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Det er ganske vist! 
I juni/juli-nummeret 2013 af 

Egebjergbladet skrev jeg, at jeg ville 

stoppe som redaktør snarest. Jeg hav-

de da været redaktør de sidste fem år 

og syntes, det var tiden at stoppe. Det 

er nu lykkedes bestyrelsen at finde en 

afløser, eller rettere der er én, der har 

meldt sig. Læs formandens velkomst 

til den nye på ”jobbet” på side 8. 

Dette nummer er altså det sidste fra 

min hånd. Det er en lille smule vemo-

digt, men samtidig er det også en let-

telse. Jeg vil gerne benytte lejlighe-

den til at takke de mange, der gennem 

årene har leveret stof til bladet, meget 

eller lidt. Uden stof, intet blad, og det 

samme gælder annoncørerne. Uden 

dem ville det økonomiske grundlag 

ikke være til stede. Det tilskud, 

grundejerforeningerne giver, dækker 

ikke meget mere end distributionen, 

så der skal stabile annoncører til, og 

det er der heldigvis også, så også en 

tak til dem. 

Det første Egebjergblad, jeg var med 

til at fremstille, var martsnummeret i 

1984. Meget har forandret sig på de 

30 år, også bladfremstillingen, men 

det har altid, eller næsten altid, været 

en fornøjelse at være med til at frem-

bringe et produkt, som mange eller 

få, antallet kendes ikke, har haft glæ-

de af at læse. 

Jeg håber, at den nye redaktør, Mette, 

vil få lige så megen glæde af den tid, 

hun kommer til at lægge i opgaven, 

som jeg har haft. 

Venlig hilsen 

Erik 
 

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    Fælles-
huset for medlemmer af tilknyttede 
foreninger, og password 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 
"Der lejes ikke ud til ungdomsfester" 

se mere på 

www.egebjergfaelleshus.dk. 

Annoncepriser     (OBS beboerannoncer er gratis!) 
Højde             x        Bredde                 Pris                  Farvetillæg 
42,5   mm               60 mm               95 kr.            30 kr. 
42,5   mm             124 mm              180 kr.            50 kr. 
88      mm               60 mm              180 kr.                  50 kr. 
88      mm             124 mm              320 kr.           100 kr. 
58      mm                188 mm              320 kr.           100 kr. 
133,5 mm             188 mm              480 kr.           150 kr. 
270    mm               188 mm              650 kr.                 200 kr. 

Deadline for næste nummer er 

3. februar kl. 12. 

Bladet forventes omdelt ca. 12 dage 

efter deadline. 

Følgende deadlines: 

Den 3. marts 

Den 31. marts 

 Jan. 25. Øl&Vinlavets stævne Jan. 25. Øl&Vinlavets stævne Jan. 25. Øl&Vinlavets stævne Jan. 25. Øl&Vinlavets stævne    
Feb.    2. GourmetklubbenFeb.    2. GourmetklubbenFeb.    2. GourmetklubbenFeb.    2. Gourmetklubben    
        ----       3. Blomstervennerne       3. Blomstervennerne       3. Blomstervennerne       3. Blomstervennerne    
        ----       4. Seniorklubben       4. Seniorklubben       4. Seniorklubben       4. Seniorklubben    
        ----      6.        6.        6.        6.  JAZZJAZZJAZZJAZZ i TorsdagsTræf i TorsdagsTræf i TorsdagsTræf i TorsdagsTræf    
        ----     13. Generalforsamling i     13. Generalforsamling i     13. Generalforsamling i     13. Generalforsamling i    
            Egebjergklub og Fælleshus            Egebjergklub og Fælleshus            Egebjergklub og Fælleshus            Egebjergklub og Fælleshus    
        ----     20. Sportsklubben     20. Sportsklubben     20. Sportsklubben     20. Sportsklubben    
        ----     28. Billardklubben     28. Billardklubben     28. Billardklubben     28. Billardklubben    

