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Vind flotte præmier i vores  
hyggelige bankospil den 2. nov.

Egebjergklubben inviterer 
igen til spaghetti og kødsovs

Lokalgruppen: Nyt navn og nyt 
tilsnit i hjælpen til de unge
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Ønsker du at leje lokale i 
Egebjerg Fælleshus?

Reservation af Fælleshuset kan ske 
kl. 20-21, når der er Torsdagstræf. 

Når Torsdagstræf er lukket enten på 
grund af ferier eller arrangementer, 
kan man på Fælleshusets hjemme side  
www.egebjergfaelleshus.dk under 
”Regler for leje” læse, hvordan man 
skal forholde sig. 

Husk at medbringe 150 kr. til 
reservationsgebyr.

Er du medlem af en tilknyttet 
forening, kan du også bruge det 
trådløse netværk. Du får password 
ved henvendelse i baren eller af den 
tilsynsførende.

Priser for leje:

Én hverdag  kr.   750

Fredag   kr. 1.250

Lørdag   kr. 1.850

Søndag/helligdag kr. 1.850

Fredag og lørdag kr. 2.600

Lørdag og søndag kr. 3.000

Fre., lør. og søndag kr. 3.800

Du kan ikke leje Egebjerg Fælleshus 
til ungdomsfester.

Egebjerg Fælleshus,Agernhaven 8, 
2750 Ballerup

post@egebjergfaelleshus.dk

Egebjerg Gourmetklub
Mester: Leif Aage
Mail: egebjergvinimport@ofir.dk

Egebjerg Billardklub
Formand: Flemming Peters
Mail: flemming@egebjergsportsk-
lub.dk

Seniorklubben
Formand: Flemming Adrian
Mail: fleve@webspeed.dk

Egebjerg og Omegns  
Ølbrygger & Vinmagerlav
Oldermand: Leif Poll
Mail: l.poll@mail.dk

Foreninger & kontaktpersoner

Kære læser

Så er vi kommet til 
oktoberudgaven af Ege
bjerg  bladet. I dette nummer 
inviterer vi til en omgang 
hyggelig bankospil med 
mange flotte præmier. 

Desuden gentager vi succesen med 
vores nylancerede familiearrangement, 
”Spaghetti med kødsovs”, som blev taget 
rigtig godt imod af de ca. 30 førstegangs 
fremmødte voksne og børn. Vi ser frem 
til, at der kommer endnu flere torsdag 
den 30. oktober, når vi igen åbner 
dørene og inviterer til spaghetti: Èn 
udgave til de voksne og én til børn.

Traditionen tro inviterer eleverne fra 
Egebjergskolen igen i år til et teaterstykke, 
hvor man kan komme tættere på de 
unge, deres følelser og dilemmaer i 
forbindelse med det at skulle blive 
voksen og kunne stå på egne ben.

Når vi nu taler om de unge, så har 
enkelte af vores læsere haft nogle 
ubehagelige oplevelser i området, 
hvor totre drenge har moret sig med 
stenkast. Hændelsen, som læseren 
beskriver, er penibel for den enkelte, 
for dennes familie, skole og område. 

Det ikke at kunne bevæge sig frit uden 
frygt for at skulle opleve noget ubehagelig 
er fuldstændig uacceptabelt, og vi må 
alle sammen bekæmpe sådan opførsel. Vi 
har også Lokalgruppen, som vi kan ty til, 
som netop tager hånd om sådanne sager 
og hjælper de unge på rette vej, inden 
det kører helt af sporet. Lokalgruppen er 
nemlig det nye navn for SSPsamarbejde, 
som du kan læse mere om på side syv. 
Du er også velkommen til at møde op til 
Lokalgruppens møder, hvor du vil høre 
meget mere om deres aktiviteter og evt. 
få mulighed for selv at tage del i dem. 

Når dét nu er sagt, så må vi jo 
konstatere, at efteråret er i sit fulde 
blus med naturens mest fantastiske 
farver. Der er mange græskar, der 
pynter i haverne og på fortovene, og 
det er tid til at finde lysene frem. 

