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Deadline for næste nummer er 

den 9. januar kl.12. 

Bladet forventes omdelt ca. 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. 
PS. Husk at medbringe 150 kr. til 
betaling af reservationsgebyr 

OBS! Husk Egebjergklubbens og Fælleshusets 

generalforsamlinger den 28. februar.   

UDEN BESTYRELSER 

INGEN FORENINGER 

OBS! OBS! 
 

TorsdagsTræf holder juleferie 
og det berører også lokaleudlejningen 

 

Sidste Torsdagstræf før jul er den 13. december, og vi åbner igen den 10. 

januar. 

 

Hvis man ønsker at leje lokalerne i ferieperioden, henvises til Fælleshusets 

hjemmeside www.egebjergfaelleshus.dk under Regler for leje. 

 

Hvis man ikke har internetadgang eller ønsker nærmere informationer, kan 

henvendelse rettes til Jan Tegner på telefon 4497 5943 eller mobil 4127 

0175. Hvis du har spørgsmål om nøgleudlevering eller andet, kan der også 

rettes henvendelse til Jan om dette. 

 

Som det kan ses andetsteds i bladet, afholder Egebjergklubben Julehygge 

den 6. december. Denne dag er det derfor ikke muligt at leje lokaler, mød i 

stedet op den 13.12. mellem 20-21. 

 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 

 

På Egebjergklubbens/Fælleshusets vegne 

Formændene 

BEBOERANNONCE 

 

4 stk. vinterdæk på fælge 
175- 65 R14, 4 huls fælge 
sælges samlet for 950 kr. 
De 2 har kun kørt 4 måne-
der, mønster 8 mm, de an-
dre 6 mm. 
Har siddet på Berlingo, men 
passer også på andre fran-
ske biler. 
 
Jan Tegner 
 
Tlf. 4497 5943 / 4127 0175 

Nov   d.    16. BillardklubbenNov   d.    16. BillardklubbenNov   d.    16. BillardklubbenNov   d.    16. Billardklubben    
        ----                        ----     17./18. Sportsklubben     17./18. Sportsklubben     17./18. Sportsklubben     17./18. Sportsklubben    
        ----                        ----    22. Dart    22. Dart    22. Dart    22. Dart    
        ----                        ----    24./25. Blomstervennernes    24./25. Blomstervennernes    24./25. Blomstervennernes    24./25. Blomstervennernes    
                             JULESTUE                             JULESTUE                             JULESTUE                             JULESTUE    
        ----                        ----   29. GF Syd   29. GF Syd   29. GF Syd   29. GF Syd    
Dec.   Dec.   Dec.   Dec.   ----     3. Blomstervennerne     3. Blomstervennerne     3. Blomstervennerne     3. Blomstervennerne    
        ----                        ----     4. Seniorklubben     4. Seniorklubben     4. Seniorklubben     4. Seniorklubben    
        ----                        ----     6. JULEHYGGE     6. JULEHYGGE     6. JULEHYGGE     6. JULEHYGGE    
        ----                        ----   17. Ældreidræts julefrokost   17. Ældreidræts julefrokost   17. Ældreidræts julefrokost   17. Ældreidræts julefrokost    
Jan.   Jan.   Jan.   Jan.   ----    8. Seniorklubben    8. Seniorklubben    8. Seniorklubben    8. Seniorklubben    
        ----                        ----  24. GF Syd  24. GF Syd  24. GF Syd  24. GF Syd    
        ----                        ----  26. Øl&Vinlavet  26. Øl&Vinlavet  26. Øl&Vinlavet  26. Øl&Vinlavet    
Feb,   Feb,   Feb,   Feb,   ----    3. Gourmetklubben    3. Gourmetklubben    3. Gourmetklubben    3. Gourmetklubben    
        ----                        ----    5. Seniorklubben    5. Seniorklubben    5. Seniorklubben    5. Seniorklubben    
        ----                        ----   10. FASTELAVN   10. FASTELAVN   10. FASTELAVN   10. FASTELAVN    
        ----                        ----   21. Generalf. Sportsklubben   21. Generalf. Sportsklubben   21. Generalf. Sportsklubben   21. Generalf. Sportsklubben    
        ----                        ----   22. Billardklubben   22. Billardklubben   22. Billardklubben   22. Billardklubben    
        ----                        ----   28. Generalforsamling  i   28. Generalforsamling  i   28. Generalforsamling  i   28. Generalforsamling  i    
  Egebjergklubben og Fælleshuset   Egebjergklubben og Fælleshuset   Egebjergklubben og Fælleshuset   Egebjergklubben og Fælleshuset     
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 Egebjergklubben indbyder igen til den store julehygge, hvor vi ud 
 over at ønske hinanden glædelig jul også skal tilbringe nogle hyggelige  
 timer i hyggeligt selskab med ”naboen”.  
 

