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Sådan bliver det 
Lørdag den 29. august på Egebjergskolen. 

  

  

  = Mm 14.00 Ballerup Brass Band underholder. 

Derefter Cykel - RINGRIDNING og andre konkurrencer. Der er præmier! 

Hjortespring Pynt cyklen festligt inden deltagelsen. 

A elektukeren 16.00 - 16.30 Danmarksmesteren i trampolin samt cykelartister optræder. 

Klausdalsbrovej 476 17.00 Præmieuddeling. 

O4 85 TA 19.30 Ballerup Folkedansere underholder. 

20.00 Ballet åbnes af folkedanserne. 

vi fører 20.30 Inger Tønsborg synger FOLK SONGS 
alt i belysninger og 

el-udstyr 21.00 HØSTBAL til Stevedore Stompers orkester med sangerinden LISE WEST 

vi udfører . . 
alle el-installationer DISKOTEK med disc jockey. 
og reparationer 

vi garanterer TOMBOLA - ØL - VAND - PØLSER - ÆBLESKIVER IS. 
reel behandling 

-— 

og rimelige priser       

husk: 

vi giver Dem gerne 

tilbud uden forbindende 

Hjortespring 

elektrikeren 
Klausdaisbrovej 476 

948514 
æ 

  
     



I postsagen har det vist sig, at 

90% af beboerne ikke er helt tilfred- 

se, Så vi fortsætter kampen. 

En beboer opgiver sine data som 

følger: 

Kommune: Ballerup - Måløv 

Postdistrikt: Herlev 

Telefon: Bagsværd 

Forhave og hus: Ballerup by og 

sogn. 

Baghave: Hjortespring by, Her- 

lev sogn. 

Vi hører gerne, om nogen kan slå 

den. 

  

  

  - 

Vi har stadig en del gode t1il- 

bud fra vort udsalg, f. eks. ne- 

derdele og kjoler til: ca. %& pris! 

kjolerne er kommet!!!!! 

De er velkommen til at K     
Pa 

Egebjergvej 72, Tlf. 97 48 61 

DEN LOKALE TRICOTAGE         

PIGEN 
på forsiden af sidste nummer har 

vakt så stor forargelse blandt de 

kvindelige beboere, at redaktører- 

ne ikke kunne gå til bageren ef- 

ter morgenbrød uden at blive over- 

fuset af paraplysvingende damer. 

- man kan nok se, at det er 

mænd, der laver bladet: 

- hvorfor er der ikke noget for 

os piger? 

lød det, hvorefter redaktionen i 

hast gennemgik arkivet for mand- 

lige pin-up billeder - men uden 

held. 

Hvorefter en redaktør afdækkede 

det meste af sit adonislegeme og 

lod fotografen knipse sig til glæ- 

de for bladets kvindelige læsere. 

  

For at det ikke skal være løgn, 

bringer vi også et snapshot af vor 

hof-reporter, før dennes morgen- 

tur nå "Mnantinnsstien", 

  

  

  

"Egebjergbladet" er et uafhængigt 

organ (bortset fra pengene naturlig- 

vis). Stof optages gratis, så længe 

spalteplads haves, men må være re- 

daktionen i hænde inden 1. septem- 

ber. 

Redaktionen er sammensat, som føl- 

ger: 

Annoncechefredaktør: P. Asmussen. 

Saks og lim: P. 

Sport og Børskurser: F. 

Øl og ansvar: N. 

Quist Nielsen, 

Adrian 

Bjerre Andersen 

Adresse: Tranemosevej 54, Ball. 

Telefoner: 

Annonceafd.: 97 49 44 

Bogholderi: Regninger: 9777390 

Gaver: 97 18 29 

Døgnredaktion: 97 18 29 

  

  

Container = 

MEDDELELSER FRA GRUNDEJERFORENIN- 

GERNE. 

Efter opfordring opstiller forenin- 

gen lørdag/søndag den 5-6 sept 

ber en container på hjørnet af Dynds- 

agervej og Ved Skovgærdet. Contai- 

neren kan benyttes af medlemmerne 

til fjernelse af affald, som kom- 

munen ikke vil afhente. Det henstil- 

les, at man belæsser med omtanke. 

E. Eriksen 

"SKOVBO" 

Container opstilles: 

24.8. Syvendehusvej 42 

26.8. Skovbovænget 133 

28.8. Udbakken (1 

31.8. Syvencehusvej 18 

5.9. Udbakken 26 

 



  

ELLER IKKE - ELLER HVORDAN? 

Ballerup-Måløvs lokale blade har i 

juli bekræftet planer om kirkebyg- 

geri i den nordlige del af kommunen. 

Tankerne herom er åbenbart så langt 

fremme, at foreløbig reservation af 

areal er foretaget efter forhandling 

mellem menighedsråd og Teknisk For- 

tning. 

Egebjergklubbens beboerområde er en 

del af det påtænkte nye kirkesogn, 

og det må derfor være naturligt for 

klubben at vise det skitserede pro- 

jekt interesse og gennem alsidig 

belysning af behov og muligheder 

bidrage til, at et eventuelt ende- 

ligt resultat bliver så rigtigt og 

hensigtsmæssigt som muligt. 

Med den aktivitet, som allerede er 

udfoldet siden klubbens start, her- 

under ungdomskiubbens udvikling, 

kæn det vist fastslås, at de mere 

løse tanker og idéer om et fritids- 

center i Egebjergområdet er leve- 

dygtige, og at realiteter i en for- 

håbentlig ikke alt for fjern frem- 

tid må begynde at gro frem. Husrum 

for ungdomsklubben og for de mange 

andre aktiviteter af interesse for 

alle aldersgrupper fra de yngste 

til de ældste vil og må komme. Hvor, 

hvornår og hvordan vil så vise sig, 

men at der kommer noget, kan vi 

vist alle tillade os at tro på. 

