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FASTE  ARRANGEMENTER
 

ZUMBA
Mandage kl. 16.30 - 17.45
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8

BINGO (FESTUDVALGET)
Torsdage kl. 19.00 - 21.30
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8

AFSPÆNDINGSGYMNASTIK FOR KVINDER
Fredage 8.45-10.15
Laden, Gl. Vapnagaard, Hovmarken 8 

DET GRÅ GULD
Onsdage kl. 13 - 16
Seniorcentret, Hestens Bakke 43

LEKTIE- OG SPROGCAFÉ
Tirsdage kl. 14.30 - 17.30
Kulturhus Syd, Hovmarken 7

SYSTUE
Mandage kl 13 - 16
Onsdage kl 18.30 - 21.30
Hestens Bakke 36, kælderen

FODTUSSERNE
Søndage kl. 13
Kulturhus Syd, Hovmarken 7

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

CYKELVÆRKSTED
Tirsdage  kl 13-16
Blishøj 12, kld

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

MORGENCAFE
Mandage  kl. 8.30 - 10.30
Familiecaféen Blishøj 6, kld

Har du et arrangement, der skal på den faste liste, 
så henvend dig til redaktionen: 

jj@boliggaarden.dk eller 5182 6694

Vapnagaard Nyt
juli/august 2019
49. årgang · Nr. 3

ADRESSE
Vapnagaard Servicecenter
Hovmarken 7
3000 Helsingør

E-MAIL TIL REDAKTIONEN
jj@boliggaarden.dk

UDGIVER
Fællesbestyrelsen 
på Vapnagaard

ANSVARSHAVENDE 
Anje Holmstad 
Tlf. 6131 4095
Redaktør: Jacob Jürs 
Tlf. 4925 2637

REDAKTION
Jacob Jürs (jürs) tlf 4925 2637

TRYK
RedHill

INDLÆG
Indlæg, forslag til artikler eller 
andet stof modtages - helst 
via mail. Anonyme indlæg 
optages kun, hvis afsender
er redaktionen bekendt. 
Redaktionen forbeholder sig
ret til at forkorte læserbreve. 
Indlæg ude fra repræsenterer  
alene afsenders synspunkter. 
Tegninger og fotos mod-
tages gerne og helst digitalt.
Vapnagaard Nyt optager ikke  
kommercielle annoncer, men 
bringer gerne omtaler og an-
nonceringer af social, kulturel 
og foreningsmæssig karakter.

DISTRIBUTION
Vapnagaard Nyt uddeles til be-
boerne på Vapnagaard af om-
rådebestyrelserne. Modtager 
man ikke bladet, skal henven-
delse ske til de enkelte områ-
deformænd. Vapnagaard Nyt 
udkommer fem gange årligt.

Forsidefoto: J. Jürs

WWW.VAPNET.DK
Redaktør: Jacob Jürs

FACEBOOK VAPNAGAARD
Redaktion:  
Jacob Jürs

Det er ikke en havenisse, det er René
HAVER: Hvis du ser en rar mand gå omkring og kigge ind 
i din have i de næste måneder, så bare rolig, der er René 
Olsen, der på vegne af driften på Vapnagaard, er i gang 
med at inspicere alle haver på Vapnagaard.

Vapnagaards Fællesbestyrelse og driften har sat et pro-
jekt i gang, der skal få skik på vores haver. Det drejer sig 
dels om hegn, for høje træer og buske og dels om den ge-
nerelle vedligeholdelse.

Af samme grund har alle stuelejligheder på Vapnaga-
ard fået en lille folder i postkassen. Her kan man læse om 
hvilke muligheder og pligter, der følger med en have på 
Vapnagaard.

Haven er en del af lejemålet, og dermed er det også 
den enkelte beboer, der har ansvaret for, at haven bliver 
holdt i overensstemmelse med ordens- og vedligeholdel-
sesreglement.

En have er, især på denne tid af året, en dejlig ting. Selv 
om de ikke er store, er der plads til at grille, slikke sol og 
dyrke lidt tomater. I folderen kan man læse, hvad man 
kan, og hvad man ikke kan i sin have.

Der er også lidt gode råd om fugle, beplantning og om 
at grille.

Hvis du ved en fejl ikke har fået folderen, eller den er 
blevet væk, så kan du hente en i Vapnagaard Servicecen-
ter.

René Olsen fra driften med den lille folder om haver  
på Vapnagaard. (Jürs)

BABYER: Kulturhus Syd lægger gulv til en ny åben mødre-
gruppe på Vapnagaard.

Er du gravid eller går du hjemme med dit barn, så kan du 
nu helt gratis være med i den nye mødregruppe.

Mødregruppen skal mødes fredage fra klokken 9 til klok-
ken 12 i Kulturhus Syd, Hovmarken 7, og der er opstarts-
møde den 30. august, hvor du og dit barn er meget velkom-
men til at høre mere.

Den 30. august starter med kaffe og en bid brød den før-
ste time, og fra klokken 10 til kokke 12 er der åben hus med 
sundhedsplejerskerne.

Den nye mødregruppe er et samarbejde mellem den bo-
ligsociale indsats på Vapnagaard og Helsingør Kommunes 
sundhedsplejersker.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at ringe til 
Sheila Holm, der er boligsocial medarbejder på Vapnaga-
ard, på telefon 3099 6442 eller til at sende hende en mail på 
sho@boliggarden.dk

Ny mødregruppe  
i Kulturhus Syd

Der starter ny mødregruppe på Vapnagaard  
(Foto: Daisy Laparra/Pexels)
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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 og torsdag 14.30 - 17.00
Derudover efter aftale. Tlf: 4925 2639 / 2694 5354
 
VAPNAGAARDS HELHEDSPLAN
Kirstine Lindberg og Sheila Holmhar til huse i ser-
vicecentret Hovmarken 7. Træffes på tlf. 4925 2627 | 
khl@boliggaarden.dk  sho@boliggaarden.dk 
 
STØTTE KONTAKT PERSON TEAM/SKP TEAM
Brug for hjælp ved psykisk sygdom/misbrugsproble-
mer? Kontakt Socialpsykiatriens opsøgende team: 
Man. - tors kl. 8 - 16 og fredag kl. 8 - 13.
SKP-medarbejder, Camilla Børjesen: 2531 3352
SKP-medarbejder, Flemming Blauenfeldt: 4186 9775
 
ALKOHOLRÅDGIVNING
Helsingør Lænken, 4922 1300, Rytterbakken 6, kld.
 
