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Øl- og. Vinfestival 
den 2. april 

Nu syder og bobler det igen hos 

mange egebjergboere, og med lidt 

held kan endnu flere nå at få en lettere 

vin eller øl klar til Øl- og Vinfestiva-len 

den 2. april. 

I næste nummer af Egebjergbladet vil 

vi, til oplysning for konkurrencedelta- 

gerne, fremkomme med detaljerede 

oplysninger, men lad os her slå fast, at 

alle kan deltage i denne aftens 

festivitas, hvor konkurrencedeltagerne 

gavmildt gi'r en smagsprøve på deres 

produkter. Det kunne måske give 

andre lyst til også at forsøge sig som 

vinkyper. . 

Arrangementets idé er stadig at give 

bryggere og kypere på Egebjerg lejlig- 

hed til at mødes under uhøjtidelige 

former, for at udveksle erfaringer og 

smagsprøver mv., og give interessere- 

de lyst - og hente inspiration - til også 

at gå i gang med denne hobby. 

Det bliver spændende at se hver der i 

år bliver kåret som Egebjergs bedste 

bryggere og kypere. Sæt derfor kryds i 

kalenderen fredag den 2. april. EA 

    

    

    

    

   

    

Karneval 

Så er det igen tid for denne vel årets 

mest fornøjelige fest. Og igen har 

festudvalget lagt sig i selen for at 

skabe en ramme om festen, der kan 

hjælpe til den vanlige succes. 

Titlen »Paris ved Nat« skulle give rige 

muligheder for at finde på en passende 

påklædning. Paris er en international 

by, hvor man møder alt fra de 

letlevende piger og deres alfonser til 

indere, oliesheiker og (for at gå i den 

modsatte grøft) vagabonder, de fattige 

kunstnere og hippierne. 

Foruden et godt orkester har vi skaffet 

dekorationer, som skulle give den rette 

ER stemning. Ingen behøver at spise 

hjemmefra, for med i prisen 35 kr hører 

et stort ostebord og - af hensyn til de, 

der ikke er så glade for ost - postej og 

pølser. 
Altså hen i kludeskuffen for at finde 

rekvisitterne - og hen til købmanden 

for at købe billet, inden der er udsolgt. 
  

>) 
Se 

      

INTRODUKTIONSTILBUD 

Caqebjerg Grill 

z gældende fra 15. - 22. februar 

1 portion Roastbøf (ca. 150 gr.) 
med kartoffelsalat eller pommes 
frittes og bearnaise kun kr. 14,00     
 



  

EGEBJERGBLADET 

Redaktion: 

Jørgen Baun (ansvarh.) 
Dyndsagervej 9 97 61 24 

Andreas Abitz (annoncer) 
Birkemosevej 4 977171 

rejninger: Pernille Kristiansen. 

Sats og tryk: A. Romlund Madsen 

97 53 91 

Beboerannoncer er gratis. 
Andre annoncer 5 kr. pr. spaltecenti- 
meter. 

Oplag: 900 ekspl. 

Uddeles gratis i Egebjerg, i kvarteret 
Kikudbakken, Harreskovvvang og dele 
af Nysøvang. 

Srof til næste nummer senest 7. Marts 

  

Beboerannoncer 
Optages gratis ring 977171 

  

BRUGT BARNEVOGN KØBES 
skal bruges fra omkring 1. april 

Anita Poulsen 

97 46 59 

NOTER 
HOBBYAFTEN 
Som annonceret andetsteds i bladet, 

arrangerer Egebjergklubben den 24.2. 
en hobbyaften, hvor vi har fået to ra- 

dioamatører til at fortælle om deres 
hobby. 

Arrangementet er særlig rettet mod de 

unge; men arrangørerne håber natur- 

ligvis at også interesserede voksne vil 
finde vej til skolen den 24. 

Hvis der viser sig at være interesse for 

denne type arrangementer, vil Ege- 

bjergklubben forsøge at arrangere 

nogle flere, hvor andre hobbies kan 
præsenteres. 

I den anledning er vi meget interesse- 
rede i at høre fra folk, der kunne have 
lyst til at fortælle lidt om deres hobby 

ved et lignende arrangement. 

Henvendelse kan rettes til Erik Bech, 

65 08 27, eller andre medlemmer af 
Egebjergklubbens bestyrelse. 

Erik 

BERIGTIGELSE 

I minisalonens annonce i Egebjergbla- 

dets januar nummer, var tre priser 

desværre forkerte. Vi henviser til 
annoncen i detts nummer, hvor de 
rigtige priser er anført. 

red 

STOR SKOLEPIGE SØGES 
tilat passe Tina 1 år 

et par eftermiddage om ugen. 
Vi bor Egebjergvej 91. 