Egebjergklubbens spørgeskema i 

vinter gav mulighed for at give 

forslag til en evt. kommende for- 

samlingsbygnings anvendelsesmulig- 

  

heder. Her anførte et (ganske vist 

ret beskedent) altal familier bl. 

a. kirkelig formål. 

Trods den procentvis forholdsvis 

beskedne interesse herfor, kan det 

vel ikke afvises, at kirkespørgs- 

målet også vil komme ind i bille- 

det i forbindelse med den endeli- 

ge boligmæssige udbygning af den- 

ne del] af kommunen. 

Spørgsmålet, som Egebjergklubbens 

bestyrelse gerne vil have belyst, 

er imidlertid HVORDAN? Skal kirke- 

lige handlinger have en separat 

plads i området og måske i større 

afstand fra øvrige aktiviteter, el- 

ler skal muligheder skabes i for- 

bindelse med disse? Er der i det 

hele taget grundlag for at indret- 

te en kirke eller et kirkerum i 

det påtænkte område? 

Bestyrelsen vil gerne vække bebo- 

ernes interesse for spørgsmålet. 

For at få stillet tingene lidt 

skarpt op har vi bedt dels pastor 

Finn Rosenberg fra Ballerup samt 

Niels Bjerre Andersen om heri Ege- 

bjergbladet at give udtryk for de- 

res mening om sagen, 

ELSE SLTS ELSE E ET 8" 

HENNING LARSEN 
AUTORISERET GAS-, VAND- OG SANITETSMESTER 

PÆREMOSEVEJ 51, 2750 BALLERUP 

TELEFON 97 4016 

KASSE AA SAS ASSR FCK SE AK SKAK 

  

Jamen- 
deter jo 

HUL I… 
I AL STILFÆRDIGHED 

har Teknisk Forvaltning og menig- 

hedsrådet sat sig sammen og fundet 

en grund til en af de 10 (ti) nye 

kirker i kommunen. Endnu er der 

vist nok kun tale om en reservation, 

og forhåbentligt kommer der ikke 

her til at ligge en arkitekttegnet 

kirke til 1 - 2 millioner kroner. 

Jamen, er det da ikke "folkets 

vilje", at vi skal have denne kir- 

ke? Har vi ikke selv valgt kommu- 

nalbestyrelsen, og har folkekirkens 

medlemmer ikke selv valgt menigheds- 

rådet? 

Det lyder demokratisk og kønt, 

men alligevel tvivler jeg på, at 

beboerne i Egebjerg virkelig har 

behov for en decideret kirkebygning. 

Stemmeprocenten til menighedsråds- 

  

HELER 

PREBEN F. HANSEN 

Murermester 
Alt murerarbejde. 

Nybygning 
Ombygning og reparation. 

Egebjergvej 62 — Ballerup 

975243 
ee……000000000 
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valgene er altid latterlig lav 

(Stemte De?) - og i Danmark er kun 

ca. 2% af befolkningen regelmæssige 

kirkegængere. 

Var det så ikke rimeligere og 

billigere at oprette en "kirkebus" 

ordning, så at disse 2% kunne kom- 

me op til de tomme eller halvtom- 

me kirker i selve Ballerup? 

Nu ved jeg jo godt, at der i 

mange af de nye kirker forefindes 

sidelokaler, som beboerforeninger, 

skakklubber og ungdomsforeninger 

kan leje sig ind i, så at kirken 

ikke står tom de seks af ugens syv 

trinsvis er beregnet for 2% af bebo- 

erne til brug hver syvende dag. 

Igen må jeg så spørge: 

Var det så ikke rimeligere, om   

bygningen blev skabt for de 98% til 

brug på de seks af ugens syv dage? 

På den syvende dag kunne så de 2% le- 

je sig ind i det "medborgerhus", som 

beboerforeningen har planer om at 

bygge. 

For når man kan holde gudstjene- 

ster i "vandrekirker", kunne man vel 

også opbevare salmebøger og alter- 

kalk i et skab i medborgerhuset. I   
dage. Dette anføres altid som et ar- 

gument for kirkebyggeri. 

Alligevel kommer man ikke uden om, 

at bygningen opføres som en kirke - 

med klokketårn, 

sehagler - altså en bygning, der for- 

  

EG]
 

SHELL SERVICE 
Ringvej B4 
hj. af Skinderskovvej 

  

Shell-service 
på vejen! 

  

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

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

nr Dg 

sølvkandelabre og mes- 

er Finn Rosenberg, og mit arbejde er 

at være præst i 

nord for Ballerup Byvej som særligt 

arbejdsdistrikt. 

har jeg været formand for det udvalg 

under menighedsrådet, der arbejder 

med kirkeplanerne i Ballerup Nord. 

boerne i Egebjerg - såvel som Lunde- 

gården og Digterparken - har krav 

på de bedst mulige ydre rammer for 

parentes bemærket ville den danske 
| um 

folkekirke ikke tabe anseelse ved 

at afstå lidt fra ydre form og flit- 

terstads - men måske ville besøget 

juleaften blive lidt sløjt. 

Og i en tid med bolignød og man- 

gel på sociale institutioner ville 

folkekirken vise sand kristen næste- 

kærlighed ved at være med til at 

stedet spare, hvor spares kan - i 

for at kræve nye kirker, kirker som 

i realiteten bygges på bekostning 

af børnehaver, ungdomsklubber og 

skoler. 

Niels Bjerre Andersen 

  

  

forbruger- 
krav! 

  

FOLKEKIRKEN = 

Først en præsentation: Mit navn 

Ballerup med området 

I et halvt års tid 

Mit udgangspunkt er dette, at be- 

klart. 