Duften af rygende varm kakao er ved at 
indtage vores stuer, og så er det bare at 
glide ned i sofaen med en god bog eller 
film, man længe har glædet sig til at se. 

Nyd den klare skarpe luft og efterårets 
pragt bedst muligt  derfor god læseslyst.

Vesna KellerLarsen 
Redaktør

Egebjerg sportsklub
Formand: Erik Neergaard
Mail: formanden@egebjergsportsk-
lub.dkk 

Egebjerg Bridgeklub
Formand: Dan Bartholdy
Mail: bibidan@webspeed.dk

Blomstervennerne
Formand: Elise Quottrup
Mail: frantsquottrup@outlook.dk

Foreningen til Pinsens 
bevarelse
Præsident: Benny Rasmussen

Her kunne din annonce være  
placeret - se vores annoncepriser

Aktivitetskalender
Vi glæder os til at se dig til vores aktiviteter i Egebjerg Fælleshus
Torsdagstræf finder sted hver torsdag kl. 19.30

Størrelse Pris Farvetillæg  

58 x 188 320 kr. 100 kr.
133,5 x 188 480 kr. 150 kr.
270 x 188 650 kr. 200 kr.
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Send dine kom
 m

entarer,  

nye idéer, ris eller ros til  

bladet@
egebjergklubben.dk

Du kan også sende em
ner af 

fælles interesse, inform
ation om

 

diverse arrange m
enter, nyheder 

fra dit nærom
råde, hum

oristiske 

indslag, oplevelser, billeder m
.v.

Vi ser frem
 til dit bidrag.

For annoncering skriv til bladet@egebjergklubben.dk

November
Søndag 2/11, Banko
Mandag 3/11, Deadline Egebjerg-
bladet
Torsdag 27/11, Risengrød

December
Torsdag 4/12, Julehygge

Marts 2015
Torsdag 12/3, Generalforsamling 
for Fælleshuset og Egebjergklub-
ben

Februar 2015
Søndag 15/2, Fastelavn
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Søndag den 2. november 2014 kl. 
14.00 inviterer Egebjergklubben 
endnu en gang til det traditionelle 
årlige bankospil i Egebjergklubben. 

Tag børnene med
Af hensyn til børnenes sengetid, har 
vi igen valgt at afholde det en søndag 
eftermiddag. Vi regner med at slutte 
omkring kl. 16.30, så der stadig er 
tid til at komme hjem og forberede 
søndagsmiddagen.

Bankospillet foregår ellers i et stille og 
roligt tempo, så det er et arrangement, 
hvor du sagtens kan tage børnene 
med.

Flotte præmier
Pladepriserne er også ”børnevenlige”, 
og der er som altid gevinst både ved 
én række, to rækker og ved fuld plade. 
Præmierne er flotte, og der er masser 

af små sidegevinster. 

Vi spiller syv spil med en lille pause 
efter tredje spil, hvor vi sælger et 
ringlotteri - også med fine præmier.

Drikkevarer, kaffe og 
hjemmebagt kage
Baren har åbent hele eftermiddagen 
med salg af vand, øl og vin til de 
sædvanlige små priser, og der bliver 
også mulighed for at købe kaffe og 
hjemmebagt kage.

Dørene åbnes kl. 13.30
Vi starter som nævnt spillet kl. 14.00, 
men dørene åbnes allerede kl. 13.30, 
og der plejer at være rift om pladserne. 
Kom derfor i god tid.

Af hensyn til børnene foregår rygning 
under åben himmel denne dag.

Egebjergklubben inviterer  
til en hyggelig bankoeftermiddag

Vi startede allerede klokken 17.30 for 
at gøre det så praktisk som muligt for 
børnefamilierne. 

To udgaver af kødsovs
Der var lavet kødsovs med cocktail-
pølser til børnene og en mere krydret 
udgave til de voksne, og så var der salat 
med revne gulerødder og spidskål. 

