Beboerannoncer
Skrald til genbrug afhentes af kommunen i
lige uger. Det er tarveligt, hvis man smider
skrald over hækken til naboen. Inge-Line
Hvor er det dejligt at se, at det godt kan
lade sig gøre, at få de parkerede biler væk
fra Syvendehusvej. --- Det må der være
mange, som har bemærket.
Nu er det ”spændende” om de bliver væk, -Det kan jo lade sig gøre, Med ”Vor Herre´s”
hjælp (snevejr) Mvh HLB, Syvendehusvej 14.
Kontorstol med 5 hjul
Kan afhentes gratis. Ring 4466 1432
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Egebjergklubben
Egebjerg Fælleshus
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G/F Egebjerghøj
G/F Egebjerglund-Nord
Bredbåndsforeningen
G/F Egebjerglund-Syd
G/F Skovbo
G/F Pilehøj

Egebjergbladet
Stof til marts-nummeret skal være
redaktionen i hænde senest 04.03.
Bladet uddeles 18.-19 marts
Udlejning af lokalerne i Egebjerg
Fælleshus, Agernhaven 8
Man kan få nærmere information om
reglerne på Egebjergklubbens hjemmeside
www.egebjergklubben.dk (se under
Torsdagstræf) eller ved henvendelse til
tilsynsførende William Bierregaard i
TorsdagsTræf kl. 20.00 – 21.00.

Gratis madres
Vendbar, hård/blød
190x70x17 i flot stand. Tlf . 4497 6048
Egebjerg Vinklub pusler
med planer om en rejse til Spanien fra
30.sept. - 8. okt. Med fly til Madrid, bustur
rundt på den spanske højslette og retur med
fly fra Barcelona. Der er kun 13 dobbelt
værelser, så tilmelding haster
Nærmere oplysninger kommer her i bladet.
Hvis du er interesseret bør du allerede nu
kontakte formanden
Finn Ipsen, Tranemosevej 59, tlf: 4497 8226
Indkaldelse til
Generalforsamling
I Egebjerg Gourmetklub
Mandag den 06. marts kl. 19.00
I Egebjerg Fælleshus
Dagsorden
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Valg af dirigent
Mesters beretning
Regnskab og evt. budget
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse m. fl.
Kommende arrangementer
Indkomne forslag
Eventuelt
Bestyrelsen

I sne står urt og busk stadig i skjul
-

Et mellemspil

I skrivende stund, 4. februar, går det jo meget
godt, med snerydningen altså. Vi har skrevet
en ny aftale under med den unge entreprenør,
jeg skrev om i sidste nummer, John’s
Anlægsteknik v/John Nielsen, Jonstrupvej 117,
Ballerup, og dermed har vi igen forladt ideen
med en efterlønner fra området, i hvert fald
for en stund.
Men som man kunne læse i sidste nummer af
dette blad, måtte der gåes på akkord i den
akutte situation. Til gengæld har vi allerede
haft stor glæde af, at John kan komme med en
4-hjulstrukket minitraktor med store hjul, der
kan komme igennem, hvor vores egen lille
maskine må give op. Og han kan sætte en
reservemand på opgaven, når det kniber for
ham selv.
Aagesdal og SYD har aftalt, at vi skal drøfte,
om der er behov for at ændre på aftalen, som
jo går ud på, at vi skal have kørt runder med

vores egen traktor. Det forudsætter, at vi
finder tilbage til modellen med en efterlønner,
der ser det som en ufordring at komme ud
med vores lille maskine før sneen bliver for
tung, og derfor flere gange ved kraftigt
snefald. Og det er måske ikke helt let.
Et alternativ vil være en kombiaftale, som den
der rent faktisk fungerer nu uden at være
aftalt. Den tredje mulighed vil være at lave en
aftale med en professionel, der råder over
tilstrækkelig maskinkraft og arbejdskraft til at
opgaven kan løses med sikkerhed. Hvis vi har
råd til det, er der ingen tvivl om, at jeg vil
anbefale den sidste løsning.
Men nu skal vi forhandle, og så kan der
komme en løsning i næste nummer af
EGEBJERGBLADET.
Thomas Seeberg

