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dette nummer af Vapnagaard Nyt introduceres prisen ’Beboer-buketten’. Det er
dig som beboer, der er kan være med til at bestemme, hvem der skal modtage
prisen. Kender du en beboer, som du mener fortjener et skulderklap? Så tøv ikke
med straks at sende din nominering afsted! Se meget mere på side 3.

Børnesiden Hvilken sti skal de små vælge? Lyserød: 1, grøn 3 og orange 2. Der er 23 monstre i cirklen.

DISTRIBUTION
Vapnagaard Nyt uddeles til
beboerne på Vapnagaard af
områdebestyrelserne

– Uduelig!

– Hov, du tabte
din handske

REDAKTION & LAYOUT
Berit Vedelsby (bve)
bve@boliggaarden.dk
Tlf. 4925 2627

FEJL I BLADET
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drift1@boliggaarden.dk
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UDE I VIRKELIGHEDEN

ANSVARSHAVENDE
Anje Holmstad
Tlf. 6131 4095

Vapnagaard Nyt optager ikke
kommercielle annoncer, men
bringer gerne omtale af social,
kulturel og foreningsmæssig
karakter

– Lukt!
arre

– Føj!

Vapnagaard Nyt udkommer
fire gange om året: 10. marts,
10. juni, 24. september og
1. december

Her i Vapnagaard bør det vel være muligt at holde en respektfuld tone, selvom man
er uenige med hinanden? Det handler interviewet med Vapnagaards næstformand,
Christina Job, om. Hun slår et slag for de frivillige kræfter i Vapnagaard og siger: "Jeg
ved godt, at man skal tage brok på de sociale medier med forbehold, men jeg ville
ønske, at folk var mere nysgerrige... I stedet for at sige ’det er også bare for meget
at…’, skulle de hellere spørge ’hvordan kan det være at..?’" Christina er bekymret for,
at den hårde tone vil holde nogle beboere fra at engagere sig. Læs side 6.
Bruger du Kulturhus Syd? Hvis ikke får du måske lyst til det, når du møder kulturhusets leder Anette og ser billeder fra aktiviteter gennem de sidste fem år. Kulturhus
Syd har brugere fra hele Nordsjælland og der er spændende arrangementer for alle.
Det kan du se og læse på side 10.
Det varmere vejr er på vej og det er udendørsaktiviteterne også. På Opslagstavlen
side 14-15 kan du f.eks. læse om affaldsindsamling og påskejagt ude i områderne.
Når det bliver sommer rejser Kirstens Rejser til Sæby Søbad, der ligger ved en dejlig
strand. Måske kan din familie komme i betragtning? Læs mere på side 13.
På gensyn omkring 10. juni, hvor de frivillige fra områdebestyrelserne igen lægger
bladet i din postkasse.
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Hvem gør Vapnagaard
til et bedre sted at bo?
Den tidligere 'Nabo-buket' er
tilbage i nye klæder, og du kan
nominere den beboer, som
du mener, skal modtage prisen.
Kender du en beboer i Vapnagaard, der
fortjener et skulderklap og en buket
blomster, fordi han/hun er med til at
gøre Vapnagaard til et bedre sted at
bo? Så kan du nominere ham/hende til
den nystiftede pris ’Beboer-buketten’.
Med prisen følger en buket blomster
og et diplom, hvor det fremgår, hvorfor beboeren modtager prisen.
Send navnet på den beboer du vil
nominere og en kort begrundelse for,
hvorfor du mener, at prisen skal gå
til din kandidat. Hvad har personen
gjort, som gør Vapnagaard til et bedre
sted at bo? Det kan både være små
og store ting, bare de betyder noget
særligt for dig.

Måske mener du, at det bør påskønnes,
at din kandidat f.eks. er sød ved børn,
altid er hjælpsom overfor andre eller
arbejder frivilligt ved en af områdets
mange aktiviteter – eller det kan være,
at der er en helt særlig situation eller
begivenhed, som du vil fremhæve.
Modtageren af ’Beboer-buketten’
indstilles af dig som beboer og det er
medlemmer af Fællesbestyrelsen, der
står for den endelige udvælgelse. Du
kan løbende indsende forslag.
Prisen gives fire gange årligt og modtageren afsløres i Vapnagaard Nyt og
på Facebook.
I det næste nummer af Vapnagaard
Nyt kan du læse, hvem der er blevet
valgt til at modtage den første buket
blomster – og hvorfor.

Sådan gør du
Skriv navnet på den beboer du
vil nominere og en begrundelse
for, hvorfor du mener, at din
kandidat fortjener prisen.
Sms eller mail dit forslag til din
områdeformand eller til formand
for Fællesbestyrelsen Anje
Holmstad. Se mobilnumre og
mailadresser bagerst i bladet.
Du kan også lægge en seddel i
Driftskontorets postkasse.

Send dit forslag allerede i dag!
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Tryghedsvandring

TEKST & FOTOS: BVE

Når mørket sænker sig
Mørke områder, ujævne belægninger og bilister, der kører for
hurtigt – men også blik på fremtidens muligheder for et mere
åbent Vapnagaard, var på denne
tryghedsvandrings dagsorden.
Vi mødes foran Servicecentret midt i
Vapnagaard. Det er koldt her først i
februar. Klokken er fem, og det er
endnu ikke helt mørkt. Ole Skjellerup,
leder af Helsingørs Boligsociale Helhedsplan, er tovholder på tryghedsvandringen, vi nu begiver os ud på.
Ruten har 12 stop, der er tegnet ind
på det kort, vi hver især har fået udleveret. Punkterne til ruten er indsamlet
fra beboernes repræsentanter, nemlig
områdebestyrelserne i Vapnagaards
11 områder.
Målet for vandringen er at finde og
samarbejde om løsninger, så de
utrygge steder igen kan blive trygge at
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færdes samt at drøfte mulige stisystemer og grønne områder, der kan åbne
Vapnagaard mere op for omverdenen.
Derfor er repræsentanter for stort set
alle områder til stede: Vores gruppe består – udover Ole – af Jan (driftsleder),
Anje (Formand for Fællesbestyrelsen),
Christina (næstformand), Solgerd
(sekretær), Mona og Hanane (bydelsmødre), samt medarbejdere fra Helsingør Kommune, SSP (kriminalitets
forebyggelse), Teknisk Forvaltning og
Nordsjællands Park & Vej.
Turen er på forhånd beregnet til to
en halv time, og Ole styrer tiden
stramt, for vi skal holde tidsplanen,
selvom der er mange gode ideer og
inspirerende samtaler undervejs. Der
er enighed om, at der skal være nem
adgang til og fra Vapnagaard, og at
mennesker, der bor udenfor området,
men passerer gennem Vapnagaard,
kan være med til at øge trygheden.
Når den ombyggede svømmehal og
den nye Multihal samt fremtidens

byggerier ved Cinema-grunden står
klar til brug, vil der formentlig være
flere, der naturligt vil have deres gang
på Vapnagaards stier.
Vi har en del ’mørke stop’ på ruten;
steder som nogle beboere oplever
som utrygge, fordi der ganske enkelt
mangler belysning. Nu hvor tusmørket
har indfundet sig, er det tydeligt, at
her kan det være utrygt at gå alene
om aftenen. I de fleste tilfælde bliver
der truffet en hurtig beslutning om at
opsætte ekstra belysning.
Helt så enkelt er det ikke at komme af
med den utryghed, der kan opstå, når
forskellige grupper af unge hænger
ud i områderne om aftenen. Flere
beboere oplever gruppernes adfærd
som utryghedsskabende, især når der
i nogle tilfælde – ret åbenlyst – foregår ulovligt salg. SSP og Helsingørs
Boligsociale Helhedsplan fortæller,
at de i samarbejde har fokus rettet
mod de ungegrupper, det handler om.
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Driften

Turens højdepunkt er
nok søen midt i Vapnagaard. Da tryghedsvandringen passerer
broen, stopper de fleste
af os op og kigger ud
over det blanke, mørke
vand. Lyset fra lejlighederne og den stemningsfulde belysning
langs kanterne spejler
sig i overfladen. ”Hold
op her er smukt!”, er
der en, der udbryder.

