Aktivitets-kalenderen
1. december 2012 - 30. juni 2013

Onsdag den 5. december
Julemiddag kl. 18. Husk 1 gave
(ca. 25 kr.) pr. person til pakkeleg
OBS! Onsdag den 9. januar
Fællesspisning kl. 18
Torsdag den 17. januar
Sangaften i sangklubben kl. 19
Onsdag den 6. februar
Fællesspisning kl. 18
Torsdag den 21. februar
Sangaften i sangklubben kl. 19
Onsdag den 6. marts
Fællesspisning kl. 18, herefter NOOB’s
ordinære generalforsamling
Lørdag den 9. marts
NOOB’s 25 års jubilæumsreception
kl. 13 - 17 på Niløse Skole.
Lørdag den 16. marts
Teateraften kl. 17,30
Torsdag den 21. marts
Sangaften i sangklubben kl. 19

Onsdag den 27. marts
Den store påskebuffet kl. 18
OBS! Fællesspisningen i april udgår
Torsdag den 18. april
Sangaften i sangklubben kl. 19
Torsdag den 25. april
Store Bededags aften med kaffe, hveder
og musik kl. 19
Onsdag den 1. maj
Fællesspisning kl. 18
Torsdag den 16, maj
Sangaften i sangklubben kl. 19
Onsdag den 5. juni (grundlovsdag)
Fællesspisning kl. 18
Torsdag den 20. juni
Sangaften i sangklubben kl. 19
Søndag den 23. juni
Sct. Hans aften arrangement ved sportspladsen bag ved skolen, fra kl. 19

Nr. 6 / December 2012 - juni 2013

2013 bliver et jubilæumsår
Når vi når frem til marts måned, er det
25 år siden NOOB blev stiftet, fortæller
NOOB’s formand, Ib Skovlykke.
- Fra at være en protestbevægelse mod
en påtænkt ændring af skolestrukturen
for Niløse området, har NOOB udviklet
sig til at være et samlingspunkt for beboerne i Niløse og omegn.
Og i dag, 25 år efter starten, kan vi alle
glæde os over, at foreningen aldrig har
haft større opbakning end nu, hvor vi
netop har rundet medlem nr. 100.
Jubilæumsreception
- Sorø kommune har givet os kr. 5.000 i
tilskud til en reception , som vi holder i
anledning af jubilæet. Du kan læse mere om receptionen her i bladet på side 5.
Stor tak til Sorø kommune og tak til
borgmester Ivan Hansen, der holder
åbningstalen på receptionen.
Udover medlemmerne og venner af
NOOB, håber vi også på at se mange af
vore annoncører til receptionen.

Vil du spille billard?
Billard-klubben er en selvstændig forening, der har klublokale på
Niløse skole. Billard-klubbens medlemmer får udleveret kode til
nøgleboksen og har adgang til klublokalet hele året.
Årskontingent kr. 200,-.
Er du interesseret, så kontakt Ib Jensen på telefon 20890137

Skal du holde fest?

Dialogmøde på rådhuset
- Den 8. november deltog NOOB, sammen med repræsentanter fra øvrige lokalråd i kommunen, i et dialogmøde
med Sorø kommune.
Kommunen lagde op til et øget samarbejde med de enkelte lokalråd, og borgmester Ivan Hansen fortalte, at kommunen har øget budgettet til kommunens

Medlemmer af NOOB kan leje festtelte med rabat.
Kontakt Ib Jensen på telefon 20890137

NOOB ønsker alle medlemmer
glædelig jul og godt nytår
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lokalråd med kr. 400.000, således at
budgettet for 2013 nu er på 1 million
kroner, slutter Ib Skovlykke.
Læs mere i bladet om:
NOOB og Niløse Aktuelt, side 2
Fællesspisningen, side 2
Kokkehold, side 2
Juleafslutning, side 3
Generalforsamling, side 5
Jubilæumsreception, side 5
Teateraften, side 7
Starten på NOOB, side 9 og 11
Den store påskebuffet, side 13
Store Bededags aften, side 13
Et glemt legat, side 15 og 17
Nyt fra NIF’, side 19
Sangforeningen, side 19
Billardklubben, side 20
Aktivitetskalender, side 20

