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Lidt tanker om bæredygtighed, 
vilde bier og andre insekter
Lige nu vokser det hele med god fart i 

vores haver, og vi skal have gang i 

græsslåmaskinen, der skal luges i bedene 

og inden længe er der mange der skal i 

gang med hækkeklipperen. Men måske 

kunne vi lige klappe hesten lidt og nyde 

alle de blomster der er i både hæk og 

”ukrudt”, og som kunne komme i vores 

plæner til glæde for både os, insekterne 

og fuglene.

Der har her på det sidste været en del 

opmærksomhed omkring de bi-striber, 

som Ballerup kommune og mange andre 

laver, og der er også ytret ønske om at 

der kunne være insektvenlige planter 

rundt om på fælleshusets arealer. Det kan 

jeg kun gå helhjertet ind for. Men jeg 

synes også, at vi skal tænke på at vi kan 

gøre rigtigt meget hjemme i vores egen 

have, velvidende at der er en tærskel vi 

skal over, for i mange år har en velplejet 

have været lig med veltrimmede plæner, 

”rene” bede og nyklippede hække.

Ligusterhækken og andre hække går snart 

i blomst til stor glæde for bier og andre 

insekter. Så er det jo ærgerligt at vi synes 

vi skal klippe den lige mens der er 

allerflest blomster. Vi kunne jo overveje at 

lade hækken stå indtil de fleste blomster 

er afblomstret. Måske det første skridt 

kunne være at gøre det på den side der 

vender ind mod ens egen have. Anders 

Kofoed har også for et par år tilbage 

påpeget her i bladet, at udskydning af 

hækklipning tillige kommer de fugle, der 

har rede i hækkene til gode.

Vi kan også vælge at lade være med at 

klippe græsset i hele haven.  Ved at lade et 

hjørne stå hist og pist, vil en masse 

planter efterhånden få mulighed for at slå 

sig ned og gå i blomst. Man kan sågar gå 

hele vejen og omdanne noget af plænen til 

et område med vilde planter. På denne 

måde kan vi let hjælpe bierne og andre 

insekter, der har svært ved at finde næring 

og levesteder. Det er jo insekter vi gerne 

vil have til at lave et stykke arbejde for os, 

bestøve frugttræer og bærbuske og andre 

planter også. Samtidig kan de være med til 

at holde skadedyr i skak, fx spiser 

svirefluens larver store mængder bladlus. 

Og endelig er de også selv føde for især 

fugle.

Man kan også 

forsøge sig ud i at 

lave et insekthotel, 

da mange insekter 

har svært ved at 

finde egnede 

steder at bo i 

vores haver i dag. 

Der er mange 

steder at få inspiration til dette, bl.a. her 

https://www.naturninja.dk/oplevelser/fem-

forskellige-insekthoteller-i-haven/

For at øge opmærksomheden på at 

bæredygtighed kan starte hjemme i vores 

egen have har forskere fra Århus 

universitet udviklet point kort, hvor man 

kan give sin have point efter hvor mange 

elementer af forskellige art (fx vandhul, 

kvasbunke, ”vilde” områder, døde eller 

store træer) man har i sin have.

I den ideelle bæredygtige have vil man 

kunne score 60 point, men den 

gennemsnitlige villahave scorer under 10 

point, og sjældent kommer en have over 

20. Men alle kan forsøge at hæve point 

tallet for deres have. Scorekortet findes 

her: http://www.dce.au.dk/fileadmin/

dce.au.dk/Parcelhushaver_folder_01.pdf

Man scorer også ved ikke at bruge gift i 

haven, hvilket burde være en selvfølge 

men det er vist desværre ikke tilfældet i 

alle haver. Giften slår mange insekter ihjel 

og risikerer at medvirke til at forurene 

vores vand. Hjælp til at droppe giften i 

haven kan fås ved at tilmelde sig på https://

www.giftfri-have.dk/

Der er mange måder at holde sin have 

bæredygtig på, en af de meget ambitiøse 

står professor ved naturforvaltning, KU, 

Per Gundersen for. Han fjerner intet fra 

sin have og har regnet sig frem til at han 

lagrer CO2 på sin grund frem for at være 

med til at få det ud i atmosfæren.

