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Nyt fra administrationen
Indledningsvis skal lyde et godt nytår til 
alle medlemmer af Vesterport. 
2019 bliver igen et år med stor aktivitet. 
I øjeblikket summer kontoret af travlhed 
med at få afsluttet vand- og varmeregn-
skaber samt årsregnskaberne for for-
eing og afdelinger.
Lerstien
Når I læser dette, er byggeriet på Ler-
stien næsten afsluttet. De første 14 lej-
ligheder har efterhånden været færdige 
et par måneder, og de sidste færdiggøres 
ultimo januar. Vinteren har dog meldt sit 
indtog, så de sidste udvendige arbejder 
må afvente, at sneen er væk igen.
Vi er meget tilfredse med resultatet 
– Lerstien er et unikt alment byggeri 
med en fantastisk udsigt. Vi inviterede 
borgmester Birgit Hansen forbi for at 
se resultatet af det byggeri, hun tog det 
første spadestik til, og hun var meget be-
gejstret. Vi er stolte og glade over, at vi 
med endnu et godt byggeri er med til at 
skabe rammerne for det gode liv i 
Frederikshavn.
Mølleparken
Renoveringsplanerne for de sidste 160 
boliger på Provst Dreslers Vej skrider 
planmæssigt frem. Der har været stor 
interesse for at være med på opgaven, 
og de fem prækvalificerede totalentre-
prenører afleverer deres tilbud ultimo 
februar. Byrådet kan behandle projek-
tets økonomi inden sommerferien, og 
håndværkerne forventes at gå i gang 
primo oktober.
De tre blokke renoveres på tilsvarende 
vis som de allerede renoverede blokke, 
både indvendig og udvendig, og hus-
lejestigningen bliver på tilsvarende be-
skedne niveau.

Strandby
Da Økonomiudvalget i Frederikshavn 
kommune har tilkendegivet, at vi skal 
arbejde videre med et projekt med ca. 30 
lejligheder på Havnefronten i Strandby, 
har vi nu iværksat en lokalplanproces 
omhandlende hele det område, vi kal-
der Havnefronten II. Det bliver et 
spændende arbejde, som vi håber bliver 
vel modtaget i Strandby.
Forårsmessen
Vesterport er igen i år at finde på forårs-
messen i Arena Nord i dagene 2. og 3. 
marts. Kig gerne forbi og få en snak om 
hvad vi kan tilbyde, og hvad vi kan gøre 
for dig.

FN’s 17 verdensmål
2019 bliver også året, hvor FN’s 17 ver-
densmål om en bæredygtig udvikling for 
vores fælles verden og planet kommer 
højt på dagsordenen i Vesterport. Vi har 
altid haft fokus på at gøre tingene både 
bæredygtigt og effektivt, og med ved-
tagelsen af FN’s 17 verdensmål bliver 
denne dagsorden endnu mere aktuel. 
Dette engagement, tror vi på, er en af-
gørende forudsætning for at fastholde 
vores position som byens førende bolig-
organisation.
Steen Møller Andersen

ADMINISTRATIONADMINISTRATION
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STORSKRALD
HUSK – hvis du har noget til storskrald, så kan 

du kontakte
Forsyningens Miljøanlæg i Ravnshøj 

(tidligere AVØ) på tlf. 5163 2992
Her kan du lave en aftale omkring afhentning af 
ting som møbler, inventar og andre større gen-
stande, som du ikke selv har mulighed for at 

aflevere på genbrugspladsen. 
Storskraldsordningen omfatter ikke haveaffald, 

bygningsaffald eller store mængder affald.
Du skal selv sørge for, at effekterne er klargjort 
til afhentning. Forsyningens medarbejdere står 

ikke for oprydning, afmontering og lign.  
Det er gratis at benytte 
storskraldsordningen

DØGNVAGTORDNING
VAGTENS TELEFONNUMMER ER   2788 6848

Vagten kan kontaktes mandag til torsdag fra kl. 15.30 til 07.00, samt 
fredag fra kl. 12.00, og hele døgnet på lørdage, søndage og helligdage.  
Se mere på nettet under jeres afdeling.
Vagtordningen må KUN anvendes, når det er absolut nødvendigt, og hvor 
reparationer ikke kan vente til førstkommende hverdag.
Med venlig hilsen Boligforeningen Vesterport

ADMINISTRATIONADMINISTRATION
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Afdelingsbestyrelsen
Formand
Lene Heisel, Knudensvej 82, 2.v.
tlf. 2073 1708
Mail: lene.lheisel.heisel@gmail.com

Næstformand
Kirsten Nielsen, Lindegårdsvej 45, st.h.
tlf. 9842 2722

Cindy Pedersen, Knudensvej 66, st.v.
tlf. 2259 2375
Mail: cindypedersen@hotmail.com

Jette L. Sørensen, Stenbakkevej 31 1.v.
tlf. 2086 5657, Mail: piajrs@gmail.com

Anders Lund Nielsen, Knudensvej 64 2.h.
tlf. 2248 0575

Claus Jacobsen, Knudensvej 58, st.v.
tlf. 2942 1029, Mail: claushj@live.dk

Hans Hansen, Abildgårdsvej 45, 2.h
tlf. 6014 3495, Mail: hans990025@gmail.com

Driftschef
Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409
Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: Horsensgade 22, tlf. 4242 4951
Viceværter/Område:
Abildgårdsvej 43-49 og Lindegårdsvej 1-33:
Jesper Hansen, tlf. 2333 5712

Lindegårdsvej 35-63 og Knudensvej 70-84:
Per Vilsøe, tlf. 2333 5713

Knudensvej 46-68 og Abildgårdsvej 24-30 og 
Knudensvej 33-45:
Benny Porsmose, tlf. 2333 5714

Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og 
Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, 38-78:
Peter Jensen, tlf. 2333 5715

I afd. 1 deler Sofia Christesen, Rammel-
højvej 300, 9870 Sindal, Beboerbladet ud. 
Har du ikke fået noget blad, så henvend dig 
her. 

AFDELING 1AFDELING 1

Formanden har ordet

“Næstehjælperne”
Nogle kvikke beboere vil have bemær-
ket, at der siden først i december har 
været aktivitet i vores klublokale på 
Rosborgvej. Vi har fra afdelingbesty-
relsens side valgt at støtte op om 
initiativet fra ”Næstehjælperne” om-
kring madspild. Efter at have modtaget 
en forespørgsel, om vi kunne hjælpe 
med lokaler, tilbød vi gruppen at benytte 
vores klublokale.
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at 
skulle der være beboere, som gerne vil 
starte en klub op, så vil der altid være 
plads til dem. Dog er det vigtigt for os 
i afdelingsbestyrelsen, at et lokale altid 
har bedre af at blive benyttet end at stå 
tomt, og da vi gennem ”Næstehjælp-
erne” også hjælper vores egne beboere, 
kunne vi ikke sige nej.
Andet sted i bladet kan I læse mere om 
”Næstehjælperne”.
Gæsteværelser 
Efter inspektion af vores gæsteværelser 
har vi i afdelingsbestyrelsen desværre 
set os nødsaget til at stoppe udlejning af 
gæsteværelserne med øjeblikkelig virk-
ning.
Værelserne er ikke brandsikrede, og før 
dette er gjort, kan vi ikke med god sam-
vittighed udleje dem.
Sammen med driften har vi fundet en 
løsning som brandsikrer værelserne, og 
arbejdet hermed er påbegyndt.
Har I brug for et ekstra værelse, så ring 
til Kirsten Nielsen på tlf. 9842 2722, da 
hun vil være den første til at vide, 

DET GAMLE VESTERPORT

mailto:lene.lheisel.heisel@gmail.com
mailto:cindypedersen@hotmail.com
mailto:piajrs@gmail.com
mailto:claushj@live.dk
mailto:hans990025@gmail.com
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efterhånden som værelserne bliver fær-
dige. Det skal også nævnes, at lejen i 
rigtig mange år har været 50,00 kr./nat, 
og den vil herefter stige til 85,00 kr./nat.
Juletræsfest
Den 2. december afholdt vi årets jule-
træsfest. Der var et pænt fremmøde, og 
børnene hyggede sig sammen med både 
julemanden og Trylle Thomas.
Her kommer lidt stemningsbilleder, og 
tak til alle, som brugte deres søndag til at 
gøre dagen hyggelig for alle fremmødte.
Lene Heisel

AFDELING 1AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORT
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... et blad for beboere - lavet af beboere

FASTELAVNSFEST
I

DET GAMLE VESTERPORT

Jubii - nu er det endelig tid til, at vi skal 
klæde os ud igen.

