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OPLYSNING: Det har været på tale længe, og nu er det 
kommet. Der er sat ny belysning op i tunnelen fra områ-
det ved Gl. Vapnagaard over imod skolestien til Rønne-
bær Allé Skole. Dermed er der taget hul på arbejdet med 
at forskønne tunnelerne, og gøre det mere trygt for bebo-
erne at færdes på og omkring Vapnagaard.

I alt er der sat tre af de nye lamper op i den pågælden-
de tunnel.

Som tidligere nævnt i Vapnagaard Nyt er der ny belys-
ning og videoovervågning på vej til tre tunneller i Vapna-
gaard-området. Det er resultatet af, at Den boligsociale 
Særtilskudspulje i Helsingør har valgt at bevilge penge til 
at løfte den tryghedsskabende indsats i tre ud af i alt 11 
tunneller ved Vapnagaard.

De tunneller, der er bevilget overvågningspenge til, er 
tunnelen ud fra Ponydalen, den lange tunnel fra Blishøj 
over imod Multiparken samt tunnelen, der fører fra områ-

Og der blev lys

det ved græsskråningen foran Laden/Væbnercaféen over 
til Helsingør Gymnasium. De tre tunneller er valgt på bag-
grund af, at flere beboere og Boliggården betragter dem 
som steder, hvor brugerne føler sig utrygge.

frank

Og der blev lys. 
Tunnelen mellem 
området ved Gl. Vap-
nagaard og skolesti-
en til Rønnebær Allé 
Skole har fået instal-
leret ny belysning. 
(Foto: Bendt Olesen)

Udvalg vandrer i tryghedens navn på Vapnagaard
TRYGHED: Udvalget for Tryghed og Forebyggelse i Hel-
singør Kommune skal inden sommerferien på trygheds-
vandring på Vapnagaard. Det sker i forbindelse med 
udvalgets arbejde med en såkaldt exit-strategi for bande-
medlemmer. Strategien er på tegnebrættet i Udvalget for 
Tryghed og Forebyggelse. Fredag den 26. juni fremlæg-
ges udvalgets anbefalinger i Helsingør byråd.

- Vejen ud af bandemiljøer er både lang, svær og kan 
ofte for den unge virke umulig. Derfor har Helsingør Kom-
mune allerede nu et ekstra fokus på den gruppe, lyder 
det i en pressemeddelelse fra Helsingør Kommune.

- I Helsingør Kommune har vi et tværprofessionelt sam-
arbejde, der gør en stor indsats hver dag. Men det ekstra 
fokus er ikke længere nok. Banderne og netværkene er 
langt mere diffuse og komplekse end tidligere. Derud-
over ser vi, at bandemiljøerne intensiverer deres rekrut-
tering landet over, og det gælder også Helsingør. Det er 
noget, borgerne mærker lokalt i nogle af vores boligom-
råder og som gør dem utrygge, siger Katrine Vendelboe 
Denker, der er formand for udvalget for Tryghed og Fore-
byggelse i Helsingør.

frank
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P-NYT: Efterhånden som renoverin-
gen af Vapnagaard ebber ud, bli-
ver parkeringsforholdene gradvist 
normaliseret. Det betyder også, at 
parkeringsvagterne atter begynder 
at håndhæve p-reglerne, der gælder 
rundt om i vores boligområde. På 
den baggrund skal du som beboer 
(eller besøgende) på Vapnagaard 
friholde brandveje samt gang- og cy-
kelstier, så der ikke holder parkerede 
køretøjer her.

Under renoveringen har parke-
ringspladser lejlighedsvis været 
benyttet til byggematerialer, entre-
prenørmaskiner og lignende. Andre 
parkeringsområder har været mid-
lertidigt omlagt på grund af arbej-
det med renoveringen, og endelig 
har der i perioder været oprettet 
alternative parkeringsområder for i 
videst mulige omfang at give bebo-
erne mulighed for at parkere deres 
køretøjer – eksempelvis ved Hestens 
Bakke.

I de seneste måneder er entrepre-
nørfirmaet Enemærke & Petersen 
skridt for skridt begyndt at neddrosle 
antallet af skurvogne, håndværke-
re og entreprenørmaskiner. Derfor 
kommer Vapnagaard mere og mere 

Parkeringsforhold normaliseres
til at ligne sig selv (blot i en renoveret 
udgave, naturligvis), og det betyder 
samtidig,  at parkeringsforholdene 
vender tilbage til normalen.

Frihold brandstierne
Det vil sige, at du som beboer - og 
besøgende – på Vapnagaard skal be-
nytte dig af parkeringspladserne, når 
du stiller dit køretøj fra dig. Brand-
veje, stier, gangarealer og lignende 
skal naturligvis friholdes for parke-
ring, så udrykningskøretøjer har fri 
adgang, og så cyklende og gående 
kan komme sikkert og trygt rundt på 
Vapnagaard.

I forbindelse med renoveringen 
har nogle beboere måske oplevet, at 
der er blevet set igennem fingre med 
’uheldige’, ’uortodokse’ og måske 
ligefrem ’kreative’ parkeringer. Det 
ændrer sig i disse måneder frem mod 
afrundingen af renoveringen. I takt 
med at de normale parkeringsreg-
ler igen træder i fuld kraft, vil parke-
ringsvagterne håndhæve de gælden-
de regler, så der til gavn og glæde for 
dig som beboer er ordentlige parke-
ringsforhold på Vapnagaard.

Så hjælp dig selv og din nabo – 
brug parkeringspladserne.

Vidste du … ?: Hvis du midler-
tidigt får brug for at få et køretøj 
ind i umiddelbar nærhed af din 
boligblok (eksempelvis i forbin-
delse med flytning eller indkøb 
af større ting), har du tre mulig-
heder:

A) Du kan i Vapnagaard Ser-
vicecenter få en midlertidig tilla-
delse til (i et begrænset tidsrum) 
at køre og parkere i nærheden af 
din boligblok, hvis du har brug 
for det i forbindelse med flytning, 
indkøb af ny sofa eller lignende, 
der kræver det.

B) Du kan kontakte bestyrel-
sen i dit område for at få åbnet 
steeleren midlertidigt ved din bo-
ligblok, hvis du har brug for det i 
nogle timer.

