indkørslen til området ved
Kronborg og Søfartsmusset ved havnen i Helsingør: Solide og kraftige
pullerter, der skal regulere trafikken
til og fra området.
Nu er pullerterne også kommet til
Vapnagaard, nærmere betegnet ved
gavlen af Vapnagård Bibliotek på torvet foran Vapnagaard Servicecenter.
Her skal en hæve- og sænkbar pullert
sammen med en lille garde af såkaldte stelere være med til at regulere
trafikken ad vejen forbi servicecenteret op imod Laden.
Den nye hæve- og sænkbare pullert ved Vapnagård Bibliotek kan betjenes med en ’klikker’, der styrer, om
pullerten kører op eller ned. Derfor
bliver det også muligt at styre pullerten, hvis man har et legalt ærinde
ved Laden – eksempelvis i forbin-

delse med fest. Når man lejer Laden,
vil der være mulighed for at låne en
’klikker’ til pullerten, hvis man har behov for det.
Pullerten er forsynet med lys, så
den er synlig om natten. Og det er
måske meget godt at være ekstra
opmærksom på, hvor pullerten står:
Her er nemlig tale om en særdeles
kraftig og solid sag, der står fast, selv
om man forsøger at hamre ind i den
med en bil. Så blot et råd, hvis du i bil
møder en hævet pullert: STOP! … ellers stopper den dig.
Tekst og foto: Mikkel Frank
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- Beboerne er glade for LED-belysningen.
Det er de tilbagemeldinger, jeg får. De
synes, det er så dejligt. Det gør mig glad
indeni. Som kasserer er jeg vant til at
passe på pengene her på Vapnagaard.
Med LED-belysningen er der en kæmpebesparelse at hente, slutter Kaj Larsen,
der håber på, at LED-belysningen på sigt
bliver udbredt til også at dække gangarealer, fællesarealer, Laden og Vapnagaard
Servicecenter.
(Foto: Mikkel Frank)

Ny LED-belysning
kan give millionbesparelser
LYS IDÉ: Det er billigere, det er bedre, og det er til glæde for beboerne.
Den nye LED-belysning, der siden
begyndelsen af året har været afprøvet i blok 52/Ponydalen, ser ud til at
være en rigtig lys ide, for belysningen viser sig at være en gevinst hele
vejen rundt.
Det fortæller Kaj Larsen, kasserer
i Vapnagaards Fællesbestyrelse, der
har været med til at sætte forsøget
med LED-belysning i værk.
- LED-belysningen betyder en
kæmpebesvarelse for os – ikke bare i
kroner og øre, men også for miljøet.
Den type belysning giver et bedre og
mere klart lys, samtidig med at LEDbelysningen er mere stabil og ikke
skal udskiftes så tit som glødepærer
og el-sparepærer, fortæller Kaj Larsen til Vapnagaard Nyt.

Forsøg med LED-belysning
Siden februar 2015 har blok 52 dannet rammen om forsøget med LEDbelysning i kælder- og opgange.
Her er der også blevet opsat sensorer til at styre lyset samt målere til
at vise den reelle strømbesparelse i
kilowatt-timer. Sideløbende har blok

51 i Ponydalen fungeret som ’kontrolblok’ for at have noget at holde
erfaringerne og målingerne fra LEDprøvebelysningen op imod.
- Med målerne i både blok 51 og
52 ved vi helt nøjagtigt, hvor meget
strøm der er brugt i de to blokke. Det
har vi fulgt meget tæt, fortæller Vapnagaards kasserer.