 
Søndag den 3. marts 2019 kl. 14.00-16.00

afholdes afdelingens fastelavnsfest
i Gildesalen på Abildgårdsvej 35.

Vi håber, at I vil komme over og slå
katten af tønden, kåre kattekonge og

-dronning samt hygge med show 
af “Trylle Thomas”

Mange hilsner fra
afdelingsbestyrelsen
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Næstehjælperne Frederikshavn/Hjør-
ring er en bevægelse, der indtil de-
cember har haft sin gang på Facebook 
og fra private hjem. 
Næstehjælperne hjælper reformramte 
familier og personer, der har brug for 
det, med mad, tøj og ting samt af og 
til praktisk hjælp i det daglige. 
Vi er startet som en protestbevægelse 
mod tidens asociale reformer. 
En “reformramt” er en person, hvis liv 
ikke længere hænger sammen, enten
akut eller generelt grundet tidens re-
former af diverse overførselsindkom-
ster. 
Gennem 2½ år har Næstehjælperne 
hjulpet primært familier med at skaffe 
det, der manglede i hverdagen. Det 
sidste år har uddeling af overskuds-
mad fra Rema 1000 og Fakta i Sæby 
fyldt rigtigt meget hos Næstehjælp-
erne. Vi var ved at være desperate for 
at finde en “base”, et sted at høre til, 
så også vores aktiviteter igen kunne 
komme til at spille en rolle. 
I løbet af december flyttede Næste-
hjælperne ind på Rosborgvej 11, kæld-
eren i Beboerklubben. 
Herfra er der åbent seks dage om 
ugen med uddeling af overskudsmad, 
ting og tøj. 
Vi indsamler også dåser, både med og 
uden pant samt stearin til omsmelt-
ning. Du kan aflevere disse ting i 
åbningstiden, og dermed støtter du 
Næstehjælpernes arbejde. 

Vi er nu endelig blevet det store fæl-
lesskab, vi altid har drømt om at være; 
stedet, hvor der er plads til alle, stedet 
hvor vi giver, hvad vi ikke længere har 
brug for, og tager hvad vi mangler. En 
deleøkonomi med plads til alle, der 
har lyst til at være en del af os. 
Der er altid kaffe på kanden og frivil-
lige, som er klar til en snak. 
Hver 1. fredag i måneden har vi fast en 
socialrådgiver, som kan hjælpe med 
gode råd i sociale sager eller svare på 
andre spørgsmål, især i forhold til be-
skæftigelsesområdet. 
Vi har afholdt den første fællesspis-
ning, og flere er på tegnebrættet. 
Vi er snart klar med opstart af “Krea-
tiv Mandag”, som vil foregå i forlæng-
else af maduddelingen - her vil være 
mulighed for at brodere, hækle eller 
strikke, og der er plads til alle, både 
nybegyndere, øvede og eksperter; vi 
hjælper hinanden. Kom og lær noget 
nyt - eller lær fra dig. Følg os på Face-
book - her annonceres opstarten. 
Vinterferien (uge 8) byder på aktivi-
teter for børn. Her vil der være børne/
voksen banko, kreativ genbrug og en 
sy-dit-eget-sokkedyr. Mere info på 
Facebook. 
Kom og besøg os på Rosborgvej - alle 
er velkomne. 
Alle har noget at give, alle har noget 
de mangler. Sammen er vi stærkere.
Find os på facebook: 
www.facebook.com/nhnord 

Venlig hilsen
Jannie Sloth Johanson,
stifter af Næstehjælperne

 - Næstehjælperne - 
 hjælp til alle reformramte 

i Vesterport 

AFDELING 1AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORT

http://www.facebook.com/nhnord
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... et blad for beboere - lavet af beboere

Der er altid kaffe på kanden. Indlever dine tomme dåser 
med eller uden pant.

Tingfinderskabet - tag hvad du 
kan bruge.

Vi har hele 48 frivillige, der 
hjælper med stort og småt i 
det daglige.
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Klubber

Der er pt. ingen klubber i 
afdelingen, men har du en 

idé - så kontakt Lene Heisel 
på 2073 1708.

Afdelingen står til rådighed 
med lokale samt råd og 

vejledning.

AFDELING 1AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORT

Nyt fra viceværten

Udskiftning af fjernvarmerør
Så blev Frederikshavn Forsyning færdig 
med at skifte fjernvarmerør, og de er nu i 
fuld gang med at reetablere området.

Vi skal jo af med vandet
Når tagrenderne i afdelingen skal renses, 
er det ikke noget, man bare lige gør. 
På billedet har Troels fra Håndværker-
afdelingen rigget den store maskine til 
for at komme i højden.

Nye planter
Jesper og Per er i fuld gang med at af-
slutte 2018 i afdeling 1 med de sidste 
nye planter i jorden
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HÅNDVÆRKERAFDELINGEN
           Jyllandsgade 9
         9900 Frederikshavn
         Tlf.  9620 5430

Serviceafdelingen:
Jens Michael Jensen
Tlf: 2566 3340
Mail: jmj@vesterport-service.dk

  Vesterports 
  Håndværkerafdeling 
   kan også tilbyde dig:
   ● afslibning
   ● oliering og lakering af 
      gulve
   ● samt pålægning af vinyl & 
      gulvtæpper                        

Er du interesseret i dette,  så 
giver vi dig gerne et ufor-
pligtende tilbud.

   Du kan evt. kontakte:
   Håndværkerafdelingen
   tlf. 9620 5430 - eller
   Servicemester 
   Jens Michael Jensen
   tlf. 2566 3340

    HÅNDVÆRKER AFDELINGEN    HÅNDVÆRKER AFDELINGEN

NYT KØKKEN ??

Du får medindflydelse på 
udseendet og hvilke materialer,

dit køkken skal have.
Et nyt køkken koster dig max. 

546,- kr. pr. måned – og hvis du 
får boligstøtte, kan der søges 
boligstøtte til denne stigning. 

Mange får derved betalt deres 
nye køkkenstigning ved

boligstøtten.
Hvis du gerne vil have nyt 

køkken – så kontakt Administra-
tionen på 9842 6111

mailto:jmj@vesterport-service.dk
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Afdelingsbestyrelsen
Formand Hanne Christiansen
Provst Dreslers Vej 32, 1.h., tlf. 2064 5071
Mail: hannerigmorc@gmail.com
Sekretær/Beboerblad Henning Conradsen
Bangsbovej 32, 3.v., tlf. 3022 0948
Mail: henning.conradsen@gmail.com
Kasserer Søren Stig Meyer
Elius Andersens Vej 11, tlf. 2481 6331
Mail: smeyer72@hotmail.com
Christian Fischer 
Provst Dreslers Vej 19, tlf. 4083 6789
Mail: raistlindk@gmail.com
Erik Madsen
Bangsbovej 18, 3.h., tlf. 2245 3532 / 9842 0585
Mail: erik.madsen1938@gmail.com 
Bodil Schou
L.P. Houmøllers Vej 136,  tlf:. 2835 1232
Mail: bodil.schou50@gmail.com
Henrik Persson
Toftegårdsvej 50, lejl 5,  tlf:. 2925 1241
Mail: henrik.s.persson@gmail.com
Lokalinspektør 
Anders Hansen, tlf. 2333 5720
Privat: Otto Sverdrups Vej 14, tlf. 9843 8251
Viceværter/Område:
Pr. Dreslers Vej 34-60, 77-87:
Sten Vinther Christiansen, tlf. 2333 5722
Bangsbovej 4-34 og E. Andersens Vej 1-23:
Per Larsen, tlf. 2333 5725

Pr. Dreslers Vej 1-51, 6-16:
Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723
Pr. Dreslers Vej 18-32, 53-63, 65-75:
Kenneth Sørensen, tlf. 2333 5721  
Bangsbovej 19-25 og L.P. Houmøllers Vej 
28-178:
Leif Ingvartsen, tlf. 2333 5724
Koktvedparken 1-11 og 15, samt Birketoften, 
Toftegårdsvej 50: (mandag, onsdag, fredag)
Kurt Nielsen, tlf. 2333 5726

I afd. 4 deler Kathrine Skrejborg, Pr. Dreslers 
Vej 49 og Mikkel Kløjgaard Pedersen, Vitus Ber-
ingsvej 108, Beboerbladet ud. Har du ikke fået 
noget blad, så henvend dig her. . 

