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Gå ikke glip af vores traditionelle Midsom-
merfest - Køb billetter nu

Prøv nogle af de mange friluftsaktiviteter for 
voksne og børn i Pæremose Havn

EgebjergBLADET
Nr. 6, juni 2015, 47. årgang

EgebjergBLADET

Vær med til at starte den nye sæson af  
TorsdagsTræf op med manér den 20. august
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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 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
bennylyng@youmail.dk

Foreninger &  
kontaktpersoner

Se vores annoncepriser
Størrelse i mm 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 i mm 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.

Juni
Traditionel midsommerfest tirsdag 
den 23. juni kl. 18.30

August
Første TorsdagsTræf efter sommer-
ferien er den 20. august, hvor vi 
åbner med grillarrangement
Torsdag den 27. august er du vel-
kommen til Familiespisning

September
Torsdag den 24. september er du 
velkommen til Familiespisning

Send dine kom mentarer, 
nye idéer, ris eller ros til  
bladet@egebjergklubben.dk

Du kan også sende emner af fæl-
les interesse, information om 
diverse arrange menter, nyheder 
fra dit nærområde, humoristiske 
indslag, oplevelser, billeder m.v.

Vi ser frem til dit bidrag.

Sidste frist for indlæg:
• Mandag den 27. juli 2015
• Mandag den 31. august 2015
• Mandag den 5. oktober 2015

I dette nummer ...

Sidste TorsdagsTræf før sommerferi-
en er torsdag den 18. juni. Vi åbner 
igen torsdag den 20. august 2015 
med en grill-aften

Ønsker du at leje lokalerne i feriepe-
rioden kan du besøge Fælleshusets 
hjemmeside www.egebjergfaelles-
hus.dk, hvor du kan finde reglerne for 
leje af lokaler.

Har du ikke internetadgang, eller øn-
sker du nærmere information, kan du 
kontakte Jan Tegner på telefon 4127 
0175. Jan svarer også på spørgsmål 
om nøgleudlevering o.l.

Dette flotte billede af den meget 
sjældne gøgeurt, blev indsendt af 
Margrethe Kristiansen, som fandt 
planten på marken ved Rosendal. 
Gøgeurt-familien, som også kaldes 
orkidé-familien, er en meget stor fa-
milie inden for planteriget. De fleste 
arter findes i troperne, men også i 
Norden findes orkidéer, der her oftest 
er knyttet til kalkrige voksesteder. 

TorsdagsTræf 
går på 
sommerferie
I perioden fra den 18. juni til 
den 20. august skal du besøge 
Fælleshusets hjemmeside for 
at se reglerne for lokaleleje.

Kom til grill- 
aften torsdag 
den 20. august
Kom og vær med til at starte den 
nye sæson af TorsdagsTræf op med 
manér, når vi tænder op i den store 
grill. Læs mere i næste nummer af 
Egebjergbladet.

Grågæs med syv ællinge 
på inspektionsvisit 
Billedet blev sendt ind af Lis Folke, 
som fik dette hyggelige familiebesøg 
en dag i maj. Familien kom vandrende 
ind via indkørslen, igennem forhaven, 
om til terrassen, hen til en lille trappe 
der fører ned til baghaven, hvorefter 
de alle gik ned igennem haven til stien 
og sikkert videre til stien og tilbage til 
den lille sø, som ligger dernede.

Model skoleskibet 
Danmark

Tilbehør til skibet sælges

Tlf. 44 97 22 69

Kære læser
Det er officielt blevet som-
mer, og sommerferien 
er lige om hjørnet. Dette 
er det sidste nummer af 
Egebjergbladet, før vi spre-
des for alle vinde for at 
nyde sommeren og de man-
ge glæder, der følger med 

ferie. Vi mødes igen, når Egebjergbladet 
kommer på gaden på den anden side af 
sommeren. 

Jeg håber, at der vil være rigtig mange, der 
ønsker at dele nogle af deres sommerople-
velser fra nær og fjern med os andre.

Jeg ønsker alle en rigtig dejlig sommer.

Vesna Keller-Larsen, redaktør
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Kunne du tænke dig at lære at spille bridge?
Så grib chancen og tilmeld dig Ballerup Bridge Club’s gratis introduktionskursus, hvor du kan få et 
indtryk af dette fantastiske spil.

