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                   Sankt Hans bål 

                    i Skoleparken 

                torsdag den 23. juni 

               v/den store legeplads 
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Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen: 

 

Opsætning af overvågningskameraer er nu udført og sat i drift, når dette 

Park-Nyt læses. 

Vi har desværre igen brugt tid på mægling mellem beboere. Husk nu, at 

vi bor i et byggeri, hvor det er nemt at høre, hvad der sker hos naboen. 

Så tag hensyn og dæmp stemmerne og musikken! Det er jo ikke alle der 

deler musiksmag eller er interesseret i naboens debatemner. 

Bortset fra det, har det været et roligt forår, hvor de fleste punkter på 

vores dagsordener har handlet om renoveringssag og driftøkonomi. 

Når dette læses, er parkvandringen lige på trapperne eller overstået. 

Denne gang gives 3 uger til at følge op, og derefter tager afdeling fat på 

beboerens regning. 

Ligeledes er det årlige budgetmøde overstået, vi takker for god ro og 

orden, samt jeres valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.  

Velkommen i bestyrelsen til Jens Højme. 

Beslutningsreferat fra mødet udsendes særskilt. 

I øvrigt er vores opdaterede hjemmeside kommet op at køre, prøv at se 

det flotte resultat! 

Vi ønsker jer alle en god sommer, 

Afdelingsbestyrelsen 

Velkommen til Lars. 

Som nogle beboere sikkert har bemærket, er der ansat ny 

ejendomsfunktionær i Skoleparken. 

Lars Lund, som bl.a er tidligere automekaniker, kender 

området godt, da han er vokset op her i parken. 

VH 

Afdelingsbestyrelsen 
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Ejendomsfunktionærerne informerer: 

I skrivende stund er bøgen sprunget, foråret står i fuld flor og Skolepar-

kens hvide asfaltbelægning er langt om længe blevet skiftet ud med al-

skens mulige farver. 

Vi arbejder på højtryk for at komme rundt i alle kroge og hjørner for at 

få vores alles park til at fremstå så pæn som muligt. 

Til dette kan vi altid bruge jeres hjælp, husk ikke bare at bringe jeres af-

fald til containerpladserne. Men også smide det ud i de respektive contai-

nere, hvor dette måtte høre til. Vi bruger desværre stadig alt for meget 

unødig tid på oprydning af dette, tid som kunne være brugt meget bedre 

andre steder i parken. 

Der er flere ”grønne” projekter, som næsten nu er færdiggjorte. Så hvis I 

ikke allerede har gjort det, kan det anbefales at gå en tur rundt i parken 

og nyde de grønne områder.  Vi vil til efteråret fortsætte med at udskifte 

gammel og udtjent beplantning med nyt, når tiden igen er rigtig til dette. 

Husk desuden at blomsterne ikke er til jeres vaser derhjemme, men til 

alles nydelse. 

Husk at d 1. april sluttede ejendomsfunktionærens vagt, og det er i ste-

det vores håndværkere I skal kontakte. Deres numre kan se andetsteds i 

bladet. 

Der er desværre en del det ikke er gået op for at vaskeriet er lukket 

hver mandag fra kl. 8.00-12.00 grundet rengøring. I dette tidsrum må der 

ikke vaskes. 

MVH 

Ejendomsfunktionærerne som igen smiler om kap med solen  

 

”For dem der ikke har gættet det så er hvid asfalt = sne!” 
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          REN LIVSGLÆDE! 

Skulle ha’ været til Gammel Værløse Kirke, men kørte 
forkert og endte i Værløse Kirke; der hang en invitation 

til en GOSPEL-weekend-Workshop. 

Det kunne jeg godt tænke mig at prøve, så jeg meldte 
mig til og mødte op en lørdag kl. 10, for snart mange år 

siden. 

Da vi – 120 lalleglade amatører, søndag eftermiddag gav 

2 koncerter, var jeg DYBT imponeret over, hvad undervi-

seren havde formået at udrette af MIRAKLER! 

Det var for VILDT; selvom sanghæftet var totalt vådt af 

sved og nervøsitet, var det en FANTASTISK indre GLÆDE 
der gennemstrømmede hele kroppen, og da publikum 

oven i købet KLAPPEDE, var der ikke et øje tørt! STOLT-

HEDEN lyste ud af os alle. 

GOSPEL musik er kirkemusik. Det kommer fra de sorte 

kirker i USA; derfor handler sangene om Gud. Der kan 
være mange grunde til at synge GOSPEL; nogle synger 

det fordi de elsker musikken – andre fordi de tror på 
Gud; for nogle er det en blanding – uanset hvilken til-

gang man har til synge Gospel, er man VELKOMMEN!  

