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Annoncører kommer og går 
men Egebjergbladet består. 
 

Der er intet nyt under solen. Næ-

sten hvert år ved årsskiftet mister 

bladet en annoncør eller to. Såle-

des også i år.  

Der skal fra denne spalte lyde en 

tak til de annoncører, som er stop-

pet med deres annoncer. Ikke fordi 

de ikke har en annonce i bladet 

mere, men tværtimod for den tid, 

de brugte bladet til at få deres bud-

skab ud. 

Jeg må nok også hellere med det 

samme rette en tak til de annoncø-

rer, der er blevet, for det skulle jo 

nødigt hedde sig, at de først får 

tak, når de holder op! 

For at bladet kan udkomme i en 

tilfredsstillende udførelse, og da 

det beløb, Egebjergbladet må give 

i underskud, er ret konstant, skal 

der skaffes nye annoncører, hver 

gang der forsvinder en. 

Det bliver ikke lettere, efterhånden 

som krisen lægger sin klamme 

hånd ud over det ganske land, men 

vi har da fået én ny annoncør og 

håber på en til, til erstatning for de 

to, der stoppede ved årsskiftet. 

Jeg vil byde ”Fru Sølvsten”, en 

forretning med gaveartikler, brugs-

kunst og blomster, velkommen 

som annoncør i Egebjergbladet. 
 

EH 

Deadlines for første halvår af 2010 
Deadline for næste nummer:        

Marts den 9. kl. 12 

Følgende deadlines: 

April: Den 6. 

Maj: Den 4. 

Juni: Den 1. 

EGEBJERG FÆLLESHUS 

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. 2550 
En weekend bestående 
af fredag/lørdag/søndag     kr. 3100 

 Gebyret er 150 kr. pr. udlejning, og der 
skal erlægges 1000 kr. i depositum.   
 

Der er trådløs netadgang i Fælleshu-
set for medlemmer af tilknyttede 
foreninger og password udleveres i 
baren eller af den tilsynsførende. 

Marts. d.   1. BlomstervennerneMarts. d.   1. BlomstervennerneMarts. d.   1. BlomstervennerneMarts. d.   1. Blomstervennerne    
        ----       d.   2. Seniorklubben       d.   2. Seniorklubben       d.   2. Seniorklubben       d.   2. Seniorklubben    
        ----       d.   4. Egebjergnettet       d.   4. Egebjergnettet       d.   4. Egebjergnettet       d.   4. Egebjergnettet    
        ----       d.  11. Sportsklubben       d.  11. Sportsklubben       d.  11. Sportsklubben       d.  11. Sportsklubben    
        ----       d. 15. Gourmetklubbens                d. 15. Gourmetklubbens                d. 15. Gourmetklubbens                d. 15. Gourmetklubbens         
              generalforsamling          generalforsamling          generalforsamling          generalforsamling    
        ----     d. 16. Kulturhistorisk selskab     d. 16. Kulturhistorisk selskab     d. 16. Kulturhistorisk selskab     d. 16. Kulturhistorisk selskab    
        ----      d. 18. GF Nords generalfors.      d. 18. GF Nords generalfors.      d. 18. GF Nords generalfors.      d. 18. GF Nords generalfors.    
        ----      d. 23. GF Aagesdals general.      d. 23. GF Aagesdals general.      d. 23. GF Aagesdals general.      d. 23. GF Aagesdals general.    
        ----      d. 25. GF Syds generalfors.      d. 25. GF Syds generalfors.      d. 25. GF Syds generalfors.      d. 25. GF Syds generalfors.    
April d.   6. SeniorklubbenApril d.   6. SeniorklubbenApril d.   6. SeniorklubbenApril d.   6. Seniorklubben    
            ----     d.   8. GF Tranemosen     d.   8. GF Tranemosen     d.   8. GF Tranemosen     d.   8. GF Tranemosen    
            ----     d. 10. Sportsklubben     d. 10. Sportsklubben     d. 10. Sportsklubben     d. 10. Sportsklubben    
            ----     d. 12. Blomstervennerne     d. 12. Blomstervennerne     d. 12. Blomstervennerne     d. 12. Blomstervennerne    
            ----     d. 20. GF Pilehøj     d. 20. GF Pilehøj     d. 20. GF Pilehøj     d. 20. GF Pilehøj    
            ----     d. 23. Billardklubben     d. 23. Billardklubben     d. 23. Billardklubben     d. 23. Billardklubben    
            ----     d. 29. GF Skovbo     d. 29. GF Skovbo     d. 29. GF Skovbo     d. 29. GF Skovbo 