Jan D. Pihl stopper
Vapnagaards driftsleder har søgt nye
udfordringer og stopper hos Boliggården.
Der er i skrivende stund samtaler i gang
med en kommende driftsleder i Vapnagaard. Jan D. Pihl har fået nyt job og har
sidste arbejdsdag den 31. marts. Han
sender denne hilsen til alle beboere:
"De sidste 5,5 år i Vapnagaard har
været et spændende og udfordrende
arbejde, som jeg har nydt fra dag ét. Jeg
har mødt mange engagerede beboere
gennem årene og vil gerne sige tak til
jer alle for samarbejdet. Tak til alle i
bestyrelserne og udvalgene – bliv ved

med at være de ildsjæle I er. Og til
beboerne: Bak dem op, for de kæmper
for jeres sager.
Vi har oparbejdet et stærkt drifts
team i Vapnagaard. Jeg håber I alle vil
støtte op omkring dem i fremtiden.
Disse folk er ligeledes engagerede i
deres arbejde og i at servicere jer
beboere på den bedste måde.
Pas godt på hinanden – og husk på
at driften og beboerne er fælles om at
videreudvikle Vapnagaard.
Tak for denne gang”.

Nye åbningstider
Det kan være med indsatser omkring
lommepengejobs og klubaktiviteter,
men også målrettede indsatser fra
politiets side.

Boliggårdens kontorer, også
Driftskontoret i Vapnagaard, har
fået ens åbningstider.

Turens højdepunkt er nok søen midt i
Vapnagaard. Da tryghedsvandringen
passerer broen, stopper de fleste af os
op og kigger ud over det blanke, mørke
vand. Lyset fra lejlighederne og den
stemningsfulde belysning langs kanterne spejler sig i overfladen. ”Hold op her
er smukt!”, er der en, der udbryder.

Boliggården har besluttet, at alle kontorer, både de fire driftskontorer og
Udlejningen på Trækbanen, skal have
ensartede og kortere åbningstider.

Der er planlagt endnu en tryghedsvandring til næste år – med en ny rute, der
vil stoppe på steder, som beboere i det
kommende år udpeger som utrygge.
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Du kan godt bestille tid til personligt
fremmøde uden for åbningstiden, hvis
det ikke er muligt for dig at møde op i
formiddagstimerne.

Servicecentret
Beboere er – også udenfor Driftskontorets åbningstid – velkomne
i Servicecentret, som er den del af
kontoret, der ikke huser driften.
Du skal blot være opmærksom på,
at du ikke har mulighed for at få
hjælp ved skranken udenfor driftens
åbningstid. Til gengæld kan du drikke
kaffe, the og kakao, læse avis, låne
bøger og bruge computer og printer.

Driftskontoret

Servicecentret

Personligt fremmøde:
hverdage 10-12
Telefon: hverdage 8-10
Tlf. 4925 2627

Mandag-torsdag 8-15
Fredag 8-14
– læs avis, brug printer m.v.
udenfor driftens åbningstid

TEKST: BVE

Da vi nærmer os tryghedsvandringens
afslutning, er Oles liste lang. Opgaverne er skrevet ned, og ansvaret
er fordelt. Det handler både om helt
konkrete forbedringer som f.eks.
fartnedsættende foranstaltninger,
reparation af terræn og flere lamper,
men på listen er også ideer om at
etablere mere attraktive forbindelser
mellem Vapnagaard og de omkring
liggende områder.

Den nye åbningstid på Driftskontoret
vil frigive tid, som medarbejderne kan
bruge på at højne kvaliteten af sagsbehandlingen. Et mål er, at svartiden
på henvendelser skal være kortere.

Hvis der opstår en akut skade, vil du
kunne få hjælp uden for åbningstid.
Du skal blot ringe til Driftskontoret,
hvor en telefonsvarer sørger for omstilling. En akut skade er en skade, der
absolut ikke kan vente til næste dag,
f.eks. en alvorlig vandskade.
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– Jeg vil jo ikke skælde ud
på nogen, heller ikke de
beboere, der brokker sig.
Jeg kan jo godt forstå det.
Jeg ville bare ønske, at folk
ikke var så hurtigt ude.

Indblik

Christina Job, næstformand i Fællesbestyrelsen. Er uddannet cand.pæd.
og har boet i Vapnagaard i tre år.

Der er 11 områder i Vapnagaard. Hvert
område har en områdebestyrelse.
I Fællesbestyrelsen sidder formanden
for hver områdebestyrelse samt formanden og næstformanden for Vapnagaard,
en kasserer og en sekretær – 15 i alt.
De arbejder alle frivilligt for at gøre
Vapnagaard til et godt sted at bo.

TEKST & FOTO: BVE

Christina fortæller, at hun blev glad, da hun kiggede ud ad vinduet og for første gang så
en flok børn, der boltrede sig i gyngen her, som bestyrelsen i område 79 har fået sat op.

Her er folk meget direkte
Hun er vild med den frivillighed,
der findes blandt beboerne i
Vapnagaard og synes, vi bør
værne bedre om den. Selv
forsøger hun at styre udenom
brok og negativ omtale på de
sociale medier, simpelthen fordi
det føles så demotiverende.
Mød Christina Job, der er næstformand i Fællesbestyrelsen på
Vapnagaard.

