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venner! 
(SÅ NT ER LIVET! 

På basis af spørgeskemåernes 

ønsker om kursusaktivitet maser 

og regerer vi med oplysningsfor- 

bundene - og etablerer 19 kurser, 

der var ønsket af minimum 17 be- 

boere. 

september 1970 

det er for 

Pladet 
  

dårligt. 

  

MEN HVOR BLEV TILMELDINGERNE AF? 

Ven 9. september var der kun 

100, der havde meldt sig gen- 

nem Egebjergklubben eller oplys- 

ningsforbundene - og selvfølgelig 

til så vidt forskellige kurser, 

ca. 

at det er tvivlsomt, om der over- 

hovedet kommer noget i gang. 

Nå, så galt går det nu nok ik- 

Cx, men Filmorientering og Litte- 

raåtur, hvor vi havde fået alle ti- 

ders gode lærere, er taget af pro- 

Jrammet. Lærerne kunne bruges bed- 

re et andet sted - fremfor at stå 

i venteposition hos os. 

Antageligt vil Engelsk, Hus 

og Have, Oliefyring, Motorlære og 

Skak heller ikke komme i gang på 

grund af for ringe tilslutning. 

(Nuværende gennemsnit: 4 tilmel- 

dinger) 

Bridge har en lille chance, 

hvis der omgående melder sig fle- 

re interesserede. 

Gymnastik- og Afspændingskur- 

serne skal være heldige, hvis de 

ikke skal slås sammen, og Sykur- 

serne, som en hel del husmødre 

har pebet så meget for, må nok 

også skæres ned og lægges sammen. 

Børn og Forældre kan nok ik- 

ke klare minimumsgrænsen, og Den   

musikalske Legestue for Børnene, 

ja, den er et helt kapitel for sig. 

Vi aftalte med AOF, at vi måt- 

te låne deres musikinstrumenter 

fra deres kursus for skolesøgende 

børn, og at vi ville gå i samar- 

bejde om en lærer. Men der har kun 

meldt sig ialt 5 børn til dette 

kursus. Fantastisk at tænke på, når 

man ved, at der går ca. 100 børn 

på Egebjergskolen! 

Med mindre der sker noget dra- 

stisk, har Egebjergklubben ingen 

instrumenter til de 30 børn, der 

ikke er skolesøgende, og som har 

meldt sig til legestuen for 4-6 

årige, Måske kan vi få råd til at 

købe instrumenterne, men de koster 

immervæk 1.500 kroner, så det er 

lidt voldsomt. 

Det er ærgerligt at lægge et 

så stort arbejde i sagen, og så 

se det meste spildt på gulvet, for- 

di tilmeldingerne kommer for sent. 

Bevares, der er et par dage endnu, 

de kurser, der overhovedet kommer 

i gang, starter først den 28. sep- 

tember - altså om 8 dage, Hvis De 

er interesseret, så meld Dem NU 

og DIREKTE til oplysningsforbunde- 

ne: 

AOF 
FOF 

tlf. 94 77 44 

tlf. 97 07 03 

Egebjergklubben modtager kun 

tilmeldinger til børnepasning - men 

den kommer såmænd nok heller ikke 

i gang. Allerede tilmeldte vil få 

direkte besked. 

BØ/FJ 

  

SHELL... 

smurt 

VELsmurt 

K. KIRKEGAARD 

098 63 88      



    

MEDDELELSE VEDRØRENDE VANDSTOPHA- 

NER. 

I forbindelse med vejarbejder- 

ne, der er udført i Egebjergområ- 

det, er der mange steder foretaget 

terrænreguleringer, der har gjort 

det nødvendigt at udføre skråninger 

ind på de enkelte grunde. 

Da stophanerne på vandstikled- 

ningerne er placeret fra 0.5 til 

1.0 m fra skettet ind på de pri- 

vate grunde, vil der i en del til- 

fælde være fyldt jord over stopha- 

nens dæksel. 

Formålet med stophanen er, at 

man ved hjælp af denne skal kunne 

foretage aflukning for vandet i 

tilfælde af utæthed på stiklednin- 

gen. Er stophanens dæksel blevet 

tildækket under vejarbejdet, kan 

det derfor være forbundet med 

den, 

til- 

kalde vandværkets folk for at få 

lukket for vandet. Da et tilkald 

af vandværkets folk uden for nor- 

store vanskeligheder at finde 

og det kan være nødvendigt at 

mal arbejdstid kan blive temmelig 

dyrt, anbefales det derfor grund- 

ejerne at kontrollere, om deres 

stophane er tilgængelig, og der- 

som dette ikke er tilfældet, at 

søge efter den og få dækslet hæ- 

vet, således, at det er muligt at 

lukke stophanen. 

