
EGEBJERG 
  

No. ? juni 1970 

HVAD 
Først og fremmest: Den er god 

nok: Meningen med dette blad er 

kke at overbelaste Deres i for- 

vejen fyldte affaldspose. 

Meningen er, at De skal læse bla- 

det - at De derigennem kan blive 

orienteret om, hvad der foregår 

her i Egebjerg-kvarteret. 

hvad 

der foregår i Beboerklubben og 

Hvilket jo nærmest vil sige, 

i Ungdomsklubben. 

De synes måske, at der også fo- 

regår andet herude? Så ville vi 

meget gerne høre om det. 

Skriv eller ring til os i stedet 

for at fortælle naboen det over 

hækken. Det går så langsomt, før 

ham for enden af vejen har hørt 

det. 

  sn 

Jar DD 

1 tøjtanker??? 

Så kig ind og se sommer= 

nyhederne. 

Over 100 damenederdele 

Fra kr. 37,50 

Bemærk: 

på lager. 

Stort udvalg 1 børnetøj til små 

priser. "TRIUMPH" korsettering 

og badetøj føres. 

VÆ 
Egebjergvej 72, Tlf. 97 48 61 

DEN LOKALE TRICOTAGE         

e 2 

Kan De ikke skrive, siger De? 

Er De hverken H.C. 

Rifbjerg? Det er de fire amatør- 

Andersen eller 

redaktører skam heller ikke, og 

det er også meget bedre, at me- 

ningerne kommer frem i den ægte 

og uforfalskede form i stedet 

for at blive pakket pænt ind i 

politiker-floskler. 

Så kom bare med det, De har på 

hjerte! 

Har De nogen idé om, hvordan vi 

herude? 

Generer naboens transistor-radio 

Dem? 

kunne skabe bedre trivsel 

Et godt forslag til en sammen- 

komst for beboerne? 

Bare spyt ud! 

Men vi begyndte med at sige, at 

bladet var et organ for de for- 

skellige foreninger herude - og 

derfor vil vi også her opfordre 

Dem til at deltage i for eksempel 

beboerklubbens arrangementer. 

Synes De, at De hellere vil sid- 

de derhjemme og hygge Dem - ale- 

ne eller sammen med de gamle ven- 

ner fra Brønshøj eller Amager? 

Naturligvis skal De ikke svigte 

  

Egebjerg KØBMANDSs handel 
Kaj Christensen 

Egebjergvej 90 Ballerup Telf. 97 06 75 

Been NEN 

elife 
KØBMAND 

  

Bladet 

MENINGEN ? 
de gamle venner, men De aner fak- 

tisk ikke, hvor mange flinke men- 

kvarteret. nesker, der bor her i 

Prøv at lære dem lidt bedre at 

Vi har en masse at give hinanden, 

uden at vi af den grund behøver 

at opgive vores privatliv. 

  
…… Der er mange hyggelige men- 

nesker her i kvarteret.



Generalforsamlingen 
den 28.4.70 

Der var mødt ca. 70 af beboerne, 

hvilket må synes tilfredsstillen- 

de i betragtning af, at Sophia L. 

viste sine ynder i TV på samme 

tidspunkt. 

Til dirigent blev valgt Hvidkjær, 

og af beretningen fremgik, at be- 

styrelsen var tilfreds med den 

succes, Egebjergklubben havde få- 

et. Specielt blev det fremhævet, 

at Ungdomsklubben nu var en rea- 

litet med egen bestyrelse og med 

bevilliget anlægs- og driftstil- 

Samme tilskud 

fra staten var endnu ikke bevil- 

skud fra kommunen. 

liget, men kommer forhåbentligt 

snarest. Det blev påpeget, at det 

naturlige for Ungdomsklubben var, 

at den fik egne lokaler - og ikke 

som nu skulle dele rum med Den 

Lille Skole, men man arbejdede 

da også med dette mål for øje. 

I denne forbindelse blev det om- 

talt, at man arbejdede med en 

plan om at samle alle former for 

frtitidsaktiviteter, 

fritidsklub, medborgerhus med ca- 

ungdomsklub, 

feteria, svømmebad o.s.v. i et 

bestemt område. Der var allerede 

forhandlinger i gang med kommu- 

nen og etableret kontakt med en 

arkitekt, 

en folder, 

der ville fremstille 

hvoraf alle tankerne 

fremgik. Denne folder vil til sin 

tid blive uddelt eller refereret. 

Man var ked af, at man ikke nu 

kunne pegé på området, hvor disse 

ting skulle være, men ville nø- 

digt ødelægge eventuelle forhand- 

lingsmuligheder ved allerede nu 

at lægge sig fast på et bestemt 

område. 