 

GOURMETKLUBBENS 

GENERALFORSAMLING 

DEN 15. MARTS 
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De gamle grækere havde et begreb 

hybris, som de brugte til at beteg-

ne et overmod, som guderne så 

straffede. I sidste nummer af bla-

det gjorde jeg mig skyldig i hy-

bris, idet jeg roste traktoren og 

dens fører. Og gudernes straf ude-

blev ikke. Traktoren gik i stykker 

og måtte på værksted i flere dage, 

hvor sneen faldt. Men det er hel-

digvis historie nu (bank under bordet). 

 

Til gengæld forekommer dog at 

være på sin plads at præcisere,  

At ordningen IKKE fritager 

den enkelte grundejer for 

pligten til at rydde fortovet 

ud for sin grund.  

At vi ikke kan komme tilbage 

og rydde ud for grunde, 

hvor vi i første omgang har 

måttet køre uden om par-

kerede biler, skraldespan-

de, o.a. (men vi følger op 

overfor firmaet på aftalen 

om, at de stiller beholder-

ne dér, hvor beboerne hav-

de sat dem). 

At vi almindeligvis heller ikke 

rydder dér, hvor der er 

opbygget gedigne snebun-

ker/-volde. 

At ”dit” fortov benyttes af 

mange andre end dig og 

dine, og du er ikke an-

svarsfri, hvis der sker dem 

noget på grund af is og 

sne. 

 

På www.egebjerglund-syd.dk in-

formerer vi, når der er problemer 

med vores snerydning.   
 
Thomas Seeberg 

 
               

Grundejerforeningen 
Egebjerghøj 

 

Indkaldelse til ordinær general-
forsamling  

torsdag den 22. april 2010     
kl. 19.30 i 

      Egebjerg Fælleshus 
           Agernhaven 8. 
 
        Dagsorden: 
        Valg af dirigent 
        Formanden aflægger    
…….beretning 
        Indkomne forslag 
        Regnskab 
        Valg 
        Eventuelt 
 
Efter Generalforsamlingen er 
foreningen vært ved et let trak-
tement. 
 

☺ ☺ ☺ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Egebjerg Sportsklub holder ordi-
nær generalforsamling torsdag den 
11. marts 2010 kl. 2000 i Egebjerg 
Fælleshus, Agernhaven 8. 
 
Indkaldelse med dagsorden i henhold 

til lovene er udsendt til medlemmerne 

og lægges sammen med øvrigt mate-

riale på www.egebjergsportsklub.dk 

 

Medlemmer, der ikke måtte have 

modtaget indbydelsen, kan skrive til 

post@egebjergsportsklub.dk eller 

ringe til 6017 1953. 

Henrik 

Send os din emailadresse. 

MERE OM SNE 
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Hvis du er blandt dem, der for en 

del år siden fik tegnet din husfor-

sikring på særlige vilkår i 

Alm. Brand via din grundejerfore-

ning, er der grund til at være 
opmærksom: 
Forsikringen var særdeles fordel-

agtig både hvad angik præmie og 

dækning, og der var mange, der 

tilsluttede sig ordningen. I begyn-

delsen blev policer og opkrævnin-

ger formidlet via grundejerfore-

ningerne, men efter nogle år øn-

skede Alm. Brand, at policer og 

opkrævninger blev sendt direkte 

til den enkelte grundejer, idet de 

præciserede at de særlige vilkår, 

som gjaldt for ordningen, herunder 

at præmien var ens for alle uanset 

husets størrelse, var uændret gæl-

dende. 
 