Da man i 

BEBOERNES KIRKE. 

Da jeg så ofte møder misforståel- 

ser af kirkens opgave og funktioner, 

synes jeg, at det ville gavne debat- 

tens saglighed, her som andre ste- 

der, hvis vi gør os dette spørsgmål 

Desuden kunne jeg tænke mig 

at knytte et par kommentarer til 

beboerklubbens oplæg til debat. 

Hvem tegner Folkekirken? 

Bl. a. Egebjergområdets beboere: 

sin tid vedtog Grundloven, 
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  SHEL 
SETNVIGE 

K. KIRKEGAARD 
98 63 88     
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kirkelig betjening, da næsten alle 

er døbt til at være medlemmer af kird 

ken, og er med til at bekoste dens 

ydre rammer. 

indeholdt den fra begyndelsen af pa- 

ragraffer om kirken, Folkekirkens | 

Stemme og højeste myndighed er det 

danske folk, som det er repræsente-  



  

ret i Folketinget. Her vedtager man 

alle nye-love om kirken, og kirkemi- 

nisteriet administrerer dem. På 10- 

kalt plan vælger man et menigheds- 

råd, der tager sig af kirkens ydre 

rammer og de økonomiske forhold. 

Man bliver ikke medlem af Folkekir= 

Grundloven? 

Grundloven er også grundlov før 

I $ 4 siges der, at "den 

evangelisk-lutherske kirke er den 

kirken. 

danske folkekirke (= det danske 

folks kirke) og understøttes som 
  

sådan af staten". Det er jo selv- 
  

ken ved fødslen, men ved dåben. Da | 
  

næsten alle er døbt, er det klart, 

at de har medindflydelse og tegner 
    

kirken lige så vel som enhver anden. 

Hvad da med præsterne? Ja, præsterne 

er tjenestemænd, der er ansat til 

at varetage forskellige funktioner 

såsom at lede folkets gudstjeneste 

på dets vegne, foretage konfirmatio- 

. vielser, mæglinger før skils- 

misse, begravelser, hjemmealtergang 

for syge og døende, undervise kon- 

firmander, føre kirkebøger,deltage 

i menighedsrådsarbejde, samt stå 

til rådighed i alle døgnets timer 

for mennesker, der vil tale med 

ham - for nu at nævne de ting, man 

skal. Han kan udtale sig om kirkens 

anliggende, fordi han nu engang 

har fået en lang uddannelse på det 

el- felt, men han er ikke "kirken" 

ler 

[åen døbt. 

udtrykke kirkens anliggende, som 

.lkirkens røst" mere end enhver 

Men han kan forhåbentlig 

han har forstået det! - Kirken er 

altså ikke en magtfaktor, men en 

offentlig institution, og den er 

ikke en idealistisk organisation 

  

med præsterne som garanter, men den 

er identisk med sine medlemmers 
  

sum. Dtt betyder naturligvis ikke, 

at kirkens budskab afgøres som en 

tværsum af medlemmernes meninger, 

Men alle står på samme stade over 

for budskabet og skal sammen forsøge 

at forstå kristendommen - men de 

ydre rammer afgøres på demokratisk 

vis.   

sagt praktisk at ordne de økonomi - 

ske forhold for kirken sammen med 

alle andre offentlige institutioner 

når medlemmerne stort set er iden- 

tiske med landets indbyggere. Som 

alle andre offentlige institutio- 
  

ner er kirken også nødt til at føl- 
  

ge med befolkningsudviklingen, og 
  

her kommer kirkebyggeri så ind i 

billedet.   Ballerups kirkebyggeri. 

ca. 1/3 positive over for deltagel- 

Se 1 søndagsgudstjenesterne og ca. 

1/3 i gruppen "ved ikke". 

Men det er kun én side af sagen. 

For trivselsundersøgelsen taler ik- 

ke om behovet for dåb, konfirmation, 

vielse og begravelse! Og det er el- 

lers kirkens største berøringsflade! 

Af egen erfaring må jeg her sige, 

at folk er meget utilfredse med den 

knebne plads i sognets hovedkirke: 

til disse formål, og der er en sta- 

dig uvilje lige under vandskorpen 

mod at blive henvist til de forelø- 
  

bige skure, der bruges til gudstje- 

neste og kirkelige handlinger i Syd- 

ballerup - og såmænd også mod det 

ellers nydelige kirkerum for Nord- 

  

Fra et par tusind er Ballerup Sogn 

i de sidste 30 år vokset til over 

30.000: Derfor har man nu også 4 

præster til at varetage det efter- 

hånden omfattende arbejde. Alene 

hvad konfirmander angår, drejer det 

sig p.t. om 400 om året - og der er 

plads til 30-35 ad gangen, når det 

gælder selve konfirmationen i Bal- 

lerup Kirke! Derfor er man også i 

fuld gang med at planlægge 3 sogne- 

udskillelser, herunder Ballerup Nord 

ES EGEDE SEES EN dn rr 

kur f2R 
bud kår RINGEN 2? 

    

  

  

Behovet. 

For menighedsråd og præster gælder 

det om at skabe de bedst mulige ydre 

forhold til kirkelige handlinger for 

Kirke nær ved bopælen, 

kirke, der kan bruges, når der er be 

  

beboerne: 

hov (og ikke kun, når der er plads) 

kirke, der omgives af lokaler, der 

giver mulighed for interesserede ar- 
  

bejdsgrupper blandt børn, unge og 

ældre. 

