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Egebjergbladet bliver udgivet af 
Egebjergklubben. 
www.egebjergklubben.dk 
Formand Lone Tegner 
formanden@egebjergklubben.dk 
Tlf. 4497 5943, mobil 2264 1263 
 
Deadline for næste nummer: 
Den 5. oktober kl.12 
Årets sidste deadline er 
den 2. november 

Du kan leje 
Egebjergklubbens grill 
med tilbehør for kun 100 kr. 
 
Grillen er 50 x 80 cm 
med regulerbar rist i rundjern. 
Grillen har håndtag og hjul. 
 
Tilbehør: 
Weber grillstarter 
3 grilltænger 
3 grillpaletter 
 
Velegnet til party eller lign. 
 
Grillen kan transporteres i 
bagagerummet på en bil. 
 
Kan afhentes og tilbageleveres i 
Fælleshuset, Agernhaven 8 mel-
lem kl. 20 og 21.30  
(når der er Torsdagstræf). 
 
Grill og tilbehør skal afleveres 
rengjort. Skader og mangler er-
stattes af lejer. 
 
Husk depositum 500 kr., når du 
henter. 
 
Grillen kan reserveres hos: 
Jan Tegner 
Tlf. 4497 5943 / 
mobil 4127 0175 

Sep.    26. BridgeklubbenSep.    26. BridgeklubbenSep.    26. BridgeklubbenSep.    26. Bridgeklubben    
            ----     27. Øl&Vinlavet     27. Øl&Vinlavet     27. Øl&Vinlavet     27. Øl&Vinlavet    
            ----     30. GF Syd     30. GF Syd     30. GF Syd     30. GF Syd    
Okt.    1.  BillardklubbenOkt.    1.  BillardklubbenOkt.    1.  BillardklubbenOkt.    1.  Billardklubben    
            ----       4. Blomstervennerne       4. Blomstervennerne       4. Blomstervennerne       4. Blomstervennerne    
            ----       5. Seniorklubben       5. Seniorklubben       5. Seniorklubben       5. Seniorklubben    
            ----      10. STORE RENGØRING      10. STORE RENGØRING      10. STORE RENGØRING      10. STORE RENGØRING    
            ----      26. Ældreidræt      26. Ældreidræt      26. Ældreidræt      26. Ældreidræt    
            ----      29. Gourmetklubben      29. Gourmetklubben      29. Gourmetklubben      29. Gourmetklubben    
Nov.     1. BlomstervennerneNov.     1. BlomstervennerneNov.     1. BlomstervennerneNov.     1. Blomstervennerne    
            ----        2. Seniorklubben        2. Seniorklubben        2. Seniorklubben        2. Seniorklubben    
            ----        4. BANKO        4. BANKO        4. BANKO        4. BANKO    
            ----      12. Billardklubben      12. Billardklubben      12. Billardklubben      12. Billardklubben    
            ----     19/20/21 Sportsklubben     19/20/21 Sportsklubben     19/20/21 Sportsklubben     19/20/21 Sportsklubben    
            ----     22. Øl&Vinlavet     22. Øl&Vinlavet     22. Øl&Vinlavet     22. Øl&Vinlavet    
            ----     25. GF Syd     25. GF Syd     25. GF Syd     25. GF Syd    
            ----   26/27/28 Blomstervennerne   26/27/28 Blomstervennerne   26/27/28 Blomstervennerne   26/27/28 Blomstervennerne    
Dec.    2.  JULEHYGGEDec.    2.  JULEHYGGEDec.    2.  JULEHYGGEDec.    2.  JULEHYGGE    
        ----       6. Blomstervennerne       6. Blomstervennerne       6. Blomstervennerne       6. Blomstervennerne    
        ----       7. Seniorklubben       7. Seniorklubben       7. Seniorklubben       7. Seniorklubben    
        ----   16. Årets sidste torsdagstræf   16. Årets sidste torsdagstræf   16. Årets sidste torsdagstræf   16. Årets sidste torsdagstræf    