EGEBJERGKLUBBENS
samt FÆLLESHUSETS
Generalforsamlinger
Torsdag den 23. februar 2006
Kl. 20:00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab

4. Forslag
5. Valg af Bestyrelse
6. Eventuelt

Bjørn Kraglund, Egebjergklubben / Jan Tegner, Fælleshuset
Som formand for Egebjergklubben vil jeg opfordre alle til at møde op for derigennem
at være med til at bestemme Egebjergklubbens fremtid.
Det er især meget vigtigt at de yngre medlemmer kommer og forhåbentlig er villige til
at tage en plads i bestyrelsen. For uden dette tiltag kan det blive svært at fortsætte
Egebjergklubben i den nuværende form.

Nu gælder det !

Også i Egebjerg Fælleshus

Om et par dage er der generalforsamling – først i
Egebjergklubben og umiddelbart efter i
Fælleshuset.
Egebjergklubben er ”moderforeningen” som tager
initiativ til at skabe arrangementer til glæde og
gavn for beboerne i Egebjerg Villakvarter.
Det kræver, at der er en bestyrelse, som ”gider”.

Fælleshuset har sin egen bestyrelse som i det
forløbne år har sørget for at vedligeholde huset,
så det har været klar til udlejning til private fester
og til brug for de mange interesseforeninger.
Det kan virke lidt underligt, at der skal være
selvstændige bestyrelser for henholdsvis Egebjergklubben og for Egebjerg Fælleshus. Men det
ville være voldsomt, hvis en bestyrelse skulle
styre både klub og hus. Så derfor !
Også Fælleshuset får tilskud fra kvarterets
grundejerforeninger. Hertil kommer leje fra 60
private fester samt fra interesseforeningerne.
På udgiftssiden er der leje til kommunen samt
udgifter til vedligeholdelse af huset.
Det kræver en ny person med regnskabssans,
som kan overtage foreningens regnskabssystem.
Hvis ikke vi finder denne person er vi på den.
Der er 11 interesseforeninger som brugere af
huset. Tænk hvis de må afstå fra brug af huset,
fordi vi ikke kan finde en ny kasserer på torsdag.

Årets 4 større arangementer: Fastelavnsfest,
Midsommerfest, Banko for børn og voksne samt
”Julehyg” med fællesspisning er et must.
Samme er Egebjergbladet med 10 numre pr år og
barpasning i TorsdagsTræf.
Hertil kommer sporadiske arrangementer som for
eksempel ”Førstehjælpskursus”, Foredrag osv.
Økonomien er god. Overskud fra arrangementer
og tilskud fra Grundejerforeningerne dækker
udgifterne til Egebjergblad og møder mv.
Men vi mangler yngre beboere, som vil tage over,
når vi gamle siger ”Nok er Nok”
Vi ses forhåbentlig på torsdag kl. 20.00
Der er sørget for gratis drikkevarer til de
fremmødte.
Finn Jappe

Fælleshusets generalforsamling afholdes
umiddelbart efter Egebjergklubbens generalfors.
Og der er stadig gratis drikkevarer ! Finn Jappe

Kursus i Førstehjælp
Igen, igen
Kurset sidste efterår var en suc´ces. 27
deltog , selvom der kun var plads til 22.
Mange har bedt om en gentagelse. Bare
ikke om tirsdagen.
Det ønske imødekommes nu.
I samarbejde med Beredskabsforbundet
arrangerer Egebjergklubben igen et
kursus – denne gang på torsdage,
nemlig 20. og 27. april samt 4. og 11.
maj
kl. 19.00 – 22. i Egebjerg Fælleshus,
Agernhaven 8.
Deltagerbetaling er lige som sidst 125kr.
Tilmelding til Ulla Houe Tlf 4468 6468,
snarest og senest søndag 16. april.

