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SØNDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 14
I EGEBJERG FÆLLESHUS, AGERNHAVEN 8

BØRNEBILLETTER á 30 kr. købes i TORSDAGSTRÆF
Eller hos EGEBJERG GRILL og PIZZABAR, EGEBJERGVEJ 72

Fra torsdag den 9. til tirsdag den 21. februar.
Voksne kommer GRATIS med

Arrangør: EGEBJERGKLUBBEN

Bliv medlem af :

Kalenderen 2006 v/WB
Møder i fælleshuset
28.01
04.02
06.02
26.02
27.02

Øl og Vin Lauget
Gourmetklubben
Blomstervennerne
Fastelavn v/EK
Bridgeklubben

Generalforsamlinger i huset
07.02
09.02
23.02
23.02
24.02

Eftermiddagsklub
Sportsklubben
Egebjergklubben
Egebjerg Fælleshus
Billardklubben

Der indkaldes til generalforsamling i
Egebjerg Fælleshus, torsdag 23. februar
Kl. ca 20.30 (umiddelbart efter
Egebjergklubbens generalforsamling)
Egebjergbladet
Stof til feberuar-nummeret skal være
redaktionen i hænde senest 06.02.
Bladet uddeles 18.-19- februar.
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.

EGEBJERG EFTERMIDDAGSKLUB
Klubben henvender sig til de voksne, der
bor, eller har boet, i Egebjerg villakvarter.
Klubben har ca. 35 medlemmer, der
mødes første tirsdag i hver måned i
fælleshuset, og hvor vi med den medbragte
mad hygger os fra 12.00 til 16.00.
Til spisning kan kaffe, øl og vand købes i
baren, og derefter er der tid til en snak med
nabo/genbo, hvis man da ikke foretrækker
lidt kortspil, dart eller billard.
Ved højtiderne jul/påske sker der lidt
ekstra, ligesom der satses på en årlig
”skovtur ”.
Udover dette får vi løbende tilbud bl.a. til
Bakken og Tivoli.
Der sker noget hver gang, så hvis det har
din/jeres interesse med lidt hyggeligt samvær
én gang om måneden, så ring til 4497 5507
og bliv medlem.
Årskontingent for 2006 er kr. 100,00.
HUSKAT
Der er generalforsamling tirsdag den 7.
februar klokken 11.00 i Fælleshuset.
Venlig hilsen Flemming Adrian – formand

I sne står urt og busk i skjul
eller juleferien i Pæremosen
En gang i mellem spekulerer man på, hvorfor
man gør det: Går ind i foreningsarbejde og
påtager sig et frivillige tillidshverv. Aktuelt er det
opgaven som koordinator i den fælles snerydningsaftale som Aagesdal og SYD har indgået,
der giver inspiration til denne overvejelse. Det
ville have været ulige nemmere at læne sig
tilbage og deltage i kværulanternes kor, når
ordningen ikke fungerer som forventet.
Men i stedet for kan jeg nu afgive følgende
beretning fra snefronten:
2. juledag kørte vor nye snemand den første
runde i de første to centimeter sne, og det gik helt
efter planen. Natten og morgenen efter væltede
sneen ned, og vor snemand startede igen. Han
nåede fra Pæremosevej 37 A til 50 meter ned af
fortovet på Bøndermosevej. Så røg vinduesviskeren, og i mørke og snevejr med mange
parkerede biler, kan man ikke køre uden. Kontakt
til mekanikeren, der lovede at tage os som de
første, men det blev hen på formiddagen før han
fik sig gravet ud fra privatadressens hulvej.
Viskeren var fjernet fra traktoren, da han kom for
at montere den. Ud i byen for at skaffe en ny.
Den blev monteret. Snemanden blev bedt om at
genstarte. Han kunne ikke starte, viste det sig, og
så var han gået deprimeret hjem uden at give
besked til koordinatoren. Jeg ringede noget
senere for at høre, hvor han blev af, og fik så først
afbuddet, da snemængderne var for store til vores
lille traktor. Så kontakt til AT Have og Anlæg
Aps, Digterparkens snerydningsordning, der
lovede at komme og hjælpe os med sit store grej,
når han var færdig i Digterparken. Hen på aftenen
kom han med to store maskiner, og skaffede
plads de fleste steder, men maskinerne var for
store til at passere parkerede biler og chikanerne
på Egebjergvej, så han nåede ikke det hele den
nat, selvom der kørte to mand i tre timer.
Morgenen efter mødtes jeg med den gamle og
den ny snemand for at få traktoren startet. Og den
erfarne snemand startede uden problemer. Til
gengæld var snemængderne stadig for store til
den lille maskine.
Og så meldte den ny snemand, at han meget
gerne ville løses fra kontrakten så hurtigt som
muligt. Derefter viste det sig, at Juhl Nielsen, der
opbevarer vore snetraktor, havde en ældre, større
sneslynge stående. Og så gik Jørn Ishøi, der
havde indvilliget i at køre et par timer, og jeg i
gang med at få den startet. Med stort besvær fik