EGEBJERG FÆLLESHUS 

www.egebjergfaelleshus.dk 
Formand Jan Tegner 
formanden@egebjergfaelleshus.dk 
Tlf. 4497 5943, mobil 4127 0175 
 
Priser for leje af Egebjerg Fælleshus 
 
Én hverdag                     Kr.   650 
Fredag                     Kr.   950 
Lørdag                    Kr. 1600 
Søndag                     Kr. 1600 
En weekend bestående 
af lørdag/søndag            Kr. 2500 
En weekend bestående af 
fredag/lørdag/søndag     Kr. 3100 
 
Gebyret er 150 kr. pr. udlejning, og 
der erlægges 1000 kr. i depositum. 
Der er trådløs netadgang i Fælleshu-
set for medlemmer af tilknyttede for-
eninger, og password udleveres i 
baren eller af den tilsynsførende. 

HYLDEST TIL VORT KLIMA 
Med reservation 

Når solen er gylden, og himlen er klar, 
Og blomsterne kranser vor vej, 
Og luften er lunet, og vinden er vaer, 
Så er livet i Danmark en leg. 

Men himlen er fugtig, og jorden er bar, 
Og dagen er iskold og bleg. 
Og det er en modbydelig årstid vi har 
 Fra September til Maj. 

Høns er 
nogle 
underlige 
melan-
kolske 
dyr, de 
sidder 
altid og 
ruger. 
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Har du sikret dem, du holder af? 
- og har du sikret, at staten ikke får så meget i afgift, når du går bort? 
 
 

Egebjergklubben arrangerer et møde om emnet 
torsdag den 21. oktober kl. 20 i Fælleshuset, 
Agernhaven 8. Alle i Egebjergbladets og Egebladets 
område er velkomne. Kom i god tid og forsyn dig i 
baren. 
 
Mange har behov for at bestemme en anden forde-
ling af arven, end den arveloven foreskriver. Det 
gælder især familier med sammenbragte børn, ugif-
te, samlevende og barnløse og gifte par med fæl-
lesbørn. Hør også om den nye arvelov, der er trådt i 
kraft den 1.1.2008. Hvad betyder den for dig og din 
familie?  
 

Advokat Dorte Hesselholt fortæller om arveloven – 
hvem arver hvem – og om hvordan man kan ændre 
den fordeling ved at oprette testamente. Hør også, 
hvor meget staten modtager i afgift, når der falder 
arv – og hvordan man kan ændre dette. 
 

Vel mødt 
 

Pbv 
Thomas Seeberg 
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SaXet fra POLITIKEN 

Myggene er i blodrus lige nu 

Overalt i landet bliver folk, der færdes udendørs, overfaldet af blod-
tørstige myg. En våd og varm sommer og sensommer har gjort efter-
års-Danmark til et slaraffenland for de stikkende insekter. 
”Lige nu ser vi toppen af myggeplagen efter en våd og varm som-
mer. Der er rasende mange myg, men der er intet unormalt i det. 
Sådan vil det være nogle år”, siger lektor ved Statens Naturhisto-
riske Museum, myggeekspert Thomas Pape. 
Efter de kraftige regnvejr i august har der være ro til, at myggene 
kunne lægge deres æg i vandpytter, regnvandstønder med mere. 
Og i disse dage er myggelarverne kommet på vingerne i det lune 
sensommervejr. 
Thomas Pape trøster med, at plagen formentlig snart er slut. Kolde 
nætter vil betyde, at plagen går i sig selv igen – indtil næste sommer. 
Så om et par uger vil myggene lige så langsomt danse af. 
Ud over at iføre sig langærmede trøjer og bukser er der ikke me-
get at gøre ved myggeangrebene på idrætsbaner og i skoven, men 
derhjemme er der metoder, som kan mindske ulemperne de kom-
mende år. 
”Vil man forebygge, kan man tætne regnvandstønden godt, så 
myggene ikke kan lægge æg der. Og så kan man holde øje med 
vandpytter i baghaven og fjerne dem”, siger Thomas Pape. 
Dertil kan man med fordel gå på myggejagt i kældre og loftrum, 
hvor nogle typer myg gerne vil ind og overvintre eller lægge æg, 
der skal overvintre. 
mette.guldager@pol.dk 

Grøntsager leveret 
hver anden uge? 

