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Kreativklubben/hyggeklubben 

Har fremover åben torsdage i ulige uger fra kl. 19.00 

Torsdag d. 28.02.13 

Torsdag d. 14.03.13   

Onsdag d. 27.03.13  (det er helligdag om torsdagen) 

Torsdag d. 11.04.13  

Torsdag d. 25.04.13 

Onsdag d.  08.05.13 (det er helligdag om torsdagen) 

Torsdag d. 23.05.13  Afslutning på sæsonen 

Her vil der blive disket op med lidt  godt til ganen 

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 interessen er til stede. 

Hilsen og på gensyn af Maggie og Bjarma 

 

Tøse aften. (for piger mellem 16 og 100 år) 

Kom og få en hyggelig aften sammen med 

andre fra Skoleparken, hvor vi sælger vo-

res tøj, sko, tasker, legetøj, bøger og andet 

til meget billige penge. 

Det koster 20 kr. at deltage som dækker 

kaffe, te, frugt og kage. 

Det foregår i fritidslokalerne følgende fre-

dage kl. 18.30: 

22. marts12. april, 24. maj, 30 august, 27. 

september, 25. oktober, 22. november. 

Venlig hilsen 

De fire tøser 

Sussi, Monica, May-Britt og Helle 
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Debat Debat Debat 

Husdyr 

I decemberudgaven af ”Park-Nyt” opfordrede MB til, at man skulle tilbyde at passe 

hund for familie og omgangskreds. Det skulle så bevirke, at de som normalt stemmer 

nej til husdyrhold, skulle ændre holdning, og dermed stemme ja ved næste afstemning. 

For det første et godt råd: Skader en hund forvolder under pasning eller luftning af an-

dre, er IKKE dækket af den almindelige lovpligtige hundeansvarsforsikring. Så det forsik-

ringsbevis, boligselskabet kræver at se ved pasning, er ikke noget værd. Der skal være 

tegnet en UDVIDET hundeansvarsforsikring før skader under pasning er dækket, og det 

skal man i hvert fald være opmærksom på, før man tilbyder pasning. 

Dernæst MÅ man altså respektere, at der findes mennesker som ikke mener, at andre 

menneskers husdyr er hyggelige at høre på, lugte til, få uønsket besøg af eller træde i 

efterladenskaber efter.  

Uanset hvor mange regler man laver for husdyrhold, vil de regler altid blive brudt af 

nogle – til stor gene for naboer – og uanset hvad der står i de regler om udsættelse af 

boligen, så kan beboeren til enhver tid klage og anke i det uendelige, og det kan tage 

flere år at effektuere en udsættelse af boligen. I de år, skal naboer så leve med eksem-

pelvis en kamphund, en hund der gør og hyler døgnet rundt eller uønskede besøg af en 

kat, der trænger ind gennem åbne døre og vinduer, og bruger både hus og have som 

kattebakke. 

Jeg er personligt ret plaget af gøende hunde, og besøgende katte fra boligerne på den 

anden side af Triumfvej – sidst en kat, som havde sneget sig ind uden at jeg opdagede 

det. Jeg vågnede klokken 3 om natten ved at urtepotter og lysestager smadrede, da 

katten forsøgte at komme ud, gennem et lukket vindue, og derved kom til at hænge fast 

i persiennen. Jeg troede, at jeg havde indbrud af hjemmerøvere, og var så bange, at det 

ikke kan beskrives – og jeg kommer aldrig af med lugten af katte-urin, der blev strintet 

ud i stuen, da katten kæmpede fastklemt i persiennen.  

Så nej – jeg skifter nok ikke holdning. Faktisk bliver jeg nok mere stejl for hver eneste 

gang vi skal bruge tid, kræfter og penge på 

den efterhånden faste årlige afstemning, der 

åbenbart skal fortsætte uendeligt uanset, at 

modstanden bliver stør- re for hver gang. Og 

når jeg stemmer nej til husdyr, selv om jeg 

er glad for dyr, så er det skam en meget vel-

overvejet beslutning fra min side, og også en 

beslutning med tanke på dyrenes behov, og 

ikke kun menneskers behov.   

B. Ravn 
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Erindringer      fortsat fra sidste nr. 

 

Hvad lavede den 9-årige Axel? Gik i byen til landhøkeren 

(1,5 km). Blev skældt ud hvis det gik for langsomt eller 

han havde fået det forkerte. Men det værste arbejde var 

at samle sten på marken. En tom hestevogn blev kørt ud 

på den bare mark. Når den var fyldt, så ud til en stenbun-

ke. Tømt! Så ud til det næste sted! 

Maden det første sted var forfærdelig! Kogte våde foder 

kartofler og kogt saltet soflæsk, der havde ligget så længe 

i saltkarret, at det ikke var tjeneligt mere til menneskefø-

de. De klagede til sognefogeden som gav dem medhold. 

