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Juletræstænding  

Mandag den 1. december  

ved selskabslokalerne. 

Traditionen tro tænder vi træet kl. 17.30 

 

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 
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Seneste nyt fra afdelingsbestyrel-

sen. 

Landsbyggefonden har givet lyd fra sig, i 

form af en udmelding om af de giver os 

svar inden årets udgang.  

Så nu bliver det spændende hvad de svarer, vi håber at svaret 

bliver at de yder tilskud til det vi har bedt om og samtidig fast-

lægger rammerne for den samlede økonomi. Så kan vi endelig 

komme videre med renoveringsprojektet. 

Men det kan jo også være at de ønsker yderligere undersøgel-

ser og dokumentation, det vil næsten ikke være til at holde ud, 

at skulle bruge mere tid og energi på det. Men I vores situation 

må vi indordne os, efter Landsbyggefondens ønsker og krav. 

I bliver selvfølgelig orienteret om hvad svaret fra Landsbygge-

fonden er, så snart vi hører fra dem. 

I de kommende måneder vil vi arbejde med at få implemente-

ret et årshjul for både afdelingsbestyrelse og gårdmændene, så 

det bliver mere synligt for jer hvad der foregår i afdelingen i lø-

bet af året.  

Blandt andet taler vi om at holde en ekstra parkvandring tidligt 

i foråret, så vi har bedre styr på hvad der er af opgaver på fæl-

lesområderne. 

Efter parkvandringen i september har vi 

heldigvis kun skulle skrive til 3 boliger 

om yderligere opfølgning. Vi håber at 

den sidste som lovet får bragt sin have i 

orden i starten af november. 

Gårdmændene er kommet godt i gang 

med deres opfølgning, som I forhåbent-

lig har bemærket, og de fortsætter de 
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kommende måneder. 

Der er en del ældre beboere som har ytret ønske om hjælp til 

havearbejde fra en handyman, så hvis der er nogle der har tid 

og lyst så giv lyd på vores mail: ab4717@abg.dk, så viderefor-

midler vi kontakten. 

 

Vi skal på et 

tidspunkt fin-

de anvendelse 

af de 10.000,- 

kr. vi fik  

i gavebrev fra 

Boligselskabet 

i forbindelse 

med afdelin-

gens 60 års 

fødselsdag.  

Gave beløbet 

kan anvendes ”til udsmykning i afdelingen eller til formål af ak-

tivitetsrelateret karakter for bebyggelsens beboere”, som det så 

smukt er formuleret! 

Vi vil gerne have jeres forslag til hvordan vi kan bruge penge-

ne, enten per mail eller på et skriv i vores postkasse ved konto-

ret lige ved siden af vaskeriet. 

Som I nok har bemærket så er Vestforbrænding gået i gang 

med arbejder i vores gamle varmecentral. Som tidligere skrevet 

skal de arbejde på deres booster station, så fjernvarmen kan få 

ekstra tryk på ud i kommunen. Det skulle ikke betyde noget for 

vores fjernvarmeforsyning. 

I foråret 2015 lægges der slidlag på Halbjørnsvej, og i den for-

bindelse laves der ny opmærkning af parkeringsbåse. 

mailto:ab4717@abg.dk
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1 års gennemgangen på Triumfvej 47 er næsten afsluttet. 

Husk at I kan følge med i hvad vi behandler af emner på vores 

møder i referaterne, som lægges på vores hjemmeside, og 

hænges op i udhængsskabene ved kontoret og vaskeriet. 

I referaterne omtales alle emner undtagen de personrelaterede 

henvendelser og klagesager. 

Til slut vil vi ønske jer en varm vinter (af hensyn til varmereg-

ningen), og ikke mindst en god jul og godt nytår. 

På afdelingsbestyrelsens vegne 

Lars Ulrik Hansen 
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Skoleparkens Fritids-

klub har åbent hver 

tirsdag fra kl. 18.00 

 

 

Skoleparkens Fritids-

klub: Nu med flad-

skærm. 

 

 

Skoleparkens Fritidsklub. 
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Vidste du at: 

I 1968 var Skoleparken1 de 

første til at indlemme børnene 

i beslutningsprocessen. 

 

 

 

 

Billederne er taget fra ABGs 

50 års jubilæumsskrift, da de 

hjemmegående kvinder havde 

næsten eneret på brug af va-

skeriet i Skoleparken. 
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Kære venner i Skoleparken 

Hermed et sensationelt tilbud! 

Hvis I venter barn/barnebarn, kan I nu låne en meget smuk 

fyrretræsvugge, hvor barnet kan ligge i de første 5-6 måneder. 

Det er en vugge, som jeg har lavet til lærere på Marielyst Sko-

le. Det var i 1972. Siden har ca. 30 børn ligget i den (ikke på en 

gang). 

Nu er Marielyst Skole desværre nedlagt. Så derfor dette smuk-

ke tilbud. Vuggen står hos varmemesteren. 