Selve arbejdet med at hæve 

stophanedækslet er forholdsvis let 

og kan normalt udføres uden til- 

kald af en autoriseret vandmester. 

I de tilfælde, hvor grundejer- 

ne ikke ved, hvor stophanen er pla- 

ceret på grunden, kan der rettes 

henvendelse til De kommunale Vær- 

kers driftskontor, Præstevænget 

20, Ballerup, telefon 97 05 01, 

lokal 395 - hvor oplysning om pla- 

cering vil kunne gives. 

De kommunale Værker. 
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Der findes flere udmærkede af- 

retningskurser for hunde, og der 

kan købes trådhegn, så at hundene 

ikke løber ud på vejen og vælter 

cyklister - eller i værste fald 

bider børn. 

Min søn er blevet bidt af en 

hund her på vejen, og selv er jeg, 

må med- 

blevet 

hund. 

Er der virkelig ingen mulig- 

der er poliohandicappet og 

bringe min stok på cyklen, 

væltet to gange af omtalte 

hed for at holde hundene inde på 

egen grund? Tænker folk sig om, 

før de køber hund? Der følger for- 

pligtelser med - og det kan ikke 

være nok at gå over og sige und- 

skyld, hver gang ens hund har 

bragt andres liv og førlighed i 

fare. 

  

  

  

EGEBJERGBLADET er et talerør - 

eller skulle vi sige råber for 

Egebjergklubben og Ungdomsklubben 

herude. 

Bladet tør lige så meget, som 

det har penge til. 

Det optager alle indlæg inden 

for injuriegrænsen. 

Korrespondenter i Herlev, Vær- 

løse og Rådhusets forhal. 

Annoncetaksterne er alt for 

lave. Det sørger P. Asmussen, 

télf. 97 49 44, 

Den æstetiske lay-out er cre- 

eret af P. 

for. 

Quist Nielsen. 

Og vor mand på straffesparks- 

pletten er såmænd F. 

Ved skrivemaskinen, bærende 

Adrian. 

det tunge ansvar, var N. Bjerre 

Andersen - under strengt opsyn af 

Dorte Bjørnvig. 

Fra kasseburet oplyser Birg 7 

ta Østergaard, at der endnu er 

plads til enkelte frivillige bi- 

drag til bladets drift - ring 

97 71 90. 

Indlæg kan indtelefoneres på 

97 18 29, eller håndindleveres på 

Tranemosevej 54, 
  

Jeg kan ikke lade være med at 

forestille mig det postyr, vedkom- 

mende hundeejer ville lave, hvis 

det var mig, der løb hen og bed 

hans hund. 

Aistrup 

Lerholmsvej 37 

  

  

    
R. BJERG LAURITSEN 

ÅVEJENS KOLONIAL 

AVEJ 30 
TELF. 98 41 32 

Container = 

MEDDELELSER FRA GRUNDEJERFORENIN- 

GERNE. 

Egebjerglund Syd 

Containere vil blive opstil- 

  
let: 

3-4 okt. Lerholmsvej 11-13 

10-11 " Pæremosevej 24-26 

17-18 " Sketteholmen 5 

24-25 " Pæremosevej 8 
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EGEBJERG ,.«2Ø 
BEBYGGELSEN PÅ EGEBJERGGAARDS 

JORDER, 

  

Lokalaviserne af 26.8. var 

chokerende læsning for mange be- 

boere i Egebjerg-Nord: Ændring af 

bebyggelsesplanerne for Egebjerg- 

gaards jorder - fra villabebyggel- 

se med 300 villaer, til boligbe- 

byggelse med 600 lejligheder. 

Bormesterens udtalelser om be- 

byggelsesplanerne er - i sesumé - 

følgende: 

1. Det kasserede villaprojekt for 

C%0 villaer omfattede et rekrea. 

tivt, attraktivt villaområde med 

rigelige fællesanlæg og fornuftig 

trafikplanlægning. Det nye bolig- 

område omfatter 600 lejligheder, 

fortrinsvis - men inden for 10- 

vens grænser - for enlige. Bebyg- 

gelsen - med fællesfaciliteter 

efter loven - skal være blandet 

etagebyggeri og/eller kæde-række- 

huse. Da behovet for 4-5-værelses 

lejligheder er aftagende, vil man 

satse på mindre lejligheder. 

(Loven tillader 25% som lejlighe- 

der for enlige. Med 33 person pr. 

husstand giver villabebyggelsen 

600 voksne og 450 børn - og bolig- 

bebyggelsen 1050 voksne og 675 

arn). 

