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BEBOERDEMOKRATI: Vapnagaards formand, Anje 
Holmstad, er nu også formand for hovedbestyrelsen 
i Boliggården.

Det står klart efter et ekstraordinært repræsen-
tantskabsmøde den 21. oktober.

Samtidig er der også valgt ny næstformand, Bo 
Langhoff, samt fire nye bestyrelsesmedlemmer; Pe-
ter Kirkeby fra Ørehøj, Poul Erik Truelsen fra Linde-
vangsvej, Christian Jetzen fra Sundparken og Tho-
mas Elkrog fra Belvedere.

Det ekstraordinære møde kommer efter, at den 
siddende formand, Charlotte Olsen, og næstfor-
mand Christian Nielsen sammen med to andre med-
lemmer af hovedbestyrelsen har valgt at trække sig.

Beslutningen om at trække sig kommer efter et 
omtumlet efterår, hvor også Boliggårdens direktør 
har fratrådt sin stilling.

Anje Holmstad, der blev valgt med et klart flertal 
af de 67 stemmeberettigede, siger til Vapnagaard 
Nyt:

- Nu skal vi have arbejdstøjet på, og så skal der 
være tydelighed i bestyrelsens arbejde. Målet er at 
styrke fællesskaberne, så vi kan få nogle gode bo-
ligområder i vores boligselskab. Jeg lægger vægt på 
de mennesker og beboere, der er en del af Bolig-
gården, og så overlader jeg trygt driften til vores 
kompetente medarbejdere - dog med et vågent øje 
på arbejdet.

jürs

Ny formand i Boliggården

Anje Holmstad, formand på Vapnagaard og nu også i Boliggår-
den. (Foto: Bendt Olesen).
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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

KÆLEDYR: På årsmødet i september blev det vedtaget, at 
man fremover må have to større kæledyr i hvert lejemål på 
Vapnagaard.

Det og meget mere kan du læse om i en ny folder:
”Hund eller kat på Vapnagaard” hedder den, og her er 

regler og gode råd om hunde og katte samlet ét sted.
Folderen udleveres til nye beboere og til beboere, der 

kommer i servicecentret for at indregistrere husdyr.
Hvis du også ønsker et eksemplar af folderen, kan du 

hente den i Vapnagaard Servicecenter, Hovmarken 7 

Husdyr på 
Vapnagaard

Regler og gode råd om at have hund og/eller kat på Vapnaga-
ard er blevet samlet i en folder, den udleveres til nye beboere og 
kan også hentes i servicecenteret. (Foto: Jürs)
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Der er indkøbsvogne og 
så er der indkøbsvogne
SHOPPING: De fleste beboere på 
Vapnagaard er nok glade for igen at 
have en Aldi som nabo.

Den tyske supermarkedskæde 
gen-åbnede sin butik på Egevænget 
i denne måned, og at dømme ud fra 
antallet af kunder alene på åbnings-
dagen, har butikken været savnet.

Blandt de blå mænd er gensyns-
glæden dog blandet med en anelse 
ærgelse.

- I en periode har vi haft godt styr 
på indkøbsvognene på Vapnagaard, 
fortæller ejendomsfunktionær Bjarne 
Koch til Vapnagaard Nyt.

- Men desværre passer Aldis vog-
ne ikke ind det system vi har sat op 
flere steder på Vapnagaard. 

Systemet, er de båse beregnet til 
indkøbsvogne fra Prøvestenscentret, 
hvor vognene  kan opsamles og af-
hentes.

Aldi henter ikke
Det betyder, at der står vogne fra ny-
åbnede Aldi flere steder på Vapnaga-
ard uden for de opsatte opsamlings-
båse.

- Jeg har kort talt med persona-
let i Aldi, og de fortæller, at de ikke 

har folk til at komme og hente vog-
nenen. Jeg har hørt, at de snart får 
en ny butikschef, og så håber vi, at 
vedkommende kan finde en løsning, 
lyder det fra Bjarne Koch.  

Indtil da lyder opfordringen fra 
Bjarne og de øvrige blå mænd, at 
man tager en vogn med sig, hvis 
man falder over den på vej til Aldi.

- Om man tager en vogn i Aldi el-
ler her på Vapnagaard er for de fleste 
ligegyldigt, og så kan vi måske have 
lidt færre indkøbsvogne, der står og 
flyder rundt omkring på Vapnagaard, 
mener Bjarne Koch.

Indkøbsvogne med de blå håndtag fra Aldi bliver i modsætning til de grå fra Prøvestenscenteret ikke afhentet af supermarke-
det. Derfor er det en god idé ikke at tage dem med ind på Vapnagaard, og hvis man falder over en på vej til Aldi, kan man jo 
tage den med sig. (Foto: Jürs)
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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

Larsen i Laden
KONCERT: René Hejdman, forsanger i Kim Larsen Kopi-
bander Gaxbox og en af byens stolte sønner, gæster La-
den i julemåneden.

