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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: 

18. april 2012 

————————————————- 

Flagudvalget: 

Ønsker du at låne flaget til en mærkedag 

så kontakt: Jens Højme på tlf: 2993 7370 

Eller mail: jenshojme@webspeed.dk 

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 

 

Kreativ-klubben: 

Onsdage  18.30 - 21.30 

Kontakt Bjarma:  2821 7272 
 

 

Tøseaften: 

Kontakt Monica:  4033 3164  

Mød bestyrelsen: 

Man kan træffe afdelingsbestyrelsen de 

næste gange den 1. februar den 7. marts 

og den 3. april, kl. 19.00 -19.30  i lokalet 

ved siden af vaskeriet. 

Indput søges stadig!!!!! 

Vi vil meget gerne have nogle gode 

historier til Park-Nyt fra Skolepar-

kens beboere, også uden at skulle 

”tvinge” nogen til at skrive! Kontakt 

Redaktionsudvalget 

  

Januar 2012 

PARK–NYT 
SKOLEPARKERNE 

 

 

  

Afdelingsbestyrelsen 

ønsker alle beboere et godt nytår 

Masser af aktiviteter i Skoleparken: 

Onsdage i Kreativklubben. Side 3 

Jamsession den 20. januar. Se side 4 

Fastelavnsfest 19. februar. Se side 6 

AB fest den 24. marts. Se side 7. 

Tøseaften den 27. januar. Se side 15. 
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Fra varmemesteren 

 

Vi er nu kommet til den tid hvor der er 

risiko for sne, derfor en henstilling om 

ikke at parkere bilen på fortovet, da det 

vanskeliggøre arbejdet med snerydnin-

gen. 

Samtidig henstiller vi til at folk ikke holder på med hjulene på 

græsset langs Josteinsvej. Og ikke benytter pladsen bagved 

grøntcontaineren ved Josteinsvej 15 til parkering. 

 

Beboere med altan bedes huske jævnligt at rense altanristen 

for blade og jord mv. 

 

Beboere der har egen kælder-lyskasse bedes ligeledes sørger 

for at rense for jord og blade. Ligeledes er det altid en god ide 

at tjekke tagrenderne mens i nu har spanden fremme. 

 

Vi har fået færdiggjort en del af de grønne projekter vi snakke-

de om i sidste udgave af Park-Nyt. 

I skrivende stund mangler vi dog stadig at komme i gang ud af 

stien mellem Bondehavevej og Josteinsvej. Plus alle de lovede 

træer både hos jer beboere, men også nogle i parken. 

Hvis vinteren fortsat opfører sig som om det var efterår, håber 

vi at komme i gang med dem snarest.  

 

Nu har vi været meget efter jer med hvor I skulle anbringe je-

res affald, så skal i også havde ros 

for hvor pænt der var i skralderum 

og ved containerpladserne her efter 

jul.  Tusind tak!!! 

   

Vi håber i alle har haft en fremra-

gende jul, og et fantastisk nytår. 
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Tøjaften for tøser 

Fredag den 27. januar 2012, kl. 18.30 

Vi er 3 kvinder på Bondehavevej som i 

nogle år har afholdt tøseaften, hvor vi 

køber billigt tøj af hinanden. 

Nu er pladsen blevet for lille til at afholde 

derhjemme og derfor flytter vi over i fri-

tidslokalerne hvor vi meget gerne vil 

se flere nye ansigter. 

Kvinder i alderen 16-100 kan deltage—

og tag gerne veninder med. 

Medbring tøj, ting, legetøj, smykker og lign. Som man gerne vil 

sælge  til meget billige priser. Man er velkommen til at deltage 

uden at købe noget. 

Husk kontanter og småpenge. 

Såfremt arrangementet er en succes fortsæt-

ter det fremover den sidste fredag i måneden. 

Se evt. ændringer/aflysninger i montrene ved 

selskabslokalerne og i vaskeriet. 

Arrangementet koster 20 kroner for deltagelse 

samt kaffe/the og kage. Andre drikkevarer 

medbringes selv. 

