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Boligforeningen Vesterport
Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn.
Tlf. 9842 6111
Email: info@vesterport.dk
Hjemmeside: www.vesterport.dk

Direktør:

Økonomichef:

Henning Jørgensen, kontor tlf. 9842 6111
privat tlf. 6171 9402
Bodil Jensen, kontor tlf. 9842 6111
privat tlf. 9893 0305
Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111
privat tlf. 2398 3409

Bestyrelse:

Formand:
Eva Haas, L.P. Houmøllers Vej 7
Tlf. 2333 5781
Næstformand:
Lene Heisel, Knudensvej 82, 2.v.
Tlf. 2073 1708
Marianne Kjær, Elius Andersens Vej 2
Tlf. 2483 3142
Gurli Bechmann Nielsen, Engparken 120
Tlf. 9843 4361/2076 4361
Hanne Christiansen, Pr. Dreslers Vej 32, 1.h.
Tlf. 2064 5071
Brian Kjær, Regulusvej 11
Tlf. 2374 9716
Conny S. Majlund, Fladstrandsparken 49, 4 nr. 1.
Tlf. 2481 3408
Billedet på forsiden er fra afdeling 7,
Danmarksgade.
Foto: Max Jensen

ADMINISTRATION
Nyt fra administrationen
Endnu et år går på hæld, og det er
derfor tid for et tilbageblik på året,
der er gået.
2019 har været et travlt men godt år
for Vesterport.
Igen i år har vi oplevet så stor
efterspørgsel på vores boliger, at vi
nærmest har været fuldt udlejet hele
året. Det er dejligt, at der er rift om
vores lejligheder. I øjeblikket har vi
næsten ingen lejligheder i tilbud, da
vi bruger en del af lejlighederne til
genhusning i forbindelse med den
store renovering i Mølleparken.
2019 blev året, hvor de 20 udsigtsboliger på Lerstien gik i drift. Der
har været rift om boligerne og inden
sommerferien var de alle udlejet.
Renoveringen af de sidste 3 blokke i
Mølleparken har nu været i gang i et
par måneder. Arbejdet omfatter ombygning af 40 lejligheder til tilgængelighedsboliger, energirenovering,
nye badeværelser, nye installationer
og nyt ventilationsanlæg. I den første
blok er man allerede i gang med at
mure op igen efter at have nedbrudt
facaden og efterisoleret. Snart isættes nye energibesparende vinduer.
Samlet set renoveres de 160 lejligheder for 140 mill. kr., men takket
være støtte fra landsbyggefonden
kan huslejestigningen holdes på et
minimum. Renoveringen forventes at
være færdig medio 2021.
I løbet af 2019 har vi arbejdet med
en ny lokalplan for Havnefronten
2 i Strandby, hvor vi bl.a. har foreslået opførelsen af et 12 etagers tårn

som en del af bebyggelsesplanen.
Frederikshavn Kommunes Plan og
Miljøudvalg tager stilling til rammerne for det videre arbejde med
lokalplanen på dets møde i december.
Vi ser frem til at have en lokalplan på
plads – forventeligt medio 2020, så
vi kan påbegynde opførelsen af de 32
boliger ved Havnefronten 2 i Strandby, som Frederikshavn Kommunens
Økonomiudvalg har valgt at prioritere grundkapital til. Hvis alt går efter
planen kan vi starte det projekt op
ultimo 2020.
2019 var også året, hvor vi skulle forsvare vores flotte effektivitetstal fra
2018. Vi har i Vesterport hele tiden
været klar over, at vores afdelinger
drives både rationelt og effektivt,
men vi blev alligevel positivt overraskede, da vi fik de seneste tal, der
viser, at Vesterport har kunnet fastholde en effektivitetsscore på 99,7 ud af
100. Det er vanvittig flot og betyder,
at vi igen i år er den mest effektive
boligforening i Nordjylland. Samtidig
er det et udtryk for, at huslejen for
beboerne i Vesterport er på et absolut
minimum.
Til alle beboere, beboerdemokrater og
ansatte i Vesterport skal lyde en stor
og hjertelig tak for året, der er gået. I
har alle på hver jeres måde bidraget
til at fastholde Vesterport som byens
førende boligforening.
Glædelig jul og godt nytår.
Steen Møller Andersen
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ADMINISTRATION

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

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 genstande, 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
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AFDELING 1

DET GAMLE VESTERPORT

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
Birgit Johannsen
Lindegårdsvej 43, st.v., tlf. 5126 0919
Mail: birgitrjohannsen1102@yahoo.dk
Hans Hansen
Abildgårdsvej 45, 2.h., tlf. 6014 3495
Mail: hans990025@gmail.com
Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121
Mail: pr@vesterport.dk
Privat: 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, Rammelhøjvej 300, 9870 Sindal, Beboerbladet ud.
Har du ikke fået noget blad, så henvend dig
her.
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Kære beboere
Beboerne i “Det Gamle Vesterport”
ønskes en rigtig glædelig jul, samt et
godt og lykkebringende nytår!
Samtidig vil vi benytte lejligheden
til at sige tak for et godt
samarbejde, både med vore
beboere og de ansatte.
Venlig hilsen afdelingsbestyrelsen
Lene Heisel, Kirsten Nielsen,
Cindy Pedersen, Jette Lind
Hans Hansen, Anders Lund Nielsen,
Birgit Johannsen
Nyt fra driften
Viceværten Jesper er her i fuld gang
med at etablere en ny hyggeplads overfor Lindegårdsvej 7-13. Planen er, at
hyggepladsen skal være tilsvarende den,
som Jesper lavede i 2018/2019 ved Lindegårdsvej 27-31 med bænke og grill.
I planen om at få gjort tørrepladserne
mindre og i vedligeholdelsesfrie materialer, er vi nu nået til tørregården ved
Rosborgvej.

... et blad for beboere - lavet af beboere

Juleforberedelser
Vi er ved at få afdelingen gjort klar til
en hyggelig december

Lindegårdsvej har her i efteråret fået
etableret 5 nye P-pladser ved Lindegårdsvej 5.
Der er også brugt tid på rydning af
buske i afdelingen.
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AFDELING 1

DET GAMLE VESTERPORT
Hyggeplads
Som tidligere skrevet, er viceværten
Jesper i fuld gang med at etablere en ny
hyggeplads overfor Lindegårdsvej 7-13.
Nu er Jesper snart klar til at beplante
den nye hyggeplads.