Det sker, når han går på scenen solo for at spille en god 
buket af Larsens bedste. Koncerten spilles den 4. decem-
ber i Laden, Gl. Vapnagaard klokken 19.30, og du kan 
købe billetter til koncerten for bare 50 kroner i Vapnaga-
ard Servicecenter.

Som altid, når René går på scenen, er der garanti for 
masser af syng-med øjeblikke og god underholdning.

René fra Gasbox spiller Kim Larsen i Laden den 4. december. 
(Foto: Jürs)

FOREDRAG: Kom og få en lærerig oplevelse, når der 
livestreames fra Århus Universitet i Kulturhus Syd.

Der er flere naturvidenskabelige foredrag direkte fra 
smilets by. 

Næste gang er den 29. oktober, hvor man kan høre 
professor i fysisk kemi Søren R. Keiding fortælle om 
vand.

Det sker klokken 19 og varer et par timer, og det er 
helt gratis.

Læs mere og find datoer for de kommende foredrag 
på kulturhusets facebookside.

Bliv klog i kulturhuset
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BEBOERDEMOKRATI: Vapnagaard 
afdelingsmøde, det såkaldte årsmø-
de, den 15. september blev et af de 
længste i mands minde.

Udover en revidering af bebyg-
gelsens ordensregler, var der hele 25 
forslag fra beboere og bestyrelse, så 
mødet blev ikke rundet af før klok-
ken var næsten 15.

Der var godt gang i debatten, især 
da snakken faldt på dette års to var-
meste emner: Parkering og træer.

Beslutningen om at opdele Vapna-
gaards p-pladser i zoner for alminde-
lig parkering og erhvervsparkering 
og om at nedlægge de individuelle 
handicap-pladser delte i den grad 
vandene.

Flere beboere protesterede dels 
mod nedlæggelsen af de individu-
elle handicap-pladser og dels mod, 
at alle campingvogne, trailere og er-

Sikke et møde!
hvervskøretøjer skal parkere længst 
ude mod ringvejen.

Reglerne, som de er vedtaget på 
tidligere møder, blev dog ikke æn-
dret.

Klistertræer
 En anden diskussion opstod, da flere 
beboere havde forslået, at man en-
ten helt eller delvist skulle fjerne de 
mange lindetræer på Vapnagaards 
Parkeringspladser.

Træerne tager udsyn, og hvad 
værre er, så udskiller de noget klistret 
stads, der sviner beboernes biler 
voldsomt til.

Der var også en enkelt forslagsstil-
ler, der helt ville have fjernet alle træ-
er mellem blokkene på Vapnagaard.

Anje Holmstad, der er formand 
for fællesbestyrelsen (og også blev 
genvalgt for yderligere to år) fortalte, 

at hun for så vidt var enig i, at det er 
noget værre svineri, og der nok skal 
gøres noget.

- Men jeg mener ikke, vi kan ved-
tage noget her på mødet, for der er 
ikke lavet en beregning på, hvad det 
vil koste, og grundlæggende mener 
jeg og resten af fællesbestyrelsen, at 
vi bør lægge alle sager om fældning 
af træer og lignende over i Grønt Ud-
valg, der jo er nedsat til at løse netop 
disse sager, lød det fra formanden.

Hvis et forslag medfører en større 
udgift, der ikke umiddelbart kan 
rummes i driftsbudgettet, skal der 
principielt regnes på, hvad dette 
betyder for huslejen for den enkelte 
beboer. Da der ikke lå en beregning 
for de mange ”fældnings-forslag” 
valgte mødets dirigent, advokat Erik 
Matthiesen, med henvisning til Bolig-
gårdens vedtægter at forkaste flere 

Erhvervsparkering og klistrede lindetræer fyldte en del på det årlige fællesmøde i Laden (Foto: Jürs)
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JUBILÆUM: Vapnagaard seniorfæl-
lesskab, Det Grå Guld, kunne den 9. 
oktober fejre 20 års jubilæum.

Det blev fejret med lidt godt at 
spise og et glas vin i seniorcenteret 
på Hestens Bakke.

Der var masser af medlemmer og 
gæster, der lagde vejen forbi for at 
sige til lykke med de første 20 år.

Det grå Guld mødes hver onsdag 
klokken 13 til 16 i Seniorcenteret 
Hestens Bakke 43, og de arrangerer 
også ture og meget mere for de ak-
tive ældre på Vapnagaard.

Hvis man vil høre mere, eller mel-
de sig ind, kan man kontakte Kurt 
Davidoff på telefon 6044 0402 eller 
mail davidoffkg@gmail.com

Hør om demens
Det Grå Guld på Vapnagaard og Hel-
singør Kommunes demenskoordina-
torer inviterer til en hyggelig efter-
middag, onsdag den 20. november 
fra klokken 13 til 16 i Kulturhus Syd, 
Hovmarken 7.

Helsingør Kommune vil fortælle 
om demens og nyt inden for de-

Tillykke til ”de grå”

mensområdet. Et foredrag også for 
pårørende.