Min underviser er engageret, underholdende og dygtig, 
der med sit smittende humør får folk i alle aldre til at 

synge med ”sit næb”. Han får os til at GRINE af os selv, 

uden at gøre grin med os!  

Man føler sig rigtig godt tilpas i hans selskab. Han evner 

et eller andet, der får én til at føle sig VÆRD!  

De sange vi synger, er ofte skrevet af forskellige uden-

landske kunstnere; vor underviser skriver også sange, og 

som han selv siger:  
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”Jeg har skrevet sange det meste af mit liv. 

For mig er en sang en historie – en fortælling. 

Om hvordan det er at være menneske – for mig. 

Det er sange om tro og tvivl – sorg og glæde. 

Om håb og fortvivlelse – det er sange fra hjertet” 

 

Teksterne i sangene er ofte meget rammende; at de er 

skrevet til Gud er ét, men tit er det ligesom de er skrevet 
til/om lige præcis MIG, og derved gør det hele seancen 

meget personlig!  

I Skandinavien er vi meget stive i vort kropssprog, 

det gir’ helt klart også udtryk i Gospelsammenhæng. 

Vor lærer kæmper en brav kamp uge efter uge for at få 
os til at bevæge os, og ”fortælle” teksten, når vi synger - 
det er nemmere sagt end gjort! Samtidig er det meget 

grænseoverskridende for mange. 

Han har kor 4 x om ugen a 2 timer, hvor der i snit er 200 

personer tilstede; udover det, underviser han børnekor, 
har Workshops, er medstifter af søndags Gospelkirke, ar-

rangerer 3 x 1 uges Sommergospel (højskole), er efter-
spurgt til Teambuilding, rejser til USA og rundt i Europa 
og underviser, indspiller CD’er o.m.a. - kort sagt: han for-

midler LIVSGLÆDE! 

 

Én gang om ugen bliver jeg fyldt med energi og glæde, 

og ikke mindst en oplevelse af at HER er jeg velkommen!    

                                                                

Marianne, Jost.111 
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Brøsens hjørne: 

AT REJSE ER AT LEVE! 

For nogen tid siden spurgte mit barnebarn 
”om jeg nogen sinde havde rejst i udlandet 

med mine forældre” (han er 23 år – boet i Paris, været rundt i 

USA, boet ½ år i Singapore, osv.) 

”Ja” svarede jeg ham ”vi var engang i Landskrona og se min 

bror køre cykelløb” 

Siden har jeg rejst meget! USA, Sydamerika, Sudan, Grønland, 

Island, Japan, …….  rækken er meget lang. Tak for det! 

Den bedste? Japan er jo p.t. meget omtalt. Så lidt om den spej-

dertur jeg var på.  

Hvert fjerde år er der en såkaldt ”Verdensjamboree” Her mødes 
alverdens spejdere. I 1971 var det i Japan. Jeg drog af sted 

med 76 andre danske spejdere. 

Af økonomiske grunde var flyveturen på 28 timer, heraf de 24 i 
luften. Dødtrætte blev vi indkvarteret på et ungdomsherberg i 

Tokio. Tænkte kun på at sove, men blev vækket kl.03:30 ved 
at masser af ting røg på gulvet og sengen gyngede. ”Bare rolig, 

det er meget almindeligt med jordskælv” fik vi at vide fra vore 

japanske venner! 

I 10 dage var vi på rundrejse i det smukke land. Selve 
”jamboreen” lå ved foden af Japans hellige bjerg. Bjerget er en 
udslugt vulkan med evig sne på ”skæve top”. Ved 4-tiden om 

morgenen, når solen stod op, var det meget smukt. 

Det var meget varmt, især midt på dagen. Bare en lille byge 

ville være dejligt. 1/10 af lejrens deltagere var så heldige at få 
lov til at bestige FUJIYAMA. Af sted tidligt om morgenen, samti-

dig fik vi at vide, at en tyfon – funny 17 – var på vej. 

Busserne kørte et stykke op ad bjerget. Masser af soldater tog 
imod os, samtidig med det blæste og regnede voldsomt. Ud-

sigt? Et par meter. Vi travede og travede i vulkansk aske.  
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Hvide blev sorte og sorte blev endnu sortere. 

Nu var vi på toppen; der var ingen udsigt p.g.a. vejret, men der 
var mange militærtelte med varm, sød te og madder. Ned igen 

på den anden side. Dybe slugter med masser af vulkansk aske. 
Efter 5-6 timers travetur var vi atter i de dejlige varme busser. 
Hjem til lejren, hvor tyfonen rasede. Lejrgaderne var blevet 

små floder, hvor grene, gammelt brød og bl.a. en sovepose sej-

lede af sted!  

