Sidste frist for stof til næste nummer 14/9
Egebjergbladet udkommer 24. – 25. sept.

Nyt fraEgebjerg Sportsklub.
Badminton starter den 1. september!
Medlemmerne vil sidst i august modtage
oplysninger vedrørende den kommende sæson
samt opkrævningen af kontingentet.
Haltimer m.m. kan også ses på
www.egebjergsportsklub.dk
Ønsker om ændrede timer, m.v. kan afleveres til
f.aabaad@ofir.dk (4468 6468).

Kalenderen
24.08 Bridgeklubben holder møde
25.08 TorsdagsTræf (Egebjergklubben)
åbner igen efter ferie i Fælleshuset
28.08 Fisketur i Bøndermosen for børn
og voksne (se annoncen)
05.09 Blomstervennerne holder møde
19.09 Øl- & vinmagerlaug har møde

Beboerannoncer

Der vil formentlig være muligheder for at låne
hallen nogle timer om søndagen.
Du skal blot henvende dig til formanden (4468
6468) et par uger i forvejen, så kommunen kan
kontaktes.
Vi spiller stadig fodbold hver torsdag kl. 1800
på banen ved Skovmarksskolen. Mød bare op!

Grundejerforeningen Egebjerghøj har
fået hjemmeside: www.egebjerghoj.dk

Nye medlemmer er stadig velkomne!
Henrik Jensen

Legehus tilbydes

Sidste nyt vedrørende Fællesvirke

Har dine børn eller børnebørn lyst til et
legehus af træ, kan det afhentes hos os.
Det måler ca. 1,45 x 2,0 meter.
Ring venligst tlf. 6010 5514

Efterlysning – 3 fl. italiensk rødvin.
Ca. 18. maj afleverede et venligt menneske
3 flasker pragtfuld italiensk rødvin ved døren
på Kastebjergvej 20 A.
Vi var bortrejste og desværre var intet kort
vedlagt (eller måske var det blæst væk). Det
eneste kendemærke var ”Skippers Blomster”.
Vi vil meget gerne sige tak til den gavmilde,
men hvem er det ?
Birgitta og Hans Østergaard. Tlf. 4464 6663

Ny mail-adresse
Vi har skiftet mail adresse til
lindafin@privat.dk
Tidligere solymar … lukkes til september
Linda & Fin Riget

Den 16. juni havde bestyrelsen for Egebjerg
Fælleshus et møde med Fællesvirke fra det ny
bykvarter vedrørende brug af Fælleshuset og man
blev enige om følgende:
Fællesvirke er nu en interesseforening på lige fod
med de øvrige foreninger.
Beboere i Fællesvirkes område, som ikke har
eget beboerhus, får mulighed for at leje lokalerne
i Egebjerg Fælleshus til private fester.

Udlejning af Egebjerg Fælleshus
Udlejning kan kun aftales ved personlig
henvendelse i baren

Torsdage kl. 20.00 – 21.00
I lokalet er ophængt en kalender, hvor man
kan se, om lokalerne er ledige på den ønskede
dato og derefter henter en ansøgning i baren.
William

Squaredance
Du skulle prøve at gå til squaredance. God
motion for både hovedet og benene til dejlig
musik. Man danser i squares bestående af 8
personer, og en ”caller” sammensætter de
forskellige variationer (calls).
Det er ikke en dans, man kan konkurrere i - kun
danse og have det sjovt. Og det er for alle. Uanset
om du er ung, gammel, par eller enlig. Kom til
gratis introduktionsaften mandag den 29. august
og 5. september kl. 19.00 – 21.30.
Det foregår på Jonstrup Gl. Seminarium,
Jonstrupvangvej 150D, 3500 Værløse. Helt
uforpligtende. Almindeligt tøj. Yderligere info
www.nyvej.dk/nwsd eller. ring Keld 44976823.
Der er også Linedance på programmet med
prøveaften tirsdag 30. august og 6. september kl.
18.15 – 20.00.
Undervisningen her foregår: Jonstruphus,
Jonstrupvangvej 159, 3500 Værløse.

