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Egebjergklubben har brug for DIN 
hjælp

TORSDAG D. 3. MAJ 
er der ekstraordinær generalforsamling 

for Egebjergklubben. 
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Egebjerg 
Sportsklub
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Hvor bliver 
"de unge" 
af?



Cirka 70 beboere i Egebjerg var mødt op 

til vinsmagning i Egebjergklubben d. 6. april 

i Fælleshuset.

Vinsmagningen var arrangeret af Egebjerg 

og omegns Ølbrygger og Vinmagerlav, som 

sædvanlig i samarbejde med 

Egebjergklubben.

De havde i samarbejde med Fransk 

spisehus og Sommelier vin sammensat et 

meget spændende program for aftenen.

Aftenens lækkerier 

Fransk spisehus præsenterede otte meget 

spændende Tapas-anretninger, hvoraf vi 

blot vil nævne nogle: Tatar af røget laks 

med rugbrødstuile og dild, Carpaccio af 

okse anrettet med pesto, rucola, oliven og 

parmesan, Fransk løgtærte bagt med 

tomater, timian, parmesan og til sidst 

comté anrettet med sprød toast og druer.

Til dette havde Sommelier vin valgt nogle 

meget spændende vine fra Italien, Spanien 

og USA. Jørgen fra Sommelier vin 

præsenterede de forskellige vine og 

druerne, de var lavet på.

Jørgen fortalte også om sin baggrund 

inden for branchen, inden han etablerede 

Sommelier vin.

Udfordrende vin og hygge 

Smag og behag er meget forskellig, men 

jeg tror, at alle deltagere fik udfordret 

deres smagsløg og fik noget mere viden 

om vinene og deres oprindelse samt de 

meget lækre tapas-anretninger.

Ud over dette fik alle en rigtig hyggelig 

aften sammen med familie, venner eller 

naboer. 

Tak til alle for at være med til at skabe en 

hyggelig stemning ved bordene.

Vi håber, at der kan laves et ligeså 

spændende arrangement til næste år.

Bjarne Andersen, 

Egebjerghuse 

Velbesøgt dag med vin og tapas



Om at flytte
Jeg er flyttet. Ikke fra Egebjerg, det ønskede jeg ikke, men til et 

andet sted i området.

Jeg har solgt mit hus, for det tog al min tid og alle mine kræfter. 

Efter et godt stykke tid blev det solgt.

Jeg havde kontaktet rådhuset, så snart jeg satte mit hus til salg, og 

de lovede mig en lejlighed, når det blev solgt. Jeg skulle bare 

kontakte dem, når slutsedlen forelå.

I mellemtiden fik jeg ryddet ud og sorteret i alle mine ting. Det 

er vel nok godt, der findes genbrugsbutikker, som kan aftage alle 

de effekter, som børn, børnebørn og venner ikke kan bruge!

I begyndelsen var det svært at overskue, hvad jeg ville få brug for, 

og ikke mindst hvad det ville være ”synd” at skille sig af med – 

men det gik over. Ud med alt overflødigt. Væk med alle de gamle 

ting, jeg alligevel aldrig brugte og som bare fyldte op.

Til sidst var det faktisk en lettelse, at jeg ikke længere skulle 

passe på de gamle arveting.  Jo, jeg fik da solgt noget af det – men 

det var jo ikke nær så meget værd, som jeg troede.

Således lettet for overflødige ting – og bekymringer – kunne jeg 

endelig bestille flyttefolk.

De pakkede alt ned og tog det med. Jeg havde en måned, hvor jeg 

ikke havde en bolig, men lånte et sommerhus, så det hele skulle 

opbevares af flyttefirmaet.  Et par dage inden flytningen fik jeg en 

lejlighed – tænk i det nye Egebjerg, ganske tæt på skoven, netop 

det jeg ønskede. Der er godt nok kun 2 værelser, men der er en 

lille have, og jeg kan have min hund med – fantastisk!

Jeg føler, at nu er jeg landet. Det var faktisk glimrende med en lille 

ferie inden indflytning.

 

Det var rigtigt godt, jeg havde sorteret så kraftigt i mine ejendele, 

for det hele kunne faktisk være der, selv om pladsen kun er 1/3 af 

husets. Jeg behøver ikke mere. Jeg kan sagtens sidde i det rum, jeg 

sover i, og bruge min PC – eller arbejde ved skrivebordet. Jeg 

sover jo ikke samtidig.