2. Den socialdemokratiske gruppe 

har altid ønsket og kredset om, 

at netop dette areal skulle anven-= 

des til boligbyggeri, fordi det er 

attraktivt, og fordi etagebyggeri 

hidtil altid er placeret på kede- 

lige arealer, da villabyggeriet 

"har sat sig" på de attraktive. 

3. Man har været ængstelig for den 

husleje, villaejerne skulle betale 

Beskatningsgrundlaget er i øvrigt 

således, at boligbebyggelsen vil 

give kommunen en større samlet 

skat. Kommunen kan overkomme bo- 

ligbebyggelsens krav til skoler, 

institutioner o.s.v. 7 men ikke 

villabebyggelsens. 

Kommunen har - i modsætning 

til for 1 år siden -'ventelister 

på boligkontoret. Der er ikke i 

ét år færdigbygget lejligheder i 

  
  

   

  

Ballerup, og det vil ikke ske in- 

den for en nærmere fremtid. 

4. Sociale hensyn forpligter til, 

at man tilgodeser boligkøen ved 

at sige nej til villabyggeri, idet 

det aåene er boligbyggeri, der 

sikrer kommunens virkelig bolig- 

behov. 

Meget i bormesterens udtalel- 

ser er misvisende og modstridende 

og skal derfor ikke kommenteres, 

men det må være på sin plads at 

stille en række spørgsmål: 

Hvorfor er boligbebyggelse i 

Ballerup altid placeret på kedeli- 

ge arealer? Ydes der ikke en til- 

strækkelig indsats? Et haveanlæg 

kan jo nå at vokse op i de 5-10 

år, det tager at gennemføre en 

byggesag, Er planlægningen svig- 

tet, siden boligbyggeriet - åben- 

bart helt overraskende - er gået 

helt i stå? 

Hvad er kommunens virkelige 

boligbehov? Der findes ingen ven- 

(telister for villabeboere, og 

vil bebyggelsesplanerne for Lau- 

trupgaard-arealerne 1kke netop 

ændre kommunens beligbehov fra 

boligområder til villakvarterer? 

Borgmesteren lægger i sine ud- 

talelser megen vægt på det socia- 

le, men er det socialt - og for 

hvem - at placere boligbyggeri 

midt i et villakvarter? 

Er det socialt, at beboerne i 

etageejendommene til stadighed 

skal have villaer "for øjnene"? 

At diktere villaejerne en bebyg«= 

gelse, ingen har ønsket eller for- 

ventet? At tvinge to boligformer 

til at samleve - jeg går ud fra, 

at man ønsker det - når ingen af 

Egebjerg KØBMANDS handel 
Kaj Christensen 

”Egebjergvej 90 Ballerup Telf. 97 06 75 

      

bebyggelserne er planlagt for el- 

ler udbygget med faciliteter, der 

muliggør et fællesskab, og er det 

socialt, at de mennesker, der 

skal indgå i eksperimentet, ikke 

gør det af fri vilje? 

Socialdemokratiets valgslogan 

var "Frihed til at være menneske", 

Afgørelsen om Egeberggaards frem- 

tid kan ikke være politisk be- 

stemt. Den binder både nuværende 

og fremtidige beboere i området i 

en uoverskuelig fremtid og må lø- 

ses ud fra et ønske om at give 

hele området og alle i området de 

bedst mulige betingelser i frem- 

tiden. 

Enkeltpersoner har ingen mu- 

ligheder i denne sag. Bør vi ikke 

opfordre alle grundejerforeninger, 

beboerforeninger 0.1. 

(Digterparken, Lundegården, Nysø- 

vang, Egebjerg m.v.) til aktivt, 

enkeltvist eller samlet, at gå 

ind i spørgsmålet om Egebjerg» 

gaards fremtid? ' 

H. Østergaard Hansen, 

i området 

  

  
Kære fru Jensen . 

EL- komfuret gik i 

Alykker, må seg nrin- 

gede dil Hferleopnig. 
blektrikeren; 09 han 

De kan ringe dil 

ham — 948514 æg 

høre, hvad der vær 

   



  

JEG MENER 

at det er forbløffende, 

målet om kirkesagen ikke giver et 

at spørgs- 

væld af reaktioner. 

For lige at gøre min egen stil- 

lingtagen klar skal det oplyses, 

at selv om der skal være plads til 

alle i denne verden, så er jeg i- 

mod placering af en kirke i et om- 

råde, der har så skrigende mang- 

ler på så mange andre, mere livs- 

nære faciliteter - f. eks. bygnin- 

ger til ungdommen, udvidelse af 

børnehaven, mulighed for bogudlån 

0.S.V. 

for de ved (fra 

tilfælde), 

og tale Ro- 

De fromme ler, 

en hel bunke tidligere 

at kun få vil stå frem 

ma midt imod - og hvis 

svares 

man prøver 

at argumentere, blot: "Se, 

venner! Der er et område med 800 

voksne vælgere (vores område) 

og kun 5 talte imod sagen. Så det 

er bevist, at 795 gerne vil have 

en kirke" 

Vi får en kirke, 

igennem. 

så snart den 

kan presses Stol på det. 

