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Hvem er bange for hvem ? 

Fremmedarhejderproblemet om- 

tales næsten dagligt i pressen - 

nogle gange med henblik på er 

objektiv stillingtagen - andre 

gange med tårepersende, subjek- 

tive skildringer. 

I Egebjergkvarteret er det li- 

ge som vi i den senere tid har 

fået problemet lidt mærmere ind 

på livet, og vi må pludselig ta- 

ge stilling til noget, der ikke 

mere er fjernt og anonymt. 

Det er svært at bedømme, hvor 

stort problemet er, så lad os nø- 

jes med at nævne nogle kendsger- 

ninger. 

Fremmedarbejderne er såvidt 

vides koncentreret i 3 huse på 

Egebjergvej. Hertil kommer mu- 

ligvis enkelte, der bor til leje 

individuelt runit om i kvarteret. 

Det ene hus på Egebjergvej be- 

boes af ca. 20 jugoslavere, ven- 

lige og rolige mennesker, der 

for det meste holder sig for sig 

selv. De fleste af dem bor her 

åbenbart kun kort tid, indtil de 

finder logi et andet sted. På 

grund af deres korte ophold inter+ 

esserer de sig naturligvis ikke 

for at passe haven, og lige så 

naturligt følger de deres hjem- 

lands skikke og har haft et par 

smågrise gående i baghaven, ind- 

til grisene en dag blev slagtet   

på terrassen. 

en enkelt affaldssæk til deling 

og må derfor engang imellem fo- 

retage afbrænding af det over- 

skydende affald i baghaven, De 

betaler en ret høj leje for de 

trange kår og sengeplads, men des- 

værre for ejeren af huset får han 

ikke fornøjelse af det, da han 

gennem et ejendomskontor har lejet 

hele huset ud til en enkelt per- 

son. Ejeren er iøvrigt i udlandet 

for 3 år og har derfor ikke mu- 

lighed for at føre tilsyn. 

Det andet hus beboes af en 

flink og imødekommende pakistaner 

med kone og børn, Han har 3 - 5 

personer boende midlertidigt i 

havehuset (redskabsskur) og har 

endvidere lejet det tredie hus, 

hvor han har indrettet 32 senge- 

pladser. Ejeren af det tredie hus 

blev selvfølgeligt lidt forbløf- 

fet, da han opdagede det, men vil- 

le iøvrigt ikke reagere, Ejeren 

af det andet hus er derimod lidt 

utilfreds, men også han bor i 

De 20 personer har 

udlandet og er henvist til at skri- 

ve om sine bekymringer, 

Pakistanerne kender såmænd 

ruten helt hjemme fra Pakistan 

og ud til bus 152, Rejseplanen 

har de fået udleveret i deres 

hjemland. De er børneglade, ven- 

lige og smilende, drikker ikke på 

  

grund af deres tro, og de er be- 

stemt ikke urostiftere, Selv om 

pakistanerne også kun er her en 

kort tid, indtil der er skaffet 

arbejde og logi til dem andet- 

steds, prøver de at ordne haven 

lidt, måske på ejerens foranled- 

ning. Hverken ejeren af andet 

eller tredie hus får udbytte af 

den forøgede benyttelse af huse- 

ne, men må nøjes med det i kon- 

trakten aftalte. 

De kontraktmæssige huslejer er 

selvfølgelig huslejenævnet be- 

kendt, men selv om huslejenævnet 

har været på besøg og har konsta- 

teret de mange sengepladser, har 
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man ikke hastet med at bringe 

sin viden videre til andre af 

kommunens afdelinger. 

Et par grundejerforeninger har 

høfligt forespurgt hos kommunens 

tekniske forvaltning, om det her 

nu også er helt rigtigt. Retfær- 

digvis skal nævnes, at grundejer- 

foreningerne har været lidt læn- 

ge om at reagere, så disse fore- 

spørgsler er af så ny dato, at 

der ikke med rimelighed har kun- 

net forventes nogen stillingta- 

gen fra teknisk forvaltning, 

Men det er et vanskeligt pro- 

blem. Fremmedarbejderen. kender 

ikke landets love og er bange 

for at overtræde dem, for så hæn- 

ger hans arbejdstilladelse i en 

tynd tråd. De fastboende danske- 

re er bange for at blive ankla- 

get for racediskrimination, for 

det er udemokratisk og ikke pænt, 

og så bliver det for øvrigt 

snart forbudt ved lov. 

