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Mail til Redaktionen: bladet@egebjergklubben.dk 
Deadline for næste nummer: den 6. oktober kl. 12 

 

 
Yonex badmintontaske med lynlåsrum i begge 
sider. Der er remme, så den også kan bæres på 
ryggen. Den er meget velholdt og sælges for 
75 kr. 
Henvendelse tlf.: 2758 1627. 
 

☺ ☺ ☺ 
 

Loppen søger varer: 
Hvis du har samlet lidt sammen og ikke selv har 
lyst til at stå på et loppemarked og sælge, så kan 
du henvende dig til mig. Jeg regner med, at 26. 
okt. bliver sidste gang, vi drager afsted. 
Eve 44975507 
 
Fejlkøb: Farvepatron nr. 58 (normalpris 250) til 
HP printer sælges for kr. 100. 
44975507 

☺ ☺ ☺ 

GULVSTAFFELI KØBES. 

 
  

Solidt gulvstaffeli på "flade" fødder købes. 
 Susan Petersen 

44 64 64 92 
 

 ☺ ☺ ☺ 

HAVEHJÆLP SØGES        

Hjælp til alm. havearbejde i Egebjerg søges 2–3 
timer om ugen. 
 
Henvendelse på 44 97 27 38 el. 22 76 24 10. 

BEBOERANNONCER 
 
Citroen ZX  
Et sæt vedholdte Thule tagbøjler til 
en Citroen ZX 3-dørs byttes med en 
flaske rødvin.  
Telefon 4497 8892. 

Finn 
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har igen i år været på ”årets bustur” . 
Ottos busser, som vi kørte med tidli-
gere, var gået på pension, og det blev 
Holger Danske busser fra Slangerup, 
som kørte i år, og når dette nævnes, 
er det fordi vi hver gang er blevet 
overrasket over det store kendskab til 
de smukkeste ruter og seværdighe-
der, disse chauffører, som kører så-
danne ture, har. 

- og sådan var det også i år. 

 I år gik turen vestpå, over Lejre og 
videre til Sorø, hvor den store buffet 
ventede os på Postgården. Dette over  
300 år gamle hotel midt i Sorø, og 
hvorom det fortælles, at her sad Lud-
vig Holberg og skrev sine Historier - 
måske indenfor eller ude i den hyg-
gelige gårdhave - er virkelig et besøg 
værd. 

 Efter maden var det tid til at se på 
byen med Sorø Akademi, Kloster-

kirken og de mange smukke gamle 
bygninger, inden turen gik sydpå. 
Først gennem  forstaden Frederiks-
berg, (det hedder den virkelig!!), og 
turen omkring Tystrup-Bavelse sø 
begyndte. 

Vi kørte forbi golfbanen og Suserup 
skov. Denne fantastiske lille natur-
skov, hvor det sidste træ blev plantet 
1815. En skov med væltede træer, 
underskov og masser af fugle. Et 
besøg værd for godt gående. Videre 
forbi Susåens udløb, hvor de fleste 
kanoer bliver sat i vandet for at blive 

padlet over søerne med kurs mod 
Næstved. 

Vi rundede det sydligste af Bavelse 
sø, kørte nordpå og gjorde holdt på 
rutens højeste punkt i nærheden af 
Tystrup. 

Her var tid til en øl/vand og til at få 
taget nogle gode billeder ud over 
søerne. Også selv om der på denne 

dag godt nok var en strid blæst på 
toppen!!. Vor rundtur sluttede med 
kaffe og brød på Kongskilde Friluft-
gård, som har naturudstilling og des-
uden  både fungerer som Vandre-
hjem og kro og med en smuk belig-
genhed. Herfra gik det så hjemad, og 
vi kunne se tilbage på en dag med 
god stemning og masser af indtryk - 
som flere af deltagerne udtrykte det 
efter hjemkomsten. 

