


 
15/05  Pinsens bevarelse holder møde 
19/05  Førstehjælpskursus 
23/05  Øl- og Vin holder møde 
26/05  Bredbåndsgruppen holder møde 
29/05  Åbne haver i Egebjerg 
30/05  Ældreidræt holder møde 
06/06  Blomstervennerne holder møde 
23/06  Midsommerfest v/Egebjergklubben 
01/08  Blomstervennerne holder møde 
24/08  Bridgeklubben holder møde 
31/08  Bridgeklubben holdeer møde 
 
Generalforsamlinger i Fælleshuset: 
18/05   G/F  Aagesdal 
25/05  G/F  Egebjerghuse  
 
Egebjergklubben holder sommerferie  
fra 23. juni og åbner igen den 25. august. 
   I ferieperioden kan stadig bestilles leje af 
lokalerne. Ring på 4497 0037 eller 2021 8037 
mellem kl. 17 og 18 på hverdage.  
   Jeg ønsker alle en god sommer. William  
 
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:  1. juni 
Send evt til Jappe@FIJ.DK 
Bladet uddeles:11. og 12. juni  
 

Klik ind på Egebjergklubbens 
hjemmeside  
WWW.Egebjergklubben.DK 
Måske er der nyt  ! 
 
Læge Erik Jacobsen 
Holder ferielukket til 27. maj 
 
Der henvises til lægerne 
Kirsten Lauritzen & Anette Denker 
i Helsehuset tlf 4477 1910 
 
Beboerannoncer 
 
Elefanter sælges 
Et antal blokke fra nedlagt Miscanthus 
populært kaldet Elefantgræs sælges for  
20 kr. pr blok. 
Syvendehusvej 76, Tlf 44 97 24 21 
 
Cykelanhænger med tilhørende beslag til 
sammenkopling sælges for 50 kr. 
Den kan laste en kasse øl. 
Hvis du også vil have cyklen (herrecykel 
med 3 gear) er det i alt 100 kr. 
Ring 44 97 24 21 
 
Sommerhus på Sejerø udlejes 
Hyggelig ejendom lidt uden for Kongstrup 
udlejes: Indeholder 5 soveværelser, stort 
køkken/alrum med TV og brændeovn. Bryggers 
med køl/frys, Badeværelse + lille ekstra toilet. 
Stor have med gynger, bålplads og havemøbler. 
1 uge i højsæson: 2500 kr. Se billeder, priser m.v. 
på www.mengelsgaard.tk. 
Lotte Mengel, Pilehøjvej 19, tlf 4468 0648 
 
Skrivebord sælges: Måler 160 x 60 cm 
Hvidlakeret med skuffesektion og hyldeskab. 
Velholdt. (ILVA nypris ca 1.300-)  Pris: 500 kr. 
Lotte Mengel, tlf 4468 0648 
 
Trommesæt (inkl. Stol & trommestikker, 
mangler crashbækken) Sælges for 2.800 kr. 
Lotte Mengel tlf: 4468 0648. 
 
Rengøring af Egebjerg Fælleshus 
Tak til repræsentanter for interesseforeninger 
som deltog, samt til Lone Tegner for en god 
frokost. Vi var 15, der brugte knofedt og fik 
huset til at skinne. 
På vegne Egebjerg Fælleshus      Lis Folke 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Vor lokale afdelingsleder Anne Lise Rasmussen 
fra Beredskabsforbundet orienterer og viser førstehjælp 

 
Torsdag den 19. maj kl. 19:30  

 
Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8. 

 
Skal Egebjergklubben starte et førstehjælps kursus til efteråret?  

Mød op og giv jeres mening til kende. 
 

Arr. Egebjergklubben 
 
 

 



FORÅR I PÆREMOSEN 
-noter fra et fritidsliv blandt planter og dyr 

 
Det har været et usædvanligt køligt forår, og det 
har sat sit præg på plante- og dyrelivet. Ukrudtet 
er kommet i gang meget sent.  

