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JULE FEST

FOR BØRNENE

Søndag den 14.december 1969 kl.14

på Egebjergskolen

Selvfølgelig skal vi: have vores egen julefest.
Vi har fået lov til at låne Egebjergskolen og indbyder
til,at alle børn kommer og danser med omkring to jule-

træer, der er festligt pyntede. af elever .og lærere.

Der vil blive arrangeret "klinpehjørner" og fiskedam.

Der vil blive mulighed for at lege og .for små konkur-

rencer.Der. bliver læst historier og vist film

Sodavand,kaffe og lagkage kan købes i julestuensog
hvert barn får en  godtepose.….

For at kunne få lov til at fiske og for at få. en godte-
pose ,må hvert barn sørge for at købe en billet senest
fredag den 12.december. Voksne har gratis adgang og må

meget gerne medbringe også de små børn.

Billetter a 2,50 kr… kan købesi kiosken og hos køb-

mændenepå Egebjergvej Menhusk: Salget stopper fredag!



SVØMMEBADET:Derer fra kommunalbestyrelsen skrevet

til den kreds af beboere,der i sommer rejste spørgs-
målet om anlæg af svømmebad i egebjergområdet. Man oply-

ser,at man har beset et antal større og mindre badé, og

at man i forbindelse med overvejelserne omkfing an-

lægget af svømmehallen på Ballerup Stadion vil se nær-

mere på problemerne omkring anlæg af bydelsbade.Brevet
slutter med at love,at man vil vende tilbage til sagen.

ANDESPILLET blev holdt den 22.november og havde samlet

180 mennesker på Egebjergskolen.Der blev solgt mange

plader, og aftenen gav et pent overskud til Egebjerg-
klubbens fortsatte arbejde.

'

Årrangørerne siger tak til alle,der var wed til at 

skabe en god aften,og til de flinke unge mennesker,

der hjalp med oprydningen bagefter.

EFTERLYSNING: Ved andespillet blev en drengefrakke
med teddybearfoer, hætte og knapper forbyttet. Til- 
svarende frakke i større model og med lynlåsluk- 
ning kan ombyttes ved henvendelse til: fru Sindt,
tlf. 977558

BRIDGE: AOFs kursus i bridge, der holdes på Egebjerg-
skolen hver onsdag aften, vil blive fortsat den 7.

januar. Kurset er tilrettelagt således, at også nye

medlemmer kan deltage. .

Har De lyst til at være med,bedes De ringe til  

F.Jappe 972421.
Ek

'

VI HAR HØRT, at nogle beboere tror, at de ikke kan 
være med til  vore arrangementer, fordi de ikke har 

været med til  den stiftende generalforsamling.…
Men - ifølge de vedtagne  love § 2  er enhver i Ege-

bjergkvarteret medlemsberettiget.
Og -ifølge § 4 er foreningen kontingent fri, så —.

kom bare -  eventuelt også med nye ideer til 

aktiviteter.

Til  alle børn i Egebjergkvarteret:Husk  at hente jeres
billet  til julefesten. Det kan ske hos begge købmændene
eller i kiosken.  Billetterne koster 2,50 kr, og salget
slutter fredag aften.



EGEBJERGSKOLEN - og dens fremtid

Efter de planer,der nu er kendt,vil Egebjergskolen
blive den mest moderne i kommunen. Som bekendt hol-

der skølen nu-til huse i en midlertidig. påvillionbyg-
ning. med en børnehaveklasse. samt. første og anden

klasse.
Allerede til næste skoleeårs begyndelse skal der stå
endnu en pavillion klar, således at børnene kan få 
lokalerum til oprykning i næste klasse... -

Skolen er tænkt formet som en åben-plan-skole efter 

engelsk mønster og bliver  med. fuldt  linieløb,   såle- 
des at børn, der nu går på skolen, kan regne med, at

de ikke skal overflyttes til  en anden skole senere. 

Åben-plan-skolesysteriet bygger på ideen om, at  etab-

lere store rum med mindre tilstødende lokaler, så 
man kan undervise flere klassetrin. på samme tid i  
fag, der egner sig  til dette, og kan arrangere min-

dre studiegrupper i de tilstødende lokaler. 

Første afsnit af den endelige skole forventes fær- 

digt i 1971, og hastigheden af udbygningen vil af  

hænge af, om der skal være selvstændig skole ved

Iauttrupgård-udstykningen, eller om elever fra det- 

te område også skal gå på Egebjergskolen. Der for- 

ventes iøvrigt ikke overflytning af elever fra andre
af kommunens skoler til Egebjergskolen.

Babysittere eftersyses . É

Den babysitterordning, der formidles af  Egebjergklub-
ben og som  rekrutterede sine første babysittere i den

nystartede og meget aktive ungdomsklub, kan bruge
endnu flere babysittere. Betaling cirka 4 kr. i timen. 

Vil du/De være med, så meld dig/Dem til Alice  Friis- 

Poulsen, Ierholmvej 10  (tlf. 97.71 31). 

Børneparkering
En gruppe i Egebjergklubbenforbereder en børneparke- 
ringsordning på Egebjergskolen. Interesserede bedes

skrive!eller ringe til Herdis Knudby,Lerholmvej 6

(tlf. 97 43 34).



UNGDOMS KLUBBEN

Ungdomsklubben har fungeretgodt, en måned, ogtrods de
beskedne pladsforhold og det begrænsede antal- valg»
muligheder for  bæskeftigelse,klubben ringe  økonomi
tillader, har  der hver gang mødt en meget stor del af 
de 65 indmeldte op, hvilket understreger et  virkeligt  
stort behov for en ungdomsklub. 
Det at  kunne være Sammen med andreunge og lave noget,
hvis man har lyst,  eller sidde og snakke med kammerater,
hvis  man hellere vil  det, er noget,  de unge kan lide  -  
men vi er klar over, at det den første tid  har nyhedens 
interesse, og vi må allerede  nu arbejde på at   give  dem
bedre forhold og mange mange  flere mulighederfor  ak-
tivitet. 
Men da vi alle ved, at det ikke  er   noget, dersker  fra  
den ene dag  til  den anden, må vi på nuværende   tids- 
punkt  med små  midler gøre  så meget for de unge,  som  det
overhovedet er  os muligt.. Her  vil vi gerne  appellere 
til alles  velvilje, Har De en  hobby, somDe mener |

andre også kunne få glæde. af, vil  vi  være  glade for,  om
De ville  komme.en. aften i  klubben og demonstrere den 
for os —- Man skal   ikke  betænke sig på at tage denne    
beslutning. — De unge er meget velvillige og imøde kom-  
mende, Vil man konme-og orientere sig  først, er  man 
også  velkommentil  det.   

Værktøjer meget dyrt at anskaffe,  og har Denoget,
De vil af med,er vi meget  taknemmeligefor at modtagedet.Det gør ikke noget, det er godt brugt. 

”

Har De muligheder for at få fat i kasserede stumper
træ, en rest stof , ungdomsbøger, De ikke bryder Dem om,
at have stående mere -  ja næsten "alt har interesse! 
Kan De sædge os ting,  så det ikke bliver lige så    

dyrt, som hvis vi skal købe det i  forretningerne,  beder 
vi Dem kontakte os. .

Næsten alle drengéne er interessede i motorlære, menes. !?

Man kan undre sig  over, at vi nærmest tigger  om støtte,men vor ugentlige aften med de unge er os til så megen
glæde,at vi vil gøre alt for,at det skal blivebedre! 
Med venlig hilsen …

Egon Anderson (984477)  Alice Thomsen (972269)


