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Det blev en herlig søndag med små prinsesser, indianere og mange andre flotte udklædninger.  
 
De mindste på 0-4 år kæmpede hårdt med deres tønde af pap og måtte have lidt hjælp. 
 
Der var rigtig mange i gruppen 5-8 år, men tønden var sej, så de nåede alle adskillige slag på tønden. 
 
For de 9-13 år rige gik det stærkere og ligeså for de 20 damer, mens de 21 mænner traditionen tro ikke 
brugte lang tid – på trods af at tønden var forstærket.  
 
Alle konger og dronninger fik kroner og fastelavnsris og der var også ris til 2 flotte udklædninger. 
Der var gang i salg af boller, kaffe og hvad baren ellers bød på. 
 
På side 14 kan du se billeder fra dagen.  

Februar 

Nr. 2 37. årgang 2005 
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KALENDEREN  2005 i Fælleshuset v/WB 
 
25/02  Billard holder møde 
14/03  Blomstervennerne holder møde 
21/03  Øl & Vin holder møde 
24/03  Skærtorsdag er udlejet 
05/05  Kristi himmelfartsdag er udlejet 
07/05  Sportsklub, turnering og fest 
 
Generalforsamlinger i Fælleshuset: 
24/02  Egebjergklubben og 
           Egebjerg Fælleshus 
07/03  Gourmetklubben 
10/03  G/F Egebjerglund-Nord 
17/03  Egebjerg Sportsklub 
18/03  Kulturhistorisk Forening 
29/03  G/F Egebjerglund-Syd 
31/03  G/F Egebjerghøj 
07/04  G/FTranemosen 
14/04  G/F Pilehøj 
03/05  G/F Gadehusene 
 
 Beboerannoncer 
Hjælp i køkkenet, afrydde, vaske op og 
andet, når I har fest i Fælleshuset 
Astrid Viola Kalmeyer, 14 år, Pileagervej 3 
Tlf: 4466 7472 eller mobil 2230 5366 
 
Pendlerværelse søges af midaldrende 
dame til kun 4 overnatninger om ugen. 
Er meget ordentlig og rolig. Har kun brug for 
adgang til toilet, da bader på jobbet og 
spiser der. Er ellers borte hele dagen, så har 
kun brug for et lille sovested til rimelig pris. 
Minna Darnell Willendrup 
Tlf weekend 5594 5003, hverd. 6136 0776 

EGEBJERGBLADET 
 
Sidste frist for stof til bladet:  7. marts 
Send evt til Jappe@FIJ.DK 
 
Bladet uddeles: 19. og 20. marts  
 
Grundejerforeningen Egebjerglund-Syd 
Datoen for afholdelse af generalforsamlingen 
er ændret. Den afholdes nu tirsdag 29/03. 
   Dagsorden og regnskab vil blive omdelt til 
foreningens medlemmer, og vil i øvrigt blive 
lagt på foreningens hjemmeside: 
ww.egebjerglund-syd.dk snarest  
   Til anvendelse på hjemmesiden og/eller et 
festskrift er bestyrelsen interesseret i at 
samle materiale med relation til foreningens 
historie.  
   Vi vil derfor meget gerne høre fra de, der 
måtte ligge inden med  relevante tekster, 
billeder eller kort, som vi kan låne til 
formålet. Materialet vil naturligvis blive 
leveret tilbage, så snart vi har fået det 
kopieret/indscannet 
   Send en e-mail til n@henrikjensen.dk 
eller ring til mobil 60 17 19 53 
 
Egebjerg Sportsklub 
har ændret datoen for afslutningsturnering 
og efterfølgende fest til lørdag 7. maj. 
(Oprindelig var planlagt afholdelse den 16. april) 
 
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt 
Nytår og opfordrer samtidig nye som gamle 
Egebjerg borgere til at dyrke lidt badminton 
hos os. Vi dyrker idrætten i gode rammer. 
 
Om sommeren dyrker vi også fodbold oppe 
ved Skovmarksskolen, ca. fra 1. maj til midt i 
august. Henvendelse kan ske til mig: 
Frank Aabaad tlf 4468 6468 / 2217 1454. 
 