Driften ønsker alle vores beboere en
glædelig jul og et godt nytår.
Hilsen Per Ritter

Klubber
Der er pt. ingen klubber i
afdelingen, men har du en idé
- så kontakt Lene Heisel på tlf.
2073 1708.
Afdelingen står til rådighed
med lokale samt råd og
vejledning.
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- Næstehjælperne hjælp til alle reformramte
i Vesterport
Nyt fra Næstehjælperne
Næstehjælperne holder til i beboerklubbens lokaler på Rosborgvej i kælderen.
Der er åbent 5 dage om ugen for udleveringer:
Mandag kl. 19 - 20, tirsdag kl. 16 - 17,
torsdag kl. 16 - 17, fredag kl. 14 - 15
og søndag kl. 13 - 14
Der er altid kaffe på kanden.
Krea-klubben har åbent onsdage fra kl.
17 - 21, hvor vi syr, redesigner, strikker,
hækler, reparerer og hygger os imens.
Kom endelig forbi, hvis du har brug for
hjælp til et projekt eller mangler nogen
at være kreativ sammen med.

Her kommer der lidt billeder fra fællesspisning og fra Krea-klubben - kom og
vær med!

Hold øje med Facebook siden for arrangementer. December byder bla. på
fællesspisning med pakkespil samt den
store juleuddeling af overskudsmad
den 24. december om morgenen.
Her kommer der lidt billeder af vores
kreative efterårsferie for børn, hvor der
blev produceret string-art, julekalendere og halloweenpynt af genbrugsmaterialer og seje smykker.

Kærlig hilsen fra
Næstehjælperne
9

AFDELING 4
Afdelingsbestyrelsen
Formand Dorthe Hærvig
Provst Dreslers Vej 32, st.v., tlf. 5127 2539
Mail: dh@laptus.dk

Formanden har ordet
Der har været en forespørgsel fra en
beboer om, hvad og hvordan man får
et flag op i flagstangen ved centeret i
Sydbyen. Man skal som beboer eller
pårørende henvende sig i ”Aktiviteten”
i centeret, i åbningstiden kl. 8 til 15.
Der kan man få et flag udleveret. Man
skal selv hænge det op og levere det
tilbage igen. Hvis der opstår en nødsituation, og centeret har lukket, kan
man henvende sig til mig på tlf.
5127 2539.

Sekretær/Beboerblad Christian Fischer
Provst Dreslers Vej 19, tlf. 4083 6789
Mail: raistlindk@gmail.com
Kasserer Søren Stig Meyer
Elius Andersens Vej 11, tlf. 2481 6331
Mail: smeyer72@hotmail.com
Jane Borbjerggaard
Provst Dreslers Vej 22 1.v, tlf. 5188 8769
Mail: jane_borbjerggaard@hotmail.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

Vi har afholdt ”Klippe klistre” dag.
Der kom ca. 20 børn og voksne. Vi
havde en hyggelig eftermiddag, hvor
der blev lavet meget fint pynt til juletræet.
Dagen blev afsluttet med hygge og
pizza. Vi håber på en endnu større
tilslutning til næste år.

Lokalinspektør
Sten V. Christiansen, tlf. 2189 3508
Mail: svc@vesterport.dk.

Glædelig jul fra os alle i
afdelingsbestyrelsen.

Viceværter/Område:
Pr. Dreslers Vej 34-60, 77-87:
Kenneth Sørensen, tlf. 2333 5722
Pr. Dreslers Vej 1-51, 6-16:
Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723
Pr. Dreslers Vej 18-32, 53-63, 65-75:
Allan Hansen, tlf. 2333 5721
Bangsbovej 19-25 og L.P. Houmøllers Vej 28-178:
Leif Ingvartsen, tlf. 2333 5724
Bangsbovej 4-34 og E. Andersens Vej 1-23:
Kurt Nielsen, tlf. 2333 5725
Koktvedparken 1-11 og 15, samt Birketoften,
Toftegårdsvej 50: (mandag, onsdag, fredag)
Kasper Danielsen, tlf. 2333 5726
I afd. 4 deler Kathrine Skrejborg, Provst Dreslers
Vej 49 og Mikkel Kløjgaard Pedersen, Vitus
Berings Vej 108, Beboerbladet ud. Har du ikke
fået noget blad, så henvend dig her.
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Dorthe Hærvig

Mødereferater
Et kort referat fra vores afdelingsbestyrelsesmøder 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
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Tilbageblik for Aktivitetshuset
Sydbyen
Nu er det endnu engang tid til et tilbageblik i Aktivitetshuset. Det er altid
dejligt at se tilbage på tiden, der er gået,
for det er her, vi bliver mindet om, hvor
mange skønne aktiviteter og arrangementer, vi har haft i tiden, der er gået.
Der er stadig fuld gang i vores faste
ugentlige aktiviteter, der spænder bredt.
Vi har aktiviteter lige fra Strikkehold
til Bobspil, Ludo-hold og Patchwork,
samværsgrupper med fokus på det
sociale og mange ture ud af huset. Hvis
du ikke kender til vores aktiviteter, er
du velkommen til at kigge forbi Aktivitetshuset Sydbyen.
Tur til Samsø
Samsø – en dejlig ø i Kattegat som vi
besøgte fra den 28.-30. august. Vejret
var med os, og den lille ø blev nydt i
fulde drag. Vi kom nærmest hele øen
omkring og så den flotte natur, som er
noget ganske særligt på Samsø.
Ud over den velkendte Samsø-kartoffel
byder øen også på andre specialiteter
såsom marmelade, sennep, sirup, bolsjer og meget andet. Vi var så heldige
at smage det meste og er enige om,
at Samsø er noget ganske særligt for
både krop og sjæl, og ikke mindst for
smagsløgene.

Høstfest
Høstfesten, også kaldet Mikkelsdag,
holdes traditionelt den 29. september,
men også i tiden op til og efter. Her
i Aktivitetshuset Sydbyen holdte vi
høstfest den 12. september. Fællessalen
var dækket smukt op og stod indbydende klar til at tage i mod de 87 gæster,
der havde købt billet til denne dejlige
fest. Menuen bestod af flæskesteg med
alt hvad dertil hører, citronfromage
til dessert samt dejlige hjemmebagte
småkager til kaffen. Det hele blev nydt
til glade harmonikatoner fra Volstrup
Harmonikaklub, der spillede egne melodier, men også inviterede til fællessang.
En dejlig dag, hvor timerne bare fløj
afsted.
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AFDELING 4

Oktoberfest
Tirsdag den 22. oktober afholdt
vi Oktoberfest i Aktivitetshuset.
Festen startede allerede om eftermiddagen med et skønt foredrag om Oktoberfestens historie samt München.
Der blev hertil nydt skøn tysk traditionel kage og kaffe. Efterfølgende var der
buffét med dejlige tyske retter.
Rådhuscentrets Orkester underholdt
os med skøn musik, hvilket skabte en
dejlig og hyggelig stemning.
Fællessalen var flot pyntet op i blå og
hvide farver, som der hører sig til en
rigtig Oktoberfest.