Strømforbrug stærkt reduceret
Og det er ikke småører, der er at
spare. Ifølge de målinger og beregninger, Kaj Larsen har fået lavet, bruger blok 51 med den ’gammeldags’
belysning næsten 22 kWh i døgnet,
mens blok 52 med den nye LED-belysning og sensorstyringen af lyset
kun bruger knap 4 ½ kWh i døgnet.
På årsbasis svarer det ifølge Kaj
Larsen til, at strømforbruget er reduceret med næsten 80 procent.
I kroner og øre betyder det ifølge
Kaj Larsen en besparelse på over
16.000 kroner pr. blok om året. Hvis
LED-belysningen blev indført i alle
Vapnagaard-blokke, vil den samlede
besparelse over 25 år blive på cirka
18 ½ million kroner, viser Kaj Larsens beregninger. Investeringen for

at sætte LED-belysningen op samlet
for Vapnagaard i alle blokke vil være
tjent ind på lidt over tre år.
Rie Skjoldmose, formand for Område 76, Ponydalen, har det helt store
smil fremme, da hun viser Vapnagaard Nyt den nye LED-belysning:
- Jeg må virkelig sige: Det her, dét
er vejen frem. Ingen tvivl om det, lyder det fra formanden.
Måske bliver den nye strømbesparende LED-belysning snart virkelighed for hele Vapnagaard:
- Det er mit ønske, at vi i begyndelsen af 2016 kan udbrede LED-belysningen til alle blokkene på Vapnagaard, siger Kaj Larsen, der glæder sig
over resultaterne fra Ponydalen:
- Beboerne er glade for LED-belysningen. De synes, det er så dejligt.
Som kasserer er jeg vant til at passe
på pengene her på Vapnagaard,
og med LED-belysningen er der en
kæmpebesparelse at hente, slutter
Kaj Larsen, der håber på, at LED-belysningen på sigt bliver udbredt til
også at dække gangarealer, fællesarealer, Laden og Vapnagaard Servicecenter.
Tekst og foto: Mikkel Frank
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Formanden takker af

Samarbejde, diplomati og den gode tone har igennem seks år været de helt centrale nøglebegreber for
Per Olsen som formand på Vapnagaard. Nu er tiden
inde til, at Per trækker sig og overlader formandstøjlerne til en anden. Vapnagaard Nyt har snakket med
den afgående formand.

FORMANDSFARVEL: Det kom lidt pludseligt, at Per Olsen
trådte ind i formandsrollen på Vapnagaard. Ganske vist
havde han siddet som områdeformand i Sporegangen
Øst, siden han flyttede ind på Vapnagaard i 1986 og blev
en del af boligområdets fællesbestyrelse.
Men Vapnagaards formand igennem omtrent 35 år,
Ole Husum, døde pludseligt, og Per Olsen trådte i første
omgang til som konstitueret formand. Med sig i bagagen
havde Olsen erfaring fra arbejdet som blandt andet næstformand i ’Klubben for maskinarbejdere ombord’ på Helsingør Værft samt interessen for foreningsarbejde.
- Med den baggrund havde jeg lyst til at tage fat på
arbejdet som formand for Vapnagaard. Og så havde jeg
den fulde opbakning fra fællesbestyrelsen, hvilket var
altafgørende for mig, fortæller Per Olsen, der i kølvandet
på at han blev konstitueret formand også blev valgt som
Vapnagaard Nyt August 2015 45. årgang Nr. 3

formand.
Og skiftet fra at sidde som områdeformand i fællesbestyrelsen og til at blive formand var til at tage at føle på.
- Det var helt bestemt et skifte for mig. Der er stor forskel på at sidde på sidelinien og til pludselig at sidde for
bordenden. Men jeg havde ingen større nervøsitet ved
at træde ind i formandsrollen, for jeg havde været med i
det beboerdemokratiske arbejde på Vapnagaard i mange
år. Jeg oplevede, at jeg var respekteret og værdsat i fællesbestyrelsen, og på den baggrund havde jeg mod på at
tage fat på formandsopgaven, smiler Per Olsen, når han
tænker tilbage på sin første tid i formandsstolen.

