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Træfældning 
Onsdag den 17. april kunne man, hvis man var ude at 

spadsere ved otte-tiden, se en stor kran midt i 

villakvarteret. Nysgerrige folk kunne, hvis de lod sig 

drage tættere på af synet, konstatere at kranen hørte 

til en lastbil på Dyndsagervej. Kranen sad på en lastbil 

med anhænger og en stor flismaskine. Den var i færd 

med at fjerne tre store fyrretræer. Et imponerende 

syn!

Store stykker af træet blev gjort fast med en kæde, 

savet af og sat på vejen. Nogle dele vejede over 3,5 

ton – hvilket svarer til at have et fuldvoksent 

næsehorn hængende og dingle på kranen. Stykkerne 

blev forsigtigt lagt på jorden, hvor grenene blev savet af 

og lavet til flis. 

Ja, vores små træer bliver med årene alt for store, så 

de ikke er nemme at fjerne.

Redaktionen

Påskearrangement ved Netto
Anden påskedag, mandag den 22. april, var 

alle områdets børn traditionen tro 

inviteret til påskehygge ved Netto på 

bygaden. 

Til at begynde med skulle børnene af to 

omgange finde en masse fine glas- og 

porcelænsæg i det lille grønne område 

over for Netto. De børn, der fandt flest 

æg, vandt en fin præmie.

Bagefter blev der gjort klar til æggeløb. 

Børnene løb eller gik om kap med et råt 

æg balancerende på en ske. De to, der 

kom først, vandt også en præmie.

De voksne skulle ikke snydes, så de fik 

også chancen for at 

prøve kræfter med 

æggeløbet på samme 

vilkår som børnene :-)

Til sidst blev der 

trukket lod blandt alle 

de fine tegninger, som 

byens børn har afleveret 

til tegnekonkurrencen.

Tusind tak for et super 

godt arrangement.

 Vi glæder os til næste år.

Rikke Ravnsgård, Bøndermosevej



EGEBJERGKLUBBEN 15 år
Hvordan  og  hvornår  blev  beboer

foreningen  stiftet? Spirerne  og grobunden 

til  en  beboerforening  blev  lagt  nogle  år 

forinden startdato  bl.a. blev der dengang 

i  Vandudvalget  (Fællesudvalget  for  de 

seks  grundejerforeninger)  diskuteret  en 

afløser  af  dette  udvalg,  som  arrangerede 

fastelavnsfest for børnene. 

I  grundejerforeningen  Skovbo  afholdt 

man  dog  en  fastelavnsfest  i  Vasehøjs 

svinestald  og  fru  Carlson  havde  bagt 

boller  til  børnene. Men  bortset  herfra  var 

det  svært at  finde enighed om andet,  som 

ikke  berørte  grundejerforeningerne.  Og 

dog    et  stykke var man nået,  nemlig  i  et 

forsøg  på  at  få  etableret  et  svømmebad  i 

området. Møder  afholdtes,  skrivelser  blev 

sendt  og  slutkorrespondancen  overtog 

Egebjergklubben.  Men  tanken  om 

bydelsbade  var  ikke  in  hos 

kommunalbestyrelsen.  East  Kilbride 

vandt. 

Officielt blev beboerforeningen startet ved 

en  stiftende  generalforsamling  på  Den 

Lille  Skole  den  25.  september  1969.  Om 

der  skete  noget??  Allerede  i 

Egebjergbladets  november  nummer  læses 

om  følgende  aktiviteter:  6.nov.start  af 

Ungdomsklub  på  Lilleskolen,  9.nov. 

skovtur,  11.nov.  NESAdemonstration  på 

Lilleskolen,  22.nov.  andespil  på 

Egebjergskolen.  Så  der  var  sat  noget  i 

gang og derfor  nok  at  tage  fat  på  for  den 

nyetablerede  bestyrelse,  som  for  øvrigt 

bestod  af  følgende:  Finn  Jappe  (form.), 

Birgitta Østergård Hansen  (kass.),  Holger 

Knudby  (sekr.&  blad),  Lis  Gylling, Alice 

Thomsen,  B.AhlgreenOlsen,  Egon 

Andersen,  Flemming  Adrian  og  Poul 

Quist Nielsen. 