Kom med ud og fisk
Inge Magnussen har stillet sin dejlige sø,
Bøndermosen, til rådighed for børn og
barnlige sjæle, der har lyst til en hyggelig
dag og en kamp om, hvem der kan fange
den største fisk og hvem, der kan fange
flest.
Vinderne får hver 2 store poser slik.
Vi starter kl. 11.00
(adgang fra Egebjergvej 64)
og slutter kl. 13.00
Tidligere formand for Fiskeklubben, Ole
Hendriksen, har lovet at være dommer, og
Inge har sørget for, at der er ryddet nogle
siv mv. så der er gode fiskepladser.
Egebjergklubben står for øl og vand til
små priser.

Turen til Nordkap 28.06.05 – 06.07.05
Tirsdag den 28.06 – 100 km.
Vi fløj til Mariehamn med et propelfly med plads til
56 passagerer. Det larmede! Til gengæld fløj vi i kun
ca. 4 km højde, hvilket gjorde, at vi kunne se land og
vand under os.
I Mariehamn lufthavn blev vi mødt af vores rejseleder Marie-Louise og af Klaus vores chauffør, et
godt team.
Ferien startede med en rundtur på fem af
Ålandsøerne, inkl. et par små sejlture mellem øerne.
Holdt kaffepause i Jan Karlsgården, et slags
Frilandsmuseum, hvor vi skulle nyde en lokal
specialitet, Ålandspandekage med flødeskum og
sveskesyltetøj. Det sidste smagte bedst! Åland har
haft selvstyre siden 1921, er svensk men bliver styret
fra Finland. Hele området (på størrelse med Lolland)
har ikke færre end 18 kommuner, hvoraf den mindste
er på 108 personer … (måske en kommunalreform var
på sin plads?).
Onsdag den 29.06 – 171 km.
Dejlig stor morgenmads buffet. Hans så på byen,
mens jeg stod for pakning af kufferter.
Vi skulle sejle med M/S Isabella 5½ time fra
Mariehamn til Åbo.
Lækker buffet ombord med drikkevarer ad libitum.

Det var en meget smuk sejltur igennem Åland og ind
til skærgården i Åbo.
Busturen gik videre til Helsingfors, hvor vi
overnattede på Radisson SAS Royal Hotel
Helsinki. Flot, flot værelse men vi skulle jo kun være
der for en kort bemærkning.
Torsdag den 30.06 – 591 km.
Afgang kl. 08.00. En kort busrundtur i hoved-staden
samt 5 kvarter på egen hånd, hvilket føltes lidt spildt,
da hverken butikker eller andet var åbent. Havde været
bedre med en halv time længere i sengen.
Vi kørte videre til byen Ittala, hvor vi så en udstilling
af glasting, kunsthåndværk samt en chokoladefabrik
med udsalg.
Frokost i det grønne fra bussens sideklap, pølser eller
frikadeller.
Til Tammerfors, hvor vi bl.a. steg til tops i et l60 m
højt udsigtstårn. Flot udsigt.
Under busturen så vi masser af birketræer og
grantræer, lupiner og anden flora i vejkanten. Man ser
ikke meget affald langs vejene. Heller ikke mange
finske flag. Vi sad godt på vores forreste pladser i
bussen og fik talt lidt med de nærmeste.
Kørte forbi en ”geheimråd & skærsliber”, en lokal
original, der var ejer af 2.500 – 3.000 klokker i
forskellige størrelser. Overnatning på Pusteli Hotel i
Nivala. Vejret var flot

Fredag den 1.7. – 662 km.
Fra i morgen har vi døgnsol!
Startede køreturen med at synge ”I østen stiger
solen op”, det gav nærmest gåsehud.
Landet er meget fladt med en del landbrug. Ikke en
bjørneklo i sigte! Holdt pause ved Den Botniske
Bugt og fik dyppet tæerne i det meget klare vand.
Vi nåede Polarcirklen (68.32.35) byen Rovaniemi i
strålende sol og med 22 graders varme. Fantastisk.
Tænkt at stå på Polarcirklen i sommertøj. Fik
stukket et glas champagne i hånden og blev linet op
på den malede streg for massefotografering. Et af
turens højdepunkter. Skrev nogle postkort og
kiggede ellers rundt i Julemandens tilholdssted
(meget kommercielt).Vi gjorde holdt ved en
gammel trækirke med tilhørende kirkegård. Det
specielle ved nogle af gravstene var, at folk ikke
nødvendigvis var døde endnu, men havde
reserveret pladsen. Her i Samerland har rener
vejens ret, lige som køer har det i Indien.
Inden ankomst til hotellet kørte vi op til en
udsigtsplatform med udsigt mod den russiske
grænse.
Vi overnattede på et skisporthotel. Vi havde vel
været på værelset i ti minutter da Hans råbte:
”hurtigt, kamera!” Lige udenfor vinduerne rendte
en flok på 16 rener, lidt vildt. De nærmeste kunne
vi næsten have klappet, hvis vinduet havde stået