vi belønningen. Og kørte to meter inden den
vinge, der skal slynge sneen ud, mistede
kontakten med drivakslen. Med mekanikeren som
mellemmand lykkedes det så at finde frem til en
yngre anlægsgartner i Ballerup, som kunne låne
en mindre 4-hjulstrukket traktor hos
mekanikeren, så han kunne hjælpe os med resten.
Selvom det i mellemtiden var blevet
nytårsaftensdag startede han sidst på
eftermiddagen og kørte, indtil også den traktor
brød sammen - i hydraulikken - inden han nåede
hele vejen rundt. Næste dag tog han det meste af
resten.
Og så er tøvejret endelig kommet og har hjulpet
os med det sidste.
Nu arbejder vi på at ansætte den unge
anlægsgartner som ny snemand til at køre vores
egen maskine, når den kan klare det, og med
mekanikernes maskine, når den er renoveret og
klar til nye strabadser.
Men med disse oplevelser med den danske
vinter, tør jeg ikke garantere for, at alt går som
smurt fremover.
Jeg kan garantere for, at vi ikke bare giver op.
Og Aagesdal og SYD må evaluere og se, om vi
finder anledning til at justere vores aftale,
eventuelt anskaffe/sikre dispositionsret til noget
kraftigere materiel.
Thomas Seeberg

TEKST. ERIK HAGEN
FOTO. PER GROTH ANDERSEN

”For de gamle, som faldt,
var der nye overalt.”
Herfra skal lyde en stor tak til Egebjergklubbens
bestyrelse i almindelighed, og i særdeleshed til
personerne bag ”Torsdagstræf”. Nok engang
overgik julehyggearrangementet sig selv. Festen
bestod af de sædvanlige ingredienser, og
sammensætningen og mængden af disse var vel
også på vanlig vis, og alligevel synes jeg, måske
er jeg lidt farvet, hvilket jeg kommer ind på til
sidst, at julehyggen var ud over det sædvanlige.
Egebjergklubbens barlokale var rigtig pyntet op
til jul, og der var allerede fra begyndelsen en
meget fin stemning. Denne blev bestemt ikke
mindre, da vi så den lækre mad, der blev båret
frem. Jeg er ikke gourmet, men jeg kunne da
smage, at det smagte godt, og det må de fleste

andre tilstedeværende også have syntes, for der
blev gået til buffeten adskillige gange.
Da vi skulle i gang med at synge, viste det sig, at
Finn Roar havde måtte melde fra. Finn har stået
for den musikalske underholdning i adskillige år
til alles tilfredshed, så det var lidt af en opgave

med fra de fleste borde. Da vi gik i gang med at
danse om juletræ, blev der heller ikke sparet på
kræfterne.
Den litterære, eller hvad man nu skal kalde den,
underholdning, plejer Bent Krause at stå for, men
også fra ham var der, grundet sygdom, afbud.

for julehyggeudvalget at finde en afløser. Jeg
bruger ikke ordet ”erstatte”, for Finn Roar kan ikke
erstattes, men de fandt en virkelig god afløser.
Fredag den 14. oktober havde der i vores fælleshus været fællessang arrangeret af Fælles-virket.
Til denne vellykkede aften havde der været adskillige fra Egebjergklubbens bestyrelse, og de
fik her lejlighed til at høre Ole Mouritsen ved tangenterne. Den mand kunne de godt bruge, og derved blev det. Den musikalske underholdning var
både anderledes og også fornyende. Repertoiret
var meget afvekslende, og der blev sunget godt

