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Deadline for næste nummer er      
den 3. okt. kl.12. 
Bladet forventes omdelt ca. 10 dage 
efter deadline. 
Årets sidste deadline er den 1. nov. 

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 

Sep. den 20. GF SYDSep. den 20. GF SYDSep. den 20. GF SYDSep. den 20. GF SYD    
        ----                        ----    21. Dans og sang     21. Dans og sang     21. Dans og sang     21. Dans og sang     
                      I Fælleshuset                      I Fælleshuset                      I Fælleshuset                      I Fælleshuset    
        ----                        ----   24. Gourmetklubben   24. Gourmetklubben   24. Gourmetklubben   24. Gourmetklubben    
        ----                        ----   25. Øl&Vinlavet   25. Øl&Vinlavet   25. Øl&Vinlavet   25. Øl&Vinlavet    
        ----                        ----   27. DART   +  Sølavet   27. DART   +  Sølavet   27. DART   +  Sølavet   27. DART   +  Sølavet    
Okt.  Okt.  Okt.  Okt.  ----      1. Blomstervennerne      1. Blomstervennerne      1. Blomstervennerne      1. Blomstervennerne    
        ----                        ----     2. Seniorklubben     2. Seniorklubben     2. Seniorklubben     2. Seniorklubben    
        ----                        ----     6. Gourmetklubben     6. Gourmetklubben     6. Gourmetklubben     6. Gourmetklubben    
        ----                        ----     7. STORE RENGØRING     7. STORE RENGØRING     7. STORE RENGØRING     7. STORE RENGØRING    
        ----                        ----    11. DART    11. DART    11. DART    11. DART    
        ----                        ----    14. Bridge 25 år    14. Bridge 25 år    14. Bridge 25 år    14. Bridge 25 år    
        ----                        ----   22. GF Aagesdal   22. GF Aagesdal   22. GF Aagesdal   22. GF Aagesdal    
        ----                        ----   25. DART   25. DART   25. DART   25. DART    
Nov.  Nov.  Nov.  Nov.  ----     4. Banko     4. Banko     4. Banko     4. Banko    
        ----                        ----     5. Blomstervennerne     5. Blomstervennerne     5. Blomstervennerne     5. Blomstervennerne    
        ----                        ----     6. Seniorklubben   +     6. Seniorklubben   +     6. Seniorklubben   +     6. Seniorklubben   +    
                     Øl&Vinlavet                     Øl&Vinlavet                     Øl&Vinlavet                     Øl&Vinlavet    
        ----                        ----     8. DART +  Ældreidræt     8. DART +  Ældreidræt     8. DART +  Ældreidræt     8. DART +  Ældreidræt    
        ----                        ----    16. Billardklubben    16. Billardklubben    16. Billardklubben    16. Billardklubben    
        ----                        ----  17.  17.  17.  17.----18. Sportsklubben18. Sportsklubben18. Sportsklubben18. Sportsklubben    
        ----                        ----   22. DART   22. DART   22. DART   22. DART    
        ----                        ----  24.  24.  24.  24.----25. Blomster25. Blomster25. Blomster25. Blomster----    
                        vennernes Julestue                        vennernes Julestue                        vennernes Julestue                        vennernes 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    
        ----                        ----   13. Ældreidræt  julefrokost   13. Ældreidræt  julefrokost   13. Ældreidræt  julefrokost   13. Ældreidræt  julefrokost    
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Kom ned i Egebjergklubben og vær med til det herlige spil.  
 
 
 
Vi er ca. 8 ”medlemmer”,  
der spiller på elektroniske skiver  
– så slipper vi for at tælle selv!  
 
Det koster 25 kr., som går til gaver 
- og alle har noget at spille om.  
   
Vi har pile til alle  
 
Der er stadig plads til lidt flere…  
bl.a mangler vi 3 spillere  
til den almindelige dartskive 
 
Baren er åben for salg af øl,vand,vin 
 
 

 
Ring til mig på 6022 5539  
På gensyn fra Ulla Houe 

 

Dartturnering …. starter 
Torsdag den 27. september 2012 kl. 19.30 

HUSK at notere i 
kalenderen: 
 
11/10 (uge 41) 
25/10 (uge 43) 
 
  8/11 (uge 45) 
22/11 (uge 47)  
 
Alle dage 19.30 

De glade vindere fra sidste turnering.  
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Byens 

         Bedste 

                   Badminton 
 

Kunne du tænke dig at spille badminton i vinterhalvåret??  
 
Vi har følgende tider i Egebjerghallen 
     Tirsdag   kl. 21.00-23.00 
     Torsdag  kl. 21.00-23.00 
     Fredag    kl. 16.00-19.00 
     Lørdag    kl. 08.00-12.00 
 
De p.t. ledige banetimer kan ses på www.egebjergsportsklub.dk un-
der Badminton. 
Specielt fredag eftermiddag/aften er der nye muligheder for at få 
spilletid; f.eks. hvis forældre og børn kunne tænke sig at spille sam-
men, inden det bliver for sent! 
 
