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FASTELAVNSFEST FOR BØRNENE

Søndag d. 8.februar på Egebjergskolen

Mødested: VED BAGEREN KL 10:00

Der er tøndeslagning i skolegården og uddeling af faste-
lavnsboller og godteposer i et dejligt varmt klasserum.

Børnebilletter a' 2 kr kan købes hos bageren til og med

torsdag d. 5. februar.

Der er forresten også en tønde til de voksne, så de kan
holde varmen, og der kan købes dejlig varm gløg, pølser

samt øl og vand.
”

'

Vi takker bagermester Mårtensson, købmand Christensen,
købmand Lauritzsen, Pia Trikotage, Egebjergslagteren
og Egebjergkiosken, der alle har ydet en rundhåndet
støtte til festen.
P.5. Der er også en gratis pølse til børnene.

KARNEVAL FOR VOKSNE

lørdag d. 14.februar kl 20, arrangeres en festlig aften
på Egebjergskolen, hvor der bliver serveret lidt roast-
beef med kartoffelsalat samt en osteanretning. Hertil

nyde et par glas rød- eller hvidvin efter ønske.

Bagefter er der dans til et tre-mands orkester, og både
ved bordet og i baren bliver der adgang til at supplere
sig med drikkevarer til rimelige priser.

Billetter a' 22 kr. kan købes senest tirsdag d 11. februar
i kiosken og hos købmændene på  Egebjergvej.
ALLE deltagere bedes møde udklædte, men tøv ikke for læn-

ge med at bestemme Dem, Der er kun 168 billetter til salg.
Vi kan ikke være flere på skolen.



Nyt fra grundejerforeningerne:

Egebjerglund-Syd: Det er underhånden oplyst, at udgigter
til kloakering udgør 1145 kr pr stik + 10,38kr pr m2

netto-grundareal.  Ved beregning af "fradrag for forbed- 

ringer"  ved 14.vurdering. skal tillægges ca 7800 kr for

vej, 400 kr for vand og 1500kr for lys, således at "  fra-

drag for forbedringer"udgør ca 26 kr pr m2 for en grund
på 700 m” og 24 kr for en grund på 800 m”, udover hvad

der blev givet ved vurderingen i 1956 (600 — 800 kr for

de fleste)  Vi har beregnet et var vurderinger og set, 
at fradrag i disse tilfælde var for lave, hvorfor vi an-

befaler medlemmerne selv at regne efter. For hver 1000 kr

fradrag forhøjes, spares der 26 kr pr år i ejendomsskat.
Interesserede kan klage gennem foreningen ved at sende

vurderingsskemaet og oplysning om tidligere fradrag og

vurdering til formanden eller kassereren, Vi forbeholder

os dog ret til at få dækket udgifter til porto mv, hvis

vi skal klage for Dem. Iøvrigt er øvrige  grundejerfore-
ninger velkomne til at søge kontakt med. os. Vi foretræk-

ker  dog henvendelse gennem de respektive formænd.

Vi har atter fået et tilskud: 

Grundejerforeningen Egebjerglund-Nord har på en ekstraor- 

dinær generalforsamling med stort flertal bevilget OS et

tilskud på 500 kr. Vi takker for .den velvilje,    der møder
os og lover, at også disse penge anvendes på bedste måde.
Iøvrigt vil vi da benytte lejligheden til at fortælle, at

alle tilskud og overskud fra arrangementerne går til  for-

eningens formål. Til eksempel, har vi til dato anvist

1500 kr til start af ungdomsklubben,men der ligger mange
andre opgaver forude.

Hven har en gammel båd tilovers til brug for legepladser
på Egebjergskolen. Vi har hørt, at det nydannede forældre-
råd meget snart skal igang med at lave sjove omgivelser
for børnene. Henvendelser om både kan ske til forældrerå-  
dets rederiafdeling,  fru Hvidkjær, tlf. 975496
Men båden skal  atså helst ikke være  alt for rådden.
Børneparkeringen på Egebjergskolen bliver kun ved tanken.

Vi fik 1½ henvendelse pa vor opfordring i sidste nummer

af Egebjergbladet.



