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Leje af lokaler i Egebjerg Fæl-
leshus? 

Reservation af Fælleshuset kan 
ske torsdage kl. 20-21, når der er 
TorsdagsTræf. 
 
Når TorsdagsTræf holder lukket 
på grund af ferie eller arrange-
menter, kan man på 
www.egebjergfaelleshus.dk læse 
om hvordan, man skal forholde 
sig. Se under ”Regler for leje”. 
 
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 
 
Husk at medbringe 150 kr. til re-
servationsgebyr.  
 
Der udlejes ikke til ungdomsfe-
ster.  
 
For medlemmer af tilknyttede for-
eninger er der trådløst net. Pass-
word udleveres i baren eller af 
den tilsynsførende. 
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EGEBJERG FÆLLESHUS 

Agernhaven 8, 2750 Ballerup 
post@egebjergfaelleshus.dk 

Annoncepriser 
Størrelse i mm Pris Farvetillæg Størrelse i mm Pris Farvetillæg 

42,5 x 60 

42,5 x 124 

88 x 60 

88 x 124 

 95 kr. 

 180 kr. 

 180 kr. 

 320 kr. 

 30 kr. 

 50 kr. 

 50 kr. 

 100 kr. 

58 x 188 

133,5 x 188 

270 x 188 

320 kr. 

480 kr. 

650 kr. 

100 kr. 

150 kr. 

200 kr. 

For annoncering skriv til bladet@egebjergklubben,dk 

Foreninger og kontaktmulighederForeninger og kontaktmuligheder  

Egebjergklubben 
Formand: Mette Raaschou-Nielsen; 

bestyrelsen@egebjergklubben.dk 

www.egebjergklubben.dk 

Blomstervennerne 
Formand: Elise Quottrup;  

frantsquottrup@outlook.dk 

Egebjerg Bridgeklub 
formand: Dan Bartholdy; bibi-

dan@webspeed.dk 

Egebjerg Billardklub 
Formand: Flemming Peters;  

lfpeters@youmail.dk 

Egebjerg og Omegns  

Ølbrygger & Vinmagerlav 
Oldermand: Leif Poll;  

l.poll@mail.dk 

Egebjerg Sportsklub 
Formand: Erik Neergaard;  

formanden@egebjergsportsklub.dk 

Foreningen til Pinsens  

bevarelse 
Præsident: Benny Lyng Rasmussen; 

Benny Lyng@youmail.dk 

Seniorklubben 
Formand: Flemming Adrian;  

fleve@webspeed.dk 

www.egebjergfaelleshus.dk 

Vi tilstræber fortsat at kunne 

udsende Egebjergbladet.  

 

DEADLINE  
for næste nr.  

5. oktober 2015 

Forside: Kirsten Seeberg. 

http://www.egebjergfaelleshus.dk/
mailto:post@egebjergfaelleshus.dk


Redaktionsteam 

Skulle der være en eller flere, der 

vil hjælpe Nete i en redaktions-

gruppe, så skriv gerne til bla-

det@egebjergklubben.dk 

eller ring til undertegnede 

på tlf. 4015 0980. 

Vi er her endnu… Vi er her endnu…   
Goddag til en  ny redaktør og farvel til en tidligere 

Kære trofaste læser, 

Når du er nået hertil, har du for-

modentlig også bemærket, at au-

gust 2015, 7. nummer af  47. år-

gang af Egebjergbladet IKKE 

blev sidste nr., du fik i hånden. 

Det var med ærgrelse og bekym-

ring jeg i forsommeren modtog 

Vesnas ”opsigelse”. Jeg var ked 

af at skulle sige farvel til den ka-

pacitet og arbejdsiver, Vesna lag-

de i at skabe et flot blad.  

Det at redigere et foreningsblad 

er ikke nyt for Nete. Det klarede 

”man” let med letraset, englehud, 

tape, papir, saks og en stencil-

brænder....for år tilbage….  

Noget ganske andet er at redi-

gere ved hjælp af computer og 

mus.  

Jeg håber, at alle vil tage godt i 

mod Nete og bære over med 

eventuelle startvanskeligheder. 

Hjælp meget gerne Nete på vej 

med en god historie, information 

om spændende udstillinger eller 

måske hyggelige tegninger fra 

børn og børnebørn. 

Se tidligere numre 

Husk at du kan se Egebjergbla-

det i farver på 

www.egebjergklubben.dk, hvor 

du også kan se tidligere numre 

mange år tilbage. 

Goddag til Nete 

Nete Gabel fra Pæremosevej 

kunne ikke ikke forestille sig at bo 

i Egebjerg uden et Egebjergblad. 

