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Ungdomsklubbenstarter på   Den lille Skole
Alle mellem 12 og 18 år er velkommen

Frode og hans  Guitar-  piger Spiller 
…

Iæs mere inde i bladet
'

Stille Oog-roligt starter vi en spadseretur

  i den dejlige skov, Frisk luft og lidt
motion har vi alle brug for.

Afgang fra Egebjergskolen søndag kl. 10

Tirsdag

11
november"

Kl. 19,30 demonstrerer NESA el-apparater på
Den lille Skole. De får kaffe og bagværk +

en dejlig farvefilm, og det er naturligvis

 gratis. Se i øvrigt medfølgende invitation

…

tørdag
7i

  22
 - -   - 

november

'ANDESPILpå Egebjergskolen kl. 19,30
Vi skal have en rigtig hyggulig aften -

-   
Der er sørget for mange gode.gevinster

Alle Egebjergboere med pårørende velkomne



En rigtig 

fodboldsøndag
Der var mange sygemeldin-
ger til Egebjergfædrenes
arbejdspladser om manda-

gen efter fodboldsøndagen
ved Egebjergskolen.

De gamle drenge gik til 

sagen med en ildhu, der
ikke helt svarede til 

træningstilstanden, og
da man blev bondefanget
af et elite-"drenge"-
hold, der var som hentet

lige fra 1. division i

"lange underbukser og
paryk, ja så kostede det
et væld af blå mærker,
muskelsprængninger, et
enkelt brækket ribbenmed videre.

Men,hvor var det skægt,
og alle'fædre,der nu er

ved at komme lidt  til 

hægterne igen efter fod-

-bolddagens strabadser,
hilser og takker alle

gæve drenge,både små og

store...0g også dem,der
var større end fædrene
selv... for kampene,
Men,vent bare,Nu går vi
i træning.Vi er med på
motionsturene søndag
formiddag,og vi agter

- Også at lave løbeture i

skoven for. de lidt mere

ihærdige. old boy

TO: EFTERLYSNINGER

Borde og stole
Medlemmerne skal nok fåbåde stole at sidde på
og borde at lægge spille-
pladerne og alle de dej-
ligevinster på,når ande-

spillet løber af stabelen

lørdag den 22.november
k1.19,30 på Egebjerg-
skolen.Vi kan både låne
og leje os frem...

I længden vil det dog
både være praktisk og

—

økonomisk,om vi selv

ejede stole og borde,så
hvis et medlem har den

 vigtige forbindelse, så
sig det til et af be-

styrelsesmedlemmerne.

Bordtennisbord

Hvis nogen har et bord-

tennisbord,der ikke læn-
gere er i brug,men tvært-
imod blot står og fylder
op i kælder eller garage,
så er ungdomsklubbens
medlemmer villige til at
komme og hente det efter

torsdag,når klubben har
haft sit første komsammen.

Skulle der komme flere,kan
der udmærket blive plads
også på Egebjergskolen, når
vi engang får det magasin-
rum,der er stillet os i ud-

sigt -i forbindelse med næste …

bygge-etape.



TIL ALLE UNGE

MELLEM 12 OG 18.ÅR

Værmed - vi starter en UNGDOMSKLUBi Egebjerg
Et sted at gå hen -

Alle,der. bor, i Ege- .

bjerg og er mellem 12

og 18 år er velkommen
i ungdomsklubben.

Vi mødes på Den lille
Skole,Skovbovænget ved.
Hareskoven torsdag den
6.november k1.19.
Er du forhindret i at
komme den aften,men al-

ligevel godt kunne tæn-
ke dig at være med frem-

over,kan du enten ringe
til et af nedenstående
telefonnumre eller til
et andet af Egebjerg-
klubbens bestyrelsesmed-

. lemmer.
Du kan også lægge en sed-

del med dit navn ind ad.
døren til en af: os...eller
lade en kammerat gøre det.

Vi vil blot gerne have at

vide,hvor stor interessen
er.

Men kom helst på torsdag.