Men lad være med at ømme jer bag- 

efter. 

F., Jappe 

  

ET FORBRUGERKRAV BLANDT MANGE 
  

Menighedsrådet ønsker at for- 

bedre den kirkelige betjening 

af Ballerup Nord. Det er en 

kendsgerning, at menighedsrå- 

det er bygherre og derfor har 

  

    

  

den reelle indflydelse på bygge- 

programmet. Men hvis man virke- 

OECD 
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c Murermester x 
, Alt murerarbejde. > 

i: Nybygning i 
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i ; Fønbjergvej &% — sol ”r 
2 | m- 
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skal betjenes lig ønsker at vi 

og ikke påtvinges en løsning - 

må man jo være åben over for 

vore synspunkter, og spørge i 

hvilken form og grad vi ønsker 

at blive betjent. 

spørgsel foreligger endnu ikke. 

For at få orden i 

vil jeg fremdrage nogle facts: 

En sådan fore- 

begreberne, 

Prioritering. 

Områdets forsyning med offent- 

lige institutioner og andre 

fællesfaciliteter er utrolig 

mangelfuld. Midlerne er be- 

grænsede. Derfor må opgaverne 

prioriteres og koordineres, for 

at flest mulige behov kan til- 

I lighed med alle de 

andre faciliteter bør kirken 

rækken på den plads, 

godeses. 

glide ind i 

som den faktiske interesse be- 

rettiger den til. 

Jeg foreslår, at der nedsættes 

et udvalg med repræsentanter for 

kommune, beboerforeninger og 

menighedsråd til at udarbejde en 

helhe« plan for udbygning af 

samtlije fællesfaciliteter. 

Finansiering. 

Som det fremgår af nedenstående 

er det os selv, der skal betale 

gildet. vi må derfor tage stil- 

ling til, hvordan vi ønsker vore 

skattepenge skal investeres. 

Skal alt sættes på eet bræt 

(kirke) på bekostning af øvrige 

ønsker? Normalt financieres et 

kirkebyggeri således: 

1. statstilskud ca. 20-30%. Ud- 

redes af rammebevilling på 

finansloven d.v.s. statsskat- 

ten. 

2. offentlige lån ca. 33% 

Afskrives og forrentes 

kirkeskatten. 

over 

Ind- 

skæn| 

3. private midler resten. 

samles i sognet. F.eks.     

kede kommunen til Skovlunde 

kirke en grund til 250.0060 kr. 

kommuneskat. 

Er det rimeligt, at visse vel- 

etablerede samfundsfunktioner 

favoriseres på bekostning af 

senere erkendte, men lige så 

vigtige behov?Jeg foreslår at 

kommunalpolitikerne, næste gang 

der skal uddeles grunde, vil 

dele gaverne retfærdigt mellen 

kirkelige og verdslige aktivi- 

teter og skele lidt mere til 

prioriteringen end tidligere. 

Lokalebehov. 

Grundareal og budget er pro- 

portionalt med lokalekravet. 

Lad os derfor se nærmere på det. 

Som pastor Rosenberg ganske 

rigtig nævner, er kirken en 

offentlig institution, som har 

til opgave at formidle et bud- 

skab. 

få og beskedne: 

Lokalerne hertil kan være 

Kirkerum med 

250-300 pladser, præsteværelse, 

kordegnekontor med tilnørende 

Dertil 

konfirmander og menigheds- 

birum. 1 modesal for 

rådsmøder m.v. Dette program 

fremgår af kirkeministeriets 

betænkning nr. 406 af 1965, 

kap. V pkt. 3. 

Teknisk forvaltning har udviklet 

et praktisk og billigt bygge- 

system, som kan anvendes til 

alle øvrige institutioner. Hvor- 

for ikke kirke? Det er ikke stor 

arkitektur, men det kan dække 

et behov. 

Men man har iflg. pastor Rosen- 

berg et større lokaleprogram end 

Det må 

"frie 

det ovenfor nævnte. 

være for det såkaldt 

kirkelige arbejde". 

I visse kirkekredse ønsker man 

at bane nye veje ved at knyt- 

te aktiviteter til kirker, 

tiltrækker folk. 

som 

Det er en



åben erkendelse af, at kirken 

ikke har den tilslutning i be- 

follkningen, som de officielle 

tal giver udtryk for. Det er 

derfor et kunstigt skabt lokale- 

behov, som kan dækkes på anden 

måde. Såfremt disse lokaler ikke 

findes inden for kirkens rammer, 

"driver man det frie kirkelige 

arbejde over i nært samarbejde 

uden for kirken", og det ville 

jo være forfærdeligt! 