 Formanden 

 
Tekst og foto: Flemming Adrian 

Egebjerg Eftermiddagsklub  
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Hen over foråret og sommeren har vi 
som bekendt givet lokalerne en grun-
dig og tiltrængt renovering. 
Det startede med, at kommunen 
langt om længe ville bekoste nye 
lofter på  Fælleshuset. De bestående 
var mørke, skjoldede og faktisk også 
ulovlige. Efter opsætningen tog vi så 
en lettere rengøring, og så gik vi el-
lers til den. Alle loftslamper er ud-
skiftet til pendler og isat sparepærer, 
som kan reguleres i lysstyrken, og  
barlamperne er blevet istandsat. Alle 
vægge er malet, vinduesrammerne er 
blevet malet hvide, og det øvrige 
træværk er blevet gråpigmenteret. 
Loftet i forgangen til toiletterne er 
sænket, og også væggene her og i 
køkkenet samt dørene er malet. 
Nu er der opsat puslebord på dame-
toilettet, rød- og hvidvinsglassene 
udskiftet, bøjlerne erstattet med nye 
ens, og endvidere er de trekantede 
direktionsborde røget ud og erstattet 
med et langt sort bord, som er langt 
pænere og nemmere at flytte. 
Ikke helt efter planen har vi også 
måttet købe en ny opvaskemaskine, 
da den gamle pludselig stod af. Hel-
digvis viste det sig, at vi ikke behø-
vede en industrimaskine, for så var 
det gået helt galt med økonomien. 
Men vi har købt en luksusmaskine 
med plads til mange glas og mulig-
hed for halvering af programmerne. 
Vi har slutteligt haft en grundig ren-
gøring, vasket gardinerne, og gulve-
ne er  rengjorte og bonet. Det bliver 
de nu altid flere gange om året. 
Med hensyn til økonomien i selve 
renoveringen har vi overskredet bud-
gettet. Dette skyldes, at stort set in-
gen meldte sig med tilbud om frivil-
lig arbejdskraft, så vi var af tidsmæs-
sige og ressourcemæssige årsager 
nødt til at hyre en professionel  maler 
til at pigmentere bræddevæggene.  
 

Dette kom til at koste os næsten 
18.000 kr., men der var intet valg. 
Heldigvis søgte vi og fik bevilget 
6.000 kr. af Grønt Råd til sparepæ-
rer, og som tidligere omtalt gav 5 
grundejerforeninger et ekstraordi-
nært tilskud på tilsammen andre små 
6.000 kr. Egebjerglund-syd, Nord, 
Egebjerghøj og Tranemosen gav eks-
tra 10 kr. pr. parcel, og en enkelt for-
ening, nemlig Pilehøj, ydede faktisk 
3.000 kr, hvilket svarer til 30 kr. – 
flot, flot. 
Investeringen fratrukket tilskuddene 
er således overskredet med ca. 5.000 
og havner i omegnen af 41.000 dan-
ske kroner. Dertil kommer så opva-
skemaskine, glas og andre småting 
til over 9.000 kr. 
I ovennævnte beløb er der ikke taget 
højde for manglende lejeindtægt i 
perioden, da dette er svært at måle. 
Vi havde også planlagt en opfrisk-
ning af borde og stole, men det nåe-
de vi ikke. Hvornår det bliver gjort 
anes ikke, men nu holder vi en lang 
velfortjent pause. 
Vi er trods alt stolte af resultatet og 
vil gerne vise det frem. Derfor holder 
vi i samarbejde med Egebjergklub-
ben åbent hus den 25/9 fra kl. 
19.30, hvor vi vil byde på øl, vand 
og vin hele aftenen. Alle er selvføl-
gelig velkomne - ikke mindst til-
skudsyderne, så de kan se, hvad pen-
gene er blevet brugt til, men også 
dem, der overvejer at holde private 
fester i vores efterhånden flotte og 
lyse lokaler. 
En stor tak skal lyde specielt til Ole 
Bech, Erik Hagen, Ib Mørk og Frank 
Aabaad for deres store indsats i 
håndværkergruppen. 
 
 På Fælleshusets vegne 
Jan Tegner 
 
 

Minder 
Jamen se! Det er mit værelse, sagde 
fruen. Der er idolerne, David Bowie 
og de andre, klæbet op. Og lampen 
med plastikskærmen er der også. 
Køjesengen – som jeg delte med sto-
rebror – har de søreme også fundet. 

Vi var på Arbejdermuseet, som også 
rummer Cafe & Ølhalle, Rømersga-
de 22, tlf. 33 33 00 18, som vi førhen 
har besøgt. 

Men siden da er stedet shinet betyde-
ligt op. Der bydes på: 

Lørdag: Det store kolde bord -199 kr. 
Søndag: Det store kolde bord -149 kr. 
Øvrige dage. Åbent alle dage for 
omvisninger. Disse kan bestilles 
mandag – torsdag kl. 13-16 
tlf. 33 48 03 30. 