I efteråret 2009 har Alm. Brand 

sendt nye policer ud med ændrede 

vilkår, herunder er det bygnings-

areal, som fremgår af BBR-

registret, blevet indført i policen 

uden at det i øvrigt fremgår, at po-

licen er tegnet på særlige vilkår 

som et led i en grundejerfore-

ningsaftale. 
 

Hvis dit bygningsareal afviger fra 

det areal, der fremgår af den nye 

police, kan du derfor risikere, at 

der kan blive gjort underforsikring 

gældende, hvis du har skader på 

bygningen. 
 

Hvis du er blandt dem, hvor det 

faktiske bygningsareal og det i 

policen nævnte bygningsareal ikke 

stemmer overens, anbefaler jeg, at 

du kontakter mig for at få formid-

let til rette vedkommende i Alm. 

Brand, at policen skal ændres. 
 

Med venlig hilsen 
 

Hans Christensen, 

Fællesudvalget for Grundejerfor-

eningerne i Egebjerg, 

Rydtoften 3, 

Tlf. 44976048, 

Email: hans.bal@email.dk 

Generalforsamling tors-
dag den 4. marts kl. 2000 
i Egebjerg Fælleshus. 
 

OBS OBS 

Har du ikke modtaget indbydel-

sen, så ring til 6017 1953.   (Kun 

medlemmer, selvfølgelig) 

  
Indbydelse er sendt til medlem-

merne omkring 1. februar. 

Den er desuden lagt på hjemmesi-

den, hvor materiale til generalfor-

samlingen lægges efterhånden 

som det foreligger. 

 

Foreningens fremtid vil blive 

drøftet på denne generalforsam-

ling. 
 

Vi vil fortsat  forsøge at få lidt 

klarhed over, hvordan fibernettets 

fremtid tegner sig, efter DONG’s 

overraskende salg af fiberselska-

bet til TDC. 

 

Bestyrelsen 

 

Har du husforsikring i Alm. Brand? 
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Til Egebjergklubbens 40 års jubi-

læum var Fællesvirket så storsin-

det, at de havde en check med til 

jubilæumsfesten. Denne check, 

som var stor, både på den ene og 

den anden måde, blev overrakt til 

Egebjergklubbens formand, Lone 

Tegner. Beløbet var på 10.000 kr., 

men det var øremærket. Pengene 

skulle bruges til en ny foldedør, og 

det er hermed gjort. Forinden 

skulle pengene overføres fra 

Egebjergklubben til Egebjerg Fæl-

leshus. Den opsparing, Fælleshu-

set har foretaget med en ny folde-

dør i tankerne, plus de 10.000 kr. 

fra Fællesvirket gjorde, at vi kun-

ne bestille døren. Den blev monte-

ret i januar måned af professionel-

le folk, og Fælleshusets 

”håndværkergruppe” gik straks i 

gang med at lave den sidste finish. 

Inden disse flittige ”gutter” havde 

fået pakket sammen og skulle til at 

nyde det pæne arbejde, var der 

desværre en meget voldsom udlej-

ning en fredag aften, som resulte-

rede i et større politiopbud og tre 

ambulancer. Selvfølgelig er det 

værst, når der er personskade, men 

det er da også ærgerligt, at man 

ikke når at se det færdige resultat, 

før det er blevet maltrakteret. 

Erik Hagen 

PS .Egebjerg Fælleshus vil benytte 

denne lejlighed til at takke Fælles-

virket for det store tilskud, som 

gjorde det muligt, at vi fik den nye 

foldedør i år. 

 

Egebjerg Fælleshus har fået ny foldedør! 