Sælges 
Et sæt havedøre, med termoglas, i god 
stand 
Mål: Dørens bredde 0,86 m x højde 2,10 m  
Termorudemål: Bredde 0,68 m x højde 1,8 m 
 
Pris kr. 750,-  Ring 4498 2235 
 
Klik ind på Egebjergklubbens 
hjemmeside  
 
WWW.Egebjergklubben.DK 
Måske er der nyt ! 
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søndag den 29. maj 2005 kl. 10-16 i Egebjerg 
 
Som tidligere omtalt her i Egebjergbladet følger vi arrangementet fra august sidste år op med 
endnu et Åben have arrangement – denne gang for hele Egebjerg og med mulighed for at se 
forårshaverne. Vi opfordrer igen alle haveejere i Egebjerg til at deltage enten ved at åbne jeres 
haver for besøg eller ved at tage på rundtur i de annoncerede åbne haver på dagen. I 
modsætning til sidste år vil vi offentliggøre adresserne på alle åbne haver her i Egebjergbladet 
på forhånd, så ingen haver på blinde veje bliver overset.  

Send derfor en email til Anni (abmoeller2@hotmail.com) eller ring til Elise (44 97 24 20) 
!!!!!  snarest og inden den 1. april !!!!, hvis du vil åbne din have for besøg den 29. maj. 

Som sidste år er der absolut ingen krav af nogen art til havens tilstand – det vigtigste er at give 
så mange som muligt i Egebjerg mulighed for at dele deres haveinteresse med andre. Som 
sidste år arrangeres der om mandagen den 30. maj en havevandring for udelukkende alle de 
haveejere, der holder åben have om søndagen, så de også kan få set alle de andre haver. Vi 
håber på, at rigtig mange vil melde sig.  
 
Arrangementet gennemføres uanset vejret. Spørgsmål angående arrangementet kan rettes til 
Elise Quottrup, Rydtoften 38 (telefon 44 97 24 20) eller Anni Birgitte Møller, Rydtoften 40 (email 
abmoeller2@hotmail.com).  
 
Med venlig hilsen                                                  Elise og Anni  
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Bredbånd; hvad koster det, og hvad kan jeg 
spare? Hvorfor ikke vælge en trådløs løsning? 
 
De spørgsmål er dukket op en del gange som 
reaktion på artiklen i januarudgaven af 
Egebjergbladet.  
De er til gengæld ikke helt så lette at besvare. 
Men lad mig prøve. 
 
Prisen/besparelsen afhænger af en række 
forhold, herunder  

• hvilken løsning, man vælger, og hvor 
mange, der vil være med i en 
fællesløsning (en bredbåndsforening), og  

• hvad den enkelte husstand betaler i dag 
(og hvad man så får for de penge). 

Nogle eksempler, som giver er nogenlunde 
overblik, fremgår dog af tekstboksene. 
 
Boksen med sammenligning af priser hos 
COMX, og TDC (privatkunde) og en 
parabolkunde er hentet fra en brochure fra 
ComX, der som det ses tager forbehold for bl.a. 
ændringer. Det er ret naturligt i betragtning af 
den hastighed, det marked ændrer sig i. I et 
område som Egebjerg er det helt sikkert, at det i 
COMX-kolonnen kursiverede månedlige beløb 
ikke kan holde (det er baseret på et 
lejlighedskompleks).  Omkostningerne pr. 
husstand vil her i området afhænge af, hvor 
mange der vil være med, og hvilket konkret 
tilbud vi vil kunne få på nedlægning af lysledere i 
hele området. Men når nedlægningen af 
lyslederne er betalt, vil prisen (i dagens priser) 
falde til det angivne beløb. Og mon ikke det 
f.eks. i en salgssituation vil være et ekstra plus 
ved ejendommen, hvis køber har udsigt til de 
lave priser?   