"
SPØRG POLITIKERNE, MANDAG d,. 16 februar kl 20

Vi har inviteret repræsentanter fra alle de politi- 
ske partier til et møde på Egebjergskolen og har i 

skrivende stund fået tilsagn  fra tre af partiernes
spidskandidater. Vi håber at mange vil kommemed, og
har nogle gode spørgsmål om den fremtidige politikpå kommunaltog lokalt plan.
Vi ved, at en del synes Egebjerg  er Ballerups U-land
med hensyntil servicefaciliteter. Her er en chance
for at lufte meningerne ogvise, at selvom vi  bor

ved den yderste grænse,  så hører vi med.

Eventuelle spørgsmål kan inden mødet afleveres til 
Jappe , Egebjergvej100 A, men kan selvfølgelig også
stilles fra salen,

Vi har talt om at igangsætte flere kurser og aktivi- 
teter i næste vintersæson. Undervisning vil foregå
på Egebjergskolen med såvel aften som eftermiddags-
kurser, sidste med mulighed for pasning   af små børn
for et mindre vederlag. .

Da vi ikke kender beboernesbehovOg.ønsker, vil vi
lave en undersøgelseblandt alle i Egebjergområdet,
så vi kan nå frem til den bedst mulige kursusplan.
Vi håber De vil fortælle om deres ønsker og syns-    

punkter, når De får besøg af et bestyrelsesmedlem.
PIGER OG DRENGE (skolesøgende)kan kommetil
afsændingsgymastik og musikalske rytmelege
hver torsdag kl 16-17.30, hvis vi kan starte

et hold vå 15. Pris 10  kr. Interesserede kan

ringe til Katrine Jørgensen, tlf. 974579.

Ring senest d 8. februar, vi skal hurtigt igang. 

Julefesten var ved at blive for stor en succes.

238 bør ”n og en bunke forældre.Vi er kede af, at

nogle ikke kunne være med på grund af pladsmangel.
Næste år har vi flere lokaler til disposition.

ISBANE: På
opfordring 

fra fiere sider, har vi skrabet

sne væk og rigget lys op på den lille sø ved hjørnet
af Syvendehusvejog Skovbovænget. Vi ville helst have

haft Bøndermosen, men fik fra anden side at vide, at
det ikke kunns lade sig gøre. Vi kan desvære kun på-
tage os at rydde een isbane, det var et drøjt job, og 
vi kunne ikke få hjælp af kommunen. De kunne ikke få

en maskine derned.
-



UNGDOMSKLUBBEN

To. d. 5.2 kl 19 stoftryk og emaile
”

" 20.30 film og foredrag

Ma. 9,2 " 18-20 motorlære (Egebjergskolen)
To.    12.2 " 19 vi laver ting af skind

20.30 film
|

Ma. " 16.2 " 18-20 motorlære (Egebjergskolen)
To. " 19.2 " 19 film om keramik - derefter kan i 

selv lave keramik

21.30 film
|

Ma. " 23.2 %" 18-20 motorlære (Egebjergskolen)
To. " 26.2 " 19 emaille- og skindarbejder

21.15 film

De sædvanlige spil er til jeres rådighed alle aftener.

Vi har fået lov til også at låne skolen om mandagen, så
vi starter i februar, mandag d. 2. - og fra samme dag
starter vi med 8 kr i kontingent pr måned. :

Mandag d. 26.1 startede der på initiativ fra Ungdoms-
klubben en undervisningsrække i motorlære (teori og
lidt praksis). Undervisningen er for børn og unge i 

den skolesøgende alder op til 18 år, og der er adgang
for alle fra kvarteret. Kurset er etableret som inter-

essegruppe og koster 10 kr. Det foregår på Egebjergsko-
len kl 18-20, ialt 10 mandage. Der har altså været een

aften, men hvis nogen har lyst at være med, kan det nås
endnu - du kan blot komme på mandag kl 18.

Vi er med i et nystartet forsøg på at skabe kontakt mel-

lem ungdomsklubberne i Ballerup, Herlev og Værløse kom-

mune = og i den forbindelse vil der i den kommende tid

blive afholdt turneringer i skak - bordtennis og billard.
Alice og Egon

Egebjergklubben: Vi har haft bestyrelsesmøde med supple-

anterne, så nu er også Kirsten Jespersen, Dyndsagervej 7,

K.Andersen, Kævænget 11, H.Albrecht, Birkemosevej 9B,
Gisela Roar- Hansen Udbakken 21, Alice Friis-Poulsen,

Lerholmvej 10 og Lis Bjerre Andersen, Tranenosevej 54

med når vi skal lave arrangementer. Forresten er besty-

relsesmøderne altid for egen regning. Der ydes ikke til-

stud til fortæring af kassen.