Det startede med Vanderbilt
Bridge er mindst 3000 år gammel, 
men i sin nuværende form blev det 
udviklet af den amerikanske mange-
millionær Harold S. Vanderbilt i 1925. 
Det siges, at han på et krydstogt, del-
vis i irritation over nogle forslag fra en 
dame i skibets kortsalon, skabte reg-
lerne for kontraktbridge. I New York 
gav han reglerne til medlemmerne af 
den førende spilleklub, Knickerbocker 
Club, hvorfra kontraktbridge i løbet af 
ganske kort tid spredtes til hele USA. 
Spillet har siden gået sin sejrsgang 
over hele verden. 

Et genialt spil
Bridge er siden blevet kaldt det mest 
geniale spil, menneskehjernen har 
udtænkt. Den enorme popularitet 
kan bl.a. tilskrives det brede spek-
trum af egenskaber, spillet udfordrer: 
Fantasi, logik, etik, psykologi, sam-
arbejde, selvdisciplin mv. Men også 
spillets astronomiske muligheder er 
fascinerende, da kortene kan fordeles 
på 1 milliard x 1 milliard x 20 milli-
arder måder til de fire spillere. Derfor 
bliver ingen nogensinde udlært...

Det tager syv minutter
Et spil bridge tager ca. syv minutter 
og består af to faser: Et meldeforløb, 
hvor kontrakten fastlægges, og selve 
spillet. Der er ikke held i bridge. Man 
spiller parvis mod andre par, der spil-
ler de samme kort og får point alt ef-
ter, hvor godt man har meldt og spil-
let kortene i forhold til de andre par. 

Bridge i Danmark
En undersøgelse foretaget af AIM 
viser, at der er over 200.000 bridge-
spillere i Danmark, mens 600.000 
ønsker at stifte bekendtskab med 
spillet. Der er 300 registrerede brid-
gelærere landet over.

Hvorfor spille bridge?
• Bridge omfatter alle elementer, 

som karakteriserer sport: Fair-
play, disciplin, regler, etik, træning, 
konkurrence og præstationsevne.

• Bridge er defineret som tanke-
sport, men den kræver også stor 
koncentration, kampånd, hurtige 
reflekser og udholdenhed – kvali-
teter som kun opnås gennem fy-
sisk og psykisk træning.

• Bridge er en sport, en hobby og en 
kultur.

• Bridge udvikler venskaber og 
solidaritet.

• Bridge for fred er mottoet for brid-
gespillere over hele verden.

• Bridge bygger bro mellem genera-
tioner og er en sport for hele livet.

Sagt om bridge
• Bridge er sammen med mu-

sik det eneste universel-
le sprog; Li Lanqing, kinesisk 
vice-premierminister.

• Bridgespillet styrker den enkeltes 
immunforsvar, forbedrer hukom-
melsen, de analytiske evner og ini-
tiativrigdommen; Marian Cleeves 
Diamond, biolog ved Berkeley 
University, USA, om resultatet 
af en omfattende neurologisk 
undersøgelse.

• Bridge formindsker risikoen for 
Alzheimer og andre former for 
demens; Joe Verghese, neuro-
log ved Albert Einstein College of 
Medicine, USA, om resultatet af 
omfattende studier blandt ældre.

Introduktionskurset afholdes lørdag 
den 22. august fra kl. 13:30 – 17:00, 
Tapeten, Magleparken 5 i Ballerup.

Kursusforløb for begyndere
Får du lyst til at fortsætte at spille, kan 
du tilmelde dig et undervisningforløb 
for begyndere med start onsdag den 
2. september. Undervisningen fore-
går hver onsdag fra kl. 19:00 – 22:00, 
i alt ca. 25 gange med slutdato den 30. 
marts 2016.

Efter endt forløb er du klar til at ind-
tage bridgebordene for alvor - hjem-
me og i klubberne, og du kan søge om 
permanent medlemskab af Ballerup 
Bridge Club eller en anden klub i 
området. 

Undervisning &  hjemmearbejde
En typisk undervisningsaften består af 
en kort repetition af sidste uges emne, 
gennemgang af nyt materiale, øvelser 
samt spil efter lagte kort. Du kan med 
fordel supplere med hjemmearbejde 
og bruge undervisningsmaterialet til 
mange timers finpudsning af stoffet. 