Vi starter traditionen tro med at spise. Traktementet vil også i år være 
en lækker hjemmelavet buffet. Drikkevarer – vin, øl, vand og snaps – 
kan købes til rimelige priser. Da mange gerne vil skylle silden ned med 
en snaps, er baren nemlig også leveringsdygtig i ”kartoffeljuice”. 

 
 

Vi skal selvfølgelig også synge nogle af de dejlige julemelodier,  
og igen i år har vi fået Ole Mouritsen til at akkompagnere os ved klaveret. 

Vi har lavet en aftale med Luciabruden om, at hun kommer forbi med sine 
terner. Så glæd jer til et Luciaoptog, som I med garanti aldrig har set før. 
Der bliver helt sikkert ikke et øje tørt. 
 
Ingen jul uden dans omkring træet, og vi skal da også lege de gamle 
julelege. 
 
Seniorklubben har som sædvanligt lovet at pynte juletræet og  
lokalerne, så de ydre rammer vil også være i orden. 
 
Vi er allerede i julehumør og har derfor sat prisen ned til 70 kr. i år. 

 
Vi glæder os til at se dig/jer ……på udvalgets vegne Benny og Lone 

 
 

 
 
 

Billetter à 70 kr. vil blive solgt i TorsdagsTræf og hos EGEBJERG grillen (Egebjergvej 72)  
fra den 15. nov. til og med den 29. nov. 

Der er begrænset antal billetter til salg, og de vil blive solgt efter først til mølle princippet. 
 

i TorsdagsTræf 
den 6. december 2012 kl. 18den 6. december 2012 kl. 18den 6. december 2012 kl. 18den 6. december 2012 kl. 18    
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Egebjergklubben 
Ja, det er du måske med til at be-
stemme, for når vi holder general-
forsamling til foråret, mangler vi 

en formand og tre bestyrelses-
medlemmer. Uden bestyrelse in-
gen arrangementer, og der plejer 
jo desværre ikke ligefrem at være 

kampvalg på generalforsamlin-
gen, men der må da være nogen, 
som har lyst til at yde en indsats, 
så vi kan bevare Egebjergklub-
ben.  
Hvis man fortæller venner, be-
kendte eller kollegaer om det 
unikke foreningsliv og sammen-
hold, vi har i Egebjerg, synes de 
alle sammen, at det er fantastisk, 
og jo ældre man bliver, jo mere 
vigtigt bliver det med god kontakt 
til nærområdet.  
Vi ved godt, at det kniber med ti-
den for småbørnsfamilierne, men 
det ville altså også være dejligt 
med nogle yngre bestyrelsesmed-
lemmer. I kan sikkert komme med 
nogle nye ideer, og I bliver jo også 
ældre engang.  
Hvis det er noget for dig, så kon-
takt en fra bestyrelsen. Du kan se, 
hvem vi er på http://
www.egebjergklubben.dk/
Bestyrelsen.htm. Der er sikkert 
også en, som du kender. 
Vi har alle sammen et fælles an-
svar for trivslen i Egebjerg, og vi 
glæder os til at høre fra dig. 
 