Kieselgården dyrker og leverer 10-12 kg bio-
dynamiske grøntsager hver anden uge til 
130 kr. 
  
For at få leveret kræves der 5-10 hustande i 
ordningen - har det interesse for dig/jer? 
  
Man kan framelde sig fra gang til gang i til-
fælde af man er bortrejst, og man kan opsi-
ge aftalen uden binding. 
  
Grøntsagerne leveres på én matrikel (evt. 
hos undertegnede) - og betalingen organise-
res af én person. 
  
Kontakt mig hvis det har interesse på: le-
ne_moeller@hotmail.com eller tlf. 5194 
8744. 
  
Mvh Lene Fisker, Rydtoften 37 
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O . B . S . 
             O . B . S .      

O . B . S . 
O . B . S . 

 

O . B . S  . 
 
   

                                                                                                         
 
 

Den STORE RENGØRINGSDAG i Fælleshuset 
finder sted søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00. 

 
Vi opfordrer alle interesseforeninger og grundejerforeninger til hver 

at sende en eller to hjælpere, således at vi kan give Fælleshuset en tiltrængt 

"Efterårsrengøring". 

 

Venligst, giv en tilbagemelding senest den 1. oktober på antal hjælpere til 

Karen Heide Bech på telefon: 4465 5981 eller på mail: heidekaren@gmail.com så vi 

kan få udfærdiget en fornuftig arbejdsfordeling. 

 

I lighed med tidligere år vil der være en let frokost undervejs. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Fælleshusets bestyrelse 
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Til din hund fra min sko 

Kære hund 
 
Vil du ikke godt fortælle den, der lufter dig om 
aftenen imellem Tranemosevej og Snogholmvej, 
at selv om det er mørkt, så man ikke kan se dine 
efterladenskaber, så ligger de altså på fortovet, og 
de skal samles op alligevel. 
Ham, som jeg bærer rundt på, synes bestemt ikke, 
at det er særlig sjovt efter en hyggelig aften med 
rødvin og cognac, at skulle til at rense både mig 
og gulvtæppet sent om aftenen, før han kan kom-
me i seng, fordi jeg er smurt ind i dine efterladen-
skaber. 
Jeg er sikker på, at din "lufter" heller ikke ville 
synes om det, så jeg håber, du kan aftale, at I 
samler det op fremover. 
  
Min - skoens ejer er Finn Madsen 

 SOMMERMINDER 
Bladet har modtaget et par billeder fra Eve og Flemming. 

Sandkunst fra Hundested og hattekunst fra Menstrup. 

 Det er ved at være tid til at plante hæk, og de 
store, kraftige planter er der altid rift om. Derfor 
giver 20% rabat på bøg og liguster i alle stør-
relser ved forudbestilling og betaling inden 1. 
oktober (gælder ikke færdighæk). Så ringer vi i 
slutningen af oktober, når det er tid til at plante. 
 
Ny Poulsen-rose Prinsesse Marie kan ligele-
des forudbestilles og betales inden 1.10. Pro-
duktionen af denne orangerøde rose med duft 
er begrænset, så det gælder om at komme 
først. Pris kr. 100,- / 5 stk. kr. 400,-. 
 
Se altid de aktuelle tilbud på www.ballerup-
planteskole.dk. Klik på ”tilbud” nederst og 
dernæst på ”avisen” i venstre hjørne.  
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Fjern rodebunker i have og 

skur, begræns fuglefodrin-

gen en smule, og luk vinduet 

til vaskekælderen før den 

første nattefrost. Kulden får 

nemlig rotterne til at myldre 

ind i vores varme boliger. 
 