Tlf. 65 27 52 

  

Vi har læst, at 

I dag tilbringer de fleste mænd og 

kvinder, ifgl. statistikken i gennemsnit 

20 minutter hver dag med at vaske sig 

selv. Hertil kommer de mange gange 

om dagem der vaskes hænder. Mange 

plejer herudover ansigt og krop med 

cremer og spray, og vi er efterhånden 

ved at igen, at opnå, at hygiejnen er 

blevet en social funktion, akkurat som 

den var rundt omkring i Europa i 

15-1600 tallet. 

De offentlige badstuer var almindelige i 

15-1600 tallet. Enhver by havde en eller 

flere badstuer, og de blev frekventeret 

flittigt af både mænd og kvinder. 

Det selskabelige samvær var vigtigt og 

badstuerne var populære, akkurat som 

vor tids Bodegaer. Mænd og kvinder 

badede sammen, og parbade i 2 

mands kar var almindelig. Man sad her 

skævfødders over for hinanden, og 

havde imellem sig et bordbræt, fyldt 

med forfriskninger. Der blev drukket øl 

og vin i mængder. 

MEN VI HAR HØRT, AT 

Såndan er det ikke mere. |! dagens 

Egebjerg foregår det hyggelige sam- 

vær i saunaerne, hvor festdeltagerne i 

aftenens løb mødes, for at blive 

kvikket op. 

Men det kan jo være lige så rart. 

  

  

SORTE KUNSTLØBERSKØJTER 
størrelse 34. - 50 kr. 

Tif. 97 86 76 

  

ET PAR ISHOCKEYSKØJTER 
på støvler nr. 35 til salg for 60 kr. - og 

GØR DERES FRITID TIL DERES AKTIV ! 

Meld Dem til eet af FOF's mange hold. 

Uanset alder og uddannelse, 

der er tilbud til alle. 

Folkeligt Oplysnings Forbund 

Aage Berntsens Alle 32, 2750 Ballerup. 

Telefon 97 07 03 - kl. 10,00 - 16,00 (lørdag lukket). 

  

  

et par kunstløberskøjter på sorte 
støvler nr. 37 til salg for 50 kr. 

Tif. 97 22 69 

MINE BADMINTONSKO 
er blevet væk i Egebjerghallens om- 
klædningsrum onsdag den 28.1. om 

eftermiddagen. Det var et »Patric« 
sko, og jeg håber, at den der har 

fundet dem, læser disse linier - jeg bor 
Bøndermosevej 2 

Tlf. 97 22 69   De handler ALTID økonomisk 

hos den frie ELITE-købmand 

ora 3 

S/ 3 
KOBMAND 

  

Egebjerg KØBMANDS handel 
Kaj Christensen 

Egebjergvej 90 Ballerup Till. 970675



MED VENLIG HILSEN 

O: Shell 
K. Kirkegaard 

Telefon 98 63 88



  

Fra 

Sportsklubben 

Husk! Ar lørdag den 21. februar og 
søndag den 22, har vi igen hallen til 

træning. 

Programmet er som sidst. 
Lørdag den 21. 

kl. 15.00-16.30: juniores, badminton 

kl. 16.30-18.00 seniores, badminton. 
Der vil være træner tilstede i de tre 

timer.Kl. 18.00-20.00: fri badminton. 

Søndag den 22. 
KI. 8.00-9.30: Fodbold, puslinge (7-12 
år) 
Kl. 9.30-11.00: Fodbold, seniores. 

Kl. 11.00-14.00: Tennis. 

KI. 14.00-18.00: Fri badminton. 

Badmintontimer kan tegnes på op- 
slagstavlen i hallen. 

  

ALT 

GLARMESTERARBEJDE 

UDFØRES 

Thermoruder - blyruder 

reparationsarbejde 

Glarmester Jørgen Nielsen 

Udbakken 34 - 2750 Ballerup 

Telefon 98 60 83 

eller ring forr./værksted 

telefon ØBRO 378. 

Indkaldelse 

Hermed indkaldes til ordinær genera!- 
forsmaling i EGEBJERG SPORTS- 
KLUB mandag den 1. marts kl. 19.30 
på Egebjergskolen, gamle afdeling. 
Dagsorden ifølge lovene: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 
3. Kassereren fremlægger regnskab 

samt forslag til kontingent 
4. Indkomne forslag 

5. Valg efter lovene 
6. Eventuelt 

Ad.pkt. 5. 
På valg er formand og sekretær. 
Formanden modtager ikke genvalg. 

Endv. er turneringsleder, suppleanter, 

to revisorer og revisorsuppleant alle på 

valg hvert år. 