AKUT TEAMET
Tilbud til psykisk syge med akutte problemer i aften- 
og nattetimerne. Tlf. 7026 8700. Der er åbent alle 
ugens dage i tidsrummet kl. 16.00 - 07.00.
 
MELD FEJL
Hvis du har brug for at melde en fejl ved dit lejemål, 
eller for at kontakte viceværterne uden for deres 
træffetid, kan du på Vapnagaards hjemmeside finde 
en kontaktformular - formularen finder du under 
’MELD FEJL’ på vapnet.dk eller send en mail direkte 
til vapnagaard@boliggaarden.dk

BARSEL: Som det tydeligt fremgår af billedet, er Sarah 
Staal godt og grundig gravid. Sarah er netværkskoordina-
tor og står i spidsen for den boligsociale indsats på Vap-
nagaard.

Nu går hun på barsel, og med restferie og det løse be-
tyder det, at der går et års tid, før vi har hende tilbage på 
pinden.

Sarah fortæller til Vapnagaard Nyt, at hun glæder sig 
til at komme tilbage, næsten lige så meget som hun og 
mand glæder sig til barnet!

Vikar
I Sarahs fravær vil hendes opgaver blive løst af Sheila 
Holm og af Kirstine Lindberg, der er nyt ansigt på Vap-
nagaard. Kirstine, der blandt mange andre opgaver 
overtager fællesspisningerne, kan træffes i Vapnagaard 
Servicecenter, på telefon 2189 0572 eller på mail khl@bo-
liggaarden.dk

jürs

Sarah Staal går på barsel med 
udgangen af juli… … i hendes fravær 

træder Kirstine Lind-
berg til.

Væk et års tid

KØRSEL: De fleste har nok set det, 
der er kommet otte nye bomme op 
på Vapnagaard.

Bommene skal forhindre den ikke 
tilladte kørsel med privatbiler inde 
mellem blokkene.

På Vapnagaard må man nemlig ikke 
køre bil inde på området med mindre 
man er: Håndværker eller ansat i Bolig-
gården med ærinde for Vapnagaard 
har ærinde med forsynings- og renova-
tionskøretøjer eller rednings- og ud-
rykningskøretøjer

Nøglebrik
De store tværgående stier ind i be-
byggelsen er derfor blevet afspær-
ret med bomme, der kun kan hæves, 

Bommen er nede
hvis man har en særlig nøglebrik.

Som udgangspunkt er det ikke mu-
ligt for andre end de ovenstående, at 
få adgang bag bommene til Vapnaga-
ards indre med et køretøj.

Begrænset tilladelse
Der kan være enkeltstående situatio-
ner, hvor man som beboer har behov 
for at få et køretøj ind på de store 
tværgående stier.  Det kan være ved 
større og meget besværlige flytnin-
ger eller lignende. Tilladelse til dette 
udstedes kun undtagelsesvis og kun 
i et meget begrænset tidsrum. 

Der gives ikke tilladelse ved mindre 
flytninger, håndværkerbesøg eller, hvis 
man har købt en ny vaskemaskine, en 

reol eller lignende - i de tilfælde kan 
man låne en trækvogn.

Hvis man mener at have brug for 
adgang til kørsel i området, så skal 
man henvende sig i Vapnagaard Ser-
vicecenter, Hovmarken 7, hvor man 
kan bede om at låne en nøglebrik, til 
en eller flere bomme i et begrænset 
tidsrum.

Det er kun beboere på Vapnagaard, 
der har denne mulighed, så husk dit 
sundhedsbevis/sygesikringskort. 

Servicecenteret oplyser til Vapnaga-
ard Nyt, at hvis brikken ikke afleveres 
igen senest tre dage efter periodens 
udløb, koster det et gebyr på 140 kro-
ner.

De otte bomme er sat op for at forhindre kørsel og parkering på brandveje og færdsel inde i bebyggelsen. (Foto: Jürs).
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AFFALD & MILJØ: Helsingør Kom-
mune og Forsyning Helsingør havde 
planlagt, at Helsingør skulle blive 
bedre til at sortere husholdningsaf-
faldet. En række kommuner landet 
over er allerede i gang, og det bety-
der, at borgerne skal sortere plast, 
metal, fødevarer o.a. allerede ude i 
de enkelte boliger.

Desværre er der problemer med at 
få leveret de biler, der skal tage imod 
det sorterede affald, og derfor er 
planerne udskudt med mindst et år i 
Helsingør.

Vi er ikke ligeglade
Det betyder derfor, at det tidligst bli-
ver i anden halvdel af 2020, det bliver 
aktuelt på Vapnagaard.

- Men det betyder ikke, at vi skal 
være ligeglade på Vapnagaard, lyder 
det fra formand Anje Holmstad. Alle 
beboere på Vapnagaard har fin mu-

Sortering udskudt
lighed for at sortere noget af deres 
affalds i vores 10 containergårde og 
i de mange flaske- og papiraffalds-
standere, lyder det fra formanden.

- En ting man i hvert fald kan gøre, 
lyder det fra en noget irriteret for-
mand.

- … er at sørge for at sortere sit 
haveaffald, før man smider det i 
containergården. Vi har oplevet, at 
folk smider haveaffald i plastiksække 
eller bundter grene med nylonsnor 
eller gamle ledninger, når de smider 
det i grønt affald, og så er det hele 
jo spildt, fortæller Anje Holmstad til 
Vapnagaard Nyt.