Jappe 

 

Fælleshusets renovering er færdig 
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-tidligere leder af børnehaven på 
Tranemosevej 
? Cathrine, du er født i Sønderjyl-
land, på Als for 75 år siden, hvordan 
går det til, at du starter en privat bør-
nehave i Egebjerg midt i 60’erne. 
! Ja, til en begyndelse er jeg født i 
Kettingskov, der ligger mellem 
Mommark og Fynshav, som den 
ældste af syv. Jeg har haft en dejlig 
opvækst på en gård med dyr, og som 
storesøster var jeg tidligt med til at 
sikre, at dyr og børn havde det godt. 
Og det var lige mig. 
? Hvad med skolegangen. 
! Jeg gik i landsbyskole hos en meget 
tyrannisk lærer. Pigerne tissede i 
bukserne af skræk og drengene fik 
klø. Jeg ville gerne have fortsat med 
skolegang efter 7. Klasse, også gerne 
i gymnasiet, men det var der ikke råd 
til. 
? Hvad så. 
! Ja, så kom jeg ud at tjene. Men jeg 
kom også på Salling Ungdomsskole i 
Jebjerg. Det var en rigtig øjenåbner. 
Jeg skulle ikke være bondekone, så i 
1950 fik jeg en tur til England med 
Landboungdom. Da jeg kom hjem, 
fik jeg anbefalet at søge om  at tjene 
på avlsgården til Krogerup Højskole, 
så jeg også kunne følge lidt med på 
højskolen. Mine forældre var meget 
optaget af højskoletanken. Det gik 
nu ikke bedre end godt. Jeg kunne 
ikke stille fruen tilfreds.  
Men så aftalte jeg med en bekendt, at 
jeg skulle tage til England og tjene 

der. Vi  fulgtes  derover . Jeg fik et 
job, som hun havde haft tidligere, 
men havde ikke fået arbejdstilladelse 
hjemmefra. Det var noget af et pro-
blem, da jeg stod i England. Jeg var 
ved at blive sendt tilbage, men hel-
digvis fik jeg lov til at søge arbejds-
tilladelse med det samme, og en 
fransk pige, som jeg skulle afløse 
efter et par uger, hjalp mig meget. 
Jeg skulle arbejde hos en lægefamilie 
med 4 børn i Sct. Johns Vood. Om 
aftenen gik jeg til engelsk i nærhe-
den i en Cambridge sprogskole. Det 
hjalp på arbejdstilladelsen, og mine 
problemer med sproget gik over i 
løbet af de 15 måneder, jeg var der. 
? Så kom du hjem og skulle vel sta-
dig ikke være bondekone, hvad så. 
! Jeg havde efterhånden fundet ud af, 
at jeg gerne ville have med børn at 
gøre og være med til at støtte og ud-
vikle dem. Så jeg besluttede mig for 
at blive børnehavelærerinde, som det 
hed dengang. Efter et halvt års prak-
tik og to år på Aabenraa Børnehave-
seminarium, lykkedes det. Så trak 
England igen. Jeg fik tilbudt et job 
på en privat kostskole, hvor jeg 
både skulle undervise de yngste i 
engelsk og historie. Det var anstren-
gende med forberedelsen, men lære-
rigt, og jeg blev der et års tid. 
Hjemme igen, og nu er vi fremme 
ved 1957, fik jeg job i København, i 
Valby i studenterkollegiets børneha-
ve, i Solbakken.  Det var Vesterbro-
børn på godt og ondt. Og jeg følte 

med dem. Da en familie ikke havde 
råd til at betale til sygekassen, hjalp 
jeg, men til min overraskelse fik jeg 
ikke pengene tilbage. Det lærte jeg 
også af. 
? Nu er du jo efterhånden kommet i 
den alder, hvor man får kæreste og 
gifter sig. Hvad skete der for dig. 
! Jo, jeg mødte jo min Georg i Høj-
skoleforeningen i Vartov. Jeg tog så 
et halvt år til Schweiz i 1959, men da 
jeg kom hjem, var det stadig Georg. 
Så giftede vi os i 1960 og købte et 

lille hus i Hvidovre. Jeg ville 
gerne starte min egen halvdagsbør-
nehave, men det kunne jeg ikke få 
lov til i Hvidovre. Så fik vi Lise, og 
jeg var så dagplejemor i et par år. 
Men lysten til at starte min egen 