Kommunens nyligt udkomne trivsels- 

undersøgelse viser, at til trods 

for påstanden om de tomme kirker er 

IGNIS' Is eg 
ss Små, smalle mål | se Ekstra frasætnings- 
fer dette køleskab | plads på toppen af 
kt at placere, selv i | skabet, Fbagser i alm. 
små køkkener, bordhøjde. 
sk Gennemtænkt Ind- | sx Glatte hvide væg- 
retning, god hylde-I ge tatter rengøringen 
plads, også | døren. | x Mi 85, br 14,5, 

x Effektiv frostboks dyd o 
kl dybfrostpakker og 

- snapseflasken. HO! 

1 samme fremragende luksusudførelse kan 
De få IGNIS 140 Itr. LUKSUSKØLESKAR 
frostboks i ha Tr KON: 
TANT KUN … 

CE 
kai dige bach 

Sl: "94 65 43 

  

  

drej. 

KLAUSDALS. 

BROVEJ 480 

HJORTESPRING 

HERLEV 

Åbningstider: Mau; .orsdag kl. 8-17,3' 
Fredag kl. 8-20. Lørdag 8-14. 

RUSS: Ta ek RRS EN ledn  



  

ballerup, Skovvejens Kirkesal, der 
  

er sammenbygget med Kapelkrematori- 

et (netop derfor!:). Den slutning, 

man da må drage, er at der må skabes 

tilfredsstillende alternativer til 
  

Ballerups sognekirke, altså smukke 

og indbydende lokaler, centralt 

placeret. Kirkebyggeriet skyldes 

altså dels konsekvensen af at man 
  

vil bruge de lovhjemlede muligheder 
  

for byggeri, dels ud fra erkendel- 

sen af, at der ytres behov for kir- 
  

kelig betjening og som konsekvens 

af at institutionsbyggeriet her som 

andre steder må holde trit med fol- 

ketilvæksten. 

Kirkens placering og udseende. 

Som nævnt i oplægget har man fundet 

frem til en mulighed for en kirke- 

grund. Det villevære meget interes- 

sant at høre meninger om placeringen. 

Som det fremgik af Ballterup-Måløv 

avisen kommer den til at ligge mellem 

Egebjerg og Digterparken, syd for 

det kommende parcelhusbyggeri syd" 

for Egebjergvej, ud til et grønt om- 

råde og med gode (kommende) vejfor- 

bindelser. Dens udseende må naturlig> 

vis indpasses i omgivelserne, og 

som tidligere nævnt vil der så vidt 

muligt blive lokaler til døgndrift 

for børn, unge, voksne, ældre. Der 

vil være rig mulighed for interesse- 
  

de, der vil skabe børneparkering, 
  

søndagsskole, ungdomsklub, voksen- 

undervisning, mødevirksomhed, ældre- 

klubber o.s.v. Afhængig af beboer- 

  

Egebjerg KØBMANDS handel 
Kaj Christensen 

Egebjergvej 90 Ballerup Telf. 97 06 75 

"lil   
  

nes aktivitet kan der blive en ar- 

bejdende kirke, en hverdagskirke ud 

af det hele. 

I oplægget nævnes muligheden for 

at koordinere kirkebyggeriet med an- 
  

dre fritidsaktiviteter. Der må jeg   

oplyse, at Folketingets lovgivning 
  

nok vil komme lidt på tværs. Et kir- 
  

kerum må ikke bruges til hvad som 

helst, men skal være forbeholdt 

gudstjenester og kirkelige handlin- 

ger. For at man kan danne sig et 

overblik over, hvad en kirke skal 

rumme, og for at man kan se, i hvil- 

ket mål disse kan kombineres med 

rum til andre formål, skal jeg næv- 

ne følgende: Kirkerum, orgel- og 

korplads, opholdsrum og øverum for 

organist og kor, våbenhus, gardero- 

ber og toiletter, venteværelse for 

dåbs- og bryllupsgæster, præstevæ- 

relse med egen indgang, toilet, 

garderobe og boks, rum for rengø- 

ring af kirkens hellige kar, rum 

for kirketjener med depot for ren- 

gøringsredskaber, klokkearrangement, 

ligkapel, mødesal til menighedsråds- 

møder, I - 2 konfirmandstuer, di- 

verse klubværelser til mindre mø- 

der, køkken, magasinrum og fyrrum. 

Umiddelbart vil jeg skønne, at det 

vil stille temmelig mange krav til 

de andre aktiviteter, der skulle 

foregå, hvis man foretog en sammen- 

bygning med andre fritidsorganisa- 

tioners lokaler. 

Foreløbig kirke - endelig kirke. 

I Ballerup Nord klarer vi os 

ind i billedet: Ikke-folkekirkemed- 

lemmer kan ikke begraves fra Balle- 

rup Kapelkrematorium, hvis det ind- 

vies som kirke. Desuden kommer to 

andre hensyn - et praktisk: Bisættel- 

ser vil med årene optage al for me- 

get tid i kirkesalen, også i week- 

enderne, og der er ingen mulighed 

for fritidsaktiviteter i bygningen, 

kun kirkerum og de tilhørende rum. 

Desuden et følelsesmæssigt hensyn: 

Folk vil aldrig acceptere en kremato- 

riesal som sognekirke! 

For at skabe den bedste kirkebe- 

tjening, er det nok nødvendigt at 

satse på en endelig kirke. For Bal- 

lerup Kirke er for lille, viser 

faringen. 

Når Grantoften og Hedegården om få 

år er udskilt som sogne, er resten 

af Ballerup til den tid godt over 
  

20.000 indbyggere endda. En sogne- 

udskillelse til vil være rimelig, 
  

ogderfor har man taget Ballerup By- 

vej som grænse som den mest naturli- 

Egebjerg har i ge. lang tid været 

stedbarn, så det er kun rimeligt, at 

kirken anbringes her. 