Anne Reinert, formand for Gadehusene, Lone Tegner, formand for Egebjerg-
klubben og Henning Wittus fra Fællesvirket vender ikke ryggen til den nye 
foldedør. De har lige beundret den og har nu vendt sig til ære for fotografen 
Søren Andersen. 
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38 børn med forældre og adskillige 

bedsteforældre holdt fastelavn og den 

første søndag i skolernes vinterferie 

ved at tage til Fælleshuset og slå kat-

ten af tønden. Huset var godt fyldt 

uden at være overfyldt, og tøndeslag-

ningen foregik i 5 grupper med hver 

sin tønde i stigende sværhedsgrad. 

Kattekonger og kattedronninger samt 

bedst udklædte blev: 

 

0 – 4 år 
Konge: Ameli Barrios, der var så hel-

dig at slå foran dronningen, Kasper 

Kromann, der både slog bunden og 

det sidste bræt ned. 

FASTELAVN I FÆLLESHUSET 
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9 – 13 år 
Konge: Sara Nickie Langtoft 

Dronning: Nathali Jenner 

Det blev en god eftermiddag i et Fælles-

hus, hvor det nye loft blev beskyttet af 

dertil opsatte plader. Ikke nogen uheld, 

bortset fra at en kost, der blev brugt til at 

stabilisere tønderester med, først mistede 

hovedet og siden fik skaftet halveret. Der 

blev slået bravt. 

Thomas Seeberg alias Merlin 

5 – 8 år  
Konge: Ida Marie Kromann 

Dronning: Maria Vejby Hansen 

Konge: Katja Langtoft. Dronning: Bodil Ringsmose 

Konge: Flemming Adler Petersen. Dronning: Jan Peters 

Bedst udklædte: Laura Vejby Hansen, Bastian Madsen og Tore 

                                     Bisgaard Boll. 

 

 

               FOTO: Jørn Ishøj 
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Vi her i Egebjerg har så meget, vi 

kan foretage os. Vi kan være aktive 

i diverse interesseforeninger, men 

kan også bare gå os en tur. Det 

mest nærliggende er naturligvis 

Hareskoven, men en anelse længe-

re væk ligger Søndersø. Her ligger 

den lille udstillingsbygning 

"Skovhuset", der absolut er et be-

søg værd. Fra Skovhusets folder 

om Søndersø har jeg � følgende: 

[Landskabet omkring søen er et 

istidslandskab med bakker, smel-

tevandsdale og søer. Geologer me-

ner, at søen er et såkaldt dødishul, 

opstået ved at en kæmpestor is-

blok i lavningen først er smel-

tet længe efter den øvrige is, fordi 

den var isoleret af et lag ler og 

grus. Da isen endelig smeltede, 

opstod et stort hul, der i dag hed-

der Søndersø. Søndersø har gen-

nem tiderne været et vigtigt fiske-

vand. Allerede for 10.000 år siden 

var her fiskere. Ved lavvande kan 

man finde deres fiskespyd. 

Søens sidste private ejer forsøgte 

omkring 1865 at udtørre søen for 

at inddrage de 135 ha. til land-

brugsjord. Det mislykkedes heldig-

vis. Søen var og blev et uudtøm-

meligt kar,  der er så mange under-

jordiske kilder, der leverer vand til 

søen, at ideen med at tørlægge var 

håbløs. I 1871 blev søen overdra-

get til Københavns Kommune, der 

længe havde været ude efter nye 

kilder til drikkevandsformål. Få år 

senere i 1874-75 blev det første 

damppumpeanlæg opført, og der 

kunne nu dagligt pumpes 7000 m3 

frisk drikkevand gennem en led-

ning til Egebjergene. Herfra kunne 

vandet af sig selv løbe ind til Kø-

benhavn. Afvandingen af søen 

sker gennem Værebroå-systemet 

til Roskilde fjord nord for Jyllinge. 

I oldtiden har vandingssystemet 

været sejlbart og stået i forbindel-

se med Mølleå-systemet.] 