Uden en sådan historie i fælleshuset kan det ikke
blive rigtig jul. Jeg husker, da Egon Andersen år
efter år fortalte/læste sine hjemmestrikkede vendsysselske julehistorier. Det var meget ofte om en
fattig lille dreng, men skæbnen magede det altid
sådan, at han fik den allerbedste jul. Et år sad
Egon og læste op: ”og så tog han benene på
nakken”. Så kiggede han ud over forsamlingen og
sagde lige så alvorligt: ”det kan man da ikke”.
Men det kan man altså godt, for det var netop
Fortsættes

hvad bestyrelsen gjorde. På mindre end et døgn
havde de fundet en oplæser/fortæller til afløser for
Bent Krause. Det blev Cathrine, der reddede min
og sikkert også mange andres julehygge-aften. På
sin egen afdæmpede facon; der var så stille at man
kunne høre en knappenål falde til jorden, fortalte
hun et juleeventyr og læste op af H. C. Andersens
”Nissen hos spækhøkeren”. Tak til Cathrine.

Vi fik naturligvis også det sædvanlige ringlotteri.
I hver serie var førstepræmien en flaske snaps og
andenpræmien en flaske vin. Der var tre serier,
men jeg fik kun købt lodder til de to. Som jeg
skrev i indledningen, syntes jeg, der var ekstra
meget julehygge denne gang, og det har noget
med præmierne at gøre. Af de to serier, jeg deltog
i, gik jeg hjem med to førstepræmier og en
andenpræmie. Nogen vil måske synes, det ikke er
rimeligt, men lotteri er lotteri.

Grundejerforeningen Egebjerglund-Syd
Vi vil stadig meget gerne have emailadresser på
medlemmerne. Send mail til
n@henrikjensen.dk
Og vi vil fortsat neget gerne låne papirer,
tegninger og fotos fra “gamle dage” til vores
arkiv på www.egebjerglund-syd.dk og eventuelt
til et festudskrift ved 60-års fødselsdagen i 2006
Henrik Jensen

Presidenten for Foreningen til Pinsens
bevarelse
Ønsker hermed alle nuværende og kommende
medlemmer et godt nytår.
Husk at Foreningens årlige generalforsamling
finder sted søndag 4. juni 2006-01-21
La Presidente

EGEBJERG KUNSTFORENING
Arrangerer UDSTILLING
LØR 18. og SØN 19. FEBRUAR 2006
I GLASHUSET, AGERNSKRÆNTEN 33

Begge dage kl. 13 - 17
LISSI ANETTE HANSEN billedkunstner
“Jeg har altid udfoldet mig kreativt, deriblandt
også med tegning og maling. I mit voksenliv har
interessen for at male taget over. Jeg er undervist

af forskellige kunstnere bl.a. Laurent Auer, Ulrik
Hoff, Gerda Swane og pt. Mable Rose.
Jeg maler i mit hjem i Hareskovby/Værløse hvor
jeg er omgivet af pragtfuld natur. Inspirationen
hentes især fra naturen både i Danmark og rejser
til udlandet, men kan dukke op fra alle kanter.
Jeg har solgt til private og kunstforeninger, malet
bestillingsopgaver og har udarbejdet Lions Club
Værløse julemærke 2003.
Mit galleri/atelier kan besøges efter aftale, hvor
jeg med glæde viser rundt.”

I Danmark
...kan du få leveret en pizza hurtigere end du kan
få en ambulance
...tror folk de lever sundt, når de bestiller en
dobbelt
cheeseburger, en stor pommes frites og en Cola
LIGHT
...skal man gå helt ned bag i supermarkedet for at
købe mælk og grøntsager og derefter stå i kø.
Tobak og spiritus kan købes lige ved døren

Den Foreløbige Antenne- og Bredbåndsforening, Egebjergnettet afholder
ordinær generalforsamling mandag den
27. marts 2006 kl. 2000 i Fælleshuset,
Agernhaven 8.
Dagsorden i henhold til foreningens love.
Lovene kan ses på www.egebjergnettet.dk
Der kan man også se, hvordan arbejdet skrider
frem. Se bl.a. under knappen Foreningen.

...er bankens yderdør altid åben og
bankassistenterne sidder i åbne kontorlandskaber
uden panserglas, men kuglepennen ved skranken
er lænket fast

Vi efterlyser flere medlemmer og sponsorer.
Se mere i artiklen sidst i bladet.
Bestyrelsen

...stiller man for 200.000 kr. bil i indkørslen, fordi
der ikke er plads i garagen, hvor den punkterede
trillebør, de slidte vinterdæk og den 12 år gamle
plæneklipper er låst inde

Grundejerforeningen Egebjerglund Syd
afholder ordinær generalforsamling den 30. marts 2006 kl. 2000 i
Fælleshuset, Agernhaven 8.