Nu er det tid til et besøg
på din planteskole
Nu står alt i fuldt flor, parat til at
blive flyttet til din have, f.eks.
Rhododendron, Roser
Buske og Stauder
Se også udstillingen af flotte vandmiljøer

åbent - jeg nåede tre fotos.
Aftensmaden spiste vi i en Kota = samertelt, 3retters menu bestående af fiskesuppe, rensdyrgoullash med mos og rødgrød med flødeskum.
Lørdag den 2. juli – 539 km
Hurtig morgenmad. Strålende sol fra morgenstunden og sådan fortsatte det. Vi kørte til samernes
hellige sø Inari, hvor vi gjorde holdt. Derefter over
grænsen til Norge. Næste stop var Samernes
hovedstad Karasjok, hvor vi bl.a. fik en guidet
rundvisning i et samermuseum.
Fra det flade Finland med masser af skove og søer,
kom vi nu til høje fjelde og fjorde. På grund af et
meget koldt forår var sneen ikke smeltet på den
øverste del af fjeldene. Jeg noterede mig også, at vi
nu så mange vimpler med nationens flag.
Forbi Lakselv langs den smukke Porsangerfjord,
via tre tunneller, en af dem 7 km lang og 212 m
under havets overflade.
Et lille ophold i Honningsvåg oplevedes lidt spildt.
Det var lørdag eftermiddag, ingen forretninger
åbne, så Hans og jeg tyede indendørs på en cafe´
for at nyde en kop kaffe. - Indlogeret i Rica Hotel
Nordkap, uden for byen. Minimal udpakning før vi
skulle deltage i en ”massebespisning”. Her mødte
vi Ulrik og Karolina Falk-Sørensen, Hans´ kollega
fra kommunalbestyrelsen. Verden er lille.

Vi ankom til Nordkap, 71,10,21 i strålende sol kl.
22.30. Så først en flot maxivideofilm om årets
gang på Nordkap. Derefter gik Hans og jeg til et
udsigtspunkt for at nyde det fantastiske skue.
En lille privat skål i nyindkøbte snapse tinkrus. Et
højtideligt øjeblik, vi kunne ikke få nok af at stirre
på solen - DER IKKE GIK NED. Efter midnat gik
vi langsomt hen mod bussen. Hele selskabet var
opstemte, kunne næsten ikke tro at vi skulle have
den vidunderlige oplevelse i så flot vejr (hvilket er
meget sjældent omkring Nordkap). Tænk at have
brug for solbriller efter midnat!
Søndag den 3. juli – 501 km.
Der var tåget hvor vi havde boet, men efter 10
minutters kørsel så vi igen skyfri himmel.
Flot, smuk udsigt langs Porsangerfjorden.
Repardelven var næste rigtige stop, hvor vi fik en
udfordring: at krydse elven på en wirebro. Der
måtte kun gå to over ad gangen, næsten alle deltog.
Flot oplevelse. Vi er i Sennerlandet 385 m over
havet.
Derefter satte vi kursen mod Alta, et
bevaringsværdigt område, ifølge Unesco, med
Helleristninger og museum.
Eftermiddagskaffe ved Kvægnangsbotn, her lavede
vi snebolde i 22 graders varme. Utroligt.
Ankom til Skibotn Kurssenter. Aftensmaden var
ikke noget at skrive hjem om, er man ikke til laks
var det bare ærgerligt. Fik udleveret diplom på, at
man er en erfaren Nordlandsrejsende.
Der var mange myg den aften, så Hans måtte gå
aftenturen alene.
Mandag den 4. juli – 385 km
Igen var der flot solskin og efter et par timer 22
grader. Da vi kørte langs Fossbakken kørte bussen
nedad ca. 6 grader men elven lige ved siden af flød
opad. Meget mystisk.
Stod på Hurtigrutens M/S Richard With fra
Stokmarknes på Langø og sejlede til Svolvær, en