GRØNTSAGSHAVEN 
De første grønne asparges har ladet vente på sig. 
De tidlige kartofler har fået svedet toppen. Vi 
amatørgartnere har jo nogle succes-kriterier, vi 
måler hinanden på, og i grøntsagshaven er det de 
tidlige kartofler, der er målepunktet over alle. 
Sidste år havde jeg de første på friland 
Grundlovsdag, og det var ny personlig rekord. 
Jeg starter naturligvis med at sætte en tidlig sort 
til spiring i kælderen i februar. I år prøver jeg en 
ny sort købt i Sverige, SWIFT, mycket tidlig. Så 
lægger jeg plastik på de højbedskasser, hvor 
kartoflerne skal sættes, for at akkumulere varme. 
Der var bare det ved det i år, at jorden var dækket 
med sne langt ind i marts, så det var den første 
forsinkelse. Nå, men i slutningen af marts tog jeg 
mod til mig, hvo intet vover, intet vinder. Ned 
med de flot spirede kartofler, første hypning, og 
så plastik over igen. Så vidt så godt. Og de kom 
op netop tidsnok til, at nattefrosten i april kunne 
svide de grønne spirer under plastikken. Det var 
den anden forsinkelse. Så nu er muligheden for 
den nye personlige rekord nok forduftet i år. Men 
de er da blevet grønne igen. Her i starten af 
Himmelfarten ser det endelig ud til, at foråret har 
bidt sig fast. Nu kommer den store tur med alt det 
andet, bortset fra asierne og bønnerne. De skal 
helst have en jordtemperatur over 15 grader. Så 
jeg sår nok først i potter inde, afhærder og planter 
så ud.  

BLOMSTER, BUSKE OG TRÆER  
Også her er det kølige forår bestemmende. Først i 
dag, den 5. maj, kommer de første lyserøde 
kronblade til syne i den store rhododendron midt 
i haven. Til gengæld holder de allertidligste 
planter blomsterne længere. Den store magnolia 
sprang ud i fuldt lysende flor og stod en uge 
længere end i et varmt forår, og det samme 
gælder de smukke røde japanske kvæder, den 
tidlige klematis og alle løgblomsterne, intet er så 
galt, at det ikke er godt for noget. I år havde jeg 
besluttet at gøre en særlig indsats i det nye 
rosenbed. Det er plantet - et år for tidligt - i den 
del af haven, som har ligget brak siden 1960, 
hvor Ring IV blev anlagt, og de daværende ejere 
købte jorden fra det gamle skel og op til den nye 
vej. Jordstykket har ligget vildsomt hen, indtil jeg 
for en halv snes år siden fældede de selvgroede 
birketræer, fjernede tjørnehæk, lavede  

 

plankeværk og rensede jorden op for at gøre den 
klar til en baghave med små træer, buske og så 
roser i massevis. Desværre har jeg undervurderet 
en stor bestand af skræpper med meget lange 
pælerødder. Jeg har ellers gravet dem op i flere år 
og troede, jeg var færdig. Men nu kommer de op 
mellem roserne, og derfor er jeg begyndt at 
pensle dem med Round-up. Jeg bruger ikke 
meget gift, men nu skal roserne altså have et 
mere beskedent og passende bunddække. Så jeg 
har lånt en stor silkemalepensel af konen, - en af 
den slags pensler, der kan holde på meget væske 
- så Round-up i et syltetøjsglas, og så ud en tidlig 
morgen. Det kunne se ud til, at det ikke har været 
nok, og nu må jeg jo efter det igen. 

DYRENE 

Og så lidt om dyrene i foråret. I slutningen af 
marts fik vi to skrukhøns. Med få dages 
mellemrum blev de lagt på hver 7-8 æg i hver 
deres anneks. Den første blev mindre og mindre 
”standfast” efter 14 dages rugning, så da vi 
gennemførte vandprøven, og der var tre æg, der 
rokkede, blev de lagt over til den anden høne, der 
viste sig at ruge på golde æg. Af de tre æg er der 
kun kommet en levende kylling, der nu får 
pasning og pleje nok til et helt kuld efter at den er 
blevet genoplivet inde på maven under konens 
varme trøje. Det har simpelthen været alt for 
koldt. Til gengæld har den første lagt sig til at 
ruge igen meget stabilt, så nu får den chancen for 
et nyt kuld. 

Og gravhunden ligger med tre skønne hvalpe. 
Godt nok efter en besværlig fødsel med 
kejsersnit. Men det var ikke kuldens skyld. 

Thomas Seeberg 

 

 



Lokalerne i Egeberg Fælleshus 
 

Agernhaven 8, udlejes på nedennævnte  
vilkår til medlemmerne af de 10 grundejer- 
foreninger der støtter huset økonomisk. 
 