Principielt mener jeg, at arbejde 

med børn og 

med for den 

ministreres 

unge - og os andre 

sags skyld - bør ad- 

af en neutral, d.v.s. 

upolitisk, fonfessionsløs in- 

stans, såfremt det er børnenes 

og ikke kirkens interesser, der 

skal varetages. I kirkens regi 

er der risiko for diskriminering 

som ikke 

harmonerer med kirkens lære. 

Den frivillige arbejdskraft 

kan derimod sagtens få afløb 

i verdslige foreninger og 10- 

af visse aktiviteter, 

kaler. Kommunen er jo pligtig 

at stille lokaler til rådighed 

for sådant, og det må andre ak- 

tiviteter nøjes med endnu. 

Jeg foreslår at Muhammed kommer 

til bjerget. Byg kirken i dens 

simple form på egen matrikel i 

et alsidigt aktivitetscenter, et 

hverdagscenter! Og lad det fri 

kirkearbejde benytte centerets 

klublokaler, 

udnyttelse af investe- 

møde- og så vi 

får 100% 

ringerne. 

Til slut 

lovgivningsmaskineri er en træg 

vil jeg påpege, at vort 

affære, som er. historisk belastet, 

og derfor behøver paragraffernes 

antal og bevillingernes størrelse 

ikke afspejle deres faktiske be- 

tydning for befolkningen. Jeg 

vil selvfølgelig ikke anfægte 

menighedsrådets juridiske ret 

til at udnytte en utidssvarenae 

lovgivning og til at kalde det 

demokratisk, blot vil jeg pege på 

muligheden af at stikke fingeren 

i jorden og dele kagen med de 

flokken, yngre i som er nok så 

sultne. 

Bodil Sander Hansen.   

VORE DAMER 
  

  

  

  

Nu har mændene, blandt meget 

andet, også haft en øl- og vinaf- 

ten - og nu er det vores tur til 

at få noget helt for os selv, no- 

get feminint, noget eksklusivt, 

noget dejligt. Vi 

monstration af skønhedspleje. Så 

vil have en de- 

nu er det "hans" tur til at passe 

ungerne en aften, mens vi tager 

hen og fornyer os og får en dej- 

lig friaften. 

Hvornår og hvordan sker det 

så? 

Egebjergklubben har i samråd   med MATAS arrangeret en: 

SKØNHEDSPLEJE-DEMONSTRATION 

på Egebjergskolen 

onsdag den 14. okt. k1.20   

To damer fra Elizabeth Arden 

vil vise os en instruktiv (og mor- 

som) film, lavet af Arden's chef- 

Han 

viser os tre forskellige make-ups: 

designer Pableu fra New York. 

Den unge professionelle fotomodel, 

dernæst make-up for mor med 3 børn 

og endelig make-up'en for bedste- 

mor. 

Efter filmforevisningen læg- 

ges make-up på en af deltagerne. 

Vi får lejlighed til at stille 

spørgsmål, og hvis tiden tillader 

det, 

analyse. 

kai vi få en personlig hud- 

Egebjergklubbens piger serve- 

rer kaffe med hjemmebagt for kr. 

2,50. Alt andet er gratis. 

De bedes tilmelde Dem ved 

MATAS, Banetoften 2, telefon 

97 13 16 eller til Birgitta Øster- 

gaard, Kastebjergvej 20 A, tele- 

fon 97 71 90. 

På "pigeligt" gensyn! 

BØ 

Å 

BØRNETEATER. 

Egebjergklubben har for kort 

tid siden søgt kontakt med TEMA 

for om muligt at få lagt nogle af 

børneteater-forestillingerne ud på 

Egebjergskolen. 

TEMA har nu givet tilsagn om 

tre forestillinger, de samme som 

opføres på skolerne i Ballerup. I 

november vises et trylleteater, i 

marts et indianerspil, og i april 

kommer to italienske klovner. 

Ved at tegne et abonnement 

til alle tre forestillinger kan 

prisen reduceres til ialt kr.10,- 

Ved løssalg koster hver forestil- 

  

  

MINISALONEN 

tilbyder Dem vejledning i klip- 

ning, permanent og frisering af 

Jeg står til 

Deres rådighed for eventuel vej- 

ledning. 

de ny midimoder. 

De kan nu købe special shampoo 

"MODERATO" for farvet hår. 

ne shampoo gør cremerens over- 

Den- 

flødig. Den mest nænsomme shampoo 

overfor alle nuancer. 

