Beboerannoncer
Sælges:
Pigecykel, Kildemose 9-12 år (485 mm stel)
Gul/Orange m. 3 gear, pris 350,Stor kaninløbegård 160 x 160 pris 350,J Marcussen, Pilehøjvej 10, tlf: 44 65 24 50

KALENDEREN 2005 i Fælleshuset v/WB
25/04
29/04
01/05
02/05
05/05
07/05
08/05
15/05
23/05
29/05
30/05

Kulturhistorisk om H C Andersen
Billiard holder møde
Gourmetklubben holder møde
Blomstervennerne holder møde
Kristi himmelfartsdag er udlejet
Sportsklub, turnering og fest
Store rengøringsdag i fælleshuset
Pinsens bevarelse holder møde
Øl- og Vin holder møde
Åbne haver i Egebjerg
Ældreidræt og stavgang holder møde

Generalforsamlinger i Fælleshuset:
28/04 G/F Skovbo
03/05 G/F Gadehusene
18/05 G/F Aagesdal
25/05 G/F Egebjerghuse
Debat om bredbånd på nettet ??
Bredbåndsgruppen har – på forsøgsbasis –
oprettet en debatside, hvor man kan give sin
mening om sagen til kende. Brug:
www.egebjerglund-syd.dk/
bredbåndssider/Debat.htm

EGEBJERGBLADET
Sidste frist for stof til bladet: 8.maj
Send evt til Jappe@FIJ.DK
Bladet uddeles:14. og 15. maj
Klik ind på Egebjergklubbens
hjemmeside
WWW.Egebjergklubben.DK
Måske er der nyt !

MORRIS MINOR 1954 SÆLGES
Total renoveret Libhaverbil
Bilen er istandsat af erfaren Morris Minor
mekaniker. Clarendon Grey – ikke en
rustplet på denne bil. Alle dele er originale
og i meget flot stand. Den har været brugt i
reklamefilm.
Skal ses ! Kr 39.000.
Ring 4497 8720 eller mobil 2335 2766
Kirsten Kristensen

Billig hjemmeside med eget domæne
og operatøruafhængige e-mailadresser.
Mener du/I at kunne bruge det, jeg kan finde
ud af, så lad os tale om det !
Du kan se, hvad jeg kan/ikke kan på
www.henrikjensen.dk Ring tlf 6017 1953
eller mail n@henrikjensen.dk

Grundejerforeningen

Aagesdal
Indkalder til ordinær generalforsamling
tirsdag den 18. maj kl. 1930 i
Egebjerg Fælleshuset
Agernhaven 8.
Dagsorden:
Valg af dirigent
Protokol og beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Kontingent / Budget
Valg: Kasserer, 1. Repræsentant
2 suppleanter, 1 Revisor,
1 revisorsuppleant
Eventuelt
Efter generalforsamlingen bydes på et let
traktement

Søndag den 29. maj 2005 kl. 10-16 i Egebjerg
Som tidligere omtalt her i Egebjergbladet følger vi arrangementet fra august sidste år op med
endnu et Åben have arrangement – denne gang for hele Egebjerg og med mulighed for at se
forårshaverne.
En lille håndfuld har allerede meldt sig på banen og vil holde åben have den 29. maj, men vi vil
gerne have flere, og opfordrer derfor igen haveejere i Egebjerg til at melde sig til
arrangementet ved at sende en email til Anni (abmoeller2@hotmail.com) eller ring til Elise (44 97 24 20)
!!!!! snarest og inden den 5. maj !!!!.

På nuværende tidspunkt har følgende meldt sig:






Kirsten og Thomas Seeberg, Pæremosevej 9
Ingrid Bak, Udbakken 32
Annie og Aksel Jørgensen, Rydtoften 35
Elise og Frants Quottrup, Rydtoften 38
Anni Birgitte Møller, Rydtoften 40

Arrangementet gennemføres uanset vejret. Spørgsmål angående arrangementet kan rettes til
Elise Quottrup, Rydtoften 38 (telefon 44 97 24 20) eller Anni Birgitte Møller, Rydtoften 40 (email
abmoeller2@hotmail.com).
Med venlig hilsen Elise og Anni