tur på 3½ time. Turens højdepunkt var indsejlingen
og udsejlingen af Trollfjorden, hvor fjorden på det
smalleste sted er ca. 100 bred. Vi følte, at vi
næsten kunne have rakt armen ud og klappet de
meget høje fjeldvægge under forbisejling.
M.L. introducerede os til Herdis, som havde været
rejseleder for Finn og Inge-Lise i 2004 på den
tilsvarende rejse, hun kunne godt huske dem og bad
os hilse (er sket!).
Vi overnattede på Rica Hotel Svolvær, det var OK.
Der var dog tropenat = over 20 grader.
Tirsdag den 5. juli – 303 km
I dag skulle vi rundt på Lofoten og vejret var bare
stadig skønt. Fotopause ved borg. Senere badede
vi i Ishavet. Hans og en anden mand kom helt
under i ca. 14 grader koldt vand. Sejt. Vi så
Lofoten Katedralen. Herefter en sejltur på 2 timer
fra Svolvær til Skutvig, og efter en times buskørsel
igen 45 min. sejltur fra Bogenes til Skarberget,
d.v.s. på fastlandet igen.
Under buskørslen mod Narvik, præcis klokken
19.02 så vi en elg. Den løb lige ud foran en
forankørende bil med campingvogn, sikke et syn,
nu manglede vi kun at se hvaler!
Vi indlogerede os på Norlandia Narvik Hotel.
Efter aftensmaden tog vi en hejs næsten til toppen
af fjeldet. Hans insisterede på, at han ville helt til
tops. Så jeg forlod ham og myggene. Tropenat igen.
Onsdag den 6. juli – 77 km.
27 grader fra morgenstunden. Vi sugede de sidste
indtryk i os.
Afgang fra Narvik kl. 13.00. Havde flot udsyn fra
flyet og kunne følge Norges kystlinie hele vejen til
Oslo fjord.
Skyet i Danmark. Ankom til Billund kl. 16.30 og
havde en god tur hjem til Rydtoften, hvor alt var i
den bedste orden. Udmattede og glade efter en
utrolig oplevelsesrig tur.
Lis F & Hans C.

Tekst og foto: Erik Hagen

Overskriften er ikke rettet specielt til medlemmer af billardklubben, men til beboerne i
kvarteret i almindelighed med interesse for
området. De er en, forhåbentlig levende,

del af.I Egebjergbladets majnummer i 1989
skrev jeg om vore nye naboer, alt det dengang nye byggeri og dets beboere på
Egebjerggårds jorde, og bød dem velkommen til Egebjerg. Det skulle jeg ikke have
gjort, det fik jeg meget ballade for, men det
er en anden sag.
Jeg skrev også om de sidste køer på marken.
Det var gravkøerne, der blev hentydet til,
men det blev alligevel ikke de sidste. Nu,
eller rettere sagt sidste år, efter hvad jeg har
fået at vide, kom der køer på ”marken” ved
Ragnisvænget. De er væsentligt mere fotogene end de andre køer, til gengæld er de
meget mere sky.
Det med køer er vist heller ikke korrekt.
Efter hvad jeg kan se på billedet, er det
enten kvier eller tyrekalve. Der er måske en
landbrugs-kyndig blandt læserne, der kan
fortælle os uvidende læsere, hvad en hanlig
kvie hedder?