Turneringer for begyndere
I løbet af vinteren kan du afprøve dine 
færdigheder i rigtige turneringer for 
begyndere og ved juleafslutningen, 
som BBC inviterer til.

Kursusgebyr
Kursets pris er 1.300 kr. og 500. kr. 
for medlemmer (primære medlem-
mer og klubmedlemmer) af BBC. 
Prisen omfatter undervisningen, un-
dervisningsmateriale, medlemskab af 
BBC og adgang til juleafslutningen og 
generalforsamling, samt medlemskab 
af Dansk Bridgeforbund og de fordele 
medlemskabet medfører. 

Tilmeld dig inden den 15. august
Send en mail til kursus@ballerup-
bridge.dk for tilmelding, eller hvis du 
har spørgsmål, du ønsker besvaret. 

Undervisningen varetages af Anni 
Birgitte Møller og Lisbeth Hvolby i 
samarbejde med andre frivillige fra 
klubben.

Af Vesna Keller-Larsen Det er over en måned siden, det 
seneste Egebjergblad udkom, 
og hvis du skulle have glemt 
at købe billet, får du en ekstra 
chance nu. 

Af Bestyrelsen i Egebjergklubben

Så er det sidste chance for at købe billetter til  
Midsommerfesten 2015 i Fælleshuset

Som det er tradition, arrangerer 
Egebjergklubben fællesspisning og et 
hyggeligt samvær i Fælleshuset Sankt 
Hans aften, tirsdag den 23. juni kl. 
18.30

Menuen omfatter vores flotte bøffer 
og kartoffelsalat, ta’ selv salatbord og 

flutes. Baren er åben med vin, øl og 
sodavand til de sædvanligt billige pri-
ser. Der bliver dækket bord og tændt 
op i grillerne, så alt er klar til, at du 
selv steger din bøf fra klokken 18.30. 

Båltale ved Teglværksøen 
Når vi er færdige med at spise, kan du 
gå over til Fællesvirkes bål med bål-
tale ved Teglværksøen kl. 21.00, hvis 
du har lyst til det. Baren vil være åben 
hele aftenen, så du kan kigge ind på 
vejen hjem til en hyggelig sludder, 
selvfølgelig også selv om du ikke har 
deltaget i spisningen.

Billetterne koster 80 kroner pr. 

person og kan, som du er vant til, kø-
bes i Egebjerg grillen, Egebjergvej 72 
eller til TorsdagsTræf i Fælleshuset 
fra klokken 19.30.

Velkommen til en hyggelig aften sam-
men med dine na-
boer – du kan 
jo også spørge 
dem, om de 
vil med.

Vi glæder os 
til at se jer.

Hvem var Sankt Hans?
Hans er i denne sag en forkortelse af 
navnet Johannes, som her henviser 
til Johannes Døberen. Han er Jesus’ 
fætter, fordi han er søn af en søster 
til Maria. Det er til Johannes, Jesus 
kommer for at blive døbt. Derfor bli-
ver han kaldt Døberen. Han døber 
Jesus, og i det øjeblik bliver det klart 
for Jesus, hvad han skal gøre, og hvem 
han er.

Hvorfor fejrer vi Sankt 
Hans på denne dato?
Den 24. juni er dagen, hvor man fej-
rer Johannes Døberens fødselsdag. I 
Danmark har vi tradition for at fejre 
vores helligdage aftenen før. Derfor 
holder vi Sankthans-fest den 23. juni 
om aftenen.

Johannes Døberen og Jesus’ fødsels-
dage er lagt på hver deres ydersol-
hvervspunkter i den rituelle kalender.
Jesus har fødselsdag 25. december, 
mens Døberen har fødselsdag 24. juni 
-  et halvt solår tidligere.

Hvorfor brænder vi bål af?
Bålene er egentlig vågeblus. Sankt 
Hans varsler, at lyset vender, og at det 
nu går mod mørkere tider. Dermed 
betegner han overgangen til noget 
nyt.

Bålet bliver også tændt for at skræm-
me onde troldmænd og hekse, som 
i folketraditionen er mere aktive på  
helligaftener.