Hvad er symptomerne på de-
mens? Hvordan bliver man under-
søgt? Behandling. Hvordan lever 
man med demenssygdommen?

To af Helsingør Kommunes de-

menskoordinatorer vil holde fore-
draget og der bliver mulighed for at 
stille spørgsmål.

Der serveres naturligvis kaffe, te 
og brød, og det er gratis at deltage

Kurt Davidoff er kassér og kontaktperson i Vapnagaard senior-fællesskab, og han 
og resten af medlemmerne havde fuldt hus, da de fejrede de første 20 med Det Grå 
Guld. (Foto: KHL)

forslag om træer.
Der blev dog vedtaget nogle vej-

ledende retningslinier vedrørende 
fældning og plantning af træer på 
Vapnagaard, og Anje Holmstad op-
fordrede forslagsstillerne til at melde 
sig til Grønt Udvalg og tage forslage-
ne med i udvalget.

- I det hele taget opfordrer jeg alle 
beboere, der har en mening om det 
grønne, til at komme med i Grønt 
Udvalg, lød det fra formanden.

Ekstra hund og kat
Mest spænding på mødet kom, da 
der skulle stemmes om forslag 6. For-
slaget lød på, at det fremover skulle 
være muligt at have to hunde eller 
katte i hver lejlighed på Vapnagaard. 

Hidtil har det kun været tilladt med 
en af de to.

Forslaget blev efter skriftlig af-
stemning vedtaget med bare en 
enkelt stemmes flertal! Det betyder, 
at det fremover er tilladt at have en-
ten to hunde eller to katte eller en af 
hver i hver lejlighed – de øvrige reg-
ler om husdyrhold blev ikke ændret.

Budget forkastet
Afstemningerne var ikke det eneste 
drama på årsmødet. Vapnagaards 
fællesbestyrelse anbefalede ved mø-
dets start forsamlingen om at forka-
ste det fremsatte budget:

Anje Holmstad forklarede op-
fordringen til at forkaste budgettet 
med, at der er flyttet midler fra admi-

nistrationsbidraget over til Vapnaga-
ards driftskonto 114, samt at bestyrel-
sen mener, at der på personalesiden 
er for store udgifter på Vapnagaard 
i forhold til de modtagne ydelser fra 
Boliggården. Vapnagaards fællesbe-
styrelse er heller ikke tilfreds med det 
fremsatte vedligeholdelsesbudget.

Budgettet blev herefter forkastet i 
det 317 stemte nej, fem stemte ja og 
en enkelt stemte blankt

Anje Holmstad fortalte efter af-
stemningen, at bestyrelsen vil bede 
om en redegørelse fra revisionen, og 
at det nu forkastede budget bliver 
sendt til godkendelse i hovedbe-
styrelsen i Boliggården, og derefter 
sendt til godkendelse i Helsingør 
Kommune.                                      jürs
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Beatboys spillede i tre timer, alt fra 90’er pop til syrerock fra 60’erne

Byens stolthed, kaldte  
MF Henrik Møller Vapnagaard

Unge med masser af 
attitude fra CUBE un-
derholdt ved Kulturhus 
Syd

Fotos: Henrik Adlev
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Vapnagaard fyldte 50 i stor stil

Der var ansigtsmalere, ballonklovne, slush Ice, pop corn og meget mere 
til børn og barnlige sjæle.

FEST: På et tidspunkt blev køkkenet bedt om 
at skære kødet tyndt, for forventningerne om 
cirka 500 fremmødte blev overgået med næ-
sten 200 glade beboere.

Eventministeriet, der var med til at holde 
den store fest, gætter på, at der var et sted 
mellem 650 og 700 mennesker til festen - og 
der var mad til alle, nok også fordi maverne 
hele dagen var blevet fyldt med kage, pop-
corn og slush ice.

Et godt sted at bo
Festen havde det hele; (korte) taler, god mu-
sik, lækker mad, masser af underholdning 
og ikke mindst et hav af glade beboere, der 
ønskede sig selv og naboerne tillykke med, at 
Helsingørs største bydel, Vapnagaard, har lig-
get på toppen af Helsingør i 50 år, og er klar 
til mange år endnu.

- Et godt sted at bo, lød det fra formand 
Anje Holmstad 

- Et sted med 51 nationaliteter, masser af 
frivillighed, engagement, venskaber og et 
netværk for dem der vil.

- Byens stolthed, mente folketingsmedlem 
Henrik Møller, der sammen med Anje Holm-
stad åbnede for festlighederne.

- Vapnagaard kan i dag fejre 50 år med 
stolthed og oprejst pande, fordi der gennem 
årerne, har været beboere, der brænder for at 
gøre Vapnagaard til det bedste sted at bo. Et 
grønt og frodigt fællesskab med plads til alle, 
fortsAtte roserne fra Henrik Møller.

Fulde huse
Komikerduoen Adam & Noah trak fulde huse, 
da de gik på scenen, og det populære orke-
ster Beat Boys spillede op til dans til klokken 
21.

