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Juletræs tænding   

Lørdag 1. december 

Ved selskabslokalerne. 

Traditionen tro tænder vi juletræet  

kl. 17.00. 

Martin T.C. vil spille til 2 julesange, som vi synger, når 

træet er tændt. 

Der serveres Gløgg, juice og æbleskiver. 

 

Tilmelding ikke nødvendig. 

Julehilsen Fritidsudvalget 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=G3MSzo7ROqa8yM&tbnid=YwITHEBLNPEFpM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffestsange-cordua.dk%2F%3Fattachment_id%3D844&ei=MxNsUuDCOObJ4AS-iICwCw&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjC
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 Boligstøtte/Boligsikring 

Vidste du: 

At boligydelsen ikke automatisk sti-

ger, når huslejen stiger? 

At det ikke længere er kommunen, 

man henvender sig til ang. tilskud? 

At man en gang om året har ret til at få vurderet, om man er 

berettiget til at få boligydelse? 

I dag bliver det hele styret af: Udbetaling Danmark 

Se mere på www.borger.dk 

Kongens Vænge 8 

3400 Hillerød 

Skade-erstatning? 

Multiservicemanden kom farende med dagens ret. Ringede på 

en dør på altangangen. Ingen hjemme! Stillede bakken med 

mad uden for døren og løb igen! 

2 krager så chancen - dykkede ned og åd! Mørbradgryde med 

mos og sovs, UHMM! Er der mon noget der hedder Krageerstat-

ning? 

Glædelig jul fra alle fuglene i Skoleparken. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=G3MSzo7ROqa8yM&tbnid=YwITHEBLNPEFpM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffestsange-cordua.dk%2F%3Fattachment_id%3D844&ei=MxNsUuDCOObJ4AS-iICwCw&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjC
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  Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen 

 

Lad os starte med renoveringen: 

der er ikke noget nyt fra Landsbyg-

gefonden! Vi har bedt vores rådgi-

vere fra Wissenberg om at sende en 

føler ud om hvor sagen ligger og 

om der er brug for supplerende ma-

teriale, så nu må vi se hvad der 

kommer ud af det! 

Og så ikke mere om den sag………. 

 

På parkeringspladsen ved Triumfvej 47 er slidlaget nu blevet 

lagt, og byggeregnskabet er afsluttet, samlet set blev det en 

smule dyrere end budgetteret, men ikke mere end at merudgif-

ten dækkes af vores henlæggelser. 

Hvad er det der gør at nogle få mennesker partout ikke vil 

overholde gældende regler? Både love og husordener overtræ-

des når: 

Man parkerer, hvor der er opmærket med parkering forbudt 

eller lige foran vaskeridøren, fordi man ikke gider gå 10 eller 20 

meter fra parkeringspladsen. 

Man passer hund uden fornøden pas-

ningstilladelse. 

Man smider haveaffald og andet ind 

til naboen eller ind i hække og buske. 

Man spiller høj musik eller larmer 

uden at tage hensyn til sine naboer. 
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 Når man vælger at bo alment, væl-

ger man også at skulle indordne sig 

under de regler der gælder i afdelin-

gen.  

Så til de få: overhold reglerne af 

hensyn til jeres naboer i Skolepar-

ken. 

 

 

Som nævnt i sidste nummer blev 31 beboere tilskrevet efter 

sidste parkvandring og af dem blev 11 tilskrevet 2. gang. Efter 

en sidste opfølgningsrunde den 14. oktober, har varmemeste-

ren nu sat gartneren i gang hos de få, der så heller ikke fik fulgt 

op på den sidste skrivelse! 

I øvrigt er gårdmændene også i gang flere steder i parken. I 

efteråret og vinteren fældes en del træer mellem Josteinsvej og 

S-banen, så der kommer sollys ned til boligerne på de 4 hjør-

ner, der ligger tættest på S-banen. 

Vores administra-

tion arbejder sta-

dig intenst på at 

få lejet køb-

mandslokalerne 

ud igen, så forhå-

bentlig er der 

snart positivt nyt i 

den sag! 
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Fra vaskeri udvalget skal vi bede om at man husker at tømme 

vaskemaskiner mv. 

herunder også kur-

vevognene, og ikke 

lader dem stå med 

tøj i flere timer, ja 

endda dage, efter at 

man har vasket. 