Den  og  de  følgende  bestyrelser  satte 

meget  i  gang.  Af  traditionelle 

arrangementer  skal  nævnes: 

Fastelavnsfest,  Øl  og  Vinfestival, 

Skt.Hansfest,  Sommer  og  høstfest  (i  dag 

Byfest), Andespil,  Juletræsfest  og  Skiture 

til Virserum. 

Ind  i  mellem  har  mange  andre  kulturelle 

arrangementer  været  afholdt.  Men  hvad 

med Store Plan? Store Plan  ja, det var jo 

et  udvalg,  som  i  al  sin naivitet  troede på, 

at  man  kunne  samle  alle  ønskede 

fritidsaktiviteter under "én hat". 

Naturligvis den gang en aktivitet, og  som 

sådan er Store Plan historie nu. Men noget 

kom  der  da  hjem.  Med  indvielsen  den 

8.november  1980  af  Egebjergklubbens 

egne  lokaler  i  pavillonbygningen  skabtes 

mulighed for flere nye aktiviteter. 

Ugentlig mødes man i bridge, billard  og 

bordtennisklub, og for et par år siden blev 

startet  en  øl  og  vinklub,  som  også 

benytter  lokalerne.  Torsdagsaftenerne  er 

ligeledes  blevet  en  institution.  Der  er 

åbent  i  klubben  hver  torsdag  for  alle,  og 

ca. hver 4. aften er der musik eller anden 

kulturel aktivitet. 

Nu  kan  også  børneteater, 

ungdomsarrangementer  m.v.  foregå  i 

beboerforeningens eget  regi.  I klublokalet 

har  også  Egebjergbladet  hjemme,  når  det 

redaktionelt  skal  sættes.  Bladet  er  et 

uundværligt kontaktled mellem bestyrelse 

og  øvrige  beboere. Med  håb  om  at  disse 

og  andre  aktiviteter  fortsat  udvikles  til 

glæde  for  kvarterets  beboere,  ønskes 

Beboerforeningen  Egebjergklubben    på 

mange beboeres vegne  TILLYKKE med 

de 15 år. 

Ja    men,  hvad  med  fremtiden?  Er  der 

behov for Egebjergklubben?? Der vil altid 

være  et  behov  for  at  mennesker  kommer 

hinanden  ved    unge  og  ældre  iblandt   

men  jeg  vil  dog  sige  vedrørende 

Egebjergklubbens  beståen: 

Egebjergklubben  vil  bestå  så  længe  der 

også  er  Jyder,  Svenskere  og  ikke  mindst 

Vendelboer bosat i kvarteret. Vi glæder os 

til revyen, og ser optimistisk på fremtiden.

Egon Andersen.

Tilbageblik - for 35 år siden i 
Egebjergklubben
I anledning af Egebjergklubbens 50-års 

jubilæum senere på året, bringer vi her Egon 

Andersens bidrag fra for 35 år siden i 

forbindelse med Egebjergklubbens 15-års 

dag. Egon var, i lighed med Finn, som havde 

forfattet sidste måneds jubilæumsindlæg, en 

af initiativ-tagerne til Egebjergklubben.

Egon var med fra begyndelsen og fik 

sammen med Alice Thomsen, som ligeledes 

var blevet valgt ind i Egebjergklubbens 

bestyrelse på det stiftende møde, en 

ungdomsklub op at stå. Alice bor stadig på 

Bøndermosevej.



Jeg er også ét af de nyere medlemmer i 

egebjergklubbens bestyrelse og har nu 

hygget mig med det i et års tid. Jeg har 

boet i Egebjerg i fem år og bor på 

Rydtoften. 