Bestil venligst tid på telefon: 

97 0199      



ling kr. 4,-. Abonnementer kan teg- 

nes gennem skolen - og for de børn 

der ikke har tilknytning til Ege- 

bjergskolen - hos Birgitta Øster- 

gaard, Kastebjergvej 20 A, tele- 

fon 97 71 90. 

Nærmere oplysninger om teater- 

stykkerne vil fremkomme i næste 

nummer af Egebjergbladet. 

TEMA oplyser endvidere, at 

man vil prøve at arrangere to søn- 

dagsforestillinger for børn - dog 

ikke på Egebjergskolen. 

  

   

indhegne arealet. 

Vi vil nu lægge fliser og ind- 

rette to små sandkasser samt et 

par bænke og et bord. Hegnet til- 

planter vi, så at det hele kan gi- 

ve et hyggeligt indtryk. 

Meningen er, at de små skal 

mødes i sandkasserne og hygge sig 

med at spise sand sammen, mens 

Mor ser til eller eventuelt er 

henne og handle, mens en anden kig- 

Vi 

je prøvet at indrette arealet til 

ger efter den små. har med vil- 

brug kun for de mindste - alle 

dem der hver for sig går rundt og 

af en tennisbane koster 25-30.000 

kroner uden omklædningsfaciliteter, 

og af driftsmæssige årsager skal 

der være ca. 40 medlemmer pr. bane. 

Der er derfor langt igen, når 

der til dato kun har meldt sig 11 

interesserede, men måske er ten- 

nisspillere lidt længe om at be- 

stemme sig. 

Hvis der inden næste nummer af 

Egebjergbladet melder sig i nærhe- 

den af 40 interesserede, vil vi 

indkalde til et orienterende møde, 

og hvis der kun kommer få henven- 

  

  

BØ . ” delser - ja, så må vi jo bare kons 

keder sig derhjemme. statere, at mulighederne for en 
Vi håber, det er en god idé. tennisbane i kvarteret ikke er rea- 

PS: Vi vil gerne i forbindelse med | lisable. 

nogle stykker, der vil hjælpe med Derfor - ring nu, hvis De vil 

o at anlægge pladsen, Har De lyst at å være med. 

SMÅ BØR NS lægge krop til i 3-4-timers tid Jappe tlf. 97 24 2 

en lørdag eller en søndag i nærme- 

KN N ] L E 6 E P L Å D S ste fremtid, så ring Jappe, tele- P 0 S T S A 6 E N 

Som nogle måske vil have be- fon 97 24 21 

mærket, er der ved at ske noget ud Vi har ved henvendelse til 
for Egebjergvej nr. 73 - og her er Ballerup Postkontor fået udvidet 
forklaringen, TENN IS åbningstiden ved Egebjerg postind- 

Egebjergklubben ansøgte i for- 

året kommunen om at få stillet den 

lille stump jord til rådighed, der 

blev til overs ved vejudretningen, 

og kommunen barslede efter en de1 

tid med en tilladelse, der inde- 
bar, at man for kommunens regning 

(og i øvrigt uansøgt af os) ville 
sur 
æ= 
  

Hva? sø?r De så ? 
sikke tilbud! 

TRÆNINGSDRAGTE: 

kraftig spinlon m/skønhedsfej1 

str. 2-4 år 22,85 

str. 6-8 år 29,85   
I sidste nummer af Egebjerg- 

bladet var der - på en såre beske- 

den plads - (Vi beder mange gange 

om undskyldning, Red.) - en opfor- 

dring til tennis 

om at ringe til undertegnede. 

Baggrunden var, at vi havde 

hørt, at vi måske kan få stillet 

arealet ved hjørnet af Syvendehus- 

vej og Skovbovænget (det der for 

nyligt blev fyldt op med jord) til 

rådighed for indretning af en eller 

flere tennisbaner. 

Vi skal nok påregne til en vis 

grad at skulle selvfinanciere i 

hvert fald den første bane. Anlæg 

interesserede i 

  

AKTUELT SKOLETØJ: 

Fløjlsbenklæder i farverne: 

dueblå og beige 

str. 4-14 år een pris 29,85 

VINDJAKKE polyester-bomuld. 

vatteret foer - fås i farverne 

dueblå, rød og armygrøn 

4-12 år een pris 49,85 

HØRT UNDER HØSTFESTEN 

  

— Hvis du ikke sad der, Henry, var jeg gået 
for længe siden! 
  

PD, at 

Egebjergvej 72, Tlf. 97 48 61 

DEN LOKALE TRICOTAGE 

        

GI' ET BUD 

Stor brugt høvlebænk sælges. 