Resultatet er, at alle helst 

vil være anonyme, når der skal 

diskuteres fremmedarbejderproble- 

mer. Selv kommunens afdelinger 

udtaler, at de vil have politisk 

rygdækning, inden de vil foreta- 

ge sig noget. 

Derved kommer fremmedarbejderen 

ufrivilligt til at diskriminere 

de fastboende, thi når en fast- 

boende overtræder en lov, behø- 

ves der ikke politisk rygdækning 

for at få gældende love overholdt. 

Endelig er der også problemet 

vedrørende den udnyttelse af frem- 

medarbejderens fortvivlede bolig- 

problem, der medfører, at han må 

betale op til 250 kr. pr.. måned 

  

    
    Sådan 

| Fremmedarbejder 

på UNG KVINDE iFLØNG | 

   — FORSØGTE VOLDTÆGT 

  

reagerer nogle 
Andre nøjes med at se skævt til 

en gæstearbejder, der står ved 

siden af i bagerbutikken. Andre 

nøjes med at mumle undertrykte 

forbandelser, når røgen fra gæste- 

arbejdernes affaldsbål driver o- 

ver i haven. 

For der er jo disse sprogvan- 

skeligheder,...... 

Men med mit enestående kend- 

skab til serbo-kroatisk, tyrkisk 

højlandsdialekt m.m. 

sikre enhver beboer herude om, 

kan jeg for- 

at en papirsæk i den ene hånd, 

fire bajere i den anden - samt 

et stort smil på ansigtet - vil 

blive forstået af enhver gæstear- 

bejder. 

Jeg har endnu ikke set en ene- 

ste Egebjergboer smile til en gæ- 

stearbejder - jo, vores børn gør 

det, men det er også den eneste 

menneskelige kontakt, pakistanere 

og jugoslaver har med os herude. 

Sæt Dem selv i en gæstearbej- 

ders sted. De er helt nulstillet 

i et fremmed land. De forstår ik- 

ke sproget, folk tilkaster Dem 

mistænksomme blikke, de handlen- 

de bliver let irriteret, fordi De 

ikke kan udtale "femoghalvfjerds" 

- unge, blonde og dejlige piger 

skynder sig forbi, når De står 

ved busstoppestedet. 

På grund af de ansvarlige myn- 

digheders tankeløshed og forsøm- 

melse må De betale 250 kroner for 

en gulvplads med en madras - sam- 

men 

Dem 

med 40 andre. Man har givet 

opholds- og arbejdstilladel- 

se, selv om man godt vidste, at 

der var bolignød i landet, 

"De kan jo bare rejse hjem i- 

gen!" - "Vi kan bygge barakbyer 

til dem"..... 

Der er lærde nok, der arbej- 

der med disse problemer - men vi 

har gæstearbejderne tæt på os li- 

ge nu, og vi "slipper ikke af 

med dem" lige med det samme. 

Så lad os i mellemtiden prø- 

ve at se på gæstearbejderne som 

mennesker - det er de faktisk. 

Niels Bjerre Andersen 

  

for en seng og trange kår. 

PS. Detailhandlerne i kvarteret 

burde da forresten have mulighed 

for at få dispensation fra lukke- 

loven, når der konstant er ca, 

10% turister i området. 

Peter Asmussen/Finn Jappe 

Zeeeeeeesereeseet 
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Floalilet 

Slagtarmester 

SÅ Hansen 
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EGEBJERGBLADET ER LAVET AF DEN 
SÆDVANLIGE LILLE TROFASTE SKARE, 
SOM NÆSTE GANG SAMLES ENGANG I 
DECEMBERS SJASK OG SØLE, SKULLE 