fortsættes næste side   

Samtale med Cathrine Jørgensen 
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Halvdagsbørnehave var der stadig. 
? Hvordan kommer Ballerup så ind i 
billedet. 
! Da vi ikke fandt muligheder i Hvid-
ovre, forsøgte vi os længere væk.  Så 
i 1963 startede vi Angliaen mod 
Egebjerg.  Vi kørte ad en ret krum, 
smal vej, som ledte os forbi små går-
de og enkelte huse. Vejen blev smal-
lere og smallere, og endte næsten i 
en mose. Så fik vi vendt med møje 
og besvær og kom tilbage til 
Egebjergvejen. Det så nu da helt 
umuligt ud. Hvor skulle børnene til 
en børnehave dog komme fra? Vi tog 
hjem og sundede os lidt. Næste gang 
forsøgte vi os i Skovlunde.  Men så 
blev vi opfordret til at henvende os 
til en lokal ejendomsmægler, Betty 
Friborg, som satte os i forbindelse 

med formanden for grundejerfore-
ningerne i Egebjerg Børge Nielsen. 
Han kontaktede borgmesteren i Bal-
lerup, som gav sin tilslutning til vort 
projekt.  Betty var villig til at sælge 
os en stump af sin egen jord, som vi 
kunne få adgang til via Tranemose-
vej. Betty og Niels hjalp meget i 
starten. Efter møje og besvær og an-
søgninger til flere ministerier fik vi 
lov til at bygge et typehus med til-
bygning til børnehaven. Tilbygnin-
gen blev på ca. 60 kvadratmeter, og 
der blev normeret til 17 børn. Vi 
skulle også have beskyttelsesrum 
den gang, så vi fik bygget en kælder 
med tykke mure. Senere blev vi nor-
meret til 19 børn. 
Så endelig, den 4. maj 1964 kunne vi 
åbne dørene til det fine nye hus og 

byde det første og eneste barn ind: 
Pia Jappe. Det gik langsomt i starten, 
kvinderne turde ikke vove sig ud på 
arbejdsmarkedet, end ikke i en halv-
dagsstilling. Men så hjalp tandlæger-
ne i Ballerup. Her savnede man insti-
tutionspladser, så tandlægerne slog 
sig sammen og bragte en flok børn 
herud hver morgen. I løbet af et års 
tid var der fuldt hus, og vi kunne 
ansætte en medhjælp, først halvtids, 
men efterhånden fuldtids. 
Vi havde etableret os som selvejende 
institution med egen bestyrelse. Her 
hjalp Børge og Inger Nielsen på 
Bøndermosevej os meget med det 
organisatoriske. Det blev en dejlig 
tid med masser af gå på mod og fæl-
les arbejde. Der opstod et pragtfuldt 
samarbejde med forældrene til en 
flok dejlige børn, og forældrene yde-
de en eventyrlig indsats. Børnene fik 
en skøn legeplads at tumle sig på 
med tunge rå brædder og trækasser 
samt en kæmpesten, hvor der altid 
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var guld at grave efter. Drengene 
byggede og gravede, og blev de træt-
te af det, var det bare at smutte en tur 
over i skoven. Pigerne klædte sig ud 
og spillede roller, så det var en lyst. 
Når klokken blev to, skulle de hjem, 
og så troppede en hel flok mødre op 
og sludrede og lavede aftaler om 
hvem der skulle lege med hvem og 
hvorhenne resten af dagen. 
? Du sagde på et tidspunkt, at du ger-
ne ville være med til at støtte og ud-
vikle børn, og derfor blev du børne-
havelærerinde. Hvad gjorde I speci-
elt for at gennemføre det. 
! Omdrejningspunktet var tirsdags-
møderne. Det var naturligvis ikke 
alle børn, der havde det lige nemt, og 
tirsdag formiddag kunne jeg så sam-
men med medarbejderne drøfte de 
børn, der havde behov for særlig op-
mærksomhed og planlægning. Og vi 
kunne også invitere forældrene til en 

snak om, hvad de kunne gøre, hvis 
de ville være med til en ekstra ind-
sats. Det var en særdeles værdifuld 
mulighed, vi fandt der. 
? Men I måtte jo så lukke på et tids-
punkt. Hvad var det, der gjorde, at I 
måtte lukke det smørhul af en børne-
have. 
! Fra starten styrede vi selv pladsan-
visningen, og vi havde en lang vente-
liste og kunne ikke optage alle børn. 
Men efterhånden overtog kommu-
nen, og det havde vi en del drøftelser 
om. Men sådan blev det, og senere 
overtog de også opkrævningen af 
forældrebetalingen. I det hele taget 
måtte vi følge deres ønsker. Men når 
kommunen overtog en del af det ad-
ministrative, fik vi jo mere tid til 
børnene. Vi blev også skåret i vort 
budget, så vi ikke havde råd til at 
betale rengøringshjælp. Så stillede 
forældrene på skift hver lørdag og 