Jeg håber at have givet et oplæg 

til en saglig diskussion her i | 

det, med både principielle og prakti- 

ske forsøg på orientering. Jeg står 

med glæde til rådighed for kommende 

debatter, såvel skriftlige som mundt- 

lige, ligesom jeg gerne besvarer 

yderligere spørgsmål om emnet "Kir- 

ke eller ikke - eller hvordan?", 

Finn Rosenberg.   indtil videre med gudstjenester i 
  

Skovvejens Kirkesal. Det er også en 

god løsning - men kun som foreløbig   

LJ 

løsning. For det første har man al- 

tid afvist at anerkende krematorie- 

kapeller som kirker, for det andet 

kommer Folketingets lovgivning igen 

HVAD MENER 

DE ?



KUR 
I samarbejde med oplysningsfor- 

bundene AOF og FOF har vi til 

den kommende sæson arrangeret kurser 

på Egebjergskolen ved Pileagervej. 

Kursustilbuddene fremgår af de 

vedlagte skemaer, og tilmelding kan 

ske på normal vis, når oplysnings- 

forbunedenes kursustilbud for sæso- 

nen 1970/71 bliver omdelt med po- 

den nærmeste sten, hvilket sker i 

fremtid. 

Imidlertid har vi truffet den 

aftale med oplysningsforbundene, at me 

man lerede nu kan sikre sig plads 

på holdene ved tilmelding til: 

Egebjergklubben, 

Kastebjergvej 20 A 

2750 Ballerup 

giro 17 26 05 

Tilmeldingerne må indeholde ty- 

deligt navn og adresse og evt. tlf. 

nummer, samt oplysning om, hvilke 

kurser man ønsker at følge. Tilmel- 

ding og samtidig indbetaling for 

oplysningsforbundenes kurser kan 

ske gennem Egebjergklubben til og 

med ..n 5.,9.70 

Ud over disse kurser arrangerer 

Egebjergklubben: 

Børnepasning af 1 - 6 årige, hvis 

mødre ønsker at deltage i eftermid- 

dagskurser. 

Gebyr: kr. 40,- for første barn 

og kr. 30,- for søskende dækker pas- 

ning i efterårssæsonen. Opkrævning 

SUE 

Musikalsk Legestue for ikke-sko- 

lesøgende børn: 

tirsdage k1.16.30 - 18.00 for 

6-7 årige 

torsdage kl. 15-17 for 4-5 årige. 

Vedrørende skolesøgende børn, se 

AOFs tilbud, 

barn dæékker Gebyr kr. 50,- pr. 

deltagelse i efterårssæsonen. Lege- 

stuen forventes videreført efter 

nytår, og opkrævning for forårssæso- 

nen vil blive fremsendt i januar 71. 

Vi beklager, at vi ikke kan arrange- 

re kurset lige så billigt som for 

skolesøgende børn, men der er ingen 

tilskud fra det offentlige for børn, 

der ikke går i skole. Derimod kan 

vi tilbyde, at børn, hvis forældre 

deltager i eftermiddagskurserne 

tirsdage og torsdage, kan blive pas- 

set henholdsvis før og efter den 

musikalske legestue, uden yderligere 

vederlag, såfremt børnene i øvrigt 

er tilmeldt legestuen. 

Tilmeldinger til børnepasning 

og musikalsk legestue skal indehol- 

de oplysning om barnets alder, og 

kan kun ske gennem Egebjergklubben 

mod samtidig indbetaling af ge- 

byr. 

Holdenes størrelse er begræn- 

hvorfor vi set, anbefaler interes- 

serede at tilmelde børnene hurtigt. 

for forårssæsonen vil blive fremsendtIelefonisk tilmelding modtages 

i januar 1971. dog ikke. 

  

R. BJERG LAURITSEN 

KØBMANDSGÅRDEN 
EGEBJERGVEJ 70 
TELF. 97 10 32 

AVEJENS KOLONIAL 
AVEJ 30 
TELF, 98 47 32 

hjørne 
> lad farmand kigge 

VIN = OG ØLAFTEN FOR HJEMMEBRYG-= 

GERE, 
  

Tirsdag den 15. september afholdes 

en foredragsaften for interesserede 

på Egebjergskolen. Foredraget er til- 

rettelagt således, at både begyndere 

som viderkomne kan få nye impulser. 

Der indledes med den ædle ølbryg- 

ningskunst, der på grund af beskat- 

ningsreglerne har gennemgået en ri- 

vende udvikling. (Det drejer sig 

ikke om "nisseøl", men dejligt 

"drømmefremkaldende" øl med højt 

skum. Prisen pr. flaske ligger på et 

halvt hundrede øre. 

Der er gratis smg...smask...smags»= 

HIK....prøver efter foredraget. 

Så følger et foredrag om vinfrem- 

stilling, der netop nu har sæson på 

grund af de store frugtmængder i 

de små haver. Vidste De for resten, 

at De for en snes kroner kan frem- 

stille 25 liter vin, når De selv le- 

verer bær- eller kernefrugter? Med 

lidt omhu og de midler, der i dag 

er til rådighed, kan resultatet ik- 

ke blive dårligt. 

På grund af den forventede store 

tilslutning beder vi alle interesse- 

rede tilmelde sig i forvejen. Der 

bliver gratis lodtrækning under fo- 

redraget af ingredienser til øl- og 

vinfremstilling. 

Tilmelding sker hos følgende 

arrangører: 

Farmaceuten, Drogisten, 

Hovedgaden 149 Banetorvet 2, 

Herlev. Ballerup. 

P. Asmussen, 

Tlf. 97 49 44 VEL MØDT!  



NEBEWE& 
DEN LOKALE TELEFONBOG 

Denne lille praktiske bog ud- 

kommer i ny udgave til efteråret, 

og efter en samtale med redaktio- 

nen har vi fået oplyst, at der ske 

visse redaktionelle ændringer, så- 

sten så prøv lige at se, om DERES 

navn er stavet rigtigt i den nu- 

værende udgave. 