Til beroligelse for beboerne kan 

det dog fortælles, at ingen skal 

være bekymret for, at de får det- 

te arrangement lige uden for ha- 

velågen. Der sigtes på områder, 

ROR ASAA AK RY MAE SK 

HENNING LARSEN 
AUTORISERET GAS-, VAND- OG SANITETSMESTER 

PÆREMOSEVEJ 51 2750 BALLERUP 

TELEFON 97 40 16 

KOK YA LAK AK SS KK   

der ligger lidt væk fra beboel- 

serne. 

Videre blev det nævnt, at resul- 

tatet af spørgeskemaerne var be- 

arbejdet, og at man havde kontakt 

med AOF og FOF, så at den kommen- 

de undervisningssæson kunne læg- 

ges i faste rammer. 

Spørgeskemaerne ville iøvrigt og- 

så blive brugt til at prioritere 

andre ønsker. 

435 fastboende ud af 

ca. 550 parceller og skulle ger- 

Vi er ca. 

ne føle os som en stor familie. 

Vi planlægger fester, sport og 

motion, kurser og mange andre 

ting - og vi mener, at vi derved 

skaber en kontakt mellem beboerne. 

Efter at der var svaret på spørgs- 

mål om svømmebadet, uddeling af 

Egebjergbladet - og det var ble- 

vet lovet at tage spørgsmålet om 

postomdelingen op, blev beret- 

ningen vedtaget. 

Af regnskabet fremgik, at vi hav- 

de et overskud på kr.624,10 si- 

den starten, og herefter sammen 

med startkapitalen rådede over 

kr.1.350,-. 

kendt, og da der ikke var for- 

Regnskabet blev god- 

slag, gik man over til valgene, 

hvis resultat er anført andet- 

bladet. 

Selve generalforsamlingen varede 

steds i 

ca.li time, og bagefter blev et 

halvt hundrede stykker til tre 

timers hyggelig dans, hvor alle 

morede sig og fik nye bekendte. 

FJ 
  

STORE TILSKUD FRA GRUNDEJER 

FORENINGERNE: 

På det seneste er indgået kr. 

1.000,- fra "Pilehøj", kr.600,- 

fra "Skovbo", Kr.500,- fra "E- 

gebjerghøj" og kr. 500,- fra 

"Agesdal". Hertil skal lægges 

et nar tilskud til vores faste- 

lavnsfest, således at vi i alt 

siden starten har fået knapt 

kr.4.000,- fra grundejerfore- 

ningerne. 

Vi kan kun sige tak for den sto- 

re tillid, man her viser os, og 

BESTYRELSEN. 

Finn Jappe (formand) 

Egebjergvej 100 A 97 24 21 

Birgitta Østergaard (kasserer) 

Kastebjergvej 20 A 97 71 90 

Herdis Knudby (sekretær) 

Lerholmvej 6 97 43 34 

Egon Andersen 

Udbakken 18 98 44 77 

Peter Asmussen 

Kastebjergvej 24 97 49 44 

Flemming Adrian 

Kærvænget 13 97 55 04 

Niels Bjerre Andersen 

Tranemosevej 54 97 18 29 

Alice Thomseii 

Bøndermosevej 2 97 22 69 

Poul Quist Nielsen 

Udbakken 24 a 97 43 92 

SUPPLEANTER 

Kirsten Jespersen 

Dyndsagervej 7 97 15 08 

Kurt Andersen 

Kærvænget 11 97 74 02 

Tooky Bindslev 

Pileagervej 11 97 27 81 

Helge Albrecht 

Birkemosevej 9 97 68 86 

Alice Friis-Poulsen 

Lerholmvej 10 97 71 31 

Gisela Roar-Hansen 

Udbakken 21 98 93 67 

NEDSATTE UDVALG (kontaktadresse 
— 

Store plan : Egon Andersen 

Fodbold: Adrian 

Motion: Adrian 

Kursus: Østergaard 

Børneparkering, babysitting og 

musikalsk legestue: Jappe 

Postomdeling: 

Egebjergbladet: Bjerre Andersen 

Fester: Herdis Knudby 

Jappe 

  

Asmussen 

Sandkasse: 

IDEER OG ØNSKER ER VELKOMNE! 
  

  

vi skal gøre alt for at leve op 

til forpligtelsen, der er angi- 

vet i formålsparagraffen. Iøv- 

rigt skal vi erindre om, at E- 

gebjergklubbens love og regn- 

skabet for året, der gik, kan 

rekvireres hos formanden, Jappe, 

tlf. 97 24 21.



