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SKOLEPARKERNE 

 

 

  

Maj 2012 

Kæmpe Sankt Hans fest i Skoleparken,  

Lørdag den 23. juni 2012., Fra kl. 18.00 til 01.00 

Kæmpe program.  

Telte med borde/stole og toiletter. 

Formand Lars Ulrik holder båltalen. 

Læs mere side 4. 

HUSK! Vaskeriet er kun for Skoleparkens beboere. Hver-

ken gæster eller udeboende børn må benytte vaskeriet. 
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Gulve: 

Vi har nu oplevet nogle gange at der bliver lagt et nyt gulv oven på det eksiste-

rende gulv i boligerne, det går ikke hvis det bliver udført forkert! 

Gulvtæpper med gummibagside og trægulve lagt på en fugtspærre oven på boli-

gens oprindelige gulv giver fugt og svamp-/rådskader. SÅ DET ER FORBUDT at 

udføre. 

Hvis du ønsker at lægge ny gulvbelægning så kontakt vores varmemester; han 

kan fortælle dig hvad du må og hvordan du må udføre dit nye gulv. 

Husk at hvis du gør noget forkert i forbindelse med gulvbelægningen, så hænger 

du selv på udgiften til udbedring af de skader, der opstår. 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidslokaler: 

På sidste budgetmøde var der ønske om at fritidslokalerne under selskabsloka-

let igen kunne bruges til andet end klubaktiviteter for beboere i Skoleparken. 

Det vil vi gerne reklamere lidt mere for. 

Som et forsøg kan man derfor låne lokalerne om søndagen, eller i weekender, 

hvor der ikke er aktivitet i selskabslokalet. 

At bruge fritidslokalerne er gratis, men der skal betales for rengøring: pris 350,

- kr. 

Lokalet skal reserveres hos varmemesteren. 
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 Nyt fra afdelingsbestyrelsen: 

Så nærmer vi os igen det årlige budgetmøde, og så er det jo tid til at se tilbage 

på hvad vi har beskæftiget os med i det forgangne år; Det har jo mest handlet 

om renoveringssagerne og vandskader. Men også om nye borde til selskabslo-

kalet, indkøb af nye bord/bænke til de grønne områder, fjernvarmeforsyning og 

desværre også klagesager. 

Renoveringen af Triumfvej 47, blev for alvor sat i gang den 14. marts ved skilte-

afsløringen, med tilhørende taler af borgmesteren og Ryno Scheil. Nu krydser vi 

fingrer for at projektet forløber planmæssigt! 

Registreringen i forbindelse med renoveringen af resten af Skoleparken 1, både 

ude og inde, er også godt i gang, og I kan høre mere om det på budgetmødet, 

hvor Wissenberg (rådgivende ingeniør firma) deltager. 

Fjernvarmearbejderne afsluttes inden for en overskuelig fremtid, og så kan vi 

forhåbentlig se frem til billigere varme i den kommende vinter. 

Vi har desværre haft en del klagesager, så vi vil igen opfordre til at I hver især 

tager hensyn til jeres naboer. Husk at lydisoleringen ikke er den bedste, så 

dæmp stemmerne og musikken, både til hverdag og fest. 

Samtidig skal I huske at tage jer af jeres haver og altaner, så de fremstår ordent-

lige og pæne, hele året. Afdelingsbestyrelsens parkvandring sker først til efter-

året, så har alle forhåbentlig fået pusset, nusset og plejet, så vi ikke behøver at 

skrive til nogen! 

Muligheden for at møde bestyrelsen den første onsdag i måneden bliver godt 

brugt og det er vi er glade for, så vi løbende kan følge op på både klager, ønsker 

og ros. Vi håber at alle har fået svar/opfølgning på deres henvendelser. 

Den kommende bestyrelsesperiode vil igen overvejende handle om renove-

ringssagerne og økonomi, men forhåbentlig også om andre gode ting. Vi krydser 

fingre for at vi slipper for de store vandskader og skimmelsvampesager i det 

kommende år. 

Vi håber at I møder talstærkt op til budgetmødet onsdag den 23. maj 2012 

kl. 18.30. Til jer der ikke kan deltage vil vi gerne ønske god sommer. 

Afdelingsbestyrelsen 
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Hermed inviteres til stor Sankt Hans Fest på Josteinsvejs 

store legeplads. 

Lørdag den 23. juni 2012, fra kl. 18.00 til 01.00 

Der vil være opstillet telte med borde/stole og toiletter. 

 

Program: 

Kl. 17.00  Hoppeborg vil være opstillet. fra kl. 17.00 til 21.00 

                 hvor alle børn og barnlige sjæle er velkomne. 

 

Kl. 18.00  Er Grillen klar, så vi kan grille medbragt kød. 

Øl, vand og vin kan købes, kaffe medbringer I selv. Vi levere småkager. 