Referat af generalforsamling
i
Egebjerg Sportsklub
17. marts 2005
1. Som dirigent valgtes Ib Mørk.
Ib konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. I sin beretning fortalte formand Frank Aabaad
a) at ældreidrætten har dannet sin egen forening og dermed meldt sig ud af Egebjerg Sportsklub.
Foreningens navn er ”Egebjerg Ældreidræt og Stavgang”
b) at afslutnings- og julefest var vellykkede, men at det ville være hyggeligt med flere deltagere
c) at Flemming Peters og Frank har været til møde i kommunen om banefordeling til badminton i Egebjerghallen.
Alt er som det plejer:
Der er søgt om baneplads til fodbold torsdag, men dette lod sig ikke gøre.
Næste sæson får samme tider som i år.
d) at der er ledige badmintonbaner nu. Se www.Egebjergsportsklub.dk eller ring til Frank eller Flemming
e) at man søger substitutter til badminton
f) at der til Lyngby-Taarbæk Badminton søges to kvinder og to mænd til doublespil i fem til seks
kampe årligt. Yderligere oplysninger kan fås hos Flemming Peters og Frank Aabaad
g) at sportsklubben har fået en hjemmeside med adressen www.egebjergsportsklub.dk
Stor ros til Henrik Jensen, som har lavet siden
Bl.a. skal man her kunne læse om ledige baner
h) Tak til alle for en god sæson
Beretningen godkendtes.
3. Regnskabet blev omdelt og godkendt.

4. Budgettet blev godkendt.
Der var ingen kontingentforhøjelse, idet bestyrelsen håber på nye medlemmer, ikke mindst blandt
nye, yngre tilflyttere.
5. Ingen indkomne forslag.
6. På valg var i flg. lovene:
a) næstformand: Flemming Peters - genvalgt
b) kasserer
: Inge Vilsøe – genvalgt
c) sekretær
: Kirsten Heyn – Ønskede at udtræde af bestyrelsen. Som ny sekretær valgtes
Henrik Jensen
7. Valg af revisorer:
Peter Christensen – genvalgt
Erik Hansen valgt, idet Henrik Jensen har overtaget sekretærposten.
Suppleant blev Ib Mørk efter Svend Andersen., som vi takker for hans tid på posten som revisorsupplenant
8. Under eventuelt var der flg.:
a) Artikler / meddelelser skal optages i både Egebladet (Egebjerggårds grundejerforeningsblad) og Egebjergbladet og på den
ny hjemmeside - herunder adresse
b) Badmintonplan ønskes af foreningen Solbrinken i Egebjerggård til brug på deres snarlige generalforsamling
c) Sæsonafslutning finder sted 7. maj
d) Henrik vil gerne komme og fotografere bestyrelsen i Ældreidrætsforeningen til brug for hjemmesiden
e) Kirsten modtog to flotte fyrfadslysestager som tak for sit arbejde i bestyrelsen. Hun takkede ”behørigt”.
9) Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden, hvorefter man gik til makronerne i lækkert smørrebrød fra Egely.
MÅSKE skal det nævnes, at visse best.medlemmer savnede røget ål!
Referent: Kirsten Heyn