Læserbrev
Ang. Infrastrukturinvesteringer før og
nu
Henrik Jensen fra Egebjerglund-Syd skriver
i Egebjergbladets aprilnummer under overskriften ”Infrastrukturinvesteringer i Egebjerg
for 50 år siden og i dag; Kan man sammenligne???” Der kan næsten altid stilles det
spørgsmål, om to forskellige ting, begreber
eller andet, kan sammenlignes. At jeg først
reflekterer på indlægget nu har den enkle
årsag, at jeg var sikker på, at andre ville gøre
det, og det med så meget tungere argumenter end dem, jeg kan komme med, da
jeg først flyttede hertil i ´79.
Jeg fornemmer en anklage om bagstræb,
både mod de husstande, der i dag ikke er
særligt interesserede i de nye kommunikationsformer, og mod de personer, der for 50
år siden ”beboede” området. Jeg skal ikke
udtale mig om bredbånd, Kabel-TV eller
andet nymodens, men udelukkende skrive
om det forgangne.
Det er så heldigt, at jeg foran mig har en stil
fra 1953 skrevet af en daværende beboer
her i grundejerforeningen. Vedkommende
skriver først om, hvordan der så ud, da hun
flyttede herud med sin familie i ´37, men
længere henne i stilen kommer hun ind på
den daværende nutid. Hun skriver: ”Nu har
mange københavnere købt grunde derude,
hvorpå de har bygget nogle mere eller
mindre pæne huse. Om sommeren, når
børnene har sommerferie, bor de så ude i
disse huse.” Det er beboerne i disse ”mere
eller mindre pæne huse”, der i artiklen
bliver beskyldt for bagstræb, fordi de slår
sig i tøjret over for det ”nye”. Det ”nye” er

sikkert ikke spor nyt; de har det hele året i
deres faste bolig, men det er muligvis de
øgede omkostninger ved en ydmyg
sommerbolig, de har haft noget imod.
Henrik Jensen Skriver: ”Gad vide, hvor
mange huse, vi uden vand, vej og kloak ville
have i området i dag.” Underforstået: Med
den indstilling de havde dengang! Der er
mig bekendt kun opført ét parcelhus i det
gamle Egebjerg uden indlagt vand. Dette
hus blev bygget i 1937 og fik indlagt vand,
da det blev muligt. Der er muligvis andre
ældre huse, der er blevet opført uden
indlagt vand, men så har det været i
tilknytning til en gård eller anden
landbrugsmæssig
drift.
Alle
andre
parcelhuse har haft indlagt vand fra husets
ibrugtagning.
Så når Henrik Jensen stiller spørgsmålet om,
hvor mange huse, der ville være uden vand,
er det rent hypotetisk. Der ville ingen være,
for der er de sidste 50 år ikke opført et
parcelhus i Egebjerg uden indlagt vand.
Venlig hilsen Erik Hagen

Nyt fra Rosendal, august 2005
Så gik foråret og sommeren med. I foråret havde
vores får travlt med at lemme. Vi havde ingen
gedekid eller føl i år.

Dværghønse-mor rugede 4 fine (store) kyllinger
ud. De bliver passet godt. Ind imellem hjælper
børnene til med nye, opgravede regnorme.
Desværre har vi igen haft noget hærværk !
Udeværkstedet var en morgen brudt op og søm
var hældt ud over hele gulvet. Bålhuset var
ligeledes brudt op. Der var stjålet snitteknive. JA
så kunne man jo lige så godt skære hængebroen
ned !!! Vore fine blomster i sneglehuset
(legehus) var også hevet op.
Det gør ondt, så man går og tænker tanker om at
sætte et kæmpehegn op omkring Rosendal med
100 låse på !!
Men nej – så kan ingen komme og nyde stedet.
”Så tag dog at passe godt på vores sted”
Nye børn har vi også fået. Lundegårds Klubben
er gjort hjemløse, så de bor her i containerne.
Heksen til Fællesvirkes Sankt Hans bål var
fremstillet af os.
Kolonierne er overstået og der er snart skolestart.
Vi samler stadig ind til loppemarked, som er
lørdag 8-10-05
Bodil på Rosendal

Mange mødte op, da Egebjergklubben fejrede Sankt Hans. De nød det dejlige vejr og den gode
mad. Enkelte sneg sig ned til bål og båltale hos naboen, men kom tilbage igen og hyggede videre.