Hvorfor brænder vi hekse?
I Danmark blev mænd og kvinder 
brændt på bålet frem til 1693, hvis 
de var mistænkt for at være troldfolk. 
Når man i dag brænder en hekseduk-
ke på bålet, skyldes det gammel over-
tro, hvor man vil sikre sig, at de onde 
kræfter, ikke får plads i den kom-
mende tid. Derfor sender man hekse 
til Bloksbjerg i Tyskland, som menes 
at være samlingsstedet for de tyske 
hekse. Første gang Bloksbjerg næv-
nes i Danmark, er i en hekseproces 
i 1708 ved Schelenborg birketing på 
Nordfyn.

Hvor stammer 
Midsommervisen fra?
Holger Drachmanns berømte 
Midsommervisen stammer fra teater-
stykket ”Der var en Gang”, som blev 
opført på det Kongelige Teater i 1887.

Hvor længe har vi fej-
ret Sankt Hans?
I Norden har man fejret Døberen si-
den kristendommens indførelse ca.
det 9. århundrede. Traditionen med 
Midsommervisen og heksen på bå-
let blev første gang brugt på Jelling 
Seminarum omkring 1900.

Derfor fejrer vi Skt. Hans - som vi gør ...
Genopfrisk din viden om de 
danske traditioner og bliv 
klædt på til årets Skt. Hans 
aften.

Af Vesna Keller-Larsen

Billetkøb senest nu på torsdag den 18. juni
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Pæremose Havn giver mulighed for-
bevægelse og friluftsliv til børn og 
unge samtidig med, at området dan-
ner rammen om spejderaktiviteterne 
i Ballerup Gruppe. Pæremose Havn 
bruges mangeartet og kan således be-
nyttes af både foreninger, skoler, in-
stitutioner og enkeltpersoner.

Pæremose Havn er også for dig
Du kan også benytte Pæremose Havn 
til friluftsaktiviteter både som enkelt-
person eller mindre gruppe. 

Grundtanken er, at alle, som bruger 
området, passer på det og efterlader 
det i mindst lige så pæn stand, som da 
de kom. Det gælder også hundeejere, 
der skal sørge for, at der ikke ligger 
lort eller lorteposer omkring, efter at 
de har luftet deres kæledyr.

Reservation af faciliteter
Det er muligt at reservere bålhyt-
ten, den store bålplads og shelteren.
Ønsker du at reservere en af facilite-
terne til fx et skolearrangement, en 
børnefødselsdag eller lign., kan du 
sende en mail til havnen@spejder.dk. 
Normalt vil du få svar i løbet af nogle 
få dage. 

Det er gratis at bruge faciliteterne, 
men man skal selv enten medbringe 
brænde eller købe det på stedet. Angiv 
derfor i din reservationsanmodning, 
hvis du ønsker at købe brænde.

Under spejdermøder er faciliteter-
ne forhåndsreserveret til Ballerup 
Gruppe.

Bliv en del af Pæremose Havns 
venner - Meld dig som frivillig
Har du lyst til at hjælpe med Pæremose 
Havn, så bliv en del af havnens ven-
ner. Der er brug for frivillige, og du be-
stemmer selv, hvor meget du har lyst 
til at byde ind med. 

Som frivillig kan du fx hjælpe med ved-
ligeholdelse af naturen, være med til 
at bygge aktivitetsredskaber, deltage i 
arbejdsdage, udvikle aktivitetsmateri-
aler, holde øje med området og meget 
mere. Send en email til havnen@spej-
der.dk, hvor du skriver lidt om, hvad 
du har lyst til at bidrage med.

For mere information om Pæremose 
Havn, nyheder og aktiviteterne besøg 
www.ballerup.spejder.dk/p-havn

Pæremose Havn byder alle  
velkommen
Pæremose Havn - aktivitetsområdet på Pæremosevej 37c - er for 
alle med hang til friluftslivet. Du er velkommen til at benytte om-
rådet til friluftsaktiviteter, når der ikke er spejdermøder.

Mikrobe-spejd 
for 2-6 årige og 
deres forældre

Det første mikrobe/familiespejd efter 
sommerferien finder sted søndag den 
6. september kl. 10, hvor man mødes 
ved Spejderhytten på Pæremosevej 
37c. Større søskende er også velkom-
ne, men aktiviteterne er målrettet 
børn under seks år.

Prisen er 30 kr. pr. familie. Der er in-
gen tilmelding, så mød bare op med 
din familie. 

