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Følg os på facebook 

 

 

Egebjerg Klubben 

 

Familiespisning med Boller i karry 

torsdag den 29. oktober 

Årets familiebanko i hyggeligt sel-

skab søndag den 1. november 

Opskrift på spændende agernkakao 

Vil du annoncere i bladet? Se side 5, 

8 og 9 



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 

 

 

 

 

www.egebjergfaelleshus.dk 

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. 

 

EGEBJERG FÆLLESHUS 

Agernhaven 8, 2750 Ballerup 
post@egebjergfaelleshus.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 

 

Egebjergbladet  

Udgivet af Egebjergklubben, 

Redaktør: Nete Gabel 

bladet@egebjergklubben.dk 

Redaktionsudvalg: Finn Madsen, 
Erik Pedersen & Mette Raaschou-
Nielsen. 

Tryk: RC Grafisk 

Distribution: Per Groth Andersen, 

Oplag: 840 ekspl. 
www.egebjergklubben.dk 

DEADLINE  
for næste nr.  

2. november 2015 
Alle, nye som gamle beboere 

er velkommen til at sende  

indlæg til bladet…. 

 

Forside: unavngiven kilde fra internettet. 

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


   

Hyggelig familiebanko Hyggelig familiebanko   

søndag den 1. november kl. 14.00søndag den 1. november kl. 14.00  

 

 

 

Som 
sædvanlig skal vi have et 
hyggeligt bankospil i Egebjerg-
klubben, og nu er det igen tid til 
det årlige traditionelle arrange-
ment. Af hensyn til børnenes sen-
getid, har vi ligesom de sidste år 
valgt at afholde det en søndag 
eftermiddag.   

Bankospillet foregår som altid i et 
stille og roligt tempo, så det er 
netop noget, hvor man kan tage 
børnene med. 

Pladepriserne er også 
”børnevenlige”, og der er som 
altid spændende, flotte gevinster 
både ved 1 række, 2 rækker og 
ved fuld plade, og der er selvføl-
gelig også sidegevinster.  

Vi spiller 6 spil og et ekstraspil 
med større præmier, hvor man 
kan købe ekstra plader. Der er en 
lille pause efter 3. spil, hvor vi 
sælger et ringlotteri - også med 
fine præmier. 

Baren har åbent hele eftermidda-
gen med salg af vand, øl og vin til 
de sædvanlige små priser, og der 
bliver også mulighed for at købe 
kaffe og hjemmebagt kage. 

Vi starter som nævnt spillet kl. 
14.00, men dørene åbnes allere-
de kl. 13.30, og der plejer at være 
rift om pladserne, så kom i god 
tid. 

 

 

Vi regner med at slutte omkring 
kl. 16.30, så der stadig er tid til at 
forberede søndagsmiddagen. 

Af hensyn til børnene foregår 
rygning selvfølgelig udenfor un-
der åben himmel denne dag. 

Vi glæder os til at se jer i Ege-
bjergklubben, Agernhaven 8. 

Alle er velkomne. 

Egebjergklubben - bankoudvalget  

 

Med mange  

flotte præmier! 

Redaktø
ren anbefale

r 

alle a
t delta

ge—det er 

super hy
ggelig

t 



  

Efterårshygge Efterårshygge ––  lav din egen agernkakaolav din egen agernkakao  

Efteråret er over os. Bladene 

er ved at få flotte farver og der 

er masser af dejlig frugt i ha-

ver og butikker. 

Efteråret er også en tur i sko-

ven, hvor det lige nu bugner 

med olden. 

Wikipedia: 

Olden er agern og bog, altså 

hhv. egens og bøgens frug-

ter, der inden for botanikken 

betegnes som nødder. Ol-

den spiller en betydelig rolle 

som føde for vilde dyr og 

fugle og havde tidligere me-

get stor betydning som hus-

dyrfoder til især svineavl. 

I dag samler vi især olden og 

kastanjer til dekorationer og 

hobby. Vi knækker måske de 

fine 3-kantede nødder af bog 

og spiser kernen inden i. Det 

smager lidt som rigtige nødder 

og er sjovt at spise på turen. 