– Jeg oplever et utroligt godt naboskab her i Vapnagaard. Folk er meget
hjælpsomme. De er også meget direkte. Det er på godt og ondt. De brokker
sig højlydt over det ene og det andet,
men man ved altid, hvor de står.
Ordene kommer fra Christina Job, der
smiler stort, mens hun siger dem. Hun
er selv direkte på en eftertænksom og
imødekommende måde. Hun virker nu
som en type, der har let ved at rumme
menneskers forskelligheder.
På det seneste årsmøde blev hun valgt
som næstformand i fællesbestyrelsen,
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og hun tænker over, hvad hun vil
bruge sin indflydelse på. At være med
til at brande Vapnagaards gode sider
udadtil for eksempel.
– Jeg kender Vapnagaards historie,
selvom jeg kun har boet her i tre år.
Man kan jo google sig frem til alt, og
der har været episoder med brande
og den slags, så det har været slemt.
Nu er her utroligt roligt i betragtning
af, hvor mange mennesker vi bor her.
Man skal jo tænke på Vapnagaard som
en by, selvom vi selvfølgelig ikke har
butikker og sådan noget. Det kunne
ellers være dejligt.
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– Jeg synes, det er fedt, at vi er så
blandede, fordi man på den måde
bliver klogere på andre end sig selv.
Jeg kan godt blive usikker på, om vi
har et dårligt ry? Jeg ved det egentlig
ikke. Jeg spiller selv tennis nede i
tennisklubben, og her er nogle blevet
lidt overraskede, sådan ”Nå, bor du
på Vapnagaard?”. Det er nok ikke det
typiske i tennisklubben.
– Det er nok mest på de sociale medier, at jeg har oplevet negative omtale
af Vapnagaard. Især her i forbindelse
med Covid, hvor smitten var højere
her. ”Det er bare typisk Vapnagaard”,
var der nogle, der skrev. Det bliver
jeg irriteret over. Til dem har jeg lyst
til at sige: Se lige på demografien
og hvad det er for en slags arbejde
mange i Vapnagaard har. Vi arbejder
for eksempel med mennesker. Vi kan
altså ikke sidde hjemme og lave kontorarbejde hele dagen. Derfor er der
selvfølgelig en højere smittespredning
herude. Jeg kan ikke forstå, at folk
ikke kan se nuancerne i det.
– Når folk siger: ”Åh, det er også bare
Vapnagaard!”, så tænker jeg, at det
ville være det samme som at sige:
”Åh, det også bare Rudkøbing!”. Der
har jeg selv boet engang, og der bor
cirka lige så mange mennesker som
her. Ville man snakke så grimt om en
provinsby? Det tror jeg ikke.
– Hvis du kan og vil, er der mange
muligheder for at indgå i fællesskaber
herude. Jeg meldte mig selv ind i min
lokalbestyrelse, og så lærte jeg
pludselig nogen at kende der. Det har
været mit indtryk, de steder jeg er
kommet, at folk tager åbent imod en.
– Vi har jo også Kulturhus Syd, hvor
der er noget for alle. Gerne mere af
det tænker jeg, det er i hvert fald
noget af det, jeg gerne vil være med
til at understøtte som næstformand.
Og her er det måske en fordel, at jeg
er rimelig ny, for jeg har ingen dårlige
erfaringer. Jeg kan bare tage ja-hatten
på med det samme! I stedet for ’det
har vi prøvet’ eller ’det plejer vi ikke’.
– Selvom man måske ikke tror det, så
ligger der ret meget arbejde i bestyrelserne. Noget af det, der godt kan
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ærgre mig, er, at der er så mange, der
gør et kæmpe stykke frivilligt arbejde,
og så er der alligevel meget brok. Det
er måske fordi vi skal blive bedre til at
forklare, hvad det er, vi laver.
– Folk har svært ved at forstå, at tingene ikke bliver ordnet i en fart. Måske
har de ikke fået kontrakten på deres
kælderrum hurtigt nok for eksempel.
De tænker ikke på, at der er nogle frivillige, der har knoklet med at formulere
nye kontrakter, printe, finde de gamle
kontrakter, lave nye systemer og rydde
op i kælderrum. De ser ikke det arbejde, der er gået forud. Det fortjener en
meget større forståelse og respekt.
– Jeg vil jo ikke skælde ud på nogen,
heller ikke de beboere, der brokker
sig. Jeg kan jo godt forstå det. Jeg
ville bare ønske, at folk ikke var så
hurtigt ude. Jeg ved godt, at man skal
tage brok på de sociale medier med
forbehold, men jeg ville ønske, at folk
var mere nysgerrige, så man kunne få
en konstruktiv dialog. I stedet for at
sige ’det er også bare for meget at…’,
skulle de hellere spørge ’hvordan kan
det være at..?’, ikke?

– Jeg vil som frivillig gerne
være med til at skabe
bedre rammer for andre
frivillige. Vi skal tænke på,
at det helst også skal være
en fornøjelse, så det ikke
kun er sure opgaver.
Christina Job

– Det kan være meget demotiverende
for dem, der faktisk engagerer sig.
Det er så ærgerligt, hvis man, når man
skal have det årlige beboermøde i sit
lokalområde, tænker ’aj, jeg orker det
næsten ikke, for nu kommer den og
den og brokker sig’ … i stedet for at
glæde sig til at skulle samles og være
med til at udvikle området.
– Jeg vil som frivillig gerne være med
til at skabe bedre rammer for andre
frivillige. Vi skal tænke på, at det helst
også skal være en fornøjelse, så det
ikke kun er sure opgaver.

– Jeg ved, at Marianne (områdeformand i område 79, red.) havde
knoklet med de kælderrum. Hun har
brugt så meget tid på det. Og da de
så havde fået organiseret det hele
og sendt kontrakter ud, så fik de en
mail fra Boliggården, at en stribe af
kælderrummene nu havde fået nye
numre, så derfor skulle kontrakterne
laves om. Det er altså meget at bede
frivillige om.

– Når folk siger: ”Åh, det er
også bare Vapnagaard!”,
så tænker jeg, at det ville
være det samme som at
sige: ”Åh, det også bare
Rudkøbing!”. Der har jeg
selv boet engang, og der
bor cirka lige så mange
mennesker som her. Ville
man snakke så grimt om
en provinsby? Det tror jeg
ikke.
Christina Job

– Frivillige tager hånd om rigtig
meget. Hvis områdebestyrelserne ikke
fandtes, så ville der ikke være vandringer i områderne, der ville ikke blive
ryddet op på samme måde og plantet
nyt. Der ville ikke blive sørget for en
masse af de ting, som vi jo sætter pris
på i vores nærområde. Det budskab vil
jeg gerne ud med.
– Jeg var i Berlin i sommers, hvor jeg
kom til et boligområde, der havde
sådan en hel bydelsfestival. Det var
simpelthen så hyggeligt. Der opstod
min drøm om at samle alle frivilliggrupperne i Vapnagaard på én gang
– til sådan en stor og afslappet ’bare
tæer’-festival.
Christina griner af sig selv. Det skal
helst ikke være fint og fornemt, hvis
hun kan få lov at bestemme.
– Men altså … jeg vil gerne lige se
covid gå ud ad døren før vi begynder
at planlægge noget. Måske til næste
sommer?
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Det sker

Beboermøde

Tilbud om gratis
undervisning på
LOF i Helsingør

Ja til flere
affaldsmolokker
Der var pænt fremmøde i Laden til beboermødet
den 10. februar, hvor der blev stemt om flere
molokker og finansieringsløsning.

Ved du, at du kan blive bedre til dansk lige ovre i
Horsedammen? Du kan også få hjælp, hvis du er
ordblind – du kan bare springe på et hold.

Afstemningen om at opsætte flere molokker (nedgravede
affaldsbeholdere) i Vapnagaard sker på baggrund af
Helsingør Kommunes affaldsplan. Alle borgere i kommunen skal sortere husstandens affald, og hvis Vapnagaard skal kunne leve op til den målsætning, er der brug
for flere molokker i områderne.

Er du ordblind?
LOF tilbyder gratis undervisning i dansk, matematik og it for
dig, der er ordblind. Undervisningen foregår på små hold,
og dit forløb tilrettelægges, så det passer lige til dig og dit
behov. Hvis ikke du ved, om du er ordblind, kan LOF hjælpe
dig til at tage en gratis test.

Der var mødt omkring 200 beboere op til mødet, hvor
spørgelysten var stor. Beboerne stemte ja til den
udvidede affaldsordning med overvældende flertal.