Bemærk! Eventuelle forskal skal være 

skriftlige og os i hænde den 28. februar 

- på gensyn den 1. marts. 
Bestyrelsen 

GRUNDEJERFORENINGEN 

»PILEHØJ« 

Containere i 1976, opsættes således: 

24.4.-25.4. 
Pilehøjvej (udfor nr. 15) - Kastebjergvej 
1.5.-2.5. 

Pilehøjvej (udfor nr. 53) Kærvænget 
12.6.-13.6. 

Pilehøjvej (udfor nr. 15) Kastebjergvej 
19.6.-20.6. 

Pilehøjvej (udfor nr. 53) Kærvænget 
24.7-25.7. 
Pilehøjvej (udfor nr. 15) Kastebjergvej 
31.7.-1.8. 

Pilehøjvej (udfor nr. 53) Kærvænget 
25.9.-26.9. 

Pilehøjvej (udfor nr. 15) Kastebjergvej 
2.10-3.10. 
Pilehøjvej (udfor nr. 53) Kærvænget 
Yderligere meddelelser om containere 
kommer ikke - så gem dette. 

Ordinær generalforsamling afholdes 
onsdag den 28. april. Indkaldelse med 
dagsorden kommer senere, men husk 

at ifgl. lovene (87), skal evt. forslag 
være bestyrelsen i hænde senest 15. 

marts 1976. 

p.f.v. 

P. Asmussen 

  

Gælder det salg 
af Deres villa? 

- ring og få en uforbindende vejledning. 

Åbent dag og aften - også lørdag og søndag! 

Vi har altid ventende klienter til villaer i 

Egebjergkvarteret i prisklassen 350 - 550.000, -. 

  
  

EJENDOMSHANDLER 
1 EGEBJERG 

Egebjergvej 49A, Flemming Nielsen til 
A/SMospilar v/Ole Grunbæk, Øster- 
gaard, Sæby, Kirke Hyllinge. K. 
449.500. E. 365.000. 

usus 
FUEN: 

  

db DATABØRS     
  

  

  

  

EMIL PEDERSEN 
'statsaut. ejendomsmæglerfirma - 

Digterparken 2 

TELEFON (02) 797 10 98 

»Centrum «. stedet hvor køber 

og sælger mødes når der skal handles 

VILLAER - HUSE - GRUNDE 

MDE 
2730 Ballerup 
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=H » SÅ 

PARIS VED NAT 
LØRDAG DEN 6. MARTS KL. 19 

EGEBJERGSKOLEN - NY AFDELING 
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MENU: | 
APERITIF SN HUSK AT DØRENE LUKKES KL. 20 
PATE N så kom til tiden 

SAUCISSES Mg Egne drikkevarer er ikke tilladt 
FROMAGES NIN Baren har rimeline priser 

ENTRE:35KR. — PR 

ORKESTER AM Arrangør: 
TRIO LE VUE Egebjergklubben       

  

  

    BILLETTER HOS KØBMANDEN PÅ 
EGEBJERGVEJ SENEST 3.3.1976.



  

Beboerdemokrati !! 

Finn Jappe kommer i sin nytårshilsen i 

årets første EB bl.a. ind på, at vi fra 

beboernes side »mærkværdigvis« ac- 

cepterer et afslag på etablering af 

biblioteksafdeling i området, samt, at 

ingen har reageret på spørgsmålet om 
interesse for »Store Plan«. Denne 

manglende reaktion bliver tolket som 

et signal om, at vi var ved at gå i stå, 

Det synes for mig at være et svagheds- 

tegn på demokratiets formåenhed, 
hvis en gruppes aktiviteter kun kan 

måles i, hvor store krav og ønsker den 

kan fremkomme med. Der er noget 

underligt inkonsekvent i først at kræve 

bedre kollektive trafikforbindelser. til 

Ballerup med henvisning til manglende 

muligheder for at deltage i aktiviteter i 
Ballerup, og i næste åndedrag kræve 

disse aktiviteter placeret lokalt i områ- 

det. Jeg tænker her på biblioteks- 
sagen. Biblioteket er en ren og skær 

serviceydelse, som kræver et vist 

underlag for at kunne arbejde på et 
niveau, som kan tilfredsstille lånerne. 

Lad derfor biblioteket være placeret 

der hvor det store befolkningsunderlag 

er, og støt så hellere de tomme busser 
for at bevare en befordringsmulighed 

til alle de andre aktiviteter, der er i 
Ballerup. 

Med hensyn til »Store Plan« er det 

beklageligt, at det store arbejde, som 

blev gennemført for år tilbage med 

udarbejdelse af et skitseprojekt, tilsy- 

neladende er gået i g.remmebogen. 