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN

Vi går en dejlig tid i møde...
Ligeså skønt det er med et tilbageblik,
ligeså skønt er det have noget at se frem
til. Og det har vi bestemt her i Aktivitetshuset. Vi går en travl, men hyggelig tid i
møde og ser alle frem til Julemarkedet. I
skrivende stund er forberedelserne godt
i gang. Der bliver samlet kogler, grene
og andet grønt. Der bliver kreeret spændende ting på vores Hobbyhold, ja alle
er på en eller anden måde en del af Julemarkedet. Julemarkedet blev afholdt lørdag den 30. november kl. 10-14. Mere
om det næste gang.
Vi vil her på falderebet gerne benytte
lejligheden til at ønske jer alle en rigtig
glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. TAK for alt i året der næsten
er gået. Vi, i Aktivitetshuset Sydbyen,
glæder os meget til endnu et år fyldt med
glade brugere til vores aktiviteter.

På vegne af Aktivitetshuset Sydbyen,
Aktivitetsleder Annette Weesgaard
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En adventstid er begyndt

Ledige knallertgarager
og skure
Der er 5 ledige
knallertgarager, 1 carport og en
del skure rundt om i afdelingen.
Knallertgaragerne ligger:
3 stk. v/Provst Dreslers Vej 56
2 stk. v/Provst Dreslers Vej 42
Leje pr. mdr. kr. 40,00
Ekstra skure ligger:
1 stk. v/Provst Dreslers Vej 6-8
3 stk. v/Provst Dreslers Vej 53-55
1 stk. v/Provst Dreslers Vej 61
2 stk. v/Provst Dreslers Vej 63
3 stk. v/Provst Dreslers Vej 21
3 stk. v/Provst Dreslers Vej 27
Leje pr. mdr. kr. 75,00
Carport ligger:
1 stk. v/Provst Dreslers Vej 53
Leje pr. mdr. kr. 175,00

Ønsker du en knallertgarage
eller skur tæt på dig - kan du
kontakte administrationen og
skrive dig op på venteliste.
Det er gratis!

Forventningsfulde øjne
lyser op i decembermørket.
Julestjerner af alle slags
stråler om kap
med himlens store diamanter.
Forventningsglæde,
tro på livet,
kærlighedshåb
fylder hvert et hjerte
i den søde juletid.
Miraklernes tid,
drømmenes tid;
hvor alt er muligt,
hvor godhed ventes
og fred gives.
Fire levende lys,
fire søndage,
hjerterøde bånd knyttet
på eviggrønne grene.
En ubrydelig krans.
(Kunstner ukendt)

Kontakt administrationen
på tlf. 9842 6111, hvis du skulle
være interesseret.
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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
Administrationen på 9842 6111

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 uforpligtende tilbud.
Du kan evt. kontakte:
Servicemester
Jens Michael Jensen
tlf. 2566 3340

HÅNDVÆRKERAFDELINGEN
			
			
			

Jyllandsgade 9
9900 Frederikshavn
Tlf. 9620 5430
Serviceafdelingen:
Jens Michael Jensen
Tlf: 2566 3340
Mail: jmj@vesterport.dk
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AFDELING 5
Afdelingsbestyrelsen
Alle mail til afdelingsbestyrelsen sendes
til vesterportafd5@gmail.com
Formand

Britta Bugge, Flotillevej 78
Tlf. 2196 9694

Næstformand

Vivi Larsen, Fregatvej 341
Tlf. 4159 5868

Kasserer/referent

Kirsten Beith, Prisevej 37
Tlf. 2724 3865
Flemming Nielsen, Fregatvej 259
Tlf. 2052 8997

Carsten Sørensen, Fregatvej 221

Tlf. 4128 0664

Viceværter/Område:

Fregatvej 281-417, Prisevej 3-79 og 32-70
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

FÆLLEDBO
Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Så går vi ind i den sidste fase af dette år,
og vi skal byde det nye år 2020 velkommen.
Igen i år har det været helt fantastisk at se,
hvor godt vi har det herude i Fælledbo.
Viceværterne er godt med i de grønne
områder, og igen i år vil vi få sat nogle
juletræer op ved den røde hoppepude
og ved den blå nede i bunden. Sidste år
spredte det stor glæde herude og lyste op
i en mørk tid.
Som de fleste af jer beboere ved, er det
besluttet på beboermødet, at vores gildesal skal renoveres fra den 3. februar til
6. marts. Vi glæder os til, det er færdigt,
og er sikre på, at vi i Fælledbo vil blive
rigtig glade for det nye køkken.
På afdelingsmødet blev der ligeledes
valgt en ny afdelingsformand, Britta
Bugge.
Vi i afdelingsbestyrelsen kan se, at den
nye ruse, vi har fået ved den røde hoppepude, virkelig har bragt megen glæde
herude.
Byttebixen er blevet et stort hit herude,
og der er mange, der kigger forbi den.
Vi i afdelingsbestyrelsen vil gerne takke
Linda og Niels-Jørn for den iver, de
lægger i Byttebixen for at holde orden
dernede, så vi andre kan finde rundt i den.
Afdelingsbestyrelsen vil hermed gerne
ønske alle en god jul samt et godt nytår
og tak for alt i det gamle.

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

På afdelingsbestyrelsen vegne
Britta Bugge
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FÆLLEDBO

Juletræsfest
for børn og voksne

Søndag den. 15. december 2019 kl. 13.30-16.00
Vi vil gerne invitere til juletræsfest
3. søndag i advent i december i
gildesalen i Fælledbo.
Musik, dans og hyggeligt samvær
er tanken bag arrangementet, dertil
kommer en lille overraskelse til
børnene.
Vi byder velkommen kl.13.30,
og dørene åbnes kl. 13.00.
Der vil blive serveret kaffe, te,
gløgg, saftevand og æbleskiver.

“På loftet sidder nissen med sin julegrød,
sin julegrød, sin julegrød...”

Voksen billet: 1 kop kaffe/te eller
gløgg og 3 stk. æbleskiver.

Det koster 30,- pr. barn og 15,- pr.
voksen at deltage. Børnebørn og oldebørn er også hjertelig velkommen.