Ingen poser - overhovedet
For at grønt affald kan blive afhen-
tet og bragt til kompostering, skal 
det nemlig være helt grønt. Hvis der 
er plastik eller lignende blandet ind 
i affaldet, så bliver det afhentet og 

sendt til forbrænding som alminde-
ligt affald, og det er både skidt for 
miljøet og for den fælles pengepung 
på Vapnagaard – det koster nemlig 
ekstra.

- Faktisk skal man slet ikke bruge 
sække, hverken plastik eller papir, 
fortæller Steen E. Petersen, der er 
ejendomsfunktionær og stedfortræ-
dende mester på Vapnagaard.

Når haveaffald ligger i sække, er 
der mulighed for at det udvikler 
svampesporer og lignende. Det kan 
betyde en helbredsrisiko for de ejen-
domsfunktionærer, der skal arbejde 
med de store mængder, der ofte er 
at finde i grengårdene om manda-
gen, når alle beboerne har været i 
deres haver i weekenden.

- Så det bedste er, hvis beboerne 
tømmer sækkene ned i bunken med 
haveaffald, så kan man også genbru-
ge sækkene, fortælle Steen.

Vapnagaard Fællesbestyrelse op-
fordrer beboerne til at sortere så 
meget plast fra som muligt – af 
hensyn til miljø såvel som øko-
nomi.
Det gælder både i den daglige 
husholdning, men også når det 
kommer til storskrald, haveaffald, 
og hvor det ellers er muligt. Selv 
ganske små ting gør en forskel. 
Det kan være et engangskaffe-
bæger, der kan komposteres i ste-
det for de sædvanlige af plastik.
Har du en god idé til, hvordan 
vi på Vapnagaard bliver bedre 
til at sortere vores affald, så kan 
du henvende dig til Vapnagaard 
Nyt – så vi kan dele gode idéer på 
tværs af opgange og blokke.

Man kan komme af med sit have-affald i en af Vapnagaards 10 containergårde, 
men det er vigtigt at man sorterer plast og poser fra. (Foto: Jürs)

Symaskiner i kamp mod plast
SYSTUE: Vapnagaard Syklub holder 
til i kælderen under Hestens Bakke 
36. Her mødes en halv snes damer 
jævnligt for at sy tøj og meget andet.

I øjeblikket har syklubben gang i 
et nyt projekt. Der bliver syet ind-
købsnet af stofrester. Nettene ud-
deles ganske gratis og håbet er, at de 
mange stofnet, kan reducere antallet 
af plastikposer, der bliver langet over 
disken i de lokale butikker og super-
markeder.

Sarah Staal, der er ansat i den bo-
ligsociale indsats på Vapnagaard, er 
ophavsdame til projektet med at sy 
poser, og hun er meget imponeret 
over pose-damernes flid.

- Foreløbig har vi fået lavet mere 
end 200 indkøbsposer. Der er blevet 
delt en del ud, og efterhånden ser 
jeg også flere og flere gå med dem, 
så det er jo dejligt, lyder det fra Sarah.

... også for begyndere
Marianne, der står i spidsen for sy-
klubben fortæller, at der er plads til 
flere frivillige hænder i poseprojek-
tet, det er nemlig ikke kun de faste 
medlemmer i syklubben, der kan sy 
poser.

- Man kan enten komme på de 
dage, hvor vi er her i kælderen, eller 
man kan kontakte mig og få materia-
ler og mønstre til poserne, og så sy 
derhjemme, fortæller hun til Vapna-
gaard Nyt.

- … og man behøver ikke være 
en erfaren syerske for at kunne være 
med. Hvis interessen er der, så kan 
jeg let lære alle at bruge en symaski-
ne, lyder det selvsikkert fra Marianne.

Hun har nu også noget at have det 
i. Marianne er nemlig uddannet tea-
terskrædder og håndarbejdslærer, så 
hun har udstyret mange fumlefing-
rede med kørekort til symaskine.

Vapnagaard Syklub holder som 
sagt til i kælderen under Hestens 

Bakke 36. De har faste åbningsdage 
mandag og onsdage, og så mødes de 
også den første fredag i hver måned.

Hvis man har lyst til at høre mere, 
kan man kontakte Marianne på tele-
fon 6062 0152.

Der er gang i symaskinerne flere gange om ugen i Vapnagaard Syklub. Her er der 
Helle (forrest), Marianne (i midten) og Birthe, der er i gang med at lave indkøbspo-
ser. Stoffet, Helle er igang med, er i øvrigt Boliggårdens flag med det gamle logo, 
der bliver genbrugt.

Poserne kommer i flere farver 
og størrelser og foreløbigt er 
der lavet lidt over 200 styks.
Inden poserne bliver uddelt 
helt gratis kommer der et tryk 
på.

Tekst & Foto: J. Jürs
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GRØNT: Det kan næppe komme bag på nogen beboere 
eller besøgende på Vapnagaard, at bedene foran blokke-
ne de sidste år har lignet en gartners mareridt.

Græs, mælkebøtter, mandshøje tidsler og al mulig an-
den ukrudt er nærmest det eneste, der vokser, og kun i de 
bede, hvor beboerne selv har haft gang i lugejern, er der 
nogenlunde styr på situationen.

- Det er noget rod, noget slemt rod og det ser fak-
tisk ikke særlig godt ud, fortæller Jackie Månsson, der er 
ejendomsmester på Vapnagaard og står i spidsen for de 
grønne folk.

Jackie erkender, at bedene i flere år nærmest har fået 
lov til at passe sig selv, og fortæller til Vapnagaard Nyt, 
at opgaven indtil nu ikke har været til at løse for gartner-
teamet, hvis også de andre daglige opgaver skal klares.