Hvad man får for pengene varierer også fra 
løsning til løsning. COMX leverer noget de 
kalder Triple Play, og hvad det samlet indebærer 
er ridset op i tre tekstbokse taget fra deres 
brochure. Der er så lidt mere med såsom TV on 
Demand (leje af videoer over internettet) og 
adgang til Internettet via TV’et. Digitalt TV er på 
vej, men p.t. forhandles der om 
forsyningsrettigheder. COMX er bare ét af 
mange bredbåndsselskaber, der baserer sig på 
lysledere. 
 
Trådløse teknologier har længe været en 
mulighed, men med forskellige ulemper. Det 
nyeste på feltet, WIMAX,  synes dog ret egnet i 
et område som vores, hvor vi næppe kan opnå 

100% tilslutning fra alle de ca. 725 husstande. En 
kontakt til Danske Telecom har resulteret i et 
overslag, som er resumeret i separat tekstboks. 
Investeringen ligger groft bedømt på ca. 1/5 af 
investeringerne til et lysledernet, men nettet vil i 
givet fald også være helt vores egen ejendom. Til 
gengæld er det uden TV m.v. Overslaget er 
baseret på et samarbejde med GOIP. Se separat 
boks om priser for nettet; bemærk at den 
månedlige leje vil falde efter tre år, hvor 
anlægget vil være betalt og derefter kun skal 
drives og vedligeholdes. Eksempler på GOIP’s 
priser er i separat teksboks.  
 
Men meget afhænger af, hvor mange der vil 
være med! I skrivende stund er der ikke mange, 
der har reageret på opfordringen i sidste nummer 
af Egebjergbladet om at modtage et eventuelt 
nyhedsbrev fra bredbåndsgruppen. Har det her 
stimuleret interessen kan man stadig melde sig 
ved at sende en email til 
bredbaand@egebjerglund-syd.dk   
 
Mere om de heri nævnte firmaer – og bl.a. nyt fra 
pressen - m.v. kan ses på www.egebjerglund-
syd.dk                 Henrik Jensen 
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Sammenligning af priser: COMX, TDC og parabolkunde 

COMX   
TDC 
PRIVATKUNDE  PARABOLKUNDE   

Pakke 4 (30 kanaler) 150 Kabel tv fuldpakke 262 Viasat Guld-abonnement  299 
Tlf. abonnement (pr. md.) 35 Tlf. abonnement  119 TDC tlf. abonnement ,-  119 
Internet 512/512 Kbit/s  49 ADSL 512/512 Kbit/s 484 CyberCity ADSL 2048/512 Kbs 669 
Omkostninger pr. md.* 100        
Obligatorisk service (md) 18 Ekstraservices 60     
Total pr. måned 352 Total pr. måned  925 Total pr. måned   1087 
* Prisen varierer bl.a. efter valg af finansieringsløsning.       
Alle priser er vejledende. Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer.     

Prisoverslag ved en Wimaxx internet-løsning fra Danske Telecom  
Antal Brugere 512kbit/s 1024kbit/s 2048kbit/s

300 Oprettelse 1.995,00    1.995,00      1.995,00      
Månedlig Leje 349,00       459,00         769,00         
Bit pris 0,68               0,45                  0,38                  

400 Oprettelse 1.495,00    1.495,00      1.495,00      
Månedlig Leje 329,00       429,00         729,00         
Bit pris 0,64               0,42                  0,36                  

500 Oprettelse 995,00       995,00         995,00         
Månedlig Leje 299,00       399,00         699,00         
Bit pris 0,58               0,39                  0,34                   

 

Nogle af GOIP’s priser (der findes flere abonnementstyper) 
 
 
 
 
 

 
 

COMX tjenesteudbud lidt mere detaljeret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELEFONI 
Abonnement pr. måned   35,- 
Inkluderet i den månedlige pris er bl.a.: 
:: Ingen oprettelsesgebyr 
:: Gratis oprettelse af nyt nummer eller behold 
bare det 
gamle 
:: Nummervisning 
:: Banke på 
:: Viderestilling 
:: Vækning 
:: Telefonsvarer 
:: Nummerspærring 
:: Gratis telefoni i hele foreningen 
:: Billige samtalepriser – 16 og 8 øre pr. minut

