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Som den opmærksomme læser 

har set (de nye priser stod i første 

spalte), har Fælleshusets bestyrel-

se været nødt til at sætte priserne 

for den private udlejning op gæl-

dende fra den 1. september 2011. 

 

Den største post i Fælleshusets 

regnskab er så absolut det beløb, 

der bliver betalt til kommunen for 

husleje, varme mm. 

 Disse udgifter stiger hvert år, og 

da vi ikke forhøjede udlejnings-

priserne sidste år, kommer stig-

ningen til at virke lidt voldsom-

mere end den i virkeligheden er. 

Deadline for næste nummer er den 

7. september kl.12. 

Følgende deadlines: 

Den 5. oktober 

Den 2. november 

Bladet forventes omdelt 10 dage 

efter deadline 

EGEBJERG FÆLLESHUSEGEBJERG FÆLLESHUSEGEBJERG FÆLLESHUSEGEBJERG FÆLLESHUS    

Priser for leje af Egebjerg Fælleshus 
gældende fra 1. september 2011. 
 

Én hverdag            kr.   700 

Fredag                     kr. 1050 

Lørdag                   kr. 1750 

Søndag                        kr. 1750 

En weekend bestående af: 

fredag/lørdag               kr. 2400 

lørdag/søndag          kr. 2800 
fredag/lørdag/søndag  kr. 3400 

 

Der er trådløs netadgang i    

Fælleshuset for medlemmer af 

tilknyttede foreninger, og pass-

word udleveres i baren eller af 

den tilsynsførende. 

Reservation af Fælleshuset kan 

ske mellem kl. 20 og 21, når der 

er TORSDAGSTRÆF. 

BEBOERANNONCE 
      

 

 

 

                                 
Vi er blevet Bedsteforældre, og 

søger derfor en brugt barne-

vogn og en Juno seng i rimeligt 

god stand, så vi kan tilbyde 

barnebarnet gode muligheder 

for en køretur, søvn og hvile, når 

han kommer på besøg hos os! 

 

 

 

 

 
 

Med venlig hilsen 

Karen og Ole Bech                            

Tlf. nr. 44 65 59 81 

Sep.    D.   3. GourmetklubbenSep.    D.   3. GourmetklubbenSep.    D.   3. GourmetklubbenSep.    D.   3. Gourmetklubben    
        ----        D.   5. Blomstervennerne        D.   5. Blomstervennerne        D.   5. Blomstervennerne        D.   5. Blomstervennerne    
        ----        D.   6. Seniorklubben        D.   6. Seniorklubben        D.   6. Seniorklubben        D.   6. Seniorklubben    
        ----        D. 27. ØL&Vinlavet        D. 27. ØL&Vinlavet        D. 27. ØL&Vinlavet        D. 27. ØL&Vinlavet    
        ----        D. 30. Billardklubben        D. 30. Billardklubben        D. 30. Billardklubben        D. 30. Billardklubben    
Okt.    D.   3. BlomstervennerneOkt.    D.   3. BlomstervennerneOkt.    D.   3. BlomstervennerneOkt.    D.   3. Blomstervennerne    
        ----        D.   4. seniorklubben        D.   4. seniorklubben        D.   4. seniorklubben        D.   4. seniorklubben    
        ----        D. 28. Gourmetklubben        D. 28. Gourmetklubben        D. 28. Gourmetklubben        D. 28. Gourmetklubben    
Nov.    D.   1. SeniorklubbenNov.    D.   1. SeniorklubbenNov.    D.   1. SeniorklubbenNov.    D.   1. Seniorklubben    
        ----        D.   7. Blomstervennerne        D.   7. Blomstervennerne        D.   7. Blomstervennerne        D.   7. Blomstervennerne    
        ----        D. 11. Billardklubben        D. 11. Billardklubben        D. 11. Billardklubben        D. 11. Billardklubben    
        ----        D. 18/19/20. Blomsterv.        D. 18/19/20. Blomsterv.        D. 18/19/20. Blomsterv.        D. 18/19/20. Blomsterv.    
        ----        D. 22. ØL&Vinlavet        D. 22. ØL&Vinlavet        D. 22. ØL&Vinlavet        D. 22. ØL&Vinlavet    
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Som vi har kunnet læse i bladet, 

har Egebjergnettet stoppet deres 

aktiviteter og nedlagt foreningen. 