Der udlejes ikke til ungdomsfester. 
   Lejen udgør kr. 1.300,- for udlejning på  
lørdage, søndage og helligdage, på fredage 
udgør lejen kr. 800,00. På andre hverdage  
(hvor dette er muligt) udgør lejen kr. 500,00. 
   Lejen betales senest 1 md. før brugsdato. 
(Lejetidspunkt for en brugsdag går fra  
kl. 9.00 til næste dag kl. 9.00. Af hensyn 
til den ugentlige rengøring kan man dog 
tidligst disponere over lokalerne fra kl. 14 
på fredage). 
    Ønsker man samtidig med reservationen 
at forlænge lejemålet (enten før eller efter  
festen) med en ekstra brugsdag - altså fra  
kl. 9.00 (fredag kl. 14.00) til næste dag  
kl. 9.00 kan dette lade sig gøre mod en  
ekstra betaling af kr. 800,- (fredag kr. 500,-) 
såfremt lokalerne er ledige. 
   

Reservation kan tidligst ske 6 måneder  
før brugsdagen og kan afgives kl. 20 - 21  
om torsdagen i baren, hvor man på  
kalenderen kan se de ledige datoer.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
Gebyr for reservation kr. 125,- betales, når 
ansøgningen om leje afleveres. 
  
Depositum kr. 500,- betales når nøgler  
modtages, og tilbagebetales, hvis der ikke  
er sket skader m.v. 
 

Udlejning til private fester kan kun ske ved 
personlig henvendelse i baren om torsdagen. 
Udlejningen starter kl. 20 og slutter kl. 21. 
 
Det er  klokkeslættet, som er anført  på 
lejekontrakten der afgør, hvem der har retten til 
lejemålet. Hvis jeg ikke er til stede, anfører 
bartenderen klokkeslættet på lejekontrakten. 
  
Hvis flere ønsker samme dato og møder 
samtidigt, foretages lodtrækning. 
 
Yderligere oplysninger kan evt. gives  
hverdage kl. 17 - 18 på tlf.nr. 4497-0037  
eller mobil 2021-8037. 
 
Tilsynsførende 
William Bierregaard 
 
 



Mange Fælleshuse 
 
På modstående side er vist en oversigt over 
Fælleshuse i Egebjerg Bykvarter.  
Og hvorfor nu det ? 
 
Jo ! I debatten om brug af Egebjerg Fælleshus 
har mange udtrykt, at de ikke forstår, hvorfor 
beboerne i Egebjerg Villakvarter ikke kan leje  
fælleshusene i Egebjerg Bykvarter. 
 
Af oversigten fremgår, at de 13 fælleshuse er 
bygget og betalt af de enkelte boligforeninger, 
der også betaler for driften.  
 
Det er altså disse boligforeninger, der ejer husene 
og suverænt kan bestemme om husene kun skal 
bruges til deres medlemmer – eller om der også 
kan ske udlejning til andre, f.eks. hvis der ønskes 
et økonomisk tilskud. 
Hvis du går en tur i kvarteret kan du se, at der er 
nogle få huse, der skilter med, at huset kan lejes. 
 
De øvrige huse kan ikke lejes. Det er en 
beslutning, som ejerne har tage, og den kan ingen 
andre ændre. 
 

 

Det er derfor ikke relevant, hvis der fortsat er 
ønsker om at leje disse fælleshuse. Det giver en 
skævhed i forhandlingerne. 
Egebjerg Fælleshus 
Som det ses af oversigten, er der 118 boliger, 
som ikke selv har et fælleshus.  
 
Det må primært være dem, der ønsker mulighed 
for at bruge Egebjerg Fælleshus. Men problemet 
er, at huset i forvejen pr år udlejes til 40-50 
privates   fester, samt til  interesseforeningerne. 
Så der er ikke er ikke megen plads til flere lejere. 
 
Over tid har beboerne i villakvarteret brugt 
mange penge til fornyelser og drift af Egebjerg 
Fælleshus – alt med henblik på udlejninger til 
private samt de 10 interesseforeningers brug. 
Det bør der tages hensyn til, når der forhandles 
om bykvarterets fremtidige mulige brug  af 
Egebjerg Fælleshus. 
 