   AFDELING 4   AFDELING 4 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN

Formanden har ordet
Klippe-klistre arrangementet
Den 19. november sidste år holdt afde-
lingsbestyrelsen et klippe-klistre arrange-
ment, hvor børn og voksne hjalp med at 
forny vores jule- og fastelavnspynt. Det 
var en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor 
kreativiteten blomstrede. Der blev flettet 
julehjerter og produceret fastelavnskatte 
til den store guldmedalje. Der var hygge, 
kaffe og småkager ved alle bordene. Der 
sluttedes af med pizza til alle.

mailto:hannerigmorc@gmail.com
mailto:henning.conradsen@gmail.com
mailto:smeyer72@hotmail.com
mailto:raistlindk@gmail.com
mailto:erik.madsen1938@gmail.com
mailto:bodil.schou50@gmail.com
mailto:henrik.s.persson@gmail.com
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Juletræsfesten
Som annonceret flere gange havde afde-
lingsbestyrelsen besluttet at ændre på ju-
letræsfesten, således at den blev afholdt 
samme dag som Sydbyens julestue, der var 
den sidste lørdag i november. Vi ville gerne 
samle flere generationer og give flere ældre 
lejlighed til at nyde børnene omkring træet. 
Det lykkedes også. Alligevel stod vi i afde-
lingsbestyrelsen tilbage med en oplevelse 
af, at noget af den sædvanlige hygge ved 
festen udeblev. Måske var der for meget 
uro fra de mange gæster til julestuen.
Vi har i afdelingsbestyrelsen besluttet, at 
den næste juletræsfest bliver afholdt efter 
vores gamle koncept, hvor vi selv serverer 
gløgg og æbleskiver og står for hyggen ved 
dette.
Den næste juletræsfest er planlagt til søn-
dag eftermiddag den 1. december 2019.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Fastelavnsfesten
Fastelavnsfesten er planlagt til søndag den 
24. februar. Der er sidste frist for tilmelding 
den 18. februar. Sæt et stort kryds i kalen-
deren. Vi får igen besøg af Tapé. Han er 
rigtig god og altid garant for fantastisk un-
derholdning for alle.
Vi håber, at rigtig mange vil være med den 
eftermiddag. Man behøver hverken at være 
barn, barnlig eller udklædt for at more sig 
over Tapé. Indbydelser med tilmeldings-
oplysninger er på vej.
Børneklubben
I afdelingsbestyrelsen har vi arbejdet vi-
dere med Jane Borbjerggaards ønske om 
at starte en børneklub. Planerne begynder 
at tage form. Når dette blad udkommer, er 
klubben sandsynligvis i gang. Mødetids-
punktet er fastsat til tirsdag eftermiddage 
i Beboerhuset. Janes kontaktoplysninger 
fremgår af afdelingsbestyrelsens 

kontaktliste i udhængsskabene og vaskeri-
erne.
Nytåret – det nye år
Fejringen af nytåret var meget roligt i afde-
lingen. Der var ikke nævneværdige skader 
og ulykker.
2019 bliver året, hvor 2. etape af renoverin-
gen skydes i gang. Det bliver en spændende 
periode, dejligt at tænke på, at beboerne i 
disse lejligheder får lækre boliger med nye 
badeværelser, fint indeklima og lave var-
meudgifter.
Jeg vil sende hilsener til alle jer beboere, til 
vores samarbejdspartnere i driften, admini-
strationen og ledelsen med ønske om en 
mild vinter uden al for megen sne og kulde.
Venlig hilsen Hanne Christiansen

Byttebixen
I Byttebixen findes en hel del gode 
ting, både større møbler og mindre 

ting, som er til fri afbenyttelse. 
Har du brug for at kigge ind, 
eller aflevere noget, du ikke 
længere kan bruge, så ring til 

Søren Stig Meyer 
i afdelingsbestyrelsen. 

Adresselisten findes i udhængs-
skabene, i Beboerbladet og på 

vores egen hjemmeside.
Afdelingsbestyrelsen

Ledige knallertgarager 
Der er 3 ledige 
knallertgarager 

Kontakt administrationen
på tlf. 9842 6111, hvis du skulle 

være interesseret.

http://november.vi/
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   AFDELING 4   AFDELING 4 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN

Boligforeningen Vesterport - afd. 4 Mølleparken

søndag den 24. februar 2019

Invitation til fastelavnsfest
for alle børn og  

voksne i afdelingen
Afdelingsbestyrelsen afholder fastelavnsfest for alle afdelingens børn samt 

deres forældre og bedsteforældre søndag den 24. februar 2019
 

fastelavnsfesten begynder kl. 13.00 og dørene åbnes 12.45
Der serveres en sodavand/saftevand samt lækre fastelavnsboller til 

børnene. Ekstra sodavand kan købes. 
Til de voksne er der kaffe eller the og også lækre fastelavnsboller. 

Ved tøndeslagningen deles børnene op efter alder, og i hver gruppe kåres 
der en kattekonge og en kattedronning. 

 
Billetprisen er kr. 20.- pr. person - barn som voksen. 

Billetter købes via mailen på tilmeldingskuponen nederst. 
Christian Fischer fra afd.bestyrelsen står for billetsalget.

På børnenes indgangsbilletter er der lodtrækning om fine 
præmier, så pas godt på billetten. 

 
Til underholdningen i år får vi besøg af klovnen Tapé,  
som nogen måske husker, besøgte os for tre år siden.  

Tapé tryller, jonglerer og leger med børnene 
- og lader dem prøve nogle af sine numre.

TILMELDINGS-KUPON til fastelavnsfesten 24. februar 2019
 

Sidste frist for tilmelding er mandag den 18. februar 2019 kl. 18.00
Tilmelding sker bedst på e-mailen:   tilmelding.afd.4@gmail.com 

 

Alternativt udfyld denne kupon som afleveres i postkassen hos Christian Fischer, Provst Dreslers Vej 19
- eller ring til Christian på 4083 6789

 Navn:                                                                                                                                           

 Adresse:                                                                                                                                      

 Antal børn:               Antal voksne:             

- og håber naturligvis at se rigtig mange af jer til dette arrangement.