Kulturhus Syd var også med til at holde 
fest, her havde Anette og Aktivivitetsudval-
get på Vapnagaard arrangeret stor familie- og 
børnefest med underholdning af unge rap-
pere fra CUBE.

Sammen med Aktivgruppen og Helt Frivil-
lig blev kulturhuset omdannet til café med 
masser af popcorn og slush ice.

jürs
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Lam, okse, kylling og masser af tilbehør 
var på menuen, da der blev grillet til de 

mere end 600 gæster.

Hoppeborg, rutchebane, airhockey og som altid en rodeotyr udgjorde børnenes 
del af festpladsen bag Laden.
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Jubilæet på Vapnagaard 
var ikke bare en fest for 
de voksne. Kulturhus Syd 
var omdannet til fami-
liecafé med guf til voks-
ne og børn og Billedsko-
len fra Toldkammeret 
holdt åbent værksted på 
pladsen udenfor

Komikerduoen Adam 
& Noah var den klare 

favorit på dagen for 
de mange unge ved 

den store fest.
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JUBILÆUM: Vi skriver sommeren 1998. ’Bamses Venner’ 
har netop spillet det sidste ekstranummer fra den store 
scene på torvepladsen ved ServiceCentret under øredø-
vende applaus fra tusindvis af tilhørere. Flemming ’Bamse’ 
Jørgensen og resten af bandet trækker sig nu tilbage til 
lokaler på gl. Vapnagaard, hvor Bamse slukker tørsten 
med nogle af de otte liter kakaomælk, han har fået skre-
vet ind i den samlede kontrakt.

Koncerten er en af de mange begivenheder under den 
store festuge med den korte titel ’Uge 26’, der markerer 
indvielsen af det nye ServiceCenter, fuldførelsen af den 
første renovering af boligblokkene, renoveringen af fæl-
lesarealerne og etableringen af 224 nye taglejligheder, alt 
sammen under projekttitlen ’90-ernes Vapnagaard.

Den vellykkede og til tider hæsblæsende festuge nær-
mer sig sin afslutning. En festuge tilrettelagt og gennem-
ført af flere end 200 frivillige beboere, foreningsmedlem-
mer, ansatte m.fl., som ét af adskillige eksempler gennem 

Stærke fællesskaber
Af Bo Andersen, boligsocial konsulent i Landsbyggefon-
den. Bo var i mange år ansat på Vapnagaard og var en af 
de bærende kræfter i etableringen af den boligsociale ind-
sats på Vapnagaard. Bo Andersen var en aktiv og værdsat 
drivkraft i etableringen af Vapnagaard ServiceCenter og 
i de mange beboeraktiviteter, der udspringer af 90’ernes 
Vapnagaard. 

de seneste 50 år på Vapnagaards stærke fællesskaber. En 
festuge skudt i gang med snoreklip af boligministeren 
og borgmesteren ved indgangen til ServiceCentret. En 
festuge med gratisbusser til og fra Helsingør centrum, be-
boerguidede rundvisninger i bebyggelsen, VM-fodbold-
kamp Danmark-Frankrig på storskærm i Laden, koncerter, 
cirkusforestillinger, kræmmermarked, festbingo, børned-
iskotek og børnefestival, Sankt Hansfest og meget, meget 
mere. Og som finalen på det hele et formidabelt mid-
natsfestfyrværkeri på toppen af Hestens Bakke. Samtidigt 
er det en festuge, der aldrig kunne have nået et sådant 
omfang, hvis ikke Vapnagaards stærke fællesskaber havde 
løftet i flok.

Det er disse stærke fællesskaber, jeg i dag husker aller-
bedst fra mine mange gode år som ansat på Vapnagaard.

’90-ernes Vapnagaard
Mit arbejdsliv på Vapnagaard tager sin begyndelse den 1. 
april 1990, hvor jeg starter som leder af et helt nyt idræts-
projekt i regi af Dansk Arbejder Idrætsforbund sponsore-
ret af Helsefonden. Projektets formål er at øge antallet af 
breddeidrætsaktiviteter i bebyggelsen sammen med be-
boerne gennem dannelsen af en såkaldt ’Nærforening’.

De første dage går med at etablere projektbasen under 
beskedne forhold med klapstol og genbrugsskrivebord i 
et lille afsnit af byggelederkontoret for Vapnagaards før-

Bo (stående til 
højre) ved den 
store buffet, ved 
indvielsen af 
Væbnercaféen 
i august 2000. 
(Foto: Marianne 
Döllner)
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ste renovering, beliggende i kælderen under Horsedam-
men 12. Med uvurderlig hjælp fra energiske og engage-
rede beboere – ikke mindst aktivitetsudvalgets formand 
Rasmus Winther - kommer projektet godt fra start. Jeg 
kender endnu ikke området særlig godt, så jeg må ofte 
støtte mig til et kort, for at kunne finde rundt i bebyg-
gelsen, men overalt føler jeg mig taget godt imod både 
blandt beboere og ansatte.