Om NOOB og
Niløse Aktuelt
Niløse Og Omegns Beboerforening
holder til på Niløse gl. skole, Kongstedvej 26. Foreningens formål er at skabe
og støtte nye samt igangværende aktiviteter til gavn for beboerne i Niløse og
omegn. Årskontingentet er kr. 75 pr.
person. Medlemmernes børn under 18
år har gratis medlemskab. Kontingentet
kan betales via netbank:
Reg. nr. 9883 Konto nr. 0000104372
NOOB’s bestyrelse består af:
Ib Skovlykke, formand
Bygaden 18, Niløse, 58260182
Annelise Thorn, næstformand
Pernillevej 16, Dianalund, 58286053
Carsten Pedersen, kasserer
Mågevej 44, Dianalund, 21656462
Ann-lise Karlsson
Storgade 48, 2.tv, 4180 Sorø, 28922189
Bjarne Brix
Verupvej 58, Verup, 39640220
Elly Andersen, suppleant
Drosselvej 8, Dianalund, 58261427
Ib Jensen, suppleant
Bygaden 10, Niløse, 20890137
Gurli Jensen, revisor
Bygaden 10, Niløse, 58260137
Jørgen Jeppesen, revisor
Holmevejen 16, Niløse, 58260341
Niløse Aktuelt udgives af NOOB og
omdeles 2 gange om året til alle husstande i Niløse, Verup og Kongsted.
Redaktion, annoncer og produktion:
Bjarne Brix, bjarne.brix@mail.dk
Ansvarshavende redaktør:
Ib Skovlykke, ibskovlykke@dawc.dk
Se mere om NOOB på www.Niloese.dk

Lidt om
fællesspisning
Den første onsdag i måneden (på nær
juli og august) holdes der fællesspisning.
Vi mødes kl. 18.00 på Niløse skole. Der
serveres en middagsret efterfulgt af
kaffe og kage, prisen er kr. 30 for
voksne og kr. 10 for børn.
Der er mulighed for at købe vin, øl og
sodavand til rimelige priser.
Alle der er med i madordningen skiftes
til at tilberede maden, bage kage og
tage del i opvasken.
Hvis du/I er med i madordningen og
ikke har meldt dig/jer fra til spisningen
senest torsdag før den næste spisning,
skal der betales for maden.
Husk at melde afbud
Er du forhindret i at deltage i fællesspisningen, skal du melde afbud til Ole
på tlf. 58 26 03 47, mobil 21 54 04 47
eller mail til ole-lissy@mail.dk
Ved afbud til flere på hinanden følgende fællsesspisninger, skal der tilmeldes
igen senest torsdag før den fællesspisning du/I ønsker at deltage i.
Har du lyst til en ”prøvespisning”, så
kontakt Ole.

Nyt om NIF

Musik og sang

Du kan se og læse mere om NIF’s mange aktiviteter på: www.niloeseif.dk
Vil du modtage nyt om NIF i din mail
boks, så ring til NIF’s webmaster Bjarne Madsen på tlf. 58260083 og tilmeld
dig NIF’s nyhedsbrev.

Sangklubben mødes på torsdage en
gang om måneden på nær juli og
august.
Til de månedlige sangaftener vil der
være akkompagnement af forskellige
musikere. Bl.a. pianister, violinister, en
bassist, en fløjtenist og ikke mindst
Musik-Kaj, som mange i det lokale
område kender.
Datoer for sangaftener og arrangementer frem til juli 2013 kan du se i aktivitetskalenderen på næste side.