Kontakt Monica Østerlyng på tlf.: 4033 3164 

for yderligere information. 

Vi håber rigtig mange har noget i gemmerne 

og trænger til en aften i hyggeligt samværd. 
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 – eller hvad det nu skal betyde, når den gaber. Giraffer løb ret tæt på os, 

men det var i krateret, vi så flest dyr. 

 Aber så vi først på en tur til sukkerplantagen, hvor vi var inviteret til 

fødselsdagsparty hos venner. Vi blev kørt rundt for at se plantagens områ-

de samt den nærliggende  skov med masser af aber, der sprang fra gren til 

gren. 

 En sørgelig dag fik vi også. Vi skulle til Arusha for at se den skole, 

hvor alle frivillige boede de første uger, for at få lidt speciel viden om lan-

det, folket og skikke. Men da vi kørte på landevejen hen mod broen over 

en flod, så vi noget postyr. En afrikaner kom løbene hen til os. Han ville 

køres til nærmeste telefon for at ringe efter ambulancer og læger, idet en 

bus var kørt i floden. Vi kørte ham til byen Usa, hvor han vidste, der var 

telefon, hvorefter vi kørte hjem igen. Stille og flove over, at vi ikke var 

kørt tilbage for at hjælpe, men de frivillige havde lært, ikke at blande sig. 

Der var i de år så megen kriminalitet, at vi kunne risikere, at bilen var 

væk, mens vi hjalp. I radioen fortalte de om mange sårede og døde. Vi 

havde det dårligt. 

 Præsident Nyerere havde svært ved at holde styr på ungdommen og 

der var oprør i gærde. Men han gav dem noget andet at tænke på. Han 

indførte tvungen afrikansk påklædning. Ikke noget med disse moderne 

lange bukser med svaj, ikke for korte shorts mv. Og her taler vi jo om 

strafbart, hvis det blev set. De unge mennesker på Teknisk Skole, som jo 

ikke sådan havde råd til nye hvide shorts, måtte sprætte sømmene op og 

lægge dem ned, så meget de kunne. Inger og jeg måtte sy de svaj, vi hav-

de i buksebenene ind, for ”disse og andre fremmede unoder” ville han ik-

ke se. Der var billeder i aviserne af folk, der var blevet straffet for at være 

”indicent” (usømmelig) klædt. 

 Var vi ”hjemme”, var der rimeligt trygt. Vi havde fået besked på 

ikke at røre os, hvis vi hørte tyve om natten. ”lad dem tage det, de går ef-

ter, så gør de ikke os noget” sagde vore værtsfolk, - de havde lige prøvet 

det. Kun flagermusene i haven oplevede vi virkeligt som skræmmende. 

De hang stille og roligt i træet i hundredevis og ventede på natten. På et 

vist tidspunkt, når det begyndte at blive mørkt, forlod de træet samtidigt. 

Jeg skal love for, at vi fik et chok. Selv børnene blev aldrig rigtigt vandt 

til den daglige episode. 

 Det var, som jeg husker turen i 70erne. Else Larsen 
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JULESPISNING 

Det er efterhånden blevet en 

god og hyggelig tradition, at af-

holde JULESPISNING i Skolepar-

ken. Således var det også i år 

den 26.11.2011. 

Det var – som sædvanligt – en 

dejlig oplevelse! 

Juleflæskesteg og ris a la man-

de. Kaffe og småkager. Bankospil om flotte præmier. Særdeles 

god stemning! 

Tak til arrangørerne. 

På vegne af 50 tilfredse gæster – HO, HO, HO. 

Brøsen. 

Kreativ/Hyggeklubben 

Er igen startet op onsdage hvor der er åbent fra kl. 18.30 – 

21.30 i fritidslokalerne. 

Lad os mødes under hyggelige former til en god snak, med en 

kop kaffe/te og lidt brød til. Der vil i vinterens løb være mulig-

hed for mange aktiviteter, hvis interessen er til det. Der er mu-

lighed for at benytte symaskiner i klublokalerne. 