Børnebillet: 1 glas saftevand, slikpose og 2 stk. æbleskiver.

Tilmelding
Michael, Fregatvej 6, tlf.: 28 72 50 54
Susanne, Fregatvej 6, tlf.: 50 71 17 37
P.S! Julemanden kommer på besøg

Med venlig hilsen
Susanne, Michelle & Michael
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Senest tilmelding søndag
den 1. december 2019

... et blad for beboere - lavet af beboere

BANKO 2020

Så er der nye datorer til
forårets bankoeftermiddage.
Sæt kryds i kalenderen på
følgende dage:

12. januar
26. januar
9. februar
23. februar
8. marts
22. marts
5. april - afslutning
Spillet starter kl. 13.30.
Vel mødt!

Trailerparkering

Spørg driften, om der er en ledig
P-plads i trailergården
- så traileren ikke
henstår ved boligen!

Mødereferater
Et kort referat af
afdelingsbestyrelsens 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

BOLDSPIL
!!! VIGTIGT !!!

Vi henviser til at
ALT boldspil
foregår på afdelingens
boldbane.

Hvis man ikke læser de
meddelelser, som
kommer fra
administrationen
og afdelingsbestyrelsen,
fritager det ikke beboerne
for ansvar.
17

AFDELING 5

FÆLLEDBO

BYTTEBIX

Vi kan nu orientere dig om, at afdelingsbestyrelsen og driften har
sørget for at få etableret den nye ”BYTTEBIX” i afdelingen.
Byttebixen er placeret i den eksisterende containergård.
For at komme ind i Byttebixen, er der monteret en nøglebox.
Der er blevet omdelt sedler i afdelingen med kode til nøgleboksen. Har du ikke koden, kan du henvende dig til din vicevært,
som vil kunne hjælpe dig.
Sørg for at koden ikke gives videre til personer, som ikke bor i
afdelingen.
Det vil således altid være muligt at komme ind i Byttebixen – og
når du forlader Byttebixen, vil det også være dit ansvar at sørge
for, at der er låst igen.
I Byttebixen kan du sætte SMÅ MØBLER OG SMÅ TING, som
du tænker andre kan få fornøjelse af.
Men HUSK, at alle store møbler m.v., skal du stadig selv sørge
for at komme af med. evt. via storskraldsordningen.

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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- HUSK -

Afdelingen har en trailer,
som beboerne kan leje.
Korttidsleje
2 timer koster 40 kr.
4 timer koster 60 kr.
24 timer (døgnleje) 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

AFDELING 6
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

ENGPARKEN / SØPARKEN
Formanden har ordet
En julehilsen fra afdelingsbestyrelsen
Inden længe begynder metrologerne
at spå om hvid jul, og lige om lidt er
december måned over os igen.
Julepynt og smuk belysningen har
allerede sat sit præg på gårdene i
afdelingen, hvor jeg på min gåtur, trods
den kolde årstid, kun møder varme og
julestemning på min vej.

Eva Sørensen
Tlf. 2218 2952
Max Jensen, Engparken 37
Tlf. 2297 4317
Mail: maxdamjen1@gmail.com
Charlotte Nielsen, Engparken 65
Tlf. 2174 5164
Mail: chani7711@gmail.com

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736
Privat: tlf. 2347 7954

Viceværter/Område:

Engparken 1-209:
Claus J. Kristensen, tlf. 2333 5734
Kasper Danielsen, tlf. 2333 5726, (tirsdag
og torsdag)
Søparken 1-7:
Per Hansen, tlf. 2333 5736
Privat: tlf. 2347 7954

Snart begynder vi at dyrke traditioner
med julehygge, julebag, indkøb og juletræ - men midt i alt julestress og julejag
skal vi minde os selv om, hvad julen i
virkeligheden er. Julen er en dejlig tid,
en tid med glæde, lys, sang og gaver en tid hvor vi kan dele og hygge om
hinanden, men også en tid med tårer,
sorg og tid til at mindes dem, der ikke
er her længere.
Julen er hjerternes fest, en tid hvor vi
skal huske os selv på næstekærligheden, dem der står alene, og dem der
har mindre end os selv. Julen er tiden,
hvor vi forkæler andre, har kvalitetstid
med dem, der står ved vores side - en
tid hvor vi har lyst til at hjælpe, give og
gøre noget for andre.

I afd. 6 deler Alexander Christensen, Engparken 41, Beboerbladet ud. Har du ikke
fået noget blad, så henvend dig her.
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AFDELING 6

ENGPARKEN / SØPARKEN

På afdelingsbestyrelsens vegne vil
jeg hermed takke for støtte, hjælp og
opbakning i året, der er gået - og med
et nyt forude, se frem til et godt samarbejde med både beboere og ansatte, der
alle ønskes en rigtig glædelig jul, samt
et godt og lykkebringende nytår.

- 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
Tina Christensen, afdelingsformand
for afdeling 6

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

HUSK HUSK HUSK
Bankoklubbens julebankospil i
gildesalen den 17. december
2019 kl. 19.00

OBS OBS - Bankospil flyttes i
2020 til tirsdag i lige uger!

Flotte gevinster!

Bankoudvalget ønsker alle en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Tak for opbakningen til vores
bankospil.

Alle er meget velkomne til årets
sidste bankospil, så tag bare
familie og venner med til et par
hyggelige timer.
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Med venlig hilsen
BANKOUDVALGET

AFDELING 7
Der er p.t. ingen afdelingsbestyrelse
Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: tlf. 4242 4951

Vicevært/Område:
Danmarksgade 21, 22 og 24,

Søgade 2-10 og Rådhusstræde 1-7:
Annika Skovbo, tlf. 2333 5716

MIDTBYEN
Nyt fra administrationen
Da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse i afdelingen kan vi hermed oplyse
jer, at det er organisationsbestyrelsen,
der fungerer som afdelingsbestyrelse.
Dette er dog kun på overordnet plan
i forhold til regnskab og budget, samt
udpegning af medlemmer til repræsentantskabet.
Organisationsbestyrelsen forholder sig
ikke til den daglige drift, den varetages
af viceværten i samråd med lokalinspektør Per Ritter og driftschef Kim Dalby.
Organisationsbestyrelsen forholder
sig heller ikke til sociale aktiviteter i
afdelingen, men som det blev sagt på
afdelingsmødet, kan beboerne af egen
drift arrangere sociale aktiviteter.
Hvis det kan holdes inden for afdelingens driftsbudget, vil der kunne gives
økonomisk tilskud til sådanne arrangementer. Henvendelse herom skal ske til
administrationen.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt
et godt nytår.
VESTERPORT

TORSDAG EFTERMIDDAG

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

Alle i afdeling 7 er velkomne i
Danmarksgade 22A, kl. 15-17 til
hyggeligt samvær
Der snakkes og spilles forskellige
spil i den nederste udestue
Ingen tilmelding.
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AFDELING 7
Nyt fra driften
Dørtelefoner
Der blev vedtaget til afdelingsmødet
den 11. september 2019, at der skal sættes nye dørtelefoner op.
I november mødte jeg og Søren, som
er elrådgiver, en del af jer beboere, som
gerne ville vide, hvad vi lavede. Til jer,
som ikke fik spurgt, kan jeg orientere
jer om, at det er de kommende dørtelefonanlæg i afdelingen, som vi gjorde de
forberedende øvelser til.
Arbejdet vil blive opstartet først i 2020.