Uanset at der er et behov for et 
forsamlingshus eller lignende herude, 

må »Store Plan« nok siges at være 

dødfødt. Grunden er den simple, at det 

vil ikke være muligt at skabe et 

økonomisk grundlag for en sådan 
institution sålænge langt de fleste 
aktiviteter (Sportsklubben, Egebjerg- 

klubben, Aftenskolen og lignende ting) 
kan foregå på skolens formedelst en 
meget rimelig betaling. For det var vel 

ikke meningen vi skulle have det hele 

forærende ?? 
Det er en uomgængelig kendsgerning, 
at uanset hvilke gode ideer vi måtte 

finde på herude, så er der kun én til at 

betale - skatteyderen |! 

Tage Jensen 
Kastbjergvej 38 

  

  

Vi har alt hvad de behøver 

for at gøre deres vin perfekt 

DEN FRIE 

HARESKOV SUPERMARKED 
HR ORE SE AÆER EL ESTELS 

SORTEMOSEVUJS I & + 2730 NERLSV + TIE. (01) 46 063 84 

  

Diskoteket 

Omkring 75 unge viste stor danselyst, 
da Jan vendte plader. Men han havde 

nu også et meget righoldigt udvalg. 

Det er dejligt at se de mange ret unge 

mennesker, når de udfolder deres 
livsglæde. Mere forbløffende er det, at 
så få voksne har lyst til at kikke ind, for 

at se, hvordan poderne har det. 

De lidt ældre unge og vi, er måske lidt 
uenige om det der med drikkeriet. Men 

når vi inviterer til fest for børn og unge, 
så vil vi altså ikke servere øl. Og de 
unge, der så bringer drikkelse med for 

egen regning, bliver ubarmhjertigt 

smidt ud af salen med dåseøllen i 

nakken. Heldigvis forstår de alligevel 
godt, hvad vi mener, så vi er ikke 

uvenner af den grund. 
For at vende tilbage til de mere unge 

unge, så var der vist en hel del, der 

fulgte Jans opfordring og troppede op 

på Mac Cloud søndag eftermiddag, for 

at høre på ham igen. Men han er jo 
også professionel. 

Finn Jappe 

&O 

Dødsfald 

Det var med vemod man erfarede om 

bogbindermester Villy Adrians død. 
Adrian, der var en af pionererne 'her i 

Egebjergkvarteret, var en venlig og 

humørfyldt mand, som nød at få sig en 
hyggelig sludder med folk han kendte, 
når han mødte dem på vejene. 

Det var svært for den før så vitale 
Adrian, da han i det sidste års tid ikke 

kunne klare de opgaver, han forhen 

med stor interesse var gået op i, men 
en hjælp i hans sygdom var den støtte, 

han fik af Ketty, som kunne se, hvor 

det bar hen ad. 

Vi, der kendte Villy, vil savne ham, og 

syntes det var synd, han ikke nåede at 

nyde sit otium. For Ketty og sønnerne 

Flemming og Jørn, var han en 
ualmindelig mand og far! 

Poul Jensen 

  

  
To små drenges endeligt 

på is der ej kunne bære Sy, 

savnet er så inderligt - 

vi føler med deres kære 

&a dg 
AA 
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FILMAFTEN 
FOR DE UNGE 

ONSDAG DEN 3. MARTS 
KL. 19-21 

PÅ EGEBJERGSKOLENS GAMLE AFDELING 

FRI ENTRE 

    DANSK SPILLEFILM 
Nærmere om programmet, 

se opslagstavlen 
ved købmand Christensen, 

Egebjergvej 

Arrangør: 
Egebjergklubben



VARMEBESPARELSE - 

Hvordan kan man spare på om- 

kostningerne til varme og varmt 

vand i villaer, uden at nedsætte 

krav til boligkomfort? 

I løbet af det sidste års tid er priserne 

på brændselsotie som bekendt steget 

voldsomt. Omkostningerne ved op- 

varmning er for parcelhuse steget i takt 

hermed, og det er naturligt, at enhver 

villaejer vil være interesseret i at bringe 

denne omkostning ned, uden at dette 

samtidig indebærer, at familtens krav 

til rumtemperatur og forbrug af varmt 

vand reduceres. 

Den almindeligste løsning af dette 

problem er ekstra isolering, som 

desværre ofte viser sig at være en 

bekostelig affære. 

Der foreligger imidlertid en løsning, 

som er billig og som på ingen måde 

betyder en forringelse af boligkomfor- 

ten. Denne løsning består i, at man 

ændrer reguleringen af oliefyret såle- 

des, at dette kun forbruger olie, når 

der er brug for opvarmning eller varmt 

vand. 

