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Juletræs tænding   

 

Lørdag 1. december 

Ved Selskabslokalerne. 

 

Traditionen tro tænder vi ju-

letræet kl. 17.00. 

 

Martin T.C. vil spille til 2 ju-

lesange, som vi synger når 

træet er tændt. 

 

Julehilsen Fritidsudvalget 
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Julespisning i 

Skoleparken selskabslokaler 

Lørdag den 1. december 2012 

 Vi starter kl. 18.00 

 
Det er rigtigt juleflæskesteg og ris a la mande der 

bliver serveret. 

Efter maden vil der være kaffe og et enkelt spil ban-

ko 

Festligt samvær. God mad og et spil banko – noget 

for dig? – så tilmeld dig… 

 

 

Deltager gebyr pr. 125,- pr/person.  100,- for pensio-

nister lægges i en konvolut sammen med nedenstå-

ende slip og afleveres i brevkassen til Kristine Lytje 

Bondehavevej 160, senest fredag d. 23. december 

 

——————————— Klip ——————————————- 

Navn_____________________________________________ 

Antal børn _______ Antal voksne____________ 

Adresse__________________________________________ 
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OPFORDRING !!! 

Hvis nogen i din familie eller omgangskreds har HUND,  

så tilbyd at passe den! 

Det kræver blot en skriftlig tilladelse fra varmemesteren om at 

du passer hunden i optil 14 dage ad gangen. 

På denne måde kunne beboere der altid stemmer NEJ her i 

Skoleparken, finde ud af / opdage, og endda måske vænne sig 
til, at det slet ikke er så forfærdeligt at bo et sted hvor nabo-

en / underboen har et firbenet væsen og derved får vendt for-
domme og alt det negative til noget POSITIVT og måske næ-

ste gang stemme JA TIL HUSDYRHOLD! 

Lad mig endnu engang argumentere for det at ha’ hund: 

- du er aldrig alene 

- du kommer ud HVER dag; møder andre mennesker 

- du er mere tryg; indbrudstyvene går forbi DIN dør 

- du får motion/frisk luft: sundt og livsbekræftende 

HUNDEN ER MENNESKETS BEDSTE VEN !!! 

 

                                 

MB Jost.111  
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Spil-sammen-aften 

Fredag d. 23. november 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. 
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 Juletræ i Skoleparken               

Søndag d. 2. december kl. 11.00 

Atter engang indbyder Festudvalget til 

juletræ i Skoleparkens selskabslokaler 

 

Julemanden og hans nissebande vil na-

turligvis være til stede   

Der er bl.a. STORE SLIKPOSER til bør-

nene. 

Deltager gebyr pr. barn 25,- voksne 20,-  

Deltager gebyr pr. barn 25,- voksne 20,- lægges i en 

konvolut sammen med nedenstående slip og afleve-

res i brevkassen til Kristine Lytje Bondehavevej 160, 

senest fredag d. 23. december 

——————————— Klip ——————————————- 

 

Navn_____________________________________________ 

Antal børn _______ Antal voksne____________ 

Adresse__________________________________________ 
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Juletræet 

Vi husker tydeligt, da vi fik dig af Åse, som kom 

med dig i en potte. Du blev plantet ud på som-

merhusgrundet. Nej, hvor var du stolt over, at 

du var det højeste træ på grunden. 

Men nu fylder du for meget! Derfor skal du være 

juletræ i Skoleparken. Kan man tænke sig en 

større ære? 

PS: Nu håber vi alle, at der ikke bliver parkeret 

en stor væmmelig bil foran dig så man ikke kan 

se, hvor smuk du er. 
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Min hobby 

På skattejagt i et parallelt univers  

Skjulte skatte, kreativ konkurrence og toptunet teknolo-

gi. Geocaching er en hobby, der kan dyrkes af alle men-

nesker over alt på kloden med naturoplevelser og motion 

til følge. Men sig det ikke til nogen  

”I use multi-million dollar defense satellites to find Tupperware 

hidden in the woods… What’s your hobby?”, står der som det 

første i Dansk Geocaching Guide.  

Citatet indkapsler essen-

sen i geocaching. Rundt 

om i Danmark har nogen 

gemt knap 28.000 vand-

tætte beholdere, kaldet 

cacher. De kan være bit-

tesmå møtrikker eller 

kæmpestore containere, 

men de fleste er på stør-

relse med en madkasse. 