Men vi må hver især selv finde det tempo 

og det niveau vi kan være med på. Min 

have scorer blandt andet på at jeg har en 

god kvasbunke liggende, ikke bruger gift, 

ikke klipper hæk, når den blomstrer, har 

en masse vilde blomster, der blomstrer 

rundt omkring, fx forglemmigej i hækken, 

og endelig kæmper jeg med Sirid om at få 

lov til at have nogle hjørner og pletter i 

plænen som jeg ikke slår, fx der hvor der 

står en masse Bellis og selvsåede 

stedmoder blomster. Foreløbig har jeg et 

par klippefri zoner og Sirid har faktisk 

også selv lavet et par stykker, så må vi se 

om de overlever og 

måske endda 

spreder sig. Så ikke 

voldsomt mange 

point til vores have, 

men vi prøver.

Per Jensen

Du vilde villahave



Kan du kende forskel?
Det er igen tid til varme dage og en 

masse flyvende små dyr, hvoraf nogle kan 

stikke. Hvert år i sommermånederne 

synes jeg at se nogen løbe rundt om sig 

selv i panik og udbryde ’Bien stikker mig - 

slå den ihjel! ’ og det gør mig lidt ked af 

det at se de uskyldige bier blive slået på. 

Specielt i disse tider, hvor vi fra flere sider 

hører om hvor udsatte og truet de er 

blevet. Det er ret så uheldigt for dem at 

de ligner hvepse, som jo ikke har meget 

andet formål end at være en pestilens for 

os (og for de andre skadedyr selvfølgelig). 

Det er rigtig ofte at disse to insekter 

bliver forvekslet med hinanden og når vi 

bor så tæt på naturen her i Egebjerg, 

kender de fleste sikkert forskellen på 

hvepse, bier, humlebier osv. men der 

sidder sikkert også nogen og læser med 

som kunne bruge en opfrisker. Herunder 

har jeg samlet et par sjove facts, som kan 

hjælpe til at se forskel på de forskellige 

arter og muligvis ikke frygte dem så 

meget.

Sebina Klica

Gedehams/Hveps

Størrelse 12-19 mm

Sort-gule farver

Hvepsetalje

I Danmark har vi syv forskellige arter af 

gedehamse, som i daglig tale kaldes hveps

De er en vigtig faktor i bekæmpelsen af 

bladlus, sommerfuglelarver, stuefluer, 

stikmyg og andre insekter

Hvepsens brod er glat, så den kan trække 

den ud og stikke flere gange. Hvepsens gift 

er i familie med slangegift og stikket er 

meget smertefuldt. 

Ved stik bliver huden rød, hæver, klør og 

bliver øm. I de fleste tilfælde forsvinder 

generne dog i løbet af nogle timer.

Honningbi

Størrelse ca. 18-21 mm

Behåret, gul/brun

Meget fredelig, når den ikke føler sig truet 

ved stadet eller bliver klemt

Biernes bestøvning af planterne er af 

uoverskuelig økonomisk og økologisk 

betydning for vort miljø.

Man skal ikke være bange for en bisværm, 

da bierne ikke er aggressive – Hvis man 

ser en bisværm, kan man gå ind på 

www.biavl.dk, hvor der er en liste over 

biavlere, der henter bisværme.

Biens brod er forsynet med modhager og 

en giftsæk, som rykkes ud af bagkroppen, 

når den har stukket. Bien dør efter dette 

angreb – så den vil helst ikke stikke dig!

Ved stik bliver huden rød, klør og hæver 

op. Denne virkning kan holde sig i flere 

dage.

Humlebi
 

Størrelse ca. 15-20 mm

Buttet; meget behåret

Findes i gule, orange, sorte og hvidlige 

farver.

Humlebien er ekstremt fredelig

Den lever af nektar og pollen og er således 

en vigtig faktor i bestøvningen af blomster 

og frugter.

Humlebien laver ikke celler som bierne og 

hvepsene, men opfostrer larverne i et 

fælles rum - en slags børneværelse.

Humlebien kan stikke. Dens brod er glat, 

så den kan stikke flere gange ligesom 

hvepsen. Det gør meget ondt at blive 

stukket og det føles brændende varmt. 