 

Kl. 18.00  Vil der vil være musik fra bandet C.U. Later, og senere spilles 

der op til dans 

 

Kl. 21.00  Bålet tændes og der vil blive afholdt båltale af Skoleparkens 

formand Lars Ulrik 

 

Hvis i kommer og spiser tilmelder i jer ved at ringe til Palle på tlf. 

24887863 eller Kristine 22167448.   

Hvis i kommer til bål og musik, er I bare velkommen. 

Kl. 01.00 slutter ballet. 

 

Os fra fritidsudvalget håber på godt vejr og at vi får en dej-

lig Sankt hans aften sammen.            
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Musikaften. 

Der var en nervøs og lidt spændt stemning i klublokalerne den fredag 

aften i Januar. Ville der overhovedet komme nogen, udover  Martin der 

havde sat dette i gang? 

Det gjorde der så, Martin havde sin Irske ven Allan med, og pludselig 

dukkede de op en efter en, ialt 7 musikere og en halv snes publikum`er.  

Det blev en forrygende aften, og jeg må sige en stor succes. Det var ty-

deligt at se, musikerne nød hinandens selskab og musik, at spille sammen 

med nogen man ikke kendte før, og vi publikum`er fik virkelig en oplevel-

se. Ved midnat blev der lukket og slukket, og alle var enige om at det 

ville være vidunderligt, om man kunne gentage dette en anden gang. 

Jens Højme 



6 

Teaterskole i USA 
  med 150 amerikanske børn. Nok for en tid 

 

 Det var på et tidspunkt af mit liv, hvor jeg  - foruden mit daglige arbejde 

som tegner i forsvaret – havde aftenjob som klubpædagog i en ungdomsklub et 

par gange om ugen. 

 En organisation ”Camp America” i New York havde fået hængt plakater 

op på Europas universiteter, gymnasier og lignende, hvor de søgte frivillige med-

hjælpere til børnelejre af forskellig slags. 

 Lærere, pædagoger og unge studerende kunne – via en repræsentant – 

tilmelde sig Camp America’s kontor, hvor de samlede et kæmpe kartotek, som 

ledere af diverse sommerlejre kunne søge i, for at få ”gratis” hjælp i sommerfe-

rierne. Det var spejderlejre, sejlsportslejre, lejre for jøder og kristne, lejre for 

sorte, for rige og fattige og hvad ved jeg. Trods det, at jeg var en del ældre, end 

de fleste ønskede, søgte jeg og fortalte lidt om, hvad jeg kunne og fik hurtigt 

svar fra Teaterskolen ”Beginners Showcase” i New York, der hver sommer 

flyttede op til Lake Sunapee i New Hampshire, dels med deres sædvanlige ele-

ver i New York og dels med børn fra andre stater. 150 piger og drenge, der alle 

så frem til en professionel karriere ved teatret, og 50 voksne instruktører, bal-

let- og sanglærere, scene- og lysfolk, køkkenpersonale samt alle vi andre fra 

mange lande, som skulle passe børnene. Vi fik flybillet betalt fra London til New 

York og retur, kost og logi samt 75 dollars i lommepenge. 

 Jeg sammenligner Beginners Showcase med ”Fame”, som vist alle har set 

på TV på ét eller andet tidspunkt. Showcase’en blev betegnet som nationens 

ældste og berømteste teenager sommerteater. Lederen skrev, at det ville glæde 

hende, hvis jeg ville være hos dem i ca. 2½ måned. Min opgave skulle være at 

passe en gruppe børn mellem 8 og 19 og sørge for, at de kom til de rette un-

dervisningstimer,  vaske deres tøj i quickvask, sy kostymer og meget andet. 

 Jeg havde fået tre måneders orlov fra mit arbejde og drog  af sted til min 

veninde i New Jersey, der kørte mig derop, mødte en masse nye mennesker, 

blandt andet svenske Li, som jeg skulle dele et usselt værelse med. En seng og 

to skuffer til hver, samt syv søm til at hænge tøj på.  Li og jeg er venner den dag 

i dag. 

 Nå! jeg havde ikke ventet luksus, men en teaterskole, som bestemt kun 

var for rige folks børn, havde jeg ventet mere af. Men jeg  

Fortsætter næste side 
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glædede mig til at få tildelt ”mine” børn, 

der ankom tre dage efter os. Jeg fik 7 

piger på 13 år og en uges tid efter fik jeg 

yderligere tre på 14, som en ganske ung 

hollandsk studerende ikke kunne magte. 

 Det var ikke børn, som jeg var 

vandt til fra ungdomsklubben på Nørre-

bro og i Ballerup, og alligevel kunne de 

sammenlignes. Jeg mærkede snart, at 

deres forældre heller ikke havde megen 

tid til dem. 