Egebjerg sportsklub; Nye medlemmer er meget velkomne!
Det er billigt at få motion hos os!
Fodbold: Vi spiller første gang den torsdag den 28. april kl. 1800 på banen ved Skovmarksskolen..
Derefter mødes vi hver torsdag samme tid og sted. Medlemmer fra 16 år og derover har fortrinsret. Men
vi kunne sagtens være flere, end vi var sidste år, så alle er velkomne. Bare mød frem, så er du med, når
holdene sættes. Hvis du efter nogle torsdage ønsker at blive fast medlem, taler vi om betingelserne for
medlemskab. Første år har vi særligt favorable priser!
Afslutningsturnering (badminton) og afslutningsfest holdes i år lørdag den 7. maj!
Tilmelding til formanden eller et andet medlem af bestyrelsen (f.eks.: n@henrikjensen.dk) senest den 27.
april 2005.
Turneringen (kl. 1400-1700) bliver en åben turnering; de nærmere detaljer fastlægges først, når vi kender
deltagerantallet.
Festen starter kl. 1800 og vi regner med at få stablet en virkelig god middag på benene. Middagen med
drikkevarer ad libitum og efterfølgende fri bar koster 150 kr. pr. deltager.
Turnering og fest er for medlemmer, men du kan nå at melde dig ind i klubben inden tilmeldingsfristen
udløber!
Baner til badminton næste vinter: Har du allerede nu ønsker i den henseende, så send dem til
f.aabaad@ofir.dk eller n@henrikjensen.dk; eller ring. Denne vinters banefordeling kan ses på
http://www.egebjergsportsklub.dk . Næste sæsons baner og tider kender vi endnu ikke; de vil komme på
hjemmesiden, så snart vi kender dem. Lørdagstimerne er der nok en pæn chance for næste sæson også.
Er I et eller flere par, der ønsker en fast bane for jer selv en gang om ugen, så bare sig til.
Henrik

Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Egebjerglund Syd
Generalforsamlingen blev afholdt den 29. marts 2005 i Fælleshuset. Godt 30 medlemmer var mødt op og
medvirkede til at gøre det til en vellykket generalforsamling med en livlig debat med Finn Jappe som
dirigent. Det officielle referat, herunder hele formandens beretning, kan ses på www.egebjerglund-syd.dk
eller rekvireres hos sekretæren (n@henrikjensen.dk, tlf. 60171953). Her nævnes nogle få hovedemner:
• Sneordningen (som er fælles med GF Aagesdal) og især dennes mangelfulde funktion denne
vinter blev indgående drøftet. Et skriftligt medlemsforslag til generalforsamlingen førte til en
vedtagelse om at anvende en del (formentlig ca. halvdelen) af det beløb fra formuen, bestyrelsen
havde foreslået anvendt til aktiviteter i forbindelse med foreningens 60 års fødselsdag i 2006, til
forbedringer af ordningen. Bestyrelsen oplyste, at man sammen med Aagesdal arbejder på flere
forbedringstiltag, som vil være udgiftskrævende.
• 60 års fødselsdagen’s festligholdelse overvejes fortsat. Et jubilæumsskrift vil eventuelt blive
erstattet af noget elektronisk (DVD, CD ROM og/eller Internettet), og den igangværende
opbygning af et ”historisk arkiv” på hjemmesiden vil blive fortsat. Er der nogen, der ligger inde
med materiale – tekster, fotos, kort, etc. – som man mener bør supplere det, der nu ligger, så ret
henvendelse til undertegnede for aftale om indscanning.
• Anvendelse af PBS i forbindelse med kontingentopkrævning afskaffes. Nærmere om den
fremtidige betalingsform vil fremgå af den kommende opkrævning.
• Bredbånd (der behandles i en uafhængig interessegruppe uden for grundejerforeningens regi)
blev livligt debatteret under punkt Eventuelt. Der var ret varierede holdninger til sagen, hvilket
ikke kan overraske; men interessen synes umiddelbart bedømt at være stigende.
Bestyrelsen har efter de afholdte valg følgende sammensætning: Jan N. Henriksen, Formand,
Pæremosevej 23. Jørn Ishøi, Næstformand, Egebjergvej 102. Thomas Seeberg, Kasserer, Pæremosevej 9.
Henrik Jensen, Sekretær, Pæremosevej 26. Trine Rasmussen, Egebjergvej 114.
Henrik

Infrastrukturinvesteringer i Egebjerg for 50
år siden og i dag; Kan man sammenligne???
Det kan man vel altid diskutere, hvis man har lyst
til det. Her er lidt facts, som jeg ser det.
Vi fik – i hvert fald for Egebjerglund Syd’s
vedkommende - Vand indlagt i 1954 og El i
1958. Vej og kloak kom i 1969. Der var dengang
meget forskellige holdninger til fornuften i store
investeringer til sådanne formål. Der var, rimeligt
nok, nogle der var helt tilfredse med at hente
vand fra fællesbrønd(e), medens andre fandt, at
indlagt vand var tidens løsen. Bedre vej- og
kloakforhold havde også både sine tilhængere og
modstandere, men med bilismens fremstormen i
de år havde tilhængerne sidst i tresserne noget
lettere ved at få projektet igennem, og kommunen
gik ind og medvirkede til at finde en fornuftig
finansieringsform (om end der måtte en
højesteretssag til for at få det hele på plads).
Foranstående korte resume er blot en meget kort
version, men interesserede kan finde flere oplysninger under Arkiv på
www.egebjerglund-syd.dk

