
Cykelløb på Egebjerg 
I lørdags holdt man høstfest i 

Egebjerg. Der var mødt en mæng- 

de mennesker op i det gode vejr 

for at overvære den festlige isce- 

nesættelse. 250 voksne og ca. 100 

børn var mødt op om eftermid- 

dage, hvor man hyggede sig med 

pølser, æbleskiver og is. 

Festen startede med, at Balle- 

rup Brass Band marcherede gen- 

nem Egebjegs gader op til skolen. 

Derefter var der ringridning på 
cykel, hvor seks medlemmer fra. 

kommunalbestyrvelsen dystede. Det 
var: borgmester Burchardt, Knud 

Enggaard, Holger Knudby, Vagn 
Tovgaard, Eva Clausen og Ove 
Dalsgaard, sidstnævnte med et 
mægtigt cykelstyroverskæg og rig- 
tig landevejsudstyr hjembragt fra 
Kalundborg. I øvrigt blev det Hol- 
ger Knudby, der løb af med sej- 
ren. Danmarksmesteren. i trampo- 
lin-spring optrådte foruden i tram- 

polinspring, som cykelartist på-en ” 
ethjulet cykel. Den dejlige efter- 
middag sluttede med, at Brass, 
Band gav en koncert. 

19,30 havde man fået 220 
voksne gæster indenfor murene, 

og Ballerup folkedanserforening 
åbnede ballet med en opvisning. 
Herefter sang Inger Tønsborg folk- 
songs og The Stevedore Stompers 
med sangerinde Lise West under- 
holdt i bedste New Orleans stil. 

For de unge var der indrettet dis- 
kotek med en disc-jockey, hvorfra 
vilde rytmer tornede ud i sommer- 
natten. Festen sluttede lige så for- 
nøjeligt, som den begyndte, idet 

bestyrelsen kl. 2 om natten måt- 
te give en omgang øl til orkestret 
for at få det til at holde op med 

at spille! Arrangørerne var på det- 
te tidspunkt så trætte, at de næs- 

ten ikke kunne hænge sammen, 
men alle var enige om, at festen 
havde været en stor succes — og 
man havde fået en virkelig fornø- 

jelig dag ud af det, 
Tre-P. 

  
         

SOS 

9) D % , Her har vi de seks gæve cykelryttere fra kommu- DS, 
G malbestyrelsen, fra venstre: Knud Enggaard, K. H. —, 

SDS Burchardt, Eva Clausen, Holger Knudby, Vagn Tov= DD 

DD gaard og Ove Dalsgaard. — En af de små på fire SS, 
GØOEA . . g DGS 
D/ hjul og blomster i cykelkurven forsøger at få pinden D, 

9); gennem ringen. , 
GL / 

 