 Der kom hurtigt gang i præ-

sentation, rumfordeling, audition, mål-

tagning osv, for nu var det virkelighed. 

Der var to teatersale, ”Showcase Play-

house” og ”Forum Theatre”, og på otte 

uger skulle der spilles 16 forestillinger.  

Der var i forvejen hængt plakater op i omegnen således, at folk kunne komme 

og se forestillingerne for 2½ dollars per person. 

 Første udvælgelse var af ”skuespillere” til ”Annie Get Your Gun”. De 

sang, dansede og steppede mv. og tårerne flød både af glæde og skuffelse. Efter 

otte dages træning skulle ”Annie ..” spilles i fire dage. Imens trænede andre 

børn i den anden teatersal på den spansk, lyriske tragedie ”Blood  Wedding”,  

og igen andre trænede på ”Mame”. Sådan skiftede de mellem musicals og dra-

maer. 

 Mine piger var fuldt optaget og rimeligt tilfredse. Jeg vækkede dem om 

morgenen og spiste morgenmad med dem. Derefter gik de til træning, mens jeg 

syede kostymer,  underviste i ”Art and Craft”, var i Quickvask og meget andet. 

Systuen havde én professionel designer, resten var frivillige. Enkelte dage havde 

børnene og jeg eftermiddagen sammen, hvor vi kunne svømme i søen og slappe 

af et par timer. 

Fortsætter næste side 
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Da de spillede ”Oliver” havde én af 

”mine” piger rollen som Nancy og til 

trods for hendes nervøsitet, sang og spil-

lede hun som en engel. Alle de andre var 

også helt fantastiske. Ham, der spillede 

Oliver, var kun ti år, og tårerne trillede 

ned ad mine kinder, når han sang. Af 

nogle af de andre stykker kan nævnes 

”No, No, Nanette!”, ”Cabaret” og 

”Brigadoon”, som er stykket, hvor to 

flyvere kommer til en dal, hvor man al-

drig dør. (På dansk???). Jeg kan slet ikke forklare, hvad de børn kunne præstere. 

Selv mens vi alle 200 spiste i den store spisesal, blev der trænet dansetrin, step-

pet og øvet roller, både blandt børn og instruktører. 

 Alt gik op i teater og jeg elskede det, men det var også meget hårdt for 

os frivillige, for vi var jo med alle steder. Egentlig var det en grov udnyttelse af 

billig arbejdskraft, for der var ingen tvivl om, at den kvindelige leder tjente kas-

sen. Vi kom jo hurtigt til at holde af hver ”vores” unger og passede dem så godt 

vi kunne, både nat og dag. De blev ofte stressede, kunne ikke sove, havde hjem-

vé, skulle trøstes, pudres på de skoldede skuldre, høres i rollerne osv. Og så fik 

vi pludselig hashproblemer, som politiet bad os hjælpe med at få stoppet.  Det 

kunne vi selvfølgelig ikke, men mistede en nats søvn. 

 Til trods for, at mange af børnene var teenagere og endda næsten myndi-

ge efter danske forhold, så behandlede vi dem som børn. Pigerne boede på før-

ste sal over vores fælles spisestue og drengene i et hus nede ved søen et par 

hundrede meter væk. Hvis en dreng så meget som bevægede sig op ad trappen 

til 1. sal, var det hjemsendelsesgrund. Så enhver kan jo forestille sig, at med den 

strenge opdragelse, blev det en aldeles 

hysterisk nat, da drengene løb nøgne 

rundt forbi pigehuset, fordi præsident 

Nixon måtte forlade posten i forbindelse 

med Watergate-affæren. Magen til over-

ophedede piger, har jeg aldrig set. MEN 

trods besværlighederne var det en ufor-

glemmelig tur. 

Fortsætter næste side 



9 

Et par år før var jeg for øvrigt inviteret i Det Hvide Hus sammen med en flok 

amerikanske spejderpiger og guvernøren fra Connecticut. Nixons datter Caroli-

ne tog imod os i Det Ovale Værelse og fortalte lidt om hendes og familiens liv. 

 MEN det er en helt anden historie…… 

                                Else Larsen 

Fastelavn 2012. 

Konge uden krone! Krone uden konge! 

Fastelavns søndag vrimlede det med feer, Pippier, edderkop-

per, skotter, vikinger og mange andre væsener i Skoleparken. 

Fritidsudvalget havde vanen tro arrangeret tøndeslagning i sel-

skabslokalet. 

Det var ganske udmærket. Dejlig kaffe og boller. 

Det var nogle meget store tønder. En kølle blev smadret. Men 

heldigvis fik de lov at låne en superkølle af Jørgen Blodkølle.  

Fine præmier var der til første og sidste pind. Tak for arrange-

mentet. 