 

Agern-kakao: 

Næste gang du er skoven 

skulle du også prøve at samle 

en pæn bunke pæne agern og 

tage med hjem. Man kan nem-

lig lave kakao af agern. Det er 

lidt tidskrævende, men smager 

godt, og så er det sjovt at lave 

kakao af skovens materialer  

Her får du opskriften: 

Find nogle store egetræer – 

der er mange af dem i Ege-

bjerg  

Saml en masse agern. Du skal 

kun bruge de nye og modne, 

dvs. dem, der ligger på jorden. 

Når du kommer hjem checker 

du dem alle for ormehuller og 

andet gnav. Du skal KUN bru-

ge de fine og rene. Resten 

skal smides væk. 

Agern’erne ristes på en tør 

pande. 

Tag skallen af, når de er ble-

vet kolde. Smid skallerne væk. 

Agernnødderne indeni hakkes 
fint. 
De hakkede agern skoldes  
med kogende vand, der hæl-
des over. De skal ikke stå i  
vandet! 
Lad dem dryppe af. 
Gentag skoldningen 3-5 gan-
ge. Dette fjerner garvesyren. 
Lad de skoldede agern tørre 
godt. 
Rist dem på en pande til de er 
brune og helt tørre. 
Mal til sidst de ristede agern i 
en morter eller en kaffemølle. 
Nu har du lavet din første 
Agernkakao! 
 
Så er det tid til at smage: 
Varm lidt mælk i en gryde (jeg 
foretrækker minimælk, men 
letmælk kan også bruges). 
Rør (i en kop) lige dele sukker 
og agern-kakao sammen med 
lidt mælk. Sørg for, at der ikke 
er klumper. 
Tag mælken af varmen, når 
den koger og rør en passende 
mængde af agern-kakao-
massen i. Du må smage dig 
frem, hvor meget ”en passen-
de” mængde er.  
 
VELBEKOMME! 
 
Der er blåsyre i agern og blå-

syre er giftig i store mængder, 

Så drik din agernkakao med 

måde. Blåsyre er også det, der 

gør mandler bitre og æbleker-

ner bitre. 

God fornøjelse. 

Mette Raaschou-Nielsen 

 

   



 

 

Kryds i kalenderen Kryds i kalenderen ––  torsdag d. 29. oktober!torsdag d. 29. oktober!  

Især, hvis du og familien kan lide Boller i karry! 

Hele 35 voksne og børn spiste 

med i september. Jeg var der 

desværre heller ikke denne 

gang, men det forlyder, at det 

igen var en rigtig hyggelig af-

ten, med rigelig mad til sultne 

maver og trætte hoveder. 

Næste gang er altså torsdag 

den 29. oktober 2015 kl. ca. 

17.30. – Og denne gang har vi 

allerede fået afsløret, at menu-

en vil være Boller i karry. 

Uhmmm, jeg glæder mig alle-

rede. Det er længe siden jeg 

har fået boller i karry, så jeg vil 

gøre meget for at komme. Ses 

vi? 

Tilmelding som sædvanlig se-
nest mandagen før, dvs. man-
dag den 26. oktober på face-
book eller via email:  familie-
spisning@egebjergklubben.dk 
 

 

Prisen er også den sædvanli-

ge: 25 kr. pr. person, børn 2-

11 år koster 10 kr. Der serve-

res postevand til maden, men 

det er muligt at købe andet i 

baren. 

 

På gensyn den 29. oktober 

Mette Raaschou-Nielsen 

”Heldet følger de tossede” ”Heldet følger de tossede” ––  

siger man…siger man…  

… så vi må godt tossede i 

Egebjergklubben. Vi har nem-

lig været heldige at få særde-

les kvalificeret hjælp til design 

af annoncer til Egebjergbladet. 

Erik Hagen, der er kendt som 

redaktør af Egebjergbladet 

gennem mange år, har sagt ja 

til at hjælpe med at udvikle og/

eller rette annoncer til, så de 

passer til et blad som Ege-

bjergbladet.  

Vi glæder os til samarbejdet. 

Vi modtager primært annon-

cer, der retter sig mod lokal-

området, men tøv ikke med at 

kontakte os, hvis du for ek-

sempel bor i lokalområdet – 

eller lige udenfor – og tilbyder 

ydelser, der er mere generelle. 

Egebjergbladet omdeles til ca. 

800 husstande i Egebjerg 10 

gange om året. Som annoncør 

skal du huske, at hver af disse 

husstande har netværk, der 

også rækker udenfor Ege-

bjerg. 