Lejren blev evakueret. Vi danske fik lov til at blive, fordi vor lejr 
lå så højt. Teltene stod fast (de havde også pløkke med gevind 
en ½ m ned i jorden). Efter 1 dag holdt det hele op. Solen skin-

nede, og alt blev igen næsten normalt! 

Især i disse dage tænker jeg meget på turen til Japan for 40 år 

siden! 

Med venlig hilsen, 

Jørgen Brøsen 

Arbejderne Boligselskab årlige AB fest lør-

dag den 24. marts. 2012. Sæt allerede nu et 

stort x i kalenderen—og kom og deltag i festen, 

der vil som altid være afhentning med bus fra 

købmanden og programmet vil som altid—byde 

på forret, buffet med god mad,  underholdning 

og lodtrækning om fine præmier på indgangs-

billet  
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                 Så er der 

       Sankt Hans bål   

        i  Skoleparken 

      torsdag den 23. juni  

      v/den store legeplads 

            Bålet tændes kl. 21.00 

 Der vil være pølser fra rigtig pøl-

sevogn, fadøl, slushice og popcorn 

fra kl. 20.00. 

 

Martin T.C. vil underholde fra kl. 

20.00 og frem til bålet brænder ud ca. 

22.30—ligeledes vil han hjælpe med at 

synge midsommervisen efter båltalen 

                    

         Aftens båltaler er en                    

              Overraskelse        

                                                   

 

Det er helt gratis at komme for skoleparkens 

beboere, så tag familien under ar-

men og få en hyggelig aften sam-

men med os andre her i Skolepar-

ken 
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Sæt allere- de nu et stort 

kryds i ka- lenderen ud 

for lørdag d. 10 september 2011. Det er den dag 

Arbejdernes Boligselskab afholder Sensommer-

festival i Skoleparken—og hvor der vil blive et 

stort loppemarked—med mulighed for alle be-

boere i Boligselskabet at få en stadeplads. Vi an-

noncerer stort i alle Gladsaxe lokalblade. 

 

Der bliver også en masse løjer for 

børnene, konkurrencer, ansigtsma-

ling, ponyridning, klovner, pølser, slushice, pop-

corn og en masse musik  

Program og invitation kommer i jeres postkasse i 

midten af august.  

            

            God Sommer 
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Hospice i Gladsaxe 

Vi er en gruppe af Gladsaxe borgere, der foreslår der 
skal være flere hospicepladser i det storkøbenhavn-

ske område. Baggrunden for vores forslag er blandt 
andet, at der i fremtidens samfund vil være mange 

flere singler, hvoraf nogle ikke har familie med tid 
og ressourcer til at bistå med pasning af den syge 

under alvorlig sygdom. 

Derfor mener vi, der er et behov for et hospice, og 
hvorfor ikke i Gladsaxe kommune? 

I Gladsaxe skal hospicet være et supplement til de 
mange gode aflastningstilbud vores kommune alle-

rede har. 

Hvis du vil vide mere eller du vil støtte vores initia-

tiv, så besøg vores hjemmeside 
www.gladsaxehospice.dk 

Venlig hilsen 
Grete Jensen, Josteinsvej 93 

Vejrudsigten for juni, juli og august. 

Hvis det regner Medardusdag (8. juni) vil det regne i 30 dage. 

Regner det på Syvsoverdag vil det regne 7 uger. 

I juni regn og varme dertil, således bonden det have vil. 

Er Skt. Kjelds dag (8. juli) tør, bliver sæden kort og skør.  

Skt. Knud den (10. juli) driver bonden med leen ud. 

Er juli varm og klar, som oftest om julen kulde vi har. 

Er skt. Peders dag (1. august) tør kommer høsten godt inden 

dør; men regner det på skt. Peders dag, vil det regne i 13 uger 

efter. 

Er i august den første uge hed, så varer vinteren længe ved.  

Efter folkemunde ved husmand Svend P. Jensen  

http://www.gladsaxehospice.dk/
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Kan du huske den landeplage, der var for nogle år 

siden?  

Den blev sunget af Jess Ingerslev: 

”FY FY DET MÅ MAN IKKE” 

Ordensregler for Skoleparken: 

1) Smide papir og skod – og lade det ligge ! 

    ”FY FY ….. 

2) Tabe flasker og lade skårene folks tæer stikke 

    ”FY FY ….. 

3) Parkere ulovligt din gamle mukkebikke 

    ”FY FY ….. 

