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SØNDAG DEN 20, DECEMBER KL. 13 

  

PÅ EGEBJERGSKOLEN FOR ALLE BØRN I EGEBJERG 

BILLETTER A KR13,— KAN FRA SØNDAG SIDSTE DAG FOR SALG AF BILLETTER: 
DEN 13,- KØBES HOS BAGER MÅRTENS- 
SON. FRA MANDAG DEN 14, DESUDEN TORSDAG Den 17. DECEMBER, 
HOS KØBMAND CHRISTENSEN OG KØB- 

MAND LAURITZEN SAMT HOS GISELA LÆS OGSÅ ARTIKLEN OM DEN STORE 

ROAR”HANSEN, UDBAKKEN 21. BØRNEFEST, 

  

Noget at vælge imellem FÆLD SELV DERES JULETRÆ 

' KØBMA A A OLONIA FRIT VALG KR,10,- 
; BMANDSGÅRDEN VEJENS KOLONIAL 
| EGEBJERGVEJ 70 AVEJ 30 HJORTBORG PLANTESKOLE 

TELF. 97 10 32 TELF, 98 41 32 Skinderskovvej 27 | 

Herlev 

R. BJERG LAURITSEN Til. 941164            



SPORT 
TENNIS. 

Så er Egebjerg Tennis Club en 

realitet!! 

Torsdag den 19.11.70 fandt 

den stiftende generalforsamling 

sted, og ikke færre end 44 ud af 

48 forhåndsindmeldte var mødt op 

for at være med til at etablere 

klubben. Denne store tilslutning 

fik afgørende indflydelse på et 

af de kritiske spørgsmål, der 

blev bragt frem på generalforsam-= 

lingen, nemlig om vi skulle have 

besluttede 

os for 2 baner, da vi 

1 eller 2 baner. Vi 

ellers me- 

get snart måtte' slutte med optagel 

sen af nye medlemmer, Iflg, op- 

lysninger fra andre tennisklubber 

er ca, 50 aktive medlemmer maxi- 

mum pr. bane, og vi mener, der 

findes mange endnu ikke indmeld- 

te, som gerne vil spille tennis, 

Er De interesseret, ring til 

et af bestyrelsesmedlemmerne, 

som gerne sørger for indmeldel- 

sen, samt for at De får lovene 

tilsendt. 

Følgende blev valgt til be- 

styrelsen: 

Jon Kristiansen, Ludv, 

Holsteins Alle 61 

97 81 30 

Formand: 

  

Sekretær: Hanne Østergaard Madsen 

Skovbovænget 119 

98 88 43 

Turneringsleder: Jesper Bjørnvig 

Udbakken 22 

98 61 07 

Endvidere blev det besluttet 

på generalforsamlingen at sætte 

indmeldelsesgebyret så lavt som 

kr, 50,-, der vil blive opkrævet 

alle interesserede pr, girokort, 

hvis kvittering gælder som med- 

lemskort, Til slut er der kun at 

meddele, at bestyrelsen har møde 

med stadsingeniøren den 9, decem- 

ber angående anlægning af de to 

baner. 

  

Næstformand: Per Lauersen 

Lerholmsvej 6A 

97 38 80 

Kasserer: Svend Hansen 

Egebjergvej 110 

97 20 91 

  

  

Aut, kloakmester 

entreprenør 

LENNART JØRGENSEN 
  

Lerholmvej 23, 

Ballerup. 

      

nr. 97 7261   

FODBOLDTRÆNER 

EN AF VORE UNGDOMSTRÆNERE TIL- 

TRÆDER 1. JANUAR EN STILLING I 

PROVINSEN, DERFOR SØGER VI EN NY 

TRÆNER TIL VOR STAB, 

VI TILBYDER ET DEJLIGT JOB 

BLANDT KVIKKE DRENGE, USÆDVANLIG 

GODE ARBEJDSFORHOLD - EVT, TRÆ- 

NERUDDANNELSE BETALT - SAMT EN 

RIMELIG LØN, 

JOBBET ER VELEGNET ISÆR FOR 

STUDERENDE ELLER LIGNENDE, DER 

HAR TIDLIGT FRI, 

NÆRMERE OPLYSNINGER HOS 

HARESKOV I,F, 

V/CONRAD VOGELIUS 

LINDEVEJ 67 

2890  HAREsKov 

TLF, 98 02 92   

  

Ved et udvidet bestyrelses-= 

27. på skolen øn- 

skede Birgitta Østergaard at af- 

møde d. nov. 

stå fra posten som kasserer på 

grund af for stor arbejdsbyrde. 