Alle brugerne af va-

skeriet skulle gerne 

kunne komme til 

uden at skulle flytte 

rundt på andre bebo-

eres tøj. 

Hvis du har behov for at tale med afdelingsbestyrelsen så har 

vi, som altid, åbent for beboerfremmøde hver den første ons-

dag i måneden mellem kl. 19.00 og 19.30 undtagen i juli. 

Kan du ikke komme på det tidspunkt, så læg i stedet et brev til 

os i vores postkasse ved afdelingskontoret eller send os en mail 

på ab4717@abg.dk, så vil vi følge op på din henvendelse hur-

tigst muligt. Men husk at vi, som alle andre, også gerne vil ha-

ve fri når vi har fri! 

 

Nu skal det jo ikke være surt alt sammen, ef-

teråret er måske våd og vinteren kold og 

mørk, men Skoleparken er stadig smuk når 

man går en tur, så med det vil vi ønske jer 

alle en god jul og meget snart også et 

godt nytår. 

Afdelingsbestyrelsen 

 

mailto:ab4717@abg.dk
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Julespisning i Skoleparkens selskabslokaler 

Lørdag den 30. november 2013  

Vi starter kl. 18.00                                                                       

  

Det er rigtig juleflæskesteg og ris a la mande der 
bliver serveret. 

Efter maden vil der være kaffe og et enkelt spil  

Banko. 

Festligt samvær. God mad og et spil banko – noget 

for dig? – så tilmeld dig… 

 

Deltager gebyr pr. person 125,- pensionister pr. person 
100,- lægges i en konvolut sammen med nedenstående 

slip og afleveres i brevkassen til Kristine Lytje Bondehave-
vej 160, senest fredag d. 22. november 

……………………………….KLIP……………………………………. 

 

Navn……………………………………….. 

Antal deltager til Julemiddag……………. 

Adresse……………………………………. 

Tlf……………………………………….. 

Beløb vedlagt………………………….  

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ig1ACMukR4vvKM&tbnid=2mJPXzUesl8TfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipart.kirkerne.dk%2FGuirlande-borders-Clipart-af-juleborders-til-pynt-paa-dit-print.5337.0.html&e


8 

Juletræ i Skoleparken 

Søndag d. 1. december 2013 

Atter engang pyntes der juletræ i Skolepar-

kens selskabslokaler 

 

Julemanden og hans nissebande vil naturligvis 

være til stede   

Der er bl.a. STORE SLIKPOSER til børnene. 

Løjerne starter kl. 11.00   

Fritidsudvalget. 

 

 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=G3MSzo7ROqa8yM&tbnid=YwITHEBLNPEFpM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffestsange-cordua.dk%2F%3Fattachment_id%3D844&ei=MxNsUuDCOObJ4AS-iICwCw&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjC
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Deltager gebyr pr. barn 25,- voksne 20,- lægges i en kon-

volut sammen med nedenstående slip og afleveres i brev-

kassen til Kristine Lytje, Bondehavevej 160, senest fre-

dag d. 22. november 

…………………………………………….klip…………………………………………. 

 

Navn…………………………………………………… 

Antal voksne til juletræsfest …… børn til juletræ…………. 

Adresse……………………………………………. 

Tlf.……………………………………… 

Beløb vedlagt……………………………                                                               

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=G3MSzo7ROqa8yM&tbnid=YwITHEBLNPEFpM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffestsange-cordua.dk%2F%3Fattachment_id%3D844&ei=MxNsUuDCOObJ4AS-iICwCw&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjC
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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 vanske-

liggøre arbejdet med snerydningen. Her tænkes der specielt på 
Bondehavevej, hvor vi flere gange oplever ikke at kunne feje 
fortovet. 

Samtidig henstiller vi til, at folk ikke holder med hjulene på 
græsset langs Josteinsvej. Og ikke benytter pladsen bagved ha-

veaffaldscontaineren ved Josteinsvej 15 til parkering i hverda-
gen mellem kl. 7 og 15. 
 