Børnene var hurtigere til at spise end 
de voksne, men så er der jo heldigvis 
en legeplads lige udenfor døren, så 
forældrene kunne holde øje med dem, 
mens der var fuld fart på.

Slip for indkøb, madlavning 
og opvask ... 
Vi vil gerne gentage sucssesen og 
inviterer derfor igen torsdag den 
30. oktober klokken 17.30. Prisen er 
igen 20 kr. for alle over 12 år og 10 
kr. for børn (2-12 år). Arrangementet 
er selvfølgelig også for voksne uden 
børn.

Vi glæder os til at se jer - tag bare 
naboerne med, vi kan sagtens være 
flere.

Egebjergklubben havde inviteret til ”Spaghetti med kødsovs”; et 
nylanceret familiearrangement, som blev afholdt i september for 
første gang. Der kom omkring 30 voksne og børn, som havde en 
rigtig hyggelig fællesspisning. Der blev næsten spist op af de to 
versioner af kødsovs, én for børn og én for voksne, og der var 
endda forslag om at holde arran-
gementet to gange om ugen. 

”Det smagte godt. Det var dejligt, 
at der var en restaurant, så tæt 

på hvor vi bor. Måske serverer den 
pizza næste gang.
Amalie, fem år

”Jeg har spist tre portioner.
Laurits, tre år

”Om bordet er der opbakning til, 
at det bliver en fast tradition.

Vibeke Amalie og Laurits mor

”Tak for dejlig mad. Sikke en 
luksus med kødsovs i både 

voksen- og børneversion. Superfint 
koncept - vi er klar til næste gang.
Familien Stockfleth

”Tak for mad. Rigtig godt koncept 
med god mad. Dejligt at møde 

op klokken 17.30, hvor alt er klar 
til spisning. Vi ses næste gang.
Familien Örnæs Eriksen

Der var fuld fart på legepladsen, efter at børnene havde spist.

Laurits var meget tilfreds med maden.

Amalie var glad for ”restauranten” og foreslår, 
at der næste gang serveres pizza.

Billeder: Finn Madsen
Send sms til 5066 6048 senest mandag den 27. oktober og skriv, hvor mange I kommer. Vi glæder os til at se jer.

Vi inviterer igen til spaghetti og kødsovs

Torsdag den 30. oktober  kl. 17.30
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Stop de grove 
drengestreger

Af Vesna KellerLarsen
Tegning af Kirsten Seeberg

Flere beboere i området har 
selv oplevet eller været vidne 
til grove drengestreger. Èn af 
beboerne er Joann Parker, der 
havde en meget kedelig ople-
velse en tidlig eftermiddag, da 
hun var på vej hjem efter se-
nioridræt i Egebjerghallen.

Joann Parker er meget glad for sin se-
nioridræt, som hun går til om torsda-
gen mellem kl.14 og kl.16. Men tors-
dag den 18. september havde hun en 
meget en kedelig oplevelse. 

Hårdt slag i baghovedet
Da hun kom ud fra hallen, stod hun 
og rodede i sin taske efter bilnøgler. 
“Pludselig mærkede jeg et hårdt slag i 
baghovedet og min første tanke var, at 
jeg var blevet skudt”, fortæller Joann. 

Det viste sig at være to drenge på 
ca. 12-14 år, som stod på taget af 
Egebjerghallen og kastede med sten. 

Ikke første gang
Joann prøvede at råbe dem an, men 
de forsvandt på cykel. 

To andre damer, som stod udenfor, 
kunne fortælle, at det ikke var første 
gang, at der var blevet kastet med sten 
fra taget. 

Joann forsøgte at kontakte politiet, 
men da hun ikke kunne give et 
fyldestgørende signalment, var der 
ikke meget, politiet kunne gøre.

Drengene skal stoppes
”Jeg fik en bule på størrelse med et 
lille æg og slap med forskrækkelsen”, 
fortæller Joann og håber, at  lignende 
episoder ikke gentager sig.