Da vedtægterne tillader besty- 

relsen at konstituere sig selv, 

blev sammensætningen herefter: 

Formand: Fleming Adrian 

Kærvænget 13 

97 55 04 

Kasserer: Finn Jappe 

Legeplads: Egebjergvej 100A 

Blad: 97 24 21 

Sekretær: Herdis Knudby 

Festudvalg: Lerholmsvej 6 

97 43 34 

Store Plan: Egon Andersen 

Udbakken 18 

98 44 77 

N., Bjerre Andersen 

Os 

Tranemosevej 54 

97 18 29 

Peter Asmussen 

Kastebjergvej 24 

97 49 44 

Alice Thomsen 

Bøndermosevej 2 

97 22 69 

Birgitta Østergaard 

Kastebjergvej 20A 

97 71 90 

Poul Quist Nielsen 

Udbakken 24A 

Kursus: 

97 43 92 

Kurt Andersen (supplea 

Kærvænget 11 

97 74 02 

Fodbold: 

Motion: 

NY 

  

  

Ømskenddl 

rn ey mengtlanpe 

ZF han køle den hos 

på Hhaundalkrvey 476 
Han har møgen nmarde 

moygen. 

odnme     
 



Op og ned ad Egebjergvej 
  

BOGBUS PA EGEBJERG? 

For nylig var der en omtale 

af en kommende bogbusordning i 

de lokale aviser. Vi satte straks 

vor specialafdeling for biblio- 

teksspørgsmål på sporet, for at 

finde ud af om det var noget for 

os, 

Han kom hjem med besked om, 

at ordningen tidligst tænkes sat 

i kraft i foråret 1972, men at 

det absolut ikke var umuligt, at 

in bogbus også ville få et par 

stoppesteder på Egebjergvej. 

Vi skriver derfor snarest til 

de rette myndigheder, dels for 

at gøre opmærksom på vor eksi- 

stens, og dels for at få lov til 

at være med til at finde ud af, 

hvor bussen skal have stoppeste- 

der. Vi regner nemlig med, at 

vi ligesom kender kvarteret lidt 

bedre, end man måske gør i Balle- 

rup.     

KLUBBEN SØGER INVENTARPLADS 
  

Vore rekvisitter, såsom stole, 

tønder, ting til udsmykning m.v. 

77—=angler et sted at være, 

Der går vel et år, inden vi 

kan få et lokale til vore ting på 

skolen - så har De et tomt kælder- 

lokale eller et hjørne, der ikke 

benyttes, vil vi være meget tak- 

nemlig for en opringning fra Dem. 

97 55 04 

I ØVRIGT MENER JEG... 

.….… at Egebjergbladet burde af- 

trykke politivedtægtens paragraf 

om løsgående hunde, 

Læser 

.…… åt busselskabet kun midler- 

tidigt har fået lov til at ned- 

lægge rute 169, Hvis det medfø- 

rer ulemper for passagererne, 

bliver det næppe permanent, Husk 

at klage til kommunen! 

OLIEFYRS - SERVICE 

Der kom hele 7 henvendelser 

fra beboere, der var interessere= 

de i Teknologisk Instituts olie- 

fyrskontrol - som omtalt i sid- 

ste nummer af bladet. 

Så det var nok ingen særlig 

god idé. 

De syv retfærdige vil få pen- 

gene tilbage, hvis det ikke, alle- 

rede er sket. 

  

QRZ 

,…, at Egebjerg udmærket kunne 

have en venskabsby i Jylland - 

foruden den i Rusland, 

FN 

(Redaktionen synes, at det er 

en udmærket idé, og vil til som- 

mer udruste en ekspedition til 

Nørre Upperup ved Bjæverskov. Men 

EGEBJERGBLADET HAR SKIFTET ADRES- 
SE. NU ER DEN EGEBJERGVEJ 100A 
(MERE FOR AT DET HELE SKAL PASSE 
SAMMEN). ANSVARET ER LAGT OVER PÅ 
BREDERE SKULDRE - NEMLIG P, ASMUS- 
SENS. HAN KLARER OGSÅ ANNONCERNE. 
RING ENDELIG TIL HAM PÅ 97 49 44 