C) Hos din lokale ejendoms-
mester har du også mulighed for 
at låne en transportladvogn til at 
fragte større ting fra parkerings-
pladserne ned til din boligblok.

TÆTTERE PÅ

Tekst og foto: Mikkel Frank

Efterhånden som 
renoveringen 
af Vapnagaard 
ebber ud, bliver 
parkeringsfor-
holdene gradvist 
normaliseret. Det 
betyder også, at 
parkeringsvag-
terne atter be-
gynder at hånd-
hæve p-reglerne, 
der gælder rundt 
om i vores bolig-
område. (Foto: 
Mikkel Frank)
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Middag for kvinder
FORÆLDRE: Middag for kvinder den 
27. maj får gæster udefra. Repræsen-
tanter fra politiet kommer og fortæller 
om, hvordan du som forælder kan være 
opmærksom, hvis dit barn begynder at 
have en dårlig offentlig adfærd eller lige-
frem bevæger sig ud i kriminalitet.

Kvindenetværket Helsingør er et 
åbent tilbud for kvinder, der har lyst til 
at udvide deres netværk blandt kvinder 
i Helsingør og omegn. Vi mødes til fæl-
lesspisning, samvær og information om 
forskellige emner, når der afholdes “Mid-
dag for kvinder”.

Ønsker du at vide mere, er du velkom-
men til at spørge Dorthe Daugaard Niel-
sen (tlf. 2531 3901) fra Medborgercenter 
Syd. Kvindenetværket Helsingør er et 
samarbejde mellem Medborgercenter 
Syd, Helhedsplanen for Vapnagaard samt 
Helsingør Kommune.

Du kan læse mere om Kvindenetvær-
ket Helsingør og aktiviteterne på Face-
book.

Middag for kvinder – nu med politi, 
onsdag den 27. maj, kl. 18-22, Laden

Åbningstider forår og sommer

TID:  I forbindelse med hellig- og mærke-
dage her i foråret og forsommeren hol-
der Vapnagård Bibliotek og Medborger-
center Syd lukket nogle enkelte dage.

Det drejer sig om:
Onsdag den 6. maj: Lukket (Intern kur-
susdag).
Torsdag den 14. maj: Lukket (Kristi him-
melfartsdag).
Mandag den 25. maj: Lukket (2. Pinsedag)
Fredag den 5. juni: Lukket (Grundlovs-
dag).

Sankthansaften på Vapnagaard
TRADITION: Byggeklodsen lukker som 
bekendt i slutningen af maj. Derfor plan-
lægger man at fejre sankthansaften i om-
rådet bag ved Laden, Gl. Vapnagaard tirs-
dag den 23. juni om aftenen.

Sankthansaften, tirsdag den 23. juni.

Kirstens rejser melder alt ’udsolgt’
REJSEFEBER: Kirstens rejser kan allerede nu melde alt ’udsolgt’. Som du 
sikkert ved, arrangerer Kirsten Nørregaard, Vapnagaards børne-, unge- og 
familierådgiver, årligt rejser og sommerferier for familier på Vapnagaard.

Som tidligere omtalt i Vapnagaard Nyt regner Kirsten i år med at sende 
i alt 35-40 familier af sted på sommerferie. I år går fællesturen til Nordjyl-
land, nærmere bestemt Danland/Feriecenter Sæby Søbad lidt syd for Fre-
derikshavn.

Og interessen har været enorm. Ansøgningerne er strømmet ind til Kir-
sten Nørregaard, der netop har været i gang med at kigge på de mange 
ansøgninger. Allerede nu har de forskellige familier fået en tilbagemelding 
på deres ansøgninger.

Pengene til ’Kirstens rejser’ kommer fra forskellige fondsmidler, der gør 
det muligt igen i år at sende familier på sommerferie, uden at det koster 
Vapnagaard-beboerne en krone.

frank

Interessen for ’Kirstens rejser’ har været enorm i år. Derfor melder Vapnagaards 
børne-, unge- og familierådgiver, Kirsten Nørregaard, alt udsolgt til sommerens 
rejser og ferier. (Foto: Danland/Feriecenter Sæby Søbad)

Friske fyre byder på fitness i det fri
FIT: De friske fodtusser Ole Karlsson og Jørgen 
Elkorn inviterer nu til fitness i det fri på Vapnaga-
ards forskellige fitnessområder – på bakken ved 
Hestens Bakke samt ved Rytterbakken/Foleha-
ven. Mandage kl. 14 står Ole Karlsson klar som 
fitnessvejleder i det fri, og torsdage kl. 16 er det 
Jørgen Elkorn. Mødestedet er Vapnagaard Ser-
vicecenter. Du kan kontakte Ole Karlsson (2635 
1445) og Jørgen Elkorn (2292 5005) for at høre 
mere om fitness i det fri. Det er gratis at deltage.

Ønsker du et andet tidspunkt for fitness i det 
fri, er du velkommen til at ringe til Ole Krlsson el-
ler Jørgen Elkorn for at aftale nærmere.

Tekst og foto: Mikkel Frank
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KONTAKT & STØTTE
 
TV/INTERNET
Teknisk support: Dansk Kabel TV på tlf. 4332 4750, 
Pakkeskift: Boliggården på mail adm@boliggaarden.dk 
eller via brev til adr. Trækbanen 16, 3000 Helsingør, 
Tilkøb til din tv-løsning: YouSee på telefon 7070 4040
 
VAPNAGAARDS FAMILIERÅDGIVER
Vapnagaards familierådgiver, Kirsten Nørregaard, 
har til huse i servicecentret Hovmarken 7. Åben træf-
fetid mandag 10-12, onsdag 13-15 og torsdag 14.30-
17. Derudover efter aftale. Tlf: 4925 2639 / 2694 5354
 
VAPNAGAARDS NETVÆRKSKOORDINATOR
Vapnagaards netværkskoordinator, Mikkel Müller 
har til huse i servicecentret Hovmarken 7. 
Træffes på 4925 2636 ell. mim@boliggaarden.dk
 
STØTTE KONTAKT PERSON TEAM/SKP TEAM
Har du eller din nabo brug for hjælp ved psykisk 
sygdom/misbrugsproblemer, kan du kontakte 
Socialpsykiatriens opsøgende team 
Mandag-torsdag kl. 08-16 og fredag kl. 08-13.
SKP-medarbejder, Camilla Børjesen: 2531 3352
SKP-medarbejder, Flemming Blauenfeldt: 4186 9775
 
SUNDHEDSPLEJERSKERNE
Åbent hus, Gl. Vapnagaard: 
Sundhedstjenesten: Hver fredag kl. 10 - 12.   
tlf. 4928 3370.
Tvillingetræf: Sidste fredag i måneden kl. 12 - 14. 
Undtagen juli og december.
 