Venlig hilsen 

Jørgen Brøsen, Halbjørnsvej 29. 4498 2910 
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Spil-sammen-aften 

Torsdag den 8. januar 2015 kl. 19.00—22.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Fritidslokalerne i Skoleparken 

 

 

Hvis du spiller et instrument og evt. kan spille og syn-

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

musik og hygge. Der vil også være mulighed for at 

spille lidt billard og evt. bare lytte til musikken og ny-

de en enkelt genstand eller to. 
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Julespisning i Skoleparkens  

selskabslokaler 

Lørdag den 29. november 2014 kl. 18.00. 

 

Der serveres rigtig juleflæskesteg og  

ris a la mande. 

Efter maden vil der være kaffe  

og et enkelt spil Banko. 

Tilmeld dig hvis festligt samvær og god mad 

er noget for dig. 

 



11 

Tilmelding til 

Julespisning 29. november 

Pris: 125,- pr. person. For pensionister er prisen 100,- 

 

Jeg deltager: Navn: _____________________________ 

Adresse: ______________________________________ 

Antal personer: _______________________________ 

Pris i alt: _____________________________________ 

 

 

Penge sammen med denne slip afleveres i brevkassen hos Kristine 

Lytje, Bondehavevej 160, senest fredag den 21. november 2014. 
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Juletræ i Skoleparken 

 

Søndag den 30. november 2014 

Atter engang pyntes der juletræ  

i Skoleparkens selskabslokaler. 

Julemanden og hans nissebande  

vil naturligvis være til stede. 

 

Der er bl.a. STORE SLIKPOSER til børnene. 

Løjerme starter kl. 11.00 

Fritidsudvalget 

Til alle børn: Kom og bliv overrasket!! 
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Juletræsfest 30. november 

Pris: 25,- pr. barn. For voksne er prisen 20,- 

 

Jeg deltager: Navn: ______________________________________ 

Adresse: ________________________________________________ 

Antal personer: __________________________________________ 

 Heraf antal piger:_________ alder:_______________ 

 Antal drenge:_____________ alder:_______________ 

 

Pris i alt: ______________________ 

 

Penge sammen med denne slip afleveres i brevkassen hos Kristine 

Lytje, Bondehavevej 160, senest fredag den 21. november 2014. 
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Valgsprog 

Har du et valgsprog? Noget du siger til dig selv når det går godt 

– eller dårligt? 

Eller er det kun konger og kejsere, som f.eks. Frederik den 7.: 

”Folkets kærlighed min styrke”. 

Før i tiden var det meget almindeligt, at man på en hæders-

plads i hjemmet havde et fint indrammet billede der med guld-

tråd på sort baggrund var broderet f.eks.: ”Herren er min hyr-

de”. Min gamle onkel Charles havde et andet billede: ”Frihed, 

lighed, broderskab”. Det var også meget almindeligt at der på 

undervisningsanstalter 

stod et valgsprog: Man 

skal brænde for at tæn-

de”, stod der på det gam-

le Blaagaard Seminarium, 

hvor jeg blev lærer. 

Sportsklubber gav de un-

ge et ord med på vejen. 

Fodboldklubben KB: ”Tab 

og vind med samme 

sind”. 

Man var som regel ulveunge før man blev spejder. Ulvearbejde 

er jo bygget over Kiplings Junglebogen.  Junglens lov lyder: ”Du 

er hvad du yder” eller ”Vi er et blod, du og jeg”. Senere hed det 

som spejder: ”Vær beredt”. 

Tænk på alle de røde faners tekster: ”Ene er vi intet, sammen 

er vi alt”. Mange børnebøger slog bogens mening fast, som 

f.eks. i Flemming-bøgerne: ”Prøv med kærlighedens stærke 

arm”. 

Alle valgsprog var nu ikke positive. På de tyske soldaters bælte 

under 2. verdenskrig stod der: ”Got mitt uns”, (Gud med os).  
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Den gode gud kunne da ikke tillade alle de rædsler soldaterne 

var sat til at udføre…  

Der kunne godt  skrives mange mange sider endnu. I kommen-

de numre af ParkNyt er du velkommen til at skrive om ord-

sprog, der har betydet noget for dig. 

Ja det var megen spørgen fra Jørgen B. 

OBS: På Jørgens gamle skole Marielyst, stod der også: ”Har 

man ingen pære må man ævle”. Uden at det har noget med 

Jørgens indlæg at gøre. God jul. 
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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. 17.00. 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 

 

Afdelingsformænd: 

Skoleparken 1: 

Lars Ulrik:  4018 6875 

ab4717@abg.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 ab4717@abg.dk 

 

Layout, foto og prod.: Peter Weng 

Deadline næste nr.: 16.1.2015 

Indput efterspørges! Send gerne 

artikler og indlæg til ParkNyt. Kon-

takt evt. Bladudvalget. 

Indlæg sendes til Peter Weng: 

peterweng@live.dk 

Udvalgets postkasse ved varmeme-

ster kontor. 

Træf afdelingsbestyrelsen! Næste 

gang er: 3. dec., 7. jan., 4. feb. 

Mød op kl. 19.00-19.30 i lokalet ved 

siden af vaskeriet. 