Beboere med altan bedes huske jævnligt at rense altanristen 
for blade og jord mv. 

 
Beboere der har egen kælder-lyskasse bedes ligeledes sørge for 
at rense for jord og blade. Ligeledes er det altid en god ide at 

tjekke tagrenderne mens I nu har spanden fremme.  
 

Grønne projekter: 
Langs banestien mellem Josteinsvej og Bondehavevej er vi gået 
i gang med næste etape. Desværre har vi haft lidt problemer 

med maskinerne som ikke er helt unge mere. Dette medfører 
det går lidt langsommere end vi ønsker, men ligeså snart de er 

funktionsdygtige igen skal vi nok komme videre. 
 
På engen ved Bondehavevej mod ”voldene”, og ved basket ba-

nen er der desuden påbegyndt at få tyndet ud i væksten, stam-
met op i træerne med mere. 
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På bagsiden af butikkerne bliver de små bede også ryddet. 
 

Ved containerpladsen på Josteinsvej er bedet blevet ryddet, og  
der er sået græs i stedet. 
 

Desværre er vi heller ikke gået fri af påsatte brande i Skolepar-
ken, det er gået ud over torvet denne gang. Vi arbejder på det 

snart er tilbage i en præsentabel stand igen. 
 
Hilsen ejendomsfunktionærerne 
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Gammelt nyt fra Norge 
     Her er den så, den 

ofte omtalte top PI-

LARGURI med navn 

efter den skønne pi-

ge, der i 1612 stod 

deroppe og blæste i 

sit horn, da hun så 

skotterne kom-me for 

at indtage Gud-

brandsdalen. 

 Når hun blæste, kun-

ne de bønder, der 

stod på modsatte 

side, starte med at 

rulle kæmpe sten ned 

over området og derved forhindre fjenden i at komme frem til Gudbrands-

dalen. 

Til højre i billedet kan I se den grønne elv Lågen lige ved kanten af terras-

sen. Den mødes lidt længere til venstre med den blå Ottaelv - et mærke-

ligt syn. Men Fossekall – Norges nationalfugl – er selvfølgelig ligeglad, 

den flyver, svømmer og dykker i en uendelighed og trodser den stærke 

strøm. 

Sådan kan vi – min søster og jeg – sidde i timevis og nyde udsigten, mens 

vi spiser lefser, lumber, flatbrød og multesyltetøj. 

Her har jeg to historier om norsk mad: En englænder skulle skrive til sine 

forældre og fortælle om norsk mad og derved også om flatbrød. ”Det lig-

ner brunt indpakningspapir, men smager knapt så godt…” skrev han. Om 

multebær, som plukkes i moseterræn på fjeldet, går der mange historier, 

men man fortæller aldrig andre, hvor de findes. Vi købte et kilo med 

hjem, for vi skal jo have lidt til julen. 200 kroner kostede 1 kg. friske mul-

tebær og vi hørte om én af vore venner, der havde plukket 18 kilo. Vi 

blander med sukker og flødeskum og har derved norsk multekrem til des-

sert.  
Mens vi var deroppe, fandt familien flere sider fortællinger, som vor nabo 

og bror til min søsters mand havde skrevet lidt før sin død for over 20 år 

siden.  Han fortæller blandt andet om den megen overtro, som fandtes og 

til dels stadig findes på egnen. Han skriver blandt andet, at hans forældre 
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havde fået tilbudt et bedre sted at bo, men de måtte vente med at flytte til 

min svoger – den yngste af tre – var døbt. Han kunne let blive til en 

”byting” – en trold, som troldene havde byttet med én af deres egne. 

Han fortæller videre, at hans Far altid bar én eller anden form for hue, 

undtagen når han såede i marken, da var han barhovedet. Hvorfor? Ingen 

kunne fortælle det. 

Op til weekenden – nærmere lørdag eftermiddag og aften – blev der gjort 

klar til søndagen. Familien var ikke kristne, men der var ritualer, selv om 

vi taler om årene 1920 - 1930. Der blev stille i det lille hjem, Far Syver 

sleb sin barberkniv på læderstykket og barberede sig så. Mor Tilla prøve-

de at skaffe lidt ekstra mad og så var man klar til en stille søndag, hvor 

selv strikketøjet var lagt til side.  