ALKOHOLRÅDGIVNING
Helsingør Lænken, 49 22 13 00, Rytterbakken 6, kld.
 
AKUT TEAMET
Tilbud til psykisk syge med akutte problemer i aften- 
og nattetimerne. Telefon 70 26 87 00. Der er åbent 
alle ugens dage mellem klokken 16.00 og 7.00. 
 
MEDBORGERCENTER SYD
Projektleder Dorthe Daugaard Nielsen træffes i 
Servicenter, Hovmarken 7 mandage kl. 10-12 samt 
tirsdage kl. 15-17.
Henvendelse kan også ske på telefon: 2531 3901 
eller mail: ddn69@helsbib.dk

Rigtige mænd Vapnagaard
SUNDHED: De knokler. De sveder. De okser og svinder 
ind. Du kender sikkert allerede de ’Rigtige mænd’ fra 
fjernsynet, hvor et hold gæve gutter med lidt for meget 
flæsk på sidebenene gennem sund kost og motion kom-
mer noget af ’hvalpefedtet’ til livs.

Nu får et hold velnærede fyre på Vapnagaard chancen 
for at blive rigtige mænd. I løbet af nogle måneder skal 
lækker mad, motion og hårdt arbejde være med til at for-
vandle topmaver og sideflæsk på de trinde herrer, så de 
kommer til at minde om atletiske sylfider.

Fra maj til september har mændene en enestående 
mulighed for at lægge livsstilen om og smide noget af si-
deflæsket. Mændene får en personlig træner (Per Nielsen) 
og en coach (Helle Pedersen), der guider dem sikkert gen-
nem forløbet med at gå fra fedt til fit. Derudover bliver en 
kok tilknyttet projektet, der er sat i søen af Team Sundhed 
under Helsingør Kommune og Helhedsplanen på Vapna-
gaard. 

Sidste frist for tilmelding til at deltage i projektet ’Rig-
tige mænd Vapnagaard’ er tirsdag den 26. maj.

’Rigtige mænd Vapnagaard’ skydes i gang med en work-
shop og præsentationsaften tirsdag den 12. maj i Vapnaga-
ard Servicecenter.

Tekst: Mikkel Frank

Ønsker du at vide mere om eller tilmelde dig pro-
jektet ’Rigtige mænd Vapnagaard’, kan du kontak-
te coach Helle Pedersen (tlf. 2531 3267 / hpp04@
helsingor.dk) eller Vapnagaards netværkskoordi-
nator, Mikkel Müller (4925 2635 / mim@boliggaar-
den.dk), som du også finder i det daglige i Vapna-
gaard Servicecenter.

TILMELD DIG ’RIGTIGE MÆND VAPNAGAARD’

Coach, Helle Pedersen
Tlf. 2531 3267

Træner, Per Nielsen
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Ny fædregruppe skaber forandring og tryghed
TRYGHED: ’Fædre for Forandring’ er en ny forening på 
Vapnagaard bestående af en gruppe fædre, som vil være 
med til at skabe et tryggere Vapnagaard. 
Nogle beboere har længe følt sig utrygge, og det vil fæd-
regruppen gerne hjælpe med at gøre noget ved.

Det er en frivillig forening, som primært arbejder med 
de unge som målgruppe, og som vil forsøge at være syn-
lige på Vapnagaard i det daglige og ved forskellige arran-
gementer.

Vapnagaards seniorklub

Det Grå 
Guld

Tilbring nogle hyggelige timer 
sammen med Vapnagaards seniorer 
hver onsdag.
Hør mere og meld dig til hos 
Anette Krone: 

Telefon 2239 2030
Mail anettekrone@yahoo.dk

Vores nye netværkskoordinator, Mikkel Müller, er en af 
dem, der står bag fædregruppen. Fædrene går ture rundt 
på Vapnagaard og snakker med unge mennesker, de mø-
der, og forsøger at sende de yngste hjem, hvis klokken er 
mange.

Tag en snak med fædrene
’Fædre for Forandring’ har allerede vist deres initiativ til 
arrangementet ’Aktivdag for børn og unge’ påskelørdag, 
hvor de var til stede. Flere gange har de også gået rundt 
udenfor, når der har været arrangementer i Laden om af-
tenen, og nogle eftermiddage har de været i Vapnagaard 
Servicecenter, hvor det kan dæmpe tonen, bare ved at de 
er der.

Mange beboere har allerede mødt fædrene, når de 
går rundt på Vapnagaard i deres sorte jakker med logoet: 
Vapnagaard, Foreningen Fædre For Forandring, Helsingør. 
De vil meget gerne fortælle om deres projekt, så tag en-
delig en snak med Fædrene, hvis I møder dem. 

Vi beboere hilser initiativet velkommen og håber, det 
kan være med til at gøre en forskel.

Tekst: Jytte Olesen  Foto: Bendt Olesen

Her sidder en del af 
fædrene til arrange-
mentet ’Aktivdag for 
børn og unge’. De er til 
stede, og forhåbent-
lig kan det gøre en 
forskel. 
(Foto: Bendt Olesen)

KONTAKT ’FÆDRE FOR FORANDRING’

Du kan kontakte ’Fædre for Forandring’ via Mikkel 
Müller, Vapnagaards netværkskoordinator:
Tlf. 4925 2635 eller mail  mim@boliggaarden.dk
Du finder Mikkel Müller i det daglige i Vapnagaard 
Servicecenter.
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FASTE  ARRANGEMENTER
 

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
 

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

KUNST: Multikunstneren Claus Abildgaard fra Sporegan-
gen er netop nu aktuel med sin nye udstilling ’Den bli’r 
hængende’ på Vapnagård Bibliotek.