Til daglig arbejder jeg som læge på Herlev 

Hospital og er om et par år 

færdiguddannet som praktiserende læge. 

Jeg bor her sammen med min mand Jaap 

og vores tre børn på 2, 4 og 7 år. 

Vi flyttede hertil for at komme ud af 

storbyen, komme ud til lys og luft, skov og 

have, samt en dejlig børnevenlig kommune 

og en god skole. Og alt dette har vi fået. 

Men vi har oplevet, at der er kommet 

mere med i købet - nemlig et dejligt 

lokalmiljø i Egebjerg, som vi hurtigt fik lyst 

til at deltage i og støtte op om. Det har 

været nemt og tilgængeligt med 

Egebjergklubben.

Jeg har været medhjælper til flere 

familiespisninger, jeg står for at lave 

børnesiden til Egebjergbladet og deltager 

gladeligt i kreaaftener, julestue, fastelavn, 

og hvad der ellers foregår i klubben. 

Jeg håber og tror, at der er grobund for at 

Egebjergklubben kan arrangere et endnu 

bredere udvalg af hyggelige arrange-

menter for både børn og voksne. 

Jeg vil støtte op om visionen, at vi gerne 

vil nå ud til flere nye og gamle beboere, 

og arbejde for at det skal være et sted, 

alle bliver nysgerrige på at besøge, så det 

kan styrke fællesskab og bekendtskaber 

på tværs af Egebjerg. 

Herunder følger den ottende og sidste præsentation i rækken af Egebjergklubbens bestyrelse. En føljeton, der blev 

besluttet, da vi sidste år fik en række nye ansigter i klubben.  Her præsenteres Marie, som blev valgt ind i 

bestyrelse sidste år.

Må vi præsentere...
Egebjergklub-medlem nummer 8



Mindre affald – vær med!
Er du også er træt af, at der ligger  

skidt og møg rundt i området til 

ærgrelse for os, der bor her, og for 

naturen? – så meld dig til affaldsholdet 

og hjælp med til at holde naturen sund 

og ren.

Det er altid dejligt, når den årlige 

affaldsindsamling netop har været i gang, 

og alle gader ligger uden slikpapir, 

cigaretskodder og mystiske efterladen-

skaber i alle mulige afskygninger. Men 

allerede nu, en måneds tid efter 

indsamlingen, ligger der igen skrald på 

gader og stier. 

Derfor er der opstået en idé hos Jeanette 

Marcussen, der i flere år har været 

koordinator af den årlige affaldsindsamling 

i Egebjerg, som er en del af den 

landsdækkende begivenhed igangsat af 

Danmarks Naturfredningsforening:

”Hvis vi kun mødes én gang i nogle timer, 

så når vi ikke ud i hjørnerne. Derfor har 

vi allerede en gruppe på fire, der mødes 

og samler skrald fire uger før den 

egentlige affaldsindsamling. Men hvis vi var 

flere, så kunne vi have et hold hele året, 

og det ville virkelig hjælpe meget”, 

fortæller Jeanette og opfordrer alle, der 

kan og vil, til at melde sig på banen. Hun 

foreslår at interesserede i Egebjerg mødes 

og går en tur i nogle timer én søndag i 

hver måned: 

”Det vil rykke rigtig meget. Jeg vil gerne 

sørge for at holde et depot med 

redskaber til indsamlingen, og jeg kan også 

koordinere gruppens indsats – jeg har 

bare brug for, at der er flere, der kan se 

idéen og gerne vil være med til at samle 

affald. Hvis vi bliver ti stykker, så gør det 

ikke så meget, hvis man ikke lige kan hver 

gang.”

Idéen med løbende affaldsindsamling er 

hentet fra en lignende gruppe på cirka ti i 

Ballerup Centrum, der går under 

signaturen: ”NatureSays#Metoo”.