Egon Andersen
Udbakken 18

Tlf. 98 4477

Komførste gang på torsdag
.… 0g nvad skal vi så

lave i klubben?
Det skål I selv være med
til at bestemme.
Måske vil I gerne have en

pladebar.Spil af alskens

slags og sløjd kan der

også blive mulighed for.
Vi kunne remse mange ting
op,men vil afstå fra at

gøre det,da det er jeres
ønsker,vi vil høre,og vi

vil: gøre,hvad vi kan for

at hjælpe jer med at få
dem opfyldt.

Når vi mødes på torsdag,
skal vi tale sammen om

disse ting.Men lidt under-
- holdning har vi også sør-

get for:

Frode og hans guitar-piger
kommer og spiller.

Vi tager også en grammofon
med og håber alt i alt på
en hyggelig og sjov aften.

Alice Thomsen
Bøndermosevej 2

Tlf. 97 2269

UNGDOMSKLUBUNGDOMSKLUBUNGDONSKLUBUNGDONSKLOBUNGDOMSKLUBU



NYT fra  GRUNDEJERFORENINGERNE

I det omfang,grundejer-
foreningerne er interes-

seret heri,har EGEBJERG-

KLUBBEN budt dem velkom.-

men: i.Egebjergbladet med

smånotitser og meddelel-
ser,og allerede her er

det første resultat af

dette nyttige og posi-
tive samarbejde:

SKOVBO
Bestyrelsen har ved.en

skrivelse til: kommunal-
bestyrelsen påtalt vej-:
forholdene omkring: områ-
det,og har her især peget
på Skovbovængetsforlæn-
gelse til Ringvej B4 og
den modsatte vej til Pile-

agervej og videre til

Kirsebærstedet.
I den: forbindelse skal
meddeles, åt stien-ved…:
skoven er blevet asfal-

teret 08 lamper vil blive

opsat,så børnene trygt
kan gå denne vej til og
fra skole.
Ovennævnte sti erstattes

ifølge 'oplysning fra

Teknisk Forvaltning i

løbet af 1970 af den

endelige vejgennemfø-
ring.
Som følge af artiklen
"Egebjergs Tøsrivélse" i
Ballerup-Måløv Avis har

bestyrelsen fået en fore-

spørgsel fra enkelte

medlemmer,om dette gjaldt

Skovbo.Bestyrelsen kan her-

ved oplyse,at det ikke er

tilfældet,og at det aldrig
har været taget op på en

generalforsamling.
Da vandudvalget er ophævet,
og regnskabet er endeligt
afsluttet,vil beretning og

regnskab snarest. tilgå
medlemmerne.

PILEHØJ
Den endelige færdiggørelse
af grundejerforeningens
veje og fortove med hen-

holdsvis asfalt og SF-sten

bliver påbegyndt nu aller-

først i november,og entre—.
prenøren har lovet. at gøre
arbejdet færdigt i eet træk,
såfremt vejret tillader det.

EGEBJERGLUND SYD

Ved den ordinære generalfor-
samling d.15/10 deltog 1/3
af medlemmerne. Af beretnin-

gen fromgik,at kloak og
vejarbejderne nu stort set

er, færdige og snarest kan

overdrages til kommunen.Et

drag vil blive opkrævet pr.

1/4-70 over ejendomsskatte-
billetten.Herefter mangler
kun Syvendehusvej,som man

for øjeblikket forhandler
med kommunen om.Videre op-
lystes,at grundforbedrings-
fradraget kør ligge på 22-

25 kr pr mf ,størst for de

mindste grunde.



Det blev vedtaget at fast

sætte årligt vejfondsbie
drag til 60 kr,at flytte
den ordinære generalfor-
samling til foråret,at:
overskud fra vejfonå og
ekstra vejfond samt vånd-

udvalg anvendes til ny-
anlæg af Syvendehusvej,i
idet dog beboerne på
Egebjergvej får deres

part fra vandudvalget ud-

betalt,at yde et tilskud

på 500. kr til Egebjerg-
klubben og at: indstille
til. kommunen,at vejen fra

Lerholmvej. til bageren
(en del af Rydtoften) om-

døbes til Sketteholmvej.
Et medlemsforslag om op-

sætning af hegn ved en…sø
ved Lerholmvej fik fuld

tilslutnirg.
Efter valg af bestyrelse
består denne nu af:

|.