Vapnagaard Nyt har været på besøg i kælderatelieret 
hos multikunstneren Claus Abildgaard, der er aktuel med 
sine ’hængende’ værker på Vapnagård Bibliotek. Malerier-
ne, figurerne og skulpturerne har været en stor del af den 
nu 65-årige kunstners liv, siden han som dreng begyndte 
at tegne og ad den vej fik smag for at udfolde sit talent. I 
øjeblikket gælder det en række malerier og figurer – eller 
tableauer, som Abildgaard fortæller – til udstillingen på 
biblioteket. Lidt Mozart eller New Orleans-jazz på ’gram-
mofonen’ hjælper kunsteneren på vej gennem arbejdet, 
og en spraglet kasse med farvetuber, pensler og andet 
grej understreger stemningen af kunstnerkælder med 
højt til loftet.

- Kunsten er noget, der ligger i blodet hos mig. Min far 
var digteren Ove Abildgaard, og min bror er skuespiller. 
Så jeg tror, at det kunstneriske er noget, der ligger i ge-
nerne – det ligger i familien, fortæller Claus Abildgaard.

I den kommende tid kan du opleve Abildgaards hæn-
gende værker på Vapnagård Bibliotek, hvor han udstiller.

’Den bli’r hængende’, udstilling af kunstner Claus 
Abildgaards hængende værker, Vapnagård Bibliotek, 
frem til fredag den 19. juni.

Tekst: Mikkel Frank  Foto: Bendt Olesen

Abildgaard udstiller 

Kunstner Claus Abildgaard fra Sporegangen udstiller hæn-
gende værker på Vapnagård Bibliotek. (Foto: Bendt Olesen)
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TILBAGEBLIK: Igennem 24 år var hun tovholder på Vap-
nagaard Nyt. Hun sørgede for, at historier, budskaber, 
portrætter og praktiske oplysninger kom ud til beboerne. 
I anledning af beboerbladets 45 års jubilæum har Vapna-
gaard Nyt inviteret Marianne Döllner til en snak om udvik-
lingen af bladet fra sidst i 1980’erne og frem til efteråret 
2011, da hun trak sig tilbage for at nyde sit otium.

Da Marianne blev ansat som Vapnagaards nye og før-
ste informationsmedarbejder i oktober 1987 forud for re-
noveringen i begyndelsen af 1990’erne, stod hun hurtigt 
selv med ansvaret for at forme Vapnagaards beboerblad.

- Det var spændende, men også hårdt. Jeg stod ret 
hurtigt selv med bladet, og jeg skulle lære det hele fra 
bunden. Nu kunne jeg lave bladet, som jeg ville have det. 
Så skulle jeg blot finde ud af, hvordan jeg ville have det: 
Hvad ville jeg med bladet?, lyder det fra Marianne Döllner.

Et mere professionelt blad
Med Marianne Döllner blev Vapnagaard Nyt mere profes-
sionaliseret end tidligere, da frivillige på Vapnagaard stod 
for at skabe bladet. For at lægge linien for beboerbladet 
og finde ud af, hvordan det skulle ’skæres’, søgte Mari-
anne Döllner råd hos en række forskellige mennesker – 
blandt andre daværende formand Ole Husum Frederiksen 
og trykkeren Arne Oslev, der hjalp hende med input og 
ideer til udformningen.

- Det var det hele, jeg gerne ville lave om: Trykningen 
af bladet, spalterne, teksttyperne, opsætningen – det 

hele, siger Marianne Döllner, mens hun bladrer i et ældre 
nummer af Vapnagaard Nyt.

Og sådan blev det. Marianne tog fat på opgaven. Igen-
nem årene skabte en række teknologiske landvindinger 
grobund for, at hun kunne give bladet farver, ny stil og 
den opsætning, som hun ønskede. Husk på, at da Mari-
anne Döllner overtog Vapnagaard Nyt sidst i 80’erne, var 
der end ikke snak om Internettet, e-mail, SMS og Face-
book, ligesom digitalkameraer endnu ikke var blevet hver 
mands eje.

’Blødt’ og ’hårdt’ stof
Samtidig forsøgte Marianne Döllner hele tiden på ind-
holdssiden at variere stoffet:

- Hvor skulle vægten ligge? Det var konstant en afvej-
ning af forholdet mellem det ’bløde’ og det ’hårde’ stof. 
Jeg kunne selv godt lide at lave personhistorierne. Men 
det er hele tiden en vekslen mellem ’pligtstoffet’ og alt 
det andet, fortæller den tidligere Vapnagaard Nyt-redak-
tør, som i begyndelsen bogstaveligt talt lavede bladet 
med håndkraft, hvor hun og de frivillige i bladgruppen 
skar, klippede og klistrede sig frem til opsætningen.

Siden hen kom computerne til i forbindelse med pro-
duktionen af beboerbladet.

- Min opfattelse er, at Vapnagaard Nyt har betydet 
noget for Vapnagaard og beboerne. Og sådan skulle det 
også gerne være, slutter Marianne Döllner.

Tekst: Mikkel Frank  Foto: Bendt Olesen

Marianne Döllner ser tilbage

- Min opfattelse er, at Vapna-
gaard Nyt har betydet noget 
for Vapnagaard og beboer-
ne. Og sådan skulle det også 
gerne være, siger Marianne 
Döllner. 
Fra slutningen af 1987 og 
frem til efteråret 2011 var hun 
tovholder på Vapnagaard 
Nyt.
(Foto: Bendt Olesen)
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Vapnagaard Nyt 
er VORES blad
JUBILÆUM: - 45 år?! Er det virkelig rigtigt? Det er immer-
væk mange år.

Sådan lyder reaktionen fra Per Olsen, formand for fæl-
lesbestyrelsen på Vapnagaard, da Vapnagaard Nyt møder 
ham til en snak om 45 års jubilæet for beboerbladet på 
toppen af Helsingør.

Vapnagaard Nyt blev sat i søen i 1970, og som noget af 
et særsyn i Danmark har Vapnagaard stadig sit eget trykte 
beboerblad. Akkurat som i Vapnagaards barndom er Vap-
nagaard Nyt i dag også en af de væsentligste informati-
onskilder i vores boligområde.

- Lige fra begyndelsen af var Vapnagaard Nyt det vig-
tigste medie, vi havde på Vapnagaard. Det er her, vi kan 
give informationen til vores beboere. Derfor har bladet 
sammen med Vapnagaard TV op igennem tiden haft en 
stor betydning, fortæller Per Olsen, der et øjeblik dvæler 
ved bladets noget spage grafiske fremtoning i de første 
spæde år for udgivelsen:

- I begyndelsen var bladet ikke så farverigt. Det var 
mere blot et stykke skriv. Nu er der kommet mere kolorit 
på. Og den helt store journalistiske udvikling kom, da den 
tidligere redaktør Marianne Döllner trådte til i slutningen 
af 1980’erne, smiler formanden.