NIF’s hovedbestyrelse:
Formand: Ole Thomsen
Tlf. 58260347 mobil: 21540447
mail: ole-lissy@mail.dk
Næstformand: Sigvald Jensen
Tlf. 50780007
Kasserer: Helle Jeppesen
Tlf. 61756285
Mail: helle_verup@mail.dk
Suppleant: Anne-Marie Nørr
Tlf. 29256293
Mail: ronjaholme@hotmail.com

Vil du være med i sangklubben
eller ”prøve” en enkelt sangaften,
så ring til Merethe Greisaw
på Tlf. 25 77 97 98

Forkæl dig selv eller
få en god gaveide hos

Kokkeholdene frem
til juni 2013
December: Gurli, Gitte og Jette laver
traditionel julemad og risalamande.
Januar: Inger, Bent, Ester, John
Februar: Carlo laver brunkål
Marts: Ingger, Britta og Jørgen
April: Påskebuffet’en 27. marts erstatter fællesspisningen i april
Maj: Susanne og Jytte
Juni: Bent, Jørgen og 2 x Bjarne
2

19

Julemiddag og gavespil
- fra Henrik Slagter
Hos Henrik Slagter får du byens største udvalg i hjemmelavede
specialiteter, bl.a. pålæg, salater, pølser og spegepølser.
Hver dag tilbyder vi færdigretter med mange forskellige salater
og kartofler som tilbehør, biksemad, pastaretter, lækre lune frikadeller, frisksmurt
smørrebrød, bagetter
eller en lækker burgerbolle. Vi kan også
tilbyde færdige menuer, hvis du skal holde
fest eller blot får et
par venner på besøg.
Går du efter godt kød
og gode bøffer, går
du ikke forgæves hos
Henrik Slagter. Forretningen har haft samme ejer gennem snart 25 år, og i alle årene har vi sat en ære i at tilbyde vore kunder topkvalitet.
Vi vælger danske råvarer i oksekød og svinekød, og vores oksekød bliver krogmodnet, så bøfferne med garanti er i orden.

Fællesspisningen onsdag den 5. december byder på en traditionel dansk julemiddag med Flæskesteg, rødkål, brune
kartofler, kaffe og risalamande med
kirsebærsovs.
Og naturligvis er der mandelgave til
både de voksne og til børnene.
Også i år fortsætter vi med juletraditionen, Den Store Pakkeleg, hvor vi spiller
om medbragte gaver, mens vi nyder
kaffen efter julemiddagen.
Juleafslutning i NOOB med
julemiddag og pakkeleg
onsdag den 7. december kl. 18.
Alle der deltager medbringer en
indpakket gave til ca. 25 kroner.

Med venlig hilsen og på gensyn hos

Torvet 18 - Tlf. 58 26 40 47
18
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Smart mode til
fornuftige priser

Mysteriet om et glemt legat, artikel fortsat fra side 15

Smart og afslappet mode behøver
ikke at koste en bondegård.
Vi kan vise dig masser af muligheder
til både unge og til den modne
mand. Tøj til fritid. Tøj til daglig. Tøj
til fest. Tøj til fornuftige priser.
Vi har et stort udvalg i bl.a Tøjmanden's egne mærker som Vannucci,
G-Denim, Garant og Lawrence.
Men også de kendte mærker som
State of Art, Fred Perry, ID Denim,
Iceman, Björn Borg, Meyer og Eterna.

Velkommen hos Din Tøjmand
i Dianalund

Boede bager
Frederik Mathiesen og
hans hustru
Karen i dette
hus med bagerkringlen på
Bygaden 7 i
Niløse?
Hvornår er
billedet taget,
og hvis det er
taget efter
1905, hvor
bagerens enke
døde, hvem
boede så i
huset?