Kulturhistorisk Forening
fejrede H.C. Andersen
Da vi her i Egebjerg også syntes, vi skulle have
et H. C. Andersen arrangement, havde vi
inviteret tidligere viceinspektør Harry Petersen,
Værløse, til at causere over hans liv og
forfatterskab. Vi har tidligere haft Harry Petersen
til at fortælle om slotte og herregårde, som er
hans store lidenskab, men HP er også en stor
kender af litteratur og i særdeleshed HCA.
Harry Petersen indledte med HCA’s barndom,
hans forældre og livet i Munkemøllestræde i
Odense. Der går en lige linie fra HCA’s
barndomsleg med dukker til hans interesse for
teater, som han allerede besøgte i barndomsårene
i Odense. Hans barndom var meget
modsætningsfyldt, fødsel og opvækst i stor
fattigdom til leg med børn af samfundets spidser,
som han mødte på Odense slot, mens den senere
Chr. VIII var guvernør i Odense. Underligt er det
også, at den kendte bogtrykker Iversen forsyner
HCA med en introduktionsskrivelse til den

berømte madame Schall, inden han som 14 årig
dreng drager af til København.
Trods hans skuffelse med ikke at kunne bruges
til teatret, bliver han introduceret hos
syngemester Siboni, hvor han ved flere
efterfølgende møder lærer Jonas Collin og Weise
at kende. Sidstnævnte foranstalter i øvrigt en
indsamling for at hjælpe HCA på vej, da flere af
dem fornemmer, han har noget i sig.
Især bliver han tæt knyttet til familien Collin,
som skaffer ham skolegang hos rektor Meisling i
Slagelse. Siden flytter han med Meisling til
Helsingør, og til trods for at tiden hos Meisling
er plagsom for HCA, får han sin
studentereksamen i 1828. Meislings hån over
hans spæde forfatterskab, afholder dog ikke
HCA for at skrive, bl.a. stykker til teatret, hvoraf
enkelte bliver opført.
Hans velgørere skaffer ham flere legater, så han
får mulighed for at rejse. I løbet af sit liv besøger
han således 29 lande, hyppigst Tyskland. I alt
bruger HCA 15 år af sit liv på rejser. Dette er vel
årsagen til, at han aldrig får fast bosted. Han har

aldrig ejet sin egen seng! I København boede han
20 forskellige steder, altid beskedent. Indenlands
besøger han adskillige herregårde, hvor han ofte
bor i længere tid.
Blandt de hyppigste herregårde, HCA besøgte,
kan nævnes: Nr. Vosborg i Vestjylland, Børglum
kloster,
Lerchenborg
ved
Kalundborg,
Gisselfeldt og Bregentved i Sydsjælland, Glorup
på Fyn og Holsteinborg ved Skælskør, nok det
sted han besøgte mest. Harry Petersen viste
lysbilleder og fortalte om adelsslægterne på
herregårdene, og om de nære bånd, der knyttedes
mellem dem og HCA.
156 eventyr og rejsebeskrivelser blev det til
foruden en del digte. Ikke alle eventyr var
beregnet for børn. Der var megen livsvisdom i
dem, nedfældet af en kender af livet, som HCA
var, ikke mindst når man betænker, at han
bevægede sig fra bunden til det allerhøjeste.
Var HCA en kongesøn? HP var inde på teorien
herom uden at drage en egentlig konklusion. Der
har huseret påstande om, at komtesse Louise
Ahlefeldt-Laurvig og Christian VIII var HCA’s

egentlige forældre. Mærkeligt var det dog, at ved
en bestemt lejlighed havde kong Chr. VII og
dronning Caroline Amalie inviteret inviteret
Jomfru Fanny (fra Aabenraa), notorisk en datter
af kongen og H.C.Andersen sammen til kongens
feriested på Fanø!
Harry Petersen fortalte muntert og levende og
besvarede efterfølgende spørgsmål fra de mange
fremmødte.
Referat v/ Per W. Johansson.