- I de første år havde bladet mere fokus på afdelingerne 
som sådan, hvor der blev informeret lavpraktisk om, hvad 
der skete i den enkelte afdeling. Det har ændret sig. Den 
sociale del af Vapnagaard har udviklet sig kolossalt igen-
nem tiden, og det har afspejlet sig i Vapnagaard Nyt, siger 
Per Olsen.

Forvandling
Ifølge formanden har tonen i bladet også undergået en 
forvandling i årenes løb:

- Førhen var det også mere formanden og bestyrelsen, 
der talte TIL beboerne. Dengang var Vapnagaard Nyt et 
talerør, hvor man sagde ’sådan er det!’. Nu er Vapnagaard 
Nyt blevet mere levende – på godt og ondt, vurderer Per 
Olsen, der stadig betragter Vapnagaard Nyt som den cen-
trale del af informationsnetværket på Vapnagaard.

Et informationsnet, der i Per Olsens optik udover selve 
bladet består af VTV, Facebook, hjemmeside og SMS-ser-
vice krydret med diverse plakater og opslag til beboerne.

- Jeg vil helst se Vapnagaard Nyt som det væsentlig-
ste talerør, vi har til beboerne. Jeg tror, at de fleste har en 
glæde ved at have et konkret, fysisk blad, som de kan sid-

de med i hænderne i god gammeldags ro, eftertanke og 
fordybelse, og som giver dem den nødvendige informa-
tion om Vapnagaard. Vapnagaard Nyt er med til at samle 
Vapnagaard. Bladet fortæller om den fremtid, der er på 
Vapnagaard. Jeg er overbevist om, at bladet har en sam-
lende effekt. Det er VORES blad, og det er et blad, som vi 
i form og indhold kan være stolte af. Derfor er pengene til 
Vapnagaard Nyt også givet godt ud efter min vurdering. 
Hvis Vapnagaard Nyt ikke var her, så ville vi mangle noget 
på Vapnagaard, lyder det fra formanden, der også er stolt 
over at kunne vise Vapnagaards eget beboerblad frem til 
gæster og besøgende i Helsingørs største boligområde.

Et særsyn
- Det er lidt et særsyn efterhånden, at et boligområde 
overhovedet har sit eget beboerblad. Når vi har besøgen-
de ude fra og giver dem et blad med i hånden, er de over-
raskede over, at vi i det hele taget har et blad, og at det er 
så flot, som det er. Derfor betyder Vapnagaard Nyt både 
noget indadtil og udadtil. Vi skal beholde vores beboer-
blad. Og jeg vil stadig påstå, at lige så vel som aviserne 
overlever, så vil Vapnagaard Nyt også overleve. Fremtiden 
giver et behov for bladet, slutter Per Olsen.

Du er velkommen til at gå på opdagelse i nogle af de 
gamle udgaver af Vapnagaard Nyt på Vapnagaards egen 
hjemmeside vapnet.dk

Tekst og foto: Mikkel Frank

- Vapnagaard Nyt er med til at samle Vapnagaard. Det er 
VORES blad, og det er et blad, som vi i form og indhold kan 
være stolte af, lyder det fra Per Olsen, formand for fællesbe-
styrelsen på Vapnagaard. (Foto: Mikkel Frank)
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Det sunde køkken
MAD: Nye madvaner – vejen til et sundt 
og godt liv. Sådan lyder overskriften for 
’Det sunde køkken’, som du gratis kan 
deltage i på Vapnagaard.

Her kan du være med til at lave et 
sundt måltid mad. Det kan blandt andet 
dreje sig om, at du får et par tricks til små 
justeringer af din daglige kost, som kan 
få stor betydning for din sundhed.

Derudover vil der med udgangspunkt 
i den mad, der er blevet lavet, være en 
kort form for undervisning med fokus 
på spørgsmål som: Hvordan kan du for-
bedre din almene sundhedstilstand og 
opleve forøget livskvalitet? Hvordan kan 
du igennem din kost forebygge kroniske 
sygdomme?

’Det sunde køkken’ er arrangeret af 
Vapnagaards børne-, unge- og familie-
rådgiver Kirsten Nørregaard.

’Det sunde køkken’, onsdag den 20. 
maj kl. 17-20, Laden, 1. sal (Gl. Vapnaga-
ard), Hovmarken 8. Du kan tilmelde dig 
Det sunde køkken hos Kirsten Nørrega-
ard i Vapnagaard Servicecenter eller på 
mail: kn@boliggaarden.dk

Ny slægtsforskningsformand
FORMANDSSKIFTE: Slægtsforsknings-
foreningen DIS-Helsingør har fået ny 
formand.

Jørgen Petersen fra Espergærde er 
netop valgt som ny formand i forenin-
gen, som du kan finde i Seniorcenteret, 
Hestens Bakke 43 tirsdage kl. 9-12 i ulige 
uger.

DIS står for Databehandling I Slægts-
forskning, og foreningen har på lands-
plan cirka 7000 medlemmer. Du kan kon-
takte Jørgen Petersen og DIS-Helsingør 
på e-mail: dis.helsingor@gmail.com

IT-café på biblioteket
IT-HJÆLP: Vapnagård Bibliotek byder på 
IT-café, der holder åbent torsdage (und-
tagen Kristi himmelfartsdag den 14. maj) 
frem til og med torsdag den 11. juni kl. 10-
12. Her er det gratis at få hjælp til at klare 
dine it-problemer.

Kom godt hjem
BINGOLEDSAGELSE: De er frivillige. De er med til at skabe tryghed. Fem 
Vapnagaard-beboere har i snart to år  fulgt folk hjem fra de velkendte bin-
goaftener i Laden.

Ingelise Søderlund fra Hesteskoen er en af dem. Hun var i sommeren 
2013 via Facebook med til at søsætte det ’Kom godt hjem’-netværk, der 
nærmest er blevet et fast holdepunkt for flere bingospillere på Vapnaga-
ard. Hver torsdag og hver anden mandag efter spilaftenerne i Laden står 
Ingelise & Co. klar til at følge folk hjem til deres boliger rundt omkring på 
Vapnagaard.