Og så lige til sidst:  
 
Egebjergklubben er lejer af Egebjerg Fælleshus.  
Foreningen for Egebjerg Fælleshus styrer den 
daglige drift.  Finn Jappe  
   

 



 
Fælleshuse i bykvarteret, (så vidt jeg er orienteret)  
   antal boliger  forening   
Har ikke et fælleshus                   
                                                                    26                                     A/B Hjortekilen 
       6                                      B/F Thermologica 

44 B/F Egebuen  
16 B/F Agernskrænten 
14 A/B Søfronten 
12  A/B Søbrinken   

   118    118 
  
Har et Fælleshus, som  20  A/B Egebjerggård 
finansieres af boligtagerne                   135  2 stk  B/F Egebjerghaven 

                    165  2 stk  B/F Egebjergtoften 
25 A/B Vingebo 
25 A/B Egebjerggård III 
100 B/F Skotteparken 
146 B/F Egebjergvang 
 27  B/F Tøndehvælv 
47  B/F Egehøj 
40 B/F Egestrædet 
32 B/F Egely 
16  hos Egebjergtoften B/F Agernhaven 
778    778 

Har ikke et Fælleshus, men kan mod 
økonomisk støtte bruge Egebjerg Fælleshus  
                                              25  G/F Egeboderne  

(har tidligere fået tilbud,  
men har ikke ønsket)  
 

8     G/F Pyramidehusene 
    

   29  G/F Gadehusene 
(er tilsluttet) 

62 62 
I alt boliger i Egebjerg Bykvarter      958   
(I Egebjerg villakvarter er der 756 boliger)  
 
Finn Jappe  
 
 

 



 
Bredbåndsgruppen holder sit næste møde den 26. 

maj kl. 2000 i Fælleshuset 
 
Af nyt til mødet kan nævnes: 

1) Balslev A/S har udarbejdet et idéoplæg til 
os om håndteringen af valg af løsninger 
samt planlægning, etablering og drift af et 
fibernet. Ole Jørgensen påregnes at 
deltage i mødet den 26.5. 

2) Fa. Fibernet har udarbejdet et prisoverslag 
for vort eget fibernet i Egebjerg. Prisen 
pr. husstand skønnes nu at ville ligge på 
omkring 15.000 kr., hvilket er noget 
lavere end de tal, vi hidtil har set. Det 
nøjagtige beløb afhænger naturligvis af, 
hvor mange der vil være med, samt en 
række andre forhold.  Flemming Larsen 
påregnes at deltage i mødet den 26.5.  

3) ComX, hvis tjenester og priser har været 
omtalt tidligere i Egebjergbladet (februar) 
påregnes at deltage i mødet den 26.5 ved 
Carsten Tesgaard.  

4) Det undersøges p.t., om der vil være 
mulighed for en fordelagtig finansiering, 
f.eks. således at udgifterne til gravning, 
rør, etc., der udgør ca. 2/3 af de førnævnte 
15.000 kr., betragtes som en langsigtet 
infrastrukturinvestering, der betales over 
20-30 år. 

5) Der er p.t. ikke nyt vedrørende Ballerup 
Bynet, men der arbejdes efter sigende på 
sagen. Der er ikke nyt med hensyn til, om 
det i den af kommunen etablerede 
følgegruppe stærkt, nærmest énstemmigt, 
kritiserede valg af TDC som leverandør 
tænkes revurderet! Der er 
kommunalbestyrelsesmøde den 30. maj.    

 
Du kan se meget mere på 
http://www.egebjerglund-
syd.dk/Bredbaandssider/Startside.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dér findes bl.a. Presseklip, der opdateres hyppigt 
(ofte dagligt). Deri er f.eks. citeret en kommentar  
af Henning Dyremose, TDC’s administrerende 
direktør, til elselskabernes bredbåndsplaner: 
”Men jeg kan blot understrege, at vi sætter os 
på markedet længe inden de kommer i gang,”  
 
Samme dag er der en omtale af, at omtrent 
130.000 fastnet-kunder allerede har forladt TDC 
til fordel for konkurrenter og IP-telefoni, så der 
er ikke noget at sige til, at TDC nu forsøger at 
sætte sig på fiberinfrastrukturen også, så de kan 
bevare en monopolagtig stilling på 
bredbåndsmarkedet! TDC synes hjulpet godt på 
vej økonomisk gennem det faktum, at priserne 
for deres konkurrenters anvendelse af TDC’s 
fastnet er sat så højt, at investeringer i ny 
teknologi (Læs: bl.a.fiber og wimax) har en 
mulighed for at kunne konkurrere økonomisk 
med det nuværende ”kobbernet”.  
 