  

skulle nogle af læserne forinden 

få kontakt med de indfødte der- 

ovre = husk glasperlerne - så 

modtager vi gerne henvendelser) 

.…… åt ordene EGEBJERG og "Bladet" 

på Egebjergbladets forside lige 

som ikke rigtig er i harmoni med 

hinanden, 

10 

(Vi har forelagt klagen for pro- 

.fessor ved Kunstakademiet i Pe- 

derstrup, Michelangelo Cezanne 

van Rafaelsen, og hans responsum 

lyder på, at det gyldne snits 

ækvivalente æstetikfaktor bør 

være 0,5674, Hvilket vi straks   

Den 4. december åbnede en ny da- 

mefrisørsalon på hjørnet af Ler- 

holmsvej og Birkemosevej - under 

navnet Salon Chagall. 

Indehaveren, fru Kirsten Sacht, 

har i de sidste 8 år drevet sa- 

lon i Rødovre, I salonen vil De 

kunne få alt inden for moderne 

hårpleje og parykarbejde - samt 

moderne klipning til både piger 

og drenge. ” 

har korrigeret. "10" vil modtage 

regningen med posten en af de nær 

meste dage.) 

Philips højfjeldssol med infra- 

rød lampe, brugt - kr,150,- 

Styrthjelm, st. 56 - kr, 25,- 

2 par skistøvler sælges billigt. 

tlf, 98 69 05   

      

     

  

   

              

  
      

    

JULEGAVEN 
FINDER MAN I 

MASSER AF GAVEIDEER 

TIL HELE FAMILIEN 

  
    EGEBJERGVEJ 72, TLF, 97 48 61 

DEN LOKALE TRICOTAGE 

NB. UNDGÅ TRÆNGSEL - BENYT VEN= 

LIGST FORMIDDAGSTIMERNE, HUSK, 

DET ER ALLEREDE JUL DEN 24,    



Hvem er bange for hvem ? 

GÆSTEARBEJDERNE 

I sidste nummer af Egebjerg- 

bladet omtalte vi, at der var op- 

stået lidt problemer omkring det 

kraftige islæt af gæste-arbejde- 

re, som Egebjerg er blevet beri- 

gét med. Da bladet udkom, var ar- 

tiklen ikke helt rigtig mere, men 

det er jo, hvad der sker, når der 

går 14 dage mellem manuskript og 

udgivelse. Vå håber på tilgivelse 

for dette og skal her berette for 

de uindviede, hvad der videre 

skete. 

Først og fremmest viste det 

Sig, at ejeren af huset på Ege- 

bjergvej 91 selv - efter mange 

genvordigheder - havde fået hæ- 

vet lejekontrakten med pakista- 

neren, der forestod den voldsom- 

me genudlejning af de 35 indret- 

tede sengepladser. Ejeren har 

nu lavet lejekontrakt med en an- 

den pakistaner, men her er det 

Shell-service 
på vejen! 

Kør ind og få Shell-smøring 
vask - sporing 
batteri-service 
lygte-indstifling 
dæk-service   
hjulafbalancering 

og 
autotiibehør 

Eg 
mekaniker 
forefindes på 
værkstedet 

(SHELL 
98 63 88 
Ringvej B4   

aftalt, at der helt bestemt al- 

drig må bo over 10 mennesker i 

huset, og ejeren har ret til at 

føre tilsyn ved besøg i huset på 

alle tidspunkter af døgnet, Der- 

ved håber ejeren, at han undgår 

en gentagelse af problemet, og 

vi har fået en opfattelse af, at 

ejeren virkelig vil gøre en ind- 

sats for at holde orden på såger- 

ne. 

Dernæst skete der det, at pa- 

kistaneren, der genudlejede, selv 

blev sagt op fra huset på Ege- 

bjergvej 76. Opsigelsen kom med 

ret kort varsel fra det ejendoms- 

kontor, der bestyrede huset, og 

var motiveret med pakistanerens 

fortsatte genudlejning af havehu- 

Set trods tidligere forbud mod 

dette. Sammen med ham måtte bebo- 

erne af havehuset flytte, men de 

fik vist desværre endnu kortere 

varsel af deres husvært, Tomt 

blev huset og havehuset i hvert 

fald, og ingen ved i dag, hvor be- 

styreren af de mange sengepladser 

er blevet af. Det siges, at han 

har tjent så mange penge, at han 

selv har kunnet købe sig et hus, 

men da vi ikke har mødt ham, har vi 

ikke kunnet få dette bekræftet. 