Vi mødes i Centersalen i Sydbyen, L.P. Houmøllers Vej 52

mailto:tilmelding.afd.4@gmail.com
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... et blad for beboere - lavet af beboere

Tilbageblik for Aktivitetshuset 
Sydbyen

Elverhøj
I december havde vi en dejlig tur til jule-
stuen Elverhøj i Bjergby. Her blev der nydt 
gløgg og æbleskiver. Der blev set på jule-
pynt og grønt - og snakken gik lystigt.
Julebelysning
Der er blevet kørt mange ture og set på 
de mange smukke julebelysninger i vores 
landsdel. Vi havde en smuk og meget hyg-
gelig tur rundt i Sæbys gader og rundt i 
Frederikshavn. Vi sluttede i Dortes Julestue, 
hvor vi fik dejlig aftensmad og masser af 
god snak.
Mandeholdet
Mandeholdet har været til juleafslutning 
på Frida. De fik lækker mad og der var en 
hyggelig stemning. Efter at have nydt den 
dejlige julemad, gik turen hjem til vores 
café, hvor der ventede en lille kaffetår og 
en enkelt. Det er dejligt at komme i byen, 
men det er også godt at være hjemme.
Magisk jul
Vi har, som så mange andre, også besøgt 
Skulpturparken i Hune og set den flotte 
julebelysning. Der blev mange gange sagt 
Nøjj og Waow. Vi sluttede vores besøg af 
med spisning i den fine café i parken, hvor 
der blev nydt stjerneskud. Det var en fan-
tastisk aften.
Julekoncert
I mange år har vi haft den tradition, at be-
søge Frederikshavn Kirke til julekoncert. 
I år var det Ældresagens koncert, som vi 
deltog i. Vi havde en dejlig aften med skøn 
musik og dejlige sange.
Pakkespil
Som altid i december, har der været holdt 
mange pakkespil. Det er en sjov aktivitet, 

som vi har meget sjov med. Nogle er meget 
opfindsomme, når de skal vælge pakker, og 
det giver mange gode grin.
Juleaften
Den 24. december havde vi, som så mange 
foregående år, samlet vores brugere til 
juleaftenhygge. Vi startede dagen med 
Juleevangeliet og julesang med hjælp fra 
Bangsbostrand Kirke. Det var de frivil-
lige fra kirken, som deltog, og de havde 
fået hjælp af dygtige sangere til salmerne. 
Derefter var der fælles julemiddag med alt, 
hvad der dertil hører. Stor TAK til afd. 4 for 
deres støtte til dette arrangement; det er vi 
meget taknemmelige for. Det var en dejlig 
dag, som man kan se tilbage på med glæde.  

http://frederikshavn.vi/
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Mødereferater
Et kort referat fra vores afde-
lingsbestyrelsesmøder kan 
kort tid efter mødet læses i 

udhængsskabene rundt omkring 
i afdelingen, bl.a. i vaskerierne 

samt på vores egen hjemmeside: 
moelleparken-vesterport.dk

Klik på: Informationer ->
dagsorden og referater.

Afdelingsbestyrelsen 

Nytårstaffel
Hvert år byder vi det nye år velkommen 
med champagne og kransekage. Sydbyens 
orkester spiller, og alle nyder vores gode 
husorkester. Vi får ønsket hinanden et godt 
nytår og sagt tak for det gamle -  og håber, 
at vi ses rigtig tit i det nye år.
Frivilligfest
Ingen år, hvor vi ikke hylder de frivillige. 
I år havde vi besøg af socialudvalgsfor-
mand Ole Rørbæk, som holdt en fin tale for 
os. Underholdningen var Ole Gas, som gav 
den som Kim Larsen, og det gjorde han su-
pergodt. Det var lige før, man troede, at det 
var Kim himself. 

Køkkenet havde lavet en superlækker 
middag, og alle blev mætte. Alle nød hinan-
dens selskab, og der blev snakket på kryds 
og tværs. En dag, hvor vi sætter en stor ære 

i at hylde de frivillige for deres store indsats 
gennem året. I er alle en uvurderlig hjælp, 
som vi sætter stor pris på. Til sidst skal 
der lyde en stor TAK til Sydbyens venner, 
Centerrådet Ingeborghus og Vesterport for 
deres støtte til køb af ny bus til Ingeborghus. 
Uden jeres hjælp ville det ikke have været 
muligt. Endnu engang TAK.
Vi ser frem til mange nye oplevelser i det 
nye år.
Annette Weesgaard

 OBS - Ledige skure - OBS
Der er stadig ledige skure

 på Provst Dreslers Vej 
Er du interesseret i et ekstra skur, 

så kontakt din vicevært.
Prisen er kr. 75,00 pr. måned.

   AFDELING 4   AFDELING 4 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN

http://moelleparken-vesterport.dk/
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... et blad for beboere - lavet af beboere

Boligforeningen Vesterport - afd. 4 Mølleparken

BØRNEKLUB 
i Beboerhuset L.P. Houmøllers Vej 180

Til alle afdelingens børn samt deres forældre: 
 

Afd.bestyrelsen har vedtaget at opstarte en børneklub,  
primært for børn i alderen 5-12 år 

- dog er børn under 5 år også velkomne, men skal ha’ en voksen med. 
 

Der vil være åbent hver tirsdag fra kl. 16.00 til kl. 17.30 
og opstarten foregik tirsdag den 29. januar 2019.

Kom over og vær med. 
Tag gerne dine venner med.   Forældre er også velkomne.

Venlig hilsen, afdelingsbestyrelsen

Jane Borbjerggaard, suppl. i afd.bestyrelsen, er kontaktperson og 
kan træffes på 5188 8769. 

Børnene vil få mulighed for at arbejde med perler, male, og f.eks. 
spille brætspil. 

Der vil være salg af slik, popcorn, saft og sodavand.
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Afdelingsbestyrelsen
Alle mail til afdelingsbestyrelsen sendes 
til vesterportafd5@gmail.com

Formand
Allan Sørensen, Fregatvej 11
Tlf. 2043 6348

Næstformand 
Flemming Nielsen, Fregatvej 259
Tlf. 2052 8997

Kasserer
Britta Bugge, Flotillevej 78 
Tlf. 2196 9694

Referent
Kirsten Beith, Prisevej 37
Tlf. 2724 3865

Vivi Larsen, Fregatvej 341
Tlf. 4159 5868

Viceværter
Område:
Fregatvej 281-417, Prisevej 32-70 og 3-79:
Per Christensen, tlf. 2333 5733

Fregatvej 9-51 og 71-279:
Henrik Sørensen, tlf. 2333 5732

Fregatvej 1-7 og 53-69, Flotillevej 2-144, 
Prisevej 2-30:
Leon Møller, tlf. 2333 5731

I afd. 5 deler Jonas F. Leer, Fregatvej 375
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig her. 

FÆLLEDBO    AFDELING 5   AFDELING 5

Nyt fra Fælledbo
Kreativ lørdag
Vi holdt kreativ lørdag den 17. november 
2018 med beboere, voksne og børn. Der 
kom ikke så mange, men vi hyggede os 
bravt alligevel.
Først samlede vi materialer udendørs. 
Da vi kom tilbage til fælleshuset, blev 
der lavet mange juleting. Ved nogle 
borde blev der lavet snekugler og de-
korationer, og ved andre borde blev der 
klippet og klistret.
Alle var aktive, store som små, og alle 
hyggede sig med boller, saftevand og 
kaffe.
Mike Krüger

mailto:vesterportafd5@gmail.com
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... et blad for beboere - lavet af beboere

Mødereferater
Et kort referat af afdelings-
bestyrelsens møder bliver 

anbragt i udhængsskabet ved 
indgangen til vaskeriet kort tid 

efter mødets afholdelse. 
Du kan også læse referatet 
på Vesterports hjemmeside 

under afdeling 5.
Afdelingsbestyrelsen

!!! VIGTIGT !!!

Hvis man ikke læser de 
meddelelser, som 

kommer fra Vesterport 
og afdelingsbestyrelsen, 

fritager det ikke beboerne 
for ansvar.

- HUSK -
Afdelingen har en trailer, 
som beboerne kan leje.

Korttidsleje 
2 timer - koster 40 kr. - 
4 timer - koster 60 kr. 

Døgnleje (24 timer)  - koster 100 kr.
Der betales et depositum på 150 kr.
Ønsker man at leje trailerne, skal 

man kontakte
Britta Bugge, tlf. 2196 9694 

eller Vivi Larsen, tlf. 4159 5868

Trailerparkering
Spørg driften, om der er en ledig 

P-plads i trailergården 
- så traileren ikke  

henstår ved boligen!

Afdelingsbestyrelsens 
møder

afholdes første mandag i 
måneden kl. 18.30 
(ingen møder i juli måned) 

 
Man er velkommen til at kigge 

ind, hvis man har noget på 
hjertet, eller har noget, man 

brænder for at dele.
Dette kan ske i den første time 

af bestyrelsesmødet. 