Det lyder sikkert mærkeligt for de 

fleste, at oliefyret forbrænder olie, 

selvom der ikke er behov for opvarm- 

ning eller varmt vand. Det er imidlertid 

tilfældet, idet oliefyret hele året rundt 

reguleres ved hjælp af en kedeltermo- 

stat, som - for at mindske tæring - 

sikrer, at kedeltemperaturén altid lig- 

ger i et temperaturinterval mellem 55? 

og 65?. Det forårsager, at selvom man 

lukker samtlige radiatorer og ikke 

forbruger een dråbe varmt vand, 

forbrændes der i et normaltt villafyr 4 til 

5 liter olie pr. døgn. På årsbasis kan 

man regne med, at der på denne måde 

nytteløst forbrændes indtil 1000 liter 

olie. 

En nyudviklet automatik gør det muligt 

at nedsætte denne kedeltempera- 

tur, når der ikke er behov for varme og 

varmt vand. Herved kan de nævnte 

1000 liter olie spares. Når fyret starter, 

bliver kedel og skorsten gennemvar- 

me. Risikoen for kedeltæring og 

løbesod er derfor uforandret. 

Ved anbringelse af en termostat i 

husets koldeste rum frostsikres huset 

med denne automatik med minimalt 

olieforbrug, idet fyret først starter, når 

rumtemperaturen falder under 5? C. 

Dette betyder en stor besparelse under 

bortrejse. 

En termostat i varmtvandsbeholderen 

sikrer at fyret ikke starter, før der er 

behov for produktion af varmt vand. 

I fyringsperioden styres fyret og cirku- 

lationspumpen af et døgnur, således at 

varmen produceres lige netop, når der 

er brug for den, f.eks. i forårs- og 

efterårsmånederne, om morgenen og 

aftenen. Udover den allerede nævnte 

besparelse vil dette give en besparelse 

på ca. 20-25%. 

  

  

TAL 
MED OS 

OM 
DERES 

(SJELD | insrar. 
LATIONS 

Gve E. Dalsgaard | ARBEJDER 
Aut. ELINSTALLATØR 

MacMillan Alle 8 

2750 Ballerup tif. (01) 974559 

Kontor og værksted: Skovvej 75 

ALT 
MALERARBEJDE 
UDFØRES 

OTTO MORTENSEN 
BAKKEHEGNET 8 

988502   

PREBEN F. HANSEN 
murermester 
nybygning 
ombygn. & rep. 

TRANEMOSEV.61 

975243 

  

  

Deres lokals 
VVS-Installatør 

Nyt såvel som reparationsarbejder 

udføres, vaske og opvaskemaskiner 

monteres. OLE ANDERSEN 
autoriseret 

gas vand og sarmiletsmester 

BØNDERMOSEVEJ 29 

Telf. 976626   
en 

  

  

BAGERSET »EGEBJERG- 
                    EGELØVPARKEN 

SORTEMOSEVEJ 1B 
98 7302 

VI HAR SØNDAGSAVISEN    
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En villa som har kørt med denne 

automatik i 2 år, har fået olieforbruget 

reduceret fra tidligere 7.400 liter til 

4.300 liter, henholdsvis 4.000 liter - 

begge perioder å 12 måneder og med 

samme antal graddage. For et andet 

hus” vedkommende, hvor der i forve- 

jen på årsbasis var sparet 1000 liter olie 

ved montering af radiatortermostater, 

indblæsning af mineraluld i hulmuren 

og montering af tænd-slukur på cirku- 

lationspumpe, blev der efter montering 

af CB-Fyringskontrol sparet 800 liter på 

årsbasis. 

Reguleringsordningen er let at betjene, 

idet alle funktioner kan dirigeres ved at 

betjene følgende firetrykknapper: 

»Vinter«-knap: Når denne trykkes 

ind, hvis der f.eks. en aften eller en 

weekend er behov for mere varme end 

beregnet - på den måde er det ikke 

nødvendigt at ændre døgnurets indstil- 

ling. 

Alle funktioner kan dirigeres ved at 

betjene følgende fire trykknapper. 

»Vinter«-knap: Når denne er trykket 

ind, kører fyret efter et døgnur med 

forud indstillede tider, sådan som det 

er beskrevet ovenfor. 

»Ekstravarme«-knap: Denne trykkes 

ind, hvis der f.eks. en aften eller en 

weekend er behov for mere varme end 

beregnet - på den måde er det ikke 

nødvendigt at ændre dægnurets ind- 

stilling. 

»Sommer«-knap: Når denne indtryk- 

kes, starter fyret kun, når der skal 

produceres varmt vand - det vil i 

praksis sige 1-2 gange i døgnet, da en 

varmtvandsbeholder normalt indehol- 

der vand til et døgns forbrug. Det vil 

igen betyde, at et normalt olieforbrug i 

sommerperioden, som anslås til 5-7 

liter pr. døgn, reduceres til 2-3 liter pr. 

døgn. 