Det hjalp lidt, men ikke meget.  

”Hvad fik du i løn, far?”. Opholdet, kosten, et par træsko, 

fri eftermiddag hver anden søndag – og af og til et par 

flade øretæver. Min far havde flere pladser inden konfir-

mationen, hvor skolegan-

gen sluttede. ØV, ØV. Det 

var nu lige ved at konfir-

mationen blev aflyst. Det 

viste sig, at et par af kon-

firmandinderne var gravi-

de. Den ene så meget at 

det kunne ses! Præsten 

nægtede at konfirmere 

dem. Så ville resten af hol-

det heller ikke konfirmeres. 
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  Provst og bisp tog affære og 

alle blev konfirmeret. ”Lad de 

små børn komme til mig”! 

Det kedede Axel at være ved 

landbruget. For meget hårdt 

arbejde, dårlig mad og ringe 

løn. Men den gang kunne 

man bare ikke rejse hjem. 

Man skulle være 18 år. Første 

Verdenskrig nærmede sig. 

Min far kom på session. Han 

blev kystartillerist med tjeneste ved Dragørfortet. ”Hvad 

mon fremtiden byder på”, tænkte han. Han blev glædeligt 

overrasket. Det var spændende, interessant og sjovt! Han 

gik så meget op i det, at han blev udnævnt til korporal og 

ville gerne blive ved forsvaret, men det var der også 

mange andre der ville, så han blev hjemsendt i 1916. Han 

havde haft en god tid som kystartillerist. Han havde lært 

3 ting: At spise med kniv og gaffel, At ligge med lagen, 

pude- og dynebetræk. Og at bruge underbukser (slut 

med hudløse inderlår). 

Tak far. Jørgen Brøsen, født Jensen. 
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Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen. 

Det var jo et rigtig positivt møde 

vi havde med Landsbyggefonden 

om støtte til renoveringen, men 

de ønskede ekstra dokumentati-

on på nogle af vores ønsker før 

det endelige tilsagn gives. Det 

omfatter ekstra undersøgelser i 

tagkonstruktioner, gulvkon-

struktioner og andre ting, mange af disse undersøgelser kan 

først udføres når foråret er kommet.  

Så vi kan ikke forvente at der ligger et klart og entydig t tilsagn 

når vi mødes til afdelingsmødet, som i år holdes onsdag den 22. 

maj kl. 18.30. Husk at sætte X i kalenderen 

Vi vil selvfølgelig orientere om hvor langt vi er og forventning til 

tidsplan på afdelingsmødet. 

På mødet vil vores nye mikrofonanlæg forhåbentlig være klar til 

at blive taget i brug, så alle kan høre hvad der bliver sagt! 

Ellers har vinteren ikke budt på de store udfordringer for afde-

lingsbestyrelsen….. vores regnskab for 2011-2012 blev pænt 

med et overskud på godt 120.000 kr., som henlægges i hen-

hold til gældende lovgivning. 

Renoveringen af Triumfvej 47 er forløbet godt, selvfølgelig har 

der også været udfordringer, men heldigvis har boligselskabets 

dispositionsfond, støttet når det var nødvendigt. 

Vi, afdelingen, må dog selv betale for beplantning, som udføres 

når der bliver plads og vejrliget tillader det. 

Vi glæder os til at byde vores nye beboere velkommen når de 

flytter ind den 1. marts. 
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 I den anledning arrangerer vi rundvisning i Skoleparken, for 

alle de nye beboere som er kommet til siden sensommeren 

2012. Det bliver den 22. april kl. 17.30. 

Vi håber at alle kommer godt gennem den sidste del af vinte-

ren, 

Afdelingsbestyrelsen 

 

 

FISKETUR 

 

Nu har I mulighed for at kom-

me ud og fiske med Teisten, 

fra Rungsted, mandag den 

29. april, med afgang kl. 

08.00. Vi er i havn igen kl. 

14.00. 

Der er 5 ledige pladser! 

Prisen er kr. 225,- per snude. 

Jeg håber, at I vil med en tur ud og nyde det gode vejr og 

trække en masse torsk og sild op af vandet. 

Måske er hornfisken kommet ind i Øresund og klar til at bide 

på. 

Tilmelding på mail luh@skoleparken.dk, tilmeldingen er binden-
de. 

 

mailto:luh@skoleparken.dk
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Der var engang. Af Jørgen Brøsen. 

Butikkerne i Skoleparken. 

”Er der forretninger i nærheden”? Det var det naive spørgsmål 

jeg stillede, da jeg skrev under på huslejekontrakten i det helt 

nye byggeri – Skoleparken. 

”Masser”! Lød svaret. Ja, det skal jeg love for. Det var i august 

1954. 