Siden vi startede, har der været aktiviteter ud af huset. Bl.a. 

Kreativ messe i Hillerød 

Seniormesse i Øksnehallen. Og i forlængelse heraf en dejlig 

tur langs havnemole fra Nordhavns st. 

Har du forslag til andre tiltag – og har lyst til at dele det med os 

– så kom ned i klubben og hils på os. 

Hilsen og på gensyn Maggie & Bjarma 
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Jamsession 

Fredag d. 20. januar kl. 19.00-22.00 

 

i Fritidslokalerne i skoleparken 

Hvis du spiller et instrument og e.v.t. kan spille og synge 

nogle sange, så kom med til en hyggelig aften med musik 

og hygge. Der vil også være mulighed for at spille lidt bil-

lard og e.v.t bare lytte til musikken og nyde en enkelt 

genstand eller to. 

 

Skoleparkens lokale musikere Allan & Martin TC deltager 

med deres musik. 

Skoleparkens lokale musikere Allan & Martin TC deltager 

med deres musik. 

Musikalske hilsner Fritidsudvalget 
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Endelig, endelig gik tæppet til side… Først de endeløse reklame-

billeder for lokale forretninger i Søborg. Vi delte dem imellem os 

– Hilmer nr. 1, Kurt nr. 2, Arne nr. 3, Jørgen nr. 4 og forfra.. Vi 

buhede hvis reklamerne var for skøre. Den med KAWO bryst-

holder fik salen til at koge. Vi så alle slags film: Gøg og Gokke, 

Chaplin, Ungerne. Men de bedste var: DOBBELT PROGRAM. 

Først en meget uhyggelig krimi – helst med Peter Lorre (det var 

ham der havde øjne som ”pissehuller i sneen”). Så en lille pau-

se – og nogens højdepunkt COWBOYDERFILMEN. Hvor har jeg 

set mange banditter, kvægtyve, svindlere osv. blive skudt! Når 

til sidst helten på den smukke hvide hest red, og red og red og 

lige nåede at redde den underskønne slanke lyshårede kvinde, 

så kogte hele biografen og vi klappede i sæderne. En gang sag-

de det ”kratz” – Hilmers sæde knækkede og han røg på gulvet. 

Resten af forestillingen sad han på hug, og han fortalte det ikke 

til direktøren. 

Hvor var Søborg Hovedgade uendelig 

kedelig når vi kom ud! Mændene nogle 

små, tykke og grimme personer. Kvin-

derne kunne slet ikke måle sig med 

dem vi lige havde set på filmen. Hele 

vejen hjem snakkede og snakkede vi 

om filmen. Kurt var engang så optaget 

af filmen at han ramlede lige ind i en 

postkasse og fik et blåt øje. ”Har du 

været oppe at slås?” spurgte hans mor. ”Næh, jeg har været i 

Søborg Teater”, lød svaret. Joh, da jeg mange år efter så ”Mine 

aftner i Paradis” kunne jeg godt forstå det magiske ved film. 

FILM SKAL SE I BIOGRAFEN”. 

Hilsen fra Brøsen. 
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”MINE AFTNER I PARADIS”. 

Måske erindrer du denne dejlige 

italienske film, der for år tilbage 

trak fulde huse. Jeg tænker tit på 

den når jeg tænker på mine barn-

doms biografture. 

Det var en tid, hvor filmen var de 

eneste levende billeder – TV og 

PCer var ukendt. I radioens ene-

ste program var der højst 20 min. 

for børn om ugen. Jeg boede i Dyssegårdskvarteret og havde 

derfor 5-6 biografer inden for cykelafstand. Penge? Joh jeg hav-

de budplads hos en skomager – 6 kroner om ugen plus drikke-

penge. Jeg betalte 5 kroner om ugen til min mor. Så der var 

”masser af penge til overs”. Husk en biografbillet for børn ko-

stede 35 øre! 

