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Initiativet syder og bobler lige under overfladen i alle

hjørner af Egebjergkvarteret. Nogle steder er det :alle—.

rede kommet frem i dagslyset: børnenes boldbane,beboer

festen, undervisningstilbud i de nye skolepavilloner, hen-

vendelse til kommunalbestyrelsen om svømmebad og andre ud--

”

tryk for privat initiativ. Mange ønsker om større samkvem :

og flere faciliteter, så

"PTDEN MÅ NU VÆRE INDE TIL DANNELSENAF. EN EGENTLIG

BEBOERKLUB

"

En aktiv gruppe har arbejdet med tanken og udarbejdet for—-

målsparagraf og forslag til vedtægter igvrigt.

Gruppen indkalder nu til

STIFTENDE GENERALFORSAMLING

torsdag den 25. september kl. 20
'

Læs på bagsiden om

på Den lille Skole, Skovbovænget de tre kursus-tilbud
' på den ny Egebjerg-

"Alle béboere i Egebjergområdet ind-
|

skole. Der sker noget
bydes og opfordres til at være med. på Egebjerg. VÆR MED!



Gi! de unge en håndsrækning.
Vi har. fået en aftale i stand med "Den lille skole ved Haresko-

ven" vedr. lokaler til forsøgsvis at starte nogle ungdomsaktivi—
teter.

Kvinder og mænd i Egebjergområdet. Har De lyst til at være med i

et sådant arbejde, anmoder vi Dem indtrængende om at melde Dem

til Egon Andersen, Udbakken 18, tlf. 98.44 77.

Tanken er at holde åbent-.hus for unge mellem 12 og 18 år en af-
ten om ugen - når vi har fundet en leder - måske blot en, der
vil påtage sig jobbet foreløbig.
Ud fra tilslutning og de unges egne ønsker kan vi så drøfte,
hvilke aktiviteter, der skal fremmes. Uden at lægge os fast på
noget, kan vi nævne, at der bliver mulighed for f.eks. musik

sløjd, formning, lerarbejde, diskussion og andet.
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Vi anser det for rigtigt, at de første aftener løber af stabe-
len helt på frivillig basis og privat initiativ. Går det godt,
kan vi senere søge om tilskud, bl.a. åbner den nye fritidslov,
der er lige om hjørnet, gode muligheder.

Forhåbentlig kommer både aftenskoleholdene på Egebjergskolen og
de her nævnte ungdomsaktiviteter på Den lille Skole i gang. Vi
håber at kunne starte ungdomsklubben dige efter generalforsam-lingen.

Har De lyst og mod til at være med, så meld Dem til dette ar-

bejde.

FÅR ECEBJERG KOMMUNENS FØRSTE SVØMMEBAD?-

En kreds af beboere har rettet henvendelse: til kommunalbesty-—
relsen om anlæg af et svømmebad på Egebjerg. Forslaget blev OX

meget positivt modtaget på kommunalbestyrelsesmedet d.8.9. og

oversendt til Teknisk Udvalg, der nu: vil søge kontakt med det

udvalg, der er nedsat på Egebjerg.Her
k

kommerDe måske ind i

billedet gennem beboerforeningen;der naturligvis må gå i et

nært samarbejde med svømmebadsudvalget.…

EGEBJERGBLADETerudgivetafinitiativtagerne.til. ;EGEBJERG-
KLUBBEN.



BEBOERFESTEN

Egebjergklubbens teboerfest med tivoli og asfaltbal blev en

succes. Der var mange mennesker, især lørdag først på aftenen,

da borgmester K. Burchardt talte og fortalte om Egebjergområ-
dets udbygning. Skolen vil blive udbygget etapevis over de

næste 5-6 år, men beplantningen af hele skoleområdet vil
hurtigt finde sted, så der skulle være en dejlig bevoksning,
når skolen er færdig.
En børnehave i skolens pavillon-system vil allerede stå fær-=

dig i begyndelse af marts 1970.

Borgmesteren sluttede med at udfordre Egebjerg-drengene til

en fodboldkamp med kommunalbestyrelsen.
Borgmesteren havde nøglen med til skolebygningen, som blev

forevist. Bagefter åbnede borgmesteren og hans frue asfalt-

ballet«

Der var run hele aftenen på både tivolis tilbud og is-,

pølse-, sodavands- og ølboderne.

Alt i alt blev det en udmærket aften, der gav Egebjergklubben
et klækkeligt overskud, der naturligvis vil komme til at dan-

ne den første kassebeholdning i den beboerklub, der den 25.

september formentlig kommer i lidt fastere rammer. Oversku-

det går til aktiviteter for børnene, stod der på plakaterne,
og det binder naturligvis den kommende beboerklub.

Nyt fra spindesidens

Nogle initiativrige kvinder på Egebjerg vil forsøge at danne
en interessegruppe, hvis opgave bliver at samle damerne i
et hyggeligt samvær, hvor man kan slappe af med håndarbejde
ell.lign. De fremstillede ting stilles til rådighed for for
eksempel en tombola ved--et Egebjerg-arrangement. Andre kan
gøre ligesådan!



Tre undervisningstilbud på den nye Egebjerg-skole.

Gennem AOF har vi fået aftale om etablering af 3 kurser på

Egebjerg-skolen, alle under aftenskoleloven.

ls Afspændingfor kvinder. Undervisningen omfatter smidiggørende,
afspændende cg optrænende øvelser samt indøvelse af bedre

arbejds- og hvilestillinger. Hvis ded bliver tekniskt muligt.
endvidere fri bevægelse efter musik.

.

Hver onsdag kl. .20-22. Første gang den l1.oktober.

2. Bridgeundervisning.lo aftener a 2 timer.
Hver onsdag kl. 20.22. Første gang den l.oktober.

3. Studiekreds om børnensykologi. Studiekredsen henvender

sig specielt til mødre og fædre til mindre børn. Person-

lige erfaringer vil blive sammenholdtmed videnskabelige
teorier og forskningsresultater.
Hver torsdag kl. 19.20-22. Første gang den 2.o0oktober.

Gebyr Tor deltagelse er 25 kr. pr. kursus.

Tilmeldinrig og indbetaling kan ske pr. check ell. giro til

F. Jappe,. Egebjergvej 100 A, 2750 Ballerup, konto 205.74,
senest lørdag den 20.september.

Vær med til at vise, at vi kan selv på Egebjerg. Meld Dem,
hvis De er interesseret.i et af de tre områder. Går det

godt, betyder det mange flere tilbud at

"

vælgeimellem til

næste år.

Bridgeundervisningenhåber vi at kunne videreføre i en

ugentlig kortaften på Egebjergskolenefter Jul.
Uafyld. kuponen her nu og send den til:

|.

F. Jappe, Egebjergvej 100 A, 2750 Ballerup.
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Undertegnede. melder sig herved til:
mmAfspænding(hver onsdag)

DO Bridge (hver onsdag)

[] Studiekreds (hver torsdag)

Gebyr 25 kr. er indbetalt på girol | følger pr. check
[

|
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Navn:

Adresse: Tlf.