Uheldigt sammenfald
- Der er tale om et sammenfald af rigtig mange uheldige 
ting. Alt fra det oprindelige plantevalg, venten på re-reno-
vering til meget dårlig jord og traktose gør sig gældende, 
fortæller Jackie.

Smertensbarnet
Traktose er når jord bliver klemt eller pakket hårdt sam-

men efter kørsel med tunge maskiner. Det betyder, at kun 
de mest hårdføre planter kan klare sig i jorden, og det er 
som oftest det ukrudt, man helst er fri for.

Traktosen og den dårlige jord er kommet til efter den 
store renovering, der sluttede i 2015, og det er også efter-
dønningerne af renoveringen, der gør, at der ikke er ble-
vet taget gennemgribende fat i blokbedene.

Mans vi venter på tegl og tag
Som vi før har fortalt i Vapnagaard Nyt, så kan vi se frem 
til at alle facadetegl skal skiftes på grund af defekte vind-
spærreplader, og der skal også arbejdes med bebyggel-
sens tage. Begge disse opgaver ligger hos Byggeskade-
fonden, og man har fra driften på Vapnagaard vurderet, at 
det ville være skønne spildte kræfter at ordne blokbede, 
hvis der kort efter skal sættes stilladser op eller køres med 
lifte henover nyplantede bede.

- Desværre er udskiftningen af facadetegl og skøn og 
synssagen med vores tage trukket ud, og sagen ligger 
ikke i vores hænder, så vi har bare kunne vente, fortæller 

Jan Pihl, der har ansvaret for det bygge-tekniske på Vap-
nagaard.

Jackie Månsson fortæller, at gartnerteamet prøver med 
forskellige ”lette” løsninger. Der har været forsøg med at 
busk-rydde hele bede - det var ikke en succes, og andre 
steder har man lagt flis ud over hele bedet.

Egne hænder
Andre steder har beboerne selv taget over. For eksempel 
i Horsedammen, hvor formand Steffen Redder og andre 
beboere har taget en ordentlig tørn i flere af blokbedene.

- Vi kunne ikke holde ud at se på det mere, så en af vo-
res beboere startede og tog virkelig en ordentlig tørn, og 
det har altså pyntet, lyder det fra formanden i Horsedam-
men.

Ukrudt er blevet luget, og der er sået græs rundt om 
buskene i Horsedammen.

- Det er fint, og jeg må rose, de flittige beboere, der har 
taget affære, lyder det fra Vapnagaards gartnermester.

Til august hvor der er mindre græsslåning og hække-
klipning vil gartnerteamet lægge flis i flere bede, oplyser 
Jackie Månsson.

Men der er ikke udsigt til en samlet løsning før på den 
anden side af udskiftning af tag og facadetegl.

jürsMælkebøtter og meterhøje tidsler blev for meget for især en beboer i Horsedammen, fortæller formand Steffen Redder foran 
det fine blokbed i Horsedammen 1-3. (Foto: Jürs)

Horsedammen 1-3, her har beboerne været flittige og selv ta-
get affære. (Foto: Jürs)

Flis er en (midlertidig) løsning.  (Foto: Jürs) Næsten mandshøje tidsler foran blokken. (Foto: Jürs)
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ÅRSMØDE: Efter EU-valg og Folke-
tingsvalg i Laden kommer turen nu 
til det langt vigtigere formandsvalg 
på Vapnagaard! … eller rettere, nu er 
det tid til Årsmøde i Laden.

Årsmødet er beboernes mulig-
hed for at gøre deres indflydelse 
gældende på Vapnagaard. Som en 
almen boligafdeling er Vapnaga-
ard i lighed med alle andre afdelin-
ger i Boliggården underlagt Lov om 
Almene Boliger, og her slås det fast, 
at beboermødet er den besluttende 
myndighed, og at det er her, man 
vælger hele eller dele af afdelingsbe-
styrelsen.

Vapnagaard er på grund af sin 
størrelse underlagt særlige bestem-
melser – det betyder blandt andet, at 
beboerne vælger 11 af de 15 med-
lemmer af fællesbestyrelsen på 11 lo-
kale områdemøder, de fire sidste, der 
også er forretningsudvalget, vælges 
direkte på afdelingens årsmøde.

Formand på valg
I år skal der vælges formand og se-
kretær, og Vapnagaard Nyt erfarer, 
at både Anje Holmstad og Solgerd 
Jørgensen modtager genvalg, hvis 
beboerne ønsker det. Ifølge regler og 
bestemmelser har andre selvfølgelig 
ret til at stille op på årsmødet.

Med bestyrelse er ikke det eneste, 
der skal tages stilling til på årsmø-
det. Det er også her der orienteres 
om regnskabet for 2018, og her skal 
budgettet samt drift- og vedlige-
holdelsesplanen også godkendes af 
beboerne. 

Alle beboere har også mulighed 
for at komme med forslag til årsmø-
det. Små som store ting kan bringes 
til diskussion og afstemning.

Hvis man ønsker at stille forslag til 
årsmødet, kræves det, at man stiller 
et forslag, der kan stemmes ja eller 

PAVILLIONER: Der var godt gang i skruemaskiner og an-
det værktøj, da der blev sat pavilloner op over hele Vap-
nagaard i de første to uger af juli.

Firmaet Sølund Huse, der til daglig hører til mellem 
Horsens og Århus, havde sendt deres bedste sjak til Vap-
nagaard, hvor de på små to uger fik sat i alt syv pavilloner 
op.

De syv pavilloner, to store, en lille og fem i mellemstør-
relse, er blevet bestilt af beboere og bestyrelse i de enkel-
te områder på Vapnagaard, og de er blevet betalt med de 
såkaldte område-midler - penge, der hvert år til årsmødet 
afsættes til brug helt ude i områderne og til ting, bebo-
erne selv ønsker.