- Som regel møder vi alle fem op for at følge folk hjem i grupper. Så går 
vi af sted i samlet flok og dropper folk af, efterhånden som de skal af. Det 
er lidt i stil med en skolebusordning, fortæller Ingelise Søderlund til Vapna-
gaard Nyt.

Holder liv i Vapnagaard
Også bingospillere, der er afhængige af offentlig transport, kan blive fulgt 
til bussen, hvis de ønsker det, oplyser Søderlund.

- Vi stablede det her netværk på benene, fordi der på et tidspunkt var 
ballade på Vapnagaard, og folk dermed ikke følte sig trygge, når de skulle 
hjem fra bingo. Det var ikke i orden. Hvis folk ikke dukker op til arrange-
menterne, så dør foreningslivet her ude, og så dør Vapnagaard. Derfor 
mente vi, at vi burde gøre noget, siger Ingelise Søderlund, der glæder sig 
over at have mødt mange nye mennesker via ’følg-hjem’-netværket.

- Selv om der ikke er så meget ballade om aftenen længere, bliver vi ved 
med at følge folk hjem. Det giver nemlig også os en glæde at kunne hjælpe 
andre, smiler Søderlund.

Go’ tur hjem!               frank

En gruppe frivillige på 
Vapnagaard er gået 
sammen om at følge 
folk hjem fra bingoaf-
tenerne i Laden, Gl. 
Vapnagaard.
(Foto: Bendt Olesen)

Sådan bliver du fulgt hjem:
Hjemledsagelsen arrangeres ved, at du møder op til bingoaftenerne i 
Laden mandag aften (Aktivgruppen, kl. 19-21.30, mandage i lige uger) 
og taler med Birger Pedersen (tlf. 6013 3002).

Du kan også møde op torsdag aften (Festudvalget, kl. 19-21.30) og 
snakker med Jytte Zwisler (tlf. 6186 6997).
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Vapnagaard bugner af gadeteater 
GADETEATER: Sommeren byder på et sandt overflødig-
hedshorn af gadeteater på Vapnagaard, der en vigtig del 
af gadeteaterfestivalen PASSAGE arrangeret af Helsingør 
Teater. Torsdag den 30. juli gæster en masse aktiviteter 
Vapnagaard. Festivalen på Vapnagaard strækker sig over 
hele dagen med et dansk og internationalt program for 
hele familien. Og det hele kommer til at foregå omkring 
forskellige ude-arealer på Vapnagaard.

Starten går om formiddagen med teater for de mind-
ste, også for daginstitutionerne, og slutter ud på efter-
middagen med forestillinger for dem, der kommer hjem 
fra arbejde. Undervejs vil der være aktiviteter, som både 
børn og voksne kan deltage i. Eftermiddagen byder på et 
alsidigt program med internationale forestillinger for hele 
familien og workshops for unge med fokus på gadekultur 
(hiphop og graffiti).

- Helt konkret vil vi arrangere en hel dag med gade-
teater på Vapnagaard, fortæller teaterleder Jens Frimann 
Hansen, og fortsætter:

- Det har vi gode erfaringer med andre steder, blandt 
andet i Nøjsomhed. Men vi kommer ikke til at vise det 
samme på Vapnagaard som i Nøjsomhed. Vapnagaard er 
et helt andet sted, bygningsmæssigt og beboermæssigt 
og det kommer vi også til at afspejle i vores programlæg-
ning, lyder det fra teaterlederen.

Helsingør Teater fremhæver, at Vapnagaard er et sted 
med nogle helt særlige muligheder teatermæssigt. Og 
det vil man gerne afspejle i programmet. En anden vigtig 
del er at få publikum ude fra til også at komme til Vapna-
gaard.

Det endelige program med forestillinger, steder og 
tider kan findes fra cirka den 10. juni 2015 på www.pas-
sagefestival.nu  – og i en trykt version blandt andet på 
Vapnagård Bibliotek.

PROGRAM PASSAGE 2015 VAPNAGAARD
GADETEATER | TORSDAG den 30. juli kl. 10-18 

WORKSHOPS
Serine Yde og Joan Graungaard (DK) 
Hiphop’ere og graffitimalere (FR)  
FORESTILLINGER
Dukketeateret Tittut (SE)
Svensk dukketeater for de små
Yann Lheureux (FR)  - BMX & Parkour 
Pernille Garde (DK) - TÆT PÅ
TÆT PÅ  er et udvekslingsprojekt i en campingvogn, 
hvor personlige fortællinger bliver til scenekunst.
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BILLARD: Stribevis af medaljer, billardkøer sirligt placeret 
side om side på væggen og en paraderække af ølopluk-
kere nydeligt samlet i en glasmontre.

Den dæmpede musik i baggrunden, det grønne bil-
lardtæppe og den småklirrende lyd af kuglerne, der væl-
ter keglerne, slår den helt rette stemning af billardklub 
an, da Vapnagaard Nyt træder ind i en af keglespillets hel-
lige haller på Vapnagaard - kælderlokalet, Hesteskoen 15: 
Hjemsted for Vapnagaard Billardklub, der blev grundlagt i 
marts 1976.

Det her er et keglemekka på Vapnagaard. Område 77’s 
epicenter for kugler, kegler og køer.

Still going strong
I dag er den 39-årige Vapnagaard Billardklub still going 
strong med cirka 15 medlemmer og et ønske om, at flere 
vil søge ned i den hyggelige atmosfære, hvor der er god 
plads til en sludder og fint samvær.

- Vi kommer her for hyggen og samværet med hinan-
den. Og alle er velkomne til at komme her i klubben for at 
snuse til billardspillet. Man er velkommen til at låne en bil-
lardkø, hvis man vil prøve spillet, fortæller Liselotte Niel-
sen, der siden 2004 har været formand i klubben.

Dybt fokuseret
Imens Liselotte fortæller, høres den bløde lyd af billard-
kugler, der stille ruller over det grønne billardtæppe på 
klubbens Søren Søgård-bord efterfulgt af væltende keg-
ler og det bløde bump, når kuglen rammer banden.

