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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.  

 

Der er trådløst internet (WiFi) i 

Fælleshuset. Adgangskode 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: ?

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 

  DEADLINE 

 for næste nr. 

30.05.2016 

FÆLLESHUSETS BESTYRELSE: 

Formand: Christian Sørensen 

Kasserer: Svend Jensen 

Sekretær: Benny Lyng Rasmussen 

Bjørn Kraglund 

Jan Tegner 

MobilePay 
Egebjergklubben arbejder på at kunne modta-

ge 

betalinger via MobilePay 

Til det har vi brug for en smartphone 

Hvis der er nogen, som ligger inde med en 

gammel smartphone, som de vil donere til 

formålet, så giv os et praj på  

bestyrelsen@egebjergklubben.dk. 

Mvh. Kassereren 

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


Ny bestyrelse i Egebjergklubben ….Ny bestyrelse i Egebjergklubben ….  

På den ekstraordinære generalforsamling i Egebjergklubben den 31.03.2016 blev de 4 bestyrel-

sespladser, der var ledige til besættelse i 2016 lykkeligvis besat. Egebjergklubbens fortsatte ek-

sistens er dermed sikret, da der nu er et tilstrækkeligt antal medlemmer i bestyrelsen til, at 

den er beslutningsdygtig. 

På det efterfølgende møde i bestyrelsen den 14.04.2016 skulle bestyrelsen så konstituere sig 

med valg af formand, sekretær/næstformand og kasserer.  Efter en god debat og et mildt pres 

på mødedeltagerne faldt valgene på plads, og den siddende bestyrelse for det kommende år er 

herefter:  

 

Formand: André Westh 

Sekretær/næstformand: Frank Damgaard 

Kasserer: Lisbeth Navntoft 

Bestyrelsesmedlem Inge Pedersen 

Bestyrelsesmedlem Jørn Ishøi 

Bestyrelsesmedlem Erik G. Pedersen. 

 

Der er dermed 2 nye ansigter i bestyrelsen på posterne som formand og sekretær/

næstformand. Det har vi imidlertid gode erfaringer med, da nye koste jo som bekendt har ry 

for at feje godt. 

Bestyrelsen trak straks i arbejdstøjet og gennemgik aktiviteterne, som vi satser på at afvikle til 

gavn og glæde for alle vores grundejere, der er tilknyttet vort dejlige område. 



Midsommerfest i FælleshusetMidsommerfest i Fælleshuset  

Som det er tradition, arrangerer Egebjergklubben igen i år fællesspisning og hyggeligt samvær i 

Fælleshuset 

Sankt Hans aften torsdag den 23. juni klokken 18.30 

Menuen bliver, som den plejer, flotte bøffer med kartoffelsalat, ta’ selv salatbord og flutes, og baren er åben 

med vin, øl og sodavand til de sædvanlige billige priser. Der bliver dækket bord og tændt op i grillerne, så alt 

er klar til, at du selv steger din bøf fra klokken 18.30. Når vi er færdige med at spise, kan I gå over til Fælles-

virkes bål med båltale ved Teglværksøen klokken 21.00, hvis I har lyst til det, eller I kan selvfølgelig også blive 

i Fælleshuset. 

Baren vil være åben hele aftenen, så I kan kigge ind på vejen hjem til en hyggelig sludder, også selv om I ikke 

har deltaget i spisningen. 

Billetterne koster 80 kroner pr. stk. for bøf og salat, og de kan som sædvanlig købes allerede nu i Egebjerg 

grillen, Egebjergvej 72 eller om torsdagen i Fælleshuset fra klokken 19.30, men senest torsdag den 16. juni. 

Husk at du skal have kontanter med til billetterne både i grillen og i Egebjergklubben. 

Der skal ikke købes billetter til børn, der ikke spiser bøffer, men der vil være mulighed for at købe en ristet 

pølse med tilbehør i baren for 10 kr. 

Der bliver kun solgt 60 billetter, så du må hellere købe hurtigst muligt, hvis du har lyst til at deltage. 

Velkommen til en hyggelig aften sammen med dine naboer – du kan jo også spørge dem, om de vil med, vi 

glæder os til at se jer. 

Bestyrelsen 

 



Familiespisning i maj……………..Familiespisning i maj……………..  

Som vi plejer mødes børn, unge og gamle til hyggeligt samvær den sidste torsdag i måneden – 

den 26. maj 2016 - i Fælleshuset klokken 17.30, hvor der er dækket bord, og maden er klar 

til servering. 

Vi skal denne gang have kylling i karry med ris, og når vi er færdige med at spise, kan de unge gå hjem og put-

te børn. Det er derfor spisningen er allerede klokken 17.30, og bagefter rydder vi andre op. 