”Mine aftner i Paradis” handler om en lille dreng, der var gode 

venner med en filmoperatør og derfor fik lov til, aften efter af-

ten, at opleve film, film… 

Min favoritbiograf var Søborg Teater, der lå der hvor Søborg 

Hjerte ligger i dag. Hver søndag kl. 14.00 mødtes jeg med 

kammeraterne. Filmen begyndte først kl. 16, men det gjaldt om 

at sikre sig en god plads, når filmen begyndte. Snakken var 

meget hurtigt om det vi skulle se – og især om det vi havde 

set. ”Ka’ du huske”. ”Nej, det var en anden film – din odder”! 

Osv. Kl. 15.30 blev vi lukket ind til billetkontoret. Vild trængsel! 

35 øre+OHS stor der på billetten (over hele salen). Næstsidste 

række var den bedste. Sidste række var forbeholdt de nyforel-

skede par. 
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Sidste nyt fra afdelingsbesty-

relsen: 

Vi har siden sidst brugt en del 

tid på regnskab, renoveringssa-

gerne, fjernvarme, postkasser og 

beboersager. 

Vi ser nu på det endelige regn-

skab for 2010-2011 og afdelin-

gens regnskab ser fornuftigt ud, 

på trods af at der har været en 

del dyre fraflytningsboliger og 

vandskader.  

Vi får et mindre overskud, som 

vi desværre, på grund af ændret 

lovgivning, ikke længere selv helt 

kan bestemme hvordan vi vil 

bruge. Mere om dette på bud-

getmødet til maj. 

Renoveringen af Triumfvej 47, 

er nu næsten i gang, kontrakten 

er ved at blive indgået med en-

treprenøren og de sidste god-

kendelser fra Kommunen er for-

håbentlig på vej, så vi kan kom-

me i gang i februar 2012. 

Ingeniørfirmaet Vissenbjerg, der 

skal gennemføre tilstandsvurde-

ring, er ved at komme godt i 

gang med forundersøgelser, som 

I er informeret om via en skrivelse 

fra boligselskabet.  

Undersøgelserne vil ske i de kom-

mende måneder, og der vil blive 

givet en status på budgetmødet i 

maj. 

Der er ikke så meget nyt om 

fjernvarmen, vores inspektør ar-

bejder på de sidste aftaler om en 

mulig ”booster station” placeret i 

varmecentralen, og ellers venter 

vi bare på at Vestforbrændingen 

kommer i gang med selve arbej-

det. 

Postdanmark postkasserne place-

ret  ved Bondehavevej får monte-

ret husnummer i reflekterende 

materiale, så de bliver mere synli-

ge. Placeringen af postkasser langs 

Bondehavevej varierer noget, det-

te skyldes hovedsagelig nogle 

uventede fundamenter i jorden. 

Nogle postkasser flyttes senere, 

men ikke alle. 

Vi vil gerne slutte med at ønske 

alle et godt og forhåbentlig aktivt 

2012. Vi kan i hvert fald se at der 

bliver nok at tage fat på for besty-

relsen. 
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HVAD VIL DU VÆRE TIL FASTELAVN?  

 

 

FOR BØRN OG VOKSNE               

I SELSKABSLOKALERNE                       

SØNDAG D. 19. FEBRUAR 2012 KL. 11.00. 

Der er præmier til konger og dronninger.  

Alle voksne som skal slå til tønden må gerne være udklædt                                                 

Fastelavns boller til alle. 

Slikposer Til børnene! 

 

 

                  

 

 

Deltager gebyr pr. barn 20,- voksne 15,- lægges i en konvolut 

sammen med nedenstående slip og afleveres i brevkassen til 

Kristine Lytje Bondehavevej 160, senest søndag d. 14. februar. 

-----------------------------------KLIP-------------------------------

Voksne _______Børn ________ Adresse__________________ 

Tlf._______________ Beløb vedlagt_____________________         
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  Hold øje med hinanden 

Afdelingsbestyrelsen har modtaget forslag om, at der sættes sikrings-

beslag på vinduer og døre, monteres dørtelefoner og lamper med be-

vægelsesfølere ved boligerne for at øge sikkerheden i afdelingen. For-

slaget er stillet på baggrund af, at der sker mange indbrud og hjem-

merøverier i landet. 