Vil du gerne give dit barn 
spændende oplevelser i natu-
ren, så vær med, når familier 
mødes den første søndag i hver 
måned kl.10-12. til bål og leg.

For hvor meget er spidser egentlig, 
når de skal klippes? Og hvor kort er 
kort egentlig, når herren siger, at det 
bare skal være kort?  Det gælder om, 
at bliver enige om en række ting, in-
den man går i gang”, siger Dorthe, 
der ikke tager chancer, når det gælder 
kundernes ønsker. 

”Dertil skal man selvfølgelig udføre 
et professionelt stykke arbejde samt 
holde sig opdateret inden for alt i 
frisørverdenen vha. kurser mv., da 
det også på hårområdet sker hurtige 
fremskridt, hvad angår mode, pro-
dukter mv. 

Fra Slagelse til Egebjerg 
Dorthe kommer oprindelig fra 
Slagelse, hvor hun havde sin første 
frisørsalon. Da hun blev gravid, blev 

Frisør Salon Nova: Stræber efter 
høj standard hele vejen gennem 
”Det at være frisør er for mig en livsstil. I min verden skal en god 
frisør være god til at lytte og sørge for, at man forstår kunden et 
hundrede procent”, siger Dorthe Sørensen, der er ejer af den ny-
etablerede frisørsalon Nova i Egebjerg. 

salonen og huset solgt, og famili-
en bestemte sig for at flytte til Kirke 
Værløse. Da den lille nyfødte blev 
større, og barslen var overstået, be-
gyndte Dorthe igen at se sig om efter 
frisørjobs og så helt tilfældigt, at sa-
lonen på Egebjergvej skulle overtages 
hurtigst muligt. 

”Så slog jeg til, og sprang ud i det 
med begge ben uden at have nogen 
form for kundekreds med mig”, siger 
Dorthe, der ikke er i tvivl om, at netop 
Egebjerg skal være familiens langva-
rige bosted, hvor hendes salon Nova 
skal udvikle sig med alt det, der hører 
en moderne frisørsalon til. 

Både for voksne og børn 
”Jeg er enormt glad for min lille sa-
lon. Der er så hyggeligt, stemningen 

er god og kunderne synes, det er rart 
at være her. Jeg er blevet taget godt 
imod af befolkningen her i Egebjerg, 
og jeg har absolut ikke tænkt mig at 
rende nogen steder”, siger den glade 
salonejer. 

”Udover at jeg elsker mit fag, er jeg 
rigtig glad for børn, så de små pus er 
selvfølgelig mere end velkomne i sa-
lonen. Der er altid lidt underholdning 
i form af en iPad med netflix, så de 
kan se deres yndlingstegnefilm, mens 
de bliver klippet. Så er det hverken så 
pokkers kedeligt eller gør ”ondt at gå 
til frisøren”. 

”Jeg forsøger at holde min nye salon 
i en høj standard. Det gælder alt fra 
kvaliteten af behandling og produk-
ter, til kaffen, der bliver serveret”.
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Én side pr. forening.
Jeg vil i stedet fortælle, at 
Egebjergklubben og Egebjergbladets 
redaktion har besluttet, at vi fremover 
vil bruge én side pr. forening efter ge-
neralforsamlingen til en kort gennem-
gang af referat, beretning, regnskab, 
og emner, der har generel interesse. 

Den enkelte foreningen kan selvføl-
gelig også henvise til et uddybende 
referat på foreningens hjemmeside. 
Vi kan også tilknytte en QR-kode, så 
læserne med et klik på smartphonen 
kan komme ind til det fulde referat.

Forsinkede referater
Hvis det skulle ske, at mange for-
eninger sender referater til samme 
nummer, forbeholder vi os ret til at 
udskyde enkelte indlæg til et senere 
nummer.

Send gerne  
andre historier
Egebjergbladet er ikke kun til refera-
ter. Alle relevante historier,  indlæg og 
invitationer er velkomne. 

• Lad børnene skrive en historie om 
sommerferien ... 

• Del din bedste opskrift  ... 
• Fortæl os om dit favoritsted i 

Hareskoven
• Tag et billede, og lad os gætte, hvor 

det er fra  ...
• ... eller lad os læse indlæg om spæn-

dende begivenheder i Egebjerg til 
efteråret 

• Og send gerne et billede med. 

Vær med til at gøre Egebjergbladet til 
månedens hyggeligste læsning. 