Positiv overraskelse
Det tog som sagt mindre end to uger at få sat det hele op, 
og den hast fik også flere beboere til at bekymre sig om 
håndværkernes ve og vel.

- Vi er blevet tilbudt alt fra kolde sodavand og kage til 
kaffe og fine desserter, fortæller de fra Sølund Huse.

Teamet har kun rosende ord til Vapnagaard og ikke 
mindst til beboerne, og fortæller til Vapnagaard Nyt, at 
det har været en positiv oplevelse at komme og arbejde 
på Vapnagaard.

- Det svarede overhovedet ikke til de forventninger, vi 
havde, og de historier vi havde hørt.

Demokratiets store dag

nej til, og hvis forslaget indebærer 
en reel udgift, så skal der laves en 
beregning for, hvad det betyder for 
økonomi og husleje i afdelingen – 
dette kan man få hjælp til hos driften 
i Vapnagaard Servicecenter.

Husk kortet
Mødet afholdes som altid den tredie 
søndag i september – i år altså den 
15. september. Senest en måned før 
vil alle beboere modtage en indkal-
delse i postkassen, og 14 dage før 
mødet, skal alle forslag være afleve-
ret.

Det betyder, at hvis man allerede 

nu ved, at man har et forslag, der skal 
regnes på af driften, så skal man ikke 
vente til sidste øjeblik, men gerne 
komme med forslaget allerede nu, så 
er vi sikker på at kunne nå det.

Årsmødet indledes som altid med 
fælles morgenmad klokken 8.30 og 
selve mødet går i gang klokken 9. 
Erfaringsmæssigt tager det små tre 
timer i alt.

Husk at medbringe et sygesik-
rings-/sundhedskort – der er nem-
lig kun adgang til mødet for Vap-
nagaards beboere og for udvalgte 
ansatte.

jürs

Alt skal gå rigtigt til. Her er det de valgte stemmetæller i aktion sidste år. (Foto: Jürs)

Her, en af 
de helt små 
pavilloner - 
opsat i Pony-
dalen

Sjakket fra Sølund Huse satte de syv pavilloner op på lidt un-
der to uger. (Foto: Jürs)

I ly for regnen og skygge for solen
Hvert år på årsmødet i september skal beboerne god-
kende økonomien for hele Vapnagaard. En lille del af det 
samlede budget, der ligger et godt stykke over 100 mil-
lioner kroner, er områdemidlerne, der sidste år samlet ud-
gjorde 456.000 kroner.

Områdemidlerne skal anvendes i overensstemmelse 
med beboernes ønsker, og skal blandt andet dække ud-
gifter til de enkelte områders udeområder samt vedlige-
hold af beboer- og bestyrelseslokaler.

Sidste år blev der afsat 8.000 per blok.
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The Inner World 
hedder forestillin-
gen med holo-
grammer og lys. 
Den kan ses klok-
ken 17 og klokken 
18 i Kulturhuset. 
Forestillingen 
egner sig til børn 
helt ned til fem 
år. (Foto: Pas-
sage)

Så der sommer-teater
TEATER: Passagefestivalen ruller igen ud over Helsingør 
og Vapnagaard er igen i år et af de mange spillesteder.

I år byder arrangørerne på tre forestillinger på Vapna-
gaard i Kulturhus Syd. Alle tre forestillinger spiller den 31. 
juli i kulturhuset.

Klokken 16.30 og klokken 18.30 er der dukketeater ved 
det spanske kompagni Compañía eLe, der opfører forestil-
lingen Roulettes, der handler om den gamle mand Ramiro 
og gadebarnet Enzo.

Klokken 17 og klokken 18 kan man se det fascinerende 
miniteater Holoque med forestillingen The Inner World, 
der arbejder med lys, hologrammer og meget mere – 
forestillingen egner sig til børn fra fem år og op.

Klokken 19 er det tid til at løsne smilebåndet, når den 
franske teaterduo med human beatbox og mim vender 
vores forestilling om det vilde vest på hovedet i forestillin-
gen Wanted.

Vapnagaard Fædregruppe står for maden, når de klok-
ken 17.30 til 18.30 sælger deres efterhånden berømte rul-
lekebab for bare en tyver stykket.

Hele arrangementet foregår i Kulturhus Syd på julis sid-
ste dag. Der er gratis adgang til alle forestillinger.

Dukkerne Enzo og Ramiro i forestillingen Roulettes.  
Den kan ses klokken 16.30 og 18.30. (Foto: Passage)

HUSK BØRNENENS DAG
SJOV: Søndag den 1. september er der Børne-
nes Dag på Vapanagaard. Det er Vapnagaards 
Aktivitetsudvalg, Kulturhus Syd og Boliggår-
dens boligsociale indsats, der igen i år står bag 
den store dag.

Der vil være forlystelser og sjov for børn i 
alle aldre.

Børnedagen foregår på området mellem  
Laden, Gl. Vapnagaard og Kulturhus Syd.

ØKONOMI: Har du brug for hjælp til at forstå 
din økonomi, lægge et budget eller udfylde 
din forskudsopgørelse, så kan du få hjælp af 
rådgivere fra Helsingør frivilligcenter. 

Tilbuddet er gratis og anonymt og rådgiver-
ne har naturligvis tavshedspligt. 

Selve rådgivningen foregår i Stalden, møde-
lokalet på Gl. Vapnagaard overfor indgangen til 
Laden. Rådgivningen er første onsdag i måne-
den kl. 15.30-17.

Der er ingen tidsbestilling, du kommer der-
for bare forbi. Medbring gerne dit nøglekort og 
Nemid.

ØKONOMISK RÅDGIVNING

LEGEFESTIVAL: 8. og 9. juli var der legefesti-
val på Vapnagaard. Hundreder af børn spil-
lede gamle spil og legede med hinanden ved 
Laden, Gl. Vapnagaard. Legefestivalen var ar-
rangeret af den boligsociale indsats på Vapna-
gaard i samarbejde med Gerlev Center for Leg 
& Læring. 