Afdelingsbestyrelsen
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Afdelingsbestyrelsen
Formand
Tina Christensen, Engparken 41
Tlf. 6012 4980
Mail: tinaubbe@hotmail.com

Næstformand 
Henrik Nielsen, Engparken 82
Tlf. 3123 4530, 
Mail: bangsbofreja@gmail.com

Referent
Sanne Pluszek, Engparken 110
Tlf. 5184 7749
Mail: siplu@live.dk

Max Jensen, Engparken 37 
Tlf. 2297 4317
Mail: maxdamjen1@gmail.com

Helle Sørensen, Engparken 63
Tlf. 7170 7426
Mail: hellepost@mail.dk

Driftschef
Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør 
Per Hansen, tlf. 2333 5736
Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Viceværter
Område:
Engparken 1-209:
Claus J. Kristensen, tlf. 2333 5734

Søparken 1-7:
Per Hansen, tlf. 2333 5736
Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

I afd. 6 deler Oliver Nielsen, Engparken 
82, Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig her.

ENGPARKEN / SØPARKEN    AFDELING 6    AFDELING 6

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Julehygge
Igen i år inviterede afdelingsbestyrelsen 
til en eftermiddag med julehygge, æble-
skiver og mulighed for at lave årets ju-
ledekorationer. Afdelingsbestyrelsen leve-
rede ler og gran til formålet, og kunne i 
forbindelse med, at en venlig beboer i 
afdelingen valgte at donere kasser med 
tilbehør, i år tilbyde lys, sløjfer og andet 
pynt til beboerne. Tak for en hyggelig ef-
termiddag, hvor i alt 35 beboere mødte op.
Juletræsfest 
Traditionen tro blev der 2. søndag i ad-
vent igen i år afholdt juletræsfest i afde-
lingen. Eftermiddagen startede med leg 
og hygge og selvfølgelig æbleskiver til 
alle, hvorefter vi igen i år fik besøg af den 
søde julemor, der dansede om juletræet 
og legede sanglege med alle de glade og 
forventningsfulde børn.
Efter et par skønne timer sluttede efter-
middagen af med, at der blev uddelt god-
teposer og gaver til alle børnene. 

mailto:tinaubbe@hotmail.com
mailto:bangsbofreja@gmail.com
mailto:siplu@live.dk
mailto:maxdamjen1@gmail.com
mailto:hellepost@mail.dk
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... et blad for beboere - lavet af beboere

Fastelavn
Den 3. marts er det fastelavnssøndag, og 
i den forbindelse afholdes der fastelavns-
fest i Beboerhuset i Engparken for alle 
afdelingens beboere, børn og børnebørn. 
Vi starter kl. 14.00 med at slå katten af 
tønden, hvorefter vi spiser fastelavns-
boller og kårer årets kattedronning og kat-
tekonge.
Tilmelding til årets fest kan ske til 
Eva Sørensen, Engparken 175. 

På afdelingsbestyrelsens vegne, 
Tina Christensen

- HUSK -
Afdelingen har en trailer,  
som beboerne kan leje.

Korttidsleje (4 timer) koster 20 kr. 
Langtidsleje (24 timer) koster 50 kr.

Det er Max Jensen, tlf: 2297 4317 
eller Henrik Nielsen, tlf: 3123 4530
 der står for udlejningen, og de kan 

kontaktes via telefon. 

Venlig hilsen  Afdelingsbestyrelsen

 Bankospil i 
Engparken
Der er banko på 
følgende datoer:

 5.  februar
 19.  februar
 5.  marts
 19.  marts
 2.  april
 16.  april
 30.  april
 14.  maj

Alle spil starter kl. 19.00

Alle er velkomne til et 
par hyggelige timer

Venlig hilsen
Bankoklubben
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Afdelingsbestyrelsen

Formand/Beboerblad
Hanne Gehlert, Rådhusstræde 3, st.h.
Tlf. 6066 8109
Mail: hanne_gehlert@yahoo.dk

Preben Nielsen, Rådhusstræde 2, st.h.
Tlf. 6061 5322
Mail: preben1903@gmail.com

Kasserer
Kirsten Jensen, Danmarksgade 22B, 2.h.
Tlf. 2066 6005
Mail: kir.m.jensen@gmail.com

Driftschef
Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: Horsensgade 22, tlf. 4242 4951

Vicevært
Område: Danmarksgade 21, 22 og 24:
Søgade 2-10 og Rådhusstræde 1-7:
Annika Skovbo, tlf. 2333 5716

I afd. 7 deler Jonas F. Leer, Fregatvej 375
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig her. 

MIDTBYEN    AFDELING 7AFDELING 7
Formanden har ordet

Jeg vil hermed ønske alle beboere et rigtig 
godt nytår. Så kan vi skrive 2019. Som 
tiden dog går, ja alt for hurtigt. Vinteren vil 
ikke rigtig komme frem, og foråret ligger 
jo lige om hjørnet. Det betyder, at vi skal 
i gang med arrangementer. Det første er 
onsdag den 13. marts – det kan der læses 
mere om på næste side her i bladet. 
Vi i afdelingsbestyrelsen vil rigtig gerne 
høre fra jer beboere om, hvad I kunne 
tænke jer at opleve, og hvis der er nogle, 
der har lyst til at sidde i et festudvalg, som 
kan arrangere julefrokost, sommerudflugt 
osv., så kan I kontakte afdelingsformanden.
Husk også vi stadigvæk er i kælderen i Råd-
husstrædet hver anden tirsdag i måneden. 
Har du brug for hjælp til strikketøj, hæk-
ling osv., så prøver vi at løse dette. Vi vil 
også efter sommeren holde kursus i at lave 
noget i beton, så som nisser, vaser, ja lige 
hvad vi lyster eller kan finde ud af. Håber 
at se jer, og er man ikke så kreativ, så kan 
vi også spille dart.
Vi i afdelingsbestyrelsen siger igen tusind 
tak for en dejlig julefrokost – altid dejligt 
at se nye som gamle beboere, som altid 
kommer med godt humør. I er så dejlige at 
hygge med, selvom I stjæler mine pakker.

mailto:hanne_gehlert@yahoo.dk
mailto:preben1903@gmail.com
mailto:kir.m.jensen@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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... et blad for beboere - lavet af beboere

Vores mandelgave gik til Inge Kiis, og kan 
man være mere heldig; hun fik et smukt, 
højtblåt glashus, og hun bor selv i det blå 
punkthus.

Hilsen Hanne Gehlert

Arrangement 13. marts 2019
Foredrag v/pensioneret tolder Egon Nielsen.
Egon Nielsen vil komme og fortælle om 
Danmarks ukronede smuglerkonge, som 
stammer fra Frederikshavn. En engageret 
og medrivende fortælling, krydret med hu-
mor, der forsøger at afdække storsmugler-
ens arbejdsmetoder.

Mange spændende smuglereventyr; ikke 
alle er røverhistorier, men bygger på vir-
kelige hændelser fra vendsysselske strande 
og havne, som næsten var dagligt stof i de 
lokale aviser.
Egon Nielsen har skrevet bogen 

“Smuglerne til Polen og retur”.

Bogen bygger på samtaler med smuglere 
fra to smuglerorganisationer, der drev deres 
spil i Nordjylland i en årække. 
Bogen er skrevet under helt specielle 
forhold på Ålborg Sygehus. Egon Nielsens 
hustru har i syv år haft flere former for kræft. 
Hun har fået foretaget 12 kræftoperationer 
og et utal af stråle- og kemobehandlinger. 
Som pårørende til en kræftpatient, bliver 
livet påvirket følelsmæssigt hårdt. For at 
klare denne situation, skrev Egon bogen 
om smuglerne, med formålet om at få tank-
erne væk fra kræftens uhyggelige skygge, 
medens hans hustru blev behandlet for syg-
dommen på Ålborg Sygehus.

Man må gerne invitere venner med til dette 
arrangement.
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MIDTBYEN    AFDELING 7AFDELING 7

Nyt fra viceværten
Jul i Rådhusstræde
Viceværten har lavet krukker med jule-
hygge, og med Rådhuspladsens juletræ i 
baggrunden, ser det fantastisk ud.
Driften ønsker alle i afdeling 7 en 
glædelig “bag jul”.
Hilsen Per Ritter

HUSK 

2. tirsdag i måneden i 
gildesalen i Rådhusstræde

 Vi spiller dart, vi strikker og hækler, 
og vi maler

Rigtig dansk hygge

Kom og vær med!