Egebjergbladet har været en del 

af Nete’s opvækst. 

Jeg er derfor på Egebjergklub-

bens vegne utrolig glad for at 

kunne byde Nete velkommen 

som redaktør af Egebjergbla-

det. 
Mette Raaschou-Nielsen 
Formand, Egebjergklubben 

Kære Vesna, 

Tak for d
et store arbejde du har la

gt i a
t 

gøre Egebjergbladet til
 et flo

t og indbyden-

de blad. Jeg håber a
t se dig i a

ndre sam-

menhænge i E
gebjerg. 



TorsdagsTræf åbnede igen den 

20. august efter en lidt trist som-

mer - sådan rent vejrmæssigt. 

Bestyrelsen havde valgt at mar-

kere åbningen med en hyggelig 

grill-aften. 

Da vi kom kl. 18 var der allerede 

kommet mange, og der var også 

rigget til med mange siddeplad-

ser. I løbet af det næste kvarter 

væltede det ind med folk, som 

ville deltage i løjerne, og flere sid-

depladser måtte etableres.  

Ikke mindre end 27 personer var 

mødt op. Der var ikke noget at 

sige til det store fremmøde, for 

vejret artede sig fra sin allerbed-

ste side med fuld sol og næsten 

ingen vind. 

Der blev grillet bøffer, koteletter, 

pølser og meget andet. Tilbehø-

ret havde vi selv med, og der blev 

prøvesmagt hos hinanden, alt 

mens snakken lystigt gik, og bør-

nene hyggede sig på legeplad-

sen. Sandelig om ikke vi også 

blev beskænket med kaffe efter 

middagen. Hvor hyggeligt. 

Hvor var det dejligt at se så man-

ge nye ansigter. Ikke kun nye i 

TorsdagsTræf regi, men også 

mennesker vi aldrig havde set 

før. 

 

 

En stor tak til arrangørerne for 
deres store arbejde med at sørge 
for grill, siddepladser, stille ser-
vice frem, lave kaffe, sælge drik-
kevarer og ikke mindst oprydning 
af det hele senere. Man kan kun 
håber, at Egebjergklubben genta-
ger grill-arrangementerne til næ-
ste sommer. 

 
 
 

Lone T. 

Dejlig grillaftenDejlig grillaften  

 

Vi vil hermed gerne takke besty-

relsen for det gode initiativ med 

en åben grill-aften i Fælleshuset. 

 

Vi var ca. 30 personer, der fandt 

vej til grillen d. 20 august og vi 

havde alletiders hyggelige aften. 

 

Synd for dem der ikke var med. 

 

Alex og Lis 

Lerholmvej 

Til salg 

Velholdt reol/skænk 

Lyst træ med 2 skydelåger og top 

i matteret glas. 

Bredde 165 cm, højde 105 cm og 

dybde 40 cm. 

Den er skilt ad, så der er ikke no-

get transportproblem. 

Nypris kr. 3500,- 

Nu kr. 500,- 

Ring telf. 4497 8892 

 

Foto: Karen Heide Beck 



Så var det tid til familiespisning 
igen. Det er noget tid siden, at 
det har passet ind i kalenderen at 
deltage, og så har der jo været 
sommerferie, så det var hyggeligt 
at være tilbage. Vi havde misfor-
stået tidspunktet og kom en halv 
time for sent, men blev mødt med 
smil og velkommen og stadig 

masser af mad tilbage. 

Menuen stod på hamburgerryg i 
en lækker sovs, ris og en frisk 
salat med ananas. Det var i hvert 
fald lige noget vores børn kunne 
skovle i sig, og resten af børnene 
løb også snart mætte og glade 

fra bordet, ud og lege. 

 

 

Igen i dag da vi kom hjem, snak-
kede vi om, hvor rart det er sådan 
efter en lang arbejdsdag ikke at 
skulle tænke på mad og opvask. 
Normalt bruger vi nemt 2 timer på 
madlavning, spisning og opryd-
ning. Nu blev disse 2 timer brugt i 
godt selskab og med legepladsen 

lige ude foran. Det er da herligt! 

 

 

 

Familiespisning i fælleshusetFamiliespisning i fælleshuset  

 

Husk næste gang er  

torsdag den 24. september, 

klokken 17.30 

 

 

På gensyn fra Marie og Jaap og 

Alma og Cornelius, Rydtoften 42. 

Pris: 25 pr. person, børn 2-11 år = 10 kr.  