Bankospil 
Allerede en time før spillene star-
tede, begyndte de første at kom-
me for at sikre sig en god plads, 

 
Kom til Julemarked på Plejecenter Egely 

Lørdag d. 17. november 2012 kl. 11 – 15 

 

Tag familie og venner med og kom og gør et godt julekøb.  

 

Der vil være mulighed for at købe julepynt, julegaver, 

værtindegaver, dekorationer og forskellige af julens 

spiselige specialiteter. 

 

I vores café vil der være nogle rigtig gode tilbud på dejlig julemad,  

bl.a. ribbensteg, laksemad og ris a la mande,  

som du kan sidde og nyde på stedet eller købe med hjem. 

 

Levende musik i cafeen. 

 

Lotteri med flotte gevinster sponseret af de lokale forretninger. 

 

Entré kun kr. 10,- pr. person.  

 

Alle indtægter fra entré, lotteri samt salg fra Egelys egne boder 

går ubeskåret til vores ”loppekonto”, som sponserer aktiviteter 

og ture til glæde for beboere og medarbejdere på Egely. 

 

På gensyn på Egely,  

Egebjerg Bygade 34-72 

 2750 Ballerup 

Igen i år var der hyggeligt bankospil i Egebjerg-
klubben, men var det sidste gang? 

Fortsættes side 6 
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Formanden for Aagesdal takker af 
 
På generalforsamlingen i 2011 bebudede Hans Christensen, at han det efterfølgende år ikke ønskede gen-

valg.  På dette års generalforsamling var der imidlertid ingen kandidater til posten, hvorfor den samlede 

bestyrelse indvilgede i at fortsætte som en forretningsbestyrelse, indtil der kunne findes et formandsemne. 

Den 22. oktober lykkedes det, ny formand er Benny Lyng Nielsen, Lerholmvej 44. Benny ses yderst til 

højre i billedet. 

 

Hans var medlem af bestyrelsen i 41 år, hvoraf de 32 år som formand. Over køkkenbordet har jeg igen-

nem tiden fået indblik i hans virke, fra gamle dage til nyere tid. Da området efterhånden var blevet forsy-

net med vand, elektricitet, kloakker, fine veje, fortove og gadebelysning, fik bestyrelsesarbejdet en anden 

karakter; der blev tid til nye tidssvarende aktiviteter. Der blev f.eks. i en årrække, og med succes, afholdt 

vejfester og Fastelavnsfest for børnene, hvortil fru Gunnar Hvidkjær bagte fastelavnsboller.  

Hans har forklaret, at det var arbejdsglæden, der havde drevet udfordringerne gennem så mange år, en 

glæde, der forsvandt pga. nogle tidkrævende sager de seneste to-tre år. 

Jeg glæder mig meget til, at Hans nu får mere tid til familien, til haven og huset samt til nogle udskudte 

rejser.  

Med venlig hilsen 

Lis Folke  
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og tilslutningen til årets bankospil 
blev i år ganske usædvanlig flot. 
Der kom næsten 100 forvent-
ningsfulde deltagere, og deraf var 
der omkring 20 børn.  
Det var også rigtig dejligt at se så 
mange nye ansigter, og vi håber, 

at I kommer igen en anden gang. 
Det ser helt klart ud til, at søndag 
eftermiddag er det rigtige tids-
punkt. 
Egebjergklubben bød på gratis 
kaffe og hjemmebagt kage, og det 
blev nydt under de spændende 
spil med de mange flotte gevin-
ster. Der var både chokolade-
æsker og slikposer som sidege-
vinster, og det var især børnene 

begejstret for.  
Der blev spillet 7 spil med præmi-
er både på 1 og 2 rækker samt 
hele pladen, så der var mange, 
der gik hjem med en gevinst igen i 
år. I det sidste spil var præmien 
for fuld plade en flot julekurv med 
and, rødvin, ost, chokolade og 
mange andre lækre sager.  
I pausen blev der solgt ameri-
kansk lotteri, og her var der jule-

Banko fortsat 
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snaps og rødvin som præmier. 
Alle havde en sjov og fornøjelig 

eftermiddag, og der var helt stille 
– næsten – under spillene, og der 
var god stemning og meget hyg-
gelig snak i pauserne. 
 