Den yngste i klubben er 23 år, og den ældste nærmer 
sig de 70. Iblandt de cirka 15 medlemmer findes også en 
lille håndfuld piger, fortæller Liselotte, mens koncentra-
tionen stiger omkring bordet i baggrunden. For selv om 
denne tirsdag aften kun byder på træning, er spillerne 
dybt fokuserede på spillet og det grønne bord.

Tekst: Mikkel Frank  Foto: Bendt Olesen

Keglemekka i kælderen

VAPNAGAARD BILLARDKLUB: 
Grundlagt 1. marts 1976. 
Klubben har cirka 15 medlemmer, der også deltager i 
den lokale ’Kystturneringen’. 
Klubben holder til i kælderlokalet Hesteskoen 15, 
hvor der øves hver tirsdag kl. 19.30-23. 
Ønsker du at vide mere om Vapnagaard Billardklub, 
er du velkommen til at kontakte formanden Liselotte 
Nielsen (tlf. 5090 9204).
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Navne
 NAVNE I 13

NAVNE: En af de garvede kvikvagter fylder om kort tid 75 
år. Det drejer sig om Steen Andreasen, der tirsdag den 9. 
juni kan sætte 75 lys i lagkagen. Igennem de seneste ni år 
har Steen været kvikvagt i Vapnagaard Servicecenter. Der-
udover er der sikkert også flere, der kender Steen som fri-
villig i IT-caféen på Vapnagård Bibliotek, hvor han hjælper 
med gode råd og vejledning i forbindelse med compute-
re og lignende. Tillykke til Steen!         frank

Kvikvagt fylder 75 år
Steen Andreasen bliver 75.              (Foto: Bendt Olesen)

Nyt ansigt i servicecenteret
NAVNE: I slutningen af maj rykker Helene Drud Madsen, 
Boliggårdens byggetekniske medarbejder, ind i Vapna-
gaard Servicecenter, hvor du som beboer på Vapnagaard 
kan finde hende i hverdagene kl. 8-9. Du kan også kontak-
te Helene Drud Madsen via servicecenterets hovednum-
mer 4925 2627 i hendes kontortid. Helene tager sig for-
trinsvis af henvendelser vedrørende 1-års gennemgangen 
i kølvandet på renoveringen.         frank

Helene Drud Madsen.               (Foto: Bendt Olesen)

Har du en formand i maven?
FORMANDSSKIFTE: Som du måske ved, træder Per Olsen 
i efteråret tilbage efter lang og tro tjeneste som formand 
for fællesbestyrelsen på Vapnagaard. Det betyder, at Vap-
nagaard skal til at finde en ny formand.

Så hvis du går rundt med en formand i maven og har 
ambitioner om at blive en særdeles aktiv del af beboerde-
mokratiet på Vapnagaard, bør du henvende dig til fælles-
bestyrelsen på Vapnagaard (se kontaktoplysningerne på 
side 14 her i Vapnagaard Nyt).

Beboerdemokratiets bannerfører
Medlemmerne af fællesbestyrelsen kan fortælle dig, hvad 
det vil sige at være formand for Vapnagaard, og hvilke 
aspekter rollen som bannerfører for beboerdemokratiet i 
boligområdet dækker.

Som formand bliver du engageret i interessant arbejde, 
og du får indblik i mange ting, samtidig med at du lærer 
beboerne i Helsingørs største boligområde godt at kende. 
Som formand er du naturligvis også med til at tage man-
ge væsentlige beslutninger for fællesskabet på Vapnaga-
ard. Derudover skal du være indstillet på at bruge meget 
tid på opgaven som formand.

Du er velkommen
Du er velkommen til at kontakte fællesbestyrelsen, hvis 
du ønsker at blive formand for Vapnagaard.

Medlemmerne af fællesbestyrelsen kan samtidig for-
tælle dig mere om detaljerne i forbindelse med formands-
skiftet, der som nævnt finder sted i efteråret 2015.

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

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

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

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

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

For adresserne Blishøj, Folehaven, 
Hesteskoen og Piskesmældet. 
Kontor: Folehaven 9, kld. 
Ejendomsmester René Olsen
E-mail: vap3@boliggaarden.dk

SERVICEORDNINGEN
Ved driftsforstyrrelser i forbindelse med 
varme, vand, el og forstop pelse i kloak/
faldstamme efter kl. 15 hver dag, fredag 
efter kl. 14, lør dag og søndag kontakt:
SSG SKADESSERVICE, TLF. 70 21 03 71
Ordningen gælder kun akut opståede 
skader, som absolut ikke kan vente med 
udbedring til normal arbejdstid.

FÆLLESBESTYRELSEN
FORRETNINGSUDVALGET:
Form.: Per Olsen, 
Hestens Bakke 1,2 . tv. tlf. 25 26 40 66, 
e-mail: pbo@vapnet.dk
Næstform.: Rasmus Winther, 
Rytterbakken 12, st. tlf. 49 22 13 39, 
e-mail: rasmus@vapnet.dk
Kasserer: Kaj Larsen, 
Horsedammen 3, 1.th. tlf. 49 25 26 24, 
e-mail: kajlarsen@vapnet.dk
Sekretær: Grethe Leerbech, 
Piskesmældet 7, 1. tv. Tlf. 49 25 26 25, 
e-mail: referat@vapnet.dk

VAPNAGAARDS HJEMMESIDE
www.vapnet.dk 

VTV  HJEMMESIDE
www.vtv.dk

OMRÅDEBESTYRELSERNE
OMR. 71, HESTENS BAKKE ØST 
Blok 1, 2, 3, 4, 5
Formand: Birger Pedersen, 
Hestens Bakke 8, 2. th. 
Mobil 60 13 30 02.
Kontor: Hestens bakke 12, kld. 
E-mail: omr.71@vapnet.dk 
Bestyrelsen træffes 1. tirs. hver måned
kl. 19 - 20.  (tlf. 4925 2601)

OMR. 72, HESTENS BAKKE VEST 
Blok 6, 9, 12, 15, 18 
Formand: Sussi Kabat
Hestens Bakke 36, st.tv.
Kontor: Hestens Bakke 36, kld. 
E-mail: omr.72@vapnet.dk 
Bestyrelsen træffes 1. tir/mdr. kl. 19 -20

OMR. 73, SPOREGANGEN ØST 
Blok 7, 8, 10, 11
Formand: Jytte Zwisler, 
Sporegangen 18, st. th. tlf 61 86 69 97
Kontor: Hestens Bakke 1, kld. 
E-mail: omr73@vapnet.dk