Inden vi forlader pakistanerne 

skal det da også lige omtales, at 

et par stykker af os var invite- 

ret til 

  
"Bayram" - den muhamedan- 

pænt om os i 

bladet om ikke at hænge Egebjerg 

ud med malende beskrivelser, og 

journalisten viste sig så imøde- 

kommende, at han skrev særdeles 

sin artikel. 

Tilbage står så benyttelsen 

af Egebjergvej 89, hvor jugosla- 

verne bor. Vi ved ikke, hvor man- 

ge der bor der nu, men vi ved, at 

kommunen har meddelt bestyrelsen 

af huset, at antallet af beboere 

skal nedbringes "efter aftale", 

og at de sanitære forhold, her- 

under dagrenovationen, skal brin- 

ges i orden. 

Vi har sådan set undret os 137N 

over kommunens stilling til pro- 

blemet, for meddelelsen kunne 

godt tydes derhen, at det nu plud- 

selig er blevet tilladt at fore- 

tage erhvervsmæssig udlejning ud- 

lejning i et vist omfang, og 

det strider vel egentlig mod by- 

plan og villaservitutter. 

På den anden side har Balle- 

rup jo længe savnet et hotel, og 

hvorfor skulle det eller de før- 

ste ikke ligge på Egebjerg? 

PR. 

  ske fest for afslutningen af fa- 

sten. Vi mødte nogle venlige og 

gæstfrie mennesker og for resten 

også Ekstrabladet, der af os u- 

kendte årsager havde fået fat i 

historien, der ikke var nogen hi- 

storie mere, Vi bad pænt Ekstra-   
geeecese……00000 

ra NE eg DE 

  

  

  

Bageren 
bor 4 
EGEBJERGVEJ 84 

P.J. Mårtensson 

397 0668 TLF.       i      



CJ sstateringer, 

Fremmedarbejder 

Umiddelbart opfatter jeg Niels 

Bjerre Andersens indlæg i det 

sidste nummer af Egebjergbladet 

angående fremmedarbejdere som en 

misforståelse af de faktiske for= 

hold. 

Endvidere kan indlægget opfat- 

tes som lidt af et angreb på nog- 

le bestemte grupper i kvarteret, 

nemlig dels naboer til de pågæl- 

dende ejendomme og dels de loka- 

le handlende, 

Jeg kan godt acceptere, at man 

ironiserer over emnet, og har 

heller intet imod at blive ramt 

selv, blot synes jeg, at der bur- 

de være blot et gran af objekti- 

vitet i de fremførte råd og kon- 

Som nabo til et par af de om- 

talte gæstearbejderejendomme vil 

jeg tillade mig at knytte et par 

bemærkninger til Niels Bjerre 

Andersens råd og vejledninger. 

Det er ikke umiddelbart til at 

forstå, hvorledes udtrykket "at 

se skævt til" skal opfattes, Så- 

fremt det skal opfattes således, 

at man blot holder hovedet lidt 

på skrå for evt, bedre at kunne 

se (altså nysgerrighed), kan jeg 

acceptere udtrykket, Hvis det 

skal opfattes i den betydning at 

man ser ned på, eller ikke synes 

om, vil jeg gå mod udtrykket. 

Jeg har i hvert fald til dato ikke 

  
z—på noget tidspunkt set noget der 

blot tilnærmelsesvis kunne opfat— 

m
y
 

tes som en form for diskrimine- 

ring. 

I øvrigt må man vel konstatere 

at vi mennesker stort set er nys- 

gerrige, derfor også når personer 

af anden race og udseende dukker 

op i kvarteret, Jeg finder ikke 

noget odiøst i det, 

Hvad angår undertrykte forban- 

delser i forbindelse med røg fra 

gæstearbejderbål, skal jeg blot 

anføre, at man netop fra naboers 

side har bedt om at affald, der 

ikke bortfjernes af kommunen, bli- 

ver brændt på bål, 

Ganske vist er der sprogvanske=- 

ligheder, og ganske vist taler 

jeg ikke serbo-kroatisk eller tyr- 

  