Kontakt Malene Payer på tlf. 4926 0288 hvis du vil høre
nærmere eller tilmelde dig et hold.
Bliv bedre til dansk
LOF tilbyder gratis dansk læse, stave og skriveundervisning
samt et start-kursus for dig, der har brug for at blive bedre
til at snakke dansk.

Finansieringen af dette kunne foregå på to måder;
enten med en stor ’her og nu’ huslejestigning eller med
et 10-årigt lån, der resulterer i en huslejestigning på
0,66%. Beboerne valgte det sidste. Du kan læse referatet på vapnet.dk

Undervisningen følger 4 trin, og du kan vælge at gå til prøve
efter hvert trin. En bestået prøve kan bl.a. være adgangsgivende til 9. klasse, til erhvervsskolerne eller AMU-kurser.
Den afsluttende prøve kan også bruges til ansøgning om
dansk statsborgerskab.

Der blev på mødet efterlyst information om korrekt affaldssortering. Den kan du finde på Forsyning Helsingørs
hjemmeside. At sætte husstandens affald ved siden af
affaldsbeholderne, som nogle få beboere ind imellem
vælger at gøre, er en dårlig løsning, som alle kommer til
at betale for i sidste ende.

Der er to hold i gang i LOFs lokaler på Horsedammen her i
Vapnagaard. Du kan ’springe på’ tirsdag eller onsdag fra
kl. 10-13.30. Du kan se de andre hold på www.lofkurser.dk

Arbejdet med etablering af det nye system er nu i
udbud og forventes at være klar til brug januar 2023.

Sådan sorterer du

Lær matematik
LOF tilbyder gratis undervisning i matematik. Her vil du
arbejde med talforståelse, regning og basal matematik på
mange forskellige måder. Der benyttes forskellige materialer f.eks. tal fra aviser, fra SKAT, regninger, lønsedler og også
dine egne eksempler.

Kontakt Ulla Dawall på tlf. 4926 0288 hvis du vil høre
nærmere eller tilmelde dig et hold.
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Her kan du på en meget overskuelig måde læse,
hvordan de enkelte affaldstyper skal sorteres.
TEKST: BVE & LOF

Undervisningen består af to trin. Du kan gå til prøve efter
hvert trin, hvis du har lyst, men kan fortsætte til næste trin
uden at have været til prøve. Trin 1 er 9. klasses niveau.
Bestået trin 2 giver bl.a. adgang til erhvervsuddannelser.

Ved du, at du kan læse alt om affaldssortering
på Forsyning Helsingørs hjemmeside? Klik ind på
www.fh.dk/affald/saadan-sorterer-du

Vidste du f.eks. at pizzabakker IKKE er papaffald
men restaffald, og at afskårne blomster er madaffald?
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TEKST: BVE

Kontakt Ulla Dawall på tlf. 4926 0288 hvis du vil høre
nærmere eller tilmelde dig et hold.

Forfatteren er beboer
i Vapnagaard

Boligtips

Hvad stiller man
op med nabostøj?
En klage skrevet på vers kan give
anledning til eftertanke, for vi kan nok
alle blive bedre til at vise hensyn.
Driftskontoret modtager ind imellem klager
over nabostøj fra beboerne i Vapnagaard,
men da sekretæren læste en klage med overskriften 'Troubles', tænkte hun, at den var
noget helt særligt. Forfatteren er anonym,
men emnet har almen interesse, så derfor er
vi glade for at få lov til at bringe digtet.

TROUBLES
Jeg sidder her ganske formummet
ja, jeg er egentlig ret harm
min ovenbo er som forstummet
når jeg vil tale om deres larm.

Mon ikke der er nogle beboere, der vil kunne
genkende stemningen i digtet? Og måske
andre igen, der vil føle sig en lillebitte smule
truffet som den støjende part?

		
		
		
		

I blokbebyggelser kan beboerne naturligt
nok høre hinandens lyde. Der kan være delte
meninger om, hvornår det bliver for meget.
En børnefamilie larmer mere end et ældre
par. Børn griner og råber – tiden er forbi,
hvor de skulle 'ses, men ikke høres'.

Der er en råben og trampen
og smækken med døre
det er helt hen i hampen
men hvad kan jeg gøre.
		
		
		
		

Det betyder ikke, at du som beboer skal finde
dig i alt. Du kan altid henvende dig til din
områdebestyrelse for at bede om hjælp til at
få en dialog i gang. Hvis støjgenerne fortsætter, kan du blive nødt til at sende en klage til
Boliggården, der så kan beslutte at give den
støjende lejer en påtale.

Hvis du byder velkommen, når naboen
flytter ind, og hilser pænt på andre
i opgangen, er der mindre risiko for
fremtidige konflikter.
Et godt naboskab er til gavn for alle
parter, for det er bare nemmere at bære
over med (lidt) larm, nemmere lige at
banke på og nemmere at tage imod en
klage, hvis I har en venlig relation.
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TEKST: BVE | GRAFIK: SHUTTERSTOCK

Godt naboskab

Jeg forstår jeres intentioner
med at blande alder og nationer
det kræver regler er forstået
ellers er intet af det opnået.

Jeg har prøvet med en klage
selvom jeg var lidt beklemt
det hjalp da nogle dage
men nu er alt ligesom glemt.

En ny klage er barsk
og er det til nogen nytte
men jeg bliver lidt harsk
når de ikke vil lytte.
		
		
		
		

Så her er mit andet skrift
ja ja jeg ved det er som digt
jeg har næsten opgivet
at en aften ku' nyde livet.

Ja her er meget lydt
det er ikke noget nyt
men beder man om hensyn
synes de man er gået galt i byen.
		
		
		
		

Derfor sætter jeg min lid
til at I stopper denne splid
så jeg atter kan sidde rolig
i min egen rare bolig.
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”Jeg har siden dag ét haft et sindssygt
godt samarbejde med Anje. Projektet
Anette
her er jo også hendes”.

Vi

Kulturhus Syd

TEKST: BVE | FOTOS: ANETTE

Vapnagaard Nyt besøgte Kulturhus Syd i anledning af husets 5
års fødselsdag. Vi snakkede med
Anette, der er husets leder, om
hendes egen vej til Vapnagaard
– og bad hende om et udpluk af
billeder, der viser husets mange
forskellige aktiviteter.
Det hele begyndte for fem år siden.
På det tidspunkt var biblioteket blevet
nedlagt og lokalerne stod tomme.
Anette Juel Carlsen var på samme
tidspunkt ikke tilfreds i sit arbejdsliv.
Der var sket omorganiseringer i virksomheden, hvor hun havde arbejdet
’hele sit liv’, som hun selv siger, og nu
var hun ikke længere tilfreds. Derfor
aftalte hun med sin chef, at det var på
tide at slutte, og hun var heldig at få
et halvt års løn med sig derfra.
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Det var på den baggrund, at Anette
besluttede sig for i en periode at
blive en del af byen og lave frivilligt
arbejde. Hun involverede sig i alle
mulige projekter og lærte en masse
mennesker at kende, og en dag blev
hun præsenteret for Vapnagaards
beboerformand, Anje Holmstad. ”Da
jeg blev præsenteret for Anje, havde
vi en lang snak. Til slut kiggede hun på
mig og sagde: ’Du skal lave et kulturhus! Og det skal være lige derinde!’ Og
så pegede hun ind på de her lokaler”,
fortæller Anette.
Anette startede på frivillig basis
Kulturhuset op, men tog siden på en
længere rejse. Da hun kom hjem igen,
begyndte hun i en fast og lønnet
stilling som leder af Kulturhus Syd.
”Da stillingen blev slået op, var min
mand og jeg på en jorden rundt-rejse
i 6 måneder. Så jeg gik til jobsamtale