INTERNET  
Standard 512/512 Kbit/s                49,- 
Superbruger Bronze 2/2 Mbit/s    110,- 
Superbruger Sølv 6/6 Mbit/s        189,- 
Superbruger Guld 10/10 Mbit/s    299,- 
Superbruger Platin 20/20 Mbit/s  599,- 
:: Ingen oprettelsesgebyr på lynhurtigt 
internet 
:: Op til 30 x hurtigere end det 
eksisterende ADSL 
:: Noget for enhver smag – bestem 
selv hastigheden 
:: Fri internet 24-7-365 – flat rate 
:: Op til 10 e-mail adresser 
:: Virusscanner og Spamfilter 
:: Webmail 
:: Egen hjemmeside 
:: Firewall 
:: Faste IP adresser 
:: Fremtidssikret bredbånd 

TV - 
ANALOG 
Pakke 1        39,- 
Pakke 2        93,- 
Pakke 3      119,- 
Pakke 4      150,-

Telefonadapter anskaffelse                   710 kr.  
Oprettelsesafgift (telefoni)                    99 kr. 
Standardabonnement (telefoni) pr. måned                 39 kr. 

- inkluderer Telefonsvarer, Viderestilling, Vis 
nummer, GoIP GateWay 

Gratis samtaler til GOIP-kunder 
Andre indenlandske fastnetsamtaler   0,125 kr./min  
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Mere om Bredbånd 
 
”De må ha’ penge som skidt!”  
 
Lyder det i reklamen fra Telia Stofa, hvori der 
tilbydes lynhurtigt bredbånd fra 50 kr. om 
måneden.  
”Det samme må TDC da kunne tilbyde os med 
kabel TV” er det blevet sagt en del gange?  
Og det gør TDC da også med  Webspeed, men 
med en anden pristruktur.  
   Det billigste Webspeed abonnement, 64/64 
kbits koster 149 kr. om måneden med frit forbrug 
(på nu-dansk ”flat rate”).  
   Telia Stofa’s billigste abonnement, 1024/256 
Kbit/s, koster 50 kr. om måneden – men med et 
maximalt forbrug på 50 MB! 
Prisen for den høje hastighed til lav takst hos 
Telia Stofa er altså en forbrugsbegrænsning.  
   Tager man et eksempel på to helt ens produkter 
- 256/128 Kbit/s, frit forbrug - er TDC’s pris 239 
kr. pr. måned og Telia Stofa’s 299 kr. pr. måned.    
De to kabel-TV selskaber konkurrerer i praksis  
 

ikke i samme geografiske område, men med bl.a. 
ADSL.  
Her tager en 3. udbyder, Tele 2, 340 kr. om 
måneden for samme ydelse; Men man kan hos 
Tele 2 få hastighederne 512/512 eller 512/128 for 
samme pris (det kan hænge sammen med, at de 
lejer sig ind på TDC’s kabler til en fast pris).  
TDC tager for en 256/128 kbits ADSL forbin-
delse 139 kr. pr. md plus 50 øre pr. MB forbrug!   
Hele prisstrukturen, herunder startomkostninger, 
ekstratjenester mod eller uden betaling, udstyr, 
etc., varierer en hel del fra selskab til selskab, 
hvilket vanskeliggør konkrete sammenligninger 
med hensyn til, hvad der er bedst og billigst for 
den enkelte. Se evt. her:  
http://www.teleprisguide.dk/ , hvor man kan 
sammenligne på opdaterede prislister.  
 Henrik Jensen 
Det tilrådes formændene i grundejerforeningerne 
at have en vis paratviden ved de kommende 
generalforsamlinger. Det er tungt stof, og der 
kommer nok en del spørgsmål fra medlemmerne.     
Redaktøren 
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Kulturhistorisk Forening for Egebjerg & Omegn 
 

Vi arrangerer tur til 

R o s k i l d e  D o m k i r k e 
søndag, den 20. februar kl. 14.00 

Vi mødes uden for domkirken. 
Omvisninmgen forventes at vare 1½ time og forestås af Per W. Johansson. 