”Når jeg hører i radioen, at vi har 
haft den første nattefrost, skynder 
jeg mig med at drikke morgenkaf-
fen og komme af sted. For så ved 
jeg, at vi får en rigtig travl dag”, 
siger Claus Schultz, teknisk chef i 
Rentokil Skadedyrskontrol. 
Det er ikke ualmindeligt, at antallet 
af rotteanmeldelser til landets kom-
muner og skadedyrsbekæmpere 
tredobles de første to-tre døgn efter 

den første nattefrost. Kulden får 
nemlig rotterne til at myldre ind i 
vores boliger. Så det en rigtig god 
idé at tage sine forholdsregler, når 
meteorologerne melder om risiko 
for nattefrost. 
”Rotter reagerer hurtigt på ændringer 
i deres miljø. Navnlig kulde gør det 
nødvendigt for dyrene at bruge mere 
energi på at holde sig varme. 
Samtidig gør frosten det sværere 
at skille fødeemner ad”, forklarer 
biolog Jens Lodal, der gennem 
mange år har forsket i gnavere, 
bl.a. som seniorrådgiver på det 
netop nedlagte Skadedyrlaborato-
rium under Aarhus Universitet. 

Undgå fuglefoder på jorden 
”Hvis rotter finder føde, kan de 
leve overalt, og du bør ikke gøre 
det for nemt for dem. Derfor er 
det en rigtig god idé at undgå 
overfodring af havens fugle. Læg 
ikke mere foder på brættet, end 
fuglene kan spise det på et døgns 
tid – og læg aldrig så meget, at 
der falder større mængder korn 

på jorden, når fuglene spiser. For 
det tiltrækker rotterne”, siger 
Jens Lodal og tilføjer, at du bør 
undgå at lægge enhver form for 
kødaffald eller blot kartofler med 
en smule sovs på i kompostbun-
ken, da lugten kan tiltrække rot-
ter. 

Michael C. Svendsen 

Du har lovfæstet pligt til at melde rot-

ter til kommunen – eller eventuelt til 
det skadedyrsbekæmpelsesfirma, kom-
munen har hyret til at varetage bekæm-
pelsen. Det kan du læse mere om på 
kommunens hjemmeside. 
Kommunen betaler herefter for, at 
dyrene bekæmpes. Du har tillige pligt 

til at rydde op, hvis f.eks. byggeaffald 
eller rester af kæledyrsfoder er med til at 
gøre din ejendom mere ”rottevenlig”, 
end godt er. Tilsvarende har du som 
husejer pligt til at udbedre eventuelle 
åbenlyse defekter på ejendommen, der 
giver rotterne lettere spil. Det kan f.eks. 
være huller i mur- eller træværk, som 
giver dem fri adgang til beboelsesarea-
ler. 
Sideløbende med denne indsats kan du 
med fordel sætte kraftige smækfælder 

op, hvor rotterne bevæger sig. Gerne lidt 
i skjul, da det er sky dyr, der helst bevæ-

ger sig lags vægge, under hylder etc. 
Brug gerne rosiner, leverpostej eller 
spegepølse som lokkemad i fælderne. 
Hver især er disse fødevarer nemlig 
langt mere velegnede end den traditio-
nelle ost, der har det med at tørre ud i 
løbet af et par dage. Klem lokkemaden 
godt fast omkring fældens udløser. Bind 
gerne fælden fast med et stykke ståltråd 
eller lignende, så rotten ikke stikker af 
med den, hvis den f.eks. klapper sam-
men om halen eller et ben. 
Men væbn dig med tålmodighed, for 
rotten er både sky og intelligent. Sæt-
ter du et rottefælde op, er det ikke usæd-
vanligt, at dyrene venter en uges tid, før 
de tør nærme sig den og for alvor bide i 
lokkemaden. Det er derfor vigtigt, at du 
har is i maven og ikke giver dig til at 
flytte rundt på fælderne i tide og utide, 
fordi du ikke får bid de første par dage. 