kisk, men alligevel er det lykke- 

des mig at føre samtaler med nog- 

le af gæstearbejderne, F.eks, ta- 

ler de fleste af pakistanerne 

glimrende engelsk. Nogle af jugo- 

slaverne kan enkelte danske ord, 

og en enkelt forstår en del dansk, 

At hentydningen med papirsækken 

og de 4 håndbajere skulle blive 

forstået er jeg da ikke i tvivl 

om, Spørgsmålet er blot om den 

bliver forstået korrekt, I øvrigt 

vil jeg anbefale at man tager nog- 

le flere bajere med f. eks, 1 kas- 

se, Det ville være uhøfligt om man 

ikke giver alle beboere i huset 

en øl, Det skal tilføjes, at paki- 

stanerne ikke drikker øl, men man 

kan selvfølgelig forsøge med soda- 

vand, 

Jeg mener at forstå N.B, Ander- 

sen derhen at omtalte skulle være 

en naboopgave, Det er forsåvidt 

OK. Blot vil jeg spørge hvem der 

yder tilskud til det indkøb, 

ceduren skal for at virke efter 

hensigten gentages mindst hver 

14 dag, tdet beboerne er skiftet 

totalt ud, 

De handlende får skudt i sko=- 

ene, at de kan virke irriterede 

på gæstearbejderne. Jeg tror så» 

mænd ikke at irritationen 

Pro- 

er ret- 

tet specielt på gæstearbejderne. 

Rettere tror jeg det er således 

at gæstearbejderne normalt hand- 

ler på et tidspunkt hvor de for- 

retningsdrivende er ved slutnin- 

gen af deres arbejdsdag. Jeg tror 

ikke man behøver meget fantasi 

for at kunne forstå at kravet til 

tålmodigheden er stort når f.eks. 

20-25 gæstearbejdere, der ikke 

taler dansk, skal ekspederes in- 

denfor måske 15-20 minutter, End- 

videre har disse mennesker helt 

andre vaner med hensyn til eks- 

peditionstid og lukketid end vi 

har. 

Som anført i Asmussens og 

Jappes meget saglige indlæg om 

gæstearbejdere, har størsteparten 

af de gæstearbejdere vi hidtil 

har set i Egebjerg ikke opholds- 

eller arbejdstilladelse på det 

tidspunkt de bor her i kvarteret, 

hvorfor bemærkningen om, at man 

har givet dem opholds- og arbejds- 

tilladelse må falde bort. 

N.B. Andersens sidste kommen- 

tar kan jeg ikke være uenig i, 

blot den tilføjelse, at det måske 

kunne hjælpe lidt på de fastboen- 

des syn på gæstearbejderne såfremt 

disse prøvede så vidt muligt at 

rette sig efter dette lands skik, 

brug og love, Naturligvis skal 

der hjælp til dette, og om dette 

er et job for naboer, grundejer- 

forening, beboerklub eller kommu- 

ne tør jeg ikke sige, men det vil- 

le nok være bedst om det skete 

lidt mere officielt end f. eks. 

fra naboside, 

Med venlig hilsen 

Ole Simonsen 

  

r GI 273 

2rus, sten 
MØRTEL, MULDJORD 11046140 

AFFALD BORTKØRES 

O. Pedersen 

970542 
SES SS Ses SE 

  

  

  

  

  

I GULVBELÆGNING, 

ERIK HANSEN 

EGEBJERGVEJ 49, BALLERUP 

TLF. 97 09 32            



.…140G NU HAR VI JUL IGEN, 

.……..0g alle børn i Egebjerg er 

velkomne til Egebjergklubbens 

store juletræsfest i fire store 

lokaler på Egebjergskolen. 

Egebjergklubbens udvalg af 

julekoner og julemænd har igen i 

år lagt hovederne i blød i risen- 

grød, mens de forberedte denne 

søndag eftermiddag (d. 20 decem= 

ber fra kl. 13), som børnene ik- 

ke vil glemme, før de selve jule- 

aften får en hel masse andet at 

tænke på. 

Egentlig vil vi allerhelst 

slet ikke røbe det righoldige 

program, men kan da godt fortæl- 

le, at ligemeget om man helst vil 

sidde stille og klippe julepapir- 

stads, eller man hellere vil se 

film, så kommen man i hvert fald 

ikke til at kede sig. 

Nå, allerførst skal der selv- 

følgelig danses om juletræ, og 

hvis I ikke ved, hvordan man gør, 

så vil julemændene danse for. 

Godteposer, fiskedam,...nej, 

kom hellere selv og se! 