Man har også kunnet læse, at 

overskydende formue skulle tilfal-

de Egebjergklubben, efter at de 

medlemmer, der ønskede det, hav-

de fået deres forholdsmæssige an-

del udbetalt. 

I forbindelse med TorsdagsTræf’s 

sidste normale aften inden som-

merferien blev spændingen så ud-

løst. ”Checken” var stor på mere 

end én måde, for ”Egebjerg Net-

bank” havde udstedt en fysisk 

kæmpecheck på ikke mindre end 

12.000 kr.  Jeg og andre tilstede-

værende blev meget overraskede 

over beløbets størrelse, men også 

over den festlige overrækkelse.  

 

Egebjergklubbens bestyrelse tak-

ker Egebjergnettet for den flotte 

donation og for, at det netop var 

os, der blev tilgodeset. Hvis alle 

medlemmerne i Egebjergnettet 

havde bedt om at få deres andel 

tilbage, var vi ikke blevet begavet, 

så også en tak til de ca. 90%, der 

generøst lod deres penge stå. 

 

Egebjergklubbens bestyrelse vil 

bestræbe os på at forvalte de man-

ge penge fornuftigt, så flest muli-

ge får glæde af dem. 

 

Endnu engang stor tak.  
 
På Egebjergklubbens vegne 

 

Lone Tegner 

Stor tak til Egebjergnettet 

Bent Christensen, formanden for den nu nedlagte forening Egebjergnettet overrækker 
en check pålydende 12.000 kr. til Lone Tegner, Egebjergklubbens formand. 

Karen og Ole Bech                             
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Fredag den 10. juni stod i samba-

ens tegn i Egebjerg, da alle 0-6 års 

institutionerne og i alt 250 børn og 

voksne havde sat hinanden stævne 

til det helt store sambaoptog gen-

nem byens gader fra klokken 10. 

Alle var flot og fantasifuldt ud-

klædte og sminkede i alle regnbu-

ens farver, og der blev også taget 

godt imod af de mange forældre, 

lokale beboere og skolebørn, der 

havde taget opstilling langs ruten, 

der blandt andet gik forbi det loka-

le plejehjem Egely. Til slut samle-

des alle på Skovmarkskolens 

idrætsplads. 

BØRNESAMBA I EGEBJERG FOTO: Ulrik M. Eriksen 

Pigen på forsiden hedder Frida og går i børne-

huset “Valhalla i byen”. 
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Tirsdag den 2. august mødte 27 delta-

gere op hos hr. formanden, Flemming 

Adrian. 

Medlemmerne kunne invitere én gæst 

med, det havde enkelte benyttet sig 

af, og det var på den måde, jeg havde 

fornøjelsen af at kunne deltage  -  

mod en klækkelig egenbetaling natur-

ligvis.   

Vejret var smukt, og deltagerne vel-

oplagte, da vi drog vestpå i en rigtig 

Holger Danske bus fra Slangerup, 

medbringende fornødent væde tilpas-

set selskabets sammensætning og det 

varme vejr. 

Via Frederikssund Syd og Vest og 

den alt for utidssvarende bro indtog 

vi Horns Herred med 1. stop:  Skul-

delev Kro. 

Her indtog vi en veltillavet italiensk 

inspireret buffet m/tilbehør. 

Kromutter- og fatter var af en yngre 

årgang, end jeg havde forventet. 