Kabel-TV fik vi i 1996 efter flere forgæves
forsøg. Der var ikke mange, der var interesseret i
at betale for det. I 1996 lykkedes det vel først og
fremmest fordi vi fandt en ordning, hvorefter vi
ikke skulle betale tilslutningsafgiften på 4.500 kr
pr. husstand, og hvor hver enkelt kontraktligt kun
var bundet i fire måneder. Under disse
konditioner lykkedes det at få tilslutning fra et
par og tredive procent af husstandene i området
og TDC lod sig overtale til at rulle ud på dét
grundlag (selv om de på forhånd havde krævet
mindst 50%’s tilslutning).
Telefon har en helt anden historie.
Telefonselskaberne har ”altid” været forpligtet til
at levere telefon til alle til ensartede priser. For
resten: ifl. første halvdel af forrige århundrede
kunne nogle af de skrappeste videnskabelige
hjerner i verden bevise rent videnskabeligt, at
telefonen aldrig ville kunne blive tilgængelig for
større dele af befolkningen: det ville kræve mere
kobber, end kloden rådede over, og priserne ville
ligge på et for almindelige mennesker helt
uoverkommeligt niveau!
Inden jeg så kommer ind på bredbånd og
fibernet (jeg er tilhænger, skulle nogen være i

tvivl) en lille historie. Omkring årtusindskiftet
deltog jeg i en del internationalt samarbejde bl.a.
om IT og Teleudviklingen i u-landene. Dér
argumenterede de fattige lande - ret konstant i
flere år - for at få hjælp til at sætte gang i en
fornuftig udvikling i deres lande med bl.a.
ordene: ”Et barn, der i vore dage vokser op uden
en hurtig internetforbindelse (typisk nævntes 2
MB) er udviklingsmæssigt handicappet for resten
af livet!”
Det citat synes Ballerup Kommune at være enig
i, eftersom de med Bynettet angiveligt vil give
højhastighedsadgang til bl.a. skolerne høj
prioritet!

erklæret sig udmærket tilfreds med det
nuværende opkaldsmodem (56K) eller laveste
webspeed/ADSL hastighed. Andre har fået en
favorabel firmabetalt (helt eller delvis) ordning;
andre igen vil have forelagt et helt konkret
forslag med dertil hørende betydelige
besparelser, inden de tager stilling; men de har så
ofte forskellige holdninger til, hvad et konkret
forslag skal indeholde af tjenester.
Er der nogen, der kan give et bud på, hvordan
man på de vilkår får bedre og mere konkrete
tilbud frem, end de, der har været beskrevet i
Egebjergbladet og på http://www.egebjerglundsyd.dk/Bredbaandssider/Startside.htm ??

Bredbånd er i dag ikke tilgængeligt for alle i
Egebjerg-området, i hvert fald ikke med rimeligt
høje hastigheder og til rimeligt lave priser. Det
skyldes efter min formening først og fremmest
TDC’s faktiske monopolstilling med deres
ejerskab til både telefonkabler og Kabel-TV.
Men som i sin tid med vand og veje er der da vist
også varierende holdninger til fornuften i at
investere i en bredbåndsinfrastruktur herude. Det
skal jeg nu for resten ikke kunne sige med
sikkerhed: det er ikke mange, der har givet deres
holdning til kende! En del er der dog, som har