Fælles for alle forretningerne var, at de var lyse, venlige og 

med et rigt vareudbud og god betjening. Vi begynder med sel-

skabslokalet. Lige ved siden af lå der en fin fin bager med kon-

ditori. Fru Petersen sørgede for betjeningen. Næste butik var 

købmand Hansen med frue + en kommis. Alt (næsten) inden 

for kolonial-branchen. Hvis man skulle have fest i selskabsloka-

let, satte han alt det man havde brug for og hentede det, der 

ikke var brugt efter festen. Derefter afregnede man et par dage 

efter. Sidste på måneden trykkede han gerne på kasseappara-

tets røde knap, så betalte man til den første! 

Næste forretning var grønthandler Østergaard og hans kone. 

Der var torvefriske varer hver dag! 

Så runder vi hjørnet til slagter Munk. Det var en af de bedste 

slagter- og viktualieforretninger i Gladsaxe. Man købte varen. 

Betalte ved kassen og gik to skridt hen og hentede den indpak-

kede vare!! 

Næste butik var en dejlig kold fiskeforretning. Fiskehandleren 

var hver dag på torvet for at hente friske fisk. 

Næste butik var fru Ankers kiosk. Her var alle muligheder. Hvor 

var hun dog et sødt menneske. 

Næste forretning var isenkram og ”Dyp i Dyrups”. Indehaveren 

var Morten Krogh og han var ikke udlært i branchen. Men han 

gjorde hvad han kunne. Ind imellem læste han til ejendoms-
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mægler! Ja, det var ham, ejendomsmægleren: Morten Krogh, 

Jan Krogh osv. 

Så kom børnenes forretning: Legetøj! Man sagde at børnene 

her i Skoleparken havde flade næser. Ja, de kiggede og kigge-

de! 

Der hvor Triumf-bodegaen nu ligger var der en garnforretning 

med alt i garn og sy-artikler. 

Det var en stor fordel for Skoleparken med dette brede udbud 

af gode og fine forretninger. Der var jo næsten ingen der havde 

bil i de år. Så i dag må vi vove os længere væk! 

På hjørnet af Triumfvej og Hakonsvej lå skomager Lyster. På 

hjørnet af Stengaardsvænget og Einarsvej lå et ismejeri der 

bl.a. bragte morgenmælk til døren. Der hvor Rema1000 nu lig-

ger var der bager, skomager og vaskeri. 

Det var altså lidt dumt at spørge om der var forretninger i nær-

heden af Skoleparken, men det er altså længe siden. Men det 

gemmes stadig i mit sind! 
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AB fest 2013 

6. april 2013 på Marienlyst Skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er snart tid til at tænke på AB festen, og igen i år invi-
terer vi deltagere fra Skoleparken på en velkomst drink i 

fritidslokalerne, inden vi kører med bussen til fest. Ligele-
des inviterer vi på lidt natmad med mere, når bussen ven-

der hjem.  

Sidste år var vi 12 fra Skoleparken, og vi havde en rigtig 

hyggelig sammenkomst både før og efter festen. Vi håber 
flere kommer med i år, og når deltagerlisten kommer fra 

selskabet, sender vi invitation ud til hver enkelt. 
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Skal du have stor fest i haven? 

 
Du kan nu leje et stort luksustelt i 

Skoleparken. Teltet måler 4 x 8 
meter med plads til 30 personer. 

Pris 500 kroner. 
Kontakt Jens Højme, 2993 7370 el-

ler på mail:  

jenshojme@webspeed.dk 

Fastelavn 2013 

 

Atter i år—som i de sidste 50 år — befolkede feer, vikinger, 

jordbær, prinsesser, genbrugsmand osv. Selskabslokalerne i 

Skoleparken. 

Hvor er det dog en dejlig tradition! Dejlig kaffe og fastelavns-

boller. Saftevand og slikposer (årets bedste i den genre) til børn 

og voksne. 

Hermed en stor stor tak til Fritidsudvalget. 

Vi håber at I i mange år endnu vil fortsætte med dette dejlige 

arrangement. 

Hilsen Jørgen Køllesvinger 
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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 

vm4717@abg.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. 

Send til peterweng@live.dk 

Deadline næste nummer: 21. maj 2013 

————————————————- 

Flagudvalget: 

Ønsker du at låne flaget til en mærkedag så kon-

takt: 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 

peterweng@live.dk 

———————————————————- 

Yoga 

Mandag    18.00 - 19.30 

Henvendelse Lisbeth 4498 4128 

————————————————-———- 

Nærgymnastik: 

Onsdag i selskabslokalerne (for  pensionister) 

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 

Man kan træffe afdelingsbestyrelsen de 

næste gange den 6. marts, 3. april og 2. 

maj 

Kl. 19.00-19.30 i lokalet ved siden af 

vaskeriet. 

Deadline for næste nr.: 21. maj 2013. 

Indlæg sendes til Peter Weng:  

peterweng@live.dk 

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 