Stue og køkken er ud i et. Det er jo så moderne! Jeg har vænnet 

mig til det. Laver faktisk ikke mad hver dag, og skal ikke have 

middagsgæster. Ikke ret tit. Man kan jo købe så meget hel- eller 

halvtfærdig mad, og der er en Netto lige i nærheden.

Det har givet mig ro og fred i sindet at flytte, og så er der endda 

den sidegevinst, at jeg er meget mere i kontakt med menneskene 

omkring mig. Jeg er jo nødt til at gå noget oftere med hunden – 

det giver både motion og kontakt.  Området er varieret med 

søer og grønne områder og masser af stier. Jeg kan stadig komme 

i skoven, og det har været vigtigt for mig.

En dejlig ting er også, at jeg stadig er i mit gamle kvarter og kan 

deltage i de aktiviteter i Egebjergklubben, jeg plejer. Ja, der er 

endda kommet flere muligheder til, for Varden ligger tæt på, og 

der kan man komme hver torsdag.

Jo, mit liv er blevet enklere og mere socialt, og jeg har til min 

overraskelse ikke savnet noget af alt det, jeg har skilt mig af med. 

Det har taget mig 2 år fra jeg besluttede mig for at sælge, til jeg 

igen kom ”i hus”. Men nu er det overstået og jeg kan begynde et 

nyt og enklere liv.

Ida Skovgaard, Egebjerghaven

Tak for fortællingen 
Dette indlæg kom til redaktionen@egebjergbladet.dk med en 
introducerende tekst: 

Til redaktionen på Egebjergbladet.
Jeg er blevet opfordret til at skrive et indlæg til bladet.
Jeg tænkte, at det kunne handle om at flytte. Så her er det. 
Håber det kan bruges.

På redaktionen siger vi mange tak. Både til dig, Ida, og til den, 
der opfordrede dig til at skrive. Det er så dejligt at få nogle 
ord på de liv, der leves omkrng i kvarteret.  Vi håber, du vil 
skrive flere indlæg til bladet - og det gælder forresten alle, der 
har tid og lyst til at skrive lidt og sende det. 



Som med så mange andre 

aktiviteter i Egebjerg var det Finn 

Jappe, der var initiativtager, da vi 

Pinsedag 1993 genoplivede 

traditionen med at mødes for at 

spise frokost sammen i skoven.  Lige 

siden er en gruppe beboere mødtes 

ved ”den grønne låge” kl. 12 for 

derefter at gå i samlet flok til bålpladsen, 

hvor vi har haft den samme plads under 

de store træer i alle årene. Træerne har 

givet skygge, når solen strålede, og 

fungeret som paraply, når der kom en 

byge, så det har været en perfekt 

skovtursplads.

I de første mange år var vi en stor 

gruppe, og der var liv og glade dage, 

endda levende musik og sang, men med 

årene er antallet af deltagere faldet 

noget, så vi de sidste par gange kun har 

været omkring 15. I det hele taget virker 

det, som om både fremmødet, helbredet 

og vejret var bedre ”i gamle dage”, for de 

sidste to år har vi måttet aflyse frokosten 

på grund af sygdom og dårligt vejr. Lysten 

til at sidde og småfryse på en fugtig 

skovbund er jo nok blevet lidt mindre 

med årene!

Bestyrelsens tre medlemmer har stukket 

hovederne sammen og hælder til den 

overbevisning, at tiden er kommet til at 

opløse foreningen i sin formelle form. 

Dette betyder jo naturligvis ikke, at vi 

ikke kan træffe individuelle og mere 

impulsive aftaler om at mødes med 

madkurven og spise sammen i skoven, 

hvis vejret er velegnet, det være sig i 

pinsen eller en hvilken som helst anden 

dag i løbet af sommeren.

Skulle andre medlemmer af foreningen 

have en anden opfattelse, hører vi 

naturligvis gerne jeres mening, men ellers 

vil vi benytte lejligheden til at takke for 

mange hyggelige timer i den grønne skov.

Benny Lyng Rasmussen – Præsident

Lone Tegner – Ordensmarskal

Kirsten Hagen – Skriver

Foreningen til Pinsens Bevarelse 
takker af
25 års pinse-tradition ved ”Den 
grønne låge” ophører. Tak for 
de mange hyggelige stunder i 
skoven. 



Egebjergklubbens aktiviteter gennem en 

lang årrække er vist bekendt af de fleste 

beboere i vort område. 