Fælles Fastelavnsfest søndag 26/2
I mange år har Fællesvirket fra det ny Bykvarter i
samarbejde med FDF og ældrecentret Egely holdt
fastelavnsfest i Egelys overdækkede atriumgård.
På samme dag har Egebjergklubben holdt
fastelavnsfest i Fælleshuset, Agernhaven 8.
Sådan bliver det også i år, men med den tilføjelse, at
Fællesvirket inviterer beboerne i villakvarteret til at
deltage i deres fest, og Egebjergklubben inviterer
beboerne i Fællevirket til at deltage i deres fest.
Altså:
Børn fra det ny bykvarter, kan senest 21.februar for
30 kr. købe billet hos Egebjerg Grill og Pizzabar,
Egebjergvej 72 til Egebjergklubbens fastelavnsfest
Børn fra villakvarteret kan for 20 kr. købe billet til
Fællesvirkets fastelavnsfest hos Bageren i Bygaden.
Børn får travlt. Fællesvirkets fest er fra kl. 11 - 14
Egebjergklubbens fest starter kl. 14.00
Voksne deltager gratis

Grundejerforeningen Egebjerglund Syd
afholder ordinær generalforsamling den 30. marts 2006 kl. 20:00
i Fælleshuset, Agernhaven 8.
Dagsorden i henhold til foreningens love.
Lovene kan ses på www.egebjerglund-syd.dk
Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at du på
hjemmesiden bl.a. kan læse om sneordningen og
om kommunens regler for fortovsrenholdelse.
Der er også et link til vejrudsigten for Ballerup.
Vi har som bekendt en email-adresseliste over
medlemmerne som en supplerende info-kanal.
Send os din emailadresse.
Du kan skrive til post@egebjerglund-syd.dk eller
ringe til et medlem af bestyrelsen.
Henrik Jensen

Egebjerg billardklub søger flere aktive
medlemmer.
Du kan læse lidt mere om os her
http://www.egebjergbillardklub.dk/
Spilletiderne er mandag-onsdag kl. 1900-2400.
Du kan ringe og få mere at vide af formanden,
Flemming Peters, på tlf. 4466 0904.
Generalforsamling afholdes den 24. februar kl.
20:00 i Fælleshuset, Agernhaven 8.
Dagsorden ifølge lovene.

INTERESSEFORENINGER I EGEBJERG 11.02.2006
ANTAL MEDLEMMER. Plus forbrug af dage.

Egebjerg Gourmetklub
V/ Leif Aage
Mellemvej 14 A
Tlf.: 4015-9053

31

8

Egebjerg Billardklub
V/Flemming Peters
Pæremosevej 53
Tlf: 4466-0904

32

52

hverdage kl.16.00-24.00,
Iflg. reservation sidste fredag i hver md. Kl.17-24
+ 3 andre dage, heraf højst 1 fredag eller lørdag.

Egebjerg Bridgeklub
V/ Dan Bartoldy
Kastebjergvej 36
Tlf: 4466-0730

55

33

alle onsdage i sæsonen 1/9-30/4 kl.17.30-24.00
ved generalforsamling og jul fra kl.16.30. + 3 andre
dage, heraf højst 1 søndag.

Eftermiddagsklubben
V/ Flemming Adrian
Kærvænget 7
Tlf: 4497- 5507

32

15

Første tirsdag i måneden kl. 11-17
+ 3 andre dage, heraf højst 1 lørdag eller
søndag.

Egebjerg & Omegns Ølbrygger 15
& Vinmagerlav
V/ Bjarne Thougaard Kristensen
Lundemarken 19, 4532 Gislinge
Tlf: 5941-1000

8

4 mandage kl.18-24 + 4 andre dage, heraf
højst 1 fredag eller lørdag.

11

8 tirsdage kl.20-24 + 3 andre dage
heraf højst 1 lørdag eller søndag.

10

10 hverdage, heraf højst 2 fredage eller
lørdage.

51

Alle torsdage kl.17.30-24 .00 + 7 andre dage
til brug for div. arrangementer og div. dage
til brug for bestyrelsesmøder og bestyrelsesfest.