Marts 2. Marts 2. Marts 2. Marts 2. FASTELAVNFASTELAVNFASTELAVNFASTELAVN    
                ----     3. Blomstervennerne     3. Blomstervennerne     3. Blomstervennerne     3. Blomstervennerne    
                ----     4. Seniorklubben     4. Seniorklubben     4. Seniorklubben     4. Seniorklubben    
                ----     7.      7.      7.      7. VINSMAGNINGVINSMAGNINGVINSMAGNINGVINSMAGNING    
                ----    10. GF Aagesdal    10. GF Aagesdal    10. GF Aagesdal    10. GF Aagesdal    
                ----    11. Klanparken    11. Klanparken    11. Klanparken    11. Klanparken    
                ----    17. Gourmetklubben    17. Gourmetklubben    17. Gourmetklubben    17. Gourmetklubben    
                ----    20. GF Syd    20. GF Syd    20. GF Syd    20. GF Syd    

BEBOERANNONCE 

Under stormen først i decem-
ber blæste overdækningen til 
vores Weber-grill væk, og den 
landede desværre ikke i vores 
egen have. Er den mon fundet 
i en anden have i nærheden? I 
så fald ville jeg være glad for 
en opringning. 
  
Med venlig hilsen 
Tom Nielsen, Egebjergvej 65A 
Tlf. 61 30 95 66 
 

* * * 

Der er ikke Torsdags-

Træf den 13. februar 
og derfor heller ikke 
lokaleudlejning. 
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Jazz ved kyndelmisse i Egebjergklubben 
 

Hvis ordene Count Basie, Duke Ellington og jazz lyder godt i dine ører, 
skulle du gå i Egebjergklubben torsdag den 6. februar kl. 20.00. Der 
kommer vores lokale orkesterleder, Palle Filipsen, forbi sammen med si-
ne musikalske venner og spiller jazzmusik i nogle timer. 
 
Cool Cats Inc. har eksisteret i vekslende former i en halv snes år og har 
optrådt på Copenhagen Jazzfestival, på lokale jazzsteder i Københavns 
omegn og ved talrige private fester, hvor publikum har oplevet, at der 
fortsat er livskraft i jazzen. 
 
Der er derfor al mulig grund til at stikke forbi Egebjergklubben torsdag 
den 6. februar kl. 20.00, høre lidt jazz og hygge sig med dine musi-
kalske naboer. 
 
Der er gratis adgang, men lidt forhøjede priser i baren, så der kan 
blive en omgang eller to til musikken. 
  
Vi åbner klokken 19.30, og der vil blive mulighed for at købe hånd-
madder til en tier pr. stk.  
 
Kom i god tid så du er sikker på at få en god plads. 
 
Vi glæder os til at se dig, og du kunne jo spørge naboen, om de vil 
med. 
 
Egebjergklubben 
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Meld dig ind i Seniorklubben 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubben for de voksne, der bor i Egebjerg, holder sammenkomst første tirsdag i 

måneden, kl. 12 – 16 - året rundt.  

 

Der er fællesspisning, klubben giver kaffe, og øl/vand kan købes i baren. 

Kom og få en god snak over bordet med nye og gamle bekendte eller deltag  i 

de  forskellige spil, der er til rådighed: Kort, brætspil, billard. 

 

Vi fejrer festligt årets højtider, og også en årlig bustur ”ud i det blå” står på 

klubbens program. 

 

I år 2014: Vær med til klubbens 25 års jubilæumsfest.  

 

Riv en dag ud af kalenderen én gang om måneden og start med en ”prøvedag”.  

Du er velkommen, og vil du besøge os, eller vil du vide mere? - ring 44975507. 

 

Kontingent for 2014  kr. 150. 



Egebjerg januar 2014 

     Husk Egebjergklubbens og  Egebjerg Fælleshus’ generalforsamlinger torsdag den 13. februar                           5 

 

                                
 

 I N D K A L D E L S E  T I L  G E N E R A L F O R S A M L I N G  I 

 

 E G E B J E R G K L U B B E N 

 Torsdag den 13. februar 2014 kl. 19.30 

 

 Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskab 

4. Forslag 

5. Budget 

6. Valg 

7. Eventuelt 

 

Efter Egebjergklubbens generalforsamling er der en kort pause – 

derefter holder Egebjerg Fælleshus generalforsamling. 