Det har netop været sæson 
for generalforsamlinger i 
Egebjerg, og nu frygter du må-
ske, at jeg vil komme med en 
opsang…. Nej, nej slet ikke….

Af Mette Raaschou-Nielsen - på 
vegne af Egebjergklubben

Alt det kedelige i  
Egebjergbladet…

Høst din asparges 
Trods kølige dage og et spædt forår, 
er det allerede tid til at høste de for-
ste afgrøder fra haven. Asparges står 
strunk som små grønne raketter, og 
høster du dem ikke, vil de vokse op 
og danne lange bløde grønne skud. Er 
dine aspargesplanter mere end tre år 
gamle, kan du med god samvittighed 
høste løs af de næringsholdige skud 
frem til Sankthans, hvorefter de skal 
have fred og ro til at danne et endnu 
kraftigere rodnet og større høst næste 
år. Du skal høste, når skuddene er ca. 
10- 20 cm lange - og det er tilladt at 
brække skuddene af.

Ramsløg blomstrer pa livet løs og det 
er pa høje tid at høste de grønne bla-
de. Du kan tørre bladene eller lave 
velsmagende pesto af dem.

Tid til ramsløg
Ramsløg sår sig selv flittigt, så ønsker 
du at bestemme omfanget af ramsløg 
i din have, skal du klippe blomsterne 
af. Blomsterne er både dekorative og 
spiselige.

Kombinér asparges og ramsløg
Lav en dejlig ramsløgpesto af to sto-
re håndfulde ramsløgblade, som du 
skærer i store stykker og kommer i 
blenderen med 1½ dl koldpresseset 
rapsolie, 1½ dl mandler og ½ dl revet 
parmesanost. Blend, så massen bliver 
helt ensartet og smag til med salt, pe-
ber og citronsaft.

Tag 12 grønne asparges, en lille hånd-
fuld friske rucolablade og din hjem-
melavede ramsløgpesto. Skyl dine 
asparges og rucola. Damp asparges-
skuddene i ca. to minutter og skær 
dem i mundrette stykker. Anret 
asparges og rucolasalaten pa en tal-
lerken og hæld ramsløgpesto over. 
Du kan bruge denne dejlige blanding  
som tilbehør til både kyllingeretter, fi-
skeretter eller som en grøn salat med 
dejligt brød til.

Desserten fra din egen have
Alle kan have glæde af at dyrke deres 
egne rabarber, for selve planten, som 
egentlig er en knold, der hvert efterår 
visner ned, kan både vokse i havejord, 

i en krukke eller på en altan. Man skal 
dog huske, at rabarberplanten vokser 
kraftigt og skal have masser af vand 
og gødning, så beholderen man dyr-
ker i, må ikke være for lille. Der er stor 
forskel på rabarbersorterne. Mange 
mindes de meget grove grønne rabar-
berplanter fra barndommens haver. 
Kæmpe store parasolblade, som kun-
ne skygge helt, når den blev holdt over 
hovedet. I dag vælger de fleste sorter 
af rabarber, som måske ikke får så 
kraftige og store stilke og blade, men 
hvor smagen og farven på stilkene er 
mere velegnede til brug i desserter og 
kager.

Vidste du at:
• Stilkene skal trækkes af planten, så 

det nederste kommer med?
• Du kan trække stilke frem til 

Sankthans og igen til august måned?
• Stilkene med fordel kan fryses ned 

og bruges hele vinteren?
• Du kan plante rabarber fra potter 

næsten hele året rundt?
• Blomsterstængler skal fjernes for 

ikke at nedsætte næste års høst?
• Snegle elsker at sidde i skygge un-

der de store rabarberblade?

Lidt fra haven .... til maven ...
Rabarberkage på fem minutterSkær 300 g rabarberstilke i 1-2 cm store stykker og vend dem i 50 g sukker. Pisk to æg og 100 g sukker skummende og tilsæt 100 g mel lidt ad gangen. Tænd ovnen på 200 grader. Smør et tærtefad med smør og hæld dejen i. Held rabarber-sukkerblandingen over dejen og top kagen med et par smørklatter. Bag i ca. 35 min. og servér med is eller flødeskum.