Erik Hagen 

PS. Der er i øjeblikket en meget 

spændende udstilling med værker 

af maleren Mogens Balle. Udstil-

lingen ”Den sansende kunstner” 

kan ses i Skovhuset til den 21. 

marts. Museet har åbent onsdag & 

torsdag, lørdag & søndag kl. 11-17. 

� fra POLITIKEN 

SNEMAND FROST OG FRØKEN TØ 
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K U L T U R H I S T O R I S K   S E L S K A B  

FOR EGEBJERG OG OMEGN 
  

  

Inviterer til en aften med videooptagelser med 
  

KØBENHAVNSKE  SPORVOGNE 
  

tirsdag den 16. marts kl. 19.30 
  

i Egebjerg Fælleshus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                           FOTO: Flemming Adrian 
        Erik V. Pedersen             

   fortæller undervejs om, hvad vi ser - og måske lidt om sporvognenes historie. 
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Det overrasker nok de fleste, 

at vi stiller dette spørgsmål, 

men vi er opfordret til  at gi-

ve en orientering til især de 

senest tilflyttede Egebjerg-

beboere og måske også de, 

som, selvom de har boet her 

nogle år, ikke rigtig har fået et 

indtryk af vor mangesidige for-

ening. 

Starten 

E n  g ru pp e  b e bo e r es  ø nsk e  

o m a t  e t a b l e re  aktiviteter for 

børn og unge samt nabofælles-

skab i en lidt mere organiseret 

form førte i september 1 9 6 9  

t i l  s t i f t e l s e n  a f  

"B e b o e r f o r e n i n ge n  Ege-

bjerg-klubben". 

D e n g a n g ,  s o m  n u ,  v a r  f o r -

m å l e t  a t  s k a b e  muligheder 

for aktiviteter for børn og unge 

samt formidle kontakt mellem 

beboere, i det "gamle" Egebjerg-

kvarter ved etablering af mø-

der, undervisning og fritidsbe-

skæftigelse. 

Alle beboere, i kvarteret er auto-

matisk medlem af Egebjergklub-

ben. Med "kvarteret" menes de 10 

grundejerforeningsområder, 

som ligger i det område vi i 

kommunen kalder Egebjerg. 

Det koster ikke noget at "være 

medlem". Det er et uforpligt-

pligtende medlemsskab, hvis til-

bud om aktiviteter man kan tage 

imod i det omfang, det passer én. 

Og som det ses af formålspara-

graffen er klubben ikke involve-

ret i sager, som hører under grund-

ejerforeningerne. 

Hvor holder vi til? 

Efter mange års renden på dø-

rene hos kommunen lykkedes 

det i 1980 at få vore egne lo-

kaler, som vi disponerer over 24 

timer i døgnet. Lokalerne er ind-

rettet i den gamle Egebjergskole 

(pavilion-bygningerne) Agernha-

ven 8 ved Nordbuen. 

Og om ikke det også satte gang i 

endnu flere klubaktiviteter:  Der 

blev st iftet  en bridgeklub, 

en billardklub og et 

øl&vinlav. Sportsklubben 

h a v d e  s e t  d a g e n s  l y s  f ø r  

v i  f i k  v o r e  e g n e  faciliteter, 

men foruden de klubber og for-

eninger der så dagens lys umid-

delbart efter, at Egebjergklubben 

fik egne lokaler, er der kom-

met flere til siden. Se fortegnel-

sen i novembernummeret  

Og klublokalerne blev også 

ramme om det permanente 

"mødested" ( forum) for  be-

boere hver  torsdag aften, 

hvor man kan falde indenfor 

og få en øl, vand og vin, spille 

kort, terninger, dart eller andet 

Hvad er Egebjergklubben? 
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tidsfordriv eller blot slå en sludder 

af. 

Hvad laver man i klubben? 