Fundatsen var påtegnet af skolelæreren
og en af købmændene i Niløse. I fundatsen stod også at pengene først skulle udbetales efter at ægteparrets gravsted var
sløjfet, vel 30 år efter sidste begravelse.
Da Enken døde i 1905, har den første
udbetaling fundet sted i 1935 eller deromkring.
Mange løse ender
Fundatsen rejser en del spørgsmål. Først
og fremmest, hvem denne bager var, og
hvor han boede. Et gammelt fotografi
giver muligvis en del af forklaringen.
Men om det var i huset med kringlen,
bagermesteren boede, eller huset har tilhørt en anden bager vides ikke. Og hvorfor var pengene ikke indsat i en lokal
sparekasse eller bank?

været uddelt portioner, må legatet i dag
være temmelig stort, der er jo tilgået rente og rentes rente år efter år siden 1966.
Hvor er pengene i dag?
Naturligvis kan sognerådet i 1966 have
tømt legatet for penge en gang for alle.
Det måtte de imidlertid ikke og ingen
papirer er bevaret, der fortæller, at de
gjorde det.
Så man må formode, at pengene stadig
ligger derude et eller andet sted. Og hvor
er den protokol, som sognerådet skulle
føre?

Hjælp Lokalarkivet
Lokalarkivet er interesseret i at høre fra
mennesker, der har modtaget midler fra
legatet både før og evt. også efter 1966,
hvor Niløse sogneråd blev sammenlagt
med Dianalund kommune.
Er der uddelt legatportioner?
Det mest interessante spørgsmål er imid- Vi er også interesseret i at høre nærmere
lertid nok om der er uddelt legatportioner om ovenomtalte bager og distriktsjordsiden Niløse sogneråd blev nedlagt? Hvis moder.
der er uddelt portioner siden 1966, hvem
Jørgen Mogensen
udgør så i dag bestyrelsen, og hvor store
Tlf. 3029 4091
er legatportionerne? Hvis ikke der har

Kig forbi, vi glæder os til se dig!
Med venlig hilsen Niels og Thomas
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Smørrebrød og platter
á la carte
Hos fru Jørgensen kan du
vælge frisksmurt smørrebrød
til hverdag og til fest.
Du kan bestille lækre platter til
jul, påske, pinse og andre
festlige lejligheder.
Vi tilbyder også sandwich’es
og salater til picnic-turen.
Frokostanretninger som f.eks.
stjerneskud, bøf med spejlæg
og mørbrad med bløde løg.
Råvarerne er friske og priserne er fornuftige. Velbekomme.

Ordinær generalforsamling
afholdes i marts 2013
Den årlige generalforsamling i NOOB
gennemføres iflg. vedtægterne og afholdes onsdag den 6. marts 2013 umiddelbart efter fællesspisningen.

Lækre platter
Kr. 99, kr. 120, kr. 130

Forslag til generalforsamlingen
Forslag til generalforsamlingen skal
sendes skriftligt til formanden senest
onsdag den 21. februar.
Regnskab m.v.
Meddelelse til NOOB’s medlemmer
om afholdelse af generalforsamling
sker alene med denne artikel i
foreningens blad ”Niløse Aktuelt”.
Regnskab udleveres til medlemmerne i
forbindelse med generalforsamlingen.

Velkommen hos
Fru Jørgensen

Smørrebrød kr. 14
Vælg mellem 15 varianter

Generalforsamling i NOOB umiddelbart efter fællesspisningen
onsdag den 6. marts

NOOB inviterer til
jubilæums-reception
Kære medlemmer
Kære venner
Kære annoncører
Kære kommunalbestyrelse

Luksus smørrebrød kr. 25
Skal bestilles på forhånd

I marts 2013 er det 25 år siden, at
Niløse Og Omegns Beboerforening
blev stiftet. Og i den anledning vil
det glæde os meget, at se Jer alle til
vores jubilæumsreception.

Fru Jørgensen
Dr. Sells Vej 13 C, tlf. 2298 1560
Mandag-fredag kl. 7,00 - 15,45
Lørdag kl. 10,00 - 14,00
Søndag lukket
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Med venlig hilsen
bestyrelsen i NOOB

Jubilæumsreceptionen
afholdes på Niløse
skole lørdag den 9.
marts med åbent hus
fra kl. 13 - 17

Sammen med
repræsentanter
fra Sorø kommune deltager
borgmester Ivan
Hansen i receptionen og holder
åbningstalen.
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VI har meget mere
end grønne fingre

Hos Butik Havehuset
finder du et bredt udvalg i blomster, planter og arrangementer
til ude og inde.
Vi har også sødt og
sjovt brugskunst og
fine lækkerier til forkælelse, så der er
masser af gaveideer til
veninden, værtinden –
eller dig selv.