”Måske er der nogen, som har set 
noget og ved, hvem drengene er. Mit 
håb er, at de bliver stoppet, gerne med 
en ordentlig røffel”, slutter Joann.

”Lokalgruppen” er det nye 
navn i Ballerup for det 
kriminalitetsforebyggende 
sam ar bejde på kommunalt 
niveau mellem skole, 
socialforvaltning og politi 
rettet mod børn og unge. 
Navneskiftet er et led i en ny 
tilgang til dette samarbejde, 
som skal lyde mindre af 
registrering og overvågning, 
som nogle unge og forældre 
mener, at betegnelsen SSP-
samarbejde gør. 

Intensiveret samarbejde
Samtidig med navneskiftet er 
der udnævnt en ny kontaktlærer 
på Egebjerg skolen, Gitte 
Krogh, mens samarbejdet med 
kontaktlærer Thelma Isdan 
Nielsen på Højagerskolen 
er blevet intensiveret. I 
sommers takkede lærer Arne Møller 
fra Egebjergskolen af og gik på pension 
efter mange års tro tjeneste. 

Begge lærere opfordrer Lokal gruppen 
til at kontakte dem, hvis de mener at 
have fået øje på noget, som de unge 
kan hjælpes med.

Facebook, fester og hash
Der er taget hånd om de fester og 
uroen, som fandt sted over sommeren 
især på og omkring Egebjergskolen 
og Klubben Nordbuen. De unge har 
dog en Facebook-gruppe, hvor de ind 
imellem aftaler at mødes et sted at feste. 

SSP-samarbejde: Nyt navn og nyt tilsnit 

Deltagerantallet kan nemt 
nå op på 70-100 personer, 
da nogle også kommer fra 
nabokommunerne. Så går 
det naturligvis ikke stille 
for sig, og der er begrundet 
mistanke om, at hash er 
involveret.

Skal der tages 
hånd om noget
Hvis du mener, der er 
noget, som der skal tages 
hånd om i forbindelse 
med de unge, så kontakt 
skolernes kontaktlærere, 
Klubben Nordbuen eller 
Ungerådgivningen på 
stations  pladsen. 

Deltag gerne i 
Lokalgruppens møder
Du er også mere end 

velkommen til at deltage i Lokal-
gruppens kommende møder: 
Torsdag den 13. november, torsdag 
den 26. februar og onsdag den 20. 
maj. Møderne starter ca. 17:45 for 
lokalbeboerne. Tilmelding kan ske til 
Gitte.Krogh1@skolekom.dk

”Mange unge, og muligvis også 
nogle forældre, mener, at 
SSPsamarbejdet lugter for 

meget af registrering og overvågning, hvil-
ket slet ikke er tilfældet. Det gælder samar-
bejde og om at spotte tidens trends blandt 
de unge. Med SSPsamarbejde kan vi rette 
opmærksomheden mod problemområder og 
misbrug, hvor vi i fællesskab kan bidrage til, 
at der sættes ind med hjælp og rådgivning, 
inden det kører helt af sporet”, fortæller Anne 
Reinert til EgebjergBladet.

Min trebenede ven
Af Lis Folke

På en ferie i slutningen af maj, hvor 
vi gik og stod en del, gik det ud over 
min ryg. Jeg har haft ondt i lænden 
lige siden, og intet kunne få smerten 
til at forsvinde.

Jeg prøvede med varmepude, med 
massagepude, min mand har givet mig 
massage, jeg har gået med støttebind 
om ryggen. Intet hjalp. 

Ny ferie - ny udfordring
En ny ferie var forude, hvor jeg vidste, 
vi skulle gå og stå en masse. Heldigvis 
fik jeg den gode idé at google ”stok 
med sæde” og vupti - en model kom 
frem på skærmen. 

Vennen kom med på ferie
Den blev bestilt, den blev leveret, og 
selvom den ikke ligefrem kunne ligge i 
kufferten, kom den med på ferie. 