J. Brøsen 
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     Husk! 

Budgetmøde 

Onsdag den 23. maj 

2012 

kl. 18.30 

I selskabslokalet 
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Varmemesteren skriver 

 

 

 

Foråret står for døren i Skoleparken 
men desværre ser det ud til det lader 

vente på sig. Men vi håber snart at se solen skinne, og beplant-

ningen blomstre. 

For tiden er Skoleparken desværre noget rodet. Dette skyldes 
de store projekter der er i gang. Fjernvarmeprojektet ved at 
nærme sig sin afslutning, forhåbentlig inden for den næste må-

neds tid.  Når de er færdige med at rode ude i parken, skal de i 
gang i varmecentralen. Men det skal vil være skidt før det bliver 

godt. 

Vi omtalte vores vinterprojekter i et af de tidligere blade. Vi har 
nået det meste af det vi ville, dog ikke det planlagte projekt på 

stien mellem Bondehavevej og Josteinsvej. 

Men Erlingsvej har fået et tiltrængt løft. Et projekt vi selv glæ-

der os rigtig meget til at se, når de forskellige planter har fået 
lidt mere fat. Ellers er der sket mange andre ting i Skoleparken 

i løbet af det sidste års tid. 

Så det kan anbefales at gå en tur rundt i parken på en 

solskinstur i løbet af foråret. 

 

Fortsættes næste side 



12 

Vi har stadig rigtig mange planer for den videre forskønnelse af 

parken, men er altid lydhør over for jeres ideer. En renovering 
af de grønne områder som vi er i gang med tager tid, men som 

en klog mand engang sagde: ”Rom blev ikke bygget på én 

dag”. 

Som altid opfordrer vi jer til at lade være med at henstille andet 

affald end skrald i skralderummet. Det bedes bragt til de rigtige 

steder - og det er ikke lige inden for døren!!! 

Angående containerpladserne er vi desværre hårdt ramt af, at 
folk ikke kan finde ud af hvad der skal i de forskellige containe-
re. Det er primært folk udefra der kommer og læsser deres af-

fald af. Hvis I ser det, må I gerne forsøge at skrive nummerpla-

den ned. 

Ellers håber vi på en TØR sommer, så vi forhåbentlig ikke skal 

igennem de samme problemer som vandet medførte sidste år. 

MVH Ejendomsfunktionerne  
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Skoleparkens ejendomsfunktionærer 

Lars       Roy 

Martin      Ole 

Jan, varmemester 
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Vin for sjov aften 
I fritidslokalerne i skoleparken torsdag d. 7. juni 

 
Du bringer en af dine favoritvine (60-120 kr. i 

prisleje), og vi vil servere en lille lækker ostean-

retning. 

Aftenen vil også indeholde et par kortere foredrag 

og vi organiserer en sjov blindsmagning. 

Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig inden 

tirsdag d. 5. juni.   

Til Allan Dennehy på mail 

Adennehy@gmail.com  

Eller mobil: 21937836 

mailto:Adennehy@gmail.com
http://www.stemonline.com.au/products/L_atelier_du_vin_Verseur_Filtre-1223-51.html
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 Kreativklubben 

åbner igen dørene torsdag  

d. 6. september 2012 kl. 19.00 

Lad os mødes under hyggelige former til 

en god snak, med en kop kaffe/te til. Alle 

er velkommen, ung som gammel også 

hvis du bare har lyst til lidt hyggeligt sam-

vær med andre beboere fra Skoleparken. 

Der vil i vinterens løb være mulighed for aktiviteter, hvis 

interessen er til det. Der er mulighed for at benytte syma-

skiner i klublokalerne. 

Hvis du er i besiddelse af en kreativ evne, eller har forslag 

til aktiviteter ud af huset, og har lyst til at dele det med 

andre, så kom ned i klubben og hils på os. 

Mulighederne er mange, hvis interessen er til stede.  

Hilsen og på gensyn af  

Maggie og Bjarma  (28217272 el. bjarma@sol.dk 

Tlf.: (28217272 el.bjarma@sol.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@skoleparken.dk 

Skoleparken 2:  

Mogens   44442789 

Mogens.lundberg@mail.dk 

————————————————- 

Fritidsudvalget 

Palle:    2488 7863  

pne@ncc.dk 

————————————————-- 

Bladudvalget 

Peter Weng  4028 2486 

Weng.peter@gmail.com 

(ansvarshavende) bladudvalgets  

postkasse ved VM’s kontor. 

Deadline næste nummer: 

24. 8. 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  19.00 - 21.30 

Kontakt Bjarma:  2821 7272 
 

 

Tøseaften: 

Kontakt Monica:  4033 3164  

Mød bestyrelsen: 

Man kan træffe afdelingsbestyrelsen de 

næste gange den 2. maj, 6. juni og 1. au-

gust 2012 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 