Tilmelding på facebook eller på email til 

familiespisning@egebjergklubben.dk 

SENEST mandag den 21. september. 



Foreningen har tradition for en 
udflugt sidst på sommeren, og 
søndag den 16. august gik turen 
til Cisternerne i Søndermarken, 
hvor man for tiden kan se kunst-
neren Ingvar Cronhammars værk 
”H” - foruden Cisternerne i sig 
selv, som er Danmarks eneste 

drypstenshule. 

 

Dagen startede grå og regnfuld, 
men da de 13 medlemmer af for-
eningen mødtes foran indgangen 
til Frederiksberg Slot, var vejret 
skiftet til sol og varme. Vi gik over 
i Søndermarken, hvor præsident 
Benny bød på et glas vin under 
de store træer, inden vi gik 

”under jorden”. 

 

Cisternernes historie er i korthed, 
at det er et højdereservoir, anlagt 
af Københavns Vandforsyning i 
slutningen af 1850’erne for at for-
syne hovedstadens hastigt vok-
sende befolkning med rent drik-
kevand, efter at koleraepidemien 
i 1853 havde kostet mere end 
4.700 københavnere livet, i høj 
grad på grund af forurenet vand. 
Vandet blev hentet fra bl.a. Dam-

hussøen og Skt. Jørgens Sø.  

Oprindeligt var Cisternerne et 
åbent reservoir, men det blev 
overdækket i 1891. Det ophørte 
med at fungere i 1933, men blev 
først tømt for vand i 1981, hvoref-
ter det lå ubenyttet hen, indtil det 
blev taget i brug som udstillings-
rum, da København i 1996 var 
europæisk Kulturby. Siden har 
det fra 2001-13 huset Museum 
for Moderne Glaskunst, men er 
nu en del af Frederiksbergmuse-
erne og bruges til kunstudstillin-

ger og andre arrangementer. 

 

Det var en oplevelse at gå rundt i 
de fugtige og kolde rum, hvor gul-
vet nu med Cronhammars værk 
er dækket af et stort vandspejl, 
hvor vi gik rundt på gangbroer, og 
med 28 søjler af lysende, falden-
de vand – en musikkomposition 
af komponisten Martin Hall indgår 

også i projektet. 

Efter den fugtige oplevelse var 
det dejligt at komme op i solen 
igen, og vi gik gennem Sønder-
marken til Pile Allé, hvor der var 
bestilt bord i M.G. Petersens Fa-
miliehave. Her var rigtig sommer-
søndagsstemning, og vi nød nog-
le stykker traditionelt dansk smør-
rebrød med et krus øl, inden tu-
ren gik hjem til Egebjerg efter en 

dejlig søndag. 

Kirsten Hagen 

Foto: Karen Heide Bech 

Sensommerudflugt til Cisternerne……..Sensommerudflugt til Cisternerne……..   

 



…med Foreningen til Pinsens Bevarelse…med Foreningen til Pinsens Bevarelse   

 

 

 

 

Følg os på facebook 

 

 

Egebjerg Klubben 



Egebjerg Grill og Pizzabar på 

Egebjergvej har i sommer fået ny 

indehaver, idet Ilhan Filikci har 

overtaget forretningen efter sin 

far, der har haft den i mange år, 

og han fortæller : 

Mit navn er Ilhan Filikci, jeg er 33 

år gammel, og jeg er blevet far til 

2 skønne børn. 

Jeg har siden min far åbnede for-

retningen hjulpet til og været med 

fra start, og jeg står nu klar til to-

tal overtagelse, da min far des-

værre ikke længere kan stå til 

rådighed på arbejdsmarkedet. 

Jeg har i mine yngre år beskæfti-
get mig ved at studere til tandtek-
niker, men færdiggjorde det al-
drig, jeg forsøgte også at læse 
pædagogik i forbindelse med mit 
arbejde som pædagogmedhjæl-
per i en børnehave, men mit in-
derste ønske var i virkeligheden 
blot at stå ved min fars side.  Så 
der fandt jeg mig selv igen, selv-
om jeg utallige gange forsøgte at 
se efter andre muligheder. 
Derudover holder jeg af at holde 
mig i form ved at styrketræne, og 
det hjælper på den fysiske del, 
som arbejdet kræver af mig. 

 

 

Egebjerg Grill og Pizzabar fort-

sætter som sædvanlig med at 

levere retter inden for det italien-

ske og mexicanske køkken, pa-

staretter og både italienske og 

mexicanske pizzaer, og Ilhan lo-

ver, at alt selvfølgelig bliver lavet 

med de allerbedste råvarer. 