Læs annoncen om billetsalg, 

og husk at købe billet senest 

torsdag den 17. december, så at 

festudvalget kan vide, hvor man- 

ge godteposer, der skal laves! 

  

  

Masser Y 
AF GODE JULETILBUD 

te 
elm É KØBMANDEN 

Kaj Christensen 

Egebjergvej 90, Tlf. 97 06 75 

HUSK - VI BRINGER GERNE VARERNE 

  
  

  
     



   Ingen skal længere kalde Ege-   

bjerg et forsømt område...,.Nu får   

vi en hel stribe Eifeltårne!   

Selv om både de lokale blade 

og dagblade har beskæftiget sig 

med "mastesagen i Egebjerg", bør 

også EGEBJERGBLADET give sit be- 

syv med, 

NESA fik i 1937 lov til at fø- 

re en luftledning hen over den 

dengang ubebyggede og ikke-plan- 

lagte del. En menneskealder sene- 

re vil man bruge den samme tilla- 

delse som retsgrundlag for udbyg- 

sing af masterne fra de nuværende 

ca, 12 meter høje træmaster til 

over 30 meter høje stål-bygnings=- 

værker. 

Det kan ikke være rigtigt, 

at NESA kan få lov til blot at 

lade, som om Egebjergområdet slet 

ikke har fået huse i mellemtiden, 

Vi vil allesammen i Egebjerg" 

få udsigt til rækken af mini-Eifei- 

tårne, men det er grundejere i de 

to grundejerforeninger Agesdal og 

Egebjerglund Syd, der direkte ram- 

mes, og de to grundejerforeninger 

har da også både korresponderet 

med NESA og indgivet klage til 

kommunen, hvor Teknisk Udvalg ef- 

ter forlydende har været helt enig 

indsigelsen, har velsignet den 

' og videreklaget til NESA og fred- 

ningsmyndighederne. 

Lad os håbe, at fornuften 

sejrer denne gang. Linjeføringen 

skal blot ændres et par hundrede 

meter, så følger den et grønt 

bælte uden bebyggelse. 

Masterix 

  

time til time 

xx Villa 
xx Sommerhus 

industri 
Rente, føbetid og øvrige 
vilkår tilpasses Deres 
økonomi, evt. uden af- 
drag over 10 år. 

Phønix-Finans 
Pæremosevej 3 
2750 
Tlf. (01) "974500 
svarer altid       

Tilbydes fra | 

  
  

  

MON FORNUFTEN DOG IKKE SKULLE 

SEJRE? 

i
N
 

  

Egebjergklubben anmeldte føl- 

gende forespørgsel til kommunal- 

bestyrelsens åbne møde mandag 

d.14.12.70. 
"Vil kommunalbestyrelsen 

støtte beboernes bestræbelser på 

at hindre NESA i at etablere nye 

31 meter høje master tværs igen- 

nem villakvarteret på Egebjerg, 

f.eks. ved at nægte NESA dispen- 

sation fra landsbyggeloven under 

hensyn til den nære beliggenhed 

til fredet område, og til den 

gene der påføres et etableret be- 

boerområde?" 

Forespørgslen er stillet i 

fuld forståelse med de to impli- 

ef- 

ter en enig bestyrelsesbeslutning. 

Vi synes simpelthen, at det er 

en skandale, hvis man vil tillade, 

at der spoleres 36 haver - når ma- 

sterne kan flyttes ud på bar mark 

ca. 200 meter mod syd, 

Af redaktionelle grunde er vi 

desværre ikke i stand til at med- 

dele svaret på vor forespørgsel, 

men må henvise til lokalaviserne 

fra onsdag den16.12. - der jo 

nok har en omtale af forespørgsel 

og besvarelse. Skulle dette smutte 

for lokalaviserne, skal vi nok re- 

ferere svaret i næste nummer af 

Egebjergbladet. 

cerede grundejerforeninger og 
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Slap af 
MED EN KOP KAFFE I 

SALON 
CHAGARE 

ALT INDENFOR MODERNE HÅRPLEJE 

TOPPE oG PARYKKER SÆLGES 

TOPPE FRA KR,29,85 

BIRKEMOSEVEJ 5 (INDGANG 

LERHOLMSVEJ)     
tlf. 6500 79    



EURSUE 

MUSIKALSK LEGESTUE 

I efteråret har der som be- 

kendt været arrangeret musikalsk 

legestue for ikke-skolesøgende 

børn på Egebjergskolen, 

Vi håber, at vi kan overtale 

Peter- til at fortsætte efter nyt- 

år, for de fleste af børnene har 

været glade både for 

og for Peter, 

Imidlertid har vi 

legestuen 

lært af er- 

faringerne, Dels er 14 time for 

lang tid, til at de små kan have 

det sjovt hele tiden, og dels 

var der for mange børn på det 

ene hold. 