Adrian-Kærvænget 13 

telf. 97 55 04 

leveringssted, således at der fra 

den 21. september er åbent: 

k1.10 - 17 

k1.10 - 12 

mandag-fredag 

lørdag 

, Modtagelse af indbetalinger 

og værdiforsendelser slutter dog 

kl. 16.30. 

Vi håber, at denne ekstra hal- 

ve time vil hjælpe dem, der tid- 

ligere havde besvær med at nå at 

hente pakker, anbefalede breve 

0.S.V. | 

Skulle der stadig være nogle, 

der har problemer, bedes man råbe 

højt - for så må vi på'en igen. 

Vedrørende eventuel ændring af 

postdistriktet fra Herlev til Bal- 

lerup skal vi ud på en lang og be- 

sværlig tur gennem administrations- 

Desværre kender vi junglen. kun de 

ønsker, som vi har erfaret ved at 

stemme dørklokker - hvilket gav 

førgende resultat: 

85% for 

10% ved ikke - og 

5% mod 

at vi prøver at ændre tingenes til- 

stand. 

Derfor kører vi alligevel ka- 

nonerne i stilling og prøver at 

få lavet postdistriktet om til 

Ballerup.    



   

  

ke 

dTEP BY STEP 
FREDAG d. 9 oktober Kl. 20% ENTRÉ Kr. 7,- 

UNGDOMSKLUBBEN MEDDELER, 

Vi har fra FOF og AOF fået et 

program, specielt for Egebjerg, 

ind ad døren. Her kan vi se, at 

”ær er noget for de helt små - og 

Hvorfor er 

der ikke noget for jer? 

noget for de voksne. 

Programmerne er udarbejdet fra 

de spørgeskemaer, der for ca. et 

halvt år siden blev tilsendt alle 

interesserede familier. Glemte vi 

forældre på det tidspunkt at få 

jeres besyv med på skemaerne? 

I er alle vant til, at skal I 

gå til noget, må I op til Balle- 

rup - sådan har det været for os 

alle - men når man har prøvet ik- 

ke at være afhængig af bus, men 

blot kunnet smutte ud ad døren 

fem-ti minutter før kurset begynd- 

te - er det nærliggende at få den 

tanke: Hvorfor skulle det ikke 

også være sådan for jer? Ganske 

vist har I fritidsundervisning på 

skolen - her kunne jeg godt lide 

at spørge jer: Tager det noget af 

lysten, at I skal af sted igen,   

GOI 
på Egebjergskolen. 

DET POPULÆRE ORKESTER 

på cykel eller med bus? Hvis der 

er udenforstående voksne, der læ- 

ser dette, kan det måske give ind- 

tryk af lidt overdrevet hensyn - 

men hertil kan siges, at skal de 

unge møde f. eks. kl. 8.50, så 

skal de med en bus k1.8.15 - og 

når de skal hjem, slutter skolen 

på hele timetal, og de må da tage 

en bus en halv time senere. Det 

er slet ikke så lidt ventetid, de 

bruger - det er ikke for meget at 

sige "spilder" - og der er pa nuvæ-” 

rende tidspunkt ingen anden løsning. 

Tilbage til det, det drejer 

sig om: Er der noget, I kunne tæn- 

ke jer at gå til, så kom frem med 

det. Er I i tvivl om, at jeres idé 

er noget - så kom alligevel frem 

med den. Det er meget-sandsynligt. 

at andre også har lyst til det sam- 

me, og jeg vil så prøve på at få 

arrangeret interessegrupper, der 

dækker jeres område og ønsker. 

Prisen for at deltage er kun kr. 

10,- for et kursus. 

Alice 

Som navnet siger: Trin for trin, 

er Step by Step blevet bedre og 

bedre med tiden, hvad der selv- 

følgelig er grunden til at 

gruppen har holdt sig på toppen 

herhjemme gennem de sidste fire 

år. Step by Step har bl.a. haft 

den kendte sanger Gert Gunther 

i gruppen. 

I dag har Step by Step sanger- 

inde med og hun er sikkert en 

af grundene til at Pop- og Ung- 

domsklubberne ustandselig har 

fat i orkestret. Også i "REVOLU- 

TION" og "CLUB 6" har gruppen 

spillet. Gruppens optræden og 

repertoire er en anden grund 

Step by 

Step har altid de sidste nye 

topmelodier på, så de kan få den 

til deres popularitet. 

rigtige stemning frem. 

  

  
— Søs, hvem var egentlig 

disse Beatles ...? 

    (AASIAAT 
HENNING LARSEN 
AUTORISERET GAS-, VAND- OG SANITETSMESTER 

PÆREMOSEVEJ 51, 2750 BALLERUP 

TELEFON 97 40 16 

NAM AK SKK    



VERDEN OMKRING OS 

Vores nabo, Herlev kommune, 

har som bekendt nogle store marker 

langs Syvendehusvej - men nok ikke 

så længe endnu. 