...bruger man gladeligt for 10 kr. ekstra benzin for
at finde en tank, hvor man kan spare 8 kr. på at
fylde tanken op.
...brokker man sig over at man skal betale 180%
afgift på en ny bil og køber en hvert tredje år
...har folk, der kun forlader deres lejlighed for at
arbejde og købe ind, en mobiltelefon og en
fritids/ulykkesforsikring
...er der handicap parkeringspladser foran
idrætshallen
...beklager forældre sig over at deres børn får for
lidt motion og køber en playstation til dem i
julegave
Ret tankevækkende - hva'?!

Hilsen Anita

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 klo. 1900-2400.
Du kan ringe og få mere at vide af formanden
Flemming Peters på tlf. 4466 0904.

Generalforsamling af holdes
fredag 24. februar kl. 20.00 i
Fælleshuset.
Dagsorden ifølge lovene

Flemming

Egebjerg Sportsklub afholder ordinær
generalforsamling den 9. marts 2006
kl. 2000 i Fælleshuset, Agernhaven 8.
Dagsorden i henhold til foreningens love.
Lovene kan ses på www.egebjergsportsklub.dk
Vi er som tidligere nævnt begyndt opbygningen
af en email-adresseliste over medlemmerne som
en supplerende info-kanal. Send os din
emailadresse.
Du kan skrive til post@egebjergsportsklub.dk
eller ringe til formanden på 4468 6468 eller et
andet medlem af bestyrelsen.
Nye medlemmer er stadig velkomne!
Du kan se ledige banetimer på hjemmesiden.
Henrik Jensen

Til lykke Inge-Lise

Vi er i gang med at vurdere tre potentielle
rådgivere og har tillige haft et lovende møde om
en finansieringsmodel for nettet, herunder den
enkelte husstands investering. Den potentielle
investor er KroneKapital.

Vi efterlyser flere betalende medlemmer af
den Foreløbige Antenne- og Bredbåndsforening, Egebjergnettet.
Det koster kun 200 kr. én gang for alle, og
beløbet modregnes ved etablering af
Egebjergnettet og den nye permanente forening.
Betaling kan ske til kassereren eller til
foreningens bankkonto:
Reg. nr. 2279 Kontonummer 5907-825-185.
Vi modtager også gerne sponsorbidrag, store
som små.
Firmaer m.fl. i og omkring Egebjerg kunne vel
have en forretningsmæssig interesse i at støtte
arbejdet med etablering af et fibernet i området?
Sponsorer listes på hjemmesiden, hvor de
nærmere betingelser er anført. Potentielle
sponsorer kan henvende sig til kassereren.
Sponsorbeløb tilbagebetales, hvis der ikke indgås
aftale med et rådgivningsfirma!
Foreningens kapital vil blive brugt til at købe
professionel rådgivning om projektet.
Foreningens bestyrelse har siden den stiftende
generalforsamling holdt møde hver 14. dag
(bortset fra omkring jul og nytår); referater fra
møderne kan ses på www.egebjergnettet.dk under
knappen Foreningen.
Den foreløbige forenings første og eneste opgave
er som bekendt - med hjælp af et professionelt
rådgivningsfirma - at opstille et bæredygtigt
projekt, som kan danne grundlag for stiftelsen af
den permanente forening EGEBJERGNETTET.
Bestyrelsens videre arbejde vil således i meget
høj grad afhænge af, at foreningen ret hurtigt
opnår en tilstrækkelig stor kapital.

Bestyrelsen har følgende sammensætning:
Formand: Bent Kristensen, Kastebjergvej 20,
4468 4161, bent.d.kristensen@gmail.com
Næstformand: Øivind Solheim, Pæremosevej 63,
4464 1229 oivind.solheim@tdcadsl.dk
Kasserer: Thomas Seeberg, Pæremosevej 9, 4465
1391, tseeberg@get2net.dk
Sekretær: Henrik Jensen, Pæremosevej 26,
6017 1953, n@henrikjensen.dk
Bestyrelsesmedlem: Uffe Harksen, Rydtoften 9,
4468 0820, uh@uhc.dk
Suppleant: Jørgen Jørgensen, Kastebjergvej 18,
4468 0102, vips@mail.dk
Suppleant: Birger Lund, Lerholmvej 19A, 4497
7029, raslund@mail.dk
Vort arbejde kan følges på