Situationen er efter min opfattelse betænkelig 
derved, at dominerende selskaber som TDC 
aldrig er førende med hensyn til lave priser og 
udvikling af tjenester. Det bliver spændende, 
uhyggeligt spændende, om TDC også får ”sat sig 
på” Ballerup Bynet og på Egebjerg! 

Bredbåndsprojektet drejer sig kort sagt om, at få  
 Billig/gratis telefoni. 
 Billigere TV (også digitalt og med flere 

kanaler) 
 Billigere Internet (og hurtigere). 
 Og nye tjenester så som leje af videoer 

hjemme fra PC’en, Videotelefoni samt 
meget mere.  

 
Uden at gå på kompromis med kvaliteten.  
Og den enkelte husstands samlede månedlige 
udgifter til de nævnte tjenester samt renter og 
afdrag på de førnævnte ca. 15.000 kr. skal  



indeholde en besparelse i forhold til de samlede 
udgifter til telefon (fastnet), TV og Internet i dag! 
 
Hvad betaler du i dag for Telefon (fastnet), TV 
og Internet tilsammen??    
 
Der findes i dag mange muligheder for at 
telefonere gratis eller til meget lave priser og 
uden at betale den faste abonnementsudgift. 
Kvaliteten er i langt de fleste tilfælde i orden, og 
ulemperne med hensyn til f.eks. 112-kald er løst. 
En andet ulempe kan siges at være, at gratis 
telefoni i dag oftest kræver, at begge parter 
benytter samme udbyder. Men også det arbejdes 
der på at få løst, og med den igangværende 
hastige stigning i anvendelsen af Internet-telefoni 
skal det nok inden længe blive løst.  
Bemærk i øvrigt, at IP-telefoni og VoIP kan være 
det samme som Internet-telefoni, men det 
behøver ikke at være det. Når f.eks. TDC taler om 
IP-telefoni og VoIP, men ikke om Internet-
telefoni, hænger det formentlig sammen med, at 
Internettet for dem er en ”bi-tjeneste”, medens 
telefoni fremføres gennem deres eget tele-
/datanet (se Pressenyt den 20.4.05), hvor der er 
andre muligheder og tradition for at fastsætte  
 

 

høje afregningspriser, som f.eks. de i dag for 
telefonsamtaler til udlandet gældende! På 
Internettet er priserne meget lavere. 
 
Vi vil stadig meget gerne have 
interessetilkendegivelser om det her til 
bredbaand@egebjerglund-syd.dk  
  
For: Ideen om å ta betalt for telefonsamtalene 
hører nok det forrige århundre til. Henrik 
                         
Grundejerforeningen Egebjerglund-Syd efterlyser 

stadig historisk materiale 
 
Til anvendelse på hjemmesiden og/eller et 
eventuelt festskrift er bestyrelsen interesseret i at 
samle materiale med relation til foreningens 
historie.  
 
Vi vil derfor meget gerne høre fra de, der måtte 
ligge inde med relevante tekster, billeder eller 
kort, som vi kan låne til formålet.  
 
Materialet vil naturligvis blive leveret tilbage, så 
snart vi har fået det kopieret/scannet (og det tager 
sjældent mange minutter).  

n@henrikjensen.dk (60 17 19 53)   
 
 
 

 
 

Nu er det tid til et besøg 
på din planteskole 

 
Det kolde forår har forsinket, men 

nu står alt i fuld flor, parat til at 
blive flyttet til din have, for eks. 

 
 Rhododendron, Roser 
 Buske og Stauder 
 

Se også udstillingen af flotte vandmiljøer 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.statistik.politi.dk 
er politiets nye hjemmeside, hvor man kan surfe 
rundt for at se, hvad der foregår, herunder om 
antal tyverier mv. 
   Eksempelvis viser en oversigt for Egebjerg, 
d.v.s. såvel villakvarteret som for bykvarteret, at 
der i første kvartal 2005 har været 11 indbrud i 
villaer og lignende, mens der i første kvartal 
2004 ”kun” var 6 indbrud. 
   Oversigten er farvet så venstre søjle er blå og 
vedrører år 2004, mens højre søjle er rød  og  
vedrører år 2005. . 
   Hærværk er steget fra 7 til 10 anmeldte, 
medens tyveri fra personbil er faldet fra 11 til 6 
anmeldte. 
   De øvrige kriminelle forhold er med så små tal, 
at en sammenligning endnu ikke er relevant. Men 
lad os se, hvad halvåret vil vise. 
   I mellemtiden henstilles at hundeluftere og 
andre, der færdes i kvarteret, holder øje med 
”mystiske” personer. 
   Ring eventuelt til mobil 2045 1301, der er 
installeret i en politibil, som cirkulerer i området 
eller til Gladsaxe Politi 3969 1448, hvis du ser 
noget, som kan have politiets interesse.   FJ  
 