»Bortrejst«-knap: Når denne er tryk- 

ket ind, starter fyret først, når en 

termostat som er monteret i husets 

koldeste rum, registrerer en forud 

indstillet minimumstemperatur. Huset 

er således sikret mod frostskader, og i 

en mild vinter kan man muligvis helt 

undgå olieforbrug under bortrejse. 

Reguleringsanordningen, som er 

dansk udviklet og fremstillet, er pa- 

tentanmeldt. 

Yderligere oplysninger fås ved hen- 

vendelse til 

Ingeniørfirmaet Constantin Brun A/S 
Vester Voldgade 106 

7552 København V. 

OBS I! 

  RADIOAMATØR AFTEN 
Torsdag den 24.2. kl. 19.30-22.00 på 

Egebjergskolen, gammel afdeling. 

OZ 70P Oluf Petersen og 

OZ 2IF Erik Bech 

præsenterer deres hobby. 

Arrangementet er i særlig grad hen- 

vendt til unge, der er teknisk interesse- 

rede, og som har lyst til at høre om 

amatørradio som hobby. 

Oluf og Erik vil vise noget af deres 

udstyr og fortælle lidt om deres hobby. 

Voksne, der har lyst til at lytte og se 

med, er naturligvis også meget vel- 

komne. 

priser. 

FR RENGØRING 
FINN RASMUSSEN 
Pæremosevej 27Å 
2750 Ballerup   

  

ALTE 
t GULVBELÆGNING. 

  

ERIK HANSEN 

EGEBJERGVEJ 49, BALLERUP 

SEN 
TLF. 97 09 32 SV. AAGE CLAU:   
  

  
Egebjergvej 72 - 97 01 99 

Hverdage kl. 9-17.30, fredag kl. 9-19.30, 
lørdag kl. 9-13. Tirsdag lukket. 

Vi arbejder med moderne engelsk klippeteknik 
og skaber frisurer efter sidste mode. 

Føntørring og vask 48 kr Klipning 27 kr. 
Vask og ondulation 34 kr. Farvning 37 kr. 
Permanent, ondulation 
og klipning 96 kr. Skylning 30 kr. 

Vi er friske - osse til 

herreklipning 
Moderne herreklipning 
med vask og føntørring —Å([|1|.1.(1.[1.[1.1[|[|.|1|1.1.… 39 kr. 

BESTIL VENLIGST TID - HUSK: 

MINI-SALONEN: ar, 
  

VINDUESPOLERING 
tilbydes til billige 

97 85 46 7-9 efter 15 

DREJER DET SIG 

OM TØMNING 

AF CONTAINERE 

Abent lad til bortkørsel af affald 

Telefon 970311 — 974968 

BIRKEMOSEVEJ 12 - 2750 BALLERUP 

 



  

EGEBJERGS HISTORIE 

Stedet hvor dette interview er 

optaget den 26.11.1973, er en af de 

få gårde der enendu ligger herude, 

nemlig den hvide gård syd for 

Egebjergskolen og øst for Skov- 

markskolen. 

| 1936 flyttede Hans og Ruth Hansen 

med deres to små piger Aff på 5 år og 

Kirsten på 3 år, ind på den hvidpudse- 

de gård »Rosendalk«. De kom fra 

Tømmerup på Amager, og Hans 

Hansens hollandske afstamning viser 

sig i den ældste datters navn. 

Til gården hørte 48 tønder land. | dag 

er der taget fra til vejen mellem 

Rosendal og Håbet - den vej der 

forbinder Egebjergkvarteret med Dig- 

terparken. Et stykke jord der gik ned i 

Egebjerggårds jorde har kommunen 

købt til Egebjergskolen. Gården er 

3-længet, og Mod øst, nord og vest 

dekorativt indhegnet af ask, ahorn, 

birk og nogle få lærketræer - denne 

beplantning giver nogen læ for gården. 

stuehuset er den sydligste bygning, og 

øst og nord for det ligger laderne. En 

ekstra trælade ligger nord for den 

nordlige lade, mod Egebjergskolen. 

Mellem disse to lader har der været en 

vindmotor. Den var en god hjælp når 

man skulle fylde den 5.000 liter store 

vandbeholder, der var muret på loftet i 

den østlige lade. Da familien Hansen 

flyttede ind på Rosendal, var der 

heste, køer og grise - hestene brugtes 

udelukkende til arbejdsbrug, man har 

aldrig haft traktor. 