Samme Mor Tilla sprøjtede for øvrigt moder-

mælk i folks syge øjne, det skulle være helbre-

dende, ligesom rust fra kirkeklokkerne blev 

skrabet af og lavet til helbredende pulver. Og 

bade i hundedagene, skulle man ikke, da var 

vandet giftigt. 

Når Doktor Møller kom kørende på sygebesøg i 

sin hestevogn oppe i Slåen, hvor min svoger er fra, standsede han altid 

ved bækken for, at både han og hesten kunne drikke af det meget kalkhol-

dige vand. Det skulle være så godt, sagde han. (Så må vi da være ekstra 

sunde her i DK, hvis det passer). 

Men tilbage til nutiden, hvor jeg fik en god idé med hjem. Vi kan gøre, 

som Tronhjem kommune har gjort. De har lejet deres græsplæner ud til 

folk, der har geder og sat dem – altså gederne – til at spise græsset og der-

med erstatte græsslåningen. Ville det ikke være hyggeligt.?  Apropos hyg-

geligt, så nyder jeg vore dejlig udskårne træer med de små egern. Det er 

så flot og sådan en god idé. Tak for det. 

 Bestyrelsen, Bladudvalget, Ansatte og Beboere 

ønskes en glædelig jul og et godt nytår 

Else Larsen 
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Spil-sammen-aften 

Fredag d. 10. januar 2014 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 gen-

stand eller to. 
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Vin for sjov aften 

I fritidslokalerne i skoleparken  

Fredag d. 24. januar 2014 kl.18.30 

 
 

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

lokaler i skoleparken. Du bringer en af dine favoritvine 

(50-120 kr. i prisleje) og vi vil servere en lille lækker 

osteanretning. 

Aftenen vil også indeholde et par kortere foredrag, og vi 

organiserer en sjov blindsmagning. 

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
http://www.stemonline.com.au/products/L_atelier_du_vin_Verseur_Filtre-1223-51.html
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Faste aktiviteter i Skoleparken 

Yoga: Hver mandag fra kl. 18.00-19.30. Kontakt Lisbeth: 4498 

4128 

Billard klubben: Åben hver tirsdag aften fra kl. 18.30 Kontakt 

Palle: 2488 7863 

Tai Chi (Øvede): Tirsdage kl. 18.00. Kontakt Peter: 4028 2486 

Nærgymnastik: For pensionister. Onsdag i Selskabslokalerne. 

Kontakt Hanne Becker: 2013 0579 

Kreativ klubben: Torsdage kl. 18.30-21.30. Kontakt Bjarma: 

2821 7272 

Hvem og hvad: 

Varmemester Jan Vinsløv.  

Telefon   4498 1176 

Kontortid: kl.08.30-09.30.  

Onsdage: kl. 16.30-17-30 

vm4717@abg.dk 

Vagttelefon:  

Uden for alm. arbejdstid: 1/11-31/3
 2173 2266 

Elsvigt: 4498 0849 el. 2819 3922 

VVS/kloaksvigt: 2487 1227 

Afdelingsformænd: 

Skoleparken 1: 

Lars Ulrik:  4018 6875 

luh@skoleparken.dk 

Skoleparken II: 

Mogens:  4444 2789 

Mogens.lundberg@mail.dk 

Fritidsudvalg: Palle 2488 7863 

pne@ncc.dk 

Flagudvalg: Jens Højme 2993 7370 

jenshojme@webspeed.dk 

Bladudvalg: Lars Ulrik (anshav.) 

4018 6875 luh@skoleparken.dk 

Udvalgets postkasse ved varmeme-

ster kontor. 

Deadline næste nr.: 7.2.2014 

 

Indput efterspørges! Send gerne 

artikler og indlæg til ParkNyt. Kon-

takt evt. Bladudvalget. 

Indlæg sendes til Peter Weng: 

peterweng@live.dk 

Træf afdelingsbestyrelsen! Næste 

gang er: 4/12, 8/1, 5/2, 5/3 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 