Mødereferater afd. 7
Et referat af møderne i afdelingsbestyr-

elsen kan kort tid efter mødet ses på den 
store opslagstavle i Danmarksgade 22 A 

ud for viceværtens kontor. 
Referatet kan også læses på 

Vesterports hjemmeside under afd. 7:
www.vesterport.dk/afdelinger/0107

Mødedagsorden kan også ses 
på hjemmesiden.

Beboerne er altid velkomne den første 
halve time af møderne, hvor de kan 

stille spørgsmål til afdelingsbestyrelsens 
arbejde og økonomi.

TORSDAG 
EFTERMIDDAG

Alle i afdeling 7 er velkomne i 
Danmarksgade 22 A, kl. 15-17 til 

hyggeligt samvær

Der snakkes og spilles forskellige 
spil i den nederste udestue

Ingen tilmelding.

http://www.vesterport.dk/afdelinger/0107
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Afdelingsbestyrelsen

Formand 
Arnold Sørensen, Fligen 20
Tlf. 3058 6064
Mail: kmas@hotmail.dk

Næstformand / Beboerblad
Anna Nørgaard, Havnefronten 32
Tlf. 4092 2123
Mail: anna@smil2.dk

Nanny Rosenkilde, Havnefronten 24
Tlf. 2925 1204
Mail: nannysaloevera@hotmail.com

John N. Andersen, Havnefronten 44
Tlf. 4089 8246
Mail: johnneergaardandersen@gmail.com

Arne Pedersen, Fligen 6
Tlf. 2446 5965
Mail: apstrandby@gmail.com

Driftschef
Kim Dalby, kontor 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør
Per Hansen, tlf. 2333 5736
Mail: ph@vesterport.dk
Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Vicevært
Område:
Strandgården, Søndervej 20-26 og Grundtvigs 
Have 5-33, Stokken 1-24, Fligen 1-20, og 
Havnefronten 2-102, 
Allan Svendsen, tlf. 2333 5711
Sune H. Knudsen, tlf. 6020 1120

I afd. 9 deler Mikkel Kløjgaard Pedersen, 
Vitus Beringsvej 108, 9900 Frederikshavn, 
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig til Administrationen. 

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDENAFDELING 9AFDELING 9

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Jul og nytår er nu lagt bag os, og i skriv-
ende stund er dagen allerede tiltaget 
med mere end en time. Så lysere tider er 
i sigte. I mellemtiden bliver fællesfacili-
teterne brugt flittigt. 
Både i Ankerpladsens Fælleshus og i 
Tårnet på Havnefronten er der kaffesam-
menkomst hver torsdag eftermiddag fra 
kl. 14.00–16.30, hele vinteren igennem. 
Mange gode historier bliver byttet, ud-
viklingen på Strandby havn bliver fulgt, 
stort og småt bliver drøftet - det hele i en 
hyggelig atmosfære. 

Til jul blev der også arrangeret en hyg-
gelig julemiddag i Fælleslokalerne på 
Havnefronten. Det er dejligt, at der er 
en flok initiativrige beboere, som sætter 
noget i værk for fælleskabet. Tak for det.

mailto:kmas@hotmail.dk
mailto:anna@smil2.dk
mailto:nannysaloevera@hotmail.com
mailto:johnneergaardandersen@gmail.com
mailto:apstrandby@gmail.com
mailto:ph@vesterport.dk


26

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDENAFDELING 9AFDELING 9

TORSDAGSCAFÉ

Husk, at vi mødes hver torsdag 
kl. 14.00-16.30 i Tårnet

TORSDAGSKLUB
hver torsdag fra kl. 14-16 på 

Ankerpladsen

AKTIVITETER  PÅ  
ANKERPLADSEN

Whistklubben spiller hver 
torsdag fra 

kl. 19.00 til ca. 22.00
Prisen er 35 kr. pr. gang

Bankoklubben Havne-
fronten i  Gildesalen

Vi spiller om mandagen i lige 
uger i 2019.

Alle bankospil starter kl. 19.00

Julemiddag på Havnefronten 

Ikke nok med det. Afdelingens værksted 
på Havnefronten (Riggerværkstedet) 
bliver også flittig brugt. Nogle skal have 
lappet et fiskegarn, nogle skal have lake-
ret en bænk eller høvlet et bræt. 
Der bliver lavet flotte juledekorationer; 
og meget andet bliver udført i de fine 
lokaler. 

De seneste år har der været et fast 
”malerhold” i værkstedet, og mange fine 
kunstværker bliver fremstillet i en hyg-
gelig atmosfære. Jeg selv har stukket 
hovedet indenfor et par gange og nydt at 
se, at der er gang i kreativiteten. Alt sam-
men på beboernes initiativ. 
Hele vinteren igennem er der jævnligt 
bankospil i Fælleshuset. Så der er mange 
fine aktiviteter til dem, der har lyst til at 
deltage.  
Afdeling 9 er et godt sted at bo.
Hilsen John Neergaard Andersen

Mødereferater afd. 9
Et kort referat af afdelingsbest-
yrelsens møder bliver anbragt i 

udhængsskabene ved Grundtvigs 
Have, Ankerpladsen og Havne-

fronten.
Du kan også læse referatet 

på VESTERPORTS hjemmeside 
under afdeling 9.
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Afdelingsbestyrelsen

Formand
Per Malmgaard, Bangsbovej 84
Tlf. 2819 5134 
Mail: per.malmgaard@hotmail.com

Næstformand 
Margrethe Nielsen, Bangsbovej 58
Tlf. 2467 1324
Mail: margrethe.nielsen@nordfiber.dk

Sekretær/referent
Preben Svensson, Bangsbovej 82
Tlf. 9843 4555
Mail: p.svensson@nordfiber.dk

Peter Jensen, Bangsbovej 44
Tlf. 2649 3832
Mail: prj1381@gmail.com

John-Iver Eriksen, Bangsbovej 80
Tlf. 3031 0195
Mail: john.overdel@gmail.com

Driftschef
Kim Dalby, kontor 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf: 2398 3409

Lokalinspektør
Anders Hansen, tlf. 2333 5720
Privat: Otto Sverdrups Vej 14, tlf. 9843 8251

Vicevært
Område:
Bangsbovej 38-84:
Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723

I afd. 12 deler Kathrine Skrejborg, 
Pr. Dreslers Vej 49 Beboerbladet ud. Har du 
ikke fået noget blad, så henvend dig her. 

AFDELING 12AFDELING 12 LILLE BANGSBOANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen
Godt Nytår til alle
Her midt i januar har Kong Vinter givet os 
lov til at komme udendørs de fleste dage. 
I de tre storme, vi har haft siden reparatio-
nen af tag/brandmur, har der ikke været så 
megen knagen i huset. Nu arbejder hånd-
værkerne koncentreret om de sidste 10 
lejligheder ud mod Bangsbovej. Forventet 
færdig først i marts.
Vi har fået installeret LED lys i udendørs-
belysningen. På årsbasis vil det spare ca. 
10.000 kr. på elregningen bare i vores lille 
område. 
Vi fik julelys i flagstangen, men først måtte 
der ny snor i. Preben og Peter, sørgede for 
det i samarbejde. Jeg tror lysene kom rundt 
50 gange, så der var en, der var godt rund-
tosset.

mailto:per.malmgaard@hotmail.com
mailto:margrethe.nielsen@nordfiber.dk
mailto:p.svensson@nordfiber.dk
mailto:prj1381@gmail.com
mailto:john.overdel@gmail.com


28

              AFDELING 12  AFDELING 12 LILLE BANGSBO

Der deltog fem på den årlige gran/mos-
skovtur til Ålbæk med efterfølgende spisn-
ing. Derefter hjem til kaffe og pyntning af 
juletræet. 
1. søndag i advent med gløgg og æbleskiver. 
Connie er mester for dekorationen, og Lissi 
ordner gran i krukkerne udendørs.