 
 Vi besér de forskellige kongegrave og får også lejlighed til at se
 kejserinde Dagmars kapel i krypten og evt. domkirkemuseet. 
        
 Hver deltager betaler sin egen entré. Er der interesse for det, kan vi evt. drikke 
en kop kaffe sammen efter besøget i domkirken i nærliggende restaurant. 
        
 Der KAN komme en kirkelig handling i vejen, hvilket vi først kan vide et par 
dage  før. For en sikkerheds skyld ring da til 44 972738 el. 44 970037, hvor der evt. også 
kan aftales fælleskørsel.     
      

Alle er velkomne. 
Indmeldelse i foreningen kan også ske på et af ovennævnte telefornumre. 

 

 

NYT ! NYT !  Modetøj !! 
 
Se min nye forretning – ung som ældre –  
store som små – tøj til hverdag og fest. 
 
Jeg har det hele til halv pris 
 
Du er altid velkommen.  
 
Gratis katalog og altid kaffe 
 
Når forretningerne er lukket, har jeg stadig 
åbent for dig, 
 
Se, prøv og mærk kvaliteten af mine flotte 
kollektioner, også til mænd. 
 
Absolut ingen købetvang 
 
Din lokale forhandler:  
 
Suzanne Hoe – Lerholmvej 10, Egebjerg 
 
tlf 4468 6818 
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Jomfru udnyttet af lokal 
brolægger i 40 år ! 
 
H C Andersen  er vel nok den eneste, som kunne 
fortælle om en Brolæggerjomfru. 
Ikke mange ved, at det tager 4 års uddannelse.  
   Brolægning er ikke for de svage eller dumme. 
Først efter 20 år er man rigtig udlært, fortæller 
Asger Thomsen fra Egebjerg. Man skal have sans 
for jordbundsforhold, der bevæger sig konstant, 
fornemmelse for arkitektur, den kunstneriske 
beliggenhed og kundens ønsker. 
   Asger er gammel håndboldspiller på højt 
niveau, også som træner. Han er superaktiv, hårdt 
arbejdende og med en viljestyrke af stål. Som 
landstræner ville vi have set herrehåndbold af 
samme kvalitet, som hos pigerne. 
   Han har udført kæmpe og spændende opgaver 
på Bornholm, Færøerne, Norge og Jylland.  
   Asger er farmand til 3 drenge, farfar til 4 
børnebørn og gift med fru Kirsten. Herom er der 
ingen tvivl. I køkkenet bliver der serveret 
spændende eksotiske madretter ! 
   Kultur og ikke mindst rejser til Østen, glæder 
familien. At finde Asger oppe i et træ eller spille 
bold er helt normalt. P 4 er hverdag. 
 

 

   Fyldt med humor, historier og et godt humør, 
en god lytter og altid med smil på læben. 
    
Hvis du ikke orker at slæbe flere tons sten,  så 
ring til ABT Brolægning 2652 2000 og få et godt 
tilbud fra Asger. 
Lone Lind 
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VIL DU MED PÅ EN LYTTER ? 
Vores naboer, Varden i Egebjerggård har 
inviteret Anker Jørgensen til en snak 
 
Torsdag 24. februar kl. 13.00 i 
Søpavillionen, Egebjergtoften 46 
   De fleste husker nok Ankers gennembrud i 
dansk politik, da Jens Otto Krag, i oktober 73, 
trådte tilbage og pegede på Anker som sin 
efterfølger. Der blev rynket mange øjenbryn 
overfor denne - for de flestes - ukendte politiker. 
Men Anker skulle komme til at præge dansk 
politik igennem de næste mange år. 
   Hos Anker har mennesket altid været i centrum. 
Stærkest kom det nok til udtryk, da han rejste til 
Irak, for at forhandle med Saddam Hussein om at 
frigive de danske gidsler. Igen blev der rynket 
øjenbryn, og missionen blev en smule latterlig-
gjort i medierne. Men piben fik en anden lyd, da 
det lykkedes for ham at komme hjem med en stor 
del af gruppen. 
   Karakteristisk for mennesket Anker Jørgensen, 
var han ikke tilfreds og med tårer i øjnene 
beklagede han, at han ikke havde fået alle med 
hjem. Denne utrolig spændende mand har du nu 
en mulighed for at møde !  
 