GW Co 

forbindelse med eftermiddagskurserne 

ne og lave musikalsk legestue for 

ikke-skolesøgende børn. Også en 

improviseret fodboldbane og mo- 

tionsløb-i skoven-kan vi arrangere 

fordi mange beder os om det. 

Fritidshus, ouh, unedomshus, 

kulturcenter, eller hvad man øn-     

ledes at man ikke på forhånd er 

nødt til at vide, om det er et 91, |! 

94 eller 97 nummer, man skal lede 

efter. 

Samtidigt har redaktionen ved 

hjælp af "de store telefonbøger" 

forsøgt at få den lokale bog gjort! 

større med hensyn til antal navne. 

Man ringede til alle, man kunne o- 

verkomme, for at spørge om de sta= 

dig væk boede på den anførte adres 

se, og om man ønskede optagelse. 

Vi vil gerne hjælpe lidt til og 

opfordrer derfor Egebjerg-beboerne 

til at skrive til Ballerup Tele- 

fonbog, Jonstrupvej 34, 2750 Bal- 

lerup, og anmode om optagelse. Gør 

De det nu, vil De automatisk få 

tilsendt den nye udgave. 

Obs; Vi fik den aftale, at 98- 

numre, der bor i Ballerup kommune, 

også kan optages. Desværre kan 98- 

numrene ikke få tilsendt bogen gra 

tis, men må selv afhente den på 

Jonstrupvej eller få den tilsendt 

mod betaling af kr. 2,-. 

Og endelig til orientering: Der 

er ikke flere eksemplarer tilba- 

ge af den nuværende udgave. Men 

meld Dem til nu. Vi lærer hinan- 

den mere at kende efterhånden og 

vil derfor også få brug for at rin) 

ge til hinanden. Husk tydeligt 

navn, adresse og tlf.nummer, så 

bliver der ikke trykfejl. For re- 

SPØRGESKEMAERNE. 

De mange besvarelser, vi fik 

på spørgeskemaerne, der blev ud- 

sendt for et halvt år siden, er 

bl.a. baggrunden for de kursustil- 

bud, der medfølger med dette num- 

mer af Egebjergbladet. Måske ønske 

de De et kursus, som ikke er med 

på programmet, Det er vi kede af, 

men ved bearbejdelsen af skemaerne 

har vi forsøgt at finde frem til 

det mest efterspurgte. 

For øvrigt fortjente mange af 

de bemærkninger, der var anført i 

besvarelserne, en nærmere omtale. 

Måske vi en dag kan invitere til 

en diskussion om emnerne, men fore 

løbigt har vi læst alle bemærknin- 

gerne og noteret dem op. 

Generelt skal det dog nævnes, 

at vi selvfølgelig er klar over, 

at nogle ikke er interesseret i 

Egebjergklubben. Omvendt skal og- 

så fremhæves, at andre beder os 

om at sætte ednu flere ting i gang 

Vi prøver på at balanvere på den 

linje, der danner grænsen for de 

flestes behov, forhåbentlig uden 

derved at mase os ind hos de uin- 

teresserede. Vi ønsker ikke at kor 

kurrere med grundejerforeningerne, 

oplysningsforbundene, Tema 0.s.v., 

men prøver at dække de behov, som 

andre ikke vil tage sig af. F.Eks.   ved at arrangere børnepasning i 

sker at kalde det, er sammen med 

Ssvømmebadet noget, vi prøver at få 

virkeliggjort. Vi tror, vi kan 1a- 

ve endnu bedre arrangementer,hvis 

vi får vore egne lokaler, for selv 

om skolen stilles beredvilligt til 

vores disposition, så er det hver 
-— 

gang et problem at rydde af og 

rydde op i det tidsrum, hvor sko- 

lebørnene ikke er der. Og når vi 

ikke har oplyst noget om den øko- 

nomiske baggrund før disse ønsker, 

er det simpelthen, fordi vi først 

ville vide, om behovet var der. 

Ønskerne om fritidsfaciliteter 

samarbejdes i det, vi kalder "sto- 

re plan", og vil, når det hele er 

gennemarbejdet, blive lagt frem 

til eftersyn. Vi tror nemlig, at 

vejen frem må være at opstille al- 

le ønskerne og så prioritere disen 

se efter behov og økonomisk evne. 

Vi kan nok ikke regne med ret megen 

økonomisk støtte fra anden side, 

men hvis vi ikke råber op, kommer 

de ting, vi ønsker os, sikkert slet 

ikke. 

Jappe 

  

Demokratiets eneste ulempe er 

den, at også anderledes tænkende 

har lidt at skulle have sagt. 

ti 
- Mor, jeg lagde en stang dyna- 

mit under lærerens stol i dag. 

- Fy, 0le, kan du straks gå til- 

bage til skolen og sige undskyld, 

- Hva'for en skole?  



  FORSOMMERFESTEN. 

I strålende vejr, omend lidt Aut, kloakmester 

entreprenør blæsende, holdt Egebjergklubben for- n P 

sommerfest, og lige fra åbningen LENNART JØRGENSEN 

Lerholmvej 23, 

Ballerup. 

kl. 15 var der et stort rykind til 

de forskellige boder. 

  

Børnene flokkedes om børnetombo- 

la, fiskedam og boldspil, og der var Tir 97 72 61       kø for ar få sig en ponyridetur. 

Imens hentede de voksne sig lidt 

sydlandsk stemning på loppetorvet, 

hvor mange tingede livligt om pri- 

serne på høns, guldfisk og andre 

sjove ting. 