Kontakt Egebjergbladet på 
email:  
bladet@egebjergklubben.dk, 
hvis du vil annoncere i Ege-
bjergbladet, men ikke lige har 
den rette annonce. For et min-
dre beløb kan du med Eriks 
hjælp få designet din annonce. 
Se i øvrigt priser på side 2 og 

mere side 8 og 9. 

 

mailto:familiespisning@egebjergklubben.dk
mailto:familiespisning@egebjergklubben.dk
mailto:bladet@egebjergklubben.dk


   

Kursen blev sat mod Stevns………………..Kursen blev sat mod Stevns………………..  

Hans og jeg følte os ret heldi-

ge, da vi fik et tilbud om at del-

tage i Seniorklubbens årlige 

skovtur. Vi takkede straks ja, 

indbetalte et mindre beløb for 

deltagelsen, og satte kryds i 

kalenderen til tirsdag den 4. 

august, mødested: Fælleshu-

set. Da vi kom derover, fem 

minutter i god tid, var forenin-

gens medlemmer godt i gang 

med at få en lille én, på grund 

af en fødselsdag, en god start 

for langt de fleste.  

Bussen kom også i god tid, og 

med god plads til de 35 delta-

gere, chaufføren var flink og 

de rejsende snaksaglige :-) På 

grund af vejarbejde på ringve-

jen mod Køge gik det lidt lang-

somt ,men det lagde nu ikke 

nogen dæmper på snakketø-

jet. Målet for turen var, i første 

omgang, til Traktørstedet Hø-

jeruplund, ved Stevns Klint, 

hvor der var bestilt en frokost 

buffet.     

 

 

Flaget var hejst, solen skinne-

de og der var dækket op i en 

stue for sig, så vi ikke forstyr-

rede andre gæster - I prisen 

var der inkluderet en genstand 

pr. person i prisen, maden var 

fin og der var nok af det. Efter 

spisning havde vi tid på egen 

hånd. Jeg har aldrig været på 

Stevns Klint før, og skulle na-

turligvis både ind i kirken (aller 

yderst på klinten) og ned ad  

100 trin for at se på de forskel-

lige lerlag i Klinten. Turen op 

var bare en anelse mere be-

sværlig. Stedet er på Unescos 

Verdensarv, og et besøg 

værd. 

    



  

 

………………….af Lis Folke………………….af Lis Folke  

Turen gik videre af små idylli-
ske veje, med gode råd til 
chaufføren fra både højre og 
venstre side i bussen, - der var 
nemlig ikke al for mange skilte 
på vej mod Borup, hvor vi 
skulle drikke eftermiddags kaf-
fe på ”Malerklemmen”, en lille 
samling huse fra 1758, der nu 
udover flere forskellige steder 
for bespisning, også rummede 
gamle ting og sager. Et spæn-
dende sted. Vi fik dejlige æble-
skiver, og nok var der kun offi-
cielt beregnet tre til hver, men 
kromutter kom med mange 
flere.   

Hjemkomst til Fælleshuset lidt 
forsinket men uden at få en 
ekstra regning, Seniorklubben 
siger tak til Ballerup Turistfart, 
vi bruger jer gerne igen. 

På vegne af to glade tur rej-
sende, vi kommer gerne med 
en anden gang.  

Lis Folke 

 

 



En annonce i Egebjergbladet er En annonce i Egebjergbladet er 

en direkte kontakt til næsten 800 en direkte kontakt til næsten 800 

husstande i Egebjerghusstande i Egebjerg  

 

Annoncering i Egebjergbla-

det giver dig en god og billig 

mulighed for at optimere 

kendskabet til din virksom-

hed hos nuværende og kom-

mende kunder i Egebjerg-

området. 

Egebjergbladet udsendes til 

alle husstande i det ”gamle” 

Egebjergkvarter. Det er nor-

malt på 12 sider med 4 farver 

på for- og bagside, og det ud-

deles med vore egne bude 10 

gange om året, og det samle-

de oplag er på 840 stk. Bladet 

kan også ses både på vores 

hjemmeside og via vores Fa-

cebookgruppe. 

Egebjergbladet udgives af 

Egebjergklubben, der er en 

beboerforening, som er stiftet 

den 25.9.1969, og medlemmer 

af klubben er beboerne i kvar-

terets 10 grundejerforeninger.  

Egebjergklubben afholder og-

så i løbet af året mange for-

skellige arrangementer både 

for børn og voksne, og de fle-

ste er i Egebjerg Fælleshus. 