F.Friis-Poulsen( Formand)
Lerholmvej lo A -

9771351
F.Jappe (Kasserer)
Egebjergvej loo A - 972421
S.Nielsen,Snogholmvej 11
7? T .Neesgaard,;Pæremoseve j
B.Ahlgren-Olsen,Rydtoften.
Vi takker den afgåede for-
mand Thorkild Jensen for

hans mangeårige arbejde i

bestyrelsen,sidst som. for-

Alle er velkommen til den

oplysnings- og hyggeaften
som Egebjergklubben arran-

gerer i samarbejde med
NESA på Den lille Skole.

tirsdag aften den il... no-

vember kl. 1930.
De sidste nye modeller af

forskellige slags elektri-
ske apperater vil blive

demonstreret af en hus-

holdningskonsulent.…
Blandt andet vil De få
gode tips om hjemmefrys-
ning og elkomfurer.

.

Det brød, der bliver bagt,
nyder deltagerne selv

friskbagt og lunt til en

kop kaffe.
Der bliver også vist en

pragtfuld farvefilm, men
læs'i-øvrigt. det, brev,
der følger med dette num-
mer af Egebjergbladet.
De kan bestille ad angs-
kort (de er gratis). på.
telefon HElrup4001 lokal

256.

HUSK

ANDESPIL

lørdag 22. nov.

kl. 20

mand.siden. J,Østerbyes. død.

HU $ K, UNGDOMSKLUBBEN
EM

starter på torsdag.… u



VI SIGER TAK

EGEBJERGKLUBBEN har arbejds
grupper i gang med mange

forskellige slags opgaver,

og der er heldigvis mange
andre, end de ni bestyrelses-
medlemmer,der er aktive.

Grupperne har mødt meget
stor velvilje og imødekom-
menhéd både hos myndighe-
der,institutioner og pri-

vatpersoner.
Skulle vi trække en enkelt
eksponent for imødekommen-
hed og samarbejdåsvilje frem,
må det blive ledelsen af

Den lille Skole på Skovbo-

vænget.
Tak til den og til alle

de andre.

DRØM ELLER...

Vi drømmer om en gang ad
åre at få de fleste af vore

ønske-aktiviteter samlet
under eet tag.Det skaber
liv og miljø,og det er prak
tisk,effektivt og økonomisk
i det daglige arbejde.

I det forundersøgelsesar-
bejde,som Egebjergklubbens
ungdomsklub-gruppe har ud

: ført har man overalt i det
. storkøbenhavnske klubliv

i mødt stor imødekommenhed og

fået mange gode råd,som kan

kommedet kommende klubliv
på Den lille Skole til gode.

..Men alle steder fik. man

også det råd:Se at få jeres
egne lokaler.

500 KRONER TIL

EGEBJERGKLUBBEN

Et flertal indenfor

grundejerforeningen
Egebjerglund Syds be-

styrelse havde på gene-
ralforsamlingen forny-
lig stillet forslag om,
at den nystartede. beboer
forening fik et. tiiskud
på 300 kroner.

|

Stemningen på generali-
forsamlingen var imidler-

tid særdeles positiv
over for initiativet,og
der blev stillet flere
forslag om forhøjelser.
Slutresultatet blev 500
kroner,som Egebjergklub=
ben hermed siger tak for.

Pengene faldt på et tørt
sted og et godt tidspunkt
lige før en hel masse ak-
tiviteter sættes i gang,
men endnu før,man har haft

indtægtsgivende arrangemen-
ter bortset frø sommerens

asfaltbal,hvis overskud går
til den-da ikke stiftede

beboerforening.