over skype fra Australien. I en autocamper med kjole og makeup i 40
graders varme!”, griner Anette.
At hun brænder for Kulturhus Syd kan
brugerne af de forskellige aktiviteter i
huset ikke være i tvivl om. Det er tydeligt at mærke hendes engagement,
når hun begejstret fortæller om, at
der er flere og flere, der får øjnene op
for mulighederne i Kulturhus Syd: ”Til
live-streaming i tirsdags så jeg pludselig nogle nye ansigter, og det er bare
så fedt. Det er altid dejligt med de
trofaste brugere, men jeg glæder mig
meget over at se nye ansigter, sådan:
Hej med jer, hvor kommer I så fra?”.
Kulturhusets brugere kommer fra
hele Nordsjælland, og du er også velkommen – der er aktiviteter for alle!
Se arrangementerne på vapnet.dk og
på Kulturhus Syds facebookside.
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”Jeg havde jo aldrig
troet, at jeg med
min finansielle baggrund skulle rende
rundt her. Men helt
ærligt? Jeg er vild
Anette
med det!”.

”Jeg skal huske at glæde
mig over de ti, der kommer
til en aktivitet. I stedet for
at ærgre mig over, at der
Anette
ikke kom ti mere”.
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TEKST OG FOTOS: FHM, BVE | GRAFIK: BVE

Driften

Det er store maskiner som denne 'Manitou',
der sætter solide aftryk, fordi den skal stå fast,
når den hejser materiel op og ned fra stilladset.

Her bliver et stillads pillet
ned i Blishøj. Billedet er
taget den 10. februar.

Byggesagen trodser
regn og storm
Hestens Bakke

Byggesagen er nu nået til Hestens Bakke. Der vil ske en
reetablering af hegn, blokbede og græsarelser i løbet af
forårsmånederne.
Ligesom resten af Danmarks befolkning har et stort antal medarbejdere på Byggesagen været testet positive for coronavirus
gennem de seneste måneder. Det har naturligvis ført til øget
fravær, som i nogle tilfælde vil blive forsøgt indhentet i weekenden. Hvis det gælder din blok, vil du blive varslet i forvejen.
Februar har desuden budt på dobbelt så meget regn som normalt for denne måned, ligesom vi har oplevet heftige storme, så
der er blevet arbejdet hårdt for at sikre stilladser og materiel.
På trods af de forskellige udfordringer skrider Byggesagen tilfredsstillende fremad og forventes at være afsluttet i 2022. Det
fortæller projektleder Frank Holm Møller, der ser frem til, at vi nu
bevæger os ind i forårets mildere vejr.
I løbet af foråret vil der blive sået nyt græs på de arealer, som
materiel, køreplader og maskiner har ødelagt. Reetablering af
hegn og blokbede vil Vapnagaards driftsfolk udbedre løbende.
Der er opført en mindre ’satellit-skurby’ ved Hestens Bakke, så
medarbejderne her ikke skal bruge unødig tid på at komme til
og fra 'den faste' skurby ved Blishøj.
Behovet for at 'låne' p-pladser til materiel vil flytte fra Blishøj til
Hestens Bakke, hvor Byggesagen håber på beboernes forståelse.
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Sporegangen

Hovmarken
Blishøj

Folehaven

Rytterbakken

Horsedammen

Hesteskoen

Piskesmældet

Ponydalen

● Renovering i gang
● Renovering starter op inden næste blad
udkommer i starten af juni
● Renovering endnu ikke påbegyndt
● Renovering færdig
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TEKST & GRAFIK: BVE | FOTO: DANLAND

Det sker

Sommerferie i Sæby
I år rejser Kirstens Rejser til Sæby
på sommerferie, og nogle familier
i Vapnagaard kan rejse med. Det
koster ingenting.
Lyder det ikke dejligt med en uges
sommerferie i eget hus ved en af
Danmarks bedste strande? Du kan
læse i boksen, hvilke betingelser din
familie skal opfylde for at kunne
komme på sommerferie med Kirstens
Rejser. Hvis du er i tvivl, kan du spørge
Kirsten, så vil hun rådgive dig.
Den fælles ferie afholdes i Sæby Søbad
Feriecenter, der ligger direkte ud til en
dejlig, børnevenlig strand. Alle familier
bor i eget feriehus. Der er afrejse
lørdag den 25. juni og hjemkomst
torsdag den 30. juni.
Kirstens Rejser kan desuden tilbyde
nogle få familier et sommerhus i
Karrebæksminde i perioden fra den
9. til 14. juli. Der er desværre meget
begrænsede midler til individuelle
rejser i år.
Ferien i Sæby Søbad byder på flere
fælles oplevelser for børnefamilierne,
men der er også mulighed for bare at
være sig selv, når man har lyst til det.
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Langs stranden og feriecentret løber
en strandpromenade, der fører direkte
til Sæby Havn. Her kan man gå en tur,
spise en is og kigge på butikker. Der
kan også spilles Beach Volleyball eller
petanque på feriecentrets baner.
Fællesudflugten går til Fårup Sommerland, der har mere end 60 sjove
forlystelser. Der er det hele: fra
karruseller og legeplads for de små
til de allervildeste rutsjebaner. Fårup
Sommerland har desuden Danmarks
største vandland, Aquaparken, der har
et hav af sjove forlystelser til vandhunde i alle aldre. Så husk badetøjet!
Hvis du er interesseret, kan du hente
et ansøgningsskema hos Kirsten,
Sarah og Rikke på Gl. Vapnagaard,
Hovmarken 8 eller på Driftskontoret
overfor. Ansøgningsfristen er torsdag
den 7. april.
Det er fondsmidler fra Arbejdsmarkedets Feriefond, der gør det muligt
at sende familier fra Vapnagaard
på sommerferie. Det koster hverken
familierne eller andre beboere på
Vapnagaard en krone.
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte
Kirsten på tlf. 2694 5354.

Kom i betragtning
til en betalt ferie
– Hvis du er enlig og dit månedlige rådighedsbeløb ikke over
stiger 5-6.000 kr.
– Hvis I er et par og jeres månedlige rådighedsbeløb ikke over
stiger 7-8.000 kr.
– OG hvis der er børn under
18 år i husstanden
Husk: Der er ansøgningsfrist
torsdag den 7. april 2022
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Det er ikke for sent
... at hente en Vapnagaard-kalender i
Servicecentret. Har du ikke mulighed
for selv at hente en, kan du sende en
sms til Rikke Djørup på tlf. 3099 6434
med navn og adresse. Så sørger Rikke
for, at en af de lommepenge-unge
kommer og putter en kalender i din
postkasse. Det er da service, hva!?