Projektet handler om at få den sunde og 

rene natur tilbage med fokus på økologi, 

bæredygtighed, sortering, genbrug, up-

cycling, oplysning og naturligvis ved at 

samle affald. På facebooksiden 

NatureSays#Metoo kan man følge med i 

affaldsgrupper i hele byen – også fra 

Egebjerg.

Vil du være med til at give naturen en 

hånd og holde affaldet væk fra gaderne?

 

Så skriv til Jeanette Marcussen på 

facebook eller mail:

jeannnettemarcussen@gmail.com 

(jep, den er god nok, der skal 3 n’er i 

mailadressen, hvis den skal nå frem ;) ).

Redaktionen







”Vi kan godt holde den smule jord! - Vi skal 

passe på de grønne områder! - Der er 

rigelig asfalt i vores parcelhuskvarter!” 

Sådan lød det lovende på Aagesdals 

Grundejerforenings generalforsamling, da 

bestyrelsens forslag om at nedlægge en 

gangsti og afhænde en lille sø i området 

blev nedstemt.

Antallet af fremmødte var overvældende, 

og der var tilslutning om at danne en 

gruppe, der kan vedligeholde de to 

områder, så udgiften til fællesudgifterne 

ikke bliver for voldsomme. Men én ting er, 

at bakke op og i hjertet ville deltage, en 

anden ting er virkeligheden.

Derfor var det rart at se, at viljen mundede 

ud i handling, da omkring 12 naboer mødte 

op en smuk, kold torsdag midt i april. 

Initiativtageren til at samle flokken og få sat 

handling bag ordene var Signe Sønderskov. 

Efter en præsentationsrunde travede vi ned 

ad Bøndermosestien, den gangsti, som 

forbinder Bøndermosevej med Ågesdalsvej 

med udkig til ”Bøndermosesøen” til den 

ene side og en række haver til den anden. 

Derefter gik vi i flok op til Pæremosevej, 

hvor der ligger en lille sø. Den ser ikke ud 

af meget ude fra vejen, hvor et trådhegn 

forhindrer, at man snubler ned i søen i 

mørket, men fra mark-siden er søen 

derimod rigtig fin. Lige nu er der ikke så let 

adgang til søen for mennesker - ud over 

dem med søen i baghaven - men der er et 

rigt fugle- og dyreliv. Den er desuden 

nogenlunde midt mellem Fælleshaven mod 

Nordbuen på den ene side og hundefolden 

og spejderhytten på den anden. Derfor 

begyndte der hurtigt at forme sig en idé 

om en egentlig lille trampesti og en bænk...

Efter runden var konklusionen klar: Det 

arbejde, som skal lægges i at vedligeholde 

områderne, ser overskueligt ud. Og selvom 

Signe Sønderskov sluttede af med en venlig 

bemærkning om, at dette møde jo ikke var 

bindende, så var alle opsatte på at være 

med i gruppen for områdernes bevarelse.

Gruppen besluttede at mødes to-tre gange 

om året og gøre en hyggelig tid ud af at 

gøre det, der skal til, for at holde stien fri 

for grene og vildtvoksende ukrudt. Samtidig 

holdes et øje på søen, der dog ikke kræver 

særlig pleje, som den står lige nu, og hvor 

kommunen har en del af ansvaret for 

vedligehold. Arbejdsdagene vil være åbne, 

og alle der har lyst er meget velkomne. 

Måske er der også beboere uden for 

Aagesdal, der har lyst – og så skal I endelig 

komme og være med. Vi regner med at det 

bliver sjovt og godt – både for dyre- og 

planteliv og for os selv.

Er du interesseret i at komme på maillisten 

og blive inviteret til næste arbejdsdag, så 

skriv en mail til Signe Sønderskov på 

signesonderskov@gmail.com.

Mette Herold, Bøndermosevej

Bøndermosestiens 
venner



Sommeren står for døren, og inden længe skal heksene 
sendes til Bloksbjerg. Egebjergklubben giver dig mulighed 
for at fejre sankthansaften blandt dine venner og naboer. 