gjorde rent, og til daglig klarede per-
sonalet det. Ikke alle var lige begej-
strede, men det hjalp os igennem en 
svær tid. 
Senere faldt børnetallet i kommunen, 
og de private institutioner var ikke så 
velsete, da de var forholdsvis dyre i 
drift, især halvdagsbørnehaverne. Vi 
ville ikke omdanne os til en heldags-
institution, da det var stik imod vore 
oprindelige hensigter, og der var jo 
heller ikke soveplads til de mindste. 
Vi fik en opsigelse af kommunen og 
var så nødt til at dreje nøglen om 
efter 20 herlige år. 
 
Tekst: Thomas Seeberg 
Foto: Bodil Ringsmose 
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Generalforsamling i Aagesdal – en 
replik. 
 
 Det anonyme medlem nr. 108 har 
følt anledning til i Egebjerg Bla-
det/august-nr. at offentliggøre sine 
frustrationer over nogle oplevelser 
på Aagesdals ordinære generalfor-
samling den 7. maj. 
Især får jeg som formand for Aages-
dal nogle grove hug, men også den 
øvrige bestyrelse og dirigenten er 
hængt ud i offentligheden som nogle 
amatører. Kritikken burde have væ-
ret holdt inden for Aagesdals 117 
medlemmer, men da vi nu i den grad 
er hængt ud i den store omfattende 
læserkreds, så må korrektionerne jo 
også bringes her. – En hel måned 
efter, desværre.  
I ”gamle dage” mener jeg, redaktio-
nen foranledigede, at den anklagede i 
så grove sager fik lejlighed til i sam-
me nr. af bladet at forklare sig. 
Det fremgår ikke, om redaktionen er 
bekendt med medlem nr. 108’s iden-
titet, men jeg kan oplyse, at vi andre 
40 deltagere ved generalforsamlin-
gen i år stiftede bekendtskab med 
medlem nr. 108. Han har været med-

lem af grundejerforeningen igennem 
mange, mange år, men har aldrig 
tidligere deltaget i vore generalfor-
samlinger eller i øvrigt udvist nogen 
interesse for foreningen. 
Medlem nr. 108 dukkede så op i år, 
idet han lige netop rettidigt havde 
indleveret hele 10 ændringsforslag til 
de forslag, bestyrelsen havde frem-
lagt til behandling. 
Vedr. referatet af vores generalfor-
samling kan oplyses, at det er på 7 
sider og derfor af gode grunde ikke 
er bragt i Egebjerg Bladet, men na-
turligvis er uddelt til alle 117 med-
lemmer i Aagesdal, som det alene 
vedrører.  Af referatet fremgår natur-
ligvis, at medlem nr. 108 havde afle-
veret de nævnte forslag rettidigt, li-
gesom behandlingen af forslagene er 
nøje beskrevet. 
Medlem nr. 108 demonstrerede på 
generalforsamlingen stor forbavselse 
over, at bestyrelsen ikke havde 
mangfoldiggjort og uddelt hans æn-
dringsforslag til alle medlemmer in-
den generalforsamlingen.  Set i bak-
spejlet ville dette have givet med-
lemmerne et bedre overblik, men 
foreningen har ingen regler eller 

praksis for mangfoldiggørelse af ind-
komne forslag. Bestyrelsen har na-
turligvis taget kritikken til efterret-
ning, vi forsøger at udarbejde ret-
ningslinier for evt. mangfoldiggørel-
se af indkomne forslag. 
Umiddelbart efter vores omtalte ge-
neralforsamling spadserede nr. 108 
rundt til medlemmerne (dog minus 
bestyrelsesmedlemmerne) med en 
omfattende opfordring til indkaldelse 
af en Ekstraordinær generalforsam-
ling med de samme emner på dags-
ordenen – måske havde det været en 
bedre investering for nr. 108 at have 
gået de samme skridt umiddelbart 
FØR generalforsamlingen og her 
uddelt sine ændringsforslag i de 117 
(eller 112) postkasser. En runde ta-
ger 1 time og 17 minutter. 
Det er rigtigt, at nr. 108 havde anmo-
det om en skriftlig afstemning på 
generalforsamlingen om alle hans 
ændringsforslag. Dette afviste diri-
genten imidlertid efter at have fået 
forsamlingens tilslutning til at gen-
nemføre afstemningerne ved hånds-
oprækning. Dette er jo dirigentens 
suveræne afgørelse. På samme vis 
m.h.t. nr. 108’s beklagelse af, at der 
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ikke var udpeget stemmetællere 
o.s.v. 
Men faktisk var dirigenten meget 
nådig over for nr. 108, idet nr. 108 
simpelt hen nægtede at begrunde 
sine ændringsforslag, hvilket er en 
betingelse for behandling af forsla-
gene. Kraftige opfordringer hertil fra 
både dirigenten og undertegnede 
hjalp ikke.  Dirigenten kunne for-
mentlig herefter have afvist at be-
handle ændringsforslagene. 
Han valgte imidlertid en meget fair 
løsning på problemet: Han oplæste 
simpelt hen hvert eneste ændrings-
forslag for forsamlingen med de af 
nr. 108 anførte skriftlige begrundel-
ser, inden han satte ændringsforsla-
gene til afstemning. Dette var usæd-
vanligt imødekommende over for nr. 
108, og jeg synes dirigenten fortjener 
ros for den udviste konduite i en 
kompliceret situation. 
Resultatet af afstemningerne var 