Ilhan fortæller også, at han i høje-

re grad vil satse på de lokale kun-

der i Egebjergområdet, og at de 

nu har fået lavet deres egen 

hjemmeside med mulighed for at 

bestille direkte. 

Når du bruger www.egebjerg-
pizza.dk til din online bestilling, 
får du også indtil videre 10% ny-
hedsrabat på menukortet, hvis du 
bare køber for over 50 kroner. 
Fra klokken 15.00 kan du selvføl-
gelig stadig få leveret din bestil-
ling hjem til dig selv, og det ko-
ster 30 kr., når du bare køber for 
over 80 kr. og ellers 40 kr. 

På hjemmesiden kan du også se 

Fødevarestyrelsens kontrolrap-

port med en Smiley uden an-

mærkninger. 

 

Egebjergklubben har i mange år 

haft et godt samarbejde med 

Egebjerg Grill og Pizzabar, fordi 

de har solgt billetter for os til vore 

arrangementer, og det håber vi 

selvfølgelig fortsætter. 

Støt dem der støtter Egebjerg-

klubben ved købe hos dem og 

dermed handle lokalt. 

Finn Madsen 

Vores Pizzeria har fået ny indehaverVores Pizzeria har fået ny indehaver  

 

 

http://www.egebjerg-pizza.dk
http://www.egebjerg-pizza.dk


Pometet er en afdeling af Køben-
havns Universitet, der ligger på 
Agrovej 1, 2630 Tåstrup, og vi 
har i flere år brugt en søndag på 
et besøg, når de havde åbent 
hus, og det har altid været udbyt-
terigt.  
Vi har gjort det både med børn og 
børnebørn, og alle har været gla-
de og har hygget sig med smags-
prøver på de mange forskellige 
typer æbler, pærer, blommer, 
bær, vindruer og meget andet. 
Vi har været med på flere af de 
forskellige rundvisninger med de 
dygtige og inspirerende medar-
bejdere, og det har altid været 
spændende. 
Der er gratis adgang, og hvis du 
er interesseret i have og frugter, 
kan vi kun anbefale en tur til Po-
metet, men kom i god tid, for der 
kommer mange, så der kan godt 
være en gåtur fra den nærmeste 
parkeringsplads. Hvis det er fug-
tigt i vejret, kan gummistøvler an-
befales.  
Vi har i næste spalte ”klippet” tek-
sten om arrangementet på deres 
hjemmeside, og du kan læse me-
re både om Pometet og åbent 
hus arrangementet på pome-
tet.dk 
 

Finn Madsen 

Velkommen til Pometet  
 
Et pomet er en samling af sorter 
af frugttræer og -buske. Ordet er 
afledt det latinske ord "pomum", 
som betyder "frugt på træer". 
Pometets sortsamling er meget 
omfattende - der er bl.a. ca. 750 
æblesorter, hvoraf ca. 250 er 
danske. Inden for andre frugtarter 
ligger sortsantallet mellem 80 og 
120. Den nu afdøde professor i 
frugtavl - Anton Pedersen - ind-
samlede i 1940'erne og 50'erne 
et stort antal sorter, og i 1956 
blev træerne etableret på de nu-
værende arealer i Taastrup. 
Pometets opgave er at producere 
frugt og planter til forskning og 
undervisning ved Københavns 

Universitet og Nordisk Genbank. 

Åbent Hus den 27. septem-
ber 2015, kl. 10:00-16:00 
 
 
I vores æbleudstilling i år lægger 
vi vægt på ekstremer. Vi viser de 
ældste, de største, de sureste og 
de sødeste. På den måde kan 
man se hvor stor en variation vi 
har inden for æbler.  
Desuden har vi som altid rundvis-
ninger, æblekage og orientering 
om hvad der foregår i frugt og 
bær forskningen lige nu. Markér 
dagen i din kalender - mere infor-

mation samt program følger.  

Rigtig god ide til en søndagsudflugtRigtig god ide til en søndagsudflugt  

 

www.egebjergklubben.dk 



 Hvem er Egebjergklubben ?Hvem er Egebjergklubben ?  
Vi er pt. 6 faste bestyrelsesmed-

lemmer + 4 arbejdende supple-

anter. Alle med en vis livserfa-

ring. Vi vælges ved generalfor-

samlingen i foråret og konstitue-

rer os umiddelbart efter.  

Lige nu savner vi 2 personer for 

at  være fuldtallig jf. vedtægterne. 

F.eks. vil en facebook-redaktør 

blive vel modtaget 

 

 

 

Ideer søges. 