 

 E G E B J E R G  F Æ L L E S H U S 

 

 Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse 

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

7. Eventuelt 

 

Foreningerne byder på øl/vand og vin 
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 Julemarkedet på Plejecenter Egely 
blev igen i år et hyggeligt mødested for såvel lokale 

Egebjergborgere som pårørende og beboere. Højde-

punktet var selvfølgelig lotteriet med mange flotte 

præmier sponseret af lokale erhvervsdrivende i Ege-

bjerg og Ballerup.  

Julemarkedet er blevet en god tradition, hvor over-

skuddet fra entré, lotteri samt salg fra Egelys egne 

boder ubeskåret går til aktiviteter for beboerne.  

Det er sikkert og vist, julemanden findes! 

 

Hos kunstneren Anni Blangsted kunne børnene lave deres 

egne julegaver   

Gode muligheder for at gøre juleindkøb  

 

Selveste julemanden sørgede for underholdningen   
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://: Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have …  
 
Ja, så er det atter tid til at være kreativ med nål og tråd, for der er 
 

Fastelavn søndag d. 2. marts kl. 14-17 i Fælleshuset.  
 
Vi pynter lokalet og os selv, som vi plejer. Prøver at holde slikposerne på et fornuf-
tigt niveau. Holder baren åben for salg af kaffe, fastelavnsboller, sodavand og øl. Og 
nej, rygning er ikke tilladt i lokalet denne dag. 
 
Billetter kan købes i enten TorsdagsTræf eller Egebjerg grill fra 23/1 til 21/2. 
 

Det koster 30 kr., som går til slikposer og kroning af kattekonge/-dronning i de 3 
børneklasser: 0-4, 5-8 og 9-13 år, samt kvinder og mænd. 
Desuden er der ris til de 2 bedst udklædte børn. 
 
HUSK: At der også er tøndeslagning før os i Egely (kl. 11-14) 
Se nærmere på egebladet@egebjerg-ballerup.dk 
Voksne deltager gratis begge steder.  
  
Vi glæder os til at se, hvad I har fundet på i år - på gensyn fra Egebjergklubben  
 
Arr. Egebjergklubben 
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Grundejerforeningen Egebjerglund Syd holder  

generalforsamling torsdag den 20. marts 2014 

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. 

 

Vi vil endnu engang kraftigt opfordre til, at man melder 

sig til www.nabohjælp.dk . Det er meget sikkert og 

helt gratis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen 

  

    

 
 

 

EN GLÆDELIG NYHED 
 

Den 18. november fik Egebjergklubbens bestyrelse en 

rigtig dejlig mail fra Mette i Egebjerg. 

 

Vi har annonceret efter en afløser til Erik Hagen, siden 

Erik sagde op den 24. maj med udløb efter det blad, 

der udkommer i marts 2014. Som månederne gik, uden 

at nogen henvendte sig, var bestyrelsen så småt be-

gyndt for alvor at bekymre sig over situationen, for 

hvad er Egebjergklubben uden et Egebjergblad? 

 

”Jeg kunne godt tænke mig på frivillig basis at være 

redaktør for Egebjergbladet”, skrev Mette og fortsatte 

med at fortælle lidt om sine kvalifikationer til posten, 

og der var mange. 

 

Ved vores bestyrelsesmøde i november inviterede vi 

Mette til at komme og hilse på – og bestyrelsen fik sat 

ansigt på kandidaten. Det var en enig bestyrelse, der 

godkendte Mette som fremtidig redaktør af Bladet. 

 

Nu er overdragelsen så småt ved at gå i gang. På et 

minimøde i begyndelsen af december kom Erik med 

en kort, men beskrivende, gennemgang af, hvad der 

skal til, før et blad er klar til trykning. 