imidlertid ikke specielt imødekom-
mende over for nr. 108: Et af æn-
dringsforslagene fik kun én stemme, 
alle de øvrige fik kun nogle få stem-
mer.  Alle bestyrelsens forslag blev 
herefter vedtaget uden ændringer. 
Nr. 108 skriver også, at ”der ikke 
forud var orienteret om noget sær-
ligt”.  Det er direkte usandt, det var 
netop fremhævet i indkaldelsen til 
generalforsamlingen, at der skulle 
tages stilling til 1) vedtagelse af nog-
le omfattende vedtægtsændringer,  
2) stillingtagen til en evt. jubilæums-
fest i 30-40.000 kr.s størrelse og  
3) evt. genindtræden i en sneryd-
ningsaftale i ca. 15.000 kr.s-klassen. 
– Ingen kunne være i tvivl om, at der 
var store sager til behandling. 
Til påstanden om, at ”markante øn-
sker ved de seneste års generalfor-
samlinger” ikke kan bekræftes kan vi 
henvise til udtalelserne og beslutnin-
gerne på generalforsamlingerne i 

2006,  2007 og 2008. 
”Idylliske generalforsamlinger” – ja 
tak, som vi plejer i Aagesdal. ”Der 
burde have været indkaldt til en eks-
traordinær generalforsamling” – det 
har nr. 108 jo forsøgt. Jeg ser ingen 
grund til en generalforsamling mere 
med samme dagsorden, hvad skulle 
det hjælpe. 
 
Hans Christensen, Medlem nr. 31, 
Rydtoften 3, formand for Aagesdal. 

 
Fortovene i Egebjerg 
 

Der skete virkelig noget i kvarteret, 
efter den reminder, som Egebjergbla-
det havde i sidste nr. vedr. ukrudt og 
nedhængende grene m.m. 
Desværre er her endnu mange steder, 
hvor det er svært at passere, for de 
rigtig mange gående, bl.a. far/mor 
med barnevogn, og måske et lille 
barn på cykel, der bliver nødt til at 
bruge vejene for at passere det brede 
og høje ukrudt, der jo samtidig løfter 
stenene på fortovet. 
Det er slet ikke nemt p.t. med alle de  

 

 
 
veje, der ikke er blevet fejet for as-
faltsten, så det er ikke nemt for vore 
mange små cyklister, som jeg ser 
hver morgen. 
De får dog ikke grene i hovedet, jeg 
heller ikke, da jeg ikke har højden, 
som mange har i dag.. 
Vist er der pænt og rart mange steder, 
men - det kan godt blive bedre. 

 
Mvh: Eve Staunsager 
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Demens er en svær sygdom 
 
Svigtende hukommelse og manglen-
de orienteringsevne er blot få af ken-
detegnene hos personer, der lider af 
Alzheimers sygdom. 
 
Deres demens kendetegnes ved van-
skeligheder med 
 
at huske ting, der er sagt eller sket 
for nylig 
at  finde de rette ord 
at lægge mange tal sammen 
at orientere sig og finde vej 
at lære nye ting 
at overskue indkøb, madlavning og 
pengesager 
at vise initiativ i forhold til tidligere 
at humøret er svingende.  
 
Mere end halvdelen af tilfældene 
skyldes Alzheimers sygdom, der til-
tager med alderen. 
 