Bankoudvalget 
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For 25 år siden startede Leif Aage og 

Finn Ipsen Egebjerg Vinimport på 

Lerholmvej. 

Hver lørdag formiddag var der åbent 

et par timer med smagning og salg af 

vine. 

Det var godt besøgt, og vi kom der 

jævnligt og købte lidt vin med til 

weekenden. 

De lavede også større smagninger i 

Egebjerg Fælleshus, her med lidt mad 

til samt fortællinger om vinen, dens 

druer, og hvor den kom fra, krydret 

med små hyggelige historier af Finn. 

Det blev også til vinrejser, hvor vi 

besøgte deres leverandører, så, hvor-

dan vinen blev fremstillet, og hvem 

det var, der lavede den. Med andre 

ord hilste på vinbonden, så hans mar-

ker, drak hans vin eller hendes, for 

der var da også kvinder imellem. 

For vores vedkommende er det blevet 

til 5 vinrejser, som alle har været rig-

tig gode ture, mange gode smagnin-

ger, lidt kultur på vejen og ikke 

mindst den gode mad og det gode 

selskab. 

Undervejs flyttede de til Mileparken 

13 i Skovlunde, og her kan man sta-

dig komme og købe vin efter aftale, 

og det er også muligt at smage på 

varerne. 

Den 15. august i år kunne de så fejre 

25 år jubilæum, og det blev gjort med 

åbent hus, hvor der sædvanen tro blev 

serveret god vin og lidt godt at spise. 

En rigtig hyggelig eftermiddag. 

I løbet af jubilæumsåret har de også 

arrangeret to jubilæumsmiddage på 

Jonstrup Gl. Købmandsgård, den sid-

ste var her den 11. oktober, hvor vi 

havde købt os et par pladser. 

Det blev en rigtig god aften med en 

god 5 retters vildtmenu med diverse 

gode vine til. Det hele var anrettet og 

serveret meget smagfuldt. Her blev 

vinen selvfølgelig også præsenteret 

med nogle af Finns historier, og kok-

ken Nicolai fortalte om maden. 

Det hele var bare så godt både for 

smagsløgene og synet, og stemningen 

var fin. Vi håber at kunne deltage, 

hvis der bliver arrangeret flere af den 

slags aftener. 

Når jeg ser tilbage på de 25 år, savner 

jeg lidt de smagninger, der blev holdt 

i Egebjerg Fælleshus, der var også 

både gode vine, god mad og gode 

historier. Jeg ville ønske, de blev gen-

optaget. 

 

Ingrid Madsen 

25 års jubilæum i Egebjerg Vinimport Lerholmvej 35 
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Egebjerg Sportsklub holder ordinær general-

forsamling torsdag den 21. februar 2013 kl. 

19.30 i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8. 

Bemærk tidspunktet!! 

Indkaldelse med dagsorden i henhold til lovene 

udsendes til medlemmerne i løbet af januar og 

lægges sammen med øvrigt materiale på 

www.egebjergsportsklub.dk 

 

Medlemmer, der ikke måtte have modtaget indby-

delsen til generalforsamlingen primo februar, kan 

skrive til post@egebjergsportsklub.dk eller ringe 

til undertegnede (6017 1953). 

Henrik 

Send os din e-mailadresse. 

 

Grundejerforeningen Egebjerglund Syd holder  

generalforsamling torsdag den 21. marts 2013 kl. 
20.00 i  Fælleshuset,  

 
Indbydelse med dagsorden omdeles til medlemmerne i 

løbet af februar. Den kan som øvrigt materiale ses på 

www.egebjerglund-syd.dk under Generalforsamlingen. 

 

Har du ikke modtaget din indbydelse sidst i februar, 

så skriv til post@egebjerglund-syd.dk eller ring til 

6017 1953. 