Mange har deltaget i aktiviteter som 

fastelavn, midsommerfester, jazz- og 

musikaftener, vinsmagninger, julearrange-

menter, familiespisninger, grillaftener samt 

de ugentlige torsdagstræf. Alt sammen 

arrangeret af frivillighedens vej og for små 

penge, så alle har kunnet deltage.

 

Men klubben kan kun leve, hvis der er 

aktive medlemmer nok til at yde en 

indsats i såvel bestyrelsesarbejdet som 

ved de enkelte arrangementer. 

Meld dig som kandidat til bestyrelsen 

eller som frivillig. Vi stiller ikke krav om, at 

du yder mere end du har tid og lyst til. 

Alle bidrag til klubbens virke er altid 

meget velkomne.

Erik G. Pedersen, mdl. Egebjergklubbens 

bestyrelse

Egebjergklubben
Et samlingssted der skal bevares

Aprilnummeret her emmer af afsked og 

opråb, der forsøger at bevare et stærkt 

fællesskab i området: Pinsens bevarelse 

tager afsked, fælleshuset mangler hænder 

til at drive lokalerne, og Egebjergklubben 

kan ikke blive ved med at arrangere noget, 

hvis der ikke melder sig flere ind i 

bestyrelsen.

Hvorfor kommer de unge ikke? 

På bestyrelsesmøder dukker de gamle 

hanelefanter (m/k) op; dem der boede her, 

da der bare var græsplæne på "den anden 

side" af Nordbuen. Dengang der var 

rigtige huspriser til, og Fælleshuset var 

Egebjergskolen. Dengang der blev kørt 

med hestevogn i gaderne for at samle 

ungerne op til fastelavn. I de gode gamle 

dage.

Og de spørger: Hvor bliver de unge dog 

af? Hvorfor kommer de ikke til 

generalforsamlinger, melder sig i bestyrel-

ser og kaster mere energi i det lokale 

fællesskab? Da vi var unge, havde vi da 

også travlt, siger de, men vi tog os tid til 

det lokale fællesskab. Det ka sgu' da ikke 

passe..!

Romantisk glæde over Egebjerg 

Jeg er en af de unge. Og jeg sagde OK til 

at sætte Egebjergbladet op.  Nok mest i et 

anfald af romantiske forestillinger (og lidt 

luft i kalenderen på grund af barsel). Jeg 

kan lide tanken om et fællesskab i vores 

lille område her i Egebjerg - en forstad til 

forstaden. Jeg sagde også OK til en masse 

andre ting, og jeg har mødt mange af "de 

unge" i området. De vil også det her sted. 

Det er et dejligt sted at bo - ikke mindst 

for børn.

Kan og vil vi overtage stafetten?

Måske kommer vi til at gøre det på en 

helt ny måde? Måske skal de gamle han-

elefanter lunte af og efterlade et tomrum, 

før det får os andre til at tænke, at nu må 

vi hellere gøre noget. 

Men måske er der lige nu en rigtig god 

mulighed for at gribe de gode initiativer, 

der allerede er i gang. Og sætte vores 

eget præg på tingene, samtidig med at vi 

lærer af de gode gamle hanelefanter. 

Er det nu, vi unge skal til at vise os lidt 

mere?

Mette Herold Pedersen,  Egebjergklubbens 

bestyrelse som redaktør af Egebjergbladet

Hvor bliver "de unge" af?

TORSDAG D. 3. MAJ 

er der ekstraordinær generalforsamling for 

Egebjergklubben. 



Strik i Fælleshuset

Der var god stemning og MASSER af 

lækker kage, da første KREA-aften blev 

indledt i Fælleshuset.

Fem nåede vi vist op på, der havde pinde i 

hånden, men der var ganske mange, der 

alligevel fik en bid kage - når den nu stod 

der på bordet og fristede. 

Egebjergklubben gav en gratis omgang 

kaffe for at fejre første krea-aften til 

torsdagstræf.

Næste gange håber vi, at endnu flere 

kommer og hækler, strikker eller syr 

sammen med os.  Der bliver annonceret i 

bladet, men ellers går vi efter 

tommelfingerreglen: 1. torsdag i hver 

måned. Vi starter med en undtagelse - i 

maj mødes vi 17. maj. Vel mødt :)

 

Mette & Rikke, KREA-aften

Lys og mørke
Som en del har opdaget, er arbejdet med 

at udskifte træmasterne til stålmasterne 

gået i gang i det sydlige Egebjerg, og det 

betyder at der ikke er gadebelysning i 

området. Så snart masterne er skiftet, vil 

gadebelysning blive tændt igen.