Stokken er lavet af aluminium og kan 
løftes med en finger. Sædet er i en 
god højde og kan bære 120 kilo. På 
ferien, med 40 andre seniorer, var 
der mange, der viste interesse for min 
”ven”. Den fjernede 
naturligvis ikke 
smerten i ryggen 
- det måtte en 
kiropraktor tage 
sig af.

Find 
billedet af Lis’ 

trebenede ven her i bladet, og vind billetter til en aften med spaghetti og kødsovs til hele 
familien 

Af Anne Reinert 

Har du mistet en kær, og går 
dine tanker tilbage, især når 
vintermørket sænker sig? Eller 
har du bare svært ved de tunge 
vintermåneder?

Mød op ved Tårnsøen, søndag den 30. 
november kl 19-19:30 til lystænding, 
første søndag i Advent og tænd et lys 
med dine kærlige tanker.

Forestil dig lys hele vejen rundt om 
søen i stille andagt.

Måske er der en lokal musiker eller 
sanger, som vil stille op og lade blide 
toner flyde med ud over søen fra 
Søpavillionen.

Giv lyd til hello@go-egebjerg.dk, hvis 
du vil spille eller synge for os.

Husk, at lys ikke må forurene, og at 
vi skal rydde op bagefter. Brug derfor 
gerne et "kirkelys" eller lysbowle, som 
du kan bringe med hjem gennem 
gaderne efter Lystændingen.

Af Anne Reinert

Vidste du at ...

I Dansk Industris undersøgelse 
af ”lokalt erhvervsklima” kom 

Ballerup Kommune i 2013 ind som 
nummer 30 (af 96). Kommunens 
bedste kategori var ”Infrastruktur 
og transport”, hvor den var nummer 
12, mens den værste kategori var 
”Skatter, afgifter og gebyrer”, hvor 
den var nummer 69.

Ballerup er venskabsby med 
East Kilbride i Storbritannien. 

Venskabsby-samarbejdet foregår 
som regel på den måde, at såvel 
myndigheder som privatpersoner 
med jævne mellemrum forestår 
arrangementer, der har til formål 
at forøge bekendtskabet indbyrdes. 
Dette kan ske ved besøg, udstillinger, 
koncerter og lignende.
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Skiftende kunstværker i Buen

Nu kan du stifte bekendskab med 
en række kunstværker fra Det 
Kongelige Danske Kunstakademis 
billedhuggerskole, efter at en 
beboergruppe i samarbejde med 
Fællesvirket og Kommunens 
kunstudvalg har aftalt, at der ikke 
længere skal være et statisk kunstværk 
på pladsen.

Det Kongelige Danske Kunstakademis 
billedhuggerskole skal opstille 
skiftende kunstværker, og de første 
af slagsen er udført af kunstnere: 
Annarosa Krøyer Holm, Michael 
Christensen og Jens Funder-Nielsen.

Farvel til den gravide kvinde
Dermed siger vi farvel til den gravide 
kvinde, der har stået på pladsen i 
næsten ti år, efter et stort oprør blandt 
beboerne i 2003, da hun blev opstillet 
til skue på Buepladsen. Ikke alene var 
hun gravid, men hun var også nøgen 
og hvad værre var: Hun manglede sit 
hoved.

Af Vesna KellerLarsen

Kvinden i stedet for 
Propelmanden
Kvinden er nemlig en skulptur i 
bronze, "Sejren ved Villetaneuse", 
skabt af den kendte franske 
billedhugger César Baldaccini (1921-
1998). Skulpturen var sat op som 
erstatning for "Propelmanden", af 
den belgiske kunstner Panamarenko: 
En skulptur som tilsyneladende faldt 
mere i borgernes smag end den nye.

Modstanden var stor, og når 
man spurgte beboerne omkring 
Buepladsen, hørte man bl.a. at: ” De, 
der bor bag skulpturen, får kun en 
stor røv at kigge på”.

Den gravide kvindes tid i Egebjerg 
er nu forbi. Statuen flyttes til 
kunstmuseet Louisiana i Humlebæk, 
hvor den vil udgøre en del af museets 
samling, der tæller over 3.500 værker.