Du kan se mere på vores 

hjemmeside egebjergklub-

ben.dk/, hvor du også kan se, 

hvem der er i bestyrelsen. 

Derfor er du som annoncør 

samtidig med til at støtte det 

lokale foreningsliv, og til gen-

gæld går vi selvfølgelig ud fra, 

at beboerne også støtter vores 

annoncører. Du får kontakt 

med hele kvarteret på en lokal 

og effektiv måde, og kontakt-

prisen er meget rimelig. 

På den næste side kan du se 

vores annoncepriser og -

formater, og da vi i øjeblikket 

kun har to sider med farve, er 

det selvfølgelig begrænset 

hvor mange annoncer, der kan 

blive med farve, men hvis du  

angiver, at du vil betale farve-

tillæg, så kommer din annonce 

med farve, når der er mulighed 

for det. Vi laver annonceaftaler 

for et år af gangen, og hvis du 

ikke har en færdig annonce, 

så hjælper vi gerne med ud-

formningen, og det koster fra 

350 kr. 

Vi glæder os til at høre fra dig, 

enten som direkte til bla-

det@egebjergklubben.dk eller 

til bestyrelsen bestyrel-

sen@egebjergklubben.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Egebjergklubbens bestyrelse 

http://egebjergklubben.dk/
http://egebjergklubben.dk/
mailto:bladet@egebjergklubben.dk
mailto:bladet@egebjergklubben.dk
mailto:bestyrelsen@egebjergklubben.dk
mailto:bestyrelsen@egebjergklubben.dk


 Hel side 270 x 188 mm 

Pr. måned kr. 650,-  

Evt. farvetillæg kr. 200,- 

Halv side 133,5 x 188 mm  

Pr. måned kr. 480,-  

Evt. farvetillæg kr. 150,- 

Kvart side 58 x 188 mm   

Pr. måned kr. 320,-  

Evt. farvetillæg kr. 100,- 

To spalter 88 x 124 mm 

Pr. måned kr. 320,-  

Evt. farvetillæg kr. 100,- 

To spalter 42,5 x 124 mm 

Pr. måned kr. 180,-  

Evt. farvetillæg kr. 50,- 

 
En spalte 42,5 x 60 mm 

Pr. måned kr. 95,-  

Evt. farvetillæg kr. 30,- 

En spalte 88 x 60 mm 

Pr. måned kr. 180,-  

Evt. farvetillæg kr. 50,- 

Annoncepriser og formater i Egebjergbladet 2015 



   

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


 

Hvem kan søge? 

Alle, der arbejder frivilligt og 

engageret med at forbedre og 

udvikle bygningsarven kan sø-

ge økonomisk støtte til et pro-

jekt. 

Realdania har gennem en år-

række støttet ildsjæle i det byg-

gede miljø. Nu inviterer vi alle, 

som arbejder frivilligt og passio-

neret med bygningsarven, til at 

føre gode ideer ud i livet. Det 

sker med kampagnen Under-

værker—bygningsarvens ild-

sjæle, der skal gøre det lidt let-

tere at gøre sin idé til virkelig-

hed, og som frem til 2017 vil 

bakke op om ildsjælenes vigtige 

indsats med økonomisk støtte, 

netværk og inspiration. 

Måske brænder du for at redde 

en gammel bygning. Måske er 

bygningen blot en ramme om 

nye aktiviteter som f.x. kunst, 

kultur eller fællesskaber. Det 

afgørende er, at dit projekt ska-

ber nyt liv, nye samlingssteder 

og forbedret livskvalitet med 

udgangspunkt i bygningsarven. 

Hvor meget kan der søges? 

Der kan maksimalt søges om 

1.000.000 kr. til et projekt igen-

nem kampagnen. Afhængig af 

projekternes størrelse og finan-

sieringsbehov vil der blive lagt 

vægt på medfinansiering. 

www. underværker.dk 

Deadline for ansøgning er den 27. januar 2016 kl. 12.00 

De valgte projekter offentliggøres i marts 2016. 

 

Honning 
fra min bror der er biavler 

1 bæger 20 kr  

ca 450gr (2014 høst) 

Frank Damgaard  

28110142 / 44971020 

Kastebjergvej 26A 

 

 

Ildsjæle skaberIldsjæle skaber  

underværker!underværker!  



 
Til kalenderenTil kalenderen  

Oktober 

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 