Af Marianne Bachmann Andersen

Børne- og Skoleudvalget i 
Ballerup Kommune udskrev i 
januar måned en navnekon-
kurrence for de nye distrikts-
skoler. I konkurrencen bad 
Børne- og Skoleudvalget alle, 
der havde lyst, til at indsende 
forslag til navne. 
Det resulterede i over 70 navnefor-
slag, og på deres seneste møde har 
Børne- og Skoleudvalget truffet ende-
lig beslutning om navnene.

• Distriktsskolen i Nord (Egebjerg 
og Højager) navngives Skovvejens 
Skole

• Distriktsskolen i Midt (Grantoften 
og Rugvænget) navngives 
Baltorpskolen

• Distriktsskolen i Måløv (Måløv og 
Østerhøj) navngives Måløvhøj Skole

• Distriktsskolen i Skovlunde 
(Rosenlund og Lundebjerg) navngi-
ves Skovlunde Skole

• Distriktsskolen Hedegårdsskolen 
fastholder sit navn

Navnene gælder fra august, når den 
nye skolestruktur træder i kraft. 

Er du barn eller ung og har du lyst til at lære at præsentere et 
cirkusnummer, lære selvforsvar eller skak, snuse til en pony eller 
fx prøve banecykling i Superarenaen, så har du rige muligheder 
i de næste måneder. 

Distriksskolene er navngivet

Stort udvalg af sommerferie- 
aktiviteter for børn og unge

Det er bare nogle få af de mange tilbud 
i årets katalog over sommerferieakti-
viteter arrangeret af foreningerne  og 
institutionerne i Ballerup Kommune.

Kataloget over sommerferie-aktivi-
teterne 2015 er på gaden, og du kan 
bl.a. hente det i kommunen eller på 
Ballerups biblioteker, hvis ikke du 
allerede har fået den på din skole. 
Tilmeldingen sker til de enkelte for-
eninger, der står for aktiviteten. 



10 11

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Formandens beretning:
• Indkomne forslag
• Regnskab
• Valg af formand og bestyrelse
• Vedtægter
• Fastsættelse af kontingent.
• Nabohjælp
• Eventuelt
 
Punkt 1: Valg af dirigent. 
Peter Boll, blev enstemmigt valgt. 
Peter konstaterede generalforsam-
lingen lovligt indkaldt jf. foreningens 
vedtægter.

Punkt 2: Formandens beret-
ning v./ Niels Andersen
Bestyrelsen vil i dag byde jer velkom-
men til den årlige general forsamling, 
og jeg skal som formand fortælle, 
hvad der er sket det sidste år.
Kloak - Kloakrensningen  (sandfang) 
er blevet udført af et lokalt firma. To 
kloaker var tilstoppede med rødder. 
Ballerup Kommune varetog rensnin-
gen af de vandrette. 
Veje - På Pileagervej fik vi lavet nye 
indløb til kloakerne. Samtidig blev de 
værste huller repareret. Efterfølgene 
er der kommet henvendelser fra fle-
re grundejere, som ønsker at få fore-
taget reparationer. Ved næste vejsyn 
vil vi vurdere, om disse ønsker skal 
tilgodeses.  
Beplantning ved stengærdet - er 
blevet ryddet af skovens personale, 
da det er Skov og Naturstyrelsens. 
Såfremt der er mangler i fremtiden, så 
er bestyrelsens opgave at påtale det.
Vejdag - Bestyrelsen er af den opfat-
telse, at vores veje har en rimelig be-
skaffenhed og kan holde i mange år 
endnu.
Busser - Efter store busser ikke har 
tilladelse til at køre på vores veje, har 
vi bedt ombetaling for reparationen, 
som vi har foretaget efter skaderne 
med kørslen.  Vi har forlangt 20.000 
kr. og Københavns Kommune har sat 
en advokat på sagen, da de ikke er eni-
ge i vores krav. 