MIDTBYEN
Renovering af bede
Efteråret har budt på renovering af bede
i afdelingen. Gamle planter på p-pladsen er blevet skiftet ud med roser, og
den gamle hæk er blevet fjernet.

Inden håndværkerne går i gang vil alle
blive informeret med sedler i postkassen, dog kan vi orientere jer om, at det
meste af arbejdet vil foregå i fællesområdet.

Julehygge for afdelingens beboere
Annika har haft travlt med at gøre klar
til julehygge i afdelingen. Træer er blevet dekoreret med julelys ved opgangene i Rådhusstrædet. Der er kommet
stjerne i opgangsvinduerne i Søgade og
juletræer i fællesstuerne i Danmarksgade.

22

... et blad for beboere - lavet af beboere
Det er rigtig dejligt og en stor fornøjelse,
når vi i driften får en snak med jer beboere, og ikke mindst når vi hører flere af
jer sige, at vi hygger om jer beboere.

Driften ønsker jer alle en glædelig jul
og et godt nytår.
Hilsen Per Ritter
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AFDELING 9
Afdelingsbestyrelsen
Formand
John N. Andersen, Havnefronten 44
Tlf. 4089 8246
Mail: johnneergaardandersen@gmail.com
Næstformand/Beboerblad
Anna Nørgaard, Havnefronten 32
Tlf. 4092 2123
Mail: anna@smil2.dk

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

Formanden har ordet
God Jul til afdeling 9
I efteråret havde afdelingen en fin efterårsfest. Alle hyggede sig til god mad og
musik, så snakken gik og der blev danset
og grinet. Det er dejligt, at vi kan more os
sammen.

Nanny Rosenkilde, Havnefronten 24
Tlf. 2925 1204
Mail: nannysaloevera@hotmail.com
Gerda Nielsen, Stokken 5
Tlf. 5196 8865
Mail: gerdabenny@hotmail.com
Arne Pedersen, Fligen 6
Tlf. 2446 5965
Mail: apstrandby@gmail.com

Lokalinspektør

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

Vicevært
Område:

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

I afd. 9 deler Mikkel Kløjgaard Pedersen,
Vitus Berings Vej 108, 9900 Frederikshavn,
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget
blad, så henvend dig til Administrationen.
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Vinteren sniger sig ind på os, og dagene
bliver kortere og det er tid til indendørs
sysler. Der er gang i Kunstnerkolonien
på Havnefronten i ”Det gamle Vodbinderværksted”. Hver tirsdag mødes 10
-12 beboere, man hygger sig med lærred,

... et blad for beboere - lavet af beboere
farver og pensler og mange fine værker
fremstilles, snakken går, og der udveksles
erfaringer.

Mødereferater afd. 9
Et kort referat af afdelingsbestyrelsens møder bliver anbragt i
udhængsskabene ved Grundtvigs
Have, Ankerpladsen og Havnefronten.
Du kan også læse referatet
på VESTERPORTS hjemmeside
under afdeling 9.

AKTIVITETER PÅ
ANKERPLADSEN
Whistklubben spiller hver
torsdag fra
kl. 19.00 til ca. 22.00
Prisen er 35 kr. pr. gang
Torsdagsklubberne på Ankerpladsen og
Havnefronten er som altid meget velbesøgte, så de dejlige lokaler bruges flittigt.
Nu begynder vi at kunne se frem til
julen, som efterhånden presser sig på. Så
glædelig jul ønskes I alle beboere og jeres
familier i afdeling 9 i Vesterport.

Vi kan se frem til at komme på den anden
side af solhverv, og at dagene begynder at
blive længere igen - i mellemtiden vil vi
hygge os.
Kærlig hilsen
John Neergaard Andersen

TORSDAGSCAFÉ

Hver torsdag kl. 14 i
Tårnet, Havnefronten
TORSDAGSKLUB
hver torsdag fra kl. 14-16 på
Ankerpladsen
Bankoklubben Havnefronten i Gildesalen
Vi spiller om mandagen i lige
uger i 2019.
Alle bankospil starter kl. 19.00
25

AFDELING1010
AFDELING
Afdelingsbestyrelsen
Formand
Sanne Åby Rasmussen
Gårdbovænget 37
Mail: sannenannaaaby@gmail.com
Tlf: 5020 7333
Jesper Pedersen
Gårdbovænget 35
Mail: sameaaby29@hotmail.com
Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736
Privat: 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
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ÅLBÆK
Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Alle beboere i afdeling 10 Ålbæk ønskes
en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Mange julehilsner fra
Boligforeningen VESTERPORT

AFDELING 12
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

LILLE BANGSBO
Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Den 30. september sov en af vores
beboere, Else Houmøller stille ind. Hun
havde fejret 90 års fødselsdag i august.
Her i november har vi sat hyggebelysning op. Beboerne ud til Bangsbovej
har investeret i nye kæder.

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

Lokalinspektør

Sten V. Christiansen, tlf. 2189 3508
Mail: svc@vesterport.dk

Vicevært/Område:

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

Den 2. november var afdelingsbestyrelsen med til “Midtvejsmøde” med
besøg i alle afdelinger i Vesterport.
Andesteg den 10. november er blevet
til kutyme. Der var 12 med, og de
hyggede sig. Anden var god og kom fra
Slagteren på Suensonsvej.

I afd. 12 deler Kathrine Skrejborg, Provst
Dreslers Vej 49, Beboerbladet ud. Har du
ikke fået noget blad, så henvend dig her.
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AFDELING 12
Biografklubben er en succes herude
med deltagelse af halvdelen af beboerne.
Arrangementet bagefter er med ost, kiks
og rødvin.
Vores månedlige spisning er den 19.
november - så november har været i
fællesskabets navn.