De sidste gange har der også været en del ”gamle” Egebjergborgere med. Da vi startede op, var det fortrins-

vis for at få de unge Egebjergborgere med deres børn til at komme og bruge Fælleshuset og lære Egebjerg-

klubben at kende. Vi er rigtig glade for, at der kommer så mange forskellige, og det er dejligt at se de mange 

børn lege sammen. Både børn, unge og gamle har stor glæde af fælles samvær, og vi håber, at I alle sammen 

vil blive ved med at komme hinanden ved og lære jeres naboer at kende. 

Hvis I har ideer, forslag eller kommentarer til arrangementet, må I meget gerne skrive til os enten på mail 

eller Facebook. 

Der er som altid kander med vand på bordene, men der er også mulighed for at købe sodavand, øl eller vin i 

baren til de sædvanlige lave priser. 

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest mandag den 23. maj enten 

ved mail til familiespisning@egebjergklubben.dk 

eller på Egebjerg-klubbens Facebook.  

Prisen er stadig 25 kr. pr. voksen og 10 kr. pr. barn 2-11 år.  

Husk at betaling sker i kontanter på selve dagen. 

På gensyn, vi glæder os til at se jer. 



Klubmesterskab i Egebjerg SportsklubKlubmesterskab i Egebjerg Sportsklub  

Traditionen tro blev der holdt klubmesterskab i Egebjerg Sportsklub badmintonafdelingen den 

16. april 2016. 

Der blev kæmpet godt i alle tre klasser – herredouble, damedouble og mixdouble. På grund af 

de mange tilmeldte, måtte der spilles i to klasser i henholdsvis herredouble og mixdouble. 

Der var god stemning i hallen og klapsalverne rungede, når der blev spillet nogle gode bolde.  

I flere af kampene måtte der spilles 3 sæt, før vindere blev fundet.  Alle havde en dejlig formid-

dag. 

Vinderne i herredouble blev: Birger Lund og Flemming Peters 

 

 

 

 

 

Vinderne i damedouble blev: Inge Vilsøe og Susanne Lund 

 

 

 

 

 

 

Vinderne i Mixdouble blev: Ingelise Rasmussen og Birger Lund 

 

 

 

 

Har du også lyst til at spille badminton, kan du se oplysninger 

om ledige baner på www.Egebjergsportsklub.dk  

Det koster 250 kr. om året for at spille.  

http://www.Egebjergsportsklub.dk


Indlæg fra en deltager…...….Indlæg fra en deltager…...….  

Hejsa 

 
Tak til egebjerg sportsklub for det årlige mesterskabs arr. 

 
Som forsvarende mester stillede min marker Kurt og undertegnede op, der var selvfølgelig trukket lod til 2 rækker og vi var 

selvfølgelig kommet i den svære del, men vi formåede dog trods alt at komme til finalen efter meget svære kampe. 
I finalen kom der ikke mindre end en verdens rekord, vi udspillede vores modstandere på en sådan måde, at taget var ved at 

lette af begejstring fra tilskuerne og vi slap først tøjlerne da verdens rekorden var i hus og det kom den ved resultatet 14-0 
det er en rekord efter man gik over til det nye point system, min marker fik trådt lidt forkert til slut i sættet som vi vandt 21

-3, men så er det at modstanderne begynder at spille på min marker som er kommet til skade og vi måtte se os slået i 3 sæt . 
 

Jeg var også med i mix double med min marker Inge, her var vi også kommet i en meget svær gruppe men det lykkedes os 
trods alt at komme i finalen, den tabte vi i en meget tæt kamp i 2 Sæt, her gjorde det sig også gældende, at man spillede på 

min marker som ikke er så høj som nettet, men som min marker sagde til mig efter kampen. 
Tab og vind med samme sind, men hvem fanden kan græde når man har vundet. 

Og til vores modstandere husk der er noget der hedder fairplay det vil klæ jer 
 
Tak for en sjov formiddag til alle 

Mkh 
Frank 



TorsdagsTræf holder sommerferie……..TorsdagsTræf holder sommerferie……..  

Vil du også af med din allergi? 
Kan fjernes uden brug af medicin. 

Få 25% rabat 

Bjarne Geertsen 

Kastebjergvej 19 

www.tankecoach.dk 

OBS! OBS! 

TorsdagsTræf holder sommerferie 
Og det berører også lokaleudlejningen 
 

Sidste Torsdagstræf før ferien er den 23. juni og der åbnes igen den 18. august. 

 

Hvis man ønsker at leje lokalerne i ferieperioden henvises til Fælleshusets hjemmeside 

www.egebjergfaelleshus.dk under Regler for leje. 

 

Hvis man ikke har internetadgang eller ønsker nærmere informationer, kan henvendelse rettes til Christian 

Sørensen på telefon 3028 8053. Hvis du har spørgsmål om nøgleudlevering eller andet, kan der også rettes 

henvendelse til Christian om dette. 