Kontigent - Der er tvivl om grund-
ejerforeningen Egebjerghøj har pligt 
til at være medlem, og det er et argu-
ment, der bliver brugt for at undgå at 
betale. Der eksisterer en tinglysnings-
pligt til  vedligeholdelse af vejene og 
de grundejere, der har valgt ikke at 
betale snylter på fællesskabet.
Vedtægter - Bestyrelsen mener, at 
der skal udarbejdes et nyt sæt ved-
tægter, som tinglyses på alle matrik-
ler. Byplanvedtægt 56 er gældende for 
hele grundejerforeningen. 
Snerydning - KJ Brolægning har 
igen i år varetaget snerydningen. 
Normalt ønsker vi ikke salt på vores 
veje, men den  dag vi havde isslag, føl-
te vi os nødsaget til at bryde reglen. 
CVR - Jeg er blevet registreret i er-
hversregistret og der har vi fået et 
CVR nummer. 
Nabohjælp - Vi er blevet tilmeldt 
nabohjælp, og det vil Peter Boll uddy-
be nærmere. 
Fællesudvalget - I fællesudvalget 
har vi talt om den fælles indsats mod 
buskørselen på vores veje. Vi har også 
haft møde med Ballerup kommune 
om visioner for forsyningsselskaber-
ne, og undertegnede deltog på med-
lemmernes vegne, hvor jeg satte ne-
denstående krav: 

• Vi ønsker lave priser på vand, kloak 
og andet

• Vi ønsker forsyningssikkerhed, 
hvilket betyder, at forsyningssyste-
met skal være up to date

• Vi ønsker, at forsyningsselskaberne 
er CO-neutrale, således at f.eks. bio-
gas bliver omdannet til el

• Vi ønsker, at forsyningsselskaberne 
er selvstændig og ikke bliver solgt til 
kapitallande

Samarbejdet i bestyrelsen - Jeg 
vil takke bestyrelsen for de gode dis-
kussioner og det demokratiske sam-
arbejde, Jeg vil pointere, at det er 
ulønnet arbejde, hvilket afspejler sig i 
det lave kontigent. 

Punkt 3: Indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.

Punkt 4: Regnskab
Eva gennemgår regnskabet. Udgiften 
på afaltarbejde var taget fra sneryd-
ningsposten, da vi pga. den milde 
vinter havde overskud på denne post. 
Posterne løbes igennem. Regnskabet 
blev herefter enstemmigt vedtaget.

Punkt 5. Valg til bestyrelsen
På valg var:

• Formand Niels Andersen fraflyt-
ter, og derfor fratræder han som 
formand

• Birthe Monrad, Pileagervej 9, fra-
trådte som bestyrelsesmedlem og 
blev valgt som formand

• Helle Persson, Ved Skovgærdet  56, 
ønskede genvalg

• Kasserer Eva Lund ønskede ikke 
genvalg 

• Martin Kleis, Tranemosevej 64A, 
blev enstemmigt valgt  til kasserer

• Morten Hedegård, Tranemosevej 
61, blev enstemmigt valgt til besty-
relsesmedlem i stedet for Birthe 
Monrad

• Bente Suetta, Ved Skovgærdet 58, 
suppleant 

• Peter Boll, Pileagervej 7, revisor
• Birthe Brandt, Ved 

Skovgærdet 54A, revisor 

Punkt 6. Vedtægter
Bestyrelsen har arbejdet på revidering 
af vedtægterne, men mangler endelig 
dokumentation for medlemspligt. 
Bestyrelsen arbejder videre med at 
få det færdiggjort evt. med juridisk 
bistand. 

Punkt 7. Kontigent
Grundejerkontigent kr. 950,00 og 
Vejfond: kr. 950,00

Punkt 8. Nabohjælp
Peter Boll orienterede om nabohjælp  
og opfordrede grundejerne til at til-
melde sig denne mulighed for at fore-
bygge indbrud. Undersøgelser viser, 
at nabohjælp har en forebyggende 
effekt. 

Punkt 9: Eventuelt
Ingen bemærkninger -Mødet blev 
herefter afrundet i god ro og orden.
PS: Vi går havetiden i møde, så ven-
ligst husk at vise din nabo hensyn. Vi 
gør opmærksom på foreningens ved-
tægers §7 stk. 3. om, at motoriserede 
haveredskaber, der virker støjende, 
ikke må benyttes søn- og helligdage 
efter kl. 12.

Referat af generalforsamlingen i  
grundejerforeningen Egebjerghøj
Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 21. april 2015. Her præ-
senterer vi den korte version af referatet. Såfremt du måtte ønske 
originalversionen,  så send en mail til: birthemonrad@me.com

MOSEVEJ 1B - Tlf. 4362 9445
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Forøg kendskabet til din virksomhed hos beboerne i 
Egebjergområdet

Annoncér i Egebjergbladet - se vores annoncepriser på side 2