Da lyset i det nordlige Egebjerg til dels 

styres af de samme tændskabe, er der 

også mørklagt i nogle områder nord for 

Egebjergvej.

Efterhånden som belysningsarbejdet 

færdiggøres, gennemgår kommunen anlæg-

get og laver en mangelliste til entrepre-

nøren.

Ved fejl eller skader fra entreprenør-

arbejdet, kontakt kommunen på 41750205 

eller c-bem-belysning@balk.dk.

Frank Damgaard, Redaktionen



Mange børnehavebørn i Egebjerg går rundt med sommerfugle i maven her i slutningen 

af april. De venter spændt på, at der står maj i kalenderen. For dér rykker de ældste 

børn nemlig i fritter og BFO som første skridt mod at begynde som store skolebørn i 

0. klasse efter sommerferien. 

Det giver naturligvis plads til, at de næste børnehavebørn bliver førskolebørn, 

Storebørn eller hvad de kaldes. Og det er også en stor, stor ting. 

Nye skolebørn på vej



28 medlemmer kom til generalforsam-

lingen, inklusiv bestyrelsen. Alligevel kunne 

der ikke findes nok nye bestyrelses-

medlemmer til Egebjergklubben. 

UDDRAG AF REFERAT

Formanden fremhævede familiespisning 

som en solid succes, og vi har fået nogle 

hjælpere og ekstra kokke. Men vi kunne 

godt bruge flere. Vi har også haft den 

traditionelle fastelavn, familiebanko, 

midsommerfest/grill, og i 2017 havde vi et 

flot valgmøde op til kommunevalget. Bladet 

er desuden blevet rigtig godt med de to 

nye redaktører, vi fik for et år siden.

Formanden takkede af til bestyrelsen, men 

fortsætter som hjælper i Egebjergklubben.

Kasseren kunne vise et pænt 2017-

regnskab med overskud. Egebjergklubbens 

aktiviteter  med fastelavn, banko mv. kan 

dække udgifterne. 

I 2019 har Egebjergklubben 50-års 

jubilæum, og det er en oplagt anledning til 

at bruge noget af overskuddet. Hvis 

Egebjergklubben lever så længe (det håber 

vi alle på).

MANGLER BESTYRELSESMEDLEMMER

Fire poster var på valg, og kun 

sekretær/næstformand Frank Damgaard var 

villig til genvalg. Så vi mangler desværre hele 

tre kandidater til bestyrelsen.

 

Det ses ikke som en mulighed, at klubbens 

vedtægter kan laves om, så vi kan være 

færre medlemmer.  og derudover eventuelt 

lave en rangordnet suppleantliste, der kan 

køre nye i stilling til bestyrelsesposter. 

GENERALFORSAMLING MÅTTE HÆVES 

OG UDSÆTTES

Generalforsamlingen afbrydes/suspenderes 

og nuværende bestyrelse indkalder til en 

ekstraordinær generalforsamling torsdag 

den 3. maj.

Vi opfordrer alle til at overveje, om de vil 

hjælpe Egebjergklubben,  som hjælper eller 

som bestyrelsesmedlem.

Det fuldstændige referat kan findes her: 

link.egebjergklubben.dk/gf2018

Egebjergklubbens bestyrelse

Egebjergklubben

Lørdag den 17. marts 2018 var der 

generalforsamling i Egebjerg Sportsklub. 

Uddrag fra beretning

Egebjergs Sportsklub har haft endnu en 

god sæson og det er med stor tilfredshed, 

at vi kan konstatere, at medlemstallet er 

steget til over 100. Antallet af medlemmer 

er vigtigt, når vi skal have tildelt haltimer 

af kommunen.

To gange om året bliver der afholdt 

brugerrådsmøde i Egebjerghallens 

klublokale. Der diskuteres mange sager, 

såsom rengøring, vedligehold, 

nyanskaffelser, bl.a. er der kommet et nyt 

køkken i klublokalet. Vi har jo allerede 

benyttet klublokalet et par gange til vor 

julefrokost samt til afslutning på vort klub-

mesterskab.

Økonomi

Egebjerg Sportsklub har en sund økonomi. 

På trods af et kontingent på kun 250 kr. 

for hele sæsonen, har klubben et pænt 

overskud. Vi sparer op til en kæmpefest 

når vi skal fejre 50 års jubilæum om et par 

år. Og vil også gerne kunne tilbyde en 

træner.  