Eftermiddagen bød på fodboldkam- 

— pe mellem Egebjergdrenge og old 

boys, og da resultatet i begge kam- 

pe var en sejr til drengene, er 

der lagt op til revanche næste år. 

Roses skal de store drenge for de 

sjove forklædninger, de kom i. Det 

satte virkelig stemningen i vejret. 

Festlighederne fortsatte om af- 

tenen indendørs på skolen, hvor 

skuespiller Søren Elung Jensen lagde 

for med en 3-kvarters underholdning, 

helt i topklasse, Han blev da også 

belønnet med megen latter og stort 

bifald. 

Bagefter gik dansen i to loka- 

ler. I det ene spillede Finn Roars 

kvartet moderne rytmer, og det an- 

det tonede evergreens ud af højtta- 

lerne, så der var noget for enhver 

smag. 

Både unge og ældre morede sig 

vældig godt sammen, og man bemærke- 

de med glæde, at den generations- 

kløft, der omtales så meget, åben- 

bart ikke er noget problem i Ege- 

bjerg. Jo, successen var vist hjemme, 

også økonomisk - skulle man dømme 

efter kassererens ansigt, da hun 

ud på de små timer slog kassen i og 

gik hjem.   
Flemming



  

fodbold 

Vi har nu fået overdraget et styk- 

ke jord fra kommunen til fodboldbane, 

og den blev indviet ved forårsfesten 

med en rask kamp mellem de unge og 

old boys, hvor de unge ligesom sid- 

ste år gik af med sejren. Banen var 

dog ikke god med sit knoldede og 

skrå terræn, men det er der nu rådet 

bod på, idet den er blevet planeret 

og snart vil blive befæstet med grus- 

Det bedste ville jo have været en 

græsbane, men dels er der spørgsmå- 

let om vedligeholdelse af en sådan, 

og dels ville der gå mindst ét år, 

inden den kunne blive taget i brug, 

og da der kun er tale om en midlerti- 

dig bane, indtil skolen endelig ud- 

bygges, har vi valgt en grusbane, 

som har den fordel, at den kan ta- 

ges i brug med det samme og benyt- 

tes hele året. Ønsker om rigtige 

kampmål søger vi også løst, især 

hvis vi skal invitere drenge fra an- 

dre beboerforeninger til at kæmpe 

mod jer. 
  

  

TENNIS. 

Flere har ønsket at svinge ket- 

cheren på egen bane herude, men for 

at dette kan lade sig gøre, må vi 

være 40-50 interesserede. 

Ring til Jappe 97 24 21     

BXTRA 

SPORT 
HOLD DEM I FORM: 

Næsten daglig ser vi i avisen, 

at idrætspædagoger prædiker motion 

for alle, hvad vi jo også får en 

del ved at ordne vores haver, men 

det er jo bevist, at det ikke er 

nok for at holde sig i en god form, 

så vi opfordrer alle til lidt ekstra 

motion, især med de muligheder, der 

ligger i, at skoven ligger lige uden 

for døren. 

I foråret havde vi et indlæg i 

bladet, hvor vi opfordrede alle til 

at være med til en ugentlig løbetur 

i skoven. Adskillige morgenduelige 

egebjergensere har fulgt opfordringen 

(både kvinder og mænd) og løber nu 

hver søndag et rask lille morgenløb, 

men der er sikkert mange flere, der 

gerne vil være med, og til dem kan 

vi sige: Hold Dem ikke tilbage, for- 

di der er tale om løb. Man løber efter 

evne og kondition og finder selv 

sammen med dem, der passer til ens 

tempo. 

Det er ikke tomme ord, når der 

bliver skrevet, at det hjælper på 

stress og velbefindende, prøv selv, 

og vel mødt på: 

Søndag morgen, kl. 8.30, 

for enden af Pileagervej ved indgan- 

gen til skoven. 

Der var også lovet os, at skov- 

væsenet i foråret ville lave en mo- 

tionssti til os. På grund af travlhed 

med den nye Vestskov har det ikke væ- 

ret muligt for dem at afse tid til 

denne opgave. 

ka.



  

UNGDOMSKLUBBEN 

starter igen 

torsdag den 3. september 

på "Den lille skole ved Haresko- 

ven Som de fleste af jer ved, 

kan Egon ikke afse tid til at væ- 

klubben i Yre i denne sæson, og vi 

er i gang med at finde et nyt emne 

som jo helst skulle falde ud til 

jeres tilfredshed. Det håber vi, 

klubrådet kan være os behjælpelig 

med. Foreløbig er der kun én, 

der har svaret på vores annonce i 

Ballerup Bladet. 

På slutningen af sidste sæson 

havde vi klubrådsvalg. Det har vi 

én gang om året, og navnene på 

det nye klubråd er følgende: 

Gert Andersen, Rydtoften 20 

Merethe Hansen, Egebjergvej 49 

Erik Jensen Dahl, " 74A 

Henning Andersen, Tranemosev.78 

Michael Pamer, Pileagervej 10 

Maj Andersen, Tranemosevej 54 

Kort tid forinden var der gene- 

ralforsamling i Egebjergklubben. 

To af ungdomsklubbens bestyrelses- 

medlemmer ønskede på grund af 

manglende tid ikke genvalg, og 

den nuværende bestyrelsesnavne er 

følgende: 

Lis Andersen, Tranemosevej 54 

Egon Andersen, Udbakken 18 

Lis Gylling, Tranemosevej 58 

Poul Thomsen, Bøndermosevej 2 

Svend Hansen, Udbakken 37.   

forde UNGE 
Klubrådet har allerede været 

med til flere møder, og ved festen 

på Egebjergskolen i midten af ju- 

ni var de meget aktive. 

Et meget væsentligt emne på be- 

styrelsesmøderne med klubrådet er: 

Hvad har de unge lyst til at be- 

skæftige sig med? 