 

Vi ønsker alle en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. 

 

På Egebjergklubbens/Fælleshusets vegne 

André Westh, formand for Egebjergklubben 

Christian Sørensen, formand for Fælleshuset 

Honning 
Sommer 2015  -  20 kr. 

Sensommer 2015, lidt mørkere—25 kr. 

Ca. 450gr pr. bæger 

 

Frank Damgaard  

28110142 / 44971020 

Kastebjergvej 26A 

  

  

http://www.egebjergfaelleshus.dk/


Vejspærringer og bus ændringer fra 13. maj til 17. maj 2016Vejspærringer og bus ændringer fra 13. maj til 17. maj 2016  

Følg os på facebook 

 

 

Egebjerg Klubben 

På grund af asfaltarbejde i krydset Ring 4/Klausdalsbrovej/Nordbuen bliver tilkørslen fra 

Nordbuen og Klausdalsbrovej lukket i perioden fredag den 13. maj kl. 18:00 til tirsdag den 17. 

maj kl. 06:00. 

Bus linje 165 Herlev St. - Gladsaxe Trafikplads bliver omlagt ad Krebsedammen – Skin-

derskovvej i begge retninger.  

Stoppestederne ”Skinderskovvej” – ”Syvendehusvej, Tryg Forsikring” – ”Ring 4” – 

”Nordbuen”. Bliver ikke betjent under omlægningen. 

 

Bus linje 55E Allerød St. - Malmparken St. bliver omlagt ad Skovvej – Ballerup Byvej – Lautrup-

parken i begge retninger.  

Stoppestederne ”Egebjerg Bygade” – ”Nordbuen” – ”Ring 4” – ”Lautrupbjerg” – ”Lautruphøj” 

– ”Ballerup, Borupvang”. Bliver ikke betjent under omlægningen. 

 

Eksisterende stoppesteder på omlægningen på begge ruter bliver betjent. 

Besked fra dinoffentligetransport.dk/trafikinformation 



 

Forårsopskrift fra redaktøren…..Forårsopskrift fra redaktøren…..  

 
Jeg så i fjernsynet et madprogram, og nåede at notere mig opskrifterne. 

Normalvis får jeg ikke skrevet ned, og slet heller at få det afprøvet, men 

farverne i retterne fik mig til at gøre det denne gang. 

Efterfølgende har jeg lavet retterne flere gange, og er alle gange blevet til-

freds med resultatet. Samtidig med min egen glæde, er der fra begge dren-

ge og manden udtrykt stor tilfredshed med resultatet og jeg synes derfor 

at der er flere i kvarteret der bør få mulighed for at smage. 

Velbekomme / redaktøren 

Pist: dellerne smager dejligt med lidt sur/sød chillisauce som dyppelse... 

Kyllinge thai deller: 

Hakket kyllingekød 

Finthakket chilli i alle farver/styrker 

Fintsnittet forårsløg 

Revet ingefær 

Presset hvidløg 

1 æg 

Alle ingredienserne blandes sammen 

og dellerne steges på panden eller i 

ovnen for et mere fedtfattigt resul-

tat. 

Blomkålsris: 

Blomkål 

Hvidløg 

Chilli 

Blomkål rives, skæres fint ud eller 

køres på foodprocessoren 

Hvidløg og chilli steges lidt af på pan-

den og det revne blomkål tilsættes 

og steges til det er ”mørt”. 

 

 

Mango/avocado salat: 

Mango 

Avocado 

Agurk 

Chilli 

Forårsløg 

Limesaft 

Alle ingredienserne skæres ud og 

blandes sammen og der hældes lime-

saft ud over. 



Vil du med på skovtur i pinsen?Vil du med på skovtur i pinsen?  

Som vi skrev i sidste nummer af Egebjergbladet, er det i år 1. pinsedag søndag den 15. maj 2016, og vi vil lige 

minde jer om en gang til, at Foreningen til Pinsens Bevarelse som sædvanlig mødes kl. 12.00 ved indgangen til 

skoven for enden af Pileagervej for i samlet og lystig flok med madkurv og tæpper eller stole at gå mod den 

store Bålplads, hvor vi sammen vil nyde vores medbragte mad og drikkevarer i skoven. 

Hvis du synes, at det lyder godt, så mød bare op kl. 12.00 med din madkurv. Du kan selvfølgelig tage din fami-

lie og gerne også naboerne med, og I skal være meget velkomne alle sammen. 
Medlemskabet er gratis, og der er ingen forpligtelser. 

 

Præsidenten 

Benny Lyng Rasmussen 



Til kalenderenTil kalenderen  
Maj 
 
Søndag 15.05 Skovtur med Pinsens bevarelse 

Torsdag 26.05 Familiespisning 

Mandag 30.05 Deadline Egebjergbladet 

 

Juni 

Torsdag 23.06 Midsommerfest 