Vi åbner dørene fra kl. 17:30, hvor vi har tændt op i grillen. 

I år skal I selv medbringe det kød, I ønsker at stege på 
grillen. Til gengæld sørger vi for, at der er flutes, kartofler 
og lækre salater som tilbehør.

Baren vil naturligvis også have åben hele aftenen, og der 
sælges øl, vin og vand til de sædvanlige, gode priser.

Efter maden er der forhåbentlig mulighed for at tage til 
båltale ved Fællesvirkets bål ved Teglværkssøen. Det er dog 

ikke sikkert, at deres arrangement bliver gennemført. 

Tilmelding er ikke nødvendig, men af hensyn til indkøb må I 
alligevel gerne skrive, hvor mange I kommer til 
tilmelding@egebjergklubben.dk.

Arrangementet er gratis, så tag din nabo under armen,  og 
kom, og mød de andre fra 
kvarteret; unge som gamle.

De bedste hilsner Bestyrelsen

MIDSOMMERFEST I FÆLLESHUSET

Da generalforsamlingerne i Fælleshuset og 

Egebjergklubben den 14. marts var ved at 

rinde ud, blev der fra ”salen” stillet et 

ganske relevant spørgsmål: Hvorfor er der 

to foreninger? 

Jeg følte, at spørgsmålet blev stillet til mig 

i min egenskab af dirigent, men jeg så mig 

ikke i stand til at komme med et 

fyldestgørende svar. Jeg har nu brugt en 

del tid på at læse ca. 25 års Egebjergblade 

igennem for at kunne svare på 

spørgsmålet, men uanset hvordan jeg ville 

formulere det, ville det ikke blive bedre 

end det svar, Finn Jappe kom med i 

Egebjergbladet februar 2003. 

Jeg håber derfor, at dette svar er 

tilfredsstillede.

Mvh Erik Hagen

Opfølgning fra Egebjergklubbens generalforsamling

Adskillige  har  udtrykt  undren  over,  at 

der  er  en  bestyrelse  for  Egebjerg

klubben  og  en  bestyrelse  for  Egebjerg 

Fælleshus, men det har en årsag.

Kommunen  har  lidt  problemer  med  at 

hitte  rundt  i  de mange  foreninger,  som 

er  i  Egebjerg.  Men  der  er  jo  også  10 

interesseforeninger  at  holde  styr  på 

(foruden  Egebjergklubben  og  de  10 

grundejerforeninger  og  deres  fælles

udvalg).

Egebjergklubben er den ældste forening 

(bortset  fra  nogle  af  de  10 

grundejerforeninger)  og  har  eksisteret  i 

over  30  år.  Så  det  var  naturligt  for 

kommunen  at  forhandle med Egebjerg

klubben,  da  der  skulle  aftales  leje

kontrakt om Fælleshuset.

Egebjergklubben  har  mange  aktiviteter, 

og  det  kunne  frygtes,  at  det  ville  blive 

for  voldsomt  at  også  driften  af 

Fælleshuset  skulle  klares  af  et  udvalg 

under  Egebjergklubben.  Så  hellere  en 

særskilt  forening  og  bestyrelse  for 

Fælleshuset.

Lejekontrakten  er  indgået  mellem 

kommunen  og  Egebjergklubben,  men 

den  daglige  drift  styres  af  bestyrelsen  i 

Fælleshuset.

I  2004  mødes  Egebjergklubben  med 

kommunen  om  forlængelse  af 

lejekontrakten.  Men  mon  ikke  Fælles

huset er med til mødet.

Jappe

Hvorfor 2 bestyrelser?

Traditionen tro inviteres du til midsommerfest i Fælleshuset 

søndag d. 23/6, fra kl. 17:30



Familiespisning i april

Den sidste torsdag i april var der som 

altid hyggelig familiespisning i fælleshuset.