EKSTRAORDINÆR   

GENERAL-

FORSAMLING 

 
Vi minder om, at Kulturhi-
storisk Selskab for Ege-
bjerg og Omegn afholder 
ekstraordinær generalfor-
samling med henblik på 
eventuel nedlæggelse af 
selskabet. Generalforsam-
lingen afholdes tirsdag den 
20. september 2011 kl. 
19.30 i Fælleshuset, 
Agernhaven 8, Egebjerg. 
Den ordinære generalfor-
samling besluttede den 3. 
maj 2011 at søge selska-
bet nedlagt. I henhold til 
selskabets vedtægter kræ-
ver en nedlæggelse en be-
slutning herom på to på 
hinanden følgende general-
forsamlinger. Hvis beslut-
ningen om nedlæggelse 
opretholdes, skal denne 
generalforsamling ligeledes 
træffe beslutning om sel-
skabets formue, ejendele 
og arkivalier. 
 
Bestyrelsen 

Seniorklubbens skovtur 2011 

Fortsættes næste side 
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Herfra gik turen til Jægerspris Slot 

med tilliggender, som vi indtog ved 

1400-tiden. 

Undervejs fortalte Per W. Johansson 

på sædvanlig interessant vis om Kong 

Frederik den VII og især dennes hu-

stru, Grevinde Danner, der testamen-

terede en del af sin store formue til en 

stiftelse på Jægerspris for 

”Hjælpeløse og forladte pigebørn”, 

der skulle uddannes til ”dygtige tje-

nestepiger”.  

De fleste deltagere besigtigede den 

omfattende udstilling/og museum 

herom i selve slottet. 

Vi nåede også at nyde den meget store 

park hørende til slottet og avlsgården.  

På hjemturen trak Holger Danske 

bussen mod sit hjemsted Slangerup, 

men chaufføren fik den dog manøvre-

ret uden om og mod Farum-Værløse 

og gode gamle Egebjerg. 

Her bød hr. formanden og fru Eve på 

dejligt stort kaffebord med lagkage.  

Det viste sig, at den varme kaffe ved 

ankomsten havde været fjernstyret fra 

da vi passerede Slangerup via vores 

altid meget hjælpsomme Ib Mørk. – 

Fortryllende! 
 

Under kaffen redegjorde formanden og 

medlemmer for påtænkte aktiviteter i 

klubben i efterårets løb, og disse bød på 

indtil flere saftige overraskelser. 
 

Alt i alt en pragtfuld dag i et pragt-

fuldt vejr og blandt pragtfulde delta-

gere  -  arrangeret af en af Egebjergs 

mange velkendte foreninger/klubber 

bestående af energiske og helt frivilli-

ge personer fra før det i dag så højt 

besungne frivillighedsbegreb blev 

opfundet. 

Hans Christensen.   
FOTO: Flemming Adrian  

 Det våde vejr gør det perfekt at 
plante, så benyt chancen! Vi har 
masser af planter f.eks. roser – 
rhododendron – sommerfuglebu-
ske – hortensier. Staudebed i 
gyldne farver: 14 stauder til kr. 
300,- - langt under halv pris! Nu er 
forårsløgene lige på trapperne. 
 
Åbningstider:    Hverdage kl. 10-1730 
Weekender & helligdage kl. 10-15 
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47 voksne, 5 børn i ”spise-pølse-

alderen” samt en lille bebs havde fun-

det vej til Fælleshuset for at fejre 

Sankt Hans aften i Egebjergklubbens  

regi. Det var den største tilslutning i 

de senere år, så vi arrangører var me-

get tilfredse med billetsalget. 

Det var tørvejr men lidt blæsende og 

desuden ikke særlig varmt, så alle 

planer om at dække op udendørs blev 

hurtigt skrinlagt. Gode bøffer blev 

stegt, pølser til store og små blev ri-

stet, og der var masser af tilbehør på 

den opstillede buffet. 

Efter afrydning af servicet blev kaf-

fen og småkagerne stillet frem, og så 

var det blevet tid til at trække ned til 

Teglværkssøen for at se Fællesvirkets 

bål. Inden bålet blev tændt, holdt 

Mette Frederiksen årets båltale. 

 

Mange kom tilbage efter bålet, nogle 

valgte at gå direkte hjem, mens andre 

ikke-spisende gæster kom til. Kl. 24 

blev der ringet på klokken for sidste 

omgang i baren, så en halv time efter 

kunne vi lukke og slukke – lidt trætte, 

men tilfredse med aftenens forløb, 

ikke mindst det pæne fremmøde. 
 