VI SKAL UD ce DET ER FORÅR 

FORARSFEST: 
  

Vi holder forårsfest 

Lørdag den 13. juni 

på Egebjergskolen, og vi kan by= 

de på en hel masse: 

Kl. 15.00 åbnes et loppetorv. 

Der er tombola, lykkehjul, 

let - alle med mange fine gevin- 

rou- 

ster. 

"de små", med flot- 

te gevinster. Alle bliver glade. 

"Fiskedam" for 

"Kinesisk Lotteri", alle bliver 

gule af misundelse over Deres 

"gevinst. 

Fodbold. "De gamle" mod de unge. 

(Hvis De ikke kan spille, så 

vær med til at heppe!) 

kaffe, Der kan købes øl, vand, 

kager, is, pølser m.m. 

Om aftenen dans og hyggeligt sam- 

vær. 

SÅ RESFRVER ALLEREDE NU LØR- 

DAG DEN 13. JUNI. DET BLIVER 

en uforglemmelig dag. 

Indsamling af effekter til lop- 

petorvet foregår fredag den 5. 

juni, lørdag den 6. og søndag 

den 7. juni, og De kan allerede 

nu ringe til: 

—— Birgitta Østergaard 97 71 90 

Herdis Knudby 97 43 34 

som vil sidde ved telefonen og 

modtage besked. 

SÅ NED I KÆLDEREN OG OP PÅ 

LOFTET - OG FREM MED DE GODE 

TING OG SAGER: 

Grundejerforeningen "Pilehøj". 
  

Der var en beboer på Kærvænget, 

der troede, at containeren var 

helt til ham selv. 

Det er ordnet, og der kommer en 

ny container lørdag den 20.juni, 

uden ekstra udgift for grundejer- 

foreningen. 

På given foranledning skal vi 

også oplyse, at vore nye forto- 

ve ikke er til parkering - det 

er der flere, der tror. 

    

MERE FEST 

Skt. Hansaften holder vi bålfest, 

hvor heksen farer til Bloksbjerg, 

mens vi hygger os sammen om bålet 

med midsommersangen o.a. Vi vil 

sælge øl og vand - og prøve på 

at servere varme æbleskiver. 

Festudvalget har i det hele ta- 

get mange andre gode ting i god- 

teposen, men det mangler lige 

"det sidste" i planlægningen - 

men til næste nummer af Egebjerg- 

bladet skal det nok være klart. 

Så glæd Dem, der kommer mange 

gode ting.    
      

   
   

  

   

  

    
   
    

  

   

   
   
   

  

FIK DE DERES BREV TIL TIDEN???? 
  

Mange beboere med postadresse 

Herlev har henvendt sig for om 

muligt at få ændret adressen til 

Ballerup. De mener alle, at det 

er tåbeligt at bo i en kommune 

og have en anden postadresse - 

samtidigt med at det medfører 

utallige gener med forkert til- 

sendt post o.s.v. 

Kig engang på et kort over det 

nordlige Egebjerg. Skovbovænget 

er Hareskovby, Udbakken Balle- 

rup, halvdelen af Kastebjergvej 

er Ballerup - den anden Herlev. 

Pilehøjvej, Kærvænget, Syvende- 

husvej og Tranemosevej er del- 

vis Ballerup, men mest Herlev. 

Men alle bor i Ballerup kommune. 

Forvirringen er total! 

I et svar på et læserbrev i B.M. 

Avis, september 1968, svarede 

overpostmester Land bl.a., at 

man holdt øje med udviklingen, 

men at distriktet endnu ikke var 

stort nok til at tage en 2den 

ombæring. 

R. BJERG LAURITSEN 
KØBMANDSGÅRDEN + ÅVEJENS KOLONIAL 
EGEBJERGVEJ 70 AVEJ 30 
TELF. 97 10 32 TELF. 98 41 32     

    
    

     

   

     

   

    

     
    

    

Vi 

lerups beboere nu kommer ind un- 

vil foreslå ham, at alle Bal- 

der Ballerup postdistrikt, at vi 

får en 2den ombæring, samt at 

åbningstiden på postindleverings- 

stedet forlænges på visse dage. 

Det kræver imidlertid, at vi 

herude "på overdrevet" kan kom- 

me med vægtige argumenter for, 

at dette er rigtigt - og vi an- 

moder derfor alle, der er interes- 

seret i en ændring af de bestå- 

ende forhold, om at henvende 

sig til P. Asmussen, Kastebjerg- 

vej 24, - Tlf. 97 49 44 - per- 

sonligt, telefonisk eller skrift- 

ligt, for at meddele deres stil- 

lingtagen. 

Når der så er et forhåbentligt 

massivt flertal for en ændring, 

vil vi straks gå i forhandling 

med postvæsenet og forelægge 

dem vores materiale. 

P. 