Jeg synes situationen i dag langt henad vejen
ligner den for ca. 50 år siden. Gad vide, hvor
mange huse, vi uden vand, vej og kloak ville
have i området i dag? Og mon ikke de huse, der i
så fald lå her, ville have en væsentlig lavere
handelsværdi? Mon ikke det om få år vil være
lettere at sælge vore huse til en højere pris, hvis
vi nu får skabt en ordentlig bredbåndsinfrastruktur? OG jeg synes det er synd, meget synd, for de
børn og unge i området, der vokser op uden
udsigt til en gedigen Internetforbindelse i de
nærmeste år. Men det er sgu’ også synd for alle

os andre; vi går glip af væsentlige prisfald på
Kabel-TV og Internet, gratis/billig telefoni, nye
tjenester som leje af videoer over nettet for ikke
at tale om alle de nye Internetbaserede tjenester,
det offentlige i disse år udvikler og stiller til
rådighed for os alle.
Skulle der være en husstand eller to, som er
nogenlunde enig i det her fremførte:
• Meld dig som interessent på
bredbaand@egebjerglund-syd.dk, og
• Kom med dine synspunkter på
http://www.egebjerglundsyd.dk/Bredbaandssider/Debat.htm
Er du ikke enig, så lad os høre om det også, f.eks.
på ovenstående debatside.
Og så et lille – meget relevant – citat fra Bergens
Tidende forleden ” Ideen om å ta betalt for
telefonsamtalene hører nok det forrige
århundre til.” (citat af SKYPE’s opfinder).
Henrik
Foredraget om Grønland blev et hit.
Steen fortalte og viste lysbilleder og de mange
fremmødte blev meget klogere. Siden blev der
udvekslet minder, for 6 medlemmer af Sirius var
mødt op. Nogle af dem havde ikke set hinanden i
mange år, så snakken gik.

Traktørstedet Skovlyst erstattes af
Skomagerhuset i Måløv.
Jytte Marcussen og ægtefælle John har haft travlt.
Som de fleste ved blev Skovlyst solgt og i stedet
blev købt Skomagerhuset, som ærlig talt så lidt
forfaldent ud. Men det er lykkedes at få styr på
huset. Etape I er klar og blev åbnet skærtorsdag.
Næste etape er etablering af en gårdhave, som
forhåbentlig bliver færdig til pinsemorgen, hvor
mange traditionelt møder op til morgenkaffe mv.
og hører John W (musikeren fra Skovlyst) spille.
Byggeriet er ikke færdigt endnu. Konceptet er,
at der skal være selskabslokaler på 1. sal, og at
spisekortet udvides betydeligt.
Den kendte danske mad er stadig på
spisekortet, men fremover vil der også være
tilbud om en stor smørrebrødsseddel og tilbud
om Dagens Ret samt tilbud om sandwich.
Der er også planer om Cafe-aftener med
levende musik og nu og da besøg af en
Numerolog, som kan ”læse dine tal” og ” fortælle
om din fremtid”. Damen kan også spille guitar, så
det skal nok blive hyggeligt.
Skomagerhuset bor Måløv Hovedgade 71A
Hjemmesiden WWW.cafeskomagerhuset.DK
oplyser om dagens tilbud og har tlf. 4498 4776

NU ER DET TID
Til at plante og så
Vi har altid skiftende
forskellige gode tilbud
F.eks. Rhododendron
Husk læggekartofler og frø

Kulturhistorisk Forening for Egebjerg & Omegn
Vi indbyder til foredragsaften

mandag, den 25. april kl. 19.00
i Fælleshuset, Agernskrænten 8, Egebjerg, Ballerup.

Fhv. viceinspektør Harry Petersen, Værløse
vil causere over emnet:

Rundt om H. C. Andersen
Harry Petersen har tidligere holdt foredrag i Fælleshuset om danske slotte og herregårde
og vil også komme ind på H.C. Andersens besøg på forskellige herregårde.
Der kan købes øl og vand.
Alle er velkomne