FORÅR I PÆREMOSEN
-noter fra et fritidsliv blandt planter og dyr
I år havde jeg besluttet at gøre en særlig indsats i det
Det var et usædvanligt køligt forår, og det har sat sit
nye rosenbed. Det er plantet - et år for tidligt - i den
præg på plante- og dyrelivet. Ukrudtet er kommet i
del af haven, som har ligget brak siden 1960, hvor
gang meget sent.
Ring IV blev anlagt, og de daværende ejere købte
GRØNTSAGSHAVEN
jorden fra det gamle skel og op til den nye vej.
De første grønne asparges har ladet vente på sig. De
Jordstykket har ligget vildsomt hen, indtil jeg for en
tidlige kartofler har fået svedet toppen. Vi
halv snes år siden fældede de selvgroede birketræer,
amatørgartnere har jo nogle succes-kriterier, vi måler
fjernede tjørnehæk, lavede plankeværk og rensede
hinanden på, og i grøntsagshaven er det de tidlige
jorden op for at gøre den klar til en baghave med små
kartofler, der er målepunktet over alle. Sidste år havde
træer, buske og så roser i massevis. Desværre har jeg
jeg de første på friland Grundlovsdag, og det var ny
undervurderet en stor bestand af skræpper med meget
personlig rekord. Jeg starter naturligvis med at sætte
lange pælerødder. Jeg har ellers gravet dem op i flere
en tidlig sort til spiring i kælderen i februar. I år
år og troede, jeg var færdig. Men nu kommer de op
prøver jeg en ny sort købt i Sverige, SWIFT, mycket
mellem roserne, og derfor er jeg begyndt at pensle
tidlig. Så lægger jeg plastik på de højbedskasser, hvor
dem med Round-up. Jeg bruger ikke meget gift, men
kartoflerne skal sættes, for at akkumulere varme. Der
nu skal roserne altså have et mere beskedent og
var bare det ved det i år, at jorden var dækket med sne
passende bunddække. Så jeg har lånt en stor
langt ind i marts, så det var den første forsinkelse. Nå,
silkemalepensel af konen, - en af den slags pensler,
men i slutningen af marts tog jeg mod til mig, hvo
der kan holde på meget væske - så Round-up i et
intet vover, intet vinder. Ned med de flot spirede
syltetøjsglas, og så ud en tidlig morgen. Det kunne se
kartofler, første hypning, og så plastik over igen. Så
ud til, at det ikke har været nok, og nu må jeg jo efter
vidt så godt. Og de kom op netop tidsnok til, at
nattefrosten i april kunne svide de grønne spirer under
det igen.
plastikken. Det var den anden forsinkelse. Så nu er
DYRENE
muligheden for den nye personlige rekord nok
Og så lidt om dyrene i foråret. I slutningen af marts
forduftet i år. Men de er da blevet grønne igen. Her i
fik vi to skrukhøns. Med få dages mellemrum blev de
starten af Himmelfarten ser det endelig ud til, at
lagt på hver 7-8 æg i hver deres anneks. Den første
foråret har bidt sig fast. Nu kommer den store tur med
blev mindre og mindre ”standfast” efter 14 dages
rugning, så da vi gennemførte vandprøven, og der var
alt det andet, bortset fra asierne og bønnerne. De skal
helst have en jordtemperatur over 15 grader. Så jeg
tre æg, der rokkede, blev de lagt over til den anden
sår nok først i potter inde, afhærder og planter så ud.
høne, der viste sig at ruge på golde æg. Af de tre æg
BLOMSTER, BUSKE OG TRÆER
er der kun kommet en levende kylling, der nu får
Også her er det kølige forår bestemmende. Først i
pasning og pleje nok til et helt kuld efter at den er
blevet genoplivet inde på maven under konens varme
dag, den 5. maj, kommer de første lyserøde kronblade
trøje. Det har simpelthen været alt for koldt. Til
til syne i den store rhododendron midt i haven. Til
gengæld holder de allertidligste planter blomsterne
gengæld har den første lagt sig til at ruge igen meget
længere. Den store magnolia sprang ud i fuldt lysende
stabilt, så nu får den chancen for et nyt kuld.
flor og stod en uge længere end i et varmt forår,og det
Og gravhunden ligger med tre skønne hvalpe. Godt
samme gælder de smukke røde japanske kvæder, den
nok efter en besværlig fødsel med kejsersnit. Men det
var ikke kuldens skyld.
tidlige klematis og alle løg blomsterne, intet er så galt,
at det ikke er godt for noget.
Thomas Seeberg