Husk at du kan købe bolde gennem 

klubben.

Ny formand

Formanden Erik Neergaard ønskede ikke 

genvalg. Ny formand blev Thomas 

Sørensen.

Se resten af bestyrelsen  og det fulde 

referat på vores hjemmeside: 

Egebjergsportsklub.dk

Her kan du også melde dig til, hvis du 

også har lyst til at spille badminton. Vi 

glæder os til at se dig.

Hilsen Lisbeth Jensen

Kasserer i Egebjerg Sportsklub

Egebjerg Sportsklub: Ny formand



Her er uddrag af referatet fra 

Fælleshusets Generalforsamling, der blev 

holdt 15. marts i Fælleshuset. Læs hele 

referatet på 

http://egebjergklubben.dk/links

Formanden Christian Sørensen bød 

velkommen til 16 medlemmer (inkl. 

bestyrelsen).

Formanden beretter: ”Så er der igen gået 

et år. Noget er gået godt – andet knap så 

godt, men lad os tage det fra en ende.

Allerførst vil jeg udtrykke min glæde over 

vi har fået Benny tilbage, og at han igen 

deltager i vagtordningen. Også tak til dem, 

der har bidraget til driften af huset, det 

være sig i bestyrelsen, håndværkergruppen 

m.v.

FYSISKE HÆNDELSER

Billardrummet er blevet renoveret – 

malingen har Erik stået for - og lamperne 

udskiftet. Vi har udskiftet køkkenarmatur 

og emhætte og monteret nogle ekstra 

hylder. På  forrige generalforsamling blev 

der udtrykt en kraftig kritik af vort 

nuværende møblement. Bestyrelsen 

vurderer, at vores nuværende økonomiske 

udsigt for de nærmeste år kun tillader 

strengt nødvendige udskiftninger.

MANGLER HÆNDER I DET DAGLIGE 

ARBEJDE

Jeg føler at vort samarbejde i bestyrelsen 

og den efterhånden stærkt reducerede 

håndværkergruppe foregår i en hyggelig og 

afslappet atmosfære, men vi kan stærkt 

bruge flere hænder (kolde som varme) 

både i bestyrelsen og i 

håndværkergruppen.

Håndværkergruppen er nu reduceret til 

én mand.

Der var en kort drøftelse af beretningen, 

herunder specielt hvad der kan gøres for 

at få flere medlemmer i 

bestyrelsen/håndværkergruppen.

REGNSKAB

Kasserer Svend Jensen orienterer om en 

positiv dialog med grundejerforeningerne 

om tilskuddet fremover. Tilskuddet er 

fortsat  40,00 kr. pr. parcel. 

Regnskabet fra 2017 er særdeles tilfredss-

tillende. Budgettet for 2018 forudser et 

underskud på kr. 26.000. Det skyldes 

blandt andet, at der ikke er helt så mange 

udlejninger til private.

BESTYRELSEN

Jan Tegner, Svend Jensen, Bjørn Kraglund, 

Benny Lyng Rasmussen og Christian 

Sørensen blev alle genvalgt.

2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Kirsten Hagen og Jørgen Bragge blev 

genvalgt som revisorer og Lis Folke blev 

genvalgt som revisorsuppleant.

Ballerup, den 15. marts 2018, 

Fælleshusets bestyrelse

Fælleshuset - uddrag af referat



Kom frisk og hjælp naturen 

og vores eget nærmiljø.

I Egebjerg mødes vi, som vi 

plejer, på Atletikbanen ved 

siden af Plejecenter Egely.

Der er frugt og juice/vand med under indsamlingen - og slikposer til børnene 

bagefter. Vi indsamler mellem kl. 10-13, så man kan godt komme senere end 10.00.

Vi har masser af affaldssække, samt handsker og grabbere til de første. Medbring 

gerne selv havehandsker - og fx en børnerive, som også er god i buskadserne.

Varme hveder 

KOMMER

Ekstraordinær 
Generalforsamling i 
Egebjergklubben 
Torsdag d. 3. maj er der ekstraordinær generalforsamling i Egebjergklubben. Det er 

nødvendigt at finde flere nye bestyrelsesmedlemmer for at Egebjergklubben kan 
bestå. 

Kom kom! Egebjergklubben har brug for din hjælp!

Generalforsamlingen finder sted kl. 19.30 i Fælleshuset, Agernhaven 8.