Tirsdag lagde et af byens to nyvalgte med-
lemmer af Folketinget vejen forbi. Mangeårigt 
medlem af byrådet Henrik Møller (her sam-
men med boligsocialmedarbejder Sheila Holm) 
blev valgt til Folketinget ved valget i juni, og 
som ny-udpeget boligordfører for socialdemo-
kraterne, bliver han vel nærmest Vapnagaards 
mand på tinge – sådan da. (Foto: Jürs)

MF’ER PÅ VAPNAGAARD
FÆLLESSPISNING: Efter lidt 
sommerferie er det nu igen tid 
til at spise i fællesskab i Laden.

Der er planlagt fire fællesspis-
ninger mere i år.

Næste gang, den 14. august, 
står den på krebinetter med 
kartofler og stuvet spidskål, og 
den 4. september bydes der på 
Kylling Tikka Masala.

Egne drikkevarer
Fællesspisningerne på Vapna-
gaard sker i samarbejde med 
Boliggårdens boligsociale ind-
sats, Helt Frivillig, Café Mai og er 
støttet økonomisk af foreningen 
Østifterne.

Spisningerne foregår i Laden, 
Gl. Vapnagaard, og det er Café 

mai, der laver maden.
Prisen er på bare 50 kroner 

for voksne, 25 kroner for børn 
indtil 10 år og det er ganske gra-
tis for børn under tre år.

Hvis man vil, kan man med-
bringe drikkevarer, man kan 
også købe drikkevarer i caféen 
til spisningen.

For at tilmelde sig, skal man 
købe billeter på MobilePay, 
5144 2366 og huske at skrive 
hvor mange børn og voksne 
man tilmelder. Man kan også 
købe almindelige billetter i Vap-
nagaard Servicecenter.

Det er kun muligt at købe bil-
let til den næste spisning - 14. 
august; salg til september star-
ter først herefter.

MÅNEN BLEV (LIDT) VÆK
MÅNENYT: Jytte Olesen, Hestens Bakke, var hurtig med kameraet, da 
der den 16. juli var delvis måneformørkelse over Vapnagaard og resten 
af Danmark. Det sker, når jorden skygger for det lys, der rammer må-
nen og får den til at lyse. Hvis ikke man fik set det, så går der lidt tid til 
næste gang: Næste delvise måneformørkelse kan nemlig først ses fra 
Danmark 16. maj 2022, mens vi må vente hele seks år, til 7. september 
2025, for at se den næste totale måneformørkelse i Danmark. (Foto: 
Jytte Olsen)

Mad med naboerne

Kontakt redaktionen
Har du et tip til Vapnagaard Nyt eller vapnet.dk

jj@boliggaarden.dk
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BOLIGGÅRDEN
Trækbanen 16, Helsingør
Tlf. 4647 3000
Åbent for personlig henvendelse og på 
telefon: Man., tirs. og fre. kl. 10 - 14 samt 
tors. kl. 10 - 17.
Onsdag lukket.
E-mail: adm@boliggaarden.dk
Hjemmeside: www.boliggaarden.dk

VAPNAGAARD SERVICECENTER
Hovmarken 7
Tlf. 4925 2627
E-mail: vapnagaard@boliggaarden.dk
Hjemmeside: www.vapnet.dk
Åbent: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 8 
- 15, torsdag kl. 8 - 17 og fredag kl. 8 - 14. 
Lukket lørdag og søndag. 

Drift Vapnagaard
Inspektører, ejendomsmester og  
gartnerleder kontaktes via skranken i 
Vapnagaard Servicecenter på telefon 
4925 2627, via mail vapnagaard@bolig-
gaarden.dk eller via kontaktformularen 
på hjemmesiden, vapnet.dk

Driftschef:  
Rebecca Dyrby
Bygningsteknisk inspektør: 
Jan D. Pihl
Driftsleder:
Ulrik Krüger 
Energitekniker: 
Michael B. Jensen
Kontorassistent:
Marianne Roggenkamp 
Beboerkoordinator:
Christina Ryfos

Boliggårdens boligsociale indsats  
på Vapnagaard:
Familierådgiver, Kirsten Nørregaard:
kn@boliggaarden.dk
Boligsocial medarbejder:
Kirstine Lindberg
2189 0572
khl@boliggaarden.dk
Boligsocial medarbejder:
Sheila Holm
3099 6442
sho@boliggaarden.dk

Kommunikationsansvarlig: 
Jacob Jürs: 
jj@boliggaarden.dk
tlf 5182 6694

VED IND- OG UDFLYTNING
Udlån af trækvogn ved til- og fraflytning 
m.m. kontakt Servicecentret .  Hvis du 
ønsker at bede om tilladselse til at køre 
ind bag bomme, skal du henvende dig i 

Vapnagaard Servicecenter.
Du må IKKE holde foran blokkene.

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:
Formand: Anje Holmstad
Horsedammen 17, st.th. Tlf. 6131 4095 
E-mail: anje@vapnet.dk
Næstformand: Birger Pedersen 
Hestens Bakke 8, 2. th. Tlf. 6013 3002
E-mail: birgerpedersen1948@gmail.com
Kasserer: Süleyman Benli 
Horsedammen 16, 2. tv. Tlf. 4911 2860 
E-mail: benlisuleyman@yahoo.dk
Sekretær: Solgerd Jørgensen
Hestens Bakke 9, 1. tv. 
E-mail: referat.vap@gmail.com

VAPNAGAARDS HJEMMESIDE
www.vapnet.dk 

VTV  HJEMMESIDE
www.vtv.dk

OMRÅDEBESTYRELSERNE
OMR. 71, HESTENS BAKKE ØST 
Blok 1, 2, 3, 4, 5
Formand: Anita Østermann Pedersen 
Hestens Bakke 8, 2. th.
Tlf. 2874 9544
E-mail: omr71vapnagaard@gmail.com
eller gerne sms
Bestyrelsen træffes efter aftale

OMR. 72, HESTENS BAKKE VEST 
Blok 6, 9, 12, 15, 18 
Formand: Jette Kjær 
omr72vap@gmail.com | 2719 7028 
Kontor: Hestens Bakke 36, kld. 
Bestyrelsen træffes efter aftale.