Få år senere står ’Nærforeningen’ helt på egne ben, og 
jeg fortsætter, - nu som ansat af Fællesbestyrelsen -, med 
opstart af flere beboeraktiviteter under projekt ’90-ernes 
Vapnagaard’. Blandt andet etableringen af Væbnerca-
feén og Kvik-Service i oktober 1993. Igen aktiviteter, der 
først og fremmest drives i gang af nogle af Vapnagaards 
mange ildsjæle.

I mellemtiden er jeg flyttet op fra kælderen, - i første 
omgang til en lille kontorlejlighed i Blishøj 15, men efter 
kort tid videre til Folehaven 18, hvor jeg skal dele kontorer 
med Vapnagaards informationsmedarbejder 
Marianne Döllner og boligselskabets bygge-
teknikere på renoveringssagen, Klavs A. Jør-
gensen og Leif Brint. Lejligheden har - ind-
til vi overtager den -, fungeret som base for 
kommunens ’Vapnagårdprojekt’. Et projekt, 
der sidenhen har udviklet sig til det, vi i dag 
kender som Villa Fem og Multiparken. ’Vap-
nagårdprojektet’ har nemlig fået behov for 
større lokaler og flytter derfor til lokalerne på 
Hestens Bakke 37, der indtil da har huset et 
kommunalt drevet Fritidshjem.

Det er også i lejligheden i Folehaven 18, 
at afdelingsformand Ole Husum Frederiksen 
og boligselskabets daværende formand Jan 
Ewald holder et par meget afgørende mø-
der med Helsefonden, hvor de for alvor får Helsefondens 
formand, Hans Jørgen Jensens øjne op for Vapnagaards 
stærke fællesskaber. Hans Jørgen Jensens begejstring for 
Vapnagaard resulterer i, at fondens bevilling til idrætspro-
jektet følges op af yderligere bevillinger til flere forskel-
lige formål, blandt andet en studiekreds om seniorbofæl-
lesskab på Vapnagaard. Studiekredsen munder senere 
ud i, at deltagerne sammen danner foreningen ”Det Grå 
Guld”, og en del af idéerne fra studiekredsen indgår i det 
videre arbejde ved etableringen af seniorboligerne på He-
stens Bakke 37-43 og Hesteskoen 16-18.

ServiceCentret som samlingspunkt
Efter en håndfuld år med kontorfællesskabet i Folehaven 
18 flytter vi ved årsskiftet 1997-98 videre til det nyopfør-
te ServiceCenter, hvor der kommer samling på en række 
funktioner, der tidligere har haft til huse rundt om i kæld-

re, lejligheder og på gl. Vapnagaard: Ejendomskontor, 
Kvik-skranke, Vapnagaard-Nyt, Lokal-TV, Børnebibliotek, 
beboerrådgivning og mødelokaler.

Lokalet på 1. sal i ServiceCentret bliver det faste mø-
delokale for afholdelsen af Fællesbestyrelsens møder, og 
med Ole Husum Frederiksen i spidsen udvikler og drøfter 
bestyrelsen i disse år adskillige nye idéer, hvoraf rigtigt 
mange fuldføres, - mens andre af forskellige årsager må 
skrinlægges. Nogle af de idéer, der ikke bliver til noget, er 
græssende får på Hestens Bakke, ensretning af trafikken 
på ringvejen og skøjtebane på torvepladsen ved Ser-
viceCentret.

Det er ligeledes i dette mødelokale, man de følgende 
år tager imod mange prominente gæster, som da USA’s 
ambassadør James P. Cain i 2007 lægger vejen forbi på sin 
PR-cykeltur rundt i Danmark sammen med Jens Veggerby 
og daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, 

alle iført cykeltrikots og vindblæste frisurer.
Og prominente besøg – både fra ind- og 

udland -  er ikke et særsyn på Vapnagaard. 
Gennem årene har blandt andre Polens Lech 
Walesa, japanske-, hollandske- og franske 
delegationer, adskillige danske boligmini-
stre m.fl. ønsket at høre om det vellykkede 
arbejde med at kombinere de tre elementer 
i projekt ’90-ernes Vapnagaard’: bygninger/
udearealer, indflydelse/beboerdemokrati og 
sociale-/kulturelle aktiviteter. Et arbejde der 
stadig fortsætter ufortrødent her i 2019.

Vapnagaard inspirerer vidt og bredt 
I dag arbejder jeg som konsulent i Landsbyg-
gefonden, og her har jeg ofte kontakt med 

boligområder landet over, der i byggeår, byggestil eller på 
anden vis er sammenlignelige med Vapnagaard. 

Erfaringerne fra Vapnagaard er i den sammenhæng 
yderst værdifulde, da man med rette kan sige, at Vapna-
gaard på flere fronter altid har været ’forud for sin tid’.

Selv i almenboligloven har Vapnagaard sat sit aftryk, 
idet opbygningen af Vapnagaards beboerdemokrati med 
Fællesbestyrelse og områdebestyrelser i sin tid krævede 
en ændring af loven, så det blev tilladt at organisere be-
boerdemokratiet denne måde.