Fælles for dem alle er, at 

de som minimum indeholder en logbog, og at deres GPS-

koordinater er registreret på internettet. Geocaching handler 

om at finde disse cacher, skrive sit navn i logbogen og melde 

tilbage om det, man har oplevet undervejs. Der findes godt 1,5 

mio. cacher verden over, og for at lege med skal du blot bruge 

en blyant og en smartphone.  

Cacher i alle sværhedsgrader  

Alle cacher har en rating: et tal mellem 1 og 5 for, hvor svær 

den er at finde, og hvordan terrænet omkring den er. En cache 

med fem i sværhedsgrad kan være gemt i en grankogle i skov-

bunden, og en terræn-femmer kan ligge i et bjergpas. Den per-
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son, der lægger cachen ud, vurderer dens rating, og der findes 

cacher i alle sværhedsgrader. Der er endda en særlig kategori 

til kørestolsbrugere.  

Udover de traditionelle cacher er der dem, som man skal løse 

gåder for at kunne finde. Eller cacher, som kræver, at man 

først finder andre cacher, som indeholder ledetråde til positio-

nen på den endelige cache. Man kan også konkurrere om at fin-

de flest cacher eller være den første, der finder en helt ny ca-

che. 

Det er dog ikke kun pjat. Det er også frisk luft, motion og hjer-

negymnastik. Ting, børn kunne have godt af i stedet for at sid-

de foran fjernsynet hele dagen. Og det er alt sammen forklædt 

som højteknologisk skattejagt i et parallelt univers, som ikke-

geocachere er helt uvidende om. Disse uindviede bliver tilmed 

kaldt mugglere (Harry Potter-universets betegnelse for perso-

ner, der ikke har magiske evner). Så det burde være let at få 

børn med på legen. Det handler bare om at pakke den rigtigt 

ind. 

Se endvidere: www.geocaching.dk og www.geocaching.com 

Vil du have en introduktion til geocaching er du velkommen til 

at kontakte mig: Peter Weng, Halbjørnsvej 31. Tlf.:4028 2486 

 

. 
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Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen: 

Overskriften kunne også være ”mens vi venter på Landsbygge-

fonden”. Vi ser frem til den 15. november hvor repræsentanter 

fra Landsbyggefonden besigtiger Skoleparken. Der er lavet et 

stramt program, for den 1½ time som de er i Skoleparken. Der 

skal både besigtiges altaner, tage, boliger med og uden skim-

melsvamp, fællesarealer og mange andre ting. 

Vi må jo så se om Landsbyggefonden kræver ekstra dokumen-

tation, eller mener at det fremlagte materiale og rundvisningen 

er dokumentation nok til at de vil skænke os nogle penge til re-

novering af vores afdeling. 

I september gik vi parkvandring og 44 blev tilskrevet, der kom-

mer om et øjeblik skrivelser ud til de der ikke har fulgt op på 

klagepunkterne. Her må afdelingen udføre arbejdet for beboe-

rens regning. 

Næsten som forventet er der ikke noget at spare ved at skifte 

tv-signal leverandør. Der er ikke nogen der kan konkurrere med 

YouSee/danskkabeltv. Så det gør vi ikke mere ved. 

Arrangementet 

den 10. septem-

ber med Golden 

Days var helt for-

rygende, der var 

cirka 30 spørge-

lystne og interes-

serede fremmød-

te, som blev vist 

rundt og fik for-

talt om Skolepar-
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kens historie og forventninger til fremtiden. 

Renoveringen af Triumfvej 47 skrider stadig planmæssigt frem, 

vi håber at kunne fremvise en prøvebolig og holde et rejsegilde 

inden årets udgang. 

Fjernvarmen kom godt og problemfrit ind i varmecentralen og 

ud i vores varmerør, og det varmevand er også koblet på. Nu 

mangler kun det sidste arbejde i varmecentralen som snart af-

sluttes. 

Vi kan jo se i butikkerne at julen 

nærmer sig så med denne korte ori-

entering vil vi ønske jer en rar vinter, 

og en god jul og godt nytår! 
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 Erindringer.                      Af Jørgen Brøsen 

Det var et rigtigt trist efterårsvejr da den lille familie krøb sammen på Viby St. 

(10 km. Syd for Roskilde). Det var den 31. oktober 1894. Familien var Frederik 

og Else og deres 2 børn Viva på 3 år 

og Axel på 5 måneder. 

Nej hvor var de trætte. Hele ugen 

havde de rejst fra Smålandsstena i 

Sverige. 