 

kørselsvejledning 
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HVER FUGL SYNGER MED SIT NÆB 
 

På Egebjergklubbens bestyrelsesmøde i januar 
blev der fra et medlem foreslået en række syng 
med-aftener. Forslaget blev vel modtaget. Nu skal 
vi bare sondere terrænet og finde ud af, om idéen 
vinder genklang blandt Egebjergklubbens med-
lemmer. Der forligger ikke noget fast koncept, 
men vi fik dog trukket nogle linier op. For ikke at 
karambolere med andre aktiviteter vil syng med-
aftenerne sandsynligvis  blive lagt på 

 
 

mandage. Det er tanken, at der 2-3 gange om 
foråret og et tilsvarende antal gange om efteråret 
vil blive arrangeret sådanne aftener. 
 
Hvad repertoiret skal være, vil være op til 
deltagerne og akkompagnatørerne, dog således at 
deltagerne får indflydelse på genren, men ikke på 
valget af de enkelte sange. Senere vil hver af 
akkompagnatørerne så tilrettelægge den enkelte 
aftens repertoire sammen med vor mand fra 
Egebjergklubben. 
 
Nu er spørgsmålet, om det har nogens interesse, 
og her går spørgsmålet både til dem, der vil 
synge, og til dem, der skal akkompagnere og 
synge for. For ikke at trække for store veksler på 
de få er det tanken, at der skal være en ny 
akkompagnatør hver aften.  
 
Hvis det har nogen interesse for dig, hvad vi 
naturligvis håber, enten at synge med, være for-
sanger eller akkompagnere, vil vi meget gerne 
høre fra dig. Det er naturligvis på ingen måde 
bindende, men udelukkende for at vi i bestyrelsen 
kan danne os et billede. Ring til Finn Jappe på tlf. 
44 97 24 21 eller til Erik Hagen på tlf. 44 66 14 
32. Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne Erik. 
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Sidste nyt. 
På det nyligt afholdte lavsstævne blev de to 
medlemmer af lavsrådet, der var på valg, gen-
valgt. Oldermanden, Bjarne Thougaard, tager en 
tørn til på to år, og det samme gælder for skaffer 
John Nielsen.  
   Som en glædelig nyhed for de mange inter-
esserede skal nævnes, at det nu igen er blevet 
muligt at søge om optagelse i lavet. For at blive 
optaget i lavet skal vedkommende, som søger 
optagelse, frem-bære hjemmefremstillet øl eller 
vin. Det frembårne produkt vil blive vurderet af 
samtlige brødre og søstre, og hvis der siges god 
for produktet, kan ansøgeren blive optaget i lavet. 
   Vi afholder fire lavsaftener om året foruden 
stævnet. Formålet med lavet er at danne ramme 
for, at mennesker med interesse for hjemme-
fremstilling af øl og vin kan mødes og udveksle 
erfaringer. 
   Hvis det har vakt din interesse, så kan du 
komme i kontakt med lavet ved at ringe til 
viceolder-manden (Erik) på tlf. 44 66 14 32   
 
 

Indkaldelse til Generalforsamling 
I 

Egebjerg Gourmetklub 
 

Mandag den 07. marts kl. 19.00 i 
Egebjerg Fælleshus 

 
Dagsorden: 

 
a. Valg af dirigent 
b. Mesters beretning 
c. Fremlæggels af regnskab  
    og evt. budget 
d. Fastsættelse af kontingent 
e. Valg af bestyrelse, revisor 
    og suppleant 
f. Kommende arrangementer 
g. Indkomne forslag 
h. Eventuelt 
 

Generalforsamlingen afsluttes 
med et let måltid 
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Med Kulturhistorisk Forening i 
Måløv kirke 

 
Lørdag, den 22. januar fik 21 Egebjerg-boere en 
dejlig oplevelse i Måløv. I den smukkeste 
januarsol mødtes vi i Måløv kirke, hvor medlem 
af menighedsrådet, Gustav Blomberg, gennemgik 
kirkens spændende  historie. Måløv og Ballerup 
kirker er kommunens ældste bygninger fra det 11. 
århundrede, begge indviede til Skt Ib (jf. de to 
Ibs-skaller i Ballerups byvåben). 
   