HEDDE 

A. 

x0
 

  

PREBEN F. HANSEN 
Murermester 

Alt murerarbejde. 
Nybygning 
Ombygning og reparation. 

Egebjergvej 62 — Ballerup 

975243 

…000000000000 
      

i i 
x 

i i 
2 
» Oy

 s
i
s
 
V
S
M
 

NE 
NE 

  

kloakmester 

entreprenør 

Aut. 

LENNART JØRGENSEN 

Lerholmvej 23, 

Ballerup. 

nr. 97 7261      



Or 

Klubsæsonen sluttede den 31, maj. 

Vi startede den 6. 

at holde åbent én gang om ugen, 

november med 

og fra februar fik vi mulighed 

for at holde åbent to gange om 

ugen. Det er primitive forhold, 

klubben har fungeret under - 

forstået på den måde, at alt, hvad 

vi bruger, skal tages frem og 

stilles på plads igen for hver 

gang, og mange ting må fra pri- 

vate hjem transporteres frem og 

tilbage i det uendelige. 

Vi skylder "Den Lille Skole ved 

Hareskoven" megen tak - uden den 

velvilje, vi her har mødt, havde 

klubben ingen mulighed haft for 

at starte. 

Også en tak til alle dem, der på 

den ene eller anden måde har vist 

deres interesse for klubben. 

  

SHELL SERVICE 
Ringvej B4 
hj. af Skinderskovvej 

SE
 

  

Shell-service 
på vejen! 

  

autoreparationer, 
serviceeftersyn, 
tændings- og 
kaburatorservice, 
sporing, 
hjulafbalancering, 

dæk og batterier, 
autotilbehør, 
selvvask, 
tank selv - 
spar 3 øre/ltr., 

  

Sø 
SHE! 
SErVIGE 

K. KIRKEGAARD 
98 63 88 S
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U 
ikke under de nævnte 

e 

Klubben kan 

forhold fungere, som man kan øn- 

ske, men jeg takker de unge, der 

trofast har holdt ud - og som har 

den rette forståelse for, at uden 

deres udholdenhed havde vi 

håber på: 

ingen 

mulighed for det, vi 

At få egne lokaler til gavn for 

dem selv og mange andre. 

Vi starter igen torsdag den 3. 

september. 

Alice Thomsen 

UNGDOMSKLUBBEN søger MEDARBEJDER 

til klubaftenerne hver mandag og 

fra kl. 19 til 22. 

vendelse til Alice Thomsen, 

97 22 69 

Hen- 

tlf. 

torsdag, 

k fk 

fodbold 
Et stort ønske blandt alle vore 

drenge er at kunne komme til at 

"banke" de "gamle" i en kamp - 

så i lighed med sidste år, og i 

forbindelse med Forårsfesten 

spilles kl. 

DRENGE EGEBJERG - OLD BOYS 

Der vil være opstillet sidde- 

pladser, ligesom der er salg af 

øl og vand ved bånen. 

NGE 
I forbindelse hermed håber vi, 

at mange vil genopfriske færdig- 

hederne med den runde kugle og 

møde op og deltage på Old Boys- 

holdet - også dem, der hentede 

sig små skader i sidste års kam- 

pe. 

hensyn med hensyn til spilletid.) 

(Der er taget alle mulige 

Helst tilmelding i forvejen på 

tlf. 97 55 04. 

Vor etablering af fodboldbane, 

kampe i ny og næ - især i for- 

bindelse med andre arrangementer, 

er et forsøg på at skabe trivsel 

også på dette område, uden dog 

at gå i konkurrence med allerede 

eksisterende idrætsforeninger. 

"Jeg må ikke stå i to fodbold- 

klubber", som en dreng sagde. Det- 

te er heller ingen fodboldklub, 

så vil man videre ad den vej, med 

træner, turneringer etc., må det 

være i en idrætsklub 

ved...... Når baner og omklædnings- 

- men hvem 

rum først ligger der, er der må- 

ske basis for "EGEBJERG IDRÆTS- 

  

16.00 en fodboldkamp: 

FORENING". 

VITTIGHED: 

Kosygin: ro3 Tarp T3rsuarrac 

3303AWKe  Sxnotrra? 

Breshnev: Aal — 

(den forstod vi heller ikke. 

Red.) 

  

  

  

  300 Itr. DYBFRYSER     

    

KLAUSDALS 
BROVEJ 480   

stat, 1 års gar., an'irusibehand 

let, skumisoleret, rummelig og 

økonomisk i brug. K ontant I9S -— 
- . 

  

kai dige bach 

(9 HJORTESPRING 
HERLEV 

Danloss kompirssor og termo- 

          
Nasser mngmenæve Fave