Gået, kørt med hestevogn, sejlet og 

kørt med tog. Nu ventede de på den 

hestevogn der skulle køre dem ud til 

den gård, hvor Frederik skulle være 

staldkarl. 1,28 kroner om dagen på egen kost, og Else skulle malke 9 køer 2 

gange om dage. 9 øre pr. ko = 81 øre. Da det var en familie fik de lov til at bo i 

et lille hus, der hørte til gården.  Der kom en hestevogn hen mod dem. Kusken 

havde en hvid seddel i hånden. ”I er måske Frederik og Else med 2 børn?”. ”Ja, 

ja” var svaret. ”Så sid op”. 

Var det dét hus – eller det? Nej hvor var de spændte. ”Ja her er så jeres gods” 

udbrød kusken. Det var et pænt lille hus. Bindingsværk, lerklinede vægge og 

lerstampet gulv. En lille forstue med nogle 

knager. Selve opholdsstuen var vel 30 m2. 

Der var et køkkenbord (uden vask), et 

brændekomfur og en brændeovn. En stor 

fast seng kunne nok rumme dem alle 4. 

Halm i bunden og flere gamle tæpper som 

dyne. En lokumsspand stod under køk-

kenbordet sammen med en drikkevands-

spand. Der hørte en have til og en hel 

masse brænde. 

Dette var min far Axel Oskar Kristian 

Jensens barndomshjem. Da min far var 2 

år fik han en lillebror. Og da han var 6 en lillesøster. Så der var trængsel i fami-

liesengen – eller som min slagfærdige far sagde…”Nå, lad det nu ligge”. Da min 
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 far var 6 år kom han i skole. Sikke en forandring. Han kendte godt bogstaverne 

og kunne tælle til 100. Det var en mægtig god lærer han fik. Ikke så meget ter-

peri. F.eks. lærte de geografi ved at lave en kopi af Danmark på et stykke jord 

der hørte til skolen. Som den lærer kunne fortælle, han var veteran fra 1864. Ild 

på den lange pibe og så… Men han sluttede altid med ”Krig er det værste af 

alt!”. 

Mindst 1 gang om året blev der arrangeret en tur til Fredensborg Slot. Som jo 

dengang var samlingssted for konger, kejsere og selv zaren af Rusland! Det var 

lige ved at min far ikke kom med, han havde kun jernbeslåede træsko, og det 

måtte man ikke gå med på kongens bonede gulve. Men så tog farmor fat! 

”Selvfølgelig skal du med. Du kan låne mine sorte sko. Vi stopper dem med lidt 

vat og spænder remmen over vristen”. Og så kom Axel til Fredensborg. Og 

havde en dejlig dag som han levede længe på. 

Min far sagde tit: ”Da jeg var 9 år sluttede min barndom. Jeg kom ud som tjene-

stedreng”. Ikke fordi farmor og farfar ville af med mig, men der var ikke plads i 

det lille hus og det kneb gevaldigt med at skaffe penge til mad. I maj 1903 be-

gyndte min far også på en gård 3-4 km fra sin familie. Han delte værelse med en 

af karlene på gården, og det var et hjørne af kostalden afskærmet med et par 

løse vægge. Masser af fluer om sommeren og iskoldt om vinteren. Når de våg-

nede om morgenen var der istapper der hvor deres ånde havde ramt dynekan-

ten. Toilet sammen med køerne. Næsten hver lørdag var karlen til bal og ofte 

havde han en pige med hjem. Så måtte min far bare holde sig helt nede i det ene 

hjørne af sengen og holde k….! 

Men der var en ting som var værre. ROTTER! 

De måtte hænge alle deres ting på kroge med 

snor ned fra loftet! Drengene tjente lidt lom-

mepenge ved at slå rotterne ihjel. Beviset! 10 

rottehaler i et bundt = 10 øre. Det foregik hos 

sognefogeden, der ikke så så godt og ikke lagde 

mærke til, at der var 3-4 rødbederødder i mel-

lem. Men Axel dog! 

Fortsættes i næste nr. 
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Tøjaften for tøser fortsætter i Fritidslokalerne. 

Fredag d. 30.11.12 kl. 18.30 

Fredag d. 25.01.13 kl. 18.30 

Fredag d. 22.03.13 kl. 18.30 
Kvinder i alderen 16-100 kan deltage og tag ger-

ne veninder med. 

