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Leje af lokaler i Egebjerg Fæl-

leshus? 

Reservation af Fælleshuset kan ske 

torsdage kl. 20-21, når der er tors-

dagstræf. 

 

Når TorsdagsTræf holder lukket på 

grund af ferie eller arrangementer, 

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 reser-

vationsgebyr.  

 

Der udlejes ikke til ungdomsfester.  

 

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 

 

320 kr. 

480 kr. 

 

100 kr. 

150 kr. 

 

For annoncering skriv til bladet@egebjergklubben,dk 

Foreninger og kontaktmulighederForeninger og kontaktmuligheder  

www.egebjergfaelleshus.dk 

  
Egebjergklubben 

Formand: Mette Raaschou-Nielsen; 

bestyrelsen@egebjergklubben.dk 

www.egebjergklubben.dk 

Blomstervennerne 

Formand: Elise Quottrup;  

frantsquottrup@outlook.dk 

Egebjerg Bridgeklub 

Formand: Dan Bartholdy;  

bibidan@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 

Godt nytår til alle ! 

2016 er i gang. Forhåbentlig med 

masser af spændende og lokale 

historier her fra Egebjerg, som 

kan røre os. For at dette kan ske 

er det vigtigt, at DU giver din 

mening til kende og deler din hi-

storie med os. 

For at vi kan få et godt blad, skal 

du derfor sende dit indlæg til  

bladet@egebjergklubben.dk 

Jeg glæder mig til at høre fra dig. 

 

 

Nete Gabel/Redaktør 

 

 

 

 

 

 

 

Forside foto: Morten Gabel 

DEADLINE 

For næste nr. 

8. februar 

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


FamiliespisningFamiliespisning  

Vi forsætter også i det nye år 

med hyggelig familiespisning den 

sidste torsdag i måneden,  

og første gang bliver  

torsdag den 28. januar  

kl. 17.30 
Menuen bliver ungarsk gul-

laschsuppe med brød til, for 

det er jo vinter, koldt og januar. 

Der kommer både en børneven-

lig udgave og en mere krydret til 

de voksne.  Spisning, når maden 

er klar, men vi sætter os til bords 

senest kl. 18. 

Prisen er stadigvæk kun 25 kr. pr. 

voksen og 10 kr. pr. barn 2-11 år 

– HUSK vi modtager kun 

kontanter. 

Der er som sædvanlig kander 

med vand på bordene, og hvis 

man har lyst til andet, så er baren 

åben med sodavand, øl eller vin 

til de sædvanlige rimelige priser. 
 

Denne torsdag vil det også være 

muligt at købe billetter til faste-

lavn (se andetsteds i Egebjergbla-

det, side 7). 

HUSK bindende tilmelding senest 

mandag den 25. januar på  

familiespisning@egebjergklubben.dk 

eller på Facebook. 

 

På gensyn til familiespisning og 

fastelavn. 

 

Familiespisningsudvalget 

Honning 
fra min bror der er biavler 

1 bæger 20 kr  

ca 450gr (2014 høst) 

Frank Damgaard  

28110142 / 44971020 

Kastebjergvej 26A 

  

  

 

Til opskrifterne på side 6 

kan honningen købes lokalt  

 

 

Billetter til fastelavn kan kø-

bes hos den lokale 

grill & pizzabar 



Godt nytårGodt nytår  

Det er blevet tid til, at vi (igen) 

skal huske at skrive et nyt årstal 

– 2016 – skudår – året med næ-

sten så få ”gratis” feriedage som 

det er muligt og et årsskifte præ-

get af store internationale og po-

litiske overskrifter som klimaafta-

le og flygtninge. 

I Egebjerg går det heldigvis lidt 

mere fredeligt. Ikke upåvirket – 

men fredeligt. En tur rundt i om-

rådet Nytårsdag afslørede, at 

mange havde haft en god nytårs-

aften, men også havde været sam-

vittighedsfulde nok til at stå op og 
rydde op på gader og veje. Dejligt 

at se. 

Med et nyt år nærmer sig også 

tiden for Generalforsamlinger.  

Egebjergklubben og Egebjerg Fæl-

leshus indkalder som sædvanlig til 

generalforsamling sammen og i år 

bliver det torsdag den 3. marts 

2016 kl. 19.30. Se mere andet-

steds.  

For at sikre at alle ved, hvem 

Egebjergklubben og Egebjerg Fæl-

leshus egentlig er, følger her en 

kort beskrivelse: 

Egebjergklubben afholder ar-

rangementer, der skaber mulig-

hed for kendskab og samvær på 

kryds og tværs af aldersgrupper, 

interesser og arbejdsmæssig bag-

grund i Egebjergkvarteret. Blandt 

aktiviteterne kan nævnes Faste-

lavn, St. Bededagsaften, Åben 

Grill, Skt. Hans, vin aften, jazz, 

banko samt de månedlige familie-

spisninger og de ugentlige Tors-

dagsTræf.  