Af planlagte aktiviteter, er der Bingo den 
13. februar, og hygge med fastelavnsboller 
søndag den 3. marts. Derudover tirsdags-
kaffe og den månedlige middag, stolegym-
nastik og petang onsdage.
Tiden går, og snart er det forår igen.
Hilsen Margrethe 

Vinterens knudepunkt

Hvid kulde
fyger om ørerne på os
i strenge februardage,
den koldeste årstid

er over os.
Vinden bider,

det er vinterens 
knudepunkt.

Foråret fornemmes
i lyset,

jorden gemmer 
sine mirakler 

til senere.
Hvide lange dage

længes mod
grønne sommerdage.

Den friske luft
gør os godt.

Forfatter: Anni Birgit Sørensen
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Afdelingsbestyrelsen

Beboerbladet
Kirsten Svendsen, Ingeborgvej 8, 1. nr. 1
Tlf. 3030 3213
Mail: kqm1944@gmail.com

Henny Jensen, Ingeborgvej 7 2.h.
Tlf. 2368 6903
Mail: hennyj1943@gmail.com

Grethe Stenbakken, Ingeborgvej 9 1.v.
Tlf. 6186 3135

Driftschef
Kim Dalby, kontor 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: Horsensgade 22, tlf. 4242 4951

Vicevært - Ingeborgvej
Lars Jørgensen, tlf. 2333 5717

Vicevært - Ravnshøj
Allan Svendsen, tlf. 2333 5711
Sune H. Knudsen, tlf. 6020 1120

I  afd. 17, Ingeborgvej, deler Sofia 
Christesen, Rammelhøjvej 300, 9870 Sindal, 
Beboerbladet ud.
I Ravnshøj deler viceværten  Beboerbladet 
ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend 
dig til Administrationen.

INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ AFDELING 17AFDELING 17
Nyt fra afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen har nu fungeret i 
ca. fem måneder, og vi har haft en æn-
dring i afdelingsbestyrelsen, da den val-
gte formand, Poul Erik Harbøll, er stop-
pet som afdelingsbestyrelsesmedlem og 
afdelingsformand. 
Den 9. december afholdt vi julekaffe for 
beboerne på Ingeborgvej og Mejerivej i 
Ravnshøj. Det var en rigtig hyggelig 
eftermiddag, hvor en del mødte op. 
Vi er altid åbne for gode forslag samt ris 
og ros, men kun med underskrift. 
Forslag bedes sendt til undertegnede.

Venlig hilsen Grethe Stenbakken

Julefrokost 
Den 14. november afholdt Centerrådet/
Ingeborghus i fællesskab julefrokost 
med stor tilslutning, hvor der blev 
serveret det traditionelle frokostbord og 
med hyggemusik af Jan Guldbæk.
Se billeder fra en dejlig dag nedenunder 
og på næste side.
Hilsen Kirsten Svendsen

mailto:kqm1944@gmail.com
mailto:hennyj1943@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ AFDELING 17AFDELING 17

Tilbageblik fra Ingeborghus
December
I december måned har vi været hele 
Vendsyssel rundt og set alle de juleudsmyk-
ningerne, som vi har kunnet finde. Det har 
givet mange gode oplevelser i de mørke 
timer. Der har været smukt pyntet op over-
alt, hvor vi kom frem. Det har givet mange 
snakke om, hvordan juleudsmykning har 
ændret sig igennem tiden.
Julefrokost hos Elin og Erik
Både vores Tøse- og Mandeklub har været 
til julefrokost hjemme hos Elin og Erik. De 
har været de bedste værter til mange hyg-
gelige timer i deres dejlige hjem. Der var 
ingen mangler, og der blev både spist og 
hygget igennem. Erik og Elin har gennem 
året taget mange billeder på de mange ture, 
som de har arrangeret, og dem fik vi set på 
fjernsyn. Det var dejligt at mindes. Vi fik 
ønsket hinanden en god jul, og tak for året, 
som snart var forbi. Tak til Elin og Erik for 

deres store hjælp i hverdagen og deres store 
gæstfrihed.
Gåture
Selvom det er blevet koldt, og det er vinter,
er vores gåture stadig i fuld gang, og der 
bliver ikke sparet på skridtene. Mange af 
turene går som ofte til vandet; det er stadig 
vores mest velbesøgte udflugtsmål. Så på 
de hold gælder det gamle ordsprog ”Der 
findes ikke dårligt vejr, men kun dårlig på-
klædning”.
Oasen
I julemåneden har der været mange aktivi-
teter i Oasen, som har givet minder til de 
mange juletraditioner, vi har opbygget hele 
livet. Der har været lavet juledekorationer, 
bagt pebernødder og læst julehistorier. Vi 
har fået mange snakke om julen i gamle 
dage, og det har været hyggeligt at høre alle 
vores brugeres historier.
Biblioteket.
Vi har besøgt biblioteket, hvor der var ar-
rangeret fælles ”syng sammen” dag. Efter 
vi havde fået rørt vores sangmuskler, kørte 
vi på hjemvejen en tur gennem Vand-
værksskoven.
Skulpturparken
Årets sidste arrangement, i gruppen for 
borgere med demens og deres pårørende, 
gik til skulpturparken i Hune. Det var en 
dejlig tur, selvom den var lidt våd. Vi var 
24 personer afsted, og humøret var højt. Vi 
takker for mange gode stunder i 2018 og 
glæder os til nye spændende oplevelser 
sammen i 2019.
Lucia
Den 14. december havde vi besøg af 40 
børn fra Nordstjerneskolen, som gik 
Luciaoptog og sang julesange for os. 
Det er altid dejligt, når der er børn på besøg.
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... et blad for beboere - lavet af beboereINGEBORGVEJ & RAVNSHØJ 

Fredags værksted
Vi har startet vores værksted i kælderen 
op om fredagen, hvor vi har lavet forskel-
lige kreative ting til huset. Vi har lavet træ-
kravlenisser til jul, som har pyntet i vores 
indgang, og lige nu er vi i gang med beton- 
underskåle til vores mange urtepotter.
Borgmesteren
I december havde vores tøseklub den store 
fornøjelse af at besøge vores Borgmester. 
Birgit havde inviteret os ned til frokost på 
borgmesterkontoret og til en lille rundvis-
ning på Rådhuset. Vi havde nogle dejlige 
timer, hvor der også var mulighed for at 
se nærmere på borgmesterkæden. Vi vil 
gerne endnu engang sige TAK til Birgit for 
hendes store gæstfrihed; det betyder meget 
for os.
Juleafslutning
Igennem mange år har det været en tradi-
tion, at den sidste hverdag inden jul får vi 
besøg af Frederikshavns Mandskor. De 
hjælper os med at synge julen ind, og vi får 
ønsket hinanden en glædelig jul. Det er en 
tradition, som vi gerne ser i mange år frem.
Julegave
Årets største julegave var, da vi, inden jul, 
fik vores nye bus. Det har været tiltrængt 
længe, så det var en stor dag, da vi endelig 
kunne modtage bussen. Vi vil endnu en-
gang TAKKE Centerrådet Ingeborghus, 
Sydbyens venner og Vesterport for tilskud 
til købet. Uden jeres hjælp var det ikke 
muligt. Nu har vi forhåbentlig en bus, der 
køres mere i, end den er på værksted.
Pikkerbakken
Igennem de sidste måneder har der været 
kørt mange gange til Frederikshavns nye 
turistattraktion udsigtsposten på Pikker-
bakken, som har form som Skagens odde. 
Det er blevet flot, og mange har haft glæden 
af, at nyde den fine udsigt. 

Bowling
I vinter har vi været flittige gæster i Bow-
linghallen. Det har givet mange grin og 
sjove oplevelser, når der skulle kåres en 
mester.

Frivilligfest
Torsdag den 10. januar var en af årets store 
dage kommet, nemlig den dag, hvor vi 
hylder alle vores frivillige for den store ind-
sats, som de har ydet igennem hele året. Vi 
var alle samlet i Bangsbo, hvor vi havde be-
søg af socialudvalgsformand Ole Rørbæk, 
som holdt en fin tale. Der var god mad og 
underholdning, som denne dag var af Ole 
Gas, som gav den som Kim Larsen. En su-
per god dag i selskab med alle vores frivil-
lige, som gør en uvurderligt indsats.