Vi er en billig forening med et årligt voksenkontingent på 250 kr.; 
det er da billigt for en times ugentlig motion, hvor man endda kan 
have det sjovt imens. Vi spiller principielt double for at udnytte hal-
len bedst muligt, men afviser ikke singlespillere, hvis vi har ledige 
baner. 
 
Vi har ingen faglige medlemstilbud så som træner, men til gengæld 
er vi en social klub, der bl.a. afholder et julearrangement og et ar-
rangement ved sæsonafslutning. 
 
For at komme i gang skal du 

• se på hjemmesiden om der er en brugbar banetime 
• finde nogen at spille med, og 
• skrive til post@egebjergsportsklub.dk 
• eller ringe til 6017 1953. 

 
Så ordner vi resten hurtigt og enkelt. 
 
 
 

Bestyrelsen 
 

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 
rengjort. 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 
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Tyrols perle  

Turen går til årets by år 2000 

WESTENDORF 
 
Hvem vil med til den vidunderligt beliggende by i august 2013??? 
 
Byen er beliggende ca. 850 m o.h. - højeste punkt er ca. 2.000 m, byen har ca. 
2.200 indbyggere og en vidunderlig natur. 
 
Turen vil have en varighed på 9 dage (7 overnatninger). 
Vi har egne chauffører og bus under hele opholdet. 
Vi skal på ca. 4 udflugter (arbejder på at få lokal guide) 
Der vil blive tid til at udforske byens mange cafeer og smugkroer, samt omkring-
liggende natur, som er helt fantastisk - her guider jeg gerne. 
Prisen på turen er ikke helt på plads endnu, men jeg håber at have den klar til et 
fællesmøde i klubben, som vil blive oplyst lidt senere, men en lille indikation på 
prisniveauet er som flg.: 
Pris per person i delt dobbeltv.  Hotel 1: ca. 6.000 kr. Hotel 2: 7.000 kr.    
Pris per person i enkeltv.         Hotel 1: ca. 6.300 kr. Hotel 2: 7.400 kr. 
Det er inkl. morgenmad, udflugter og egen bus på hele turen. 
Prisen er ved min. 20 deltagere. Skulle det vise sig, at der vil blive flere, vil prisen 
blive reduceret. 
Ved 30 personer kan vi reducere prisen med ca. 1.500 kr., og vi har bussen allige-
vel, så der er plads til ens bekendte også.  
Jeg vil gerne vide, om det har nogen interesse, så skriv til f.aabaad@forum.dk 
Ønsker du at vide mere om turen, er du også velkommen til at skrive. 
 
Med venlig hilsen 
Frank Aabaad, Pilehøjvej 35, mobil: 28696468 
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EGEBJERGSNEGLE 
 

I Egebjergbladet nr. 8, september 2011, var 
der en artikel om "Bortløbne Nummererede 
Snegle", hvor der var et fotografi af vinbjerg-
snegl nr. 63.  Sneglen var "stukket af hjem-
mefra", om end den ikke var kommet længere 
væk end til naboen på Kastebjergvej.  Nu er 
"63"  imidlertid kommet hjem igen (7. juli 
2012) 

. . . og den er ved flere lejligheder atter set 
her i haven, sidst i slutningen af august 2012, 
hvor den befandt sig stik modsat af omtalte 
nabo. 

Nummeret er nu trukket op og forventes at 
kunne klare endnu en vinter.  Skulle den 
"løbe bort" igen, hører vi gerne nærmere. 
Jeg kan da i øvrigt lige tilføje: Som stor dreng 
så jeg første gang disse store Vinbjergsnegle i 
Jægersborg Hegn og fandt interesse for dem. 

Efter indflytningen i Egebjerg i 1972 har vi 
flere gange set en sådan snegl i haven, 
men . . . : I året 2007 så vi en dag én snegl 
og få dage efter en anden snegl.  Den ene var 
lys, den anden mørk.  --  Hvor mange 
"havde" vi egentlig???   Herefter fik den først 
bemærkede en prik på "huset", den anden to 
prikker.  Efter nogle dage måtte prikkerne er-
stattes af tal. 
Den 26. juli 2011 var vi nået til "63", og den 
blev altså konstateret "bortløben" hos naboen 
i august samme år. 
Den i samme artikel nævnte nr. "46", som 
blev observeret første gang 22. august 2010, 
har vi ikke set siden. 

Birgit og Erik V. Pedersen 
Dyndsagervej 22. 
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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 7. oktober 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 30. september på antal hjælpere til 

Svend Jensen tlf. 30 50 25 96 
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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”Gøgeunge” i plantekasserne 
 
For ca. tre måneder siden købte vi, 
og udplantede, tre forskellige sorter 
sommerblomster i vores tre altan-
kasser, der har fast plads på terras-
sen. 
Meget hurtigt var der en af planter-
ne, der voksede fra de andre – resul-
tatet ses på billedet. 
M.v.h. 
Lis Folke 

Det stemningsfulde billede på 
forsiden af dette nummer er 
frembragt af billedkunstneren 
Kirsten Seeberg. Takket være 
Kirstens kreativitet kan vi se 
efteråret i møde med glad 
forventning. 
    Red. 