Derudover er Egebjergklubben  

også ansvarlig for Egebjergbladet. 

Egebjergklubben søger flere nye 
bestyrelsesmedlemmer.  

Bestyrelsen består jf. vedtægter-

ne af 8 medlemmer valgt for 2 år 

samt mindst 5 medlemmer/

suppleanter valgt for i år.  

 

OBS! 

For at kunne opretholde aktivi-

tetsniveauet søger vi i 2016 

mindst 4 nye medlemmer, da 

to poster har været ubesatte i 

det forløbne år og mindst to 

medlemmer ikke ønsker at gen-

opstille. 

Egebjerg Fælleshus driver, 

vedligeholder og forestår udlej-

ning af Fælleshuset. Bestyrelsen 

består jf. vedtægterne af 5 med-

lemmer, hvoraf max. 1 medlem 

må være bosiddende udenfor 

området. Tæt knyttet til Egebjerg 

Fælleshus er også Håndværker-

gruppen, der hjælper med små og 

store reparationer samt vedlige-

holdelsesarbejder i Fælleshuset – 

med det formål at holde udgifter-

ne til vedligeholdelse nede. 

  

På gensyn til mange hyggelige ti-
mer. 

Mette Raaschou-Nielsen 

Formand Egebjergklubben  

 



Indkaldelse til GeneralforsamlingIndkaldelse til Generalforsamling  

Forår er også lig med Generalfor-

samling i Egebjergklubben og Fæl-

leshuset. 

Torsdag den 3. marts 2016 kl. 

19.30 afholdes generalforsamling i 

begge foreninger i Fælleshuset. 

Mens beretninger, regnskab og 

valg finder sted, byder vi på et 

glas vin, en kop kaffe og kage 

(forhåbentlig hjemmebagt) 

Aftenens program er: 

Generalforsamling i Egebjergklub-

ben: 

Dagsorden jf. vedtægterne: 

 
1.Valg af dirigent 

2.Beretning 

3.Regnskab 

4.Indkomne forslag  

5.Budget 

6.Valg 

7.Eventuelt 

Efter en kort pause fortsætter vi 

med generalforsamling i Egebjerg 

Fælleshus 

 

Dagsorden jf. vedtægterne: 

 

1.Valg af dirigent 

2.Beretning fra Fælleshuset 

3.Regnskab for Fælleshuset 

4.Indkomne forslag 

5.Valg af bestyrelse 

6.Valg af 2 revisorer og  

1 revisorsuppleant.  

7.Eventuelt 

 
På gensyn. 

Jan og Mette 

 

Formænd i hhv. Egebjerg Fælleshus 

og Egebjergklubben 

………………………...i Egebjergklubben og Egebjerg Fælleshusi Egebjergklubben og Egebjerg Fælleshus 

 



Vinteropskrifter fra redaktøren….Vinteropskrifter fra redaktøren….  

 

Lækre Ingefær-shots…. 

I denne kolde vintertid bringes 

hermed opskrift på lækre ingefær

-shots.  

Drikken siges at være god mod 

gigt, men jeg er sikker på at det 

er godt for snue, ondt i halsen og 

alt muligt andet.  

Om ikke andet, er det en frisk 

morgen-vækker, der ikke kan væ-

re skidt for noget….. 

 
250 gram ingefær skrælles og 

hakkes.  

Koges med 0,7 liter vand i 20 mi-

nutter. 

Sigtes og blandes med saft fra 3 

citroner og 3 spsk. honning. 

Hældes på flaske og opbevares i 

køleskab. 
 

 

 

 

Nete Gabel / Redaktør 

 

Sprød rødkålssalat med tørrede tranebær, mandler og feta. 

Jeg var inden jul til fødselsdag og fik serveret denne fantastiske salat 

som tilbehør til kød. Siden er den blevet lavet op til flere gange, og er 

pt. min favorit salat. Jeg vil gerne dele salaten med jer, og håber I vil sy-

nes om den  

 
Salat: 

600-700 g rødkål 
1 tsk. havsalt 

80 g. tørrede tranebær 

1stort rødløg 

 

Dressing: 

½ dl. koldtpresset mandelolie 

3 spsk. kirsebær eller hindbær-eddike 

2 spsk. honning 

 

Topping: 

80 g. mandler 

lidt olivenolie 

havsalt  

80 g. fetaost 

 

Salat: 

Skær stokken af rødkålen og kassér den. Snit rødkålen i tynde skiver på 

max 2 mm. Vend rødkålen med salt i en stor skål og lad den trække i ½ 

time. 

Hak rødløget så fint som muligt. 

 

Dressing: 

Rør mandelolie, eddike og honning sammen. 