DER VÆRE EN ENKELT, DER HAVDE 
NOGET PÅ HJERTE, MÅ DETTE LETTES 

INDEN LØRDAG DEN 5, DECEMBER, 
REDAKTIONENS ADRESSE ER" ENDNU 
TRANEMOSEVEJ 54, TLF. 971829, 

ANSV. HV. RED, NIELSBJERREANDERSEN ; 
ANNONCER: 97 49 44,     

tlf. 97 29 24      



Kirkedebatten 
Angående debatten om vi skal ha- 

ve en kirke i Egebjerg, vil jeg 

gerne pege på noget meget betæn- 

keligt i det ene indlæg sidste 

gang. Hver gang der bliver fore- 

slået pårettet noget, man selv 

ikke er interesseret i, bliver 

det sagt: Der er kun 5 minutters 

kørsel til Ballerup. Ja, der er 

kun 5 minutters kørsel til Balle- 

rup, men Ballerup er ikke Ege- 

bjerg, og Egebjerg er ikke Balle- 

rup. Jeg ved ikke hvor mange af 

dem, der bor herude i kvarteret, 

som føler nogen større tilknytning 

dette ords 

snævreste forstand tænker på om- 

til Ballerup, når vi i 

rådet omkring stationen. Person- 

lig føler jeg ingen følelsesmæs- 

sig tilknytning til de forretnin- 

ger og bygninger, bl.a. kirken, 

som ligger i Ballerup. Det er ik- 

ke "mit" i den forstand. Derimod 

føler jeg at området herude, og 

de problemer vi slås med her, er 

"mine" i langt større grad. 

Der er kun 5 minutter til Bal- 

lerup, det er der også til fore- 

ningsliv af enhver art, ungdoms- 

klubber, børnearrangementer, stu- 

diekredse. Men hvorfor så Ege- 

bjergklubben? Det har vist sig, 

at der var behov for Egebjerg- 

klubbens initiativer, selv om 

man ikke kunne vide det, før man 

gik i gang. Der er et behov, for- 

di Egebjerg ikke er Ballerup, og 

de fleste af os føler os fremmede 

for, Efterhån- 

den vil vel alle de serviceorga- 

ner, som naturligt hører med, og- 

så i et lille samfund, komme ud 

til Egebjerg. Blandt disse orga- 

ner hører et kirkehus naturligt 

hvad der sker der, 

hjemme, Det bliver nok på langt 

nær fyldt hver søndag, men det 

gør jo heller ikke de andre ar- 

rangementer, man laver herude, Et 

interesseret mindretal bør også 

få deres interesseområde dækket. 

Den tid er desværre forbi, 

da man ad sneklædte veje travede 

de 7 kilometer til gudstjeneste 

I al 

kommunal planlægning i dag sat- 

ser man, så vidt jeg ved, på ak- 

tiviteter for middre områder, be- 

boerklubber er jo netop stærkt i 

eller andre sammenkomster, 

  

  

  

SA stort 

ANDESPILD" 

LØRDAG DEN 21, NOVEMBER KLOKKEN 19,30 PA EGEBJERGSKOLEN, 

12 GENNEMGÅENDE SPIL 

3 EKSTRA SPIL 

MANGE FLOTTE GEVINSTER, 

EFTER ANDESPILLET MULIGHED FOR EN 

KK % 
  

  

Se der troede De vist lige, 

at De havde fanget os i en sta- 

vefejl, hva'? Næh, vi mener ba- 

re, at det ville være et stort 

  

  

SVINGOM, spild af ænder, hvis De ikke vi- 

ser Dem lørdag den 21. november 

og sikrer Dem Deres anddel, (Skal 

EGEBJERGKLUBBEN De også have den forklaret?) 

vinden, Hvordan vor personlige 

indstilling til 

byggeri end er, 

men med alle de 

et lokalt kirke- 

bør vi også, sam-= 

andre ting, vi 

ønsker os herude, have en kirke 

i Egebjerg. 

Og selvfølgelig skal den, for 

at blive bedst muligt udnyttet, 

kunne bruges til mange af de for- 

mål som tidligere har været 

nævnt i bladet, 

Marit Albrecht 

  

  

Tilbydes fra 
time til time 

k Villa 
xx Sommerhus. 
ok Industri 
Rente, Yøbetid og øvrige 
vilkår tilpasses Deres 
økonomi, evt. uden af- 
drag over 10 år. 

Phønix-Finans 
Pæremosevej 8 
2750 Ballerup 
Tlf. (01) "9745 00 
svarer altid 
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HVORDAN HAR DERES OLIEFYR DET? 
  