Kulturhistorisk Forening for
Egebjerg og Omegn
V/ Per W. Johansson
Bøndermosevej 9
Tlf: 4497-2738
Egebjerg Sportsklub
V/ Frank Aabaad
Pilehøjvej 35
Tlf.: 4468-6468

80

170

4 mandage kl.16-24 + 4 andre dage heraf højst
1 lørdag og 2 søndage

Egebjergklubben
V/ Bjørn Kraglund
Aagesdalsvej 5
Tlf: 4497-1677

713
husstande

Egebjerg Vinklub
V/ Finn Ipsen
Tranemosevej 59
Tlf: 4497-8226

60

7

Blomstervennerne
V/ Elise Quorttrup
Rydtoften 38
Tlf: 4497-2420

32

11

Ældreidræt og stavgang
Lise Riise
Agernskrænten 58
Tlf: 4466-1262

80

4

Fællesvirket (Bykvarteret)
Søren Andersen
Egebjergtoften 118
Tlf: 4468-9224

7 hverdage kl.14-24, heraf 1 fredag

11 mandage kl.19-22, fortrinsvis den første
mandag i måneden samt 1 årlig salgsudstilling,
fredag, lørdag og søndag.

Mange tilbud i Egebjerg
Som man kan se på modstående side er der rigtig
mange tilbud i kvarteret !
Bag de anførte adresser gemmer sig kreative
personer, der stiller sig til rådighed for et bredt
udsnit af aktiviteter, som beboerne kan dyrke.
De anført personer og telefonnumre ændrer sig
måske en kende, når de kommende generalforsamlinger er overstået. Men initiativet vil bestå.
Vi kalder disse foreninger for interesseforeninger,
og de har alle en base i Egebjerg Fælleshus, hvor
de mødes for at dyrke deres interesser.
Det kan anbefales, at beboerne melder sig ind i en
eller flere af foreningerne, og på den måde kan
skabe sig et ståsted og kan lære andre at kende.
Vi bor i et dejligt kvarter, men skal ikke bure os
inde bag ligusterhækken. Hellere møde op og
lære andre beboere at kende. Måske med følge i,
at de kan give dig en hjælpende hånd, når der er
behov for dette,
Jappe

Redaktør søges

I mange år har jeg bestridt posten som den
ansvarshavende redaktør. Det har været morsomt,
men også tidskrævende !
Bladet fremstilles via elektronisk post, hvilket er
mere enkelt end metoden med klippe/ klistre.
Nu føler jeg , at det er på tide, at de yngre træder
til. Det er så heldigt, at der ved den kommende
generalforsamling er en ledig bestyrelsespost.Så
tidspunktet er det rette. Jeg er nu 71 og glemmer !
Ring 4497 2421 for oplysninger. Finn Jappe

BUSDRIFTEN TIL EGEBJERG
GENNEM TIDEN
Af Per W. Johansson.
Før udstykningerne til sommerhusgrunde
begyndte i Egebjerg efter 2. verdenskrig, boede
der meget få mennesker herude. Så busdrift hertil
var naturligvis ikke rentabel. Det, der satte det
hele i gang, var egentlig en aftale mellem
kroejeren på Herlev kro og forskellige
vognmænd, der mere eller mindre på bestilling
kørte fra Brønshøj Torv til Herlev kro. Dengang
kørte sporvognen kun til Brønshøj. Da denne linie 2 - blev forlænget til Husum Torv, blev det
derfra, busserne startede.
Flere personer forestod fra begyndelsen den lidt
svingende busdrift, men navnet R.J. Nielsen blev
det, der blev stående. Han grundlagde
busselskabet “Herlev-Ruterne” (de grå busser),
som med årene kom til at betjene hele området
mellem Husum-Hjortespring-Ballerup-JonstrupVærløse og Hareskov.
Man gik den halve vej
Men det barske Egebjerg var længe stedbarn i
bussammenhæng. De første herude, der kollektivt
rørte på sig, var grundejerforeningen Pilehøj, der
i 1946 forespurgte, om der ikke bare om
søndagen i sommertiden kunne blive sat nogle
busser ind. På det tidspunkt var busdriften blevet
udvidet til Skinderskovvej-Tippevangen (ved
“Papyrotex”); men de sidste ca. 2-3 km til Pilehøj
måtte man gå. Det gjaldt naturligvis også de
øvrige sommerhusejere i Egebjerg. Tilladelsen
blev ikke givet, og ansøgningen blev lagt i
syltekrukke.
Når det kunne knibe med at få tilladelse til
udvidelse af busdriften, hang det også sammen
med, at det efter krigen kunne knibe med at
skaffe dæk til busserne og få tildeling af ekstra
benzin, der var rationeret.
Det hører med til historien, at der også var nogle
vognmænd, der allerede i trediverne og
begyndelsen af fyrrene havde fået tilladelse til
rutekørsel med hestevogn! Ifølge Else Giesing,
der med sin mand allerede i 1935 bosatte sig på
Egebjergvej (over for Bøndermosen), var der en
gang imellem en vognmand, der kørte herud med
opsatte træbænke på ladet og overdækket med en
presenning!