Mysteriet om et glemt legat

På bestilling laver vi
selvfølgelig alt i
buketter, borddekorationer, bryllups- og
begravelsesbinderi
efter dine ønsker og
behov.
Med venlig hilsen

Lotte & Elisabeth
Du kan også besøge os på www.butikhavehuset.dk og finde os på Facebook

Ting til hus og have
Dr. Sellsvej 16A - 4293 Dianalund - Telefon 2678 4293 & 4096 2850
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Da kommunen ryddede det gamle ar- Det var kun renterne, der måtte udbetales
kiv under rådhuset i Dianalund dukke- og dette skulle ske hvert år til jul. Bestyrelsen for legatet skulle være Niløse sogde et uventet stykke papir frem.
neråd, der skulle føre en protokol, som
Lokalarkivet i Dianalund, der bl.a. dæk- enken havde anskaffet før sin død. Da
ker Niløse sogn, tager sig af papirer og
hun åbenbart mistænkte sognerådet for at
billeder fra private, ikke fra kommunen. ville udbetale alle pengene på en gang,
Alligevel er en del ting fra det gamle
havde hun i punkt 7 i fundatsen indsat
kommunearkiv i Niløse havnet hos Lonogle besværgelser, der skulle forhindre
kalarkivet.
det, bl.a. skulle amtmanden for Holbæk
Amt lave en ”Prohibitiv Paategning”.
Kommunesammenlægninger
Niløse kommune indgik i Dianalund stor- Pengene var i øvrigt indsat i Sparekassen
kommune i 1966. Det arkiv, der indtil da for Herlufmagle og Tybrind Sogn samt
havde været i Niløse kommunekontor på Ravnstrup Gods”.
Bygaden, blev hentet ind til Dianalund og Forsiden til den 4 sider lange håndskrevne fundats, der i 1898 etablerer
indgik i den nye kommunes efterhånden
legatet for værdige trængende.
omfangsrige arkiv.
1. januar 2007 blev Dianalund kommune
lagt sammen med Sorø kommune, og
hele dette arkiv blev i foråret 2012 flyttet
til Sorø rådhus.
Nogle af arkivalierne var imidlertid ikke
strengt kommunale, og disse har Lokalarkivet i Dianalund siden overtaget.
Bagerparrets legat
Et af disse arkivalier er fundatsen til et
legat stiftet af fru Karen Mathiesen i Niløse i 1898. Legatets fulde titel er:
”Fundats for Bager i Nidløse Frederik
Mathiesen og Hustru Karen, født Nielsens Legat for værdige trængende udenfor Fattigvæsenet i Nidløse Sogn”.
Bagermesteren var åbenbart død noget tid
før, og enken, der i øvrigt havde været
distriktsjordmoder, ville på denne måde
sætte et minde over sig selv og sin mand.
Kapitalen var på 300 kr., et ikke ringe
beløb, da en håndværker i København fik
– hvis han fik hele lønnen udbetalt i penge – 150-170 kr. pr år.

Artiklen fortsættes på side 17
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Kom og oplev de seneste
nyheder med eller uden 3D

Årets teaterforestilling hedder
”Halløj på Halmtorvet”
Lørdag den 16. marts får vi igen besøg
af Buerup Dilettanterne, der denne gang
opfører ”Halløj på Halmtorvet”.

Det kan være svært at vælge TV og
fuldt ud udnytte de utrolig mange
muligheder, som den moderne
elektronik tillader i dag.

Hos Diana Radio kan vi rådgive og
vi kan vise dig hele spektret af muligheder, før du vælger den løsning, der er rigtig for dig.