Skiftende kunstværker fra 
det Kongelige Danske Kunst
akademis billedhuggerskole vil 
fremover pryde Buepladsen i 
Egebjerg.

Egebjergs populære 
Propelmand
Propelmanden blev købt til Egebjerg 
i forbindelse med Kulturby ´96, og 
siden har den været vidt omkring. 

I 2003 blev Propelmanden udlånt til 
en udstilling i Paris arrangeret af den 
franske foundation Carthier. Efter 
udstillingen sendte franskmændene 
ham videre til Biennalen i Venedig, 
som også var meget opsatte på at 
udstille ham. 

Vel hjemme igen blev Propelmanden 
udlånt til kunstmuseet Louisiana, da 
det havde vist sig, at han ikke kunne 
tåle at stå udendørs. Her har han stået 
i næsten ti år til glæde for Louisianas 
besøgende.

På Egne Ben
 
Af Nanna Gry Lykholt, Clara Søkilde 
Appasami og Herdís María Arnarsdóttir

”Det er simpelthen det værste, 
der kan ske. Hun er jo alt for 
ung. Hun har ikke nået at kys-
se eller danse… jo, måske lidt. 
Men slet ikke nok. Man får næ-
sten lyst til at dreje urets viser 
baglens. Hvis bare man kunne 
spole filmen tilbage til tiden 
før.” 

Sådan starter Egebjergskolens 
ungdomsmusical: ”På Egne Ben” 
skrevet af Søren Vestergaard Nielsen. 
Musicalen er et ensemblestykke med 
selvproducerede ekstra scener og 
sange lavet af eleverne, som selv står 
for opsætningen og planlægningen.
Musicalen har spillet i 40 år - og i år 
spiller det for sidste gang.

Skuespillerene er delt op i forskellige 
arbejdsgrupper, som således står 
for kostumer, kulisser, lys og musik. 
Grupperne arbejder intenst frem til 
præmieren, for at få musicalen stablet 
på benene, så de mange scenebrikker 
kan fungere sammen. 

Styrket sammenhold
Efter måneders hårdt arbejde med 
planlægning og fremvisninger lærer 
de elever, som har været med i 
processen, at tage mere ansvar og 
samarbejde på kryds og tværs. 

”Det styrker sammenholdet mellem 
ens skolekammerater, og man får en 
masse nye venskaber” siger Christian 
Hansen, som var en del af sidste års 
musical. 

Om medgang og modgang
Musicalen handler kort fortalt om 
udfordringerne, som unge ofte 
bliver stillet over for i hverdagen. 
Om valg og dilemmaer, medgang og 
modgang, og om man rent faktisk kan 
stå på egne ben. De unge på scenen 
skændes, kysser, græder, drømmer 
og drikker præcis som alle andre unge 
mennesker. 

Musicalen er et socialrealistisk fore-
stilling, som henvender sig til alle 
aldersgrupper. Især til de unge og 
deres forældre, som får et større 
indblik i de unges følelser og tanker. 

Med engle og djævle, sang og musik 
skrider stykket frem til ca. en times 
underholdning.  

Tid og sted
Musicalen finder sted i Egebjerg-
skolens auditorium: Ege bjerg vang 
nr. 80. Der er premiere torsdag den 
13. november kl. 18, og der er en 
forestilling igen kl. 20. 

Fredag den 14. november er der 
en forestilling kl. 17, og så spiller 
musicalen for sidste gang i 40 år kl. 19.

Billetterne kan købes ved henvendelse 
til: musical.egebjergskolen@gmail.
com eller i Egebjergskolens kantine 
fra mandag den 20. oktober til 
mandag den 10. november. Igen i år 
vil der kunne købes  et udvalg af kaffe, 
sodavand og kage ved auditoriet inden 
forestillingen starter.

Billetpriser
Børn 10 kr.

Voksne 25 kr.