Jeg er overbevist om, at Vapnagaard til stadighed vil 
være inspirationskilde for andre boligområder såvel her-
hjemme som i udlandet, - ikke mindst i kraft af ildsjælene 
og de stærke fællesskaber, som nok skal bære Vapnaga-
ard godt videre de næste 50 år. Tillykke med jubilæet!

“Det er de stærke  
fællesskaber,  

jeg i dag husker  
allerbedst fra mine 
mange gode år på  

Vapnagaard”
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Ramasjang i Laden 
og kulturhuset
FOR BØRN: Silja fra DR TVs Ra-
masjang kom forbi Vapnagaard 
17. oktober som en af mange 
aktiviteter i efterårsferien.
Børn fra tre år og op, var vel-
komne til først en gang sang og 
leg i Laden, inden der var højt-
læsning i Kulturhus Syd.
Der var mange forældre og bed-
steforældre, der havde hanket 
op i ungerne og besluttet sig for 
en fælles legedag.
I det hele taget har der været 
fyldt godt op i efterårsferien 
i Kulturhus Syd, hvor der har 
været besøg af Billedskolen i 
Toldkammeret, der har fyldt op 
i børnene  med mAsser af krea-
tive idéer. (Foto: Jürs)

Snart er det stillads-tid, igen
RENOVERING: De defekte vindspærreplader eller MgO 
plader skal udskiftes, det er vist ingen hemmelighed. Men 
tiden har været lang siden pladerne blev sat op og hurtigt 
fundet nærmest ubrugelige.

Som vi tidligere har fortalt, så vil Byggeskadefonden er-
statte pladerne, så udgiften for Vapnagaards beboere bli-
ver så lille som muligt, men det har også betydet, at det er 
Byggeskadefonden, der er bygherre på re-renoveringen.

- Derfor, fortæller Jan D. Pihl, der er VapnagaardS byg-
getekniske ekspert, er det heller ikke Vapnagaard eller 
Boliggården, der er bygherre på projektet, det er Bygge-
skadefonden.

Ínfomøde på vej
- Vi har derfor måtte vente på, fonden har afholdt bud-
runde, og hvad der ellers ligger før en så stor opgave. Hel-
digvis ser det ud til, at vi nu er klar til at gå i dialog med 
Byggeskadefonden om en opstartsdato, fortæller Jan D. 
Pihl til Vapnagaard Nyt.

Inden en opstart på re-renoveringen er det dog pla-
nen, at der kommer et stort informations- og dialogmøde, 
i Laden, hvor beboerne kan få mere at vide.

- Og der vil også komme varsel til hver enkelt blok se-
nest seks uger før der bliver sat stilladser op, fortæller Jan 
D. Pihl.

Som planerne ligger nu, skal der stillads op hele vejen 
rundt om blokkene – ikke kun på køkkensiderne, da der 
også er monteret MgO-plader langs taget på altanfaca-
derne.

Dato for mødet i Laden ligger endnu ikke fast.
Jürs

KORT OM MgO-SAGEN
MgO-pladerne ligger bag de udvendige teglfacader 
på alle blokke på Vapnagaard. Pladerne blev opsat i 
forbindelse med den store renovering 2012-2015
Pladerne ligger som et beskyttende lag mellem isole-
ringen og den udvendige facade.
Kort efter opsætningen blev det konstateret, at de 
opsatte plader er forkert produceret og dels opsam-
ler vand fra luften og dels udskiller salte, der kan be-
skadige ophæng, vinduer og andet.
Der er opsat defekte MgO plader over hele landet, 
men Vapnagaard er den mest omfattende sag.
Udover køkkenfacaderne, er der også MgO-plader 
bag de grå eternit-plader i blokkenes gavle og langs 
taget på facaderne – disse udskiftes også, og her vil 
der blive sat nye eternit-plader op i samme grå farve 
som i dag.
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GARTNERE: De fleste har nok set, at vores gartner-team 
har haft godt gang i blokbedene. Som man kunne læse i 
seneste udgave af Vapnagaard Nyt, så var der efterhån-
den mere tale om blok-buskadser end blokbede.

- Nu har vi været hele vejen rundt, fortæller Jackie 
Månsson, der står i spidsen for Vapnagaards gartnere.

- Men vi har endnu ikke fundet den helt rette opskrift, 
på hvordan vi holder bedene.

I sidste nummer fortalte vi, at blokbedenes tilstand er 
et sammenfald af rigtig mange uheldige ting. Alt fra det 
oprindelige (forkerte) plantevalg, venten på re-renovering 
til meget dårlig og sammenklemt jord efter sidste renove-
ring.

- For at ikke vi skal ende samme sted igen, har vi valgt 
at mande op med en ekstra mand til det grønne på Vap-
nagaard, fortæller Jackie.