Får De det overhovedet efter- 

set, og hvis De gør, hvor godt 

bliver det så efterset? 

Nedenstående uddrag af skema 

viser, hvordan Teknologisk Insti- 

tut og Egebjergklubben kan tilby- 

de Dem en ordning: 

1) De indbetaler 11 kr. på giro 

17 26 05, Egebjeérgklubben, 

Kastebjergvej 20A, Ballerup. 

2) De får tilsendt et skema, 

Deres servicemontør udfylder, 

som 

næste gang han efterser Deres 

oliefyr, (Husk at gøre ham op- 

mærksom på, at De skal have en 

rapport, når De bestiller servi- 

ce.) 

3) De sender det udfyldte skema 

til Egebjergklubben. 

4) Skemaerne indsendes af os til 

Teknålogisk Institut, der udtager 

10% til kontroleftersyn. 

5) Egebjergklubben betaler udgif- 

ten i forbindelse med kontrolef- 

tersynet. 
  

Shell-service 
på vejen! 

Sheli-smøring 

vask - sporing 
batteri-service 
lygte=indstilling 
dæk-service 

hjulafbalancering 

og 
autotilbehør 

mekaniker 

forefindes på 
værkstedet 

Kør ind og få 

SHELL 
service 
98 63 88 

  
  

6) De får en rapport om kontrol- 

eftersynet og dermed en viden om, 

hvorvidt Deres servicemontør har 

udført det, De har betalt ham 

for. 

OBS: Husk, det er kun 10%, der 

får kontroleftersyn. 

For at få ordningen hurtigt i 

gang er sidste frist for indbeta- 

ling af 11 kr. sat til 1. decem- 

ber 1970. Indbetalinger efter 

denne dato returneres uden kom- 

mentarer. 

Det er naturligvis en betin- 

gelse, at der er en vis tilslut- 

  

ning, for at vi 

ordningen... 

kan gennemføre 

Hvis denne ikke viser 

Sig at være til stede, vil vi re- 

turnere de indbetalte penge. 

  

evt. 

ende skema. 

  

SERVICESKEMA FOR SMÅ OLIEFYRINGSANLÆG 

Ved periodiske og/eller årlige eftersyn af små oliefyrings- 
anlæg bør anlægsafsnit og komponenter kontrolleres, justeres, 

renses eller udskiftes i overensstemmelse med nedenstå- 

Følgende signaturer er anvendt: 

  

        

  

KØBMANDSGÅRDEN 
EGEBJERGVEJ 70 

TELF. 97 10 32 

x = justeres/kontrolleres = renses  OQ= udskiftes 

- 38 le 
od | 
= og 

l.o OLIEFYR 

1.1 Luftindsugning 

1.2 Blæserhus 

1.3  Blæserhjul 

1.4 Blæserrør 

1.5 Brænderhøved, turbulator 

1.6  Kobling 

1.7 Oliepumpe, forstøvningstryk 

1.8 Oliepumpe, afskæringsventil 

1.9 Oliepumpe, sugeevne 

l.lo Oliepumpe, filter 

1.11 Højtryksdyse 

1.12 Tændelektroder 

1.13 Motor, evt. smøring 

2.0 AUTOMATIK - EL INSTALLATION 

2.1 Sikkerhedstid 

2.2  KKedeltermostat 

2.3 Overkogstermostat 

2.4 Fotocelle eller røgkontrol 

2.5 El-installationens tilstand   
  

R. BJERG LAURITSEN 

ÅAVEJENS KOLONIAL 

AVEJ 30 
TELF. 98 41 32



  

  

  

        
  

  

  

      

6.3 Røgafgangstemperatur "C |x x 

6.4  Skorstenstab udregnes i % x x 

6.5 Evt. træk/tryk i fyrboks mm VS x x 

1.7  Oliepumpe,forstøvningstryk kg/cm' 

1.9 Oliepumpe, sugeevne cm Hg 

1.11 Højtryksdyse,kapacitet, 

spredningsvinkel og forstøvningsmøn- 

ster 

7.0 RAPPORT 

7.1 Rapport udfærdiges | x i 

Til bedømmelse af oliefyrets forbrændingskvalitet kan 

følgende oplyses: 

CU: -procenten bør, sammenholdt med et sodtal på C-2, være 
10,0-12,0 ,. 4 den målte COz-procent på mellem 8-10%, må 
den betegnes som acceptabel, hvorimod en lavere CO2-procent 
er uacceptabel. 