BallerupNettet og bredbånd i Egebjerg
I Ballerup Bladet den 5. juli 2005 informerede
kommunen om BallerupNettet, herunder at
private husstande i løbet af efteråret vil få tilbud
om udvidede ADSL-muligheder. Informationen
kan ses på http://www.ballerup.dk/, hvor en
nærmere tidsplan vil kunne ses sidst i august.
Der foreligger p.t. meget lidt konkret om
priserne i BallerupNettet, men det er gjort klart,
at der vil være økonomiske fordele for de
husstande, der tilsluttes via eget fiber- eller
fællesantennenet.
På bl.a. den baggrund har én fra
Bredbåndsgruppen i Egebjerg meldt sig blandt
Kommunens såkaldte sparringspartnere i det
videre forløb.
En håndfuld personer fra Bredbåndsgruppen
har henover sommeren arbejdet på en lille folder,
som påtænkes omdelt til alle husstande i det
gamle Egebjerg, formentlig i løbet af september
måned.
I folderen vil vi konkret angive priserne, og
hvad man så får for pengene i vort eget fibernet.
Der kan naturligvis være udsving fra udbyder til
udbyder ligesom det formentlig bliver billigere,
jo flere der vil være med. Prisniveauet for såvel
selve nettets etablering og drift som levering af
tjenesterne via nettet kender vi dog nu ret godt;
og det er faldende!
Vi vil også opgøre nogle typiske konkrete
besparelser for den enkelte husstand ved at
sammenligne det, man betaler i dag, med de
fremtidige priser i et bredbåndsnet.
Men der er efter vor erfaring store forskelle på,
hvad man i dag bruger på Internet, TV og
telefoni. Vi arbejder derfor på et regneark, hvor

vi kan sætte den enkelte husstands udgifter i dag
ind; og opgøre den konkrete besparelse for
husstanden! Se separate tekstbokse!
Vi overvejer, at henvende os personligt til hver
enkelt husstand; men det vil med ca. 725 af
slagsen måske blive mere, end vi kan gabe over.
Vi er meget villige til at besøge alle, der ønsker
det, for at forklare sagen nærmere; herunder hvad
den enkelte kan opnå af besparelser; og forbedringer med hensyn til tjenester, herunder Internet.
Ønsker du allerede nu besøg af en fra
Bredbåndsgruppen, så send en email til
bredbaand@egebjerglund-syd.dk eller ring til
en af os.
Vi sigter på, at sikre tilslutning til at afholde en
stiftende generalforsamling i en bredbåndsforening i løbet af efteråret. Denne vil så skulle stå
for en mere professionel projektering at et
fiberbet og et udbud blandt flere af de
konkurrerende udbydere; Så vi kan sikre os, at vi
får det bedste og billigste på markedet. Vi får
fortsat uopfordrede henvendelser fra flere
interesserede og meget kvalificerede firmaer!
Du kan følge udviklingen på
http://www.egebjerglundsyd.dk/Bredbaandssider/Startside.htm
Bent Kristensen (4468 4161)
Thomas Seeberg (4465 1391)
Jørgen Jørgensen (4468 0102)
Henrik Jensen (4466 1984)
Christian Sørensen (4497 2570)
Birger Lund (4497 7029)
Bredbånd vil være et væsentligt aktiv den dag,
du måtte ønske at sælge dit hus!

Nogle konkrete tal for udgifterne til de samme tjenester nu og med et fibernet.
Eksempel 1
I dag
Med fibernet/ComX
Årlig besparelse
Telefon (TELE 2)
2.734 kr/år
1.127 kr/år
Internet (TELE 2, 512/512 Kb) 4.080 kr/år
588 kr/år
TV (TDC Kabel, stor pakke)
3.348 kr/år
1.800 kr/år
I alt
10.162 kr/år
3.515 kr./år
6.647 kr.
Eksempel 2
Telefon (TDC)
2.484 kr/år
Internet (TDC webspeed 64/64 Kb) 1.788 kr/år
TV (TDC Kabel TV, lille pakke) 1.128 kr/år
I alt
5.400 kr/år

Med fibernet/ComX
933 kr/år
588 kr/år
468 kr/år
1.989 kr/år

3.411 kr.