4) Råbe, skrige og spille radio den halve nat så  

     vinduerne klikke 

    ”FY FY ….. 

5) Møde din nabo og glemme at nikke 

    ”FY FY DET MÅ DU IKKE 

                     KH, RIMSMEDEN 

Til næste nummer af PARKNYT må du meget gerne 

finde på flere! 

Her er en god idé! 

Ved en fest i vore selskabslokaler blev der solgt hus-
flid for kr. 1.015. 

Pengene gik til ”LÆGER UDEN GRÆNSER”  

Det er da et godt eksempel til opfølgning! 
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Mest for ældre, men yngre kan også læse med. 

 

3 gode råd til at undgå ledsmerter. 

1. Hold dig i gang. Når du laver bevægeligheds-, 
styrke- eller konditionstræning tilpasset dine behov, 

styrker du musklerne og blødgør de stive led. 

2. Spis sundt og varieret. Du får mere overskud og 

udholdenhed, og et eventuelt vægttab vil skåne dine 
led. 

3. Tænk positivt. Når du laver afspændingsøvelser 
og fokuserer dine tanker på det positive, får du stør-

re mentalt overskud og fjerner fokus fra smerterne. 

Kilde: www.aktivled.dk 

 

Venlig hilsen 

Grete Jensen 

Josteinsvej 93 

Postkasser 

 

PostDanmark har travl med at spare på udgiften til postbude-

nes sko. Derfor skal vi nu have postkasser op i skel, hvilket be-

tyder at vi skal stille postkasser op i bedet foran mange af vores 

boliger. 

Vi arbejder på sagen, og vil, hvis vi ikke kan få PostDanmark til 

at ændre mening, sørge for at postkasserne bliver 

opsat inden den 31. december 2011. 

Afdelingsbestyrelsen 

http://www.aktivled.dk/
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SJIPPE    HINKE    SPILLE BOLD    HØNSE 

LØBE PÅ RULLESKØJTER     LEGE SKJUL   TAGFAT    KROKET    

RUNDBOLD   BLINDEBUK     LANGBOLD    HULAHOPRING 

SKATTEJAGT     TOVTRÆKNING     SÆKKELØB 

 

GODE, SUNDE UDENDØRSLEGE 

 

Børn i dag får ikke nær så meget frisk luft, som i ”de gode gam-

le dage” – de sidder foran skærmen og spiller eller er på Inter-

nettet. Nutidens teknologi har overtaget samfundet – det er de 

færreste i dag, der ikke har mobil eller computer, og der bru-

ges rigtig meget tid med det! 

 

Da jeg var barn, var det et klart signal om at FORÅRET var 

kommet, når kridtet tegnede hinkeruder eller man blev ramt 

til stikbold! 

 

Det er godt at erantis, vintergækker, påskeliljer, forsytiabuske 

og krokus titter frem, så er man ikke i tvivl …   

                            Marianne, Jost.111 

HVOR BLEV DE AF ???  
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Redaktørens klumme (og i dette tilfælde også forman-

dens!): (Nedenstående er helt og aldeles for egen regning.) 

Når Bjarne ikke hedder Bjarne 

Her forleden hilste jeg for 3. gang den uge på en maler, som stod og ma-

lede en væg på kontoret. ”Hvorfor siger du Bjarne hver gang du hilser på 

mig?”, spurgte han. ”Jeg hedder Finn”. 

Det var flovt for jeg har kendt manden, via firmaets fiskeklub, gennem 24 

år. 

Desværre er det ikke ualmindeligt at jeg ikke har styr på folks navne, 

med mindre, der er tale om den nærmeste familie, nære venner og be-

kendte, eller kolleger som jeg arbejder tæt sammen med. 

Jeg møder og taler ofte med mennesker, der tilsyneladende kender mig 

særdeles godt, men som jeg desværre ikke har den fjerneste ide om 

hvem er. Andre gange kender jeg ansigtet, men ikke navnet og sammen-

hængen. 

Ofte slutter samtalen før jeg har fået pejlet mig ind på hvem jeg egentlig 

taler med; da det føles flovt at sige: ”Okay du kender altså mig, men 

hvem er du?” 

Nogen gange dukker navnet så op et par timer eller dage efter…….. 

Det er desværre ikke noget nyt problem for mig, men da jeg tidligere 

blev beskyldt for at være arrogant, fordi jeg ikke hilste på folk, begyndte 

jeg så at sige hej, goddag og hvad man ellers hilser folk med, når man mø-

der dem på sin vej, ud fra devisen ”hellere hilse på folk jeg ikke kender 

end få skæld ud for ikke at hilse.” 