MADONNA MED BARNET 
Efter gennemgangen af kirkebygningen gik 
Gustav Blomberg over til at fortælle om 
kalkmalerierne, som er en stor attraktion. 
Berømtest er Jomfru Maria med Barnet, som 
befinder sig i en niche t.v. for korbuen. Denne og 
en tilsvarende t.h. for korbuen havde været 
tilmuret og blev først afdækket i 1922. Det 
enestående ved Madonna-maleriet er, at det aldig 
har været overkalket i modsætning til kirkens 
øvrige kalkmalerier - og de fleste andre 
kalkmalerier i landet! Dette overgik jo alle kirkers 
kalkmalerier efter reformationen 1536. 
 
 

I forbindelse med en delvis nedstyrtning af 
kirkens tøndehvælv i 1937 kom de fleste af 
kirkens øvrige kalkmalerier til syne, men de var 
ikke komplette, bl.a. fordi man under 
ombygninger har lavet større vinduespartier og 
derved ødelagt  dele af de oprindelige malerier. 
De blev i øvrigt restaureret af Ballerup-maleren 
Ole Søndergaard. 
 
De ældste af de romanske malerier daterer sig 
helt tilbage til 1080, mens de gotiske er fra 
omkring 1460-80.De ældste maleriers 
kunstneriske kvalitet er usædvanlig, og 
enestående er de ved den rige anvendelse af 
stukrelieffer og forgyldning i glorierne og 
dragtkanterne. 
 
Madonna-maleriet står som sagt helt ubeskadiget 
efter ca. 800 år i meget klare farver. Billedet er 
udført i den strenge stil, de romanske kunstnere 
havde arvet fra Byzans. Det betragtes som et 
pragtstykke, der kunstnerisk er på højde med det 
bedste af europæisk kunst fra samme tid.. 
 

CAFE SKOMAGERHUSET 
Hvor der er en kirke, er der en kro, har man altid 
sagt. Dette gælder ikke i Måløv, efter at den  
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gamle kro blev nedrevet for ca. 30 år siden! Men 
det har Jytte Markussen nu delvis rådet bod på, 
idet hun for nylig  åbnede “Cafe Skomagerhuset” 
i Måløv hovedgade. Så der begav vi os hen efter 
kirkebesøget for at læske vore ganer med Jyttes 
sædvanlige gode koncept (fra Skovlyst): Kaffe 
og nøddekage. Her fortsatte snakken om kirken i 
de hyggelige omgivelser. (PS. Ikke alt er færdigt 
endnu, men i løbet af foråret vil Jytte være i stand 
til at huse selskaber på 40 personer). 
 
Per W. Johansson. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
_______________________________________ 
 
    

 
Mød Anker i Søpavillionen, se artikel side 9 
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Konger og Dronninger 
ved fastelavnsfesten, 6. februar 2005 
55 havde købt billet til godtepose. 
0-4 år 
D: Christian Nordal 
K: Helena Matz 
 
5-8 år 
D: Benjamin Fraenkel 
K: Pernille Frederiksen 
 
9-13 år 
D: Kennet Wollesen 
K: Camilla Kruuse 
 
Damer, 20 deltagere 
D: Sanne Kraglund 
K: Marlene Rafn 
 
Herrer, 21 deltagere 
D: Finn Jappe 
K: Jørgen Matz 
 
Flotte udklædninger: 
Postkassen v/ Mia Luna Linde Sørensen 
Diddle v/ Pernille Valentin Borgensgaard 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

   
 
 
 
 

 
 
 

      
 

    
 