De fleste beboere kender bedst 

klubbens "ansigt" fra Egebjerg-

bladet. Dette udsendes 10 

gangs om året til samtlige hus-

stande og fortæller om klub-

bens kommende aktiviteter og 

bringer nyt om afholdte arran-

gementer. Herudover er bladet 

forum for meninger og meddelel-

ser, orientering om kom-munale 

forhold m.v. 

Et særligt kapitel står sports-

klubben for. Den har den stør-

ste samlede aktivitet og har 

så mange udøvere, at man har 

samlet sig i sin egen 

"organisation" med bestyrelse 

m.v. Alle kvarterets sportslige 

aktiviteter udgår fra denne del af 

klubben. 

Hvordan hænger Økonomi-
en sammen? 

Bortset fra bidrag fra grund-

ejerforeningerne, som blandt 

andet er støtte til Egebjergbladet, 

har klubben kun de midler, 

som indtjenes ved egne ar-

ran-gementer.  Og det  er lidt 

af en balancekunst.  

Egebjergbladet koster jo en 

del, og annonceindtægterne 

dækker ikke udgifterne. Arrange-

menterne skulle gerne være så 

billige, at vi fortsat kan skabe 

god underholdning og fest 

billigere end noget andet 

sted, hvor man går i byen. 

Men det lykkes altså, og det 

gør det kun fordi mange, vir-

kelig mange, beboere laver 

et 

stort  arbejde i deres fritid. 

Bestyrelsen på 8 M/K-er og 5 

suppleanter er naturligvis kær-

nen i dette arbejde, men der er 

mange andre, der giver en 

hånd med. Og de har alle det til 

fælles, at de synes, det er sjovt. 
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Engang i september sidste år, 

spurgte to småpiger husets ejer, om 

de måtte lave en hule i forhaven. 

Det fik de lov til og ”flyttede ind” 

med, hvad der ligner hjemmelavet 

legetøj. Pigerne har besøgt stedet 

flere gange, og hvem ved, måske 

vil de bruge stedet igen i år. 

 

LC 

KRISEN KRADSER, KRISEN KRADSER, KRISEN KRADSER, KRISEN KRADSER, 

ELLER??ELLER??ELLER??ELLER??    
 
På Centrumgaden i Ballerup ligger en 

Folkekirkens Nødhjælps butik. Den 

har været der i 3 år, og indtil nu har det 

ikke været et problem at få genbrugstøj 

nok, men i de sidste måneder er der 

ikke kommet helt så meget som før. 

Det er navnlig pænt/smart dametøj, vi 

godt kan bruge noget mere af. Så jeg 

håber, der er nogen her i Egebjergkvar-

teret, som har noget tøj mm., de ikke 

bruger længere, og som de godt vil give 

til Folkekirkens Nødhjælp. 

  

Om det nytter. Ja, det gør det. I 2009 

havde butikken en brutto omsætning 

på 482.354 kr. Når husleje mm. var 

betalt, kunne vi sende 335.000 kr. til 

Folkekirkens Nødhjælp. En del af dis-

se penge er f.eks. gået til den frygtelige 

situation i Haiti. 

  

Butikkens adresse er Centrumgaden 

27, Ballerup. Tlf. 44691032. 

Der er ingen tøjcontainer, men der er 

åbent mandag til fredag mellem 9.30 

og 17.30, lørdag mellem 9.30 og 

13.00, hvor man kan aflevere tøj mm. 

Man kan også sætte poser udenfor, 

hvis der er lukket. Der må køres med 

biler, som har et ærinde på Centrumga-

den, indtil kl. 11.00. 

 

Man kan også aflevere hos mig på Ud-

bakken 11. Hvis man har meget tøj 

mm., og det kniber med selv at afleve-

re det, kan vi på telefon aftale, at jeg 

kan hente det. 

  

På forhånd tak. 

 

Jette Halgaard, Udbakken 11  

Tlf. 44983309. 

HULEBOERE?HULEBOERE?HULEBOERE?HULEBOERE?     


