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Egebjergbladet  

Udgivet af Egebjergklubben, 
Tryk: RC Grafisk 
Oplag: 840 ekspl. 
 

Redaktion – vikar 

Mette Raaschou-Nielsen 
bladet@egebjergklubben.dk 
 

Distribution 

Per Groth Andersen, tlf. 4444 2957 
 

Egebjergklubben 

www.egebjergklubben.dk 
Formand Lis Folke: 
formanden@egebjergklubben.dk 
Tlf. 4497 6048, mobil: 5190 6758 
 

EGEBJERG FÆLLESHUS 

Agernhaven 8, 2750 Ballerup 
post@egebjergfaelleshus.dk 
 

Priser for leje af Fælleshuset: 

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 
 

Reservation af Fælleshuset kan 
ske kl. 20- 21, når der er Torsdags-
træf (hvilket er fra kl. 19.30-22.00). 
Der udlejes ikke til ungdomsfester. 
Husk at medbringe 150 kr. til reser-
vationsgebyr.  
 

For medlemmer af tilknyttede for-
eninger er der trådløst net, og 
password udleveres i baren eller af 
den tilsynsførende. 

Forord  
 

Af redaktør-vikaren Mette Raaschou-Nielsen 

 

Som omtalt i seneste nummer af Egebjergbladet har min 

navnesøster, Mette (Lund), taget den tunge beslutning at 

stoppe som redaktør af dette blad. Mette skal i gang med 

at videreuddanne sig og kan ikke finde tiden til også at 

tage vare på Egebjergbladet. 

 

Egebjergklubbens bestyrelse siger Mette stor tak for det 

arbejde hun har gjort for Bladet og ønsker held og lykke 

med uddannelsen. 

 

Ny redaktør 

Umiddelbart inden sommerferien, da usikkerheden om 

dette nr. af Egebjergbladet og fremover var størst, fik vi 

en dejlig opringning. Vesna Keller-Larsen fra Kastebjerg-

vej tilbyder at blive ny redaktør. Vesna er kommunikati-

onskonsulent og har erfaring med bladudgivelse. Vi glæ-

der os til samarbejdet. 

 

Redaktør-vikar 

Da Vesna er på ferie til medio august, tiltræder hun som 

redaktør fra september. Nærværende nummer er derfor 

sammensat af overtegnede efter bedste evne og god as-

sistance fra Egebjergklubbens øvrige bestyrelsesmedlem-

mer. Tak for det. 

Annoncer 
 

Priser fra 95 - 650 kr. 

Beboerannoncer er gratis 

Skriv til redaktionen eller se på www.egebjergklubben.dk 

DEADLINE  
for næste nr. 

1. september 2014 
Indlæg sendes til bladet@egebjergklubben.dk 

mailto:post@egebjergfaelleshus.dk
http://www.egebjergklubben.dk
mailto:bladet@egebjergklubben.dk
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Den 21/8 er grillaften  

TorsdagsTræf 
har holdt sommerferie.  

Vi starter igen den 21. august i Fælleshuset. 

 

Hver torsdag holder Egebjergklubben Tors-

dagsTræf i Fælleshuset, Agernhaven 8. Baren 

er åben fra klokken 19.30 og har meget rimeli-

ge priser. 

 

Alle er velkommen til at komme forbi for at få 

en sludder med naboen – hvis de ikke er der, 

kan det jo være, de vil med næste gang. El-

lers har du en god mulighed for at lære nye 

mennesker at kende.  

 

Der er mulighed for at spille dart og andre spil. 

 

Mellem 20.00 og 21.00 kan du aftale leje af 

lokalerne – se priser og betingelser på side 2 i 

Egebjergbadet. 

Torsdag den 21. august tænder Egebjerg-

klubben igen op i den store grill. Den er 

klar til brug fra klokken 18.00.  

Sidste gang var vi næsten 30 deltagere, vejret 

var godt, så vi dækkede bord udenfor. Det var 

rigtig hyggeligt.  

Medbring selv dine bøffer, koteletter, pølser 

eller hvad du vil have—samt evt. tilbehør. 

Drikkevarer (vin, øl  og sodavand) køber du i 

baren til de sædvanlig rimelige priser. 

Du steger selv kød m.v. på grillen, men er du 

ikke er så vant til at grille, hjælpes vi ad.  

Vi sørger for, at grillen er varm, og der bliver 

dækket bord med tallerkener, glas og bestik, 

så du slipper for opvasken.  

 

Regnvejr — så sætter vi bare en parasol over 

grillen. 

Det er gratis at deltage, så der skal ikke kø-

bes billetter eller tilmeldes i forvejen. 

Velkommen til en hyggelig aften.  Vi håber, at 

der kommer endnu flere denne gang, så tag 

gerne naboen med. 

Egebjergklubbens bestyrelse 



Side 4 

Egebjergbladet august 2014 

Midsommerfesten  
i Egebjergklubben 

Vi fik desværre annonceret arrangementet 

lidt sent i år, men alligevel var der et fint 

fremmøde, og vi var over 30, der havde købt 

billetter og mødte op i Fælleshuset til en 

hyggelig aften.  

Det var dansk sommervejr, men det regnede 

heldigvis ikke, da vi skulle til at stege bøffer-

ne. Vi havde ellers garderet os med en ny-

anskaffet parasol til at sætte over grillen i 

tilfælde af regn. 

Der var som sædvanlig lavet et flot salat-

bord, der var god omsætning i baren, stem-

ningen var god, snakken gik ved de flot pyn-

tede borde. Festudvalget bød igen i år på 

kaffe og hjemmebagt kage efter maden. 

Efter spisningen var der en del, der gik over 

til Fællesvirkes bål ved Teglværksøen, hvor 

vores lokale nyvalgte socialdemokratiske 

kommunalbestyrelsesmedlem Charlotte Hol-

termann holdt båltalen. Hun talte om de lo-

kale forhold i Egebjerg, og hvis du ikke selv 

hørte det, kan du her læse, hvad hun slutte-

de med at sige, og det kunne vi jo heldigvis 

alle sammen tilslutte os.  

”Holger Drachmann skrev i sin berømte Mid-

sommervise: ”Men den skønneste krans bli-

ver dog din Sankte Hans. Den er bundet af  

 

sommerens hjerter, så varme så glade”. 

Kransen var i gamle dage et symbol på be-

lønning, hyldest eller evighed. Lad os hylde 

denne aften og de traditioner vi lige nu er i 

fuld gang med at gennemføre. Og lad os 

med glade og varme hjerter gå sommeren i 

møde. Med disse ord vil jeg ønske jer alle 

en rigtig god Sankt Hans og en fantastisk 

sommer i Egebjerg”.  

Der var igen i år musik og underholdning 

ved bålet, og Fællesvirket havde som sæd-

vanlig lavet et godt arrangement. 

Der var mange, der valgte at gå i Fælleshu-

set på vejen hjem, hvor snakken og hyggen 

fortsatte, og det blev sent, før baren kunne 

lukke. 

Finn Madsen 
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Lørdag den 23. august klokken 14.45 indvi-

er borgmester Jesper Würtzen 1. etape af 

aktivitetsområdet Pæremose Havn og bål-

hytten, der er en del af borgermillionen i 

Ballerup Nord.  

 

Alle er velkomne til indvielsen af Pæremose 

Havn på Pæremosevej 37C - kom gerne i god 

tid.  

 

Indvielsen af bålhytten sker i forbindelse med 

åbent hus fra 14 - 16 hos Det Danske Spej-

derkorps, Ballerup Gruppe. 

 

Alle er velkomne til at benytte aktivitetsområ-

det Pæremose Havn. Læs mere på 

www.ballerup.spejder.dk/p-havn. 

Indvielse af 1. etape af  Pæremose Havn 
Havnens venner 

Har du lyst til at hjælpe med Pæremose Havn, 

så bliv en del af havnens venner.  

 

Vi har brug for frivillige til mange forskellige 

opgaver. Du bestemmer selv, hvor meget du 

har lyst til at byde ind med.  

Vi har f.eks. brug for frivillige til naturpleje, 

bygge aktivitetsredskaber, deltage i arbejds-

dage, udvikle aktivitetsmaterialer, gå ture i 

området for at holde øje med det osv.  

 

Send en e-mail til havnen@spejder.dk, hvor 

du skriver lidt om, hvad du har lyst til at bidra-

ge med.  

 

Støtte fra flere fonde 

Pæremose Havn modtog lige før sommerferi-

en tilsagn om redningsveste fra Trygfonden 

og 143.000 kroner fra A.P. Møller og Hustru 

Chastine MC-Kinney Møllers Fond til Almene 

Formål.  

 

Mette Raaschou-Nielsen & Morten Lykkeberg  
(Ballerup Gruppe) 

https://www.facebook.com/jesperwurtzen.dk
http://www.ballerup.spejder.dk/p-havn
http://ballerup.spejder.dk/p-havn
https://mail.tdc.dk/compose.cgi?to=havnen@spejder.dk
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Bliv klar til digital post 

Fra 1. november 2014 skal alle borgere over 

15 år og med et CPR.-nr., som udgangspunkt,  

kunne modtage digital post fra det offentlige. 

Alle som er i stand til det, skal modtage posten 

digitalt. 

Personalet vil hjælpe med at: 

 Oprette digital postkasse 

 Vejlede om brug af digital post og læsead-

gang 

 Fortælle om mulighederne for fritagelse 

Borgerservice kommer til Egebjerg Fælleshus.  

Torsdag den 18. september kl. 17-19  og  torsdag den 2. oktober kl. 17-19 

For fortsat at mod-

tage posten på pa-

pir, skal man opfyl-

de mindst én af fritagelsesgrundene. 

Læs om fritagelsesmulighederne på 

www.borger.dk. 

Medbring: 

 Dit NemID 

 Din bærbare pc og/eller mobiltelefon 

med netadgang. 

Egebjergklubben byder på en kop kaffe og 

glæder os til at se dig. 
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Er du ikke  
nået senior-alderen, så se 

www.egebjergsportsklub.dk, 

der tilbyder badminton, fod-

bold, basketball m.v. 

Nu er sommeren ved at være forbi, og det 

kan være, at du som en aktiv pensionist øn-

sker at udfordre din krop—også når efteråret 

er over os. Så er der mulighed for det her i 

lokalområdet. 
 

Senioridrætten har gymnastik for seniorer 

hver torsdag fra 14.15 til 16.15 i Egebjerghal-

len. Der undervises med et program, som 

lægger vægt på en bedre kondition, muskel-

styrke og balance og en god gang motion. 

 

Gymnastikken varer en time fra 14.15 og man 

kan derefter fortsætte med andre aktiviteter 

bl. a. en gang volleybold. 
 

Efter gymnastikken kan man købe kaffe og få 

en kage til den formidable pris af kr. 5 og hyg-

ge sig med de andre gymnaster. 

Senioridræt i Egebjerg 

Senioridrætten lægger megen vægt på det 

sociale samvær og arrangerer en dejlig jule-

frokost og slutter sæsonen af med en hygge-

lig skovtur/frokost ved Furesøen. 
 

Hvis du er interesseret kan du bare møde op 

og tale med et af bestyrelsesmedlemmerne, 

men se også hjemmesiden www.senioridraet-

balk.dk. Den første gang den 4. september.  

 

Per Groth Andersen 
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Pinsedag, den 8. juni, oprandt med sol og høj 
blå himmel, så forventningerne var store, da vi 
pakkede madkurven til årets pinsefrokost i 
skoven. Tankerne gik til sidste år, hvor regnen 
silede ned, så frokosten og generalforsamlin-
gen måtte forlægges til Præsident Ole Bechs 
hus. Lidt spænding skulle der dog være, så 
det begyndte så småt at dryppe, lige da vi 
skulle hjemmefra. Heldigvis var det kun kort-
varigt, så vi kom tørre frem til vores sædvanli-

ge gode plads under de store træer. 

I år var der mødt 17 personer op – ikke impo-
nerende, men dog alligevel lidt flot, idet adskil-
lige af disse var kommet hjem aftenen før fra 
en tur til Kroatien med Ældreidræt og nok kun-
ne have brugt et par timer mere under dyner-
ne, men til gengæld havde de jo en masse at 

fortælle om en dejlig ferie. 

Pinseskovtur  

med Foreningen til Pinsens Bevarelse 

Snakken gik da også livligt, mens frokosten 
blev indtaget, og inden vi så os om, var klok-
ken 14, og foreningens 21. generalforsamling 

kunne gå i gang. 

Præsident Ole Bech, der ikke ønskede gen-
valg, fortalte i sin beretning om sine fire år på 
posten og de aktiviteter, han har stået for. 
Han har taget vedtægternes ord om, at Præsi-
denten skal ”benytte enhver lejlighed til at 
etablere festlige arrangementer” alvorligt og 
har arrangeret flere ture. De to første (2010 
og 2011) gik i vasken på grund af dårligt vejr – 
det skulle have været til Trekroner Fortet. Så 
arrangerede Ole en tur til Roskilde Kloster i 
2012, og det var der mere held ved. I 2013 gik 
turen til Hammer Møllen i Hellebæk, og det 
var også en rigtig dejlig dag med stort frem-

møde. 

Efter Oles beretning fik Ordensmarskal Lone 
Tegner ordet og foretog det obligatoriske nav-
neopråb. Der var som nævnt mødt 17 perso-
ner op, og ingen var udeblevet uden afbud. 
Foreningen fik et enkelt nyt medlem, Karen 
Vaabengaard, der, som det kræves, blev an-

befalet af to medlemmer.  

(fortsættes) 
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Til slut skulle der så vælges Præsident, Or-
densmarskal og Skriver. Emnerne til ny præ-
sident stod ikke ligefrem i kø, men efter no-
gen overtalelse meldte Benny Lyng Rasmus-
sen sig, da vi lovede ham, at han ikke forplig-
tede sig til at stå for en masse arrangementer 
ud over pinsefrokosten. Lone Tegner var villig 
til at fortsætte som Ordensmarskal, og Kir-

sten Hagen tager et år mere som Skriver. 

Så kom den højtidelige overdragelse af for-
eningens fane fra Ole til Benny, og derefter 
kunne den uformelle del af ”festen” fortsætte. 
På et tidspunkt truede en mindre byge med at 
sætte en stopper for fornøjelsen, men her 
kom de store træer til deres ret, for samtidig 
med at de giver dejlig skygge på en solrig 
dag, så er de også en virkelig effektiv paraply 
i tilfælde af en mindre byge. Vi mærkede slet 
ikke regnen, som heldigvis også hurtigt holdt 

op igen. 

Det nye medlem Karen gav udtryk for, at hun 

på et tidspunkt havde troet, at foreningen  

havde noget med Pinsebevægelsen at gøre, 
og jeg har senere hørt et rygte om, at andre 
skulle have samme opfattelse. Jeg kan gan-
ske vist dårligt opfatte det som andet end en 
spøg i betragtning af alle de referater, der i 
tidens løb har været bragt i Egebjergbladet, 
men for at mane enhver tvivl i jorden vil jeg 
gerne slå fast, at de eneste bevægelser, der 
forekommer i Foreningen til Pinsens Bevarel-
se, er den regndans, der udføres af vores 
vejrgudinde, Isabelle, for at skaffe godt vejr til 
arrangementet. Heldigvis var hun også til ste-

de i år og sikrede os det fine vejr. 

Til slut lige historien bag foreningen. I 1993 
tog Finn Jappe initiativ til at genoplive en 
gammel tradition fra ”nybyggertiden” i 70’er-
ne, hvor familierne havde for vane at mødes i 
skoven pinsedag. Af uransagelige årsager 
kom den nye forening ikke til at hedde For-
eningen til Pinsefrokostens Bevarelse, men 

Foreningen til Pinsens Bevarelse – og deraf 

måske misforståelsen. 

Efter generalforsamlingen fremkom flere go-
de forslag til udflugter eller arrangementer i 
sensommeren, så nu må vi se, hvad der kom-
mer til at ske. Under alle omstændigheder 
mødes vi igen til næ-

ste år i skoven. 

 

Kirsten Hagen 
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To kunstnere her i Egebjerg, keramikeren 

Eva Kielgast og billedkunstneren Lone Kingo 

vil i weekenden lørdag den 30. august og 

søndag den 31. august udstille deres værker. 

 

Udstillingen afholdes hos Lone Kingo i hjem-

met Syvendehusvej 12 og alle er velkomne. 

 

 

Kunstudstilling i Egebjerg 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De er begge tilsluttet kunstnergruppen 

”Kunsten i Midten”  

 

Man kan se yderligere på hjemmesiderne 

www. evakielgast.dk  og www.lonekingo.dk. 

 

 

Per Groth Andersen 
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½ år i Egebjergklubbens tjeneste 
For et ca. ½ år siden blev jeg en del af Ege-

bjergklubbens bestyrelse.  

To fluer 

Jeg så det som en mulighed for at ’slå to fluer 

med et smæk’. Som delvis aktiv spejder i Bal-

lerup gruppe på Pæremosevej, kan jeg nu 

være bindeled mellem boligejerne i Egebjerg-

området og projekt Pæremosehavn. 

Læs mere om Pæremosehavn på 

www.ballerup.spejder.dk/p-havn og om indvi-

else af 1. etape på side 5. 

Som ny 

Med mere end 10 års bopæl i Egebjerg burde 

jeg vel kende området og mulighederne. Alli-

gevel er jeg blevet positivt overrasket over, 

hvor mange tilbud her faktisk er. 

Samtidig oplever jeg på egen krop, at det og-

så her er ’Tordensskjolds soldater’, der kom-

mer, når der inviteres.—Næsten da. For ret-

færdigvis skal siges, at flere nye ansigter er 

dukket op til forårets arrangementer (siges 

det fra ’soldaterne’).  

Hvad skal der til for, at vi Egebjergborgere 

prioriterer at tage op i Fælleshuset til grill, 

torsdagstræf eller andet? 

I bestyrelsen overvejer vi hele tiden, hvordan 

nye aktiviteter kan tilgodese klubbens formål: 

”At skabe muligheder for aktiviteter for børn 

og unge samt formidle kontakt mellem bebo-

erne i Egebjergkvarteret ved etablering af 

møder, undervisning, fritidsbeskæftigelse og 

socialt samvær”. 

Vi modtager dog gerne forslag, der geogra-

fisk retter sig mod vores område. Forslag 

sendes til formand Lis Folke på forman-

den@egebjergklubben.dk 

Spaghetti 

Fastelavn, vinsmagning, 

St.Bededagsvandring, grillaften, digital post 

og snart også (september) også 

’SPAGHETTI-aften.  

 

I næste nr. af Egebjergbladet afslører vi mere 

om SPAGHETTI-aften, en tidlig aften for bør-

nefamilier. Sæt X den 23/9. 

 

Mette Raaschou-Nielsen 

http://ballerup.spejder.dk/p-havn
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X i Kalenderen 

 

 

Torsdagstræf i Fælleshuset,  

hver torsdag kl. 19.30  

fra den 21. august. 

 

AUGUST 

Torsdag  21/9  Grill aften—læs side 3 

Lørdag  23/9 Indvielse Pæremosehavn—læs side 5 

Lørdag  30/8 +  
søndag  31/8 Kunstudstilling—læs side 10 

 

SEPTEMBER 

Mandag  1/9 Deadline Egebjergbladet 

Torsdag  4/9 Senioridræt starter—læs side 7 

Torsdag 11/9 Digital post—læs side 6 

Torsdag  25/9 Spaghetti med kødsovs—læs side 11 

 

OKTOBER 

Torsdag 27/10 Digital post—læs side 6 

Mandag  6/10 Deadline Egebjergbladet 