 

 

 Egebjerg Sportsklub efterlyser 
stadig nye medlemmer. 
 
Vi spiller fodbold hver torsdag kl. 1800 på banen 
ved Skovmarksskolen. Bare mød op og spil med 
nogle gange. Bliver du – hvad vi håber – ved at 
komme sommeren over, kan vi tale om 
kontingentbetaling; hvor praksis er, at 
medlemmer af sportsforeningen, der kun spiller 
fodbold om sommeren, kun betaler 75 kr. i årligt 
kontingent. 
 
Til badminton efterlyser vi både nye 
medlemmer og reserver, som man kan ringe til, 
hvis ens makker(e) melder afbud. Ring til Frank 
Aabaad (Tlf. 4468 6468) eller send en email til 
n@henrikjensen.dk ).  
 
Ønsker med hensyn til baner til vinter 
allerede nu er også velkomne.  
 
Vore hal-timer til vinter kan læses  på vor 
hjemmeside. 
Se eventuelt mere: www.egebjergsportsklub.dk/   
 
 

 



          
 

søndag den 29. maj 2005 kl. 10-16 i Egebjerg 
 
Alle i Egebjerg inviteres hermed til at besøge nedenstående åbne forårshaver og måske få lidt 
inspiration og en snak om stauder, træer og haveindretning.  
 

 Kirsten og Thomas Seeberg, Pæremosevej 9 
 Inge-Lise Jappe, Syvendehusvej 76 
 Ingrid Bak, Udbakken 32 
 Annie og Aksel Jørgensen, Rydtoften 35 
 Elise og Frants Quottrup, Rydtoften 38 
 Anni Birgitte Møller, Rydtoften 38 

 
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).  
 
Vi håber mange i Egebjerg vil tage imod invitationen.  
 
Elise og Anni  
 
Du kan leje EgebjergklubbensGrill m/tilbehør 
for kun 100,00 kr. 

Grillen er 50 x 80 cm. 
m/regulerbar rist i rundjern 
Grillen har håndtag og hjul. 
 
Tilbehør: 
Weber grillstarter 
3 grill tænger 
3 grill paletter 
 
velegnet til party e.lign. 
 
Grillen kan transporteres i bagagerummet på 
en bil. 
 
Kan afhentes og tilbageleveres i Fælleshuset, 
Agernhaven 8 
mellem  kl. 20 og 21.30 
(når der er TorsdagsTræf) 
 
Husk depositum 500 kr. når du henter. 
 
Grillen kan reserveres hos: 
William Bierregaard 
Tlf 4497 0037/mobil 2021 8037 

Blomstervennerne holder udstilling i 
 Skovlunde Medborgerhus, Bybjergvej 10 
 
Fredag 10. juni & lørdag 11.juni kl.10 – 15 vil 
Blomstervennerne gentage succesen fra 
eftersommeren 2002 og vise deres kreativitet 
med blomster og planter fra have, mark og skov. 
 
Ud over den store udstilling vil der være 
arbejdende værksteder, hvor besøgende kan købe 
færdige blomsterbuketter. 
 
Til glæde for mange vil der også være en 
tombola med flotte blomsterpræmier. 
 
Der er gratis entre !  
 
Egebjergbladet uddeles af 4 flinke bude. 
 
Vi savner en reserve, der kan indtræde, hvis et 
bud vil holde op. 
Lønnen er rimelig: 90 kr. + feriepenge for 
uddeling af ca 185 blade. 
Ring til Jappe, 4497 2421, hvis du er 
interesseret. 



Interview med Hans Christensen 
i forbindelse med hans 25 års jubilæum som 
formand for Aagesdal. 
 