Bliv (endnu) klogere i
Kulturhus Syd
Oplev et spændende foredrag på storskærm,
mens du drikker din aftenkaffe – direkte fra
Aarhus Universitet.
Ekstrem fordøjelse
Slanger trives i modsætning til os mennesker godt
med at æde enorme måltider efter lang tids faste.
15. marts kl. 19-21
På rumsafari blandt Mælkevejens planeter
Hør om fund af vandplaneter, klippeplaneter og
gigantiske gasplaneter.
26. april kl. 19-21

KOM TIL BINGO I

LADEN

g
Laden hver torsda
Numrene ruller i
, der
kan bare møde op
kl. 19-21.30. Du
re
. Du skal blot væ
er ingen tilmelding
e
nd
se
at
iver du ved
medlem og det bl
er
m
um
vn og telefonn
en sms med dit na
.
på tlf. 2874 9544
til Anita Pedersen
vals på stedet. Festud
Bingoplader købe
ne!
byder alle velkom
get i Vapnagaard

For børn i Kulturhus Syd
Forår i luften
Med afsæt i foråret er vi kreative sammen.
24. april kl. 11-14
Gave-fabrikken
Lav en fin gave til din mor på 'mors dag'.
7. maj kl. 11-14
Læs mere og se flere foredrag og arrangementer
på Kulturhus Syds facebook-side og vapnet.dk

Rod og ophold i kælderen skaber utryghed
Driften og Fællesbestyrelsen
opfordrer Vapnagaards forældre
til at tage en snak med jeres store
børn, hvis I er i tvivl om, hvad de
laver om aftenen. Sidder de unge
f.eks. i en kælder og ryger, koster
det ikke blot penge til oprydning,
det skaber også utryghed blandt
beboerne i opgangen. Selv om de
unge bare hygger sig, risikerer vi
at rod og cigaretskod – som det du
ser på billedet, der er taget af en
beboer – kan føre til brand i en
kælder. De unge tænker ikke nødvendigvis over konsekvenserne,
og det er jer som forældre, der
i sidste ende har ansvaret.
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Få støtte
fra en lokal
bydelsmor
Bydelsmødre taler flere sprog,
har kulturel viden og personlig
erfaring med at være ny i
Danmark. Har du brug for at
tale med en bydelsmor, kan du
kontakte forkvinde for bydelsmødrene Tina Brink på mobil
2271 1295 (gerne sms).
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Cykelværksted
Vidste du,
at Vapnagaard har sit eget cykelværksted, hvor du kan aflevere
din cykel til reparation? Det er Hans-Erik, der har værkstedet i kælderen Blishøj 12. Han tilbyder – helt gratis – at reparere beboernes
cykler, barnevogne og rollatorer i det omfang evnerne rækker. Du
må også gerne bruge værkstedet og selv reparere din cykel. Hvis der
skal bruges nye dele, skal du selv indkøbe og betale disse. Hans-Erik
vil hjælpe dig med en indkøbsliste. Cykelværkstedet er åbent hver
tirsdag fra kl. 13-16. Du kan bare møde op med din cykel. Du kan
kontakte Hans-Erik på fluefisker19@gmail.com eller følge facebookgruppen ’Vapnagård Cykelværksted’.

Oprydning efter nytår
Hvilket område var renest efter nytårsaften? Det bad Fællesbestyrelsen Vapnagaards driftsfolk om at vurdere på en
skala fra 1-5, før de selv gik i gang med
at rydde grundigt op i områderne.

Er du en af hverdagens helte?

Område 77, Piskesmældet, vandt og
sikrede sig vinderpræmien – sandwich, øl
og vand til deres næste fælles arbejdsdag
i området. Tillykke til dem.

Gå med på Affaldsindsamling søndag den 3. april. Du kan finde
mere information på Vapnagaards facebookside eller på vapnet.dk.
Du kan også kontakte Julie Ladegaard-Pedersen på tlf. 3090 1370.

Studiecafeen
i Nøjsomhed
søger frivillige

BOG & KUNSTMESSE
Helsingør
11. -12. juni fra 11-16
Kulturhus Syd, Hovmarken 7

Har du lyst til at hjælpe
børn, unge og voksne
med lektier, opgaver og
sparring i forhold til
skole og uddannelse?

Kontakt koordinator
for uddannelse og
beskæftigelse Veronica
på tlf. 3090 5272 eller
vmj@boliggaarden.dk
og hør mere.

Fra den 8. til den 18. april er
der påskejagt i Vapnagaard!
Find påskefigurerne der er gemt
rundt i områderne og vær med
i lodtrækningen om en præmie.
For mere information kan du
kontakte Julie Ladegaard på
tlf. 3090 1370. Se også opslag
på Vapnagaards facebookside
eller på vapnet.dk.

Vil du med på
opslagstavlen?

TEKST: BVE

Studiecafeen ligger
i Nøjsomhed og har
åbent mandage kl.
14.30-17.30

Påskejagt

Send info om dit arrangement til
bve@boliggaarden.dk

BOG & KUNSTMESSE
Bog & Kunstmesse annonce i A4.indd 1
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Næste blad udkommer 10. juni og
dækker juni-sep. Frist: 20. maj.

MESSE MED KUNST
& KUNSTHÅNDVÆRK
25-02-2022 22:57:28
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TEKST: BVE | GRAFIK: BVE & SHUTTERSTOCK

Der findes ingen monstre på
Vapnagaard. Hvis du alligevel
møder et monster, betyder det
bare, at du har en god fantasi.

Kan du vise de
små monstre
vejen hjem?

De små monstre er blevet væk
fra de voksne. De er kede af det
og har brug for din hjælp!
Hvis du vil tegne et monster
kan du måske bruge nogle af
'monster-delene' i den blå boks.
Find et stykke papir og nogle
tusser og prøv selv. Hvis dit
monster ser skørt ud, så er det
rigtig godt!

Er I flere børn, der vil løse børnesidens
opgaver? Så er I velkomne til at hente
nogle ekstra prints i Servicecentret.

Kan du tælle hvor
mange monstre
her er?
____

Find dine tusser
frem og giv
monstrene
farver.

Monster-dele

Svar: side 2
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Faste aktiviteter
DET GRÅ GULD

Onsdage kl. 13-16
Seniorcentret, Hestens Bakke 43

LEKTIE- OG SPROGCAFÉ

Tirsdage kl. 14.30-17.30
Kulturhus Syd, Hovmarken 7

Rådgivning og støtte
FAMILIERÅDGIVER

Vapnagaards familierådgiver Kirsten Nørregaard
Stuehuset, Hovmarken 8.
Åben træffetid mandag 10-12 og torsdag 14.30-17.00
samt efter aftale, tlf. 2694 5354

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN

Tirsdage kl 18-21 Torsdage kl 11-15
1. søndag i måneden syr vi poser
Piskesmældet 3, kælderen

Vapnagaards boligsociale medarbejdere
Stuehuset, Hovmarken 8.
Børne- og ungekoordinator Rikke Djørup tlf. 3099 6434
Netværkskoordinator Sarah Staal tlf. 3036 7492
Familierådgiver Kirsten Nørregaard tlf. 4925 2627

FODTUSSERNE

BYDELSMØDRE

VAPNAGAARD SYKLUB

Søndage kl. 13
Der er mulighed for en kop kaffe fra kl. 12
Kulturhus Syd, Hovmarken 7

Kontakt forkvinde Tina Brink på tlf. 2271 1295, gerne
på sms, eller på mail tina.brink65@hotmail.com

STYRK DIN KROP

Har du brug for hjælp ved psykisk sygdom/misbrugsproblemer? Kontakt Socialpsykiatriens opsøgende team
mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-13.
SKP-medarbejder Camilla Børjesen tlf. 2531 3352
SKP-medarbejder Flemming Blauenfeldt tlf. 4186 9775

Mandage kl. 10 - 12
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8

VAPNAGAARD CYKELVÆRKSTED
Tirsdage kl 13-16
Blishøj 12, kld.