 

Erik og Mette har aftalt, at Erik laver januarnummeret, 

mens Mette mest ser på og får vejledning, og i februar 

skal Mette så lave Bladet, mens Erik ser på og giver 

vejledning. 

 

Bestyrelsen har tænkt sig at præsentere Mette ved den 

kommende generalforsamling, torsdag den 13. februar 

kl. 19.30, lige inden selve generalforsamlingen går i 

gang. Kom og hils på Mette ☺ 

 

Lis Folke 
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Ved Egebjergklubbens generalforsamling den 13. februar 

2014 har bestyrelsen et forslag til vedtægtsændring: 

 

Gældende under § 7 

 

Bestyrelsens medlemmer tegner foreningen ved deres un-

derskrift, 2 i forening, hvoriblandt formanden og i dennes 

forfald næstformanden. Ved almindelige ekspeditioner un-

derskriver formanden alene på bestyrelsens vegne. 

 

Bestyrelsen har følgende forslag til ændringer af ved-
tægterne: 

 

Foreningen tegnes af formanden i forening med et med-

lem af bestyrelsen. Ved almindelige dispositioner kan 

formanden dog alene tegne foreningen. 

Foreningens kasserer og foreningens formand er be-

myndiget til hver for sig at disponere over foreningens 

bankkonto og er bemyndiget til at benytte elektronisk 

bankoverførsel og betalingskort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egebjerg Sportsklub holder 

ordinær generalforsamling 

torsdag den 20. februar 2014 

kl. 19:30 i Egebjerg Fælles-

hus, 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 indbydelsen til 

generalforsamlingen primo fe-

bruar, kan skrive til 

post@egebjergsportsklub.dk 

eller ringe til undertegnede 

(6017 1953). 

Henrik 

Send os din emailadresse. OBS 
FRA OG MEDFRA OG MEDFRA OG MEDFRA OG MED    

FEBRUARNUMMERETFEBRUARNUMMERETFEBRUARNUMMERETFEBRUARNUMMERET    

ER DER DEADLINEER DER DEADLINEER DER DEADLINEER DER DEADLINE    

MANDAGMANDAGMANDAGMANDAG    
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Den årlige julehygge var planlagt til 

torsdag den 5. december, men der 

kom jo en ekstra gæst, der ikke havde 

købt billet, for det var den samme 

dag, som julestormen Bodil havde 

meldt sin ankomst. 

Heldigvis trodsede de fleste naturens 

luner, vi var ca. 50 Egebjergborgere, 

der havde en rigtig hyggelig aften, og 

heldigvis lå Fælleshuset nogenlunde i 

læ, så det var kun rygerne, der rigtig 

hørte og mærkede stormen udenfor. 

Seniorklubben havde også i år pyntet 

det flotte juletræ - 

tak for det. 

Som sædvanlig var der lækker hjem-

melavet julebuffet med to slags sild, 

gravad laks og rejer med æg til at 

starte med. Derefter fik vi høns og 

asparges i tarteletter, flæskesteg med 

rødkål og lun leverpostej med cham-

pignon og bacon. Så blev der sunget 

nogle af de gamle julesange, og til 

slut var der tre skåle dejlig risalaman-

de med mandelgaver og kaffe med 

Julehygge i Egebjergklubben med Bodil 

 

Fortsættes på bagsiden 
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chokolade og småkager. En stor tak til 

madholdet, der igen havde overgået 

sig selv. Det var rigtig godt, og der 

blev spist, snakket og hygget i lang 

tid. 

Der blev også solgt to ringe ameri-

kansk lotteri med flotte præmier, og 

ud af seks borde vandt det ene over 

halvdelen af præmierne, lykkens gud-

inde er også lunefuld i juletiden. 

På grund af stormen sluttede vi måske 

lidt tidligere, end vi plejer, men vi hå-

ber, at alle kom godt hjem, for stor-

men var stilnet noget af, og vi håber 

også, at I alle sammen har haft en hyg-

gelig jul og en god nytårsaften. 

Finn Madsen 

FOTO: Per Groth 