Godt og tæt samarbejde
Hurtigt fandt Per Olsen også ud af, at det var vigtigt at få
et godt og tæt samarbejde op at køre med Boliggården
og direktøren Birte Flæng Møller.
- Ole Husum var en helt anden type formand med
35 års pondus og erfaring i handsken. Min fremmeste
opgave som formand, var at få stablet et godt og tæt
samarbejde med Boliggården på benene. Det var alfa og
omega – ikke mindst på grund af renoveringsprojektet:
Hvordan får vi løst den store opgave bedst muligt sam-
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men?, fortæller den snart forhenværende formand.
Og den netop overståede renovering af Vapnagaard
står tilbage for Per Olsen som en af de helt centrale opgaver i hans tid som formand. Men også andre emner har
tegnet det store billede for ham.
- Renoveringen er uden sammenligning den helt store
ting. Men jeg vil også pege på den boligsociale helhedsplan for Vapnagaard som noget meget væsentligt i min
formandstid. Det var lige i de år, at jeg kom til som formand, at det boligsociale arbejde blev mere omfattende,
fortæller Per Olsen og vender for et kort øjeblik tilbage til
renoveringen på Vapnagaard:
- I forbindelse med renoveringen var det altafgørende for os, at beboerne blev informeret bedst muligt
om, hvad der skulle ske, så de var klædt på til at komme
igennem renoveringen. Stigestrengsprojektet før renoveringen var i virkeligheden en øvelse for beboerne, så de
kunne vænne sig til det store arbejde med selve renoveringen.

Den gode tone
Som nævnt har begreber som samarbejde, diplomati og
’den gode tone’ altid været kardinalpunkter for Per Olsen i
hans virke som formand.
- Den gode tone er så vigtig – SÅ vigtig – for ellers kan
man ikke tale ordentligt sammen, så man kan komme
videre og i fællesskab finde en løsning på tingene. Som
formand har jeg oplevet et supergodt samspil mellem beboere og fællesbestyrelsen, og samarbejde og diplomati
er nogle helt centrale elementer i den sammenhæng.
Det er måden, som jeg mener, at man skal arbejde på,
fortæller Per Olsen, der i sine år som formand har vist en
formidabel evne til at kunne springe fra helhedens store
panoramabillede og ned til den lille detalje, som han ved,
betyder meget for beboerne i dagligdagen.
- I forbindelse med begrebet samarbejde vil jeg også
meget gerne fremhæve samarbejdet med inspektørgrupperne og ejendomsfunktionærerne på Vapnagaard. Det
har haft stor betydning, at vi har haft så godt et samarbejde, fortæller den snart 75-årige herre med det venlige
smil, det bløde blik og den afvæbnende stemme.

Per Olsen kan nævne mange aspekter af formandsarbejdet, som han kan kigge tilbage på med glæde, men
han glæder sig særligt over, at det lykkedes ham og fællesbestyrelsen at få etableret en række lege- og motionsområder på Vapnagaard, så beboerne også havde nogle
’tilflugtssteder’, når renoveringsarbejdet trængte sig ekstra hårdt på ude omkring i og ved lejlighederne.
Per Olsen glæder sig også over, at økonomien i det store renoveringsprojekt blev overholdt så godt, at huslejestigningen på Vapnagaard blev lavere end forudset.

At kende sin besøgelsestid
Vi nærmer os søndag den 13. september. En skæringsdato
for Vapnagaard. En skæringsdato for Per Olsen. Dagen betyder nemlig fællesmøde på Vapnagaard og dermed sidste officielle tjans for Per Olsen som formand for Helsingør største boligområde, inden han giver stafetten videre.
- Man skal kende sin besøgelsestid. Til februar fylder
jeg 75 år. Jeg har aftjent min værnepligt på Vapnagaard
og været med i beboerdemokratiet siden 1986. Det er et
godt tidspunkt at trække sig tilbage – det rette tidspunkt
at takke af. Det kan godt være, at man så at sige stadig ser
frisk ud i tandkødet, men jeg er efterhånden gået hen og
blevet det, man kan kalde en gammel mand, og så gælder
det om at kende sin besøgelsestid, lyder det med et smil
fra Per Olsen, der også ser frem tiden efter formandsopgaven:
- Det bliver da dejligt at kunne stå op om morgenen
uden at skulle tænke på alle mulige ting. Der er andre interesser, som jeg nu får mere tid til at dyrke – kulturinteresserne, fritidslivet, kolonihaven og ikke mindst gymnastikforeningen.
Per Olsen fortsætter nemlig som formand for Helsingør
Motionsgymnastikforening og for Gurre Haveforening:
- Jeg har stadig et par gnaveben, som jeg kan sidde
og tygge i. Jeg føler ikke, at jeg får problemer med at få
tiden til at gå. Foreningslivet har stadig en stor plads i mit
hjerte, slutter Per Olsen.
En stor tak skal i hvert fald lyde fra Vapnagaard Nyt til
den afgående formand!
		
Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen
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Tryghedsvandring
TRYGHED: De vandrer for tryghed
og forebyggelse. Onsdag den 2. september kl. 17-20 tager udvalget for
Tryghed og Forebyggelse i Helsingør
Kommune på tryghedsvandring på
Vapnagaard og i Nøjsomhed.
Formand Per Olsen, Boliggårdens
direktør Birte Flæng Møller, repræsentanter fra politiet, fra de to boligafdelingers helhedsplaner samt
tidligere borgmester Johannes Hecht
Nielsen er blandt de inviterede til at
deltage i vandringen.
Tanken er, at en gruppe konsulenter, der også deltager i vandringen,
skal udarbejde en rapport, som skal
danne grundlag for det videre arbejde med at skabe tryghed og forebyggelse i Helsingør Kommune, fortæller
Katrine Dencker, formand for Udvalget for Tryghed og Forebyggelse, til
Vapnagaard Nyt.

Dagsorden:

Middag for kvinder

MIDDAG: Nu er det igen tid til middag for kvinder i Laden.
Onsdag den 9. september kl. 1820 og onsdag den 4. november kl.
18-20 kan du som kvinde deltage i
arrangementet, hvor fællesspisning,
uformel snak og hygge er nogle af
hovedingredienserne. Alle kvinder er
velkomne.
Middag for kvinder er arrangeret
af Medborgercenter Syd, Helsingør
Kommune samt helhedsplanerne for
Nøjsomhed og Vapnagaard.
Middag for kvinder, onsdag den
9. september kl. 18-20 og onsdag
den 4. november kl. 18-20, Laden,
Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8, Helsingør. Alle kvinder er velkomne.

Loppemarked i Laden
LOPPEMARKED: Lørdag den 19. september kl. 10-16 og søndag den 20.
september kl. 10-15 er der loppemarked i Laden, Hovmarken 8.
Alle er velkomne.
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Til beboerne i afdeling 24 Vapnagaard

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT FÆLLESMØDE
Søndag den 13. september 2015 kl. 09.00
i Laden på Gl. Vapnagaard
1.

Valg af dirigent og stemmetællere.

2.

Fællesbestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde.

3.

Orientering om regnskabet for 2014. Godkendelse af driftsbud
get for 2016, drifts- og vedligeholdelsesplan for 2016 samt øko
nomi til lokalområderne for 2016.

4.

Behandling af indkomne forslag.

5.

Valg af medlemmer til fællesbestyrelsen:
-   Valg af formand for 2 år (nyvalg)
-   Valg af sekretær for 2 år

6.

Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på fællesmødet skal fremsættes skriftligt og afleveres i Servicecenteret senest fredag den 28. august 2015
kl. 12.00. Driftsbudget, vedligeholdelsesplan, forslag m.m. omdeles i
årshæftet en uge før mødet.
På fællesbestyrelsens vegne
Per Olsen

VAPNAGAARD

Boliger på toppen af Helsingør

Håndværkere på besøg
RENOVERING: 1-årsgennemgangen
for område Hesteskoen og Folehaven starter op omkring midten af
september 2015. Det betyder, at der
vil være en håndfuld håndværkere
fra Enemærke & Petersen ved blokkene igen i en kortere periode.
Det fortæller Helene Drud Madsen, Boliggårdens byggetekniske
medarbejder, til Vapnagaard Nyt.
Beboerne i de berørte områder
har modtaget mangellister, hvor de
har haft mulighed for at skrive forhold på vedrørende den indvendige
del af renoveringen. De fleste af de

beboere, der har afleveret en mangelliste vil forud for den egentlige
1-årsgennemgang med Enemærke
& Petersen, få besøg af Helene Drud
Madsen. Denne gennemgang vil
foregå i løbet af uge 35. Her vil de enkelte forhold blive vurderet, så der til
1-årsgennemgangen ikke er tvivl om,
hvad Enemærke & Petersens håndværkere skal udføre.
Ejendomsmesteren gennemgår
alle udeområderne forud for 1-årsgennemgangen, så der også bliver
taget hånd om disse forhold.
			