1948 - busser helt til Egebjerg
Endelig i maj 1948 lysnede det. R.J.Nielsen fik
med sin linie 152 tilladelse til søndagskørsel til
Egebjerg! De første måneder sluttede ruten ved
Skovvej; siden blev den afkortet til Pileagervej,
hvor der blev etableret en lille holdeplads med
ventebænk og et lille udhængsskab med
køreplaner.
Efterhånden gik udvidelsen slag i slag. Der blev
samme år også givet tilladelse til vinterkørsel og
lidt efter lidt blev søndagskørslen udvidet med
dagskørsel. Som følge af S-togets forlængelse til
Ballerup i 1949, fik Herlev-Ruterne koncessionen
udvidet, så linie 152 nu også kørte til Ballerup
station; en stor fordel for Egebjergborgerne, der
nu kunne køre med toget til Ballerup i stedet for
til Husum.
De hyggelige Herlev-Ruter
Fra 1951, da min familie fik sommerhus herude,
benyttede jeg jævnligt bussen, selv om man
naturligvis cyklede om sommeren. “HerlevRuterne” var hyggelige busser. Det var de samme
faste chauffører, som man lærte at kende; til dels
de samme passagerer, så snakken gik lystigt. Og
busserne var oftest fyldt. Jeg husker især én
chauffør, som vi af en eller anden mærkelig
grund kaldte “tante Laura”! Han var jyde og kørte
altid - sommer og vinter - med bare arme! Også

strækningen Husum-Jonstrup benyttede jeg fra
1954, da jeg gik på Jonstrup Statsseminarium.
Et fællestræk ved disse private buslinier var, at de
var meget pålidelige. Det gjaldt fx også Lars
Iversens “blå busser”, vi benyttede fra
holdepladsen ved Søndermarken til Husum. De
strejkede aldrig! Det kan man derimod ikke sige
om “De Forenede Rutebilers” røde busser i
Gladsaxe (garageanlæg på Colusbusvej), som
overtog Herlev-Ruterne i 1962. I “De Forenede”
indgik i øvrigt De Grønne Busser, Gladsaxe
Ruterne og De Røde Omnibusser, som var blevet
sammensluttet allerede i 1952.
Strejker
I den kommende periode indtil 1974, da HT
overtog “De Forenede”, var driften jævnligt
plaget af strejker, så set fra passagerernes side
kan man hævde, at “småt var godt”. I
lønforhandlingssituationer var buschaufførerne
blevet mere slagkraftige, når de var mange i et
sammensluttet busselskab, og bedre blev det
naturligvis ikke, da HT overtog koncessionen på
alle
de
private
busselskaber
i
hele
hovedstadsområdet. Jeg var selv medlem af HT´s
Trafikudvalg i perioden 1982-86 og husker alene
fra disse fire år adskellige strejkesituationer.
Herlev-Ruternes gamle 152 hedder i dag 69, og
der har i øvrigt været andre linienumre ind
imellem. I de senere år har Egebjerg også fået
busbetjening på Nordbuen med 154 E, der kører
mellem Hundige og Værløse. Endvidere er HT
blevet til HUR, hvori der indgår nogle private
selskaber, så det kan efterhånden være svært at
finde ud af det hele!
Kilder: Egne oplevelser og fotos samt pluk fra
bogen“Herlev-Ruterne”v/ Hans-Henrik Thomsen
(udgivet af “Sporvejshistorisk Selskab” 1995).