Hans Christensen beretter: 
 
Jeg kom i bestyrelsen i 1970 og har altså ”været 
med” i 35 år! 
Jeg havde været næstformand i nogle år, da jeg i 
1980 afløste 
vores farverige formand Gunnar Hvidkjær 
Johannsen.Han var formand i 10 år, men ellers 
har mine forgængere i gennemsnit holdt 4,5 år, 
siden stiftelsen i 1948. 
 
I årenes løb er der sket en meget stor udskiftning 
af medlemmer i grundejerforeningen – langt over 
halvdelen af parcellerne har de sidste 25 år skiftet 
beboere. 
De fleste tilflyttere er yngre familier med børn, 
Så vi er ikke et typisk sølvbryllupskvarter, som 
området ofte bliver kaldt. 
Jeg har personligt besøgt alle tilflytterne. Ved 
den lejlighed 
medbringer jeg en velkomst-”genstand” samt en 
hel del  

 

relevant papirmateriale – bl.a. ”10 Bud på Godt 
Naboskab i Aagesdal”,en lettere forståelig 
udgave af foreningens vedtægter 
vedr. div. ordensbestemmelser. Med ”De 10 
Bud” forsøger vi bl.a. at højne kvarterets 
”facade” (forha-ver) og fremme det gode 
naboskab. 
 
Vores kasserer, Bjørn Kraglund, og jeg går rundt 
og hilser på  
medlemmer, der har boet i grundejerforeningen i 
40 år. 
Trods den store udskiftning af medlemmer i 
foreningen har vi også 
besøgt ca. 10 familier, der har været glade for at 
bo her i 40 år. 
 
Engang kunne vi i foreningen gennemføre årlige 
vejfester, 
men det har i de sidste mange år ikke været 
muligt at samle 
tilstrækkeligt mange deltagere til disse hyggelige 
fester,der var med til at fremme naboskabet m.v. 
Til gengæld afvikler vi i forbindelse med vore 
årlige generalforsamlinger et ”udvidet socialt 
samvær”,hvor vi kommer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



hinanden ved og udvider bekendt-skabet i 
foreningen. 
Det har været en rimelig succes. 
 
Begivenheder i årenes løb: 
   Højspændingsledningerne udskiftet med 
jordkabler. 
   Slagsmål omkr. den gennemkørende trafik i 
området, 
   ”Plant grønt-Dag” 1. okt. 1989, hvor vi 
plantede 9 Egetræer 
strategiske steder bl.a. ved indkørslerne til 
Aagesdal, 
   Tiltag til snerydningsordninger uden større 
held!, 
   Oprettelse af en god forsikrings-
ordning/kollektiv grundejerforsikring sammen 
med Alm. Brand, 
 - m.fl. 
 
”Formandens Beretning” ved de årlige 
generalforsamlinger er jo 
en væsentlig del af formandens ansvar.   
 
Disse Beretninger har jeg i de  
sidste mange år kunnet krydre 
 

 

lidt med begivenheder sket i den                         
store verden uden for Aagesdal, 
idet jeg i mange år tillige har været talsmand for: 
   
Grundejerforeningerne i Egebjerg, 
 
Talsmand for Grundejerforeningerne i Ballerup 
Kommune. 
 
Medlem af Kommunalbestyrelsen,hvor jeg i 8 år 
har siddet i Udvalget for Teknik og Miljø  
 
Medlem i vores lokale SSP-gruppe og i det 
politiske SSP-udvalg m.m. 
 
Dette har også bevirket, at det har været lettere at 
besvare div. 
spørgsmål, der rejser sig ved 
generalforsamlingerne m.v. 
 
Jeg er ikke ”træt” af at være formand. Men jeg 
mener, at det snart må være tid til at 
Grundejerforeningen Aagesdal finder en yngre 
formand. 
 
Til lykke med de 25 år   F. Jappe   
 

  



Foreningerne i Egebjerg.  Websteder/hjemmesider:  
 
Egebjergklubben/Fælleshuset:    www.egebjergklubben.dk/  
Grundejerforeningen Skovbo:    www.gfskovbo.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  
Bridgeklubben:       www.bridge.dk/2123/    
Fællesvirket (i ”det nye Egebjerg”):      www.egebjerg-ballerup.dk/   
 
På mange af stederne er der links til de andre.  
Har du kendskab til andre Egebjerg-links, så giv redaktøren et praj, og listen vil blive udvidet i næste 
nummer! 
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