En af de nye ting, vi vil tage 

pi vinter, hvis interessen er 

for det, er radioteknik. 

Der er også stillet forslag om 

en diskussionsaften med voksenpsy- 

Titlen kunne væ- kologi som emne. 

re: "Forstår vi de voksne?" 

Endvidere er der ytret ønske om   
en forældreaften. Det må vi have 

gjort noget ved. 

Men desværre kan 

vi ikke byde på tilsvarende arran- 

gementer, som dem vi har kunnet 

læse om i de lokale blade fra de 

"fine" (hermed mener jeg veletable- 

rede) kommunale klubber i Balle- 

rup. 

var vi en tur i Den 19. juni 

TV-byen. Der mødte ca. 20 op, hvil- 

ket jeg synes var meget godt, da 

det var et frygteligt regnvejr. 

Vi havde en både udbytterig og fornø 

jelig aften ud af det . og siger 

Egon tak herfor. 

Nu da vi nærmer os starten på 

anden sæson, gør jeg mig visse tan- 

ker om, hvordan skal den første af- 

ten forme sig? Hvor mange møder op? 

Sprutter de af energi for at komme 

i gang med forskellige hobbies?   

Eller dasker man rundt og taler 

sammen, driller hinanden lidt - og 

hvad man nu ellers kan finde på? 

Jeg vil ikke udtale mig om, hvad 

jeg finder mest sandsynligt - men 

blot oplyse, at kl. 20.15 spiller 

vi filmen "Ballade til søs", der 

skal være en forrygende morsom en- 

gelsk farce, skal man tro program- 

met. 

Ligesom sidste år kan ikke-med- 

lemmer af klubben overvære en film 

mod betaling af 2 kroner. 

Vel mødt torsdag den 3. septem- 

ber! 

Alice. 

  

  

  

Jeg synes, at man skulle have 

medlemsmøder i stedet for besty- 

relsesmøder. Det er fuldstændigt 

misforstået, at man skal vælge et 

par formænd, næstformand o.s.v., 

der skal sidde og gøre det hele 

for en. Nu er jeg selv medlem af 

klubrådet og skal bestemme over de 

andre. Jeg sidder mellem 5 andre,  



  

og der er ikke én eneste, der er 

på alder med mig. De er alle 15 år 

cirka. Man kan ikke rigtig komme 

til orde, når de store sidder og 

snakker om noget helt tredie. Der 

er bl. a. også mangel på en ord- 

styrer. Altså kort sagt: Både sto- 

re og minimale skal have lov til 

at spytte ud. 

- Hvis der så blev holdt med- 

lemsmøder, og man ikke kommer e1- 

ler sidder og holder kæft med me- 

ninger og klager, må man altså 

finde sig i, at andre vedtager no- 

get, som måske kunne have været 

bedre. 

Hvad synes I? Det kan vi jo 

snakke om i klubben med Alice, E- 

gon og de andre. 

Maj 

  

    De kan 
blive 

  

Klubmedarbejder. 

LEFDEREMNE søges til Egebjerg 

UNGDOMSKLUB. 

Henvendelse til Alice Thomsen, 

Bøndermosevej 2 

Tlf. 97 22 69 

  

  
—————rrn 

HJERTESUK. 

Som den begavede læser for længst 

har bemærket, er dette udmærkede 

blad skrevet på maskine og derefter 

offset-trykt. 

Hvilket igen betyder, at den gam- 

le redacteur må sidde i 

re timer og sætte bladet ved hjælp 

af to-finger seskrift-systemet. 

Men skulle der være en - helst 

kvindelig beboer (godt udseende 

gen hindring), der ville hjælpe de 

fire gamle drenge med at skrive på 

elektrisk skrivemaskine én gang om 

måneden - dag, aften eller nat - 

så vanker der et gratis frieksem- 

plar af bladet til vedkommende. 

  

MER 

op til fle- 

in- 

FRISØRSALONEN....Egebjergvej 72 

har fået ny indehaver fra den 1. 

juli. Samtidigt har den skiftet 

navn til 

MINISALONEN 

Hr. J. Krog, som for kort tid 

siden er kommet hjem fra England, 

hvor han i li år har videreuddannet 

sig, anbefaler sig i alt inden for 

rer. 

Åbningstiderne er: 

mandag 9.00 - 17.00 

tirsdag LUKKET 

onsdag 9.00 - 17.00 xx 

torsdag 9.00 - 17.00 

fredag 9.00 - 19.00 

lørdag 9.00 - 13.00 

Bestil venligst tid nå telefon: 

97 0199 

moderne klipninger og korthårsfrisu- 

    

  

      

Klip din hæk, og tjen din nabo, 

pas din hund, og dæmp din radio, 

få din unge væk fra vejen, 

bilers hjul gør slut på legen.     

 



  

  

  
    VS SS 

Det manglede ikke på sommer og sol, da Egebjerg i weekenden holdt sommerfest. Solen var en hård kon- 
kurrent og lokkede mange til badestranden, men som altid, når Egebjerg holder fest, svigtede beboerne ikke, 
men mødte op i stort tal og tog del i de mange forlystelser, festudvalget havde sørget for. Mange værdier 
skiftede også ejere under festen via et velforsynet loppemarked, der var en stor succes og gav en pæn sum til 

beboerklubbens arbejde. 

  

    
; I hvert fald i den alder drømmer alle piger om, sin 

Piger 5 drøm egen hest. Denne lille pige må dog — som tusinder 
andre — indtil videre foreløbig nøjes med en pony, som en større pige 
eller dreng trækker rundt med ved diverse sommerfester. Men det er 
alligevel mægtig sjovt. Her et billede fra den vellykkede sommerfest på 
Egebjerg.   
      

m—m—