VAPNAGAARDS STRIKKECAFE

1. tirsdag i måneden kl. 15-17
Servicecenter Vapnagaard, Hovmarken 7

VAPNAGAARDS MORGENCAFE
Mandage kl. 8.30-10.00
Familiecaféen Blishøj 6, kld

SMÅBØRNSCAFÉ

Caféen har åbent fredage kl. 9.30-12
Mød sundhedsplejersken kl. 10-12
Kulturhus Syd, Hovmarken 7

TØJKÆLDEREN VAPNAGAARD

Genbrugstøj, Hesteskoen 6, kld.
Åben tirsdage fra 13-15 og efter aftale
Følg med på facebook

STØTTEPERSON/SKP-TEAM

ALKOHOLRÅDGIVNING

Lænken Helsingør, Rytterbakken 6, kld. Tlf. 4922 1300
Mandage og torsdage kl. 16-18

PSYKIATRISK AKUT-TEAM

Tilbud til psykisk syge med akutte problemer i aften- og
nattetimerne. Tlf. 7026 8700. Der er åbent alle ugens
dage/nætter i tidsrummet kl. 16-7.00

Din bolig
MELD FEJL

Hvis du har brug for at melde en fejl ved dit lejemål,
kan du på Vapnagaards hjemmeside – vapnet.dk –finde
en kontaktformular under menupunktet ’MELD FEJL’.
Du kan også sende en mail til drift1@boliggaarden.dk

HJÆLP TIL TV/INTERNET

I Vapnagaard er der TV og bredbåndsaftale med Stofa
for de, der ønsker det. Aftalerne er imellem Stofa og
beboeren, og har intet at gøre med driften. Oplever du
problemer kan du søge råd hos TV-udvalgets formand
Rie Skjoldemose, tlf. 4922 4240.

Rettelser sendes til drift1@boliggaarden.dk
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Beboerinformation
BOLIGGÅRDEN
Trækbanen 16, Helsingør
Tlf. 4647 3000
Åbningstid:
Personlig henvendelse kl. 10-12
Telefon kl. 8-10
Alle hverdage
Find mailadresser og skriv en besked direkte
på www.boliggaarden.dk
DRIFTSKONTOR VAPNAGAARD
Hovmarken 7
Tlf. 4925 2627
Mail: drift1@boliggaarden.dk
Hjemmeside: www.vapnet.dk
Åbningstid:
Personlig henvendelse kl. 10-12
Telefon kl. 8-10
Alle hverdage
Driftspersonalet kan kontaktes ved skranken
i Driftskontoret, på tlf. 4925 2627 eller
send en mail til drift1@boliggaarden.dk
Driftsleder:
Jan D. Pihl
Driftslederassistenter:
Ulrik Krüger
Dennis Nordahl Larsen
Projektleder:
Frank Holm Møller
Projektleder (Have -og Parkingeniør):
Marianne Borchmann
Driftssekretærer:
Christina Ryfos
Vapnagaard Nyt:
Redaktør Berit Vedelsby
bve@boliggaarden.dk
Tlf. 4925 2627
FEJL I DIN BOLIG
Har du brug for at melde en fejl i din bolig,
kan du benytte formularen på vapnet.dk
under menupunktet ’Meld fejl’
BOLIGGÅRDENS BOLIGSOCIALE
HELHEDSPLAN PÅ VAPNAGAARD
Leder af den boligsociale indsats:
Ole Skjellerup
Familierådgiver:
Kirsten Nørregaard
Netværkskoordinator:
Sarah Staal
Julie Ladegaard-Pedersen (vikar)
Børne- og ungekoordinator:
Rikke Djørup

Find alle medarbejdere på Vapnet.dk
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VED IND- OG UDFLYTNING
Udlån af trækvogn ved til- og fraflytning
m.m. kontakt Driftskontoret. Hvis du har
brug for at køre ind bag bomme med et
motorkøretøj, skal du have tilladelse.
Henvend dig i Driftskontor Vapnagaard.
Du må ikke holde foran blokkene
SERVICEORDNINGEN
Ved driftsforstyrrelser i forbindelse med
varme, vand, el og forstoppelse i kloak/
faldstamme mandag-torsdag efter kl. 15
og fredag efter kl. 14 samt lørdag/søndag
kontakt:

SSG Skadeservice, tlf. 7021 0371
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
Mail: anjeholmstad@gmail.com
Næstformand: Christina Job
Folehaven 12, 1 tv.
Tlf. 2714 7865
Mail: christina_job@hotmail.com
Kasserer: Süleyman Benli
Horsedammen 16, 2. tv.
Tlf. 4911 2860
Mail: benlisuleyman@yahoo.dk
Sekretær: Solgerd Jørgensen
Hestens Bakke 9, 1. tv.
Mail: referat.vap@gmail.com
HJEMMESIDE VAPNAGAARD
www.vapnet.dk
HJEMMESIDE VTV – VAPNAGAARD TV
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 (send gerne sms)
Mail: omr71vapnagaard@gmail.com
Bestyrelsen træffes efter aftale
OMR. 72, HESTENS BAKKE VEST
Blok 6, 9, 12, 15, 18
Formand: Jette Kjær
Mail: omr72vap@gmail.com
Tlf. 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
Mail: mariannestenild@gmail.com
Kontor: Hestens Bakke 1, kld.
Mail: omr73@vapnet.dk
Tlf. 4925 2603
Bestyrelsen træffes efter aftale
OMR. 74, RYTTERBAKKEN
Blok 23, 24, 27, 28, 29
Formand: Irene Johnsen
Hovmarken 3, st. mf.
Tlf. 2681 7254
Mail: ireneogbob@gmail.com
Kontor: Hovmarken 6, kld.
Mail: omr74vapnagaard@gmail.com
Tlf. 5069 4674
Bestyrelsen træffes efter aftale
OMR. 75, HORSEDAMMEN
Blok 34, 35, 38, 39, 40, 41
Formand: Steffen Redder
Horsedammen 6, st.th.
Tlf. 5046 6870
Mail: sredder@stered.dk
Kontor: Horsedammen 18, kld.
Mail: omr75vapnagaard@gmail.com
Bestyrelsen træffes efter aftale
OMR. 76, PONYDALEN
Blok 46, 47, 50, 51, 52, 53
Formand: Rie Skjoldemose
Tlf. 4922 4240
Kontor: Ponydalen 9, kld.
Mail: rie@pony-dalen.dk
Træffetid efter aftale
OMR. 77, PISKESMÆLDET
Blok 48, 49, 54, 55, 56, 57
Formand: Jack Seiler-Holm
Tlf. 2144 2227
Mail: jackseiler-holm@hotmail.com
Kontor: Piskesmældet 12, kld.
Bestyrelsen træffes efter aftale
OMR. 78, HESTESKOEN
Blok 36, 37, 42, 43, 44, 45
Konst. formand: John Jensen
Hesteskoen 18, 1. tv.
Tlf. 9193 3141
Mail: john-jensen3@hotmail.com
Kontor: Hesteskoen 12, kld.
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
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Formand: Marianne Lavesen
Blishøj 7, st,tv
Kontor: Blishøj 9, kld.
Tlf. 4940 2479
Telefontid hverdage kl. 19-20.
Mail: omr79vapnagaard@gmail.com
OMR. 80, BLISHØJ
Blok 19, 20, 21, 22
Formand: Marianne Olsen
Blishøj 16, st. tv.
Tlf. 2690 9031
Mail: arendtolsen@hotmail.com
OMR. 81, SPOREGANGEN VEST
Blok 13, 14, 16, 17
Formand: Diana Larsen
Sporegangen 12, st. th.
Tlf. 4922 4205
Mail: omr81vap@gmail.com
Kontor: Sporegangen 4, kld.
Bestyrelsen træffes efter aftale