JULEFEST

Selvfølgelig skal vi have
en rigtig hyggelig jule-
træsfest i Egebjerg.
Børn og voksne kan godt
begynde at glæde sig.
Det bliver nok på Egebjerg-
skolen søndag den 14.decem-
ber.



EGEBJERGKLUBBEN

En torsdag aften i slutningen af september blev beboer-
foreningen Egebjergklubben stiftet ved en. ganske vel-

besøgt generalforsamling på Den lille Skole på Skovbo-—
vænget. Det er mellem 75 og 100 mennesker, vi kalder

velbesøgt. Stemningen var positiv over for de mange
ting, der enten havde være arrangeret af initiativta-
gerne til beboerforeningen eller var i gang for øje-
blikket. Der var også stor forventning og mange ideer
til det fremtidige arbejde. I en pause under stemmeop-
tællingen stillede men i løbet af nul komma fem to old
boys fodboldhold på benene. De skulle spille mod kvar-
terets drenge på banen ved Egebjergskolen.
De: olev vedtaget vedtægter, som alle interesserede

naturligvis kan rekvirere gennem et bestyrelsesmedlem,
og måske får vi plads til at optrykke dem alle i et
senere nummer af Egebjergbladet.

Generalforsamlingen valgte en bestyrelse på 9, men var

helt enige om, at både initiativ og gennemførelse af
ideer skulle ske. ved en aktivisering af så mange som

mulig, så alle er mere end velkomne til at melde sig
under fanerne.
De 9 er:

.

:

Finn Jappe, Egebjergvej 100 A (Formand) - tlf 97 2421
Birgitta Østergaard Hansen, Kastebjegvej 20 A

(Kasserer) - 97 7190
.

Holger Knudby, Lerholmvej 6 (Sekretær) - 97 4334
Lis Gylling, Tranemosevej 58 - 97 1609
Alice Thomsen, Bøndermosevej 2 —- 97 2269
B. Ahlgreen-Olsen, Rydtoften 22 — 97 4625
Egon Andersen, Udbakken 18 - 98 4477
Flemming Adrian, Kærvænget 13 - 97 5504
Poul Quist Nielsen, Udbakken 24 A - 97 4392

                         ----

Foreningens formålsparagraf:

Foreningens formål er at skabe muligheder for aktivi-
teter for børn og unge samt formidle kontakt i Ege-
bjergkvarteret ved etablering af møder, undervisning
og fritidsbeskæftigelse.



BOBLEH AL på vej - et par ord om fremtiden
SR SD ED SED PERS SEER SDR 000 ES RR ED SR MD KS --    --

En gruppe af Egebjergklubbens bestyrelse har på
rådhuset haft en lang snak med borgmesteren.
Her er et par pluk:

Svømmebadet er til behandling i teknisk forvalt-

ning,. men man er rent umiddelbar fra kommunens

side lidt betænkelig. ved både anlægs— og drifts-
udgifternes størrelse; Svømmebadsudvalget arbej-

.der dog trøstigt videré med sagen og
har ikke

opgivet ævret.

Det blev oplyst, at der vil blive etableret et

sportsanlæg ved skolen. Man turde ikké love hvor-

når det ville stå færdigt, men foreløbig bliver

der opstillet en boblehal. Den kommer antageligt
til næste efterår og bliver et dejligt stort 10—-

kale til mange mange ting.

Omkring d. 15. januar 1970 skulle der gerne stå

en børneinstitution med plads til 40 børnehave-
børn + en fritidsgruppe færdig ved Egebjergskølen.
Man kan allerede nu få sit barn skrevet på vente-

listen hos kommunen-(Fru Kruse), og vi opfordrer
interesserede forældre til gøre det, så behovet
kan stå klar, inden byggeriet går igang.

Der blev fra borgmesterens side afgivet løfte om,

at legepladsområderne ved Egebjergskolen vil bli-

ve udpeget snarest, så vi kan komme igang. med. at

lave den stærkt savnede tumle- og byggelegeplads.