Markerne er solgt til Arbej- 

derbo, der vil påbegynde en bebyg- 

gelse næste år. Planerne forelig- 

ger færdige, men Arbejderbo er lidt 

forsigtige med deres udtalelser, 

for man venter på den endelige god- 

kendelse, der antageligt sket på 

et møde først i oktober. 

Går alt efter de nuværende 

planer, vil der imidlertid blive 

bygget en serie gårdhuse til ud- 

lejning. Bebyggelsen vil fremtræde 

som et muret byggeri og vil, efter 

hvad vi erfarer, blive vældig pænt. 

Fra anden side har vi hørt, at der 

også indgår et stort forretnings- 

center og sociale institutioner i 

bebyggelsesplanerne, men som sagt 

er det hele endnu ikke endeligt 

afgjort. 

Arbejderbo har imidlertid 10- 

vet os, at vi kan få stillet teg- 

ningerne til rådighed til aftryk, 

når det hele er godkendt, så vi 

vil i et senere nummer af Egebjerg- 

HOBTOPOA == HOBOCTIM 
Ligesom Gladsaxe har sin ven- Postgangen er heller ikke for 

skabsby i Grækenland - og ligesom god. Hen på eftermiddagen kommer 

Egebjergforstaden, Ballerup, har Ivan Post traskende med sidste 

East Kilbridge, - så har vi nu og- nummer af Pravda, så hvis de gode 

så fået vor venskabsby. 

Vi har jo altid været lidt 

specielle herude, og det vil vi 

indbyggere skal købe en brugt bar- 

nevogn pr. annonce, så kommer de 

som regel for sent. 

så der- sikkert vedblivende være, Til gengæld kan de jo så nyde 

for har Egebjergbladet taget kon- morgenvodkaen uden rykkerskrivel- 

takt med den lille russiske by, ser fra skattevæsenet. 

Nyby). Og i 

hvert nummer af bladet håber vi 

på at kunne bringe nyheder derov- 

Novgorod (dansk = Børnene har det også godt. De 

kan ganske vist ikke komme i bør- 

nehave, men de får lov at lege u- 

re fra. de på vejene (naturligvis kan for- 

ældrene ikke have dem til at øde- 

lægge den fine tundra i baghaven 

ved at spille Molotovbold på den). 

at de bliver bidt af 

Betingelserne i Novgorod er 

langt fra så gode som hos os. På 

flere af vejene rager kloakdæksler 

ne flere centimeter op over vej- Det hænder, 

banen, så at trojkaerne er ved at en af de halvtamme ulve eller bli- 
vælte. Der er endda flere veje, ver kørt over af en Moskvitch - I 
som ikke er asfalterede, men som men det tager ulveejeren og bili- 

udelukkende er grus med store hul- sten med godt humør. 

ler i. Men vi håber som sagt at hol- 
    bladet komme tilbage til sagen. 

  

     

                

      

   
i . 
re 

     

TAK FOR SIDST... 

  

isten var meget vellykket. 

. den allerbedste løn for det store 
SETT 

de kontakten med Novgorod. Fore- 

løbigt er der planer om, at Ege- 

bjergklubbens bestyrelse med ko- 

ner, børn og svigermødre skal en 

Først skal 

der naturligvis lige indkomme de 

tur derover på visit. 

fornødne penge i kassen.     

  

Ballerup Brass Bands festli- 

ge og fornøjelige "march gennem 

Egebjergbladet har modtaget: byens gader" slog dagens tone helt 

pragtfuldt an, og de kommunale cy- 

Marken var mejet, og høstfe- kelringridere sang godt med på me- 

Der var Jodien. Personlig syntes jeg doc» 

nærmest tale om et helt overflø- allerbedst om "badutspringerne", 

dighedshorn af arrangementer, og Både om eftermiddagen og til 
arrangørerne fortjente virkelig aftenens dansefest var det virke- 

den store tilslutning, som må være lig dejligt at se tilslutning af 
Egebjergere af alle aldre. 

forudgående slæb. Der er ved at være skabt et 

godt miljø i Egebjerg, og det er 

i høj grad Egebjérgklubbens skyld. 

Der bliver talt og skrevet så meget 

om trivsel hvordan det of- 

fentlige med penge kan skabe triv- 

og om, 

sel. 

Penge og gode rammer er natur- 

ligvis rart, men virkelig trivsel 

5; får man kun, hvis der er nogle men- 

… nesker, der gider bruge en masse 

Ål tid på at forberede nogle fornøje- 

lige timer for alle os andre, 

Sådanne mennesker er der man- 

Det skal ge af i I have 

tak for. 

Egebjerg. 

naboen