Sodtallet bør, som nævnt, være mellem 0-2, maksimalt 3. 
Værdier derover er uacceptable. 

Røgafgangstemperaturen bør være mellem 150-250", afhængig 
af kedeltype, oliekapacitet m.m. Værdier under og over inde- 
bærer risiko for skorstensskader, henholdsvis et for stort 

  

    

FIDO 
mener i øvrigt 

AT DEN STØRSTE FARE FOR BØRNENE 

PÅ KØREBANEN ER DE FORÆLDRE, DER 

KØRER TIL OG FRA BØRNEHAVEN. 

grus, sten 
MØRTEL, MULDJORD ; suur100 

skorstenstab. AFFALD BORTKØRES     

HPORE PEAN 

For at Egebjergklubben kan le- 

ve op til sit navn må vi også 

finde lokaler til at have klub- 

ben i. Udvalget har siden sidst 

forsøgt at opstille et manifest, 

et idégrundlag, en målsætning - 

eller hvad man nu skal kalde det. 

"filosofien" bag det har bl. 

a. været at skabe kontakt mellem 

beboerne på tværs af alderstrin, 

at skabe et miljø, der appelle- 

rer til medleven og aktivitet. 

Vi er da også ved at have mål- 

"klubhuset" klar. 

hedder det bl. a. "at eta- 

blere et "center" for kvarterets 

beboere af alle aldersklasser. 

Det bør rumme lokaler og facilite- 

ter svarende til fritidsklub, 

ungdomsklub og voksenaktiviteter" 

Dets lokaler og omgivelser 

bør udformes på en sådan måde, 

at miljøet bliver afslappet, 

hyggeligt og inspirerende. 

Et lille skridt på vejen hen 

imod et "medborgerhus" - javel, 

sætningen til 

Deri 

men jo nærmere vi kommer reali- 

teterne, jo nærmere kommer vi 

også de etaper, der koster pen- 

ge. 

O. Pedersen 

970542 

ALT& 
I GULVBELÆGNING, 

Jeg vil drefor appellere til 

Dem, mine læsere, at De støtter 
  

  

vores festarrangementer, som 

bl. a. har til formål at skaffe 

midler til "Store Plan", 

Husk derfor at møde op til 

Andespillet, og hyg Dem ved tan- 

ken om, at overskuddet bliver 

til gavn for Egebjerg. 

ERIK HANSEN 

EGEBJERGVEJ 49, BALLERUP 

Egon Andersen 

TLF. 97 09 32         
  

Å   

| ALT TIL HUS OG HAVE 
Buske, træer, blomster, stedsegrønne m. m, 
Salg til private, til en gros priser, 
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Se vort store program i have- og stueplanter " 

på byggeudstillingen ARCHIBO i Ishøj — We 4 
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- Hands up! 

for grundejerforeningen til sin 

sagde formanden 

nabo, "Sitting Jensen", og ret- 

tede sin 0.45 kaliber, 

dede "lysbro" havegreb mod ham... 

firetan- 

Undskyld, vi havde nær glemt 

at dette ikke skal være en feuil- 

leton fra Qakhill, men derimod 

en slags velkomst til alle de nye 

i Egebjerg, som er kommet til, 

efter at Egebjergklubben blev 

startet. 

Flere sidder måske derhjem- 

me og kunne nok have lyst til at 

være med, men.... 

"Det er sikkert sådan en sam- 

menspist flok, der kender hinan- 

den, og så kommer vi der og føler 

os helt udenfor", 

BE 
en ER Ål 

==) F= 

Nej, det er såmænd en sam- 

ling rødhårede, frimærkesamlere, 

postbude, toldere (og syndere), 

malermestre, lærere, madglade, 

havedyrkere samt meget, meget 

mere. 