Det var meningen jeg her på denne plads ville
have skrevet et referat af det nyligt afholdte
stævne i lavet, men for det første var næsten alle
brødrene mødt frem, og for det andet skete der
ingen ændringer i sammensætningen af rådet. Jeg
vil i stedet bringe et vers fra Benny Andersens og
Povl Dissings sang ”Go´ nu nat” for at beskrive
den gode stemning der var den aften og den halve
nat. En særlig hilsen til Kirsten Seeberg fordi hun
havde taget harmonikassen med.
Vi har sunget
vi har grædt, vi har grint.
I flere timer har vi haft det smadder fint.
Det gi´r no´et at tænke på
nu da timerne bli´r små
- - - (nynnes)
Go´ nu nat
og gå nu lige hjem.

Med broderlig hilsen Erik

Egebjergnettet

9 Kabel TV til lavere priser. I dag får man
med TDC, stor pakke, ca. 35 kanaler for
knap 300 kr. om måneden. De samme 35
kanaler fra f.eks. ComX koster 140 kr. pr.
måned.

9 Mbit/s forbindelse for de samme penge
(eller mindre); naturligvis med
ubegrænset brug døgnet rundt.
9 Regningen kan også i Egebjergnettet
splittes op, så arbejdsgiveren fortsat kan
betale bredbånds-/internetdelen.
9 Dit hus bliver ca. 100.000 kr. mere værd
og lettere at sælge. Den gennemsnitlige
besparelse på ca. 500 kr. om måneden
kan forrente og afdrage et almindeligt
fastforrentet prioritetslån i huset på ca.
100.000 kr. – uden afdragsfrihed, flekslån
eller lignende.
9 Du får billigere telefoni; gratis hvis du
bruger de mange nye systemer på
Internettet som f.eks. SKYPE – og
videotelefoni mellem to PC’er med en
Messenger (ICQ, MSN, Google, Yahoo
med flere).
9 Nye tjenester som Internet via TV’et, leje
af film og video via Nettet, Videotelefoni,
med meget mere.

9 Betaler du eller din arbejdsgiver i dag ca.
300 kr. pr. måned for din
bredbåndsforbindelse, vil du med
Egebjergnettet (eks. ComX) få en 10/10

Eller som det blev udtrykt på et møde sidste år af
én, der ikke tidligere havde været den store
fortaler for nettet, om de mange nye muligheder
for online-spil, filmleje, flere TV-kanaler, etc. Til

Vi efterlyser fortsat flere betalende
medlemmer af den Foreløbige Antenne- og
Bredbåndsforening, Egebjergnettet. Vi efterlyser også sponsorbidrag, store som små.
Generalforsamlingen afholdes mandag den 27.
marts kl. 20:00 i Fælleshuset.
Vi hører jævnligt bemærkningen. ”Vi har
arbejdsgiverbetalt bredbånd, så Egebjergnettet
har ingen interesse for os nu”. Men
Egebjergnettet med en gedigen fiberforbindelse
til det enkelte hus er meget mere end ”bredbånd”
og har flere fordele:

lavere priser: ”Vi bliver nødt til at få det her
gennemført; ellers gider vore børnebørn snart
ikke besøge os mere!”
Vi er nu oppe på, at de betalende medlemmer af
foreningen udgør godt 10% af den primære
målgruppe på ca. 725 husstande. Vi er ved at se
på, hvor megen gedigen rådgivning, vi kan købe
for de penge, vi har; men flere kontingent- og
sponsorkroner ville være en meget stor fordel for
projektet.
Hvis du ønsker at have muligheden for at
tilslutte dig et Egebjergnet senere, f.eks. når din
arbejdsgiverbetalte ordning måtte ophøre, er det
nu du skal støtte os. Om nogle måneder kan det
være for sent.
Der er intet nyt om BallerupNettet. Det er stadig
TDC´s almindelige produkter og priser borgere i
Ballerup kan få.”
Vort arbejde kan følges på hjemmesiden
http://www.egebjergnettet.dk/
Se under knappen Foreningen. Eller ring til Bent
Kristensen, Kastebjergvej 20, telefon 4468 4161.
Bestyrelsen