For år tilbage var et fjernsyn noget
man satte i en stikkontakt og tændte
for, når der skulle ses TV.
I dag findes der forskellige typer TV,
forskellige TV-program udbydere,
forskellige udbygningsmuligheder i
form af hjemmebiograf, afspilning af
3D film, harddisk optagelser og
pausning af TV programmer, internet
TV, trådløs kommunikation mellem
TV og computer og meget mere.
Skal det hele spille samme og fungere optimalt, kræves der fagfolk, der
kan rådgive dig objektivt ud fra dine
behov og ønsker.

Og når du er sikker på dit valg, kan vi
naturligvis montere og installere dit
nye TV og sikre dig, at det fungerer
optimalt sammen med dit eksisterende udstyr eller med det udstyr og de
eventuelle TV-programpakker, som
du vælger til dit nye TV.

En komedie med forviklinger
Forestil dig "Pretty Woman". Giv hovedrollen til John Cleese og tilsæt så en
voldsforbryder, en herskesyg
”golddigger" og en gammel snusfornuftig jysk dame. Tilsæt lidt action og henlæg handlingsforløbet til den mere
tvivlsomme del af København, så har
du en idé om stemningen i denne komedie, hvor flere af personerne bliver nødt
til at iklæde sig op til flere forskellige
forklædninger i et forsøg på at nå en
lykkelig slutning.
De medvirkende:

Nyd en lækker teaterplatte
inden forestillingen

Fru Jørgensen på Dr. Sells Vej
har kreeret en luksus teaterplatte,
der ud over sild og oste
omfatter et udvalg af
fruens lækre specialiteter.
Herefter serveres kaffe og kage

Diana Radio er aut. forhandler og installatør af TV-programpakker og udstyr fra:
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Teateraften med
Buerup Dilettanterne
på Niløse skole lørdag
den 16. marts kl. 17,30

Karlo Aktienfelt, en uheldig finansmand:
Ole Larsen
Lulu, ligefrem pige og halvtids prostitueret:
Marlene Marcher
Mimi, Lulu’s veninde og heltids prostitueret:
Ulla Fløystrup
Rasmine, Karlo’s forvovede: Else Bartels

Med venlig hilsen
Ole Holm Jensen, Kim Møller
Kurt Christoffersen og Uffe Ravn

Dr. Sells Vej 9 - 4293 Dianalund
Tlf. 58 26 55 69

Sørine, Karlo’s moster: Sis Christensen
Mimi og Lulu’s alfons: Claus Larsen
Politibetjent: Claus Larsen
Doven Bartender: Jens Peter Hansen
Instruktør: Gunhild Lindø
Sufflør: Birthe Henriksen
Regissører: Lis Iversen og J. Christensen
Musik: Heidi Ludvigsen

Foto er fra sidste års forestilling, der
blev totalt udsolgt. Køb derfor billetter i
god tid hos Ib Skovlykke.

Teaterforestilling med
Teaterplatte, kaffe og kage
kr. 150
Der kan købes vin, øl, sodavand,
en dram til silden og Bailey’s til kaffen
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Vi kan gi’ dig et nyt syn
på tilværelsen i
Dianalund og omegn

Påskens bedste buffet
laver vi selv

Vores syn ændres som årene går, og langt de fleste mennesker
får med tiden behov for en hjælpende hånd i form af enten en
brille eller kontaktlinser.
Den bedste hjælp får du hos Nyt Syn på Torvet i Dianalund.
Vi tjekker gerne og gratis, om styrken i dine nuværende briller
trænger til en justering.
Er det udseendet på brillen, der trænger til en ”justering”,
kan vi vise dig rigtig mange stel til særdeles fornuftige priser
og designerstel fra verdens førende modehuse.
Kig ind hos Nyt Syn og start dit nye syn på tilværelsen med en
gratis og uforpligtende synsprøve.

Onsdag den 27. marts, inviterer NOOB
sine medlemmer på den store hjemmelavede påskebuffet.
Som sædvanlig er tilberedningen og
den efterfølgende opvask opgaver,
som alle hjælper med til.
Til gengæld er arrangementet gratis
for medlemmer af NOOB
Hvem der laver de enkelte retter
aftales med Ole Thomsen, og senest
ved fællesspisningen onsdag
den 6. marts.