Fælles for dem alle er imid- 

»| lertid, at de bor i Egebjergkvar- 

teret. At de gerne vil have, at 

det skal være et rart sted at bo, 

et kønt sted - et sted, hvor der 

sker noget. Hvor folk med fælles 

interesser finder sammen og dyr- 

ker disse, hvor man morer sig 

sammen til festerne, når man har 

lyst til at more sig.,..Hvor man 

i fællesskab prøver at løse stør- 

re og påtrængende opgaver, alt 

efter evner og lyst. 

Det betyder ikke, at vi skal   

  

nesker, som man ikke har lyst til 

at være i familie med. Men kunne 

man nå frem til mange små famili- 

er, der havde fælles interesser, 

eller som simpelthen bare kunne 

lide at se hinanden - så ville 

Egebjerg blive et meget bedre sted 

at bo. 

Jo: 

chancer 

bygning 

les til 

nis, en 

flere vi er, jo større 

er der også for at få en 

herude, hvor man kan sam- 

film, foredrag, bordten-" 

stille bajer, jazzgymna- 

stik eller psykologi. 

Men meningen med disse spred- 

te betragtninger skulle være, at 

De er velkommen. 

Kom så - for Deres egen og 

for vores skyld. Vi vil gerne læ- 

re Dem at kende, 

i   
  

være "som én stor familie", for 
Tror De måske, at Egebjerg- ne i 

; . der vil i alle kvarterer være men- |; 
klubben er en partiforening? | 

x) Love for Beboerforeningen "Egebjergklubben" 

Cu 
$ 1 Foreningens navn er Beboerforeningen "Egebjergklubben", Dens hjemsted er 

MW 

ke i 
  

Mamgler de en 

King, dit Alt, 

14 år. Hr. 3.50 pm. 

time. Vig 974944     js 
  

Egebjergkvarteret, Ballerup-Måløv kommune og dens værneting er Københavns 

amts søndre birk. 

en gang årligt inden udgangen af april 

$2 Medlemsberettiget er enhver beboer i Egebjergkvarteret. 

$ 3 Foreningens formål er, at skabe muligheder for aktiviteter for børn og 
unge samt formidle kontakt mellem beboerne i Egebjergkvarteret ved etab- 

lering af møder, undervisning og fritidsbeskæftigelse. 

$4 Foreningens økonomi hviler på frivillige kontingent-bidrag, overskud fra 
egne arrangementer samt eventuelle tilskud fra allerede eksisterenåe 

grundejerforeninger i Egebjergkvarteret. 

$ 5 Ordinær generalforsamling holdes 

måned og indvarsles senest 14 dage før ved annoncering i Ballerup-Måløv —”N 
Avis eller anden husstandsudsendelse. Dagsordenen skal indeholde følgende 

Ø. $. v. …t…sreer 

direkte af generalforsamlingen. 5 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Ethvert grundejerforeningsområde skal 

så vidt muligt være repræsenteret, men alle bestyrelsesmedlemmer vælges 
henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer er 

på valg hvert andet år. Udskiftningen sker første gang ved lodtrækning. 

Genvalg kan finde sted. 

  

Der vælges en stedfortrædende suppleant for hvert grundejerforeningsområde. 

Der vælges endvidere 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 

Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender og fastsætter selv sin for- 

retningsorden. Bestyrelsen holder møde så ofte mindst 3 bestyrelsesmedlem- 

mer finder det fornødent og er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer 
er til stede. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslag. 

  

Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte udvalg til løsning af særlige op- 

gaver, Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. 
Planter til Deres have 

HJORTBORG PLANTESKOLE 
Skinderskovvej 27 
Herlev 

Tif. 941164 

I tilfælde af foreningens opløsning skal eventøelle pengemidier eller an- 

åre værdier fordeles mellem børneinstutioner i Egebjergkvarteret. Opløs- 
ning skal vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 
to trediedeles majoritet. 
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FOR DE UNGE og /evende 
HVAD ER UNGDOMSKLUBBEN? 