Sofus Ravnsgård blev den heldige vinder af 

konkurrencen fra børnesiden, og han fik 

derfor lov at vælge tre tatoveringer, hvor 

de andre deltagere måtte nøjes med to :-)

Alle børnene hyggede sig som de plejer, og 

de voksne fik mulighed for at hyggesnakke lidt.

Familiespisning foregår omkring hver sidste torsdag i måneden. Find 

næste familiespisnings dato og menu på bagsiden af Egebjergbladet og se, 

hvordan man melder sig til. Det er rigtig hyggeligt, så tag at prøve det af, 

hvis du ikke har været med før :-)

Græsslåmaskine 
sælges

Batteridrevet græsslåmaskine (2 batterier 

medfølger) kan slå ca. 300 m2 pr. opladning, til 

salg for 700 kr. (ny pris 3.700 kr).

Det er en Bosch Rotak 43LI 3600h81k00, 36V, 

43cm, 3450 RPM, 2009.

Hvis du er interesseret, så kontakt Yvonne 

Wisler på tlf. 44 97 50 10 eller 29 65 04 34

Vejfest i Aagesdal

Hvis du bor i grundejerforeningen Aagesdal, så husk at 

melde dig til årets vejfest, som afholdes lørdag den 15/6.
Tilmeldingsfrist den 1/6

For mere info om tilmelding: Tjek invitaion i din postkasse eller facebooksiden 

for grundejerforeningen Aagesdal.



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:
 Brug kontant eller mobilepay
 Husk 150 kr. til reservationsgebyr.
 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.
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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 
20. m

aj 2
019

TORSDAGSTRÆF 

19.30- ca. 22.00

Hver torsdag er der åbent i Fælleshuset - kom forbi og få 

en snak med dine naboer over en øl eller en kop kaffe. 

Egebjergklubben
Formand: Daniel Ravnsgård;                 
bestyrelsen@egebjergklubben.dk
www.egebjergklubben.dk

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

Egebjerg og Omegns 
Ølbrygger & Vinmagerlav
Oldermand: Leif Poll;

l.poll@mail.dk

Blomstervennerne
Formand: Elise Quottrup;
frantsquottrup@outlook.dk

Egebjerg Sportsklub
Formand: Thomas Sørensen
formanden@egebjergsportsklub.dk

Seniorklubben
Formand: Flemming Adrian;
fleve@webspeed.dk

Fælleshaven Nordbuen 1
Formand: Per Bo Jensen
perbojensen12@gmail.com
FB: Fælleshaven Nordbuen 1



Til kalenderen
Maj

Mandag d. 20/5 deadline blad - udkommer 8-9/6

Tirsdag  d. 21/5 fra 19.00 Sangaften

Torsdag d. 23/5 fra 17.30 Familiespisning og

               19.30 TorsdagsTræf

Juni

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

Søndag  d.  9/6 fra  11.00 Pinse-skovudflugt

Torsdag d. 13/6 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op

Torsdag d. 20/6 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op

Søndag  d. 23/6 fra 18.00   Sankthans og midsommerfest med grill

-- sommerferie --

Mandag d. 29/7 deadline blad - udkommer 17-18/8

August

Torsdag d. 15/8 fra 19.30 TorsdagsTræf  - bare mød op

Torsdag d. 22/8 fra 19.30 TorsdagsTræf  - bare mød op

Søndag  d. 25/8 50 år Jubilæumsarrangement

23. maj:  
Frikadeller med bulgursalat og 

børnevenlig tunmousse

Tilmelding senest mandag 20/5 på 
familiespisning@egebjergklubben.dk 

med antal personer og adresse.
Tilmelding først gyldig efter 
forudbetaling på MobilePay 

eller efter aftale. 
Se mere på svar fra tilmelding.

Voksen: 30 kr.
Barn: 10 kr.

Kontant eller Mobilepay