Vi ser frem til mange nye oplevelser i 2019. 
Annette Weesgaard
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Afdelingsbestyrelsen
Alle mails til afdelingsbestyrelsen sendes 
til mail: afd30vesterport@gmail.com

Formand
Conny Sommer Majlund
Fladstrandsparken 49, 4. nr. 1
Tlf. 2481 3408

Næstformand
Else Henriksen
Fladstrandsparken 5 
Tlf. 3070 0435

Referent
Peter Christensen
Fladstrandsparken 79
Tlf. 2332 9864

Jette Madsen
Fladstrandsparken 59, 3. nr. 2
Tlf. 2233 1638

Kasserer
Thorkild Christensen
Fladstrandsparken 20
Tlf. 4042 3369

Driftschef
Kim Dalby, kontor 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121,
Privat: Horsensgade 22, tlf. 4242 4951
Mail: pr@vesterport.dk

Vicevært
Thomas Kiis, tlf. 2395 5727

I afd. 30 deler Mikkel Kløjgaard Pedersen, 
Vitus Beringsvej 108, Beboerbladet ud. Har 
du ikke fået noget blad, så henvend dig her. 

   AFDELING 30  AFDELING 30 FLADSTRANDSPARKEN

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Så fik vi sagt farvel til det gamle år 
og skudt et nyt år i gang.
Vi håber, alle er kommet godt ind i 
det nye år med manér.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at 
sige tak for en kanongod julefrokost. 
Det var dejligt, at se så mange 
velmødte kendte og nye ansigter, 
som vi selvfølgelig håber, der forsat 
vil være deltagende til vores kom-
mende arrangementer.
Sidst men ikke mindst, vil vi takke 
afdelingsbestyrelsens ægtefæller, 
samt beboere, der frivilligt har hjul-
pet til ved vores julefrokost. Det er vi 
rigtig glade og taknemlige for.
Vi håber fortsat på, at der her i det 
nye år vil være en god atmosfære og 
et godt fællesskab i vores afdeling.
Hilsen Afdelingsbestyrelsen

mailto:afd30vesterport@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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Afdelingsbestyrelsen
Formand
Jenny Larsen, Barfredsvej 46, st. nr. 3
Tlf. 2012 5293
Mail: jenny.a.f@live.dk

Jonas D. Mikkelsen, Barfredsvej 46, 1. nr. 3
Tlf. 2967 4037
Mail: mobil.dalsoe@gmail.com

Mona Johanne Hansen, Barfredsvej 46, 1. nr. 1
Tlf. 2348 3966
Mail: monajohanne1966@gmail.com

Driftschef
Kim Dalby, kontor 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: Horsensgade 22, tlf. 4242 4951

Vicevært
Område:
Barfredsvej 46-48:
Annika Skovbo, tlf. 2333 5716

I afd. 14 deler Jonas F. Leer, Fregatvej 375
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig her. 

CHRISTIANSMINDE

AFDELING 14AFDELING 14

Afdelingsbestyrelsen
Formand
Sanne Åby Rasmussen
Gårdbovænget 37
Mail: sannenannaaaby@gmail.com
Tlf: 5020 7333

Jesper Pedersen
Gårdbovænget 35
Mail: sameaaby29@hotmail.com

Driftschef
Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør
Per Hansen, tlf. 2333 5736
Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954
Mail: ph@vesterport.dk

Vicevært
Sune H. Knudsen, tlf. 6020 1120

I afd. 10 bliver beboerbladet sendt pr. post.  
Har du ikke fået noget blad, så henvend dig 
til administrationen

ÅLBÆK

              AFDELING 10AFDELING 10

mailto:jenny.a.f@live.dk
mailto:mobil.dalsoe@gmail.com
mailto:monajohanne1966@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
mailto:sannenannaaaby@gmail.com
mailto:sameaaby29@hotmail.com
mailto:ph@vesterport.dk
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Afdelingsbestyrelsen
Afdelingen er endnu ikke i drift - og der 
er derfor ingen afdelingsbestyrelse.

Driftschef
Kim Dalby, kontor 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør
Per Hansen, tlf. 2333 5736
Mail: ph@vesterport.dk
Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

I afd. 32 deler Kathrine Skrejborg, Provst 
Dreslersvej 49,  Beboerbladet ud. Har du 
ikke fået noget blad, så henvend dig her. 

   AFDELING 32  AFDELING 32
LERSTIEN

Afdelingsbestyrelsen

Formand
Michael Iversen, Tunøvej 31
mail: holme1@godmail.dk
tlf. 4140 8246

Lisbeth Thomsen, Tunøvej 47 (beboerblad)
tlf. 6130 7759
Mail: lisbeththomesen@hotmail.com

Claus Nielsen, Tunøvej 27
Tlf: 2340 2596
Mail: Scnielsen@nordfiber.dk

Driftschef
Kim Dalby, kontor 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør og vicevært
Per Hansen, tlf. 2333 5736
Mail: ph@vesterport.dk
Privat: Randersgade 39,
Tlf: 2347 7954

I afd. 55 deler Mikkel Kløjgaard Pedersen, 
Vitus Beringsvej 108, Beboerbladet ud. Har 
du ikke fået noget blad, så henvend dig her. 

AFDELING 55AFDELING 55

mailto:ph@vesterport.dk
mailto:holme1@godmail.dk
mailto:lisbeththomesen@hotmail.com
mailto:Scnielsen@nordfiber.dk
mailto:ph@vesterport.dk


Beboer- og fritidsklubber
i VESTERPORT

Afdeling 1
Ingen klubber p.t.
Har du en idé, så kontakt 
Lene Heisel tlf. 2073 1708

Afdeling 4
Billiardklubben
Onsdag kl. 13.00-18.00 i Beboer-
huset. Kontakt afdelingsbestyrelsen

Afdeling 5
Bankoklubben
Spillet afholdes på fastlagte søn-
dage kl. 13.30 
Britta Bugge, tlf. 2196 9694
Onsdagsklubben 50+
Hver anden onsdag – lige uger
fra kl. 14.00-16.30
Birthe Madsen, tlf. 2422 4567
Børne- og ungdomsklubben 
Wildbassen
Spil, pc, internet, bage m.m.
Fra 4 år og opefter
Torsdag kl. 16.30-18.00
Karina Nielsen, tlf. 2348 6564
Familie-og Beboerklubben i Fælledbo
Aktiviteterne er spredt ud over året. 
Vivi Larsen, tlf. 4159 5868     

Afdeling 6
     Bankoklubben
     Hver anden tirsdag – lige uger kl 19
     Max Jensen, tlf. 2297 4317
     Henrik Nielsen, tlf. 3123 4530
   
     

Whistklubben
Hver onsdag kl. 19.00 
Max Jensen, tlf. 2297 4317
Bordtennisklub
Hver tirsdag kl. 16.00-18.00
Henrik Nielsen, tlf. 3123 4530

Afdeling 7
Tirsdagsklubben
Den 2. tirsdag i måneden 
kl.19.00-21.00 i Gildesalen i 
Rådhusstræde. Ingen tilmelding
Torsdagsklubben
Hver torsdag kl.14.30-17.00
i Gildesalen i Danmarksgade 22 
Ingen tilmelding

Afdeling 9
Torsdags Café
Hver torsdag kl.14-16.30 i Tårnet
Bankoklubben, Havnefronten
Mandag – lige uger kl. 19.00
i Gildesalen på Havnefronten
Torsdagsklub
Hver torsdag fra kl.14.00-16.00
i Gildesalen på Ankerpladsen
Whistklubben
Hver torsdag fra kl.19.00-22.00
i Gildesalen på Ankerpladsen

Afdeling 30
Gymnastik, hygge og spilleklub
Hver torsdag kl.14.00-17.00
i Fladstrandhus

AFDELING 55



Er du beboer, boligsøgende eller medlem, 
kan du finde relevante opslag om 

DIN HVERDAG, KONKURRENCER 
& GODE RÅD  på vores Facebook side.

VI SES!