Ølkassen gi’r snaps
Buffet’en betales med overskuddet fra
fællesspisningen, og er der overskud fra
årets salg af øl og vand, og det er der
nok, så gi’r ølkassen en snaps til at
skylle lækkerierne ned med.
NOOB’s store påskebuffet
onsdag den 27. marts kl. 18
Medlemmer af NOOB deltager
gratis. Gæster kr. 75

Lune hveder med
musik og dans

Med venlig hilsen og med ønske om en god jul
og et godt nytår til alle medlemmer af NOOB.

Skikken med at spise varme hveder
Store Bededagsaften kan dokumenteres
til i midten af 1800-tallet.
Baggrunden er, at selve Store Bededag
skulle være en arbejdsfri bede- og bodsdag. Derfor bagte bagerne hvedetvebakker aftenen før, som folk kunne købe for at spise dagen efter.
Men traditionen blev altså, at danskerne
valgte at spise de nybagte hveder aftenen før Store Bededag.
Og det har vi ligeledes valgt at gøre til
fast tradition i NOOB.
Kom og spis lune hveder med ost, marmelade og skiveskåret pålæg.
Der kan købes vin, øl, sodavand og en
lille én til kaffen.

Dorte Mølgaard Aysel Christensen
Optiker og kontaktlinseoptiker
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Store Hvededags aften
torsdag den 25. april kl. 19.
Østre Ledvogterne spiller og
der kan danses.
Deltagerpris kr. 50
Børn under 14 år gratis
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Et godt eksempel
på nærdemokrati
matikken og dens konsekvenser
Når et interessefællesskab melfor de berørte børn og deres forlem to eller flere mennesker
ældre. Men det lykkedes rent
opstår, har vi i Danmark tradifaktisk for arbejdsgruppen, med
tion for at lave en forening.
Ole Johansen i spidsen, at få
Dette skete også i Niløse i starkommunalbestyrelsen til at dropten af 1988. Men her var interessefællesskabet nok nærmere en fæl- pe planerne om en overflytning af 6. og
7. klasserne til Holberg skolen. I stedet
les frygt for at, Niløse skole blev nedbesluttede lokalpolitikerne at satse penge
lagt.
og prestige på Niløse, som skulle blom”Orla skolesnapper”
stre.
Baggrunden var et par politiske udmelMed tiltrædelse 1. februar 1988 ansatte
dinger i efteråret 1987, hvor den davæman en ny skoleleder, Allan Kristensen,
rende venstre borgmester, Orla Janum,
der udover chefjobbet fik til opgave at
orienterede om, at kommunalbestyrelsen
øge elevantallet og samtidig sikre, at Nihavde planer om at nedlægge 6. og 7.
løse skole i stigende udstrækning også
klasse på Niløse skole og overflytte elekom til at fungere som et lokalt kulturverne fra disse klasser til Holberg skolen
center.
i Dianalund..
Disse planer mødte stor modstand. Bl.a.
Skoleleder Allan
Kristensen
demonstrerede mange af de berørte eleskabte nyt liv
ver foran rådhuset i Dianalund. Og med
på Niløse skole
reference til Ole Lund Kirkegaards børog medvirkede
nebog om Orla Frøsnapper bar børnene
til, at skolen i
protestplakater med teksten ”Orla Skolehøjere udstræksnapper”.
ning blev et
Arbejdsgruppen etableres
En gruppe af forældre til børn på Niløse
skole etablerede en arbejdsgruppe, der i
første omgang skulle bearbejde probleOle Johansen var
initiativtager til
at danne den
arbejdsgruppe,
der nogle måneder senere blev
formaliseret som
beboerforeningen for Niløse og
omegn.
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lokalt kulturcenter for Niløse området.