frank
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Det Grå Guld byder velkommen
GULDTUR: Vapnagaards seniorklub,
Det Grå Guld, bugner af medlemmer
i øjeblikket.
Det fortæller klubbens formand
Anette Krone til Vapnagaard Nyt, efter at klubben nu er oppe på over 40
medlemmer:
- Vi har fået 15 nydanske kvinder
i klubben. Det er en stor glæde at
have nydanskere i Det Grå Guld. De
er så søde og meget hjælpsomme.
Det glæder mig meget.
Det Grå Guld har netop været på
sommersviptur til Sverige, og allerede onsdag den 9. september stævner klubbens medlemmer ud igen,
når turen går til Dragør Fortet. Turen
begynder kl. 10 om formiddagen fra
Vapnagaard og slutter ved 16-tiden.
Der vil være spisning undervejs.

- Onsdag den 7. oktober blænder
seniorklubben op for et foredrag
af projektleder Dorthe Daugaard
fra Medborgercenter Syd og Hanne
Andersen fra Helsingør Kommune.
Temaet for foredraget er ’At danne
bro mellem danskere og nydanskere
i den tredje alder’, fortæller Anette
Krone.
Det Grå Guld åbner op for den nye

sæson onsdag den 2. september i seniorcenteret, Hestens Bakke 43.
Ønsker du at vide mere om Det
Grå Guld og klubbens mange ture
og aktiviteter, er du velkommen
til at kontakte Anette Krone på tlf.
2239 2030 eller på mail-adressen:
anettekrone@yahoo.dk
Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

Kontakt

På telefon 4925 2627 træffer du:

- Drift- og teknisk afdeling hverdage mellem klokken 8.00 og 9.00
samt torsdage mellem klokken 15.00 og klokken 16.00
- Ejendomsmester og vicevært hverdage mellem klokken 8.00 og 8.30
Du kan også møde op og tale med din vicevært på det lokale
ejendomsmesterkontor hverdage mellem klokken 8.30 og 9.00
Serviceafsnit 1 (Hestens Bakke og Sporegangen)
Kontor: Sporegangen 7, kld. | vap1@boliggaarden.dk
Serviceafsnit 2 (Hovmarken, Rytterbakken, Horsedammen og Ponydalen)
Kontor: Horsedammen 12, kld. | vap2@boliggaarden.dk
Serviceafsnit 3 (Blishøj, Folehaven, Hesteskoen og Piskesmældet)
Kontor: Folehaven 9, kld. | vap3@boliggaarden.dk
Varmemester Kontor: Blishøj 18, kld. | varme-vap@boliggaarden.dk
Telefon 4925 2613 hverdage mellem klokken 8.00 og 8.30
Personlig henvendelse på kontoret hverdage mellem klokken 8.30 og 9.00
Skal du aflevere nøgler eller give besked til viceværterne udenfor træffetiderne,
kan du henvende dig til Vapnagaard ServiceCenter, Hovmarken 7 - her finder du
også nøgleboks og postkasse til brug aften og i weekender.