Afdelingsbestyrelsen har behandlet forslaget og er enige om, at afde-

lingen ikke skal bruge penge på dette. På langt sigt kan sikring af vin-

duer og døre tænkes udført i forbindelse med renoveringen. 

Vores opfattelse er at det giver en falsk sikkerhed, men hvis man som 

beboer ønsker at sætte dørtelefon eller en udvendig lampe med be-

vægelsesføler op for egen regning, er det selvfølgelig ikke noget, vi vil 

modsætte os. 

Vi vil i stedet opfordre til, at man, inden man åbner døren, ser gen-

nem vinduet i døren eller i det tilstødende rum, om den, der ringer på 

er en ukendt person, og at man spørger om årsagen til besøget, inden 

man åbner op. 

Vær opmærksom på at besøg fra det offentlige oftest sker efter aftale 

eller er varslet på forhånd. Besøg fra afdelingen i form af måleraflæs-

ningsfolk eller håndværkere, vil også altid være varslet eller aftalt på 

forhånd. Er du i tvivl om den besøgende har et lovligt ærinde hos dig, 

så lad være med at åbne døren! 

En uventet buket eller pakke kan modtages gennem vinduet. 

Indbrud er svære at gardere sig i mod, men lad det udvendige lys 

brænde, det er en billig måde at hindre uønskede gæster i at skaffe 

sig adgang i mørke.  

Hold øje med jeres naboer og giv jeres naboer besked, hvis I rejser 

på ferie/weekendophold eller andet, så de er opmærksomme på at 

jeres bolig er tom i en periode. Jeres nabo vil helt sikkert gerne holde 

øje med, om der sker noget, mens I er væk. 

Afdelingsbestyrelsen 
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 Afdelingsbestyrelsen 

Pr. 1.1.2012 

Lars Ulrik Hansen, Formand Marianne Lund, bestyrelsesmedlem 

Jørgen Brøsen, bestyrelsesmedlem Palle Nielsen, bestyrelsesmedlem 

Jens Højme, bestyrelsesmedlem Susanne Hansbo, 1. suppleant 

Peter Weng, 2. suppleant 7 

ARBEJDERNES BOLIGSELSKABS ÅRLIGE AB FEST 

LØRDAG DEN 24. MARTS 2012.  

Kom og deltag i festen, der vil som tidligere være af-

hentning med bus fra købmanden og programmet vil 

som altid – byde på buffet med god mad, underhold-

ning og lodtrækning om fine præmier på adgangskor-

tet. 

Invitation og program vil blive omdelt til jeres post-

kasser først i februar. 

 

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK 

VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT 

 

Tilmelding til Fastelavnsfest den 19. februar er vigtig! 

 

Tilmelding er vigtig af hensyn til det rigtige antal slik-

poser til børnene og fastelavnsboller til de voksne.
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I dag er bjerget lyserødt… 

 
 Det er det næsten 6000 meter høje bjerg Kilimanjaro i Afrika, jeg 

skriver om. Et bjerg, vi boede lige for foden af og som var så forskelligt at 

se på, at vi måtte ud hver eneste morgen for at beundre det. 

 Det eneste, jeg kendte til Tanzania 

og Kilimanjaro, var filmen ”Sneen på Ki-

limanjaro” med Ava Gardiner og Gregory 

Peck. 

 Vi var inviteret af vores familie, 

Far, Mor og 2 små drenge. De var frivilli-

ge i Tanzania i 2 år. Han som teknisk læ-

rer og hun som assistent på hospitalets 

apotek. 

 Min søster Inger og jeg blev hentet i 

Nairobi i Kenya og vi skulle så køre 400 kilometer sydpå. Inden vi kom 

til grænsen, skulle vi lige lære at sige goddag og hvordan har De det på 

swahili til tolderen. Det lød vist nok sådan: ”jambo” og ”habari”. Det blev 

forventet af én, og det skulle også bane vej for en let gennemgang. 