Men husk: Humlebien er ekstremt fredelig!

Svirreflue

Kan ikke stikke, da de ikke er udstyret 

med en brod.

Murbier

Specielt aktive i solskin og i juli og er 

fremragende bestøvere.

Murbien kan stikke, men den skal 

provokeres for at gøre det.

Jordbier

Aktive i det tidlige forår

Jordbien har en meget svag brod og 

stikker ikke mennesker.



Egebjerg 
Loppemarked
2019 
I disse klimabevidste genbrugstider er der 

måske flere, der vil være interesserede i at 

besøge det lokale Egebjerg Loppemarked - som 

gæst eller med stand. 

Derfor giver vi hermed et trut for initiativet, der 

er blevet set på facebook, og som kommer til at 

foregå på Egebjerg Bygade i juni.

Af opslaget kan man blandt andet læse:

Loppemarked lørdag 22/6-19 10-16 på 

Buepladsen (Egebjerg Bygade 235 ). Gratis 

stadepladser, som man kan få fingrene i ved at 

skrive en kommentar på "Egebjerg 

Loppemarked 2019".  Her kan man også se lidt 

om, hvad andre har budt ind med og planlægger 

at sælge ud af. 

Forfatteren og må man formode initiativtageren 

til loppemarkedet lover:

Bliver dagen en succes er planen af det bliver en 

årlig begivenhed.

Kom og støt op - på facebook eller i levende 

live.

Redaktionen (Se på facebook)

Tillykke til alle de nyslåede 
studenter og også tillykke 
til alle jer, der har kastet 

karameller og sagt farvel til 
folkeskolen :) 

Åh, de smukke unge 
mennesker! 



Månedlig 
indsamling
SSS - og SSS
Det ikke tegn på tys-tys, tvært imod! 

Men Skrald, Sidste Søndag i måneden 

- og Sjovt Snapper Sammenhold.

Vores affaldsambassadør Jeannette  

fra Villakvarteret i Egebjerg Nord 

har taget et nyt initiativ i kølvandet 

på den årlige affaldsindsamling i 

foråret. Det er jo hele året rundt, at 

der er brug for at samle skrald. Man 

kan tage cyklen med og nå længere 

omkring, eller hunden i snor (børn 

må gerne gå løse) og samtidig få lidt 

god motion. 

Initiativet er aftalt i samarbejde med 

Ballerup Kommune, som også sørger 

for afhentning af det indsamlede 

affald på udvalgte steder. 

Der er ingen tilmelding, man kan 

bare møde op på Atletikbanen ved  

Plejecenter Egely, Egebjerg Bygade 

34, kl.  10 Sidste Søndag i måneden 

fra 30/6. Her får du/I udleveret 

snappere og poser. Medbring gerne 

selv et par havehandsker.

Efterlysning: Hvem kender den søde, 

ældre dame som jævnligt indsamler 

affald omkring Tårnsøen i 

Bykvarteret? Skraldegruppen vil 

gerne i kontakt - hun er næppe aktiv 

på de sociale medier :-)

Kontakt: 

jeannnettemarcussen@gmail.com 

(NB! Der er 3 ”nnn” i jeannnette-

mailadressen...)

Anne og Jeannettet



Sambabørn i bygaden

Fredag den 24. maj blev der traditionen 

tro afholdt sambaoptog for områdets 

børneinsitutioner med deltagelse fra 

Børnehuset ved skoven, Syd- og 

Nordpolen, Valhalla i skoven og 

Lundegården.

Institutionerne deltager med hver sin 

farve,   og alle børn og voksne er 

således klædt i disse glade farver, når 

de sammen marcherer ned af Egebjerg 

bygade mod Plejecenter Egely, hvor 

børnene synger sange for de ældre 

beboere.

På ruten synges der også sange, spilles 

musik, danses og festes. Alle børnene 

samles til sidst på atletikpladsen ved 

siden af plejecenteret, hvor der er 

sanglege og madpakker til frokost.

Det var en rigtig hyggelig dag med 

glade børn, dejligt vejr og rigtig god 

stemning.