Ørering fundet...

Savner du denne fine ørering? 
Så kan du få den 
igen.

Hvis du kan vise 
den ensomme 
anden, så kan du 
hente denne på 
Pæremosevej 42.

Generalforsamling i 
Pilehøj 
Grundejerforeningen Pilehøj holder generalforsamling 
mandag den 23. april kl. 19:30 i Egebjerg Fælleshus, 
Agernhaven 8.

Torsdag d. 26/4 serveres 
der traditionen tro varme 

hveder i Fælleshuset.

Hvederne serveres med 
smør og syltetøj samt 

kaffe ad libitum.  

Pris: 25 kr. pr. person.



Egebjergklubben
Formand: André Westh; 
                bestyrelsen@egebjergklubben.dk
www.egebjergklubben.dk

Blomstervennerne
Formand: Elise Quottrup;
frantsquottrup@outlook.dk

Egebjerg Bridgeklub
Formand: Dan Bartholdy;
bibidan@webspeed.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;
bennylyng@youmail.dk

Seniorklubben
Formand: Flemming Adrian;
fleve@webspeed.dk

Tag del i Egebjergklubben

VIL DU LEJE EGEBJERG 
FÆLLESHUS?
Reserver  Fælleshuset  torsdage  kl. 
2021,  når  der  er  torsdagstræf.  Hvis 
torsdagstræf  er  lukket,  kan  du  se 
mere  på  www.egebjergfaelleshus.dk 
under ”Regler for leje”.

PRISER FOR LEJE AF 
FÆLLESHUSET:
Én hverdag kr.    800
Fredag kr. 1.350
Lørdag kr. 1.975
Søndag/helligdag kr. 1.975
Fredag og lørdag kr. 2.800
Lørdag og søndag kr. 3.200
Fre., lør. og søndag kr. 4.000

DET SKAL DU VIDE:
 Husk 150 kr. til reservationsgebyr.
- Brug kontant eller mobilepay.
- Der udlejes ikke til ungdomsfester.

- Der er trådløst internet (WiFi) i 

Fælleshuset. Adgangskode udleveres i 

baren eller af den tilsynsførende.

Egebjergbladet 
Har du en historie til Egebjergbladet? 
Egebjergbladet er "fra alle os til alle os" - vi bringer 

små og store historier med interesse for alle, der 

bor i én af de ti grundejerforeninger i Det Gamle 

Egebjerg. Har du en historie, en idé eller en artikel, 

så send det til bladet@egebjergklubben.dk.

Udgives af: Egebjergklubben

Redaktører: Mette Herold Pedersen og Rikke Sejer Ravnsgård
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Foreninger  

EGEBJERG FÆLLESHUS

Agernhaven 8, 2750 Ballerup
www.egebjergfaelleshus.dk 

post@egebjergfaelleshus.dk 

Når du modtager Egebjergbladet, er du automatisk en del 
af Egebjergklubben  kom og brug den :)

DEADLIN
E

for n
æste

 nummer

mandag 
30. ap

ril 
2018

TORSDAGSTRÆF 

19.30-21.30 (cirka)

Hver torsdag er der åbent i Fælleshuset 

- kom forbi og få en snak med dine naboer 

over en øl eller en kop kaffe. 



Til kalenderen
April

Torsdag d. 26/4 fra 17.30 Familiespisning og

               19.30 TorsdagsTræf  med Varme Hveder

Maj

Torsdag d. 3/5 fra 19.30 Ekstraordinær generalforsamling

Mandag d. 7/5  Deadline for næste blad 

Torsdag d. 17/5 fra 19.30 TorsdagsTræf og KREA-aften 

- bare mød op

Torsdag d. 24/5 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op 

Torsdag d. 31/5 fra 17.30 Familiespisning og

               19.30 TorsdagsTræf

Juni

Mandag d. 4/6  Deadline for næste blad 

Torsdag d. 7/6 fra 19.30 TorsdagsTræf og KREA-aften

- bare mød op 

Torsdag d. 14/6 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op 

Torsdag d. 21/6 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op 

Lørdag  d. 23/6 Midsommerfest med grill

26. APRIL:
 Kyllinge grill spyd

Kyllingegrillspyd med et par forskellige 
salater til.

Tilmelding senest mandag 23/4 
 på 

familiespisning@egebjergklubben.dk 
med antal personer og adresse 

Voksen: 25 kr.
Barn: 10 kr.

Kontant eller Mobilepay




