
Prøvenummer (udkommer såfremt beboernes interesse fanges).

Når dette blad er i Deres hænder, vil det første skridt være

taget for at samle beboerne om vort fælles ønske. Fritidsåk=.
tivitet her i Egebjergområdet!!!
Har De ef ønske om at komme ud af "sovebymiljøet", læs da
videre i dette blad.

Har De interesse i at have et sted, hvor De kan gå hen en

aften, når De keder Dem?

Vel at mærke, når De ønsker det!

Slå lidt tid ihjel, så meget som De ønsker!
Se til, eller være aktiv i et eller åndet?
Ung eller gammel! Børn får

en plads for "skrammel"!
Bladet spørger: De giver et svar!
Om hvilke fremtidsønsker De har!

Det hele skal startes på frit initiativ!

For børn og unge, mand og Yviv"!

Vær med i starten! Vær kvik og vågen!
Vi støttet bli'r af aftenskoleloven!

Hvad med lokaler? lyder parolen!
Indtil videre er svaret: "Egebjergskolen"! f!

Kom med et ønske' eller idé!

Vælg selv Deres lederkomité!
Kan De lide at få en snak?

Eller spiller De skak? .

Ka' De li' at sy?
Til beboerklubben De ty!
De vil måske hellere væve?
Eller vil De i kortene "tæve"?
Vil De komme et sted, hvor hungret er højt?
Er De mere interesseret i sløjd?
Hvad siger De til keråmik - eller gymnastik?



Kom med ønsker af hver en art!

Kegler, berdtennis eller billard!
Hvad med 1zodbold?

Vil De have et hold?

Vil De fortælle eller høre en "vits"?

Eller spille sorteper, 66 og bridge?
Kan De ikke, fordi det er svært?
Gå hen i klubben og få det lært!
Hvad vil det koste, spørges der da?"

Det kommer an på, hvad De vil ha'!

Det har vi ikke råd til, siger de fleste!

Aftenskolelover skal betale det meste!

Kan De lide et beboerblad?

Hvad skal det hedde, ja, vi spørger: Hvad???

Dette er uden religion, profit og politik!!

Og dog skal der være plads til polemik!

Muligvis ka' De ikke lide dets form?

Vær med i starten og sæt en norm!!!

Det hele afhænger af Deres beslutning!
Og naturligvis af en vis tilslutning!!!

Har De lyst til at være med som leder?

Kontakt os! Dem vi beder!!!

Kom til kende Poul, Per og Søren!

Med venlig hilsen

redaktøren.
P.S. Al henvendelse til bladet vil være uden forbindende

og vil, om ønsket, blive behandlet med største diskretion!

Red.
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Sankt Hans aften tog beboerne i "Egebjerglund Syd" og

"Ågesdal" initiativet til til at festliggøre aftenen ved

på Pæremosevej at foranstalte ”bålfest" med tilhørende

"Asfaltbal", dog måtte man undvære asfalten, men man dan-

sede udmærket på det nylagte SF-fortov til tonerne fra en

harmonikavirtuos, der var mødt op med forstærkeranlæg og

det hele.

Og alt imens det store bål knitrede, tog man sig en stille

"håndbajer" eller sodavand, mens børnene sørgede for at
"fyre" på bålet.

In, hvor havde de travlt!



BØRNEINITIATIV PÅ EGEBJERG!

Da børnene her i Egebjergkvarteret mangler et sted at kunne

boltre sig, lege, spille fodbold og håndbold etc., har
nogle

børn taget initiativet til at skaffe noget selv.

De samlede underskrifter hos beboerne på een liste, samt under-

skrifter fra samtlige børn, de kunne få fat i, med det formål
at sende en deputation af.7 medlemmer til borgmesteren i

Balle-
Tup, hvilket skete.

De samledes til et møde hos hr. A. Højbergpå Pæremosevej, og
støttet af fru Inge Nielsen, Arne Poulsen og A. Højberg mødte
børnedeputationen hos borgmester Burchardt for at anmode denne

om, indtil skolen på. Egebjerg blev færdig, at "låne" et stykke

jord og 2 fodboldmål til en fodboldbane, samt et stykke jordtil en håndboldbane for pigerne.

Borgmesteren tog meget velvilligt imod dem og måtte selvfølgelig
erstatte de traditionelle cigarer med chokolade.

Han gav børnene tilsagn om, at deres ønsker ville blive opfyldt,
og allerede dagen efter var han ude for at se på lokaliteterne,
så børnene venter spændt på resultatet!

Se, det var et initiativ, man tager hatten af for! De "gamle"
har nu noget at leve op til .... "tt

Red.
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En beboer har allerede spurgt os: hvad med et asfaltbal?

Vi svarer: vi spørger læseren!

En anden siger: skal vi snart ha' en sommerfest?

Og bladet kan kun få svaret af den samme læser.

Red.

Såfremt beboerne i tilstrækkelig grad viser interesse for sagen,
vil bladet foranstalte et beboermøde, hvor De selv eller gennem
andre kan give Deres besyv med og være med til at forme den

eventuelle beboerklub fra starten.

Tro på sagen! hvad enten De er ung eller har år på "bagen".

Velkommen med Deres svar.

Red.



Initiativtagere til bladet er følgende:
J. Jappe, overtoldass., Egebjergvej loo A, tlf. 97 24

Arne Poulsen, sporvejsfunkt., Birkemosevej 5, 97. 31

Ahligren Olsen, disponent, Rydtoften 22, 97 46

Arne Højberg, snedker, Pæremoseve j 31, 97 32

Bruno Christensen, fabrikant, "Karens minde" 97 26

E. Busk Jensen, montør, Torsageævej 6, 97 09

Holger Knudby, redaktør, Berholmsvej 6, 97 43
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Ansvarshavende redaktør af dette blad: E. Busk Jensen,

Dette nummer financieres foreløbig af initiativtagerne.

Evt. næste nummer vil antagelig koste Dem ca. 25-30 øre:

Red.

Vær frisk og frejdig — det er NU eller aldrig!

Klip denne svarkupon af og senå den venligst til:

J. Jappe, Egebjergvej loo A.

Navn:

Adresse:

Evt. telf.:

Hvad vil De være med til? —