Lone T.  
 

FOTO: Jens Gade 

Midsommerfest i Egebjerg 
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Kunne du tænke dig at spille badminton?? 
 
Vi har p.t. ledige banetimer; se www.egebjergsportsklub.dk under Badminton. 

 

Vi er en billig forening med et årligt kontingent på 250 kr.; det er da billigt for en times ugentlig motion, hvor man end-

da kan have det sjovt imens. Vi spiller principielt double for at udnytte hallen bedst muligt, men afviser ikke singlespil-

lere, hvis vi har ledige baner. 
 

Til gengæld har vi ingen medlemstilbud, træner, etc., og man sørger f.eks. selv for at hænge nettet op og pille det ned igen. 
 

Men  

se på hjemmesiden om der er en banetime, du kan bruge, 

find nogle venner at spille med, og 

skriv så til post@egebjergsportsklub.dk eller 

ring til 6017 1953. 

 

Så ordner vi resten hurtigt og enkelt. 

                                
Vi inviterer et par gange om året til en fest, som indledes med en hyggelig turnering. Vi blander holdene, så man spiller 

med - og mod - andre end dem, man spiller med til daglig. Om aftenen får vi så lidt godt at spise og drikke for en rime-

lig pris, og vinderne fra turneringen får overrakt deres præmie. 
 

 

 

Egebjerg Sportsklub 

SEN SOLOPGANG 
Augustfornemmelse 

 

 Nu løfter solen af senge 

 sildigt sin søvnige krop. 

 Nu kan vi sove længe 

 og dog komme tidligt op. 

 

GRUK      - 

 

 

FRI 
ENT

RÉ 



Egebjerg august 2011 

                                                                9 

Nej måske, der skulle ikke helt være 

gilde, men både Pinsesolen og Isabel-

la havde danset, inden vi mødtes – 

Isabella sin regndans for godt vejr! 

Vi var i alt 24 personer, der i år mød-

tes for at spise Pinsefrokosten sam-

men. Vores held var, at ”vores plads” 

ikke var blevet optaget af andre, for 

der var ellers nok af andre store og 

små selskaber i skoven med samme 

frokosttanker. 
 

Som altid var der en livlig stemning, 

fra træfpunktet via snoede stier til 

målpladsen – og i de næste timer blev 

ganen smurt godt med dejlige retter 

plus medbragte drikkevarer.  Jeg tror 

ikke, at der var hvidtøl i flaskerne … 
 

Præsidenten uddelte de gældende ved-

tægter for Foreningen til Pinsens beva-

relse. I år var vi blevet myndige = 18 år. 

Kage eller ikke kage 

var et spørgsmål, der 

blev stillet til vores 

yngste medlem. Char-

lotte Mørk blev enig 

med sig selv og de nær-

meste omkring hende 

om, at hun næste år 

ville fremtrylle hjem-

mebagt kage til kaffen. 

Kl. 14.01 skiftede præ-

sidenten hat, og gene-

ralforsamlingen be-

gyndte. Referatet fra sidste år blev 

læst op. 
 

Derefter fortsatte Ole med årets beret-

ning, lidt fyldigere end i andre år. Han 

beklagede, at den planlagte tur til Tre-

kroner var blevet aflyst p.g.a. dårligt 

vejr, men de deltagere, der ikke havde 

meldt afbud, blev i stedet inviteret hjem 

i privaten på Tranemosevej. 
 

Præsidenten efterlyste forlag til andre 

arrangementer i det kommende år. 

Så kom vores kvindelige Ordensmar-

skal på banen. Lone lavede det pligti-

ge opråb af medlemmernes navne, 

alle, der ikke har været til stede de 

seneste to år og som ikke har meldt 
afbud, blev slettet fra listen. 
 