I ROSKILDE DOMKIRKE
15 Egebjergborgere mødte op i Roskilde
Domkirke søndag, den 20. februar, da
Kulturhistorisk Forening havde indbudt til
omvisning. Selv om man umiddelbart skulle tro,
at “her har alle været”, viser det sig ofte, at der
faktisk er en del, der aldrig har været indenfor i
domkirken.
Det havde dog de fleste af de fremmødte, men
én gang er ingen gang, når det drejer sig om en
så stor og imponerende kirkebygning med så
mange berømte sarkofager. Selv har jeg været der
mindst 25 gange og kan bestemt ikke påstå, at jeg
kender alt!
Vi måtte naturligvis også begrænse os og valgte
at koncentrere os om fire kapeller:
Glücksborgernes, Frederik den femtes, Christian
den fjerdes og Christian den førstes. Under
glücksborgernes kapel med Europas svigerfar
som den først bisatte (1906) havde vi mulighed
for at besøge kejserinde Dagmar (død 1928), som
vi her i Egebjerg jo har en vis forkærlighed for,
da kun jo var mor til storfyrstinde Olga. For et
par år siden prøvede jeg i anden
foreningssammenhæng at få adgang til
kejserindeDagmars kapel; men det var dengang
umuligt.
Når det nu er muligt - og har været det i det
sidste års tid - hænger det sammen med, at det er
besluttet, at Dagmars kiste skal flyttes til St.
Petersborg, hvor hun skal hvile i Peter-Pouls
kirken ved siden af sin mand, zar Alexander III.
Det vil ske den 26. september i år.
Det prægtigste kapel er vel nok Christian IV’s.
Ud over sarkofagerne, hvoraf Frederik III’s og
dronning Sofie Amalies er de smukkeste, er det
især
Vilhelm
Marstrands
imponerende
kæmpemalerier, det ene med Christian IV på
“Trefoldigheden” og det andet med kongen som
dommer, som tiltrækker opmærksomheden.

Nævnes bør vel også Caspar Finckes
smedejernsgitter foran kapellet, som slår alt i
smedejernskunst!
Og således vandrede vi videre og tankede de
historiske og kulturelle batterier op. Naturligvis
skulle vi også høre og se det berømte ur med
Kirsten Kimer, Per Døver og St. Jørgen med
dragen fra o. 1500. Hvert kvarter slår Kirsten på
en lille klokke, og hver time går hesten til angreb
på dragen, der udstøder skrækkelige hyl,
hvorefter Per slår timeslag!
Efterfølgende var de fleste af os enige om, at vi
nu var lidt tørre i halsen, så vi afsluttede besøget i
Roskilde med en kop kaffe i en café på
Stændertorvet.
Per W. Johansson.

Tihon Kulikovsky ved sin mormors kiste ved et
af hans sidste besøg i Danmark sidst i 80’erne.

Ingen sangaften
Desværre var der kun ganske få, der meldte sig
som interesserede til den annoncerede syng
med aften. Så den aktivitet er droppet.

Rundtur i Egebjerg

HUSK !
HUSK !
husk !
husk !

Den STORE RENGØRINGSDAG i Fælleshuset
finder sted søndag den 8. maj 2005 kl. 10.00
Vi opfordre alle interesseforeninger og grundejerforeninger til hver at sende en eller to hjælpere,
således at vi kan give Fælleshuset en tiltrængt
"forårsrengøring".
Venligst giv en tilbagemelding på antal hjælpere
til Lis Folke på telefon 44 97 60 48, så vi kan få
udfærdiget en fornuftig arbejdsfordeling.
I lighed med tidligere år vil der være en let
frokost undervejs.
Venlig hilsen
Fælleshusets bestyrelse

Vores naboer i det ny bykvarter
arrangerer sammen med Arbejdernes
Landsbank og Fællesvirke en guidet gåtur i
Egebjerg for nyindflyttede og andre
søndag den 29. maj kl. 10.00 med afgang fra
EGEHUSET, Egebjerghaven 77.
Fællesvirke har været så venlige at åbne for, at
Egebjergklubbens medlemmer kan deltage.
Forudgående tilmelding skal ske senest 12
maj til Søren Andersen på tlf. 44 68 92 24 eller
via
e-mail til S.D.Andersen@post.cybercity.dk
Turen kan anbefales

red.

Telefon nok
Mønttelefonen i Fælleshuset er fjernet
Den årlige udgift minus få betalinger løb i
2004 op til en udgift på 1.422 kr.
Årsagen er formentlig, at der næsten altid er
deltagere, som har en mobil telefon med, når
de kommer til arrangementer i Fælleshuset.