Medbring tøj, legetøj, smykker og lign., som 

man gerne vil sælge til meget billige priser. Du 

er velkommen til at deltage uden at købe noget, 

eller medbringe noget. Du kunne jo blive fristet. 

Husk kontanter og småpenge. 

Arrangementet koster 20 kr. for deltagelse. Her 

får du kaffe/the og kage. Andre drikkevarer må 

selv medbringes. 

Kontakt Monica Østerlyng på tlf. 4033 3164 

 

 

 

Yoga 
Der vil nu være mulighed for fremover,  

at opleve 1½ times yoga en gang i mellem 

på vores opstartede hold i Fritidslokalerne.  

Yoga  foregår 

mandage fra kl. 18.00 til kr. 50.00 pr. aften 

Riv ud og hæng op så du husker tiderne! 
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Kreativklubben/hyggeklubben 

Har fremover åben  torsdage i ulige uger fra kl. 19.00 

Torsdag d. 08.11.12 

Torsdag d. 22.11.12  fra kl. 18.00 

denne aften vil der være mulighed for at fremstille juleting, evt. juledeko-

rationer. ( medbring selv materialer til juledekorationen) 

Husk evt. at tage saks med. 

Torsdag d. 06.12.12  afslutning på 

2012 

Torsdag d. 03.01.13  

Torsdag d. 31.01.13 

Torsdag d. 14.02.13 

Torsdag d. 28.02.13 

Torsdag d. 14.03.13 

 

For dem som ikke kender til Kreativklubben er der her mulighed for at 

mødes under hyggelige former til en kop kaffe/te og lidt brød til. Alle er 

velkommen, ung som gammel. Der vil være mulighed for komme med 

ideér til aktiviteter enten ud af huset el. i klubben. Du har også mulighed 

for at benytte symaskiner i klublokalerne. 

Mulighederne er mange, hvis inte-

ressen er til stede. 

Hilsen og på gensyn af 

Maggie og Bjarma 

Riv ud og hæng op så du husker tiderne! 
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Vin for sjov aften 

I fritidslokalerne i skoleparken  

Fredag den 18. januar kl. 18.30—21.30 

 

Så er det igen tid til en ”Vin for sjov aften” i vores fritids-

lokaler i skole- parken. Du brin-

ger en af dine favoritvine (50-

120 kr. i pris- leje) og vi vil ser-

vere en lille lækker ostean-

retning. 

 

Aftenen vil og- så indeholde et 

par kortere foredrag og vi organiserer en sjov blindsmag-

ning. 

Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig senest da-

gen før arrangementet  til Allan Dennehy  

på mail Adennehy@gmail.com  

eller mobil:  21937836  

mailto:Adennehy@gmail.com
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Vi må da håbe at vores gæster er bedre til at køre end til 

at parkere! 

For det kan da ikke være vores egne naboer der ikke kan 

ramme inden for parkeringsbåsene, og ikke kan finde ud 

af at holde alle 4 hjul på vejbelægningen, eller har svært 

ved at sætte motorcyklerne på motorcykelparke-

ringspladsern? 

Eller ……………… er det? 

Hilsen Formanden 
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Opsamling på parkvandringen 2012. Alt gik fint. 
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OM AT GI OG TA 

Tanke opad jul 

 

O ,julegavegiver! 

Hvor er dog 

den fryd at gi 

I sammenligning 

med at få! 

Det synes jeg 

alle bør forstå. 

I hvertfald da  

min tantes bror,  

han får af mig  

ved julens bord 

det slips jeg fik af ham i fjord. 

 

Piet Hein 

Sendt af Vita Reehaug 

 

 

Og husk så lige, at festudvalget ar-

rangerer Fastelavnsfest søndag den 

20. februar 2013. Mere info senere. 
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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 

Lars Ulrik Hansen 4018 6875 

luh@skoleparken.dk 

(ansvarshavende) bladudvalgets  

postkasse ved VM’s kontor. 

Deadline næste nummer: 

20. februar 2013 

————————————————- 

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: 

Onsdag i selskabslokalerne (for  pensio-

nister) 

Hanne Becker 2013 0579 

 

Kreativ-klubben: 

Torsdage  18.30 - 21.30 

Kontakt Bjarma:  2821 7272 
 

 

Tai Chi (øvede): Tirsdag kl. 17.00 

Peter Weng  4028 2486 

Mød bestyrelsen: 

Man kan træffe afdelingsbestyrelsen de 

næste gange den 5. december og den 2. 

januar 2013l, 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 