LILLE BANGSBO
Den søde juletid
I denne søde og skønne juletid
er det altid godt med en kagebid
derfor: her en opskrift kommer
I kan gemme i jeres lommer

Vi fortsætter december med gløgg og
æbleskiver 1. søndag i advent, og julefrokost med pakkespil den 10. december.
Afdelingsbestyrelsen ønsker alle en
glædelig jul og et godt nytår.

Hilsen Margrethe

Cookies med sød finsk lakrids
Ingredienser:
150 g blødt smør
100 g sukker
100 g brun farin
1 æg
200 g hvedemel
1 tsk. bagepulver
1/2 tsk. vaniljepulver
130 g hakket god mørk chokolade
100 g sød finsk lakrids i små stykker
Pisk smør, æg, farin og sukker sammen.
I en anden skål vendes mel, vaniljepulver,
bagepulver, lakrids og chokolade sammen,
hvorefter det røres i skålen med smør, æg
og sukker.
Form kugler på størrelse med en lille
golfbold, som trykkes lidt fladere og
placeres på en bageplade med bagepapir.
Sørg for, at der er god afstand mellem
kagerne, da de flyder ud under bagningen.
Bag de lækre cookies i 10-14 minutter i en
forvarmet ovn ved 175 grader varmluft.
Hold øje med kagerne; de skal være lysebrune i kanten og blot lige netop bagt i
midten. Lad dem køle af på bagepladen.
Kilde: www.valdemarsro.dk
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AFDELING 14
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
Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: tlf. 4242 4951

CHRISTIANSMINDE
Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Vi har holdt den årlige julefrokost i
afdelingen, og vi havde en hyggelig
dag, som vi plejer, hvor vi fik god mad,
spillede pakkespil og andre selskabslege.
Her kommer lidt billeder fra en dejlig
julefrokost.
Afdelingsbestyrelsen ønsker alle
beboere en glædelig jul og et godt og
lykkebringende nytår.
Hilsen afdelingsbestyrelsen

Vicevært/Område:

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

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

AFDELING 17
Afdelingsbestyrelsen
Formand

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

Næstformand

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

INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Nyt bed
Så er vi gået i gang med at lave et
prøvebed på P-pladsen mellem nr. 6-8
på Ingeborgvej. Håndværkerafdelingen har stået for rydning af efeuen, og
vice-værten har klaret resten, så som at
lægge granitskærver og plante rhodondendron i bedet. Vi synes selv, det
tegner til at blive godt, også når det
kommer på alle P-pladserne.

Henny Jensen, Ingeborgvej 7 2.h.
Tlf. 2368 6903
Mail: hennyj1943@gmail.com
Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121
Mail: pr@vesterport.dk
Privat: tlf. 4242 4951

Vicevært - Ingeborgvej

Lars Jørgensen, tlf. 2333 5717

Vicevært - Ravnshøj

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

Efterårstur med ”Ingeborghus Venner”
”Ingeborghus` Venner” havde den 23.
oktober en bustur ud i det skønne efterårsvejr. Efter lidt kørsel rundt i omegnen mellem Frederikshavn og Tversted
var der en lækker middag på Tannishus.
Derefter fortsatte turen videre og sluttede med kaffe og kage i caféen på
Ingeborghus.
Se billeder på næste side.
Den søde juletid
Ja inden vi får set os om, er vi ved at
nærme os den søde juletid, hvor vi alle
får travlt med forskellige julesysler,
nogle pynter op og andre bager, for
ikke at tale om de dejlige julegaver,
som også skal på plads.

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.

Afdelingsbestyrelsen ønsker alle beboere en rigtig glædelig jul samt et godt
og lykkebringende nytår.
Hilsen
Kirsten Q. M. Svendsen
31

AFDELING 17

INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ
ster. Vi håber, at vi kan samarbejde i
tiden fremover til glæde for alle.
Livshistorie
Vi har kørt et projekt om livshistorie
med nogle af vores brugere, og det
er for nyligt afsluttet, og bøgerne blev
modtaget med stor glæde.

En dejlig bustur med god middag på Tannishus

Tilbageblik fra Ingeborghus
Efteråret er snart forbi, og det varer ikke
længe inden julen er på trapperne. Vi
har gennem de sidste måneder oplevet
rigtig mange gode stunder.
Børnehuset Pilekvisten
Ingeborghus og Børnehuset Pilekvisten
har gennem de seneste måneder opbygget et rigtig godt samarbejde. Vi besøger
Pilekvisten sammen med 4-5 af vores
brugere, og det er til stor glæde både
hos børn og ældre. Hver gang er der en
udvalgt aktivitet på dagens program,
som vi kan være sammen om at lave.
Pilekvisten kommer også på besøg hos
os, og der er vores bassin altid trækpla32

Det Røde Palæ
Vi er så heldige, at en af vores medarbejdere ejer et af de fine røde huse på
Rønnehavnen. Dette hus bliver flittigt
besøgt til kaffedrikkeri og hygge. Det
er til stor gensynsglæde for os alle, og
huset har fået navnet ”Det Røde Palæ”.
Rosenbeck Frilandskød
Udegruppen har været på besøg hos
Rosenbeck Frilandskød. I forbindelse
med besøget fik vi set, hvor godt frilandsgrisene har det. De kan rigtig gå
og rode i jorden. Det er dejligt at opleve
naturen på tæt hold.
På gården har de også kvæg og ænder.
Til gården hører også en gårdbutik, som
er et besøg værd. Her kan man købe
hjemmelavede slagtervarer af højeste
kvalitet.
Onsdags gåtur
Hver onsdag går vi tur på mellem 5 og
8 kilometer i de naturskønne omgivelser, vi har tæt på Frederikshavn. Vi
kører ud med bussen, så vores ture tager

... et blad for beboere - lavet af beboere
udgangspunkt fra et nyt sted hver gang.
Der er fart over brugerne, når de på små
2 timer kan gå de mange kilometer.
AVV
Herrerne har været på besøg hos AVV
i Hjørring. Et rigtig spændende besøg,
hvor vi fik et godt indblik i, hvor stort et
arbejde der ligger bag affaldssortering.
Lille Banko
Lille Banko er startet op igen, og det
er med Lars som Banko Karl. Alle er
velkommen.
Haugaard Mink
Udegruppen har været på en dejlig tur
til Haugaard Mink. Et spændende besøg,
hvor man så livet på en minkfarm på
nært hold.
Store Vildmose
Herrerne har besøgt Vildmoseporten
i Store Vildmose. Stedet har en utrolig god flot udstilling, som er rigtig
godt fortalt. Historien om dyrkning af
kartofler op gennem tiden er en meget
interessant historie.
Ved Vildmoseporten ligger der også
et husmandssted, som fremstår som i
50´erne. Der vækkes mange minder, når
man går rundt i stuerne.