Beboerannonce
Jeg flytter, men må ikke have min fugl med til det
nye sted.
Det drejer sig om en 1 års grøn hunundulat.
Den kan snarest afhentes gratis sammen med bur og
foder

Viola, Pæremosevej 31 tlf. 4497 3266.
Afhent af haveaffald er startet igen
Mandag i de lige uger, altså lige om snart
henter kommunen igen haveaffald, der er
bundtet med snor eller er lagt i containere med
grønt låg..
Grønne containere kan købes hos kommunen
for 400 kr. og må kun indeholde plantedele.
Samme dag afhentes storskrald, hvor papir skal
være bundtet med holdbar snor, der max må
veje 5 kg.
Nyt er at papir (men ikke pap) kan afleveres i
en container med blåt låg.
Containeren købes hos kommunen for 100
kr. og bliver tømt hver 6. uge. På indvendige
side af låget er oplysning om de uger, der
tømmes papir.
Containere med rødt låg til dagrenovation
tømmes hver uge og kan købes for 400 kr. Ved
køb nedsættes renovationsudgift næste år med
150 kr.

Foreningerne i Egebjerg: Websteder/hjemmesider
Egebjergklubben/Fælleshuset:
www.egebjergklubben.dk/
Grundejerforeningen Egebjerglund Syd:
www.egebjerglund-syd.dk
Bredbånd:
www.egebjerglund-syd.dk/Bredbaandssider/Startside.htm
Egebjerg Sportsklub:
www.egebjergsportsklub.dk
Ældreidræt og Stavgang:
www.egebjergsportsklub.dk/Aeldreidraet/startside.htm
Billiardklubben:
www.egebjergsportsklub.dk/Billiardklubben/Startside.htm
Har du kendskab til andre Egebjerg-links, så giv redaktøren et praj, og listen vil blive udvidet i næste nummer!

Efter Egebjergbladets deadline er tilsvarende synspunkter vedrørende infrastrukturinvesteringer bragt frem i
Folketinget. Se http://www.egebjerglund-syd.dk/Bredbaandssider/Presseklip.htm bl. a. under den 12.-13. april.

Hvis du ikke selv har en PC kan du bruge bibliotekets eller om onsdagen kl. 16-18 gå til Egebjergskolens PC rum, hvor
der er hjælpere. (Enkelte onsdage kan ikke benyttes p.g.a. eksamener).

MENU

Reminder

Terrine med salat og pesto
Husk generalforsamling i
Suppe af bøgehatte med
fløde og hvidløg
Tournedos af Krondyr svøbt i
hjemmerøget bacon
Hertil Timbale af jordskok og
tomat samt vildtsauce
Chokolade kopper
cremet chokolade dessert med
cognac og friske bær
Denne menu (og flere andre lige så flotte)
mødte os ved aftenstid på Hotel Lyng Dal i Ry,
(nær Skanderborg) hvor vi tilbragte nogle
dage som følge af et flot gavekort fra venner i
forbindelse med min fødselsdag.
Det er et ”Larsen Hotel”, hvor man kan købe
fordelsbilletter for 65 kr. hos ”JYSK” og
bruge dem til betaling for morgenmad og
middag. TAK til vennerne ! Jappe

Foreningen til Pinsens bevarelse
den 15. maj kl.14
på bålpladsen i vores herlige forårsklædte skov.
Inden selve generalforsamlingen skal vi som
sædvanligt hygge os med den medbragte mad og
dertil hørende drikkevarer.
Pak frokostkurven, tag tæppe og/eller klapstole
og evt. bord med og vær ved indgangen til
skoven (Ved Skovgærdet) kl. 12. Herfra går vi
samlet til bålpladsen og slår os ned.
Kl. 14 er så generalforsamlingstid med valg af
præsident, ordensmarskal og skriver.
Skoven er stor, og der er derfor plads til mange
flere medlemmer i Foreningen. Derfor en
opfordring til medlemmerne: Tag familie,
venner, naboer osv. med i skoven den 15. maj, så
de kan se, hvem og hvad Foreningen til Pinsens
bevarelse er. Måske får de lyst til at blive
medlemmer!
På gensyn den 15. maj. La Presidente