I år var der to nye deltagere samt en 

genganger, der skulle begrunde deres 

anmodning om at blive medlem i For-

eningen. Benny mente, ”at nu havde 

han i årevis været generet midt/hen 

på eftermiddagen hver Pinsedag af 

støjende deltageres vandring hjem fra 

arrangementet”. Nu ville han altså 

være medlem! Hans søster var parat 

til ”at tage båden over fra Jylland 

igen til næste år”, og Isabella truede 

med at ophøre med regndansen, hvis 

hun ikke blev medlem igen. Alle blev 

optaget med applaus. 
 

Sidste punkt på den formelle dagsor-

den var valg af Præsident, Ordens-

marskal og Skriver. H.h.v. Ole Beck, 

Lone Tegner og Lis Folke blev gen-

valgt. 
 

Hvad der skete herefter er uden for 

referat …. 
 

Lis Folke - 2. Pinsedag 2011 
 

FOTO: Jens Gade 

I skoven skulle være gilde …. 
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For andet år i træk har Foreningen til 

Pinsens bevarelse desværre måttet 

aflyse deres tur til Trekroner Fortet 

p.g.a. dårligt vejr. 

Præsidenten åbnede igen i år døren til 

sit hjem, så alle deltagerne kunne 

samles og nyde deres medbragte 

madkurv og hygge sig sammen. 

Trods det dårlige vejr blev det en rig-

tig dejlig dag, hvor solen kom på 

himlen, og kaffen kunne nydes i ha-

ven. 

Præsidentens frue 

EN STOR TAK 
til mine dejlige naboer og 

Grundejerforeningen 

[Egebjerglund-Syd], fordi I var 

med til at give mig en ufor-

glemmelig 90 års fødselsdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyveke Jensen 

Torsagervej 6 

Udflugt til Trekroner Fort  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. 
 

Kan afhentes og tilbageleveres i 

Fælleshuset, Agernhaven 8 mellem 

kl. 20 og 21.30  

(når der er Torsdagstræf). 
 

Grill og tilbehør skal afleveres ren-

gjort. Skader og mangler erstattes af 

lejer. 
 

Husk depositum 500 kr., når du henter. 
 

Grillen kan reserveres hos: 

Jan Tegner 

Tlf. 4497 5943 / 

mobil 4127 0175 

Man kom aldrig i forlegenhed, 

hvis man gjorde som fiskene, 

holdt munden lukket 
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 Rygestopkurser i efteråret 2011  
gratis at deltage for kommunens borgere 

 
Rygestopkursus nr. 35 
Onsdag den 7/9 + 14/9 + 21/9 + 28/9 + 12/10 kl. 16:30 – 18:30 

SundhedsHuset, Gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup 

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 31. august 2011 kl. 12:00 
 

Rygestopkursus nr. 36  
Tirsdag den 13/9 + 20/9 + 27/9 + 4/10 + 18/10 kl. 16:30 – 18:30 

Medborgerhuset ”Æsken”, Eskebjerggård 62, 2760 Måløv 

Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 6. september 2011 kl. 12:00 

 

Rygestopkursus nr. 37 
Torsdag den 27/10 + 3/11 + 10/11 + 17/11 + 1/12 kl. 17:00 – 19:00 

SundhedsHuset, Gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup 

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 20. oktober kl. 12:00 
 

Rygestopkursus nr. J – for dig, der før har prøvet rygestopkursus 
Torsdag d. 22/9 + 29/9 + 6/10 + 13/10 + 27/10 kl. 16:30 – 18:30 

SundhedsHuset, Gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup 

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 15. september 2011 kl. 12:00 

 

Rygestopkursus nr. K – for dig, der før har prøvet rygestopkursus 
Mandag den 24/10 + 31/10 + 7/11 + 14/11 + 28/11 kl. 17:00 – 19:00 

Medborgerhuset ”Æsken”, Eskebjerggård 62, 2760 Måløv 

Tilmeldingsfrist: Mandag den 17. oktober 2011 kl. 12:00 

 

BEMÆRK: Der er 2 uger mellem 4. og 5. gang på alle kurser 
 
Tilmelding på SundhedsHusets hjemmeside:  
www.ballerup.dk/sundhedshuset 

 

Tilmelding pr. brev:    Staben, SundhedsHuset 
                Gl. Rådhusvej 13, 2. sal, glasbygningen 

                2750 Ballerup 

                Angiv venligst CPR-nr., navn, adresse, telefon / mobilnummer 

                Mærk kuverten ”Rygestop” 

                                        Kommunen behandler oplysning om CPR-nr. 