 

Topping: 

Hak mandlerne groft og rist dem i lidt olivenolie på en varm pande til 

de er gyldne. Krydr efterfølgende med salt. 

 

Bland rødkål, tranebær, rødløg og halvdelen af mandler med dressingen 

og arranger på et fad. Top med smuldret feta og resten af de ristede 
mandler. 



Fastelavn…...Fastelavn…...  

Vinden kan tude, regnen kan sile 

ned og Snemand Frost kan være i 

sit es…. I Egebjergklubben holder 

vi fast og inviterer til  

Fastelavnsfest søndag 

den 7. februar 2016  

Kl. 14-17 I Fælleshuset. 

Mød glad op i festlig udklædning 

og deltag i konkurrencen om 

bedst udklædte.  

Der vil være tøndeslagning for 4 

aldersklasser: en tønde til de 

mindste, en tønde til mellemste, 

en tønde til de store børn samt 

en tønde til voksne. 

Traditionen tro vil der også være 

slikposer til alle børn. 

Baren vil være åben med det 

sædvanlige udvalg OG i dagens 

anledning også kaffe/te/

kakaomælk med friskbagt faste-

lavnsbolle.  

Pris: 30 kr. pr. barn.  

Billetter kan købes frem til den 

31. januar 2106 ved familiespis-

ning, torsdagstræf og i Egebjerg- 

grillen. Husk at have kontanter 

med. 

 



Aktivitetsområdet………………Aktivitetsområdet………………  

Pæremose Havn er aktivitets-

område på Pæremosevej 37c, 

Ballerup. 

Alle er velkomne til at benytte 

Pæremose Havn til friluftsakti-

viteter, når der ikke er spej-

dermøder. 

Du er velkommen til blot at 

besøge Pæremose Havn som 

enkeltperson eller mindre 

gruppe. Der er også muligt at 

reservere enkelte faciliteter til 

arrangementer med minimum 

10 deltagere. 

Det er altid muligt, at gå ture i 

området, og benytte de dele af 

området, som ikke er reserve-

ret. Du skal blot huske at tage 

hensyn til andre brugere af 

området. 

Reserver en af vores facili-

teter. Ønsker du at reservere 

en af vores faciliteter til f.eks.  

 

et skolearrangement, en bør-

nefødselsdag eller lign., kan du 

sende en mail til  

havnen@spejder.dk 

Du kan reservere to måneder 

før arrangementet. Skoler og 

institutioner kan reservere et 

år før arrangementet, hvis det 

ligger på hverdage mellem 7.00 

og 16.30. 

Du får normalt svar i løbet af 

nogle dage. Det koster ikke 

noget at reservere, til gengæld 

skal du også selv sørge for 

brænde, fjerne affald mv. Har 

du ikke mulighed for selv at 

medbringe brænde, kan du kø-

be brænde, hvis du angiver det 

på forhånd. Grundtanken er at 

alle som bruger området, pas-

ser på det. Efterlad derfor om-

rådet mindst lige så pænt, som 

da du kom. 

 

Faciliteter og udstyr 

Udforskningsbroen og bålplad-

sen; Bemærk at hvis børn un-

der 12 år skal ud på udforsk-

ningsbroen, skal du også låne 

redningsveste. 

Shelteren; kan benyttes til 

overnatning. 

Bålhytten; det er også muligt at 

låne bålpander, popcorn-net, 

muggs, gryde mv. 



………………...Pæremose Havn ………………...Pæremose Havn   

Foreninger, skoler, institutio-

ner o.lign. kan reservere føl-

gende: 

Aktivitetskasse Geologi, Akti-

vitetskasse Vand, Aktivitetskas-

se Land, 8 GPS’ere, Aktivitets-

kasse Vind & Vejr, Jolle m. red-

ningsveste kan benyttes når 

vandtemperaturen er over 12 

grader. Normalt i perioden 

15/5 til 15/9. 

Detaljeret liste over indholdet 

i aktivitetskasser og bålhus fin-

des via ballerup.spejder.dk/

phavn, her finder du også reg-

ler for brug af området.  

Ønsker du at reservere, kan 

du sende en mail til  

havnen@spejder.dk 

 

Det Danske Spejderkorps  

Ballerup Gruppe  

ballerup.spejder.dk/phavn 

Pæremose Havn er udviklet 

med økonomisk støtte fra A.P. 

Møller og Hustru Chastine Mc

Kinney Møllers Fond til alme-

ne Formaal og Friluftsrådet. 

Ballerup Kommune stiller om-

rådet til rådighed. Trygfonden 

har støttet med sikkerhedsud-

styr. Det Danske Spejder-

korps, Ballerup Gruppe står 

bag Pæremose Havn. Området 

drives udelukkende ved frivillig 

indsats. 