Redaktionen

Forventningsfulde børn klar til afgang foran Børnehuset ved skoven

Det lange optog af børn, pædagoger og fremmødte forældre og søskende

Syngene børn foran Plejeenter Egely





Som nævnt i egebjergbladet september 

2018 så nedlægges bus 42 til sommer, og 

skal erstattes af en ny bus 164, der dog 

ikke kører mellem Egebjergvej/lyskrydset 

til Syvendehusvej-Hækmosen. I stedet 

drejer bus 164 op ad Nordbuen, langs 

Klausdalsbrovej forbi Tryg.

Ingen steder nævnes en specifik dato for 

skiftet, blot nævnes ”i løbet af 

sommeren”. Da buslinieskiftene skyldes 

åbningen af metrocityringen, så sker 

ændringerne først efter åbningen. 

Oprindelig var planen at Metrocityringen 

åbnede slutningen af juli 2019, men som vi 

har læst i pressen er metrocityringens 

åbning forsinket et par måneder, og 

tidligst til juni vil der blive annonceret en 

ny åbningsdato. 

Så ændringerne 

af buslinierne 

sker sandsynlig-

vis først ultimo 

september. 

Så indtil da kan vi endnu glæde os over 

bus 42 og busbetjening til Ballerup i det 

østligste af Egebjerg.

Frank Damgaard

Status på skift fra bus 42 til 164



Tilbageblik - for 30 år siden...
I anledning af Egebjergklubbens 50 års 

jubilæum senere på året, bringer vi her 

Cathrines bidrag i forbindelse med 

Egebjergklubbens 20 års jubilæum. 

Cathrine var ikke en af initiativtagerne til 

Egebjergklubben, men har altid været et 

levende aktiv for kvarteret.

 

Cathrine, som har skrevet det 

nedenstående, var ikke medlem af 

Egebjergklubbens bestyrelse, men var 

alligevel et stort aktiv for Egebjerg. 

Cathrine etablerede en privat 

halvdagsbørnehave på Tranemosevej, hvor 

hun boede. Det blev et meget populært 

sted både for børnene, som fik nogen at 

lege sammen med, og for forældrene, vel 

primært den hjemmegående mor, som på 

den måde fik et par timer fri til andre 

gøremål. Først i midten af 80´erne 

lukkede ”Cathrines børnehave”. 

Kommunen var nærmest ikke-

eksisterende hvad angik institutioner i 

Ballerup Nord. Vej og kloak i kvarteret var 

heller ikke noget, kommunen 

beskæftigede sig med. Det var først 

engang i 80'erne, det var slut med over 

ejendomsskatterne at betale af på vej- og 

kloakgæld, det var noget 

grundejerforeningerne selv havde 

etableret, og der gik også mange år, før 

ungdomsklubben kom i offentligt regi.

Erik Hagen

EGEBJERGKLUBBEN 20 år

For os, som flyttede til Egebjergkvarteret, da grundene 
endnu  ikke  var  kloakerede,  og  mange  veje  kun  var 
grusveje,  og  nogle  endda  rent  mudder,  kan  det  være 
morsomt at filosofere over, hvordan den tid er forløbet, 
og hvad vor lille enklave har udviklet sig til.

  Hver  af  os  vil  have  forskellige  både  rare  og  vel  også 
mindre  rare  oplevelser  at  referere  til,  men  når  jeg 
personligt  tænker  tilbage,  så  tror  jeg,  at  det 
væsentligste  for  mig  har  været,  at  jeg  følte  dette 
område  som  mit  hjemsted.  Stedet,  hvor  alle  os,  som 
boede  her,  hørte  til,  og  hvor  vi  havde  både  gavn  og 
glæde  af  hinanden.  Flere  og  flere  kom  til  at  kende 
hinanden,  og  mange  fandt  sammen  i  at  klare  fælles 
vanskeligheder    både  når  det  gjaldt  husbyggeri   
skoleforhold    muntre  sider,  men  sandelig  også 

personlige problemer.