OMR. 73, SPOREGANGEN ØST 
Blok 7, 8, 10, 11
Formand: Marianne Larsen 
Sporegangen 7, st. th.  Tlf. 6116 9173
E-mail: mariannestenild@gmail.com
Kontor: Hestens Bakke 1, kld. 
E-mail: omr73@vapnet.dk
(Tlf. 4925 2603)
Bestyrelsen træffes efter aftale.

OMR. 74, RYTTERBAKKEN 
Blok 23, 24, 27, 28, 29
Formand: Ole Karlsson, Tlf. 2635 1445

E-mail: o.karlsson@outlook.dk
Hovmarken 2, 1.th. 
Kontor: Hovmarken 6, kld.  
(Tlf. 4925 2604)
Bestyrelsen træffes efter aftale.

OMR. 75, HORSEDAMMEN 
Blok 34, 35, 38, 39, 40, 41
Formand: Steffen Redder  
Horsedammen 6, st.th., Tlf. 5046 6870 
E-mail: sredder@stered.dk
Kontor: Horsedammen 18, kld.
E-mail: omr75vapnagaard@gmail.com
Bestyrelsen træffes efter aftale.

OMR. 76, PONYDALEN
Blok 46, 47, 50, 51, 52, 53
Formand: Rie Skjoldemose
Ponydalen 9, st. th. Tlf. 4922 4240 
Kontor: Ponydalen 9, kld. 
E-mail: omr.76@vapnet.dk 
Træffetid: Første onsdag i måneden  
kl. 18.30 - 19 (Tlf. 4925 2606)

OMR. 77, PISKESMÆLDET
Blok 48, 49, 54, 55, 56, 57
Formand: Jack Seiler-Holm
Tlf. 2144 2227
E-mail: jackseiler-holm@hotmail.com
Kontor: Piskesmældet 12, kld. 
Bestyrelsen træffes efter aftale.

OMR. 78, HESTESKOEN
Blok 36, 37, 42, 43, 44, 45
Formand: Klaus J. Christensen
Hesteskoen 3, st. th.  Tlf. 4922 1292
E-mail: klausjelle@vapnet.dk
Kontor: Hesteskoen 12, kld. 
E-mail: omr.78@vapnet.dk 
Kontortid: Første onsdag hver måned  
kl. 18.30 - 19. (Tlf. 4925 2608)

OMR. 79, FOLEHAVEN
Blok 25, 26, 30, 31, 32, 33
Formand: Rene Hansen
Folehaven 5, st, tv 
Kontor: Blishøj 7, kld. Tlf. 3055 5860
Telefontid hverdage kl. 17 - 18.
E-mail: omr79vapnagaard@gmail.com

OMR. 80, BLISHØJ
Blok 19, 20, 21, 22
Formand: Marianne Olsen
Blishøj 16, st. tv. 
Tlf. 2690 9031
E-mail: arendtolsen@hotmail.com
Bestyrelsen træffes efter aftale.

OMR. 81, SPOREGANGEN VEST 
Blok 13, 14, 16, 17
Formand: Klaus Poulsen
Sporegangen 4, st. tv. Tlf. 2620 4599
Kontor: Sporegangen 4, kld. 
E-mail:  multiklaus@gmail.com
Bestyrelsen træffes efter aftale.

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.

SENIOR CENTER
Udlejning for +55 ved Pia Rasmussen
telefon 2168 4518

KLUBBER OG FORENINGER
AKTIVGRUPPEN
Kontakt: Kirsten Johansen Tlf. 4921 1546

VAPNAGÅRDS FESTUDVALG
Kontakt: Birger Pedersen
Tlf. 6013 3002

FODTUSSERNE
Søndage kl. 13 ved servicecenteret
Ole Karlsson 2634 1445
E-mail: o.karlsson@outlook.dk
Jørgen Elkorn 2292 5005
E-mail: elkorn@youmail.dk

STYRK DIN KROP
Man. kl. 10 - 12 i Laden, Gl. Vapnagaard
Kontakt: Lonnie Sørensen, tlf. 2798 6015 

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

FIBROERNE
Hestens Bakke 12, kld.
Første torsdag i måneden kl. 12.30 - 16. 
Kontakt: Anita Pedersen
Tlf. 2874 9544  

VAPNAGAARD BILLARDKLUB
Hesteskoen 15, kld. tirs. kl. 19 - 22.
Kontakt: Formand Liselotte Nielsen, 
tlf. 5090 9204, 
E-mail: lotte.vagn@pony-dalen.dk

HELSINGØR  GYMNASTIK  FORENING
KRONBORGGYMNASTERNE
Rytterbakken 9
Kontakt: Dorthe Wiedenbein 
Tlf. 6169 9517
E-mail: hgfsekr@gmail.com

DEN TYRKISKE KULTURCAFÉ
Hovmarken 8, 1, Gl. Vapnagaard
Man. - ons. lukket, torsdag og fredag  
kl. 17 - 22, lørdag og søndag kl. 11 - 22

BRIMIR - AKTIVT ROLLESPIL  
NORDSJÆLLAND
Horsedammen 3, kld. tv.
Mødetid: Tredje søndag i måneden.
Kontakt: Formand Frej Guldberg,
Tlf. 2752 0655
E-mail: kontakt@brimir.dk

KRONBORG LINEDANCE
Laden, tirsdage kl. 17 - 21
Formand: Susanne Nielsen 
Tlf. 2617 0590
E-mail: susnielsen58@gmail.com og 
Kontakt: Lone Nilsson, tlf. 4922 1051