Med en fortid på Amager ønskede de 

at dyrke grøntsager, men måtte på 

grund af jordens beskaffenhed hurtigt 

opgive det - og fortsatte i den tidligere 

ejers spor, med at dyrke foder til 

kreaturerne. Disse dyr skulle også have 

vand, hvilket undertiden kunne være 

en mangelvare, men her kom så 

vandbeholderens indhold til gavn. I 

1936 var der 14-15 vandhuller, ikke alle 

lige store, på Rosendals jorde, men 

nogle af dem er drænet væk, og andre 

er fyldt op med skrald. Den eneste lille 

sø, der er tilbage, ligger i haven syd for 

stuehuset, og bruges - når vejret 

indbyder til det - som samlings- og 

hyggested for familien. Haven er 

uændret fra den tidligere ejer - midt for 

huset er der en oval! græsplæne med 

gange på hver side, og uden for disse 

blomsterbede. 
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Naboen mod vest »Håbet«, den nuvæ- 

rende Skovmarkskole, havde stork på 

taget før familien Hansen flyttede hertil 

- og Ruth Hansen mener at årsagen til 

at storkene forsvandt var den at der 

ikke mere var så mange vandhuller, 

»det kan ikke være støj, der jager dem 

væk, for på Hjortespring skole har der 

været stork i mange år, og der er da 

ikke stille på en skole«. 

Ruth Hansen blev enke i 1952, men 

drev gården i ti år derefter, assisteret af 

en bestyrer. Men nu er jord og lader 

lejet ud, og Ruth Hansen bor selv i det 

toetagers stuehus. Kommer man en 

hverdag formiddag, er det meget 

sandsynligt man træffer postbudet 

over en kop kaffe, han holder sin 

frokostpause her; og kommer der et 

nyt postbud på ruten, får han besked 

af den foregående, at hvis han giver et 

stykke franskbrød, giver Ruth Hansen 

kaffe. 

Mod syd stødte Rosendals og Knuds- 

mindes jorde op til hinanden, og de 

første år familien Hansen boede på 

gården, var beboerne på Knudsminde 

storfyrstinde Olga og hendes familie. 

Storfyrstinden var ikke nogen nips- 

genstand at se på. Ruth Hansen 

fortæller, med lidt undren i stemmen, 

at hvad enten man så hende i marken, 

eller man mødte hende i Ballerup, så 

var hun som oftest iført gummistøvler 

og regnfrakke. Hendes mand - ober- 

  

sten - var øjensynlig dårlig til bens, så 
når han havde lyst til at komme en tur 
rundt på markerne, foregik det i gig - 
dette lille tohjulede hestekøretøj. 

Hans og Ruth Hansen var medlemmer 

af såvel andelsmejeri som andelsslag- 

teri, Mejeriet lå på hjørnet af Skovvej 

og Frederikssundsvej - der hvor Lange- 

bæk's fabrik nu er, mejeriet kan endnu 

ses fra Frederikssundsvej, det ligger 

lige bag fabrikkens hovedbygning. 

Normalt hentede mejeriet selv mæ!- 

ken, men for gårdene Håbet og 

Rosendal med den meget lange privat- 

vej, havde man den særaftale, at de 

selv bragte mælken - hvilket man så 

skiftedes til. 

Havde man en gris eller to, der skulle 

slagtes, kom slagteriets vognmand og 

bragte dem til Frederikssund, og 

senere fik man så afregningen. 

Når tiden var inde til at få kornet 

tærsket, kom der et rigtigt gammelt . 

tærskeværk, samt en halv snes mand 

til at betjene det, og efter et par dages 

forløb var de parat til at drage videre til 

den næste gård. 

Nogle af de daglige fornødenheder 

skulle hentes i Ballerup, og andre blev 

bragt til døren. Fiskemanden kom en 

gang om ugen. Under krigen foregik 

hans handel fra et par sildekasser, 

anbragt på ladet af en budcykel, men 

det er mange år siden, at han sidst var 

her. En kort periode kom der også 

slagter - og bageren fra Røde Vejrmølle 

kom i begyndelsen to gange om ugen, 

senere kum om mandagen - og engang 

Rosendal 1936, læg mærke til vindmatoren mellem de to lader. Træladen var 

da kun en »hjelm«, senere blev den lukket helt.



i tresserne ophørte også brødudbring- 

ningen. Mælkemanden der sørgede for 

de daglige forsyninger på mejerifeltet, 

er også ophørt. -- 

Pigernes første skoleår tilbragte de på 

Parkskolen. For det meste gik de, men 

var vejret dårligt, kom de med mælke- 

vognen. En vinterdag hvor sneen lå 

særlig højt, lovede Ruth Hansen at 

følge dem, »for i skole skal i«. Da mor 

og døtre nåede Parkskolen, sad der tre 

elever og læreren. Den pligtopfyldende 

Ruth Hansen var målløs, »det var en 

byskole, og de fleste elever boede i 

nærheden« - men hun måtte tage 

pigerne med hjem igen. 