Siden vi startede klubben - 

6. november 1969 - er der kommet 

en de] unge fra Nysøvang og Dig- 

terparken. Disse medlemmer vil 

fremover kunne få EGEBJERGBLADET 

udleveret i klubben - og til dem 

od deres forældre - samt nye til- 

flyttere i kvarteret - vil jeg 

her skrive lidt om klubben, 

Vi har lånt et lokale på "Den 

Lille Skole ved Hareskoven" - og 

har i det hele taget mødt stor 

forståelse og velvilje fra sko- 

lens side. Pladsen er temmelig 

begrænset, hvilket især er til 

gene for dem, der spiller bord- 

tennis. 

I starten havde vi kun klub 

om torsdagen, og de unge betalte 

10 kroner. Det var dyrt for dem, 

Men da vi startede som en privat 

klub på bar bund, var det en nød- 

vendighed for at få nogle aktivi- 

teter i gang. 

Fra 1. februar fik vi lov til 

også at låne skolen om mandagen, 

og samtidigt blev kontingentet 

sat ned til 8 kr. Det kan lyde 

ulogisk, men det havde hele ti- 

den været meningen at sætte det 

ned, så snart det var muligt, og 

på det tidspunkt havde vi fået 

anskaffet forskelligt til hobby- 

arbejde samt nogle spil. 

Nu var der gået 3 måneder, og 

med den søgning vi havde, fandt 

vi, at der var baggrund for at 

henvende os til kommunen, Vores 

henvendelse blev positivt mod- 

taget, og jeg gik i gang med an- 

søgningerne. Det var en lang vej 

gennem kommune, ministerium og 

amt, Dertil kom, at statens be- 

villing til fritidsaktiviteter 

var brugt op for sæsonen 1969-70, 

og vi måtte vente på den nye be- 

villings ikrafttræden. 

staten. Det første vi måtte have, 

var et stereoanlæg, som vi har 

haft megen glæde af. Siden har vi 

fået borde, stole, symaskine og 

forskellige spil - flere af tinge- 

ne er der temmelig lang leverings- 

tid på, men vi håber, når vi i 

nær fremtid holder åbent hus, at 

kunne vise det meste frem. 

Til driften får vi også til- 

skud - og her er reglerne sådan, 

at vi selv skal skaffe de 20% af 

de samlede udgifter, Hidtil har 

vi praktiseret i keramik, læder- 

arbejder, stoftryk, batik. emal- 

jearbejder, mosaikarbejder, per- 

lebroderi, plasticstøbning, 

Efter loven er en ungdomsklub 

for de 14-18-årige, Men da vi 

startede, havde vi mange 12-årige 

herude, som gerne ville være 

med - og da vi syntes, at de også 

skulle have chancen, lod vi dem 

komme med. Der er ikke udelt be- 

gejstring for disse "små" - men 

mon det ikke ville gå helt godt, 

hvis plads forholdene var bedre? 

Vi har ikke een klubaften, u- 

den at der er en af de unge, der 

spørger, om vi ikke snart får vo- 

re egne lokaler - og det er meget 

forståeligt, Vi (bestyrelsen, Bo 

og jeg) mener også, at det er me- 

get nødvendigt, at vi inden for 

længe får bedre lokaleforhold, 

og vi håber, der viser sig en 

løsning. 

Alice 

   
Egebjerg KØBMANDS handel 

Kaj Christensen 

Egebjergvej 90 Ballerup . Telf. 97 06 75   Det var lige før starten af 

denne sæson, at vi fik pengene - 

godt 23,000 kroner - den ene halv- 

del fra kommunen, den anden fra 

KOBMAND 

Alakazam ! 

Et arabisk trylleord, der er 

hentet fra en meget gammel trold- 

domsbog. Det skal kunne åbne al- 

le porte og døre (Vi har prøvet 

at sige det til kommunalbestyrel- 

sen, men uden held. Udtalen var 

nok forkert). 

Men "Alakazams Trylleteater" 

har børnene forstået og moret 

sig over, De har selv deltaget 

i det, for forestillingen er og- 

så dialog med børnene - der ap- 

pelleres til fantasien og det 

billedskabende - og inden længe 

er ordet nok lige så populært 

"Hokus Pokus" og "Simsala- 

bim", 

Som anført i 

forestillingen på Egebjergskolen 

fredag d. 20. november, k1,16. 

Billetter sælges ved indgan- 

gen, så længe lager haves. 4 kr. 

pr. stk. 