Sognefogedgården
Pårørende gruppen var i oktober på
besøg på Sognefogedgården i Frederikshavn. Her fik vi en spændende

fortælling om den almindelige Frederikshavners liv. De to rundvisere var
klædt i tøj fra tiden, og der blev serveret
kaffe i ”Madam Blå”. En rigtig god
eftermiddag i selskab med pårørende til
vores brugere.
Zoo
Udegruppen har besøgt Zoo i Ålborg.
Vi startede turen i regnvejr i Frederikshavn, men endte med sol over Ålborg.
Zoo er altid et besøg værd, og der er
altid nyt at se på. Dyr er spændende at
betragte i de fine omgivelser.
Skagen Bryghus
Herrerne har været på besøg på Skagen
Bryghus. Et spændende besøg, som
sluttede af lige i herrernes ånd, nemlig
med ølsmagning. Frokosten nød de på
Ankermedet aktivitetscenter.
Værksted
I kælderen på Ingeborghus har vi indrettet værksted til mændene. Der bliver
knoklet med planlagte projekter og med
stole, hvor armlæn bliver limet fast. Der
er rigtig mandehørm i kælderen
Tidslommen
Tidslommen, som er vores stue fra
70´erne, bliver flittigt brugt til livsfortællinger. Vi bruger ofte vores mindekasser, det er med til at sætte en god
snak i gang. Der bliver grinet og hygget.
Guldsmed
Damerne har besøgt Gærum, hvor der
ligger en helt fantastisk guldsmed, som
virkelig er et besøg værd. På stedet er
der værksted, hvor man kan se de arbejder. De laver rigtig mange flotte ting.
Hansen Trioen + 1
Den anden tirsdag i hver måned har vi
den store glæde, at Hansen Trioen+ 1
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spiller på Ingeborghus. Det er blevet en
meget populær eftermiddag, som alle
ser frem til. Det har været et forsøg med
Trioen, som skulle tages op til vurdering
efter nogle måneder. Vi er kommet frem
til, at vi og Hansen Trioen gerne vil forsætte samarbejdet fremover. Vi glæder
os til mange eftermiddage i godt selskab
og håber rigtig mange vil møde op og
høre den gode musik i godt selskab.

Fernando
Hesten Fernando var på besøg med sin
ejer Louise. Der blev klappet ivrigt på
den lille hest, som var fint pyntet med
nissehue. Tak til Louise for besøget.

Kvissel modelbane
Mændene har været på besøg hos Kvissel modelbaneklub, hvor der var fin
rundvisning og fortælling af de flittige
modelbyggere. På hjemturen kørte vi
til Tolne og spiste frokost, som vi nød i
bussen. Vejen tilbage til Frederikshavn
gik gennem Strandby og sluttede af
med et udkig fra Pikkerbakken.
Redningsstationen
Sæby redningsstation på havnen havde
besøg af vores mandegruppe. Efter
besøget spiste vi frokost hjemme hos
Mette. På hjemturen kørte vi gennem
Vandværksskoven og nød de fine efterårs farver.
Lønstrup
Vi har igennem den sidste tid besøgt
Lønstrup op til flere gange. Det er dejligt med blæst omkring ørene. På disse
ture spiser vi frokost ude, når vejret
tillader det, men der er også dejligt på
Hjørring Bibliotek, hvor vi altid bliver
taget godt imod.
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Vi vil gerne ønske alle vores brugere,
frivillige og pårørende en GLÆDELIG
JUL samt et GODT NYTÅR.
Tak for mange gode stunder i året, der
snart rinder ud. Vi glæder os til 2020.

På vegne af Ingeborghus
Aktivitetsleder Annette Weesgaard

AFDELING 30
Afdelingsbestyrelsen
Alle mails til afdelingsbestyrelsen sendes
til mail: afd30vesterport@gmail.com
Formand
Conny Sommer Majlund
Fladstrandsparken 49, 4. nr. 1
Tlf. 2481 3408
Mail: sommer1956@outlook.dk
Næstformand
Else Henriksen
Fladstrandsparken 5
Tlf. 3070 0435
Kasserer
Thorkild Christensen
Fladstrandsparken 20
Tlf. 4042 3369
Sheela Vejen Jensen
Fladstrandsparken 109
Tlf. 2386 3144
Jette Madsen
Fladstrandsparken 59, 3. nr. 2
Tlf. 2233 1638
Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121,
Mail: pr@vesterport.dk
Privat: tlf. 4242 4951
Vicevært
Thomas Kiis, tlf. 2395 5727

FLADSTRANDSPARKEN

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
I skrivende stund er der ikke længe til
jul og nytår, og så er der gået et år igen.
I vores afdeling kører tingene stille
og roligt. Vi har haft udskiftning af
MGO plader hos beboerne i nr. 20 og
22, og det er blevet fint. Man har sat
nyt træværk op ved siden af dørene, og
det ser rigtig godt ud. Vi skal så have
skiftet alle pladerne, men mere om det
når tiden nærmer sig.
Vanen tro har vi 2 fester i Fladstrandsparken, og den første ”Sommerfesten”
blev en succes. Julefrokosten kommer
vi til lørdag den 30. november, og der
er allerede fin tilmelding. Det er rigtig
rart for os i afdelingsbestyrelsen, at så
mange gerne vil deltage i disse arrangementer, for det tager tid at få det
hele på skaft og afviklet, så er det rart,
at beboerne også syntes, det er godt at
være med.
Som noget nyt i år har vi lavet en spilleklub en gang om måneden, og vi håber,
at der vil komme nogle flere, så vi kan
få ordentlig gang i den. Men dem, der
møder op, har det hyggeligt og sjovt,
og især dartspillene er der rift om, og
det er hyggeligt. Det kunne være sjovt,
hvis vi kunne få lavet en turnering, men
lad os nu se, det skal nok komme.