4. maj skulle have været en stor 

begivenhed, men på Rosendal fejredes 

befrielsen først den 5, maj. Man havde 

ikke selv radio, men Hans Hansen var 

gået over til Andersen's på Håbet, for 

at lytte til deres radio, og han kom 

hjem og fortalte, sin næsten slumren- 

de familie, at tyskerne havde kapitule- 

ret. Pigerne var fyr og flemme og ville 

til Ballerup, men deres mor så ingen 

grund til en masse postyr; og da Ruth 

Hansen næste dag blev klar over 
reaktionen hos store dele af befolknin- 

gen ved meddelelsen om befrielsen, 

måtte hun sande, at familiens tilværel- 

se på mange områder havde været 

mere upåvirket af krigen, end f.eks. 

byboerens dagligdag havde været det. 

En begivenhed som Ruth Hansen især 

husker, er da S-toget i 1949 kom til 

Ballerup. 

Fester i større stil havde man ikke 

meget af - der var hverken tid eller råd - 

men familie og venner kom af og til 

cyklende langvejs fra, og man hyggede 

sig over en kop kaffe. En fest har dog 

gjort et uudsletteligt indtryk på Ruth 

Hansen, det var den ældste datters 

konfirmation, på slutningen af krigen. 

De gæster der skulle komme med 

toget, måtte komme dagen før, da der 

ikke kørte tog om søndagen. Dette 

medførte en større indkvartering og 

hvad dertil hører, med lån af dyner 

0.s.v. Noget familie kom med heste- 

vogn fra Tømmerup på Amager - og 

Hans Hansen måtte spænde hestene 

for vognen og hente nogle ved 

sporvognen i Husum. Madvarerne 

havde man nem adgang til. Det var 

straks vanskeligere med drikkevarer og 

rygelse - men det altoverskyggende 

problem var belysningen, bag de 

nedrullede gardiner. Den knappe pe- 

troleums rationering var forlængst 

brugt, man havde heller ikke noget at 

komme på karbidlamperne, og »stea- 

rinlys« var rationeret. Men en løsning 

viste sig. Naboen, der var postbud, 

havde ombæring på en lysfabrik i 

Ballerup, og han kunne fra tid til anden 

redde sig nogle store stearinlys. Hans 

Hansen fik lysene arrangeret rundt på 

væggene, og stuerne var oplyste hele 

natten. 

Ruth og Hans Hansen var i foreningen 

»Unge Landmændk« - der af og til holdt 

sammenkomster på Ballerup Kro. Der 

var gerne en taler eller to og bagefter 

blev der spillet delitantkommedie. 

Ruth Hansen deltog aktivt i disse 

sammenkomster et par år. - Samme 

forening arrangerede markvandringer 

for mændene om sommeren. 

Men selvom Ruth Hansen har boet i 

mange år på Rosendal, betyder det at 

skulle en tur hjem, stadigvæk en tur på 

Amager. 

  

  

  

Lad os holde styr Deres faste 
udgifter - terminsydelser, ejen- 

domsskatter, forsikrings- 
præmier m.m. 

Vi overfører automatisk et fast 
beløb hver måned til ensærlig . 
konto, så Deres udgifter fordeles 
over hele året. 

Tal budgetkonto med den lokale   
  

Sortemosevej 
Telefon (02) 96 9500 

HARESKOV 
BANK AS 
(Hellerup og Omegns Bank A/S) 1H- 

730 Herlev 
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FASTELAVN ER MIT NAVN 

s 

een 
CT 

9 NER 
se 

TØNDESLAGNING 
i 
SPORTSHALLEN 
SØNDAG DEN 29. FEB. 
BILLETTER A KR. 3.00 
KØBES HOS KØBMANDEN 
OG SLAGTEREN 
PÅ EGEBJERGVEJ 
ABS. SIDSTE FRIST, DEN. 26.2. 

  

$ 

    

s 

v 

FASTELAVNSOPTOGET 

STARTER KL. 9.20 FRA 

UDBAKKEN, OG KØRER AD 

RUTEN - SKOVBOVÆNGET 

' SYVENDEHUSVEJ, 

KASTEBJERGVEJ, , 

dyndsagervej, ÅGESDALSVEJ 
BIRKEMOSEVEJ. LERHOLMSVEJ 

OG ER VED 

KØBMAND K. CHRISTENSEN 

PÅ EGEBJERGVEJ 

KL. 9.55 

ANKOMST TIL SPORTSHALLEN 

KL. 10.15. 

EGEBJERGKLUBBEN
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