Egebjergklubben indbyder derfor 

til musikalsk legestue på Ege- 

bjergskolen for to hold a 10 

børn. 

Legestuerne arrangeres anta- 

gelig om onsdagen, første gang 

den 13. januar 1971. Hold 1 kl, 

15-16, hold II kl 16,15 - 17.15 

Når vi skriver "antagelig", 

er det fordi vi ikke kender Pe- 

ters skema endnu. Tilmeldte vil 

selvfølgelig få endelig besked. 

Tilmelding kan kun ske ved 

indbetaling til: EGEBJERGKLUBBEN 

Egebjerhvej 100A, giro 17 26 50 

Husk at oplyse barnets alder 

og hvilket hold, det skal del- 

tage på, Pris for 10 eftermidda- 

ge er kr. 40,-, og i tilfælde 

af overtegning vil vi prøve at 

arrangere et ekstra-hold på en 

anden ugedag. 

Sidste frist for tilmelding 

er ved indbetaling senest den 

4, januar, men lad hellere være 

med at vente så længe, for ønsker 

om deltagelse på hold I vil blive 

akcepteret i den rækkefølge, de 

indgår. 

  

  

  

ER DE BEGYNDT? 

at lave DERES indslag til udstil- 

lingen af beboernes (kunst)-vær- 

ker på Egebjergskolen i påskeugen . 

1971? 

Hvis De mangler materialerne, 

så skriv dem på ønskesedlen til 

jul. 

DET GIK RAPT , 000 

Det var igen en rigtig hygge- 

Iig og festlig Egebjergraften,., 

også selv om jeg ikke var blandt 

de halvt hundrede stykker, der 

gik fra bankospillet på Egebjerg- 

skolen med en præmie, 

Chancerne var ellers store nok, 

for der var mange spil, Selv om 

det gik rapt, troede jeg aldrig 

vi var nået frem til svingom'en 

bagefter. Men vi nåede selvføl- 

gelig det hele. 

Jeg sad i "det tilstødende 10- 

kale" og kunne ikke se opråberen, 

men også det gik fint takket væ- 

re noget så fint som en trådløs 

mikrofonforbindelse. (Det er nok 

noget, ham Egon har strammet an). 

Sådan en ting, som at man kan få 

en pølsemad til sodavanden eller 

bajeren bagefter, hører med til 

de små prikker over i'erne, 

Venlig hilsen fra 

"sidemanden til venstre” 

  

FIDO 
mener i øvrigt 

..at denne husejer, der har 

lov til at foretage kontrolbesøg 

på alle døgnets timer, også hel- 

lere må fjerne låsen i gæstear- 

bejdernes toiletdør. Hvad skal 

sådan nogle pakistanere med pri- 

vatliv? 

im 

Bemærk! 
STOF TIL NÆSTE NUMMER AF 
EGEBJERGBLADET SKAL VÆRE INDLE- 
VERET SENEST DEN 6. JANUAR 

NÆSTE ÅR, 

  

Nu juller vi mod julen hen 

Hvis håret trænger til et klem 

og De kan nøjes med et MINT-= 

klem, 

så glem ej at ving'.14… 

EVENTUELLE ØNSKER OM AT FÅ HÅR 

I JULEPAKKEN KAN ENDNU NÅS, 

FORHANDLER AF. GINCHY WIGS - 

TOPPE OG PARYKKER, KUN DE MEST 

EXCLUSIVE VARER |, 

GOD JUL oG GODT NYTARY 14 | 

MENE - 
SALONEN 

97 0199     
  

  

ALT TIL HUS OG HAVE 
Haske, træer, blotnater, stedsegrønne m. m. 
Salg til private, til en gros priser, 
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Se vørt store program i have- og stueplanter 

på byggeudstillingen ARCHIBO i Ishøj — 
  

  

THORSLUNDE PLANTESKOLE 
Freire 71 - Tenimnde - lenssssnusmmme B , 

Å 
  

RE Br   
 