I afd. 30 deler Mikkel Kløjgaard Pedersen,
Vitus Berings Vej 108, Beboerbladet ud. Har
du ikke fået noget blad, så henvend dig her.
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AFDELING 30
Dato og tidspunkt for spilleklubben er
følgende:
Spilleaftner i Fladstrandshus 2020
Januar
2020 16-1
Februar
2020 20-2
Marts
2020 19-3
April
2020 23-4
Maj
2020 28-5
Juni
2020 FERIE
Juli		
2020 FERIE
August
2020 20-8
September 2020 17-9
Oktober
2020 15-10
November 2020 19-11
December 2020 17-12

FLADSTRANDSPARKEN

Vicevært Thomas har som sædvanlig
været mand for at sætte rammer og
billeder op, tak for det Thomas. Vi
er rigtig glade for at have dig som
vicevært og nyder, at du holder vores
afdeling så flot. Alle årstider har vi fine
blomster at kigge på. Det er virkelig
noget, mange af os sætter stor pris på
og er glade og stolte over, at vi bor i
en afdeling, som tager sig så flot ud.
Tusind tak Thomas.

Vores sommerfest er lørdag den 27.
juni 2020 kl. 13.00, og julefrokosten er
lørdag den 21. november 2020 kl. 13.00.
Så har I alle en mulighed for at få sat
datoerne ind i kalenderen, så I er klar til
Til slut vil jeg på afdelingsbestyrelsens
festerne.
vegne ønske jer alle en rigtig glædelig
jul og et godt nytår. Vi håber, I alle kommer rigtig godt ind i det nye år.

Vi har endelig fået billeder op i vores
2 opgange. Hvis I ikke allerede har set
dem, så gør jer selv den tjeneste at tage
elevatoren op til 4. sal og gå ned, så kan
man se, hvor meget billederne lyser op
og det ser rigtig flot ud.

De venligste hilsner
Conny Sommer Majlund
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AFDELING 32
Afdelingsbestyrelsen

LERSTIEN

Nyt fra afdelingsbestyrelsen

Formand
Katrine Myrup Ritter
Lerstien 14 B, tlf. 5118 4388
Mail: katrine_ritter@hotmail.com
Jens Søndergaard
Lerstien 15 A, tlf. 2980 9851
Mail: hoene13@hotmail.com
Kim Juhl Christensen
Lerstien 16 A, tlf. 2758 9039
Mail: kimjuhlchristensen@gmail.com
Lokalinspektør
Per Hansen, tlf. 2333 5736
Mail: ph@vesterport.dk
Privat: tlf. 2347 7954

Glædelig jul og godt nytår !
Så er 2019 ved at gå på hæld, og fra
afdelingsbestyrelsen vil vi gerne ønske
alle en rigtig glædelig jul og et godt
nytår.
På afdelingsbestyrelsens vegne
Katrine Myrup Ritter

I afd. 32 deler Kathrine Skrejborg, Provst
Dreslers Vej 49, Beboerbladet ud. Har du
ikke fået noget blad, så henvend dig her.
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AFDELING 55
Afdelingsbestyrelsen
Formand

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

Heidi Madsen, Viborggade 11
tlf. 2247 8445
Claus Nielsen, Tunøvej 27
Tlf: 2340 2596
Mail: Scnielsen@nordfiber.dk

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

I afd. 55 deler Mikkel Kløjgaard Pedersen,
Vitus Berings Vej 108, Beboerbladet ud. Har
du ikke fået noget blad, så henvend dig her.
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Kære alle beboere i afdeling 55.
I ønskes alle en glædelig jul og et godt
nytår.
De kærligste hilsner
afdelingsbestyrelsen

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 Beboerhuset. Kontakt afdelingsbestyrelsen
Børneklubben
Onsdag kl. 16.00-17.30 i Beboerhuset. Kontakt Jane Borbjerggaard,
tlf. 5188 8769
Afdeling 5
Bankoklubben
Spillet afholdes på fastlagte søndage 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
Start 24. oktober 2019
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
Afdeling 7
Torsdagsklubben
Hver torsdag kl.15.00-17.00
i Gildesalen i Danmarksgade 22 A
Ingen tilmelding
Afdeling 9
Torsdags Café
Hver torsdag kl. 14 i Tårnet,
Havnefronten
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
Spilleaften
Den 3. torsdag i hver måned kl.
19.00 i Fladstrandshus

Din vicevært

Afdeling 1

klip klip klip klip klip klip klip klip klip klip klip klip klip klip

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

Afdeling 6

Claus Kristensen, tlf. 2333 5734
- Engparken 1-209

Jesper Hansen, tlf. 2333 5712
Abildgårdsvej 43-49, Lindegårdsvej 1-33

Per Hansen, tlf. 2333 5736
- Søparken 1-7

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

Kasper Danielsen, tlf. 2333 5726
- Engparken (tirsdag og torsdag)

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

Afdeling 4

Allan Hansen, tlf. 2333 5721
Pr. Dreslers Vej 18-32, 53-63 og 65-75
Kurt Nielsen, tlf. 2333 5725
Bangsbovej 4-34, E. Andersensvej 1-23
Kenneth Sørensen, tlf. 2333 5722
Pr. Dreslers Vej 34-60, og 77-87
Leif Ingartsen, tlf. 2333 5724
Bangsbovej 19-25, L.P.H. vej 28-178

Afdeling 7

Annika Skovbo, tlf. 2333 5716
Danmarksgade 21, 22 og 24,
Søgade 2-6, Rådhusstrædet 1-7

Afdeling 9

Allan Svendsen, tlf. 2333 5711
Grundtvigs Have, Søndervej 20-26,
Strandgården
Sune Hartmann, tlf. 6020 1120
Ankerpladsen, Havnefronten

Afdeling 10

Sune Hartmann, tlf. 6020 1120
Gårdbovænget

Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723
Pr. Dreslers Vej 1-51, og 6-16

Afdeling 12

Kaspar Danielsen, tlf. 2333 5726
Kokvedparken og stien, Birketoften
(Mandag, onsdag og fredag)

Afdeling 14

Afdeling 5

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

Henrik Sørensen, tlf. 2333 5732
Fregatvej 9-51 og 71-279
Per Christensen, tlf. 2333 5733
Fregatvej 281-417, Prisevej 3-79 og 32-70

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

Annika Skovbo, tlf. 2333 5716
Barfredsvej 46-48

Afdeling 17

Lars Jørgensen, tlf. 2333 5717
Ingeborgvej
Sune Hartmann, tlf. 6020 1120
Mejerivej - Ravnshøj

Afdeling 30

Thomas Kiis, tlf. 2395 5727
Gl. Skagensvej, Fladstrandsparken

Afdeling 32 og 55

Per Hansen, tlf. 2333 5736
Lerstien og afdeling 55.