 Børnene havde på forhånd fået besked på, ikke at sige et ord til 

trods for, at de nok var de dygtigste til swahili, da de havde indfødt barne-

pige. Sagen var den, at familien havde købt yoghurt, sæbe, æbler mv i Ke-

nya og vi havde dansk slik og andet med fra DK, og det havde præsiden-

ten i Tanzania besluttet, var forbudt at indføre. Landet skulle være selv-

forsynende eller købe af kineserne, som de havde forskellige aftaler med. 

 En meget alvorlig afrikaner tog imod os i et lille hus med ét rum og 

ét skrivebord. Vi opførte os som forventet og kunne køre videre ad den 

400 kilometer lange landevej fra Nairobi til den tværgående landevej til 

Moshi. Det var faktisk første vej til venstre, idet der slet ikke var tværgå-

ende veje på hele stykket. 

 Allerede på den køretur så vi en del af disse flotte, høje masai-

mænd, der vandrer og vandrer med deres lange stave. De kronragede 

kvinder sad og solgte perlekraver mv. Af dyr så vi kun køer og gnuer. 

 Vi kom til Moshi, hvor de havde et godt hus at bo i. Det var på et 

indhegnet område, hvor også den Tekniske Skole lå. 
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Familien havde en pige - Rose - i huset, blandt andet til at passe drengene, 

når de ikke var i skole. Rose havde selv en lille dreng - Frank - på knapt 

et år. Til at passe ham, tog hun hver dag sin lillesøster med. De havde fem 

kilometer at gå hver morgen og aften. 

 Familiens voksne havde fået tildelt hver en lille motorcykel til ar-

bejdsbrug, men da de havde været så heldige at købe en brugt bil, kunne 

vi, der begge havde motorcykler hjemme,  få lov at låne dem. 

 Nu var der jo ikke pokkers mange biler på landevejene i Tanzania, 

så når sådan en stor dame - som jeg -  kom susende, blev der gjort store 

øjne, og mindre blev de ikke, da storesøster med samme størrelse kom 

bagefter. 

 Vi var ikke modige nok til at køre op ad bjerget selv, men familien 

tog os på tur derop i bilen. En hel vidunderlig oplevelse. Vi stoppede ved 

et lokalt marked, hvor de handlede med deres egne grøntsager, kød og 

frugter samt lerkrukker, som den I ser billede af. Den kostede fem kroner 

og tænk jeg fik den hel hjem. De viste figurer købte jeg på landevejen, 

hvor en afrikaner sad og skar dem. Tilsammen kostede de ca. 30 kr. 

 Vi måtte jo også prøve en anbefalet tur med 

et lille fly fra Kilimanjaro lufthavn til Mombasa i 

Kenya, så vi bestilte hotel, fandt det og gik rundt 

og handlede, - mest hos inderne, som det var ble-

vet os anbefalet. Helt trygge var vi nu ikke og 

især ikke, da vi opdagede, at Inger havde mistet 

nogle toldpapirer, som vi skulle vise i lufthavnen 

på vej hjem. Jeg smed så også mine væk og vi 

sagde, at dem havde vi aldrig fået. Den hoppede de på og vi kom hjem til 

Moshi, blandt andet med fire housecoats, syet efter mål til både os selv og 

to derhjemme. Inderne syede dem om natten, for vi var der kun et døgn.  

30 kroner stykket. 

 En dag tog familien, Rose, Frank, Roses lillesøster, Inger og jeg på 

safari. Madkassen blev pakket og vi kørte ret langt til et sted, hvor der var 

et krater, en sø og en masse dyr, der gik frit omkring. Elefanter så vi på 

afstand, men de havde dog lagt en klat lige ved bilen, mens vi sad et styk-

ke derfra og spiste. I den nærliggende sø var der så mange pelikaner, at 

den virkede helt lyserød. Flodhestene gabte dovent           Fortsættes s 14 