I sjældne tilfælde kan sygdommen 
begynde allerede i 40-50 års alderen. 
Man kender endnu ikke den direkte 
årsag til sygdommen, men kun en 
lille del skyldes forgiftninger, medi-
cin eller alkoholmisbrug. 
 
Familien belastes 
Alle demenssygdomme griber dybt 
ind i en families liv. 
 
Hverdagen bliver forandret og stiller 
nye, uvante opgaver.  
 
Ofte bliver familien først senere i 
sygdomsforløbet klar over, at de står 
med en krævende og vanskelig opga-
ve. Samtidig kommer frygten for 
ikke at kunne leve op til de nye krav 
i dagligdagen. 
 
Det kan være belastende at overskue 
samvær med familie og venner, som 
let kommer i anden række. 
 

 
 
Forsøg alligevel at holde fast i din 
omgangskreds. 
 
Bed familie, venner og naboer om at 
besøge dig, som de altid har gjort.  
 
Du og dine nærmeste kan også møde 
andre, som kender til sygdommen, 
ved fx at deltage i samvær med andre 
demente og deres pårørende. 
 
Brug dine omgivelser så meget som 
muligt. Har du svært ved at forstå, 
hvad andre siger, så spørg igen. For-
tæl dem, at det er på grund af syg-
dommen og bed dem tale langsomt 
og tydeligt. 
 
Fortsæt med de aktiviteter, du er glad 
for. Tænk over, hvad der er vigtigt 
for dig i dagligdagen. Er det en gå-
tur, et godt glas rødvin eller at lytte 
til musik? 
 
Praktiske råd 
Brug en kalender, som du selv skri-
ver dine aftaler i, eller få andre til at 
hjælpe dig. Lad den fx ligge fast op-
slået ved siden af telefonen. 
 
Ugeplaner og dagsplaner kan også 
være nyttige. 
 
Brug en opslagstavle og hæng den 
op på køleskabsdøren. 
 
Kig i din kalender flere gange dag-
ligt. 
 
Hav faste pladser til de ting, du bru-
ger mest og gør det til vane altid at 
lægge disse ting på plads. Fx nøgler,  
briller, taske og penge. 
 
Patientens navn  
er redaktionen bekendt. 
 
 

Set og sket i Pilehøj 
Fælleshuset: 
Grundejerforeningen Pilehøj vedtog 
på sin generalforsamling et tilskud 
på kr. 3000 til hjælp til Husets reno-
vering. En god investering, for hen-
over sommeren har frivillig arbejds-
kraft været i fuld sving, og nu frem-
står huset som et lyst og venligt mø-
dested: Nyt loft, malet, og med nye 
lamper og glasservice og ny opva-
skemaskine. Alt sammen til glæde 
for alle brugere, det være sig interes-
seforeninger eller ved udlejning. 

Vejfest:  
Der blev holdt vejfest d. 31. aug., og  
med dejligt sommervejr var alle be-
tingelser for en god dag tilstede. Der 
blev budt på morgenbord kl. 9., og 
der var et rigtig pænt fremmøde. Kl. 
11 blev der budt op til Line-dance, 
denne (i mine øjne) besynderlige 
”dans”, hvor man står på linje (deraf 
navnet) og bevæger sig frem og til-
bage og til siderne til country musik 
og gerne iført støvler og cowboyhat. 
Der var dog flere, der forsøgte sig, 
og da dansen er hentet fra ”over the-
re”, får vi måske undervisning i tan-
go næste gang. Senere blev der gril-
let, og jeg fornemmede, at børnefa-
milierne havde en rigtig god dag, 
mens den lidt ældre årgang, som må-
ske foretrækker en aftenfest med 
hygge og musik, blev væk. Lidt mu-
sik til maden og et koncept, som 
rammer alle - så kan vi glæde os til 
næste år.                                  FA 
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Vi beklager!   
 
Ibrugtagningen af det nye adgangs-
kontrolsystem til Egebjerghallen vi-
ste sig ikke at være uden problemer. 
Tværtimod.  
 
I skrivende stund, primo september, 
er der fortsat store problemer med at 
få adgang til hallen.  
 
Hvis du af sportsklubben har fået 
udleveret en låsebrik, som ved 
korrekt brug ikke låser døren op, 
så ring til Vagt og sikring.  
Det vil måske indtil videre være en 
god ide, at lægge nummeret 4477 
3434 ind i din mobiltelefon. Men der 
skulle inden længe blive sat et lille 
skilt op ved døren til hallen med 
brugsanvisning og nummeret til hal-
vagten.  
 