Opblomstring for skole og kulturliv
Allan Kristensen indledte et tæt samarbejde med arbejdsgruppen. Skolen blev
åbnet for lokale foreninger og aktiviteter.
En daginstitution for børn mellem 3 og
12 år blev etableret i et par af skolens
faglokaler, og det lykkedes rent faktisk
for Allan Kristensen at øge elevantallet
med ca. 30% frem til 1990.
Artiklen fortsættes på side 11
9

Et lille eventyr om
Kop & Kande
Under broen over Brovad å på vejen
til Niløse, boede en lille (1)som holdt
meget af (2) og (3).
Men hans (4) syntes, at han var ved
at blive lidt for tyk og sagde: ”Du skal
vist op på en (5) og fra i morgen ha’
lidt mere (6)”.
Puh-ha’ tænkte den lille (1) og fik
sved på (7). Men smart var han. Han
fandt sine (8) frem og gik ad landevejen til (9) og (10).
Her købte han et dejligt (11) til sin (4).
Så glad blev hun for den fine
gave, at hun sagde: ”Pyt med (5). Nu
ska’ du ha’ både (2) og (3), og i stedet
for (12) ska’ du ha’ et (13) til maden”.
For den lille (1) vidste nemlig, at hos
(9) og (10) kan man finde en god gave til enhver lejlighed.

Et godt eksempel på nærdemokrati, artikel fortsat fra side 9

1

2
3

Ole Johansen, formand
Jesper Lund Christensen, næstformand
Gert Carlsen, kasserer
Karl Westi, sekretær og PR ansvarlig
Sigurd Gormsen, bestyrelsesmedlem
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5

6
8

Senere blev foreningens navn ændret til
NOOB, Niløse Og Omegns Beboerforening.
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12
Med venlig hilsen
Susan, Jane, Christina og Tommy
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Nærdemokratiet sejrede
Når vi i dag ser tilbage på hændelsesforløbet i de turbulente år fra efteråret 1987
og frem til skolens lukning i sommeren
1990, kan man godt konkludere, at protesterne fra forældregruppen fungerede
som et nærdemokrati, der markant ændrede beslutningsprocessen i den daværende
kommunalbestyrelse.
Den planlagte ændring i skolestrukturen
for Niløse og omegn blev bremset, og
Niløse området fik cementeret skolens
betydning som lokalt kulturcenter og
ramme for en lang række aktiviteter og
arrangementer, som beboerne i Niløse og
omegn fortsat benytter og nyder godt af.

Valgmøde med valgflæsk
Beboerforeningen var bl.a. initiativtager til et valgmøde på skolen forud for kommunalvalget i
november 1989.
Alle partier, der opstillede til
valget, deltog i mødet. Og naturligt nok
blev der spurgt ind til benet om de planer,
som de enkelte partier havde omkring
Niløse skole.
Socialdemokratiet, der efterfølgende
vandt borgmesterposten, garanterede, at
skolen ville være fredet i hele den efterfølgende valgperiode, hvis de vandt valget. Sådan gik det som bekendt ikke. De
vandt ganske vist valget, men det første
de gjorde, var at lukke skolen.
Beslutningen blev taget på et lukket møde i Økonomiudvalget i januar 1990, og
den 19. februar blev beslutningen godkendt af kommunalbestyrelsen, ligeledes
på et lukket møde!
Du kan læse mere om NOOB’s
historie gennem 25 år i et stort
jubilæumsskrift, som udgives i
forbindelse med receptionen
lørdag den 9. marts 2013

Beboerforeningen kaldte til kamp i marts 1990
med et særnummer af Niløse Aktuelt, da en
nyvalgt kommunalbestyrelse med Arne Kristiansen (S) som borgmester vedtog at lukke
Niløse skole uden en forudgående høring.

Masser af gode gaveideer
til fornuftige priser
vi kan vores kram

Også i arbejdsgruppen var der
bevægelse. Her talte man om at
oprette en forening, der kunne
varetage Niløse borgernes interesser på et mere bredt grundlag
end blot modstanden mod Niløse
skoles eventuelle lukning.
På en stiftende generalforsamling den 30.
marts 1988 oprettede man derfor
”Beboerforeningen for Niløse og omegn”, der konstituerede sig med:
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