Samtidig ser det ud til, at den meget længe ventede 
udskiftning af Mg0-pladerne på køkkenfacaderne er lige 
op over (se side 14). Det betyder, at de mange midlerti-
dige lappeløsninger kan erstattes med mere permanente 
bede i takt med at de enkelte blokke får fjernet stilladser.

- Når det sker får vi forhåbentlig nogle bede, der er let-
tere at holde i det daglige, lyder det fra gartnermesteren.

jürs

Flere timer til det grønne

Fremover bliver der sat flere mandetimer af til det grønne ar-
bejde på Vapnagaard. fortæller gartnermester Jackie Måns-
son (Foto: Jürs)

FOR DE SMÅ: Er du gravid gravid eller går du derhjemme 
med dit barn, er der nu mulighed for at komme til åben 
mødregruppe og legestue, hvor du kan møde sundheds-
plejersken og andre fagfolk.

Mødregruppen er et samarbejde mellem Den bo-
ligsociale indsats på Vapnagaard, Helsingør Kommune og 
Kulturhus Syd.

Man er velkommen alle fredage fra klokken 9 til klok-
ken 12. Den første time er sat af til en kop kaffe og lidt 
morgenbrød, og herefter er et par timers åbent hus med 
sundhedsplejerskerne fra Helsingør Kommune.

Hvis man vil høre merE, kan man kontakte boligsocial 
medarbejder Sheila Holm på telefon 3099 6442 eller mail 
sho@boliggaarden.dk

Åben mødregruppe 
i Kulturhus Syd
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NET: Der netop landet en ladning friske 
genbrugsposer i Laden.

Det er Vapnagaard Syklub, der har le-
veret poserne, der er lavet af genbrugs-
stoffer af enhver slags.

De fine indkøbsnet koster absolut in-
genting, og de kan som sagt afhentes i 
Vapnagaard Servicecenter, Hovmarken 7, 
så længe lager haves.

Damerne i Vapnagaard Syklub syr løs, 
så der dukker jævnligt flere poser op.

Genbrugsposerne er resultatet af et 
samarbejde mellem syklubben og den 
boligsociale indsats på Vapnagaard.

Formålet er at skabe et bæredygtigt 
alternativ til de mange plastikposer, der 
ikke gør noget godt for hverken økonomi 
eller miljø.

Hvis du vil vide mere, eller måske være 
med på syholdet, så kan du kontakte 
Marianne fra syklubben på telefon 6062 
0152.

”På Vapnagaard genbruger vi stofferne” 
står der på de gratis stofposer, der kan hen-
tes i Vapnagaard Servicecenter. (Foto: Jürs)

Pose-tivt genbrug

Julet
ræsfest

  

i Lade
n

8. december  

kl. 14-16. 30,-
pr. barn

KOPI KOPI KOPI KOPI KOPI

Husk juletræsfesten
DEN SØDE TID: Den 8. december holder festudvalget på 
Vapnagaard vanen tro juletræsfest for alle Vapnagaards 
børn.kl. 14-16. 

Der vil være godtepose, sang og julemand, og man kan 
desuden også købe gløgg og æbleskiver på dagen. 

Prisen er 30 kroner pr. barn. Billetter til juletræsfesten 
kan købes i Vapnagaard Servicecenter enten kontant eller 
med MobilePay. 

Læs meget mere
 om alle de andre 
julearrangementer 
på Vapnagaard 
på dette blads 
bagside.

ØKONOMI: Har du brug for hjælp til at forstå din 
økonomi, lægge et budget eller udfylde din for-
skudsopgørelse, så kan du få hjælp af rådgivere fra 
Helsingør Frivilligcenter. 
Tilbuddet er gratis og anonymt, og rådgiverne har 
naturligvis tavshedspligt. 
Næste gang du kan få rådgiv-
ning er den 6. november, der er 
nemlig fast rådgivning den før-
ste onsdag i måneden klokken 
15.30 til 17 i Stalden, mødeloka-
let ved Laden. 
Der er ingen tidsbestilling, du 
kommer derfor bare forbi. 
Medbring gerne dit nøglekort 
og Nemid.

Økonomisk rådgivning
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Fotokælderen kører for fuld kraft
PORTRÆT: Hvis du er beboer på Vapnagaard, og hvis du 
står og mangler en god personlig gave, så har Bendt og 
Jytte Olesen i fotokælderen et godt tilbud til dig:

Et portræt af enten dig selv, et andet familiemedlem el-
ler måske et samlet familiebillede.

Bendt og Jytte har i flere år drevet fotokælderen på He-
stens Bakke. Her kan beboere på Vapnagaard helt gratis få 
taget et billede.

- ... men tilbuddet gælder kun for beboere på Vapnaga-
ard, fortæller Bendt.

- ... og vi tager ikke billeder af hunde, katte eller andre 
kældedyr.

Print selv flere
Vapnagaards Fotostudie drives på frivilligt basis af Bendt 
og Jytte, og Vapnagaards Fællesbestyrelse støtter økono-
misk.

Dette er også grunden til, at det er helt gratis at få ta-
get og printet et billede. Hvis man har brug for flere, så 
må man selv stå for printningen.