Kontakt
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Vapnagaard i glimt

Foto: Bendt Olesen
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Navne
Guldbryllup

Karlsson 60 år
NAVNE: Navnet er Karlsson – Ole
Karlsson. Eller Ole René Karlsson for
at være helt nøjagtig. Og nu tikker
alderstallet snart op på 60.
Fredag den 18. september runder ’Mr. Vapnagaard TV’ et af livets
skarpe hjørner. 60 lys skal der til lagkagen, når et af Vapnagaards populære og folkekære ansigter virkelig
træder ind i de voksnes rækker. De
fleste beboere kender sikkert Ole og
hans tro væbner, hunden Zeus, fra
arbejdet med VTV og fra sin utrættelige indsats i IT-caféen på Vapnagård
Bibliotek samt utallige besøg hos
beboere, der ønsker lidt hjælp til at
få styr på alle fjernsynskanalerne. Andre kender måske Ole Karlsson som
formand for område 74 Rytterbakken
på Vapnagaard.
Fra Vapnagaard Nyt skal lyde et
stort tillykke til Ole.
Tekst og foto: Mikkel Frank

NAVNE: Fredag den 23. oktober får
ægteparret Lene og Klaus Jelle Christensen fra Hesteskoen med garanti
lidt tårer i øjnene.
Den dag fejrer ægteparret nemlig
guldbryllup – 50-årsdagen for deres
ægteskab. Ifølge Klaus Jelle Christensen inviterer parret til åbent hus i
Hesteskoens festlokaler (Hesteskoen
3) på selve dagen i tidsrummet 10-12,
hvor folk er velkomne til at komme
og være med til at fejre dagen sammen med guldbrudeparret.
Lene og Klaus mødte hinanden
tilbage i 1962, da de begge arbejdede i Helsingør Brugsforening: Lene
var i lære på kontor, mens Klaus var i
butik.
- Sloganet for Brugsen dengang
var ’Vi mødes i Brugsen’ – og det

gjorde vi så, griner Klaus Jelle Christensen, når han tænker tilbage på
dengang, han og Lene mødte hinanden.
Parret flyttede til Vapnagaard i år
2000, og inden da havde de boet i
hus på Hobrovej igennem 30 år.
Et stort tillykke med guldbrylluppet fredag den 23. oktober!
Tekst: Mikkel Frank Foto: Privatfoto

Direktøren fylder 60

NAVNE: Der bliver med garanti skåltaler, hurraråb og festlig stemning
om eftermiddagen i Laden fredag
den 2. oktober.
Birte Flæng Møller, direktøren for
Boliggården, runder nemlig 60 år, og
det bliver markeret med en reception
i Vapnagaards store, centrale festlokale Laden.
Derfor inviterer Birte Flæng Møller til åbent hus for at fejre, at hun
nu runder et af de skarpere hjørner i
livet.
Åbent hus, Birte Flæng Møller 60

Væbnercaféen genåbner

Juletur til Tyskland

NY SÆSON: Væbnecaféen åbner for
en ny sæson torsdag den 10. september med stegt flæsk og persillesovs.

JULETUR: Julemarkederne i Kiel, Lübeck og Hamburg er målene for årets
juletur den 25. - 27. november.

år, Laden/Vapnagaard, Hovmarken
8 Helsingør, fredag den 2. oktober
kl. 14-16.
Tekst og foto: Mikkel Frank

Ønsker du yderligere oplysninger om
juleturen, kan du kontakte Birger Pedersen på tlf. 6013 3002.
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14 I BEBOERINFORMATION

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.
Rebecca Dyrby: red@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. 8-8.30
Kontortid kl. 8.30 - 9.
DE 3 SERVICEAFSNIT
Tlf. henvendelse til afsnittene
49 25 26 27. Telefontid kl. 8-8.30
Kontortid kl. 8.30 - 9.

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 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:
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)

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

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 1. tir/mdr. kl. 19 -20

SERVICEAFSNIT 2
For adresserne Hovmarken, Rytterbakken, Horsedammen og Ponydalen.
Kontor: Horsedammen 12, kld.
Ejendomsmester Jan Thomsen
E-mail: vap2@boliggaarden.dk
SERVICEAFSNIT 3