13. nov
kl. 18 & kl. 20

14. nov
kl. 17 & kl. 19

Sarah, Sofie, Clara, Camilla, Caroline, Pernille, Nanna og Iben

Niklas, Ulrik, Jonas og Asger

Clara og Gabriel
I oktober, med Haloween og  
Allehelgensaften, er vi vant til 
gys og ulækre påhit. Snegleslim 
er helt på højde med de bedste 
gys – og tilmed ganske gratis. 

Når du fjerner blade fra græsplænen 
og bedene, vil der mange steder under 
dem være gange fyldt med hvide 
snegleæg. Det er snegleyngel, der 
inden for den seneste måned er blevet 
anbragt af de voksne snegle, der selv 
har søgt ly for årstidens kulde og 
blæst. I jorden gemt under blade kan 
snegleæggene ligge beskyttet frem til 

På jagt efter snegleæg
foråret, hvor de i ro og mag klækkes, 
og de nye snegle begynder at æde løs 
af havens planter. 

Den rette jagttid
Lige nu er det optimalt at gå på jagt 
efter snegleæg i haven. Med en solid 
havehandske eller et stykke træ 
kvases æggene nemt, og tanken om, 
at der i hver ”lejr” kan være op mod 
100 æg og potentielle snegle, kan få 
lysten til at finde flere æggehuller 
frem hos de fleste. Kig især godt 
efter i køkkenhavens jord, som netop 
for nylig er bearbejdet og har en løs 
overflade. Også kompostbunken er et 
sikkert opformeringssted for snegle.
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Trip trap stol kr. 350,-
 Sofabord kr. 400,-

Lys birk med brunlig skifer
Størrelse 85 x 135

Ingelise Munkhøj
Tel: 28 19 75 00

Foreningen til Pinsens Bevarelse 
havde arrangeret en dejlig udflugt i det 
smukke efterårsvejr, hvor turen med 
egne biler gik til ”Museet for Søfart” i 
Helsingør. Museet ligger lige ved siden 
af Kronborg nede i en af de gamle 
dokker på det nedlagte Helsingør 
Skibsværft, og det er selveste Bjarke 
Ingels som er hovedarkitekten bag det 
imponerende projekt.

Museets ét års jubilæum 
Vi var 13 deltagere, og selskabet 
fra Egebjerg var så heldige ganske 
uforvarende at have valgt den 5. 
oktober til besøget, for det var netop 
dagen for museets ét års jubilæum. 
Det betød, at alle besøgende kom 
gratis ind eller rettere ned i det meget 
smukke og interessante museum, 
hvor man kan se alt om den danske 
skibsfart før og nu. 

Et væld af skibsteknisk udstyr og masser af smukke skibsmodel-
ler, bl.a. modellen af verdens største containerskib ”Mærsk Mc 
Kinney Møller” pryder det smukke ”Museet for Søfart”, der ligger 
lige ved siden af Kronborg og er designet af Bjarke Ingels.

Museet for Søfart: Absolut et besøg værdt

Af Per GrothAndersen

Et væld af skibsteknisk udstyr og 
masser af smukke skibsmodeller 
med verdens største model i form af 
containerskibet ”Mærsk Mc Kinney 
Møller” i spidsen.

Alle i vores selskab var meget betaget 
af museet og følte, at vi havde givet 
os selv for lidt tid til at gå rundt. 
Derfor var vi enige om, at det nok 
ikke var sidste gang, vi var der. Vi 
kan da varmt anbefale en tur derop. 
Vi indtog alle sammen fro  kosten på 
Borgerkroen lige ved færgerne og fik 
godt traditionelt smørrebrød til en 
absolut favorabel pris.

Vi havde alle en fin dag i den dejlige 
by, Helsingør.
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Send dine kom mentarer,  

nye idéer, ris eller ros til  

bladet@egebjergklubben.dk

Du kan også sende emner af 

fælles interesse, information om 

diverse arrange menter, nyheder 

fra dit nærområde, humoristiske 

indslag, oplevelser, billeder m.v.

Vi ser frem til dit bidrag