MEN klubben vil også meget gerne 
efterfølgende have lidt konkret infor-
mation hver gang, det kokser, og 
uanset om vagten har været tilkaldt 
eller ej, så vi kan følge op på situati-
onen: 
*   Dato og klokkeslæt 
*   Stedet/Hvilken dør 

*   Nummeret på ”scanneren” ved 
.....døren. 
 

*   Hvem har låsebrikken, der blev 
.....brugt. 
Det vil vi godt have sendt til 
post@egebjergsportsklub.dk eller på 
telefon 6017 1953. Så vil vi følge op 
på det også.....  
Du bedes ringe til vagten på samme 
nummer, hvis hallen ved vores over-
tagelse af den ikke er i "en rimelig 
stand", jf hjemmesiden. 
Vi har stadig uafhentede brikker! 
 
Der skulle være en adgangsbrik til 
(mindst) én af spillerne på hver ba-
ne/hold. Tjek med dine medspille-
re, at én af Jer har en brik, så I 
kan komme ind i hallen, når I skal 
spille.  
 
Se mere på 
www.egebjergsportsklub.dk eller  
skriv til post@egebjergsportsklub.dk 
eller ring til 6017 1953 for at få mere 
at vide. 
  

Henrik 
 
 

REDAKTØRENS EGEN SPALTE 
Det var med spænding, jeg imødeså 
reaktionerne på mit, i denne omgang, 
første blad. De var i altovervejende 
grad positive. Der var en enkelt, der 
havde nogle klagepunkter, men det 
vil blive alt for pladskrævende at 
komme ind på dem nu. Jeg vil derfor 
takke for de mange roser og vil be-
stræbe mig på at holde den samme 
standard. 
I sidste nummer af bladet skrev jeg 
lidt om det ophævede parkeringsfor-
bud på Egebjergvej. Fejlagtigt lod 
jeg lidt af æren for det skete tilfalde 
bladet. Jeg er siden blevet klogere. 
Jørgen Bragge, boende på Pilehøjvej 
og medlem af kommunalbestyrelsen 
for de radikale, kunne berette, at det 
var hans fortjeneste. Jørgen Bragge 
havde på et møde på rådhuset påpe-
get det uhensigtsmæssige i et parke-
ringsforbud på denne strækning af 
Egebjergvej. Forbudet hørte en fjern 
fortid til, da der virkelig var gang i 
købmandsforretningen, og var ind-
ført på HT’s foranledning. Busserne 
kunne simpelt hen ikke komme igen-
nem for parkerede biler. Købmands-
forretningen har været væk i snart 
mange år, og nu er parkeringsforbu-
det gået samme vej. 
Hans Christensen mener, det skriver 
han i hvert fald i sit indlæg i dette 
nummer, at man i ”gamle dage” gav 
den anklagede mulighed for at tage 
til genmæle i samme nummer af bla-
det. I ”gamle dage” fik redaktøren 
ikke noget på mail en halv time før 
deadline, hvilket skete med den om-
talte replik fra medlem nr. 108. I pa-
rentes bemærket er navnet redaktio-
nen bekendt. Jeg havde tre mulighe-
der, sådan som jeg ser det: Udsætte 
deadline, så der kunne repliceres; 
lade være med at bringe det tilsendte, 
eller gøre som jeg gjorde. En for-
nemmelse siger mig, at jeg havde 
fået på hattepulden, ligegyldigt hvil-
ken løsning jeg havde valgt.                        
     EH 
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Vores skole har nok Danmarks største og 
grønneste skolegård, grænsende op til Ha-
reskoven.  
 
Ud over det høje faglige niveau, lægger vi 
vægt på, at vores børn lærer:   
 Selvstændighed og handlekraft 
 At tage initiativer og turde stå frem 
 At kunne indgå respektfuldt i sociale 
 sammenhænge 
 At bruge deres kreativitet til at skabe 

innovation og begå sig i den globali-
serede verden 

 
Du er altid velkommen til at kontakte os 
direkte for en aftale.  
Vi har enkelte ledige pladser.  

Kulturhistorisk Selskab for Egebjerg og Omegn 
 
                       Besøg 
 

 
 BODILS  MINI-MUSEUM 

 
  Tirsdag, den 23. september   

kl. 16.00 
 

 Adresse: Bodil Ringsmose, 
Pilehøjvej 22, Egebjerg. 

 
 Der serveres en kop kaffe og 

en bolle. 
 

 Besøgets varighed ca. 1½ time. 
 

 Alle er velkomne. 