                                        i henhold til gældende regler for offentlig forvaltning, 

                                        herunder anonymitet.  

Arrangør: SundhedsHuset 

Egebjerg og Omegns 
Ølbrygger&Vinmagerlav  
på sommerudflugt 

Tekst og foto broder Erik 

Tirsdag den 9. august tog næsten 

80% af lavsbrødrene på udflugt til 

Røsnæs. Lavsmedlemmerne var tid-

ligere på året blevet inviteret af bro-

der Leif til at se hans ”vinmark”, 

som ligger på hans sommerhusgrund 

på Røsnæs. 

Arrangementet begyndte med, at vi 

mødtes hos broder Finn klokken 10, 

hvor vi fordelte os i bilerne. Det be-

gyndte at regne, inden vi var kom-

met afsted, og det regnede lige til 

Kalundborg. Da vi drejede fra til 

Vollerup, begyndte det at lysne, og 

da vi var helt fremme ved vores mål, 

skinnede solen fra en næsten skyfri 

himmel. 

Vi beså først herlighederne. De knap 

100 vinplanter, som i en almindelig 

have af vores størrelse ville have 

været ret dominerende, synede ikke 

af meget på den tønde land, sommer-

husgrunden udgør. Den ligger helt 

fantastisk med direkte adgang til 

bølgen blå i Sejrøbugten. 

Efter at have set vinmarken, hvor 

Leif fortalte om de forskellige sorter, 

der var repræsenteret, både grønne 

og blå druer, gik vi over til det kuli-

nariske. Mens brødrene fordøjede 

alle synsindtrykkene og den nye vi-

den, havde Leif i løbet af et øjeblik 

tændt op i grillen og smidt nogle 

nakkekoteletter over de glødende 

kul. Til måltidet, som foruden kødet 

også bestod af salat og flutes, fik vi 

en dejlig hjemmemaget rødvin. Dru-

erne var Rondo og Léon Millot, og 

Fortsættes næste side 
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resultatet var langt over det forventelige. Det må være de 

flere solskinstimer på Røsnæs end nogen andre steder i 

Danmark, der gør forskellen, og det siger jeg ikke for at 

tage æren fra Leif. Vi sluttede måltidet af med en kop kaf-

fe, for der var ikke tid til en ”morfar”; vi skulle ud på nye 

eventyr. 

Fra Leifs ”vinmark” kørte vi mod formodentlig Danmarks 

største vingård. Da vi kom frem til stedet, gik vores ”vært” 

ind og spurgte, om vi kunne få lov til at bese markerne 

uden at betale. Det fik vi lov til. Vi var kommet over på 

den anden af næsset, hvor markene skråner mod syd. Her 

var tusindvis af planter, langt de fleste mindre end fem år 

gamle og en masse nyere sorter.  

Vi satte os i bilerne igen og kørte til Sjællands vestligste 

punkt. Staten købte i 1964 Røsnæsgården og kom dermed 

til at eje den yderste del af næsset, et areal på ca. 200 ha. 

Området er tilgængeligt for publikum og er et meget na-

turskønt område. De fleste af os gik de sidste 500 m ud til 

fyret. Derude fik vi en snak om fyret. Er det bemandet. 

eller er det ikke? Det var spørgsmålet. Meningerne var 

delte, men efter at være kommet hjem har jeg nærlæst den 

folder, et par af os tog med hjem. I den står der om fyra-

realet, at stedet er arbejdsplads og bolig for fyrpersonale. 

Fra fyret vendte vi næsen mod Leifs sommerhus. Der fik 

de fleste af os en lille én til halsen og fik samtidig lejlig-

hed til at takke Leif for det vellykkede arrangement, han 

havde fået stablet på benene. 

Brødrene nyder udsigten  

Nu er vi blevet en hel del klogere 

 