- Hvis man har en usb-nøgle med, så lægger vi gerne 
alle de billeder, vi har taget over på den. Så kan man sidde 
i ro og mag derhjemme og finde det eller de billeder, man 
gerne vil have kopier af, og så få dem printet I en fotohan-
dEL eller et andet sted, fortæller Bendt og Jytte.

Siden fotostudiet åbnede har Bendt og Jytte haft hele 
1.300 “kunder” i butikken - nogle er selvfølgelig gengan-
gere, der kommer for at få det årlige julefoto, men det 
høje tal fortæller tydeligt, at en stor del af Vapnagaards 
beboere har været omkring fotokælderen.

- Og vi har lige været ude med opslag i alle opgange, 
der minder folk om, at hvis de skal have taget et julefoto 
i år, så skal de se at få kontaktet os, mens der stadig er le-
dige huller i vores kalender, lyder det fra Jytte.

Hvis man vil i kontakt med fotostudiet, skal man sende 
en mail med navn, adresse og telefonnummer til Bendt på 
mail bendtolesen@vapnet.dk, så vil man blive kontaktet.

jürs

Vapnagaard-fotograf Bendt Olesen er igen denne jul klar til at knipse løs i fotostudiet. Sammen med Jytte Olesen har han ef-
terhånden haft 1.300 “kunder” i studiet til et helt gratis portræt. (Foto: Mikkel Frank).
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 18 I BEBOERINFORMATION

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 gart-
nerleder kontaktes via skranken i Vap-
nagaard Servicecenter på telefon 4925 
2627, via mail vapnagaard@boliggaar-
den.dk eller via kontaktformularen på 
hjemmesiden, vapnet.dk

Driftschef:  
Rebecca Dyrby
Bygningsteknik: 
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.
Udlejning af festlokalet Rytterbakken 3 
kld. Kontakt Lena Petersen tlf 5230 4942 
tlf 2065 3871.

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: Allan Ackey
Blishøj 2, 1, th. 
Tlf. 2329 5227
E-mail: alacanac@gmail.com
Bestyrelsen træffes efter aftale.

OMR. 81, SPOREGANGEN VEST 
Blok 13, 14, 16, 17
Formand: Klaus Poulsen
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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: Kurt Davidoff på telefon 6044 
0402 eller mail davidoffkg@gmail.com

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 Servicecen-
ter. 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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’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 BLOMSTJul på Vapnagaard

Juletræs- 
tænding d. 28. novem-

ber kl. 16.30 – Julemanden 
kommer og deler karameller 
ud, jernbaneorkestret spiller, 

og der vil være gratis kakao og 
æbleskiver. Alle er velkom-

ne. Ved pladsen foran 
Laden/Blishøj

Juletræsfest  
i Laden d. 8. december 

kl. 14-16. Der vil være godte-
pose, sang og julemand når der 

er juletræsfest i Laden. Det koster 
30 kr. pr. barn, og der kan købes bil-
letter i servicecenteret indtil d. 28. 
november. Der vil desuden være 

mulighed for at købe gløgg og 
æbleskiver på dagen.

Jul på Vapnagaard

Julebingo i Laden d. 12. decem-
ber kl. 19.00-21.30. Festudvalget 
runder sæsonen af med det tradi-
tionsrige julebingo. Alle er velkom-
ne til at kigge forbi og opleve en 
hyggelig aften fuld af julestemning.

13
12

19 21
Kom men i julestuen 
med Billedskolen, i 
Kulturhus Syd, lørdag 
d. 30. november  
kl. 11.00-14.00 og 
søndag d. 1. decem-
ber kl. 11.00-14.00. 
Vi skal lave julepynt.
Deltagelse er gratis

Fredag d. 27. og lørdag  
d. 28. december er der 
Nytårs-værksted  
i Kulturhus Syd  
fra kl. 11.00-14.00.
Sjove og spændende  
billedskole-aktiviteter.
Det er gratis at deltage 

Julebag med Helt  
Frivillig – Lørdag d. 
14. december kl. 14-
16 inviterer Helt Frivil-
lig til Julebag i Kultur-
hus Syd. Her kan du 
være med til at pynte 
og bage julesmåkager. 
Alle er velkomne og 
det er gratis at deltage

Jule 
loppe 

marked 
Lørdag den 7.  

december  
klokken 10 til 15 

Laden,  
Gl. Vapnagaard

Modeshow i Kulturhus Syd 
med Det Grå Guld.  

4. dec. kl. 13-16  

Ingen  

tilmelding
 

Ingen  
tilmelding 

Ingen  
tilmelding 

Julearrangementerne på 
Vapnagaard er et sam-
arbejde mellem Vapna-
gaards Fællesbestyrelse, 
Helt Frivillig, Kulturhus 
Syd og Den Boligsociale 
indsats på Vapnagaard

Et godt sted at være
Vapnagaard

BS3000
Boliggårdens boligsociale indsats 
i Helsingør - Vapnagaard og Nøjsomhed