(tlf. 4925 2603)

OMR. 74, RYTTERBAKKEN 
Blok 23, 24, 27, 28, 29
Formand: Ole Karlsson (Tlf. 2635 1445)
E-mail: o.karlsson@vapnet.dk
Hovmarken 2, 1.th. 
Kontor: Hovmarken 6, kld.  
E-mail: omr.74@vapnet.dk  
(tlf. 4925 2604)

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

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

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

OMR. 78, HESTESKOEN 
Blok 36, 37, 42, 43, 44, 45
Formand: Klaus J. Christensen
Hesteskoen 3, st. th.Tlf. 49 22 12 92
Kontor: Hesteskoen 12, kld. 
E-mail: omr.78@vapnet.dk. Kontortid: 
Første onsdag hver måned kl. 18.30 - 19. 
(tlf. 4925 2608)

OMR. 79, FOLEHAVEN 
Blok 25, 26, 30, 31, 32, 33 
Formand: Randi Raaby, 2622 3926
Kontor: Blishøj 7, kld.
Best. træffes den 1. ons./mdr. kl. 18.30 - 19
E-mail: omr.79@vapnet.dk (tlf. 4925 2609 
- første onsdag i hver måned 18-18.30).

OMR. 80, BLISHØJ 
Blok 19, 20, 21, 22
Formand: Marianne Olsen
Blishøj 16, st. tv. Tlf. 2690 9031
E-mail: omr.80@vapnet.dk

OMR. 81, SPOREGANGEN VEST 
Blok 13, 14, 16, 17
Formand: Klaus Poulsen, 
Sporegangen 4, st. tv. Tlf. 26 20 45 99
Kontor: Sporegangen 4, kld. 
E-mail:  omr.81@vapnet.dk
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UDLEJNING OG UDLÅN
GL. VAPNAGAARD
Priser for udlejning på går den:
1. sal m. anretterkøkken (max. 40 pers.):
Beboere: 750 kr.  Dep. 1.000 kr.
Andre: 1.500 kr.   Dep. 1.500 kr.
Laden med anretterkøkken: 
Beboere: 1.500 kr., dep. 2.000 kr.  
Andre: 3.000 kr., dep. 3.000 kr.
Max. 300 pers. Service til 100 pers.
Tlf. 4925 2627 
Andre kan højst reservere ½ år frem.

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

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

KLUBBER OG FORENINGER
AKTIVGRUPPEN
Kontakt: Kirsten Johansen 4921 1546

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

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

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

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

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

FIBROERNE
Hestens Bakke 12, kld. 1. tors./mdr. 
kl. 13.30 - 16. Kontaktp.: Anita Pedersen, 

Hestens Bakke 8, 2. th. Tlf. 2874 9544  

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

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

DEN TYRKISKE KULTURCAFÉ
Hulen, Gl. Vapnagaard
Man. 16 - 22, tirs. 10 - 16.30. Ons. lukket. 
Tors. 17 - 22, fre. 16 - 22, lør. 11 - 22 og 
søn. 11 - 21

BRIMIR AKTIVT ROLLESPIL  
NORDSJÆLLAND
Horsedammen 3, kld. 
Mødetid: kontakt formand: 
Kirstine Kromborg, Thors-vænget 8, 
3000 Hels. Tlf. 2395 7332
E-mail: kirs_wicca@hotmail.com

KRONBORG LINEDANCE
Laden, 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.

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

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

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

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

FKF - 96 FODBOLDKLUB
Hesteskoen 18, kld. 
Form.: Selahattin Taspinar,
Tlf. 4922 3552. Mobil 2026 8033

VAPNAGAARD TV (VTV) 
Vapnagård ServiceCenter, 
Hovmarken 7.
Tlf. 4925 2638. 
Hjemmeside: www.vtv.dk
Email: vtv@vtv.dk 
Formand: Ole Karlsson, tlf. 2635 1445
E-mail: formand@vtv.dk
* Udsendelse daglig kl. 9, kl. 17 og kl. 21
* Med delelser til Tekst TV og Infokanalen 
   afleveres i Vap nagaard ServiceCenter 
   eller på e-mail vtv@vtv.dk 

DANSKE HANDICAP-
ORGANISATIONER
SeniorCentret, Hestens Bakke 43.
Formand: Kurt Mortensen, 
Hestens Bakke 14 st.tv.  
Mobil 6044 0402
E-mail: k.mortensen@vapnet.dk

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

GULD - QUILTERNE
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
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 
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’Min gode nabo’-blomsten 
synes jeg skal gå til ...

Navn:  

Adresse:  

 

Indsender: 

Dit navn:  

Telefonnummer:  

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

Fordi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

MIN GODE NABO BLOMST
Et varmt menneske
NABOSKAB: Det er tydeligt, at Helle Bach fra Piske-
smældet er glad for at kunne påskønne Kurt Nielsens 
gode naboskab med en frisk flok flotte Vapnagaard Nyt-
blomster.

- Kurt er et varmt og omsorgsfuldt menneske. Kurt 
giver altid en hjælpende hånd til os naboer og viser en 
stor omsorg for vores børn, lyder blot en lille buket af de 
rosende ord i Helles indstilling af Kurt til nabobuketten 
her i maj måned.

Helle synes, at børnene skulle være med til at hylde 
Kurts gode naboskab, så derfor havde hun taget børne-
ne med for at overrække blomsterne til en overrasket og 
glad Kurt Nielsen, der bestemt ikke hvade luret, at der 
var naboblomster og SÅ flotte ord på vej til ham fra en af 
naboerne i opgangen i Piskesmældet.

- Kurt mistede desværre sit livs kærlighed, Elly, i ja-
nuar, så han fortjener vores anerkendelse, fortæller Helle 
Bach, der havde udfyldt kuponen her bag på Vapnaga-
ard Nyt og afleveret den i ’blomster’-kassen i Vapnaga-
ard Servicecenter.

- Det er jeg virkelig glad for, det her. Tusind tak!, lyder 
det fra en tydeligt bevæget Kurt Nielsen.

Tillykke til Kurt med den smukke buket!

Tekst: Mikkel Frank  Foto: Bendt Olesen Kurt Nielsen modtager naboblomster fra Helle Bach & Co.