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: omr73@vapnet.dk
(tlf. 4925 2603)
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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
Formand: Birthe Aggebo
Telefon til formand 4158 2726
Kontor: Piskesmældet 12, kld./4925 2607
E-mail: omr.77@vapnet.dk.
Bestyrelsen træffes efter aftale
på telefon 4925 2607
OMR. 78, HESTESKOEN
Blok 36, 37, 42, 43, 44, 45
Formand: Klaus J. Christensen
Hesteskoen 3, st. th.Tlf. 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 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.
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 ejendomskontoret 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

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
HELS. GYMNASTIK F
 ORENING
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 kasserer:
Kirstine Kromborg, Thors-vænget 8,
3000 Hels. Tlf. 2395 7332
E-mail: kirs_wicca@hotmail.com
KRONBORG LINEDANCE
Laden, tirsdage kl. 17-21
mandage i ulige uger kl. 18.15-19.30
Kontakt: Susanne Nielsen, tlf. 2617 0590,
E-mail: susnielsen58@gmail.com og
Lone Nilsson, tlf. 4922 1051.

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

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

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

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

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

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

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,

VFK - 72 VAPNAGÅRD FODBOLDKLUB
Blishøj 6, kld.
Kontaktperson: Jesper Christensen,
tlf. 2089 3500. www.vfk72.dk

VAPNAGAARD TV (VTV)
Vapnagård ServiceCenter,
Hovmarken 7.
Tlf. 4925 2638.
Hjemmeside: www.vtv.dk
Email: vtv@vtv.dk
Formand: Ole Karlsson, tlf. 2635 1445
E-mail: formand@vtv.dk
* Udsendelse daglig kl. 9, kl. 17 og kl. 21
* Meddelelser til Tekst TV og Infokanalen
afleveres i Vapnagaard ServiceCenter
eller på e-mail vtv@vtv.dk
DANSKE HANDICAPORGANISATIONER
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
Torsdag kl. 10 - 15
Kontaktperson:
Lotte Holmgreen, tlf. 2010 1122
SLÆGTSFORSKNING
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Tirsdag kl. 9 - 12 i ulige uger:
Første gang tirsdag den 8. september
Kontaktperson:
Jørgen Petersen (formand)
Tlf. 40 85 67 02
dis.helsingor@gmail.com
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

FKF - 96 FODBOLDKLUB
Hesteskoen 18, kld.
Form.: Selahattin Taspinar,
Tlf. 4922 3552. Mobil 2026 8033
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MIN GODE NABO BLOMST
16 I

De er der altid for mig
NABOSKAB: Det er nærmest rørende at læse Cecilie Keinickes indstilling af naboerne, Jeanett Thomsen og René
Hansen fra Sporegangen, til Vapnagaard Nyts nabobuket.
Prøv blot at høre nogle af de rosende ord:
- De er der altid for mig og min hund. De er som en
reservefamilie, som jeg elsker meget højt. De laver tit
mad til mig og passer mig, når jeg er syg, lyder nogle af
ordene fra Cecilie til overboerne Jeanett og René.
Hun glæder sig over at have SÅ gode naboer, og derfor fortjener de fuldt ud Vapnagaard Nyts nabobuket,
mener Cecilie Keinicke.
- De er super sjove, søde, hjælpsomme og dejligt tossede. Tak, fordi I altid gør så mange gode ting for mig,
lyder det fra Cecilie, der overraskede og glædede sine
overboer med smukke blomster.
Måske havde Jeanett og René luret, at underboen var
på trapperne med blomster til dem, men glæden var alligevel til at tage at føle på, da Cecilie dukkede op med
favnen fuld af flora.
Tillykke til Jeanett Thomsen og René Hansen med
den flotte nabobuket!
... og fortsat god vind med det gode naboskab.
Tekst: Mikkel Frank Foto: Bendt Olesen

- De er der altid for mig og min hund. De er som en reservefamilie, som jeg elsker meget højt. De laver tit mad til mig
og passer mig, når jeg er syg, lyder nogle af ordene fra Cecilie Keinicke til naboerne Jeanett Thomsen og René Hansen.
		
(Foto: Bendt Olesen)

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

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

Fordi: 



Navn: 



Adresse: 







Indsender:



Dit navn: 



Telefonnummer: 
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