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Læs, hvad der holder tyven 
fra at bryde ind i dit hus

Fælleshusets hyggelige fami-
liearrangementer fortsætter

Vær med til at videreføre  
Egebjergklubben ...
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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
egebjergvinimport@ofir.dk
Egebjerg Billardklub
Formand: Flemming Peters
flemming@egebjergsportsklub.dk
Seniorklubben
Formand: Flemming Adrian
fleve@webspeed.dk
Egebjerg og Omegns  
Ølbrygger & Vinmagerlav
Oldermand: Leif Poll
l.poll@mail.dk
Egebjerg sportsklub
Formand: Erik Neergaard
formanden@egebjergsportsklub.dkk 
Egebjerg Bridgeklub
Formand: Dan Bartholdy
bibidan@webspeed.dk
Blomstervennerne
Formand: Elise Quottrup
frantsquottrup@outlook.dk
Foreningen til Pinsens 
bevarelse
Præsident: Benny Rasmussen

Foreninger &  
kontaktpersoner

Se vores annoncepriser
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.

Størrelse Pris Farvetillæg 

42,5 x 60 95 kr. 30 kr.
42,5 x 124 180 kr. 50 kr.
88 x 60 180 kr. 50 kr.
88 x 124 320 kr. 100 kr.

For annoncering skriv til bladet@egebjergklubben.dk

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

Januar  
Torsdag den 29. Familiearrange-
ment med Lasagne

Februar  
Søndag den 15. Fastelavn
Torsdag den 26. Familiearrange-
ment med Kylling i chokoladesovs

Marts
Fredag den 6. Vinsmagning
Torsdag 12. Generalforsamling for 
Fælleshuset og Egebjergklubben

April
Torsdag den 23. Jazzaften
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Det er blevet 
januar….
Af Mette Raaschou-Nielsen

Det er blevet januar….. Det går mod 
lysere tider, dagene bliver længere…. 
I dag, den 4. januar 2015, er dagens 
længde tiltaget med 12 minutter! Og 
så er det solskin!

Det er blevet januar….. Et helt år 
venter forude på os og alt det vi skal 
lave – hver for sig og sammen!

Det er blevet januar….. og 
foreningerne begynder den årlige jagt 
på nye bestyrelsesmedlemmer! 

Det er blevet januar….. og fra den 
18. januar er der kun 50 dage til 
der skal være generalforsamling i 
Egebjergklubben.

Det er blevet januar….. Egebjerg-
klubben søger i den grad nye hænder 
og nye ideer, hvis der fortsat skal være 
f.eks.:
• Jazz-aften
• Vinsmagning
• Sankt Hans arrangement
• Grill-aften
• Banko
• Spaghetti el.a. spisning
• Fastelavn
Vil du vide mere før du melder dig, er 
du velkommen til at kontakte mig på 
tlf. 4015 0980.

Fem medlemmer af bestyrelsen (inkl. suppleanter) ønsker at træde ud. Skal Egebjergklubben fortsat 
arrangere spændende og hyggelige aktiviteter, skal der nye kræfter til.

Grundejerforeningen Egebjerglund 
Syd holder  generalforsamling 
torsdag den 19. marts 2015 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.

Kære læser
Velkommen til det første 
nummer af af Egebjergbladet 
i det nye år. Jeg håber, at du 
og dine nærmeste har haft 
en glædelig jul, og at du er 
kommet godt ind i 2015.

Det er en flot aktivitetskalender, du kan 
se frem til i det nye år. Klubben fortsætter 
med det, der har vist sig at være en succes, 
og der opstår hele tiden idéer til nye 
spændende arrangementer, som du kan 
være med til at bringe ud i livet. Hvis du 
har lyst til at være med til at give dig selv 
og andre nogle gode oplevelser, så overvej 
om ikke du skulle stille op til valg til 
Egebjergklubbens bestyrelse. Det er nu, 
chancen er der, da generalforsamlingen, 
hvor der skal vælges nye medlemmer, 
afholdes primo marts.

Jeg vil også gerne sige tak for de gode 
forslag og indlæg til bladet, der kommer 
ind. Som redaktør ville jeg ønske, at 
jeg kunne tage alle indlæg med, hver 
gang. Den redaktionelle plads i bladet er 
desværre begrænset, og jeg er nogle gange 
nødt til at foretage valg og tage det indlæg 
med, der har størst aktualitetsværdi og 
lade andre vente til det næste nummer. 
For at få både den rekaktionelle/
journalistiske og grafiske del til at gå op 
i en højere enhed, er der nogle gange 
nødvendigt at redigere en smule i det 
tilsendte. Dog går mine redigeringer 
aldrig udover skribentens budskab, og så 
vidt muligt vil jeg også fremover orientere 
bidragsyderen om de ændringer og valg, 
jeg har truffet.

God læselyst
Vesna Keller-Larsen, redaktør
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Kunne du tænke dig at være med 
til at videreføre Egebjergklubben
... og dermed give dig selv og beboerne i området nogle rigtig 
gode oplevelser?

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af to revisorer og 

én revisorsuppleant
7. Eventuelt

Efter Fælleshusets generalforsamling 
er der en kort pause – derefter holder 
Egebjergklubben generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Forslag
5. Budget
6. Valg 
7. Eventuelt

Foreninger byder på øl/vand og vin.

Torsdag den 12. marts 2015 
kl. 19.30

Egebjergklubben blev for mange 
år siden oprettet af en gruppe 
entusiaster, der havde et ønske om at 
samle beboerne omkring forskellige 
aktiviteter, der kunne give særlig 
værdi for den enkelte og for området 
som helhed. Klubben har med 
stor succes udviklet et enestående 
koncept, og det der begyndte med 
nogle få aktiviteter har udviklet sig 
til en lang række arrangementer for 
børn og voksne og dermed bidraget 
til kvarterets sammenhængskraft.
Deltagerne i klubbens aktiviteter 
lærer hinanden at kende, relationerne 
styrkes og venskaber opstår. 

Både for børn og voksne
Eksempler på klubbens aktiviteter 
for børn og voksne er fastelavnsfest 
med flere tønder og mange festlige 
udklædninger, grillarrangementer 

om sommeren, vinsmagning, familie-
arrangementer med populære 
hverdags retter, julehygge, bankospil 
og  meget mere. Desuden står klubben 
bag udgivelsen af Egebjergbladet.

Fællesskab og hygge
Det er stadigvæk en flok entusiaster, 
der planlægger og gennemfører 
aktiviteterne, og som hele tiden får 
nye idéer til at styrke fællesskabet 
blandt beboerne i Egebjerg. 

Har du lyst til at bidrage?
Har du lyst til at være med til at 
videreudvikle klubbens arbejde, 
lære nye mennesker at kende og 
give både dig selv og andre nogle 
rigtig gode oplevelser, så kontakt  
Mette Raaschou-Nielsen på 40150980 
- få en snak om klubbens arbejde og 
hør, hvordan du kan bidrage.

Af Vesna Keller-Larsen

Indkaldelse til generalforsamling  
Egebjerg Fælleshus samt Egebjergklubben
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Udover Frankrig og Italien som de klassiske og bedst kendte vinproducenter er der en hel række nye 
vinlande, som producerer vin af høj kvalitet og til meget rimelige priser. Uanset om du er til den 
røde, rosé eller hvide vinart, er der rigelig at vælge mellem og nye smagsoplevelser, du kan udforske.

Af Egebjerg Ølbrygger og Vinmagerlav  

Vinplanten skal hverken have det for 
koldt eller for varmt, så det er i Syd- 
og Mellemeuropa, man har dyrket vin 
i mange århundreder. Det er stadig 
Frankrig, Spanien og Italien, der er 
hovedproducenterne af vin. Først 
for hundrede til tohundrede år siden 
fandt man også ud af at plante og 
producere vin i lande med et klima, 
hvor der er varmt nok i vinplantens 
vækstperiode og koldt nok til, at 
planterne kan få en hvileperiode i den 
kølige årstid.

Store vinproducenter
De største vinlande uden for Europa 
er Chile og Australien, men også i 
Argentina, Sydafrika og New Zealand 
laves der store mængder vin. USA er 
også en stor vinproducent og især i 
Californien dyrkes der meget vin.

Hvorfor er de nye 
vinlande interessante? 
Fordi man kan få gode vine til rimelige 
priser; man kan ofte få vin af betydelig 
højere kvalitet og til samme pris fra 
f.eks. Australien end fra Bordeaux. 

Både røde og hvide sorter 
Der dyrkes både røde og hvide sorter 
vin i de nye vinlande. De hvide 
sorter har det bedst i de lidt køligere 
områder. 

Selv om der findes et utal af vinsorter, 
er det stadig nogle relativt få sorter 
fra Frankrig, der er dominerende. Det 
er den røde Cabernet Sauvignon og 
den hvide Chardonnay, der er mest 
kendte, men også i Frankrig dyrkes 
der en hel del, for os, ret ukendte 
sorter.

Årgange 
Begrebet gode og mindre gode 
årgange er først og fremmest noget, 
der stammer fra Frankrig. Det er 
fordi, vejret i eftersommeren kan være 
enten solrigt eller mere regnfuldt og 
køligt.

Stift bekændskab med nye og spændende vine ...

I de nye vinlande f.eks. i Chile eller 
Australien er vejret stabilt fra år til år, 
så her varierer kvaliteten ikke meget. 
Man har dog årgange på vinene, så 
man kan se, hvor gamle de er. 

Chile
I Chile, hvor hovedparten af vinen 
dyrkes i højlandet midt i landet, 
kommer der ikke regn i en lang 
periode, hvor druerne skal modne, 
så her er forholdene for vindyrkning 
perfekte. Dog må man kunstvande 
nogle steder i vækstperioden.

Australien 
I Australien ligger vinområderne i 
den sydlige del af landet, hvor der 
ikke er for varmt. Her dyrkes druen 
Shiraz meget. Den giver kraftige og 
ofte meget velsmagende rødvine. 

New Zealand 
I New Zealand er der køligere end i 
Australien, og her er man specialister 
i at lave god hvidvin på druen 
Sauvignon Blanc.

Sydafrika 
I det sydvestlige Sydafrika er klimaet 
særdeles velegnet til vindyrkning, og 
her er de nok mest kendt for deres 
rødvine.

Vinene fra de nye vinlande er ofte 
runde i smagen med tendens til en 
smule sødme. Årsagen kan være  
mindre tannin og syre og et højt 
alkohol indhold. 

I år arrangeres vinsmagningen i 
samarbejde med Saesonvine, som 
er et dynamisk vinfirma forankret i 
Ballerup. 

Du kan læse meget mere om 
Saesonvine på deres hjemmeside 
www.saesonvine.dk samt i næste 
nummer af Egebjergbladet, hvor der 
kommer mere orientering fra denne 
spændende vinleverandør. 

Prisen for vinsmagningen er 100 kr. 
pr. person, og du kan købe billetter 
allerede nu i Egebjerggrillen og til 
Torsdagstræf i Fælleshuset. 

Som sædvanlig bliver der solgt et 
begrænset antal billetter, så køb 
hurtigst muligt.

Vi i Egebjerg og Omegns Ølbrygger og 
Vinmagerlav glæder os til at se dig til 
en hyggelig aften.

Kom til vinsmagning fredag den 6. marts kl. 19.30
Egebjerg og Omegns Ølbrygger og Vinmagerlav inviterer til 
vinsmagning i samarbejde med Egebjergklubben. Kom og smag 
på vinene fra de nye vinlande og de oversøiske vinområder.

Køb billetter allerede nu i Egebjerggrillen og til Torsdagstræf i 
Fælleshuset senest torsdag den 26. februar100 kr. pr. person

Scan koden og læs 
mere om Saesonvine
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Vores hyggelige familiearrangementer 
finder sted den sidste torsdag i 
måneden med start kl. 17.30.

De populære familiearrange-
menter om torsdagen fortsætter

Det meget inspirerende og lærerige 
arrangement om imødegåelse af 
villaindbrud, som ikke mindst 
Ballerup har været ramt af de seneste 
år, blev afholdt i november på Tryg’s 
domicil på Klausdalsbrovej. Cirka 
300 deltagere var mødt op, mens ca. 
130 stod på en venteliste, så måske 
gentages succesen. 

Der deltog beboere fra Egebjerg, men 
ikke specielt mange så vidt jeg kunne 
se, i betragtning af at vi vel er de 
nærmeste naboer til Tryg. 

Borgmesteren bød velkommen
Initiativtagernes panel bestod af 
seks erfarne personer med hver sine 
indgangsvinkler til emnet, herunder 

borgmester Jesper Würtzen, chefen 
for vores lokale politi, Lars Henrik 
Lypart, tidligere chef-politiinspektør 
Per Larsen, tidligere indbrudstyv 
Robert Nyborg, Lone Harlev, projekt 
Nabohjælp samt en repræsentant for 
Tryg-Fonden.

Råd fra tidligere inbrudstyv
Ikke mindst den gamle hærdede 
indbrudstyv, Robert Nyborg, 
forklarede indgående om, hvilke 
matrikler han og formentlig kollegerne 
traditionelt fravalgte:  Mærkater 
med tyverialarmer/Nabohjælp, 
mærkater- og lyd fra schæfer-hunde 
samt støjende alarmer, der går i 
gang ved mindste forsøg på indbrud. 
Vagtselskabsmærkater var ikke 
specielt afskrækkende, da der normalt 
går lang tid, inden personale når frem.   

Robert forklarede, at det er for let 
at afmontere udvendige lister til 
vinduer på bagsiden af huset, inkl. 
terrassedøre. ”Man bryder normalt 
ind på bagsiden af huset”.

Nabohjælp forhindrer indbrud
Lone Harlev orienterede om projekt 
Nabohjælp, som Tryg-Fonden og 

Af Hans Christensen

 

 

 

Stop Tyven – Nabohjælp imod villaindbrud

DKR står bag, og som forhindrer 
op til hvert fjerde indbrud. Det nye 
Nabohjælp-mærkat, som er et rødt 
hus med et stort hvidt/sort øje i 
gavlen, er mere internationalt end 
det tidligere og fås hos bl.a. politiet. 
Betingelsen er, at man blandt 
naboerne/Grundejerforeninger 
udviser solidaritet omkring projektet.

Kom hinanden ved 
Per Larsen prædikede for, at vi skal 
komme hinanden meget mere ved i 
nabokredsen og bl.a. inddrage børn og 
unge i Nabohjælpen. Han nævnte som 
eksempel, at i dag cykler man hen til 
nærmeste Netto for at købe et kg. mel, 
som man har glemt til pandekagerne. 
I ”gamle dage” gik man ind til naboen 
med en lille skål for at låne et pund 
mel – men samtidig fik man en nyttig 
snak om familiens ve og vel p.t og en 
kop kaffe og måske endda en øl, inden 
man vendte tilbage til pandekagerne.  

Efter indlæggene var der adgang til 
spørgsmål og kommentarer, og nyttige 
fiduser blev udvekslet. Arrangementet 
afsluttedes med et overdådigt buffet-
traktement – formentlig på Tryg-
Fondens regning.

Mærkater med Tyverialarm og Nabohjælp, mærkater- og lyd fra hunde, støjende alarmer, der går i 
gang ved mindste forsøg på indbrud er nogle eksempler på det, der holder tyven fra at bryde ind i dit 
hus. Fidusen kom fra den hærdede indbrudstyv, Robert Nyborg, som var en af foredragsholdere ved 
arrangementet om, hvordan man undgår villaindbrud, som Tryg-Fonden, Det Kriminalpræventive 
Råd og Ballerup Kommune står bag.

Af Mette Raaschou-Nielsen

En have i området var nærmest blevet 
ryddet for buksbom, efeu, kristtorn, 
og gran, så Fælleshuset kunne tage 

Hyggeligt samvær

Af Mette Raaschou-Nielsen

Det var endnu en gang rigtig hyggeligt, da beboerne mødtes til 
det traditionelle julearrangement i Fælleshuset. Knap 40 julegla-
de nuværende og tidligere Egebjergborgere var samlet til lækker 
mad og hyggeligt samvær.

Efter tre måneders succes og en kort ju-
lepause fortsætter vi traditionen og 
inviterer til lasagne den 29. januar 
og kylling i chokoladesovs den 26. 
februar.   

Skynd dig at 
tilmelde familien: 

Send sms til 5066 6048 

senest mandagen før. Husk 

at skrive, hvor mange børn 

og voksne i kommer og gerne 

dit navn eller adresse.
Tilmeldinger sker efter ’først 

til mølle’-princippet. Vi 
stopper ved 40 pers.

sig så juleagtigt ud som mulig – godt 
hjulpet af det, af Seniorklubben, flot 
pyntede juletræ. De fem borde var 
smukt klædt i nissefarver og bidrog til 
den glade stemning.

En menu bestående af sild, laks, rejer, 
leverpostej, flæskesteg og skinke 
med diverse lækkert tilbehør levede 
til fulde op til forventningerne for 
julemad og den afsluttende ris á la 
mande med tre mandler fuldendte 
oplevelsen. Den i prisen inkluderede 
drink blev omsat, så det passede den 
enkelte, om det skulle være øl, snaps, 
eller hvidvin til laksen. Levende 
musik, julesang, lotteri og dans om 
træet – alt var som det skulle være. 
Flot, lækkert og hyggeligt samvær. 