UDLEJNING OG UDLÅN
GL. VAPNAGAARD
Priser for udlejning på gården:
1. sal m. anretterkøkken (max. 40 pers.):
850 kr., depositum 1.000 kr.
Laden med anretterkøkken:
1.600 kr., depositum 2.000 kr.
(max. 300 pers., service til 100 pers.)
Tlf. 4925 2627
Bookes ved henvendelse i driftskontoret
og lejes kun til beboerne i Vapnagaard
SENIOR CENTER
Udlejning for +55
Kontakt: Pia Rasmussen
Tlf. 2168 4518
Mail: piarasmussen20@gmail.com

KLUBBER OG FORENINGER
VAPNAGÅRDS FESTUDVALG
Anita Østermann Pedersen
Tlf. 2874 9544
FODTUSSERNE
Søndage kl. 13 ved Kulturhus Syd
Ole Karlsson
Tlf. 2634 1445
Mail: o.karlsson@outlook.dk
Pia Lassen
Tlf. 2876 0306
Mail: pialassen@hotmail.dk
HELSINGØR GAMERS
Rytterbakken 12. kld.
Thorbjørn
Tlf. 4014 0409
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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.
Tirsdage kl. 19-22
Kontakt: Formand Liselotte Nielsen
Tlf. 5090 9204
Mail: lotte.vagn@pony-dalen.dk
HELSINGØR GYMNASTIK FORENING
Kronborggymnasterne, Rytterbakken 9
Kontakt: Dorthe Wiedenbein
Tlf. 6169 9517
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
Mail: kontakt@brimir.dk
SENIORKLUBBEN ’DET GRÅ GULD’
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Onsdage kl. 13-16
Kontakt: Per Olsen (formand)
Tlf. 2233 3908
Mail: perol1951@gmail.com
VAPNAGAARDGRUPPEN
Værksted for kunstnere
Folehaven 18, kld.
Træffetid: 1. tirsdag/mdr. kl. 14-14.30
Formand: Per Sjøsteds
Kontakt: Johnnie Jensen
Tlf. 4044 7951
VFK – 72 VAPNAGÅRD FODBOLDKLUB
Hovmarken 3, kld.
Formand: Tim Pihl
Tlf. 2961 9121
Mail: timpihl10@gmail.com

VAPNAGAARD TV (VTV)
Folehaven 9, kld.
Hjemmeside: www.vtv.dk
Mail: vtv@vtv.dk
Formand: Ole Karlsson
Tlf. 2635 1445
Mail: formand@vtv.dk
DANSKE HANDICAPORGANISATIONER
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Formand: Lisbet Kragh,
Tlf. 6126 1009
Mail: lisbetkragh@hotmail.com
SLÆGTSFORSKNING
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Tirsdage kl. 9-12 i ulige uger
Kontakt: Jan Niemann (formand)
Tlf. 7170 6383
Mail: formand@dis-helsingor.dk
BINGO I LADEN
Festudvalget
Torsdage kl. 19-21.30
Anita Pedersen tlf. 2874 9544
LÆNKEN
Alkoholrådgivning – hjælp til selvhjælp
Rytterbakken 6, kld.
www.laenken.dk
Tlf. 4922 1300
Mandag og torsdag kl. 16-19
Mail: helsingorlaenken@vapnet.dk
Formand: Uffe Eriksen
Tlf. 6068 3630
VAPNAGAARDS SYKLUB
Piskesmældet 3, kld.
Tirsdage kl. 18-21
Torsdage kl. 11-15
Første søndag i måneden
Kontakt: Marianne Christensen
Tlf. 6062 0152
Mail: marchri45@hotmail.com
VAPNAGAARD FÆDREGRUPPE
Blishøj 15, kld.
Alle dage kl. 18.30
Formand: Menderes Acikel
Tlf. 2894 5857
Mail: aci38@helsingor.dk
BYDELSMØDRE i HELSINGØR
Forkvinde: Tina Brink
Tlf. 2271 1295
Mail: tina.brink65@hotmail.com

Rettelser sendes til drift1@boliggaarden.dk
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Stofa

Har du problemer
med din interneteller TV-løsning?
Få hjælp til tekniske problemer
og spørgsmål til betalingen i
Servicecentret.
Driller dit internet, din tv-løsning eller
er der noget ved din regning fra Stofa,
du gerne vil have forklaret? Så kan du
gå over i Servicecentret, hvor folk fra
Stofa står klar til at hjælpe dig.
Det er TV-udvalget i Vapnagaard, der
har indgået aftalen med Stofa, og den
løber foreløbig frem til juni.

Mød Stofa i
Servicecentret
Torsdag den 7. april
Torsdag den 5. maj
Torsdag den 2. juni
Alle dage kl. 14-17

Er du i tvivl om dine
fremtidsmuligheder?
Nu kan du få rådgivning og sparring i forbindelse med arbejde
og uddannelse.
Det kan godt være svært at overskue, hvad ens næste skridt skal være,
når det gælder arbejde og uddannelse. Hvilke muligheder er der? Måske
er du ung og har svært ved at finde ud af hvilken uddannelse, der passer
til dig? Måske er du ledig og har brug for en snak om, hvad du kan gøre
for at komme i arbejde?
Du har mulighed for at søge gode råd og konkret hjælp til at komme
videre hos koordinator for uddannelse og beskæftigelse Veronica Messina
Jensen. Hun er for nylig blevet ansat af Boliggården som en del af
Helsingørs Boligsociale Helhedsplan. Kontakt Veronica på tlf. 3090 5272
eller på mail til vmj@boliggaarden.dk

Få hjælp til dine opgaver
Husk at du kan få hjælp til forskellige typer af lektier, jobansøgning og
sprogundervisning i Lektie- og sprogcafeen i Kulturhus Syd og i Studie
cafeen i Nøjsomhed.
Du kan bare møde op!
Lektie- og sprogcafeen har åbent tirsdage kl. 14.30-17.30
Studiecafeen har åbent mandage kl. 14.30-17.30

Bliv klogere på biodiversitet
og hør om de 'vilde' planer,
som Grønt Udvalg har for
Vapnagaards grønne
områder.

Næste nummer
af Vapnagaard
Nyt lander i din
postkasse omkring
10. juni.

Afholdes i Laden
17. maj kl. 19-21

På gensyn!

TEKST: BVE | GRAFIK: BVE & SHUTTERSTOCK

Beboermøde om biodiversitet