Giv børnene den chance! 

som 

annoncen opføres 

  

BØRNETEATER 

Fredag d. 20, november k1.16 

vises Alacazams trylleteater på 

Egebjergskolen,. 

Salg af billetter ved indgan= 

gen. 

  

    
   

         



Op og ned ad Egebjergvej 

BEGYNDELSEN TIL MEDBORGERHUSET? 

.… Nej, det er dog for tidligt. 

Men på Egebjergvej har man 

over nogle weekender ved frivillig 

hjælp indrettet en legeplads for 

de mindste børn, bestående af to 

sandkasser og bænke (der dog 

først kommer til foråret). 

Der er også tænkt på beplant- 

ning, og det hele fremtræder 

som en lille plet, hvor ungerne 

kan lege, og fædrene vente (el1l- 

ler omvendt), mens mor bliver 

færdig hos slagter, købmand, ba- 

ger 0.S.V,., 0,S.V., 0,S,V. 

Der var indvielse søndag d. 

1. november i overværelse af bl. 

ANDESPIL 

  

114140G DET VAR EN LILLE GÅS TIL 

DEN HERRE MED DE STORE, SULTNE 

ØJNE, 

TENNIS - TENNIS - TENNIS- TENNIS 

Vil man være med, så er det 

NU: 
  

TORSDAG DD. 14. NOVEMBER, KL.20 

PÅ EGEBJERGSKOLEN 
(stiftende generalforsamling) 

Der er stadig plads til én 

til. 
  

PILEHØJ Grundejerforeningen 

Husk: Container (Der opstilles en 

  

a. formand Jappe, hos hvem vi 

i dagens anledning havde lånt 

hækkesaksen fra udhuset til o- 

verklipning af silkesnoren, 

Efter et blik på vejret slut- 

"Det 

haver så nyligen regnet..." - 

tede man med at afsynge: 

hvorefter vi alle (tre) gik hjem, 

FLA 

MERE- 
SALONEN 

tilbyder Dem vejledning i klip- 

  

ning, permanent og frisering af 

de ny midimoder. Jeg står til 

Deres rådighed for eventuel vej- 

ledning. 

De kan nu købe 

"MODERATO" 

ne shampoo gør 

flødig. 

special shampoo 

for farvet hår. Den- 

cremerens over- 

Den mest nænsomme shampoo 

overfor alle nuancer. 

Bestil venligst tid på telefon: 

97 0199     

KAN DE LAVE NOGET? 

HAR DE EN ÅRE? 

Egebjergklubben indbyder til 

DSTILLING 

i påskeugen 1971 af beboernes 

egne (kunst)værker. 

Brug vinteren til at frembrin- 

ge ting, De vil vise frem. Alle 

indslag vil blive modtaget, og 

der vil blive mulighed for even- 

tuelt salg. 

vil vi 

lave lidt reklame gennem presse 

Hvis idéen slår an, 

m.v. 

Vi kommer tilbage til sagen, 

men gå hellere i gang allerede 

nu! 

  

Aut, kloakmester 

entreprenør 

LENNART JØRGENSEN 

Lerholmvej 23, 

Ballerup. 

nr. 97 7261       

lastbil) 

14-15 nov. Kærvænget 

21-22 " Pilehøjvej 

28-29 " Tranemosevej 

Bestyrelsen er glade for at 

meddele, at stien fra Kærvænget 

til Kastebjergvej og den kommende 

stil fra Kærvænget til Tranemose- 

vej af kommunen er optaget som 

offentlige veje. 

P.A. 

  

HAR DE EN KELDER? 
som De ikke ved, hvad De skal 

bruge til? 

Egebjergklubben mangler plads 

til rekvisitter til vore festar- 

Vi har længe forsøgt 

at få etableret et depot på sko- 

len, men den sidst skitserede løs- 

rangementer. 

ning ville koste kommunen 30.000 

kroner >= og det var vist for me- 

get. 

Vi håber stadig på en endelig 

løsning, men er i mellemtiden i 

pladsnød med stole, udsmyknings- 

genstande, fastelavnstønder, og 

hvad vi nu ellers har skaffet os, 

Ring til Jappe, 97 24 21, hvis 

De har et godt råd. Vi skal bruge   ca. 20 m2,