SENIORKLUBBEN ’DET GRÅ GULD’
SeniorCentret, Hestens Bakke 43
Onsdag kl. 13 - 16
Kontakt: Formand, Anette Krone
Tlf.: 2239 2030
E-mail: anettekrone@yahoo.dk

VAPNAGAARDGRUPPEN
Værksted for kunstnere, Folehaven 18, 
kld.
Træffetid: 1. tirsdag/mdr. kl. 14 - 14.30.
Formand: Kirsten Christiansen
Tlf. 2021 8874
E-mail: kirstens@christiansen.mail.dk
Kontakt: Johnnie Jensen, 
Tlf. 4044 7951

VFK - 72 VAPNAGÅRD FODBOLDKLUB
Hovmarken 3, kld. 
Formand: Tim Pihl 
Tlf. 2961 9121
E-mail: timpihl10@gmail.com
Hjemmeside: www.vfk72.dk

VAPNAGAARD TV (VTV) 
Vapnagård ServiceCenter, 
Hovmarken 7.
Tlf. 4925 2638. 
Hjemmeside: www.vtv.dk
Email: vtv@vtv.dk
Formand: Ole Karlsson, tlf. 2635 1445
E-mail: formand@vtv.dk

DANSKE HANDICAP-
ORGANISATIONER
SeniorCentret, Hestens Bakke 43
Formand: Lisbet Kragh, 
Tlf. 6126 1009
E-mail: lisbetkragh@hotmail.com

GULD - QUILTERNE
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Torsdag kl. 10 - 15
Kontakt: Lotte Holmgreen
Tlf. 2010 1122 
E-mail: lotte@holmgreen.com

SLÆGTSFORSKNING
Seniorcentret, Hestens Bakke 43
Tirsdag kl. 9 - 12 i ulige uger.

Kontakt: Jan Niemann (formand)
Tlf. 7170 6383
E-mail: formand@dis-helsingor.dk

BINGO  I  LADEN  Kl. 19 - 21.30
Torsdag hver uge, Festudvalget.

LÆNKEN
Alkoholrådgivning - hjælp til selvhjælp
Rytterbakken 6, kld., www.laenken.dk 
Tlf. 4922 1300 
Mandag og torsdag kl. 16 - 19 
E-mail: helsingorlaenken@vapnet.dk
Formand: Uffe Eriksen, tlf. 6068 3630 

VAPNAGAARDS SYKLUB 
Hestens Bakke 36, kld. 
Mandage kl 13-16
Onsdage kl. 18.30-21.30
Første fredag i måneden kl 13-15
Kontakt: Marianne Christensen  
60620152 
e-mail: marchri45@hotmail.com

VAPNAGAARD FÆDREGRUPPE
Blishøj 15, kld. Alle dage kl. 18.30
Formand: Menderes Acikel
Tlf. 2894 5857
E-mail: aci38@helsingor.dk

BYDELSMØDRE i HELSINGØR
Forkvinde: Tina Brink 
Tlf. 2271 1295
E-mail: tinab.home@ofir.dk

KULTURHUS SYD
Hovmarken 7 v. Vapnagaard Service- 
center. For lån af lokaler o.a. kontakt:
Aktivitetskoordinator Anette Juel 
Carlsen ajc03@helsingor.dk | 2531 3610

VAPNAGAARDS FOTOSTUDIE
Gratis familie-/portrætfotografering 
for Vapnagaards beboere.
 
Opgiv tlf. nr., navn og adresse til:  
bendtolesen@vapnet.dk 
OBS! Ingen dyr i fotostudiet.
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FEST: Lis og Ludvig og Kaj og Andrea er inviteret sam-
men med resten af Vapnagaards beboere, og der bliver 
spillet og sunget, til loftet det gynger.

Sæt kryds i kalendere lørdag den 24. august, hvor vi 
skal fejre vores 50 års fødselsdag på Vapnagaard.

Der er fuldt program fra klokken 15, hvor festen åb-
nes. På samme tid starter også en række børneforly-
stelser, der spænder fra hoppeborg og rodeotyr over 
ballonklovne og ansigtsmalere til aktiviteter med Billed-
skolen og musik af unge fra Cube.

Samme tid åbnes der også op med et stort kagebord 
med kaffe, the, varm kakao og hele tre forskellige slags 
kage.

Nogle timer senere går orkestret Beat Boys på scenen 
for første gang. Nogle vil måske kunne huske Beat Boys 
som det meget velspillende band, der også underholdt 
da vi holdt fest i 2015.  

Ved 17.30-tiden åbnes bufféen, der byder på grillet 
lam, okse og kylling, masser af salater og andet tilbehør. 
Der er vand og juice at drikke hele dagen, og de flinke 
frivillige fra Helt Frivillig serverer også slush ice og pop-
corn ved Kulturhus Syd. Alt er ganske gratis for Vapna-
gaards beboere og inviterede gæster, du skal kun have 
pungen op af lommen, hvis du vil købe øl, vin eller soda-
vand i baren i Laden.

Et genoldigt knald af en fest
Sidst der var stor fest på Vapnagaard var i 2015, nu tar’ vi en tur mere den 24. august (Foto: Bendt Olesen).

Beat Boys spillede sidst, der var fest, og de går også på sce-
nen denne gang. (Foto: Bendt Olesen).

Orkesteret spiller med pauser frem til klokken 21, dog af-
brudt klokken 18, hvor der er underholdning på scenen.

Vapnagaard Nyt kan endnu ikke løfte sløret for hvem, 
der kommer og underholder, da de sidste forhandlinger 
stadig er i gang, men arrangørerne lover, at det bliver 
comedy i absolut topklasse.

Festen bliver holdt på området bag Laden, Gl. Vap-
nagaard. Arrangørerne håber på godt vejr, men hvis det 
står ned i stænger, rykkes så meget som muligt ind i La-
den eller under telt.

Jürs