Vi prøver at bevare traditionerne 

og samtidig udvikle nye. Det er 

dog ikke sjældent, at vi river os i 

håret for gode ideer, der kan in-

spirere flere aldre samt nye og 

’gamle’ beboere i området.  

 

Indrømmet, det tog mig 10 år at 

opdage Egebjergklubben.  

Ja, jeg kiggede da som regel 

Egebjergbladet igennem, men 

der skulle altså gå ca. 10 år, før 

jeg erkendte at Egebjergklubben 

faktisk også vedrørte mig.  

Så er det jeg sidder og tænker…. 

Gad vide, hvor mange, der har 

det som mig?  

Gør vi i Egebjergklubben nok for 

at introducere os selv? Egebjerg-

bladet kommer næsten en gang 

om måneden med information om 

arrangementer, små lokale histo-

rier og lokale annoncer. Men er 

det nok?  

Hvem er Egebjergklubben 

egentlig? 

Egebjergklubben er en gruppe 

entusiaster, der synes at godt 

naboskab, ”vejskab” og kendskab 

til hinanden er vigtigt. Vi arbejder 

for at udbrede denne oplevelse 

ved at invitere til forskellige 

events i løbet af året. 

   Skriv til bestyrelsen, hvis 

du er vil være med og/eller 

bare vil høre mere. 
Bestyrelsen@egebjergklubben.dk 

Ideer, der kan tilgodese alle eller 

udvalgte grupper af beboere 

(enlige, børnefamilier ældre …) 

modtages med et stort smil og 

tak. Er vi yderligere så heldige, at 

idéhaveren også selv kan hjælpe 

med planlægning m.v., jamen så 

jubler vi.  

 

Egebjergbladet 

Egebjergklubben udgiver Ege-

bjergbladet, der uddeles til alle 

beboere i de ti grundejerforenin-

ger i Klubbens område.  

Hver parcel bidrager gennem 

kontingentet til grundejerforenin-

gen med 15 kr om året til Ege-

bjergbladet. Et beløb, der ikke 

har været reguleret mere end 40 

år.  

Egebjergbladets eksistens er der-

for også afhængig af annonceind-

tægter. 

 

 

 

Bestyrelsen er altid på jagt efter 

nye annoncører og hører meget 

gerne om ideer til nye annoncø-

rer—se annoncepriser på side 2 

og skriv forslag til bestyrelsen. 

Vi kan i et vist omfang hjælpe 

med design af annonce. Kontakt 

undertegnede for yderligere infor-

mation. 

Endelig kan vi være nødt til at 

søge de enkelte parcellers bidrag 

hævet for fortsat at kunne have et 

flot lay-out med i hvert fald 2 far-

vesider. 

Mette Raaschou-Nielsen 
Formand, Egebjergklubben. 



Spil badminton i Egebjerghallen i 11 måneder for kun kr. 250,-. 

 

Vi er primært en forening for motionister, men alle er velkomne. 

 

For at udnytte hallen bedst muligt, spilles der double. Såfremt der er ledige     

baner, kan der dog også spilles single. I bedes selv finde makkere. 

 

Ud over den faste spilletid, arrangerer Egebjerg Sportsklub juleturnering med  

efterfølgende julefrokost. Sidst på sæsonen spilles der klubmesterskab. 

 

Har dette din interesse ? 

 

Se på hjemmesiden www.egebjergsportsklub.dk – m.h.t. ledige baner. 

Udfyld indmeldelsesblanket. 

Hvis der skulle være spørgsmål, kan du skrive til 

post@egebjergsportsklub.dk 

          eller ring til vor baneforvalter Inge på tlf. 27 26 98 64. 

 

På gensyn i Egebjerg Sportsklub. 

 

Venlig hilsen 

BESTYRELSEN                                                                                                                            

EGEBJERG SPORTSKLUB EGEBJERG SPORTSKLUB   

BYENS BEDSTE BADMINTON 

http://www.egebjergsportsklub.dk
mailto:post@egebjergsportsklub.dk


Til kalenderenTil kalenderen  
September 

Torsdag d. 24/9 Familiespisning   Tilmelding 21/9 

Oktober 

Mandag d.   5/10 Deadline Egebjergbladet  

Torsdag d. 29/10 Familiespisning    Tilmelding 26/10 

 

November 

Søndag d. 1/11 Banko 

Mandag d. 2/11 Deadline Egebjergbladet  

Torsdag d. 26/11 Familiespisning   Tilmelding 23/11 
 

December 

Torsdag d. 3/12 Julehygge 

Følg os på facebook 

 

 

Egebjerg Klubben 