SaXet fra POLITIKEN 

Rotterne kommer med nattefrostenRotterne kommer med nattefrostenRotterne kommer med nattefrostenRotterne kommer med nattefrosten  

Sådan hjælper du selv til med rottebekæmpelsen 
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CYKELSTIEN ER FARBAR IGEN! I sidste nummer af Egebjergbladet 
bragte vi en lille artikel om cykelsti-
en for enden af Tranemosevej, som 
især bliver brugt af skolebørn, som 
skal fra området nord for Egebjerg-
vej og over til Egebjergskolen. 
Den er nu bragt fint i stand, blot skal 
det sidste sand fejes ned mellem ste-
nene, og børnene og andre kan roligt 
benytte stien igen. Jeg tror ikke, skri-
veriet i bladet har haft nogen ind-
virkning, men når vi nu har skrevet 
om det, da stien ikke fungerede, må 
vi naturligvis også skrive om det, nu 
det er blevet bragt i orden.                   
EH  

GODE FORSLAG TIL DAGLIGE VANDRETURE 
Kommunen har fået frem-
stillet nogle små foldere 
med forslag til forskellige 
vandreture af kortere     
varighed. 

Folderne kan afhentes på 
biblioteket, og muligvis 
også andre steder, og  
hver folder indeholder et 
kort og en beskrivelse af  
et specifikt område. 

Det er sundt med en lille 
travetur, og det er også 
rart at se noget nyt en 
gang imellem. 

                                 EH 
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Sidste år, da det var jubilæumsår for 
Egebjergklubben, bragte bladet en del 
artikler, hvori det ofte var omtalt, hvor-
dan her så ud i gamle dage. 
 
HVIS du gerne vil se det lidt mere kon-
kret i forhold til dagens geografi, har 
Kort- og matrikelstyrelsen en udmærket 
webside www.kms.dk 
Dér kan du i højre side taste en vej, sæt-
te en prik i Landkort og klikke på Søg. 
Frem kommer et kort over området, hvor 
der i en linie 1-2 cm. fra overkanten så 
også står Danmark før og nu. 
Klik dér, og du kan se, hvordan her så 
ud i gamle dage! 
Du kan rulle linealen i midten frem og 

tilbage mellem i dag og i gamle dage! 
Hvor mit hus ligger, var der i gamle 
dage en sø; men det vidste jeg nu godt. 
Véd du, om dit hus ligger ovenpå en 

tidligere sø/mose?? 
Henrik 

I gamle dage – SE DET PÅ KORTET! 
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Engang skelnede man 

mellem det offentlige 

rum og privatsfæren. Det 

er slut nu! 
 
Offentlige veje bliver til private fæl-
lesveje, og så må det offentlige ikke 
have udgifter på disse. 

Da jeg for godt 30 år siden flyttede til 
Egebjerg, var der i forbindelse med 
opkrævningen af ejendomsskatterne 
også opkrævning til nedbringelse af 
vej– og kloakgæld. Når så lånet var 
betalt ud, overtog kommunen ejerska-
bet på vejene og kloakkerne. 

Nu går det den modsatte vej. Først får 
vi overdraget vejene med hvad dertil 
hører; såsom renholdelse, asfaltering 

og belysning, men hvornår følger re-
sten med? Hvornår er det også kloak-
kerne, der bliver vores? 

Når det hedder sig, at vejene bliver 
private fællesveje, skal det tages med 
et gran salt. Jeg har lært, at den, der 
bestemmer musikken, også betaler for 

den, men det er i hvert fald ikke til-
fældet med gadebelysningen. Det er 
ikke dem, der kommer til at betale, 
som også bestemmer, hvornår der 
skal være lys i lygten. 

Erik Hagen 

Barndom 
Den lykkelige tid, hvor mareridt kun 
forekom mens man sov. 
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HARESKOVENS LILLESKOLE  
 

• Små klasser  
• Trygge rammer  
• Et kreativt miljø  
• Fokus på sociale kompetencer 
• Højt fagligt niveau  

 

Vi inviterer til informationsmøde mandag 27.9.2010 kl. 19.30-22.00 
Kom og hør om vores skoletilbud  

Du kan møde repræsentanter for skolens ledelse, bestyrelse, lærergruppe, Fritidsordning. 
Rundvisning, kager og kaffe ved elever fra 7.kl. 

  
Skovbovænget 124  

 2750 Ballerup  
Tlf. 4498 8210 

  

www.hareskovenslilleskole.dk 
  

Vi har ledige pladser i 1.kl og på enkelte andre klassetrin. Ring evt. og hør nærmere. 

 
 