 

Bestyrelsen 
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Det var et stort projekt den nu af-

gåede formand for Aagesdal satte i 

værk, da han besluttede at få ryd-

det op på grundejerforeningens 

”parcel” ved Pæremosen. Med god 

hjælp af Kurt Holde og Erik Pe-

dersen er det lykkedes de tre at 

genskabe en flot udsigt over Pære-

mosen set fra Pæremosevej. 

Der blev brugt rigtig mange timer 

undervejs, og uheldigvis røg også 

Hans’ næsten nye briller ned i mo-

sen. 

1000 tak for jeres indsats.  

Lis Folke 

Ny udsigt over Pæremosen fra Pæremosevej 

Hans næsten skjult af krattet. ”Iværksætteren” efter endt arbejde  
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Kære læsere og annoncører! 

Dette nummer er det sidste i år. 

Her skal ikke aflægges årsberetning 

for bladet, for den kan I høre på 

Egebjergklubbens generalforsamling 

den 28. februar, men jeg vil godt 

nævne et par ting. Det er kun et år, 

siden jeg skrev, at det gik godt med 

annoncemængden. Når en annoncør 

holdt op, var det nemt at finde en an-

den. Sådan er det rigtignok ikke i 

dag. Krisen kradser! 

Nu bliver bladet jo ikke fremstillet 

for annoncørernes skyld, men det er 

indlysende, at når annoncemængden 

falder, bliver tallene på indtægtssiden 

mindre, og så må der også skrues ned 

for udgifterne. Mere om alt dette på 

generalforsamlingen. 

Jeg vil godt benytte årsskiftet til at 

takke billedkunstneren Kirsten See-

berg for de forsider, hun har illustre-

ret i årets løb. Det blev til tre fantasi-

fulde og finurlige tegninger, som vi 

har kunnet glæde os over. 

Endelig vil jeg, da det er sidste mu-

lighed, ønske alle Egebjergbladets 

læsere og annoncører glædelig jul og 

godt nytår. 

EH 

TAK FOR HJÆLPENTAK FOR HJÆLPENTAK FOR HJÆLPENTAK FOR HJÆLPEN     
 

Fælleshusets bestyrelse vil gerne sige tak til alle de frivillige hjælpere, 

der kom og gav et nap med til ”Store Rengøringsdag”. De fleste interes-

seforeninger var mødt op, og en enkelt grundejerforening var repræsente-

ret. Desuden havde vi betalt os fra at få 2 professionelle damer til at tage 

sig af rengøringen i køkkenet. 
 

Da vi var så mange, gik det hele som en leg. Baren, lamperne, stolene, 

køkkenet samt toiletterne fik en ordentlig omgang, og alle gardinerne 

blev vasket. Nogle få planlagte ting nåede vi dog ikke, da nogle få inte-

resseforeninger ikke var repræsenteret. 
 

Vi mødtes kl. 10 og arbejdede energisk i 2½ time, så det er slet ikke no-

get, der tager hele dagen. 
 

Der blev sluttet af med en velfortjent arbejdsfrokost, som bestod af: sild, 

frikadeller, håndskåren rullepølse, paté og flere slags ost. Alt sammen 

indkøbt og anrettet af Karen Heide. 

 

Det var en fornøjelse 

at forlade Fælleshuset 

med en duft af sæbe 

og renhed i næsen. 

 

Til næste år håber vi, 

at alle interessefor-

eningerne er repræ-

senteret. Det er jo så 

vigtigt, at vores fæl-

leshus til stadighed er 

pænt og rent, så vi må 

løfte i flok. 
 

Endnu engang tak 

til alle, der hjalp. 
 
P.b.v. 

Jan Tegner Et øjebliksbillede fra den efterfølgende frokost. 
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EGEBJERG FÆLLESHUS, Agernhaven 8, Ballerup 
 

LØRDAG DEN 24. NOVEMBER KL. 10— 16 
SØNDAG DEN 25. NOVEMBER KL. 10— 15 

 
Adventskranse — juledekorationer— nisser— julepynt— tombola, m. m. 

Alle  er velkomne — fri entré 
Æbleskiver, gløgg og kaffe kan købes 

 
Blomstervennerne — en blomsterdekorationsforening 