Vores torsdags 
familie arran-
gementer er 
blevet et sted, 
hvor vi spiser, 

snakker og 
udveksler gode 

ideer, erfaringer 
m.v. Når børnene har spist færdig, 
er der tid og plads til lidt leg – ude 
og/eller inde – inden det er tid for 
opbrud. Så kom og vær med. Det er 
let og billig aftensmad!

Vi glæder os til at se kendte og nye 
ansigter.

20 kr. pr. person over 12 år - 10 kr. for 
børn under 12 år. 
Børn under to år er gratis.
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Af Vesna Keller-Larsen

Folkekirkens Nødhjælps gen-
brugsbutik i Ballerup søger 
frivillige.

Butikken i Ballerup åbnede for otte år 
siden, og siden har der været mange 
frivillige fra Egebjerg til at sælge 
genbrugstøj til fordel for verdens 
fattigste. 

Butikken ligger super centralt i byens 
gågade og har alt til damer og herrer 
samt et stort udvalg i bøger og diverse 
genstande..

Vil du være frivillig i butikken
Nu mangler butikken medarbejdere, 
så hvis du er interesseret, bedes du 
kontakte butikken på tlf 44 69 10 32.

Gør som 4500 andre frivillige
Frivilligt arbejde er en meget central 
del af Folkekirkens Nødhjælp, hvor 
ca. 4500 frivillige får en masse 
spændende og sjove oplevelser i 
selskab med andre ildsjæle.

Bliv frivillig og støt  
Folkekirkens Nødhjælp

Via frivilligt arbejde kan du være med 
til at lave events og indsamlinger i 
dit lokalområde, sælge genbrugstøj, 
”Cykle mod sult”, samle penge ind til 
fordel for verdens 
fattigste - eller 
du kan blive 
en fast del 
af Folke-
kirkens 
Nødhjælps 
forskellige 
fri  villig -
netværk.

Har du lyst til at spille 
badminton, tilbyder 

Egebjerg Sportsklub nye 
medlemmer at spille resten af 
sæsonen for halv pris, dvs. for kr. 125 
for voksne og kr. 65 for børn. Du kan 
spille helt frem til den 26. juni 2015. 

• Se mere om ledige baner på www.
egebjergsportsklub.dk 

• Find selv makkere at spille med.

• Skriv til: post@egebjergsportsklub.dk 
eller ring til vores baneforvalter, 
Inge, på tlf. 27 26 98 64.

Vognhjulet, som i mange år hang på 
facaden af vores hus på Rydtoften 
20, forsvandt en nat i slutningen af 
november 2014. På det tidspunkt 
stod det op ad gavlen på vores 
nye hus og afventede en eventuel 
genophængning. Da det var tiden for 
julefrokoster, tænker jeg, det nok har 
fristet nogle overrislede ungersvende, 
snarere end professionelle tyve-
knægte. Så hvis nogen skulle have set 
vognhjulet ligge et sted eller på anden 
måde har kendskab til dets skæbne, 
vil vi meget gerne høre om det.

Efterlysning

Uffe, Rydtoften 20 
4468 6168 - 6165 1299

Et super godt 
tilbud til dig
Spil badminton til halv pris 
frem til den 26. juni 2015 i 
Egebjerg- eller Højagerhallen, 
hvor Egebjerg Sportklub sta-
digvæk har nogle ledige baner.

Gør en forskel for 
verdens fattigste

Kontakt butikken på 

44 69 10 32 og bliv en 
af de 4500 frivillige 

i Kirkens Nødhjælp
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Det er atter tid til at være kreativ med nål og tråd, 
for det er Fastelavn 

Søndag den 15. februar kl. 14-17 i Fælleshuset

Fastelavn er mit navn,  
boller vil jeg have …

Vi pynter lokalet og os selv, som vi plejer og prøver at holde slikposerne på 
et fornuftigt niveau. Vi holder baren åben for salg af kaffe, fastelavnsboller, 

sodavand og øl. Og nej, rygning er ikke tilladt i lokalet denne dag.

Prisen er 30 kr. pr. barn, og pengene går til slikposer og kroningen af 
kattekonge/-dronning i de tre børneklasser: 0-4, 5-8 og 9-13 år samt kvinder 

og mænd. Desuden er der fastelavnsris til de to bedst udklædte børn.

Vi glæder os til at se, hvad du har fundet på i år. - På gensyn.

Køb billetter i Egebjerg grill eller på TorsdagsTræf  
frem til den 8/2