 

 



BESTJÅLET…………BESTJÅLET…………  

Min fødselsdag i år (2015)blev 

helt og aldeles anderledes end 

den har været før. Den startede 

så dejlig med en masse hilsner på 

Facebook, som jeg til dels kunne 

nå at kommenterer, inden vi skul-

le hanke op i kufferterne og med 

taxa til Høje Tåstrup, hvorfra vi 

skulle køre til Fredericia. Fordi vi 

ankom i god tid, tænkte jeg, at jeg 

da lige så godt kunne gå ind i 7 

eleven og købe returbilletter fra 

Fredericia til Høje Tåstrup, til når 

vi kom tilbage til landet otte dage 

senere, den 27. september. Det 

gjorde jeg så og satte mig tilbage 

på bænken ved siden af Hans. To-

get afgik kl. 12.13, vi fandt vore 

pladser og Hans gik ud for at 

”nette sig”. Mens han var der, 

fandt jeg ud af, at min pung mang-

lede fra rygsæk/tasken! Sikke en 

ubehagelig følelse. Heldigvis har 

jeg altid haft nødnumre på min 

mobiltelefon, så første træk var 

et ringe til ”spær kort”. Her blev 

jeg spurgt, om der var en pinko-

de til kortet i pungen. Nej. Der-

næst blev der bestilt et nyt kort 

til mig, med samme pinkode.  

Jeg var selvfølgelig rystet og bad 

Hans (min egen forhenværende 

politimand) om at ringe videre, 

for Sundhedskortet, Kørekortet, 

FB-kortet, Rejsekortet, Biblio-

tekskort var også væk og især de 

tre førstnævnte kort, skulle ingen 

andre have glæde af. Det klarede 

han fint. Puha lidt lettet. Derefter 

sendte jeg en sms til vores genbo 

og nabo, for at bede dem om, at 

holde ekstra øje med huset, for 

adressen stod jo på Sundheds-

kortet. Det lovede de. På Frede-

ricia Banegård fik vi fat i numme-

ret til 7 elevens hovedkontor. 

Der holdt man imidlertid week-

endlukket og var åben igen man-

dag fra kl. 10 – på det tidspunkt 

ville vi befinde os langt nede i 

Tyskland, så min bror overtog 

den opgave. 

Ved hotellet i Fredericia fik jeg så 

politianmeldt tyveriet til Vesteg-

nens politi (den slags skal anmel-

des til den politikreds man tilhø-

rer), og så var der faktisk ikke 

meget mere jeg kunne gøre. Jeg 

havde inviteret Hans på fødsels-

dagsmiddag og tankerne kunne til 

dels dreje sig om noget andet.  

Vi fik heldigvis en pragtfuld tur 

alligevel, flodkrydstogt på Donau i 

fem døgn kan anbefales, og først 

da vi nærmede os Danmark igen 

kom tankerne myldrede frem. 

Man føler sig magtesløs og kræn-

ket og vred og jeg gruede mig da 

også noget til at se om vi havde 

haft uindbudte gæster, for vores 

adresse stod jo på både Sund-

hedskort og Kørekort. 

Ved hjemkost kunne jeg så se, at 

tyven havde hævet kr. 5.000,00 + 

kr.2.000,00 i to forskellige kon-

tant automater + købt benzin for 

kr. 368,29 på Uno X, alt sammen 

indenfor 25 minutter og alle tre 

steder i Tåstrup.  Efterfølgende 

har jeg brugt tid på at få frem-

skaffet nye kort og tilværelsen er 

normal igen, sådan da. 

Lis Folke 

 



Grundejerforeningen EgebjerglundGrundejerforeningen Egebjerglund--Syd…………..Syd…………..        

                                                                                holder generalforsamlingholder generalforsamling  

torsdag d. 17. marts 2016 kl. 19.30 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 indbydelsen sidst i februar, så skriv til post@egebjerglund-syd.dk eller 

ring til 53 83 65 02. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

Dette område er Egebjerglund-

Syd. 

http://www.egebjerglund-syd.dk
mailto:post@egebjerglund-syd.dk


Til kalenderenTil kalenderen  
Januar 

Torsdag d. 14/1 Torsdagstræf 

Torsdag d. 28/1 Familiespisning    Tilmelding 25/1 

 

Februar 

Søndag d. 7/2 Fastelavn     Billetter hos Egebjerg grill, til Torsdagstræf eller Familiespis-

     ning frem til 31/1 

Mandag d. 8/2 Deadline Egebjergbladet  

Torsdag d. 25/2 Familiespisning     

 

Marts 

Torsdag d. 3/3 Generalforsamling for  

 Egebjerklubben og Fælleshuset. 
 

Torsdag d. 17/3 Generalforsamling for  

 Egebjerglund Syd 
 

Torsdag den 31/3 Familiespisning    

 