Jeg skal dog anføre at hvis jeg alligevel ikke hilser når jeg møder dig, så er 

det ikke fordi jeg ikke vil hilse! Så er det bare fordi jeg ikke har set dig, 

hvilket både min kone og andre har oplevet, når jeg er gået eller kørt lige 

forbi dem. 
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www.skoleparken.dk 

Bestyrelsen har i vinter bl.a. brugt 

tiden på at få opdateret og moderni-

seret Skoleparkens hjemmeside. 

Formålet har været at få en mere 

overskuelig og moderne hjemmeside 

der i højere grad kan bruges af alle 

beboere til at hente informationer og 

også give informationer i form af ind-

læg m.m. 

Som alt andet nyt tager det lidt tid at 

vænne sig til hvor informationerne 

ligger, men med lidt tålmodighed og 

nysgerrighed viser det sig at der lig-

ger mange ting man kan have nytte af. 

Bl.a. vil vi henvise til den sjove film 

om Skoleparkens byggeri der ligger 

nederst på siden ”Om os” – 

”Historie”. 

Skriv til bestyrelsen eller webmaster 

hvis du har ros eller ris om den nye 

hjemmeside. 

God fornøjelse, Webmasteren 

HUSK at garagerne er til 

at parkere biler i, IKKE 

oplag af loppevarer, møb-

ler og lignende effekter. 

Afdelingsbestyrelsen 

 

Så Else, Ib og alle I andre i Skoleparken: det er ikke for at være arrogant 

at jeg ved ”mød afdelingsbestyrelsen”, eller hvis I standser mig på vejen 

med et spørgsmål, beder om Jeres navn og adresse. Jeg har bare ikke styr 

på navne! 

Til gengæld hilser min kone kun på dem der gider hilse på hende, skulle 

jeg hilse og sige! 

Mvh. Lars Ulrik 

 

TUSIND TAK til det 

venlige menneske 

der fandt min CYKEL 

NØGLE og hængte 

den op på vaskeriet 

uge 13 /2011 

Marianne, Jost.111  

http://www.skoleparken.dk
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Hvem og hvad? 

 
Hjemmeside: 

www.skoleparken.dk  

———————————————— 

Varmemester:  

Jan Vinsløv Kontortid: 

Ma.ti.to.fr kl. 08.30 - 09.30  

on.  kl. 16.30 - 17.30 

Tlf. 4498 1176 

Skoleparken@webspeed.dk 

Vagttelefon: (uden for alm. Arbejdstid) 

1/11—31/3:   2173 2266 

1/4—30/10: 

El-svigt:   4498 0849  

     Eller 2819 3922 

VVS/kloaksvigt:  2487 1227 

———————————————— 

Afdelingsformænd 

Skoleparken 1:  

Lars Ulrik  40186875 

luh@ofir.dk 

Skoleparken 2:  

Mogens   44442789 

Mogens.lundberg@mail.dk 

————————————————- 

Fritidsudvalget 

Palle:    2488 7863  

pne@ncc.dk 

————————————————-- 

Bladudvalget 

Lars Ulrik Hansen 4018 6875 

luh@ofir.dk 

(ansvarshavende) bladudvalgets  

postkasse ved VM’s kontor. 

Deadline næste nummer: 

19. august 2011 

————————————————- 

Flagudvalget: 

Ønsker du at låne flaget til en mærkedag 

så kontakt: Ahm på 4498 3523 eller 

Lars Ulrik på 4018 6875 

Billiardklubben 
Evt. kontakt Palle  2488 7863 

Åbent onsdag aftener fra  18.30 

———————————————— 

Webmaster: 

Peter Weng  4498 8683 

Weng.peter@gmail.com 

————————————————- 

Yoga 

Mandag   18.00 - 19.30 

Henvendelse Lisbeth 4498 4128 

————————————————-- 

Nærgymnastik: 

Torsdag i selskabslokalerne (for  pensio-

nister) 

Hanne Becker 2013 0579 

Mød bestyrelsen: 

Man kan træffe afdelingsbestyrel-

sen de næste gange den 1. juni, 4. 

august, 1. september, 6. oktober, 

3. november kl. 19.00 -19.30  i 

lokalet ved siden af vaskeriet. 

Indput søges stadig!!!!! 

Vi vil så gerne have nogle gode histo-

rier til Park-Nyt fra Skoleparkens 

beboere, også uden at skulle ”tvinge” 

nogen til at skrive! 

Denne gang er der XX indlæg , men 

vi kunne godt ønske os flere!!!!!! 

Er der ikke bare én der sidder og 

brænder med et indlæg til vores lille 

blad? 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Redaktionsudvalget  