Der  var  vækst  i  området    og  resultatet  blev  så 
Egebjergklubben, som stadig er i live, og som vi nu kan 
fejre som en 20 års yngling  eller hvad den nu bedst 
kan benævnes som.
Det vil vi overlade til jer selv at vurdere, og det kunne 
blive  ganske  morsomt,  om  nogle  af  jer  i  næste 
nummer  af  bladet  ville  bidrage  med  stort  og  småt  fra 
livets gang i Lidenlund gennem disse 20 år.
Egebjergklubben  har  ønsket  at  markere  20  års  dagen 
ved  at  indbyde  til  reception  mandag  den  25.  Sept.  kl. 
1720.

Vi  byder  på  lidt  godt  til  både  maven,  ganen  og  øret   
men  det,  vi  allermest  ser  frem  til,  er  at  både  nye  og 
gamle kendinge tropper op  også selvom de stier, der 
trædes i dag, er anderledes end for 20 år siden.

Udover  receptionen  er  klubben  i  fuld  gang  med  at 
arrangere  en  revy,  som  løber  af  stablen  den  5.6.7. 
oktober. Da indholdet her er absolut hemmeligt, kan vi 
kun sige, at vi  formoder, at det vil  føre os tilbage som 
en rejse igennem tiden.
Som  bekendt  kan  et  tilbageblik  ofte  være  nødvendigt 
for  at  give  plads  til  nye  veje.  Måske  har  vi  netop 
muligheden for at finde grokraft for nye stier, som kan 
føre til et øget fællesskab i vort lille hjørne.
Lad dette jubilæum være den igangsættende faktor!

Cathrine

På vej hjem med morgenbrød. Syvendehusvej engang i slutningen 
af 60'erne.



Har du en idé til et efterårs- eller 
vinterarrangement i Egebjergklubben?

Vi har et par ledige torsdage i kalenderen for efteråret og 

vinteren. Hvis du har lyst til at holde et foredrag, dele ud af din 

store viden om -og smag for- portvin, undervise i mavedans, 

tage initiativ til skakspils-aften, eller noget helt andet, så skriv 

til os på bestyrelsen@egebjergklubben.dk med dit forslag. 

Så vil vi meget gerne se om det kan passe ind.
 

Vi kan også være behjælpelige med billetsalg og annoncering i 
egebjergbladet. 

En succeshistorie  

I Egebjergbladet i maj måned havde en af vores læsere sat en 
salgsannonce i bladet for at få solgt sin græsslåmaskine.

Kort tid efter bladet var udkommet, modtog vi en glad mail fra 
læseren om, at græsslåmaskinen allerede var blevet solgt.

Så tøv ikke med at sende indlæg til os :-)

Med venlig hilsen Redaktionen

Og vinderen 
er.. 
Familiespisning blev i maj måned 
flyttet en uge på grund af Kristi 
Himmelfart, og der var derfor 
inviteret til aftensmad torsdag den 
23/5-19.

Som altid var der børneside-
konkurrence for alle børn, som 
hjemmefra havde udfyldt og 
medbragt børnesiden fra sidste 
Egebjergblad.

Månedens vinder blev Theodor, som 
stolt viser sin børneside frem 
nedenfor :-)



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.

Udgives af: Egebjergklubben

Forside: Kirsten Seeberg

Redaktører: Mette Herold Pedersen og Rikke Sejer Ravnsgård

Redaktionsudvalg: Erik Pedersen, Frank Damgaard og Marie Høgh Sørensen

Tryk: JT-gruppen

Distribution: Dorte Eriksen

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 
29. ju

li 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
Juni

Søndag  d.  9/6 fra  11.00 Pinse skovudflugt, se mere på 

http://egebjergklubben.dk og facebook 

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 Skt. Hans 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 fra  12 - 20 50 år Jubilæumsarrangement

Torsdag d. 29/8 fra 17.30 Familiespisning og

               19.30 TorsdagsTræf

September

Mandag d. 2/9 deadline blad - udkommer 21-22/9

Torsdag d.  5/9 fra  19.30 TorsdagsTræf og KREA aften

Midsommerfest 23. juni
Vi åbner 17:30 

hvor vi har tændt op i grillen

Medtag selv det kød I ønsker at stege på 
grillen, vi sørger for flutes, kartofler, og  
salater.                                               

Tilmelding ikke nødvendigt, men af hensyn 
til indkøb må I gerne skrive hvor mange I 

kommer til 
tilmelding@egebjergklubben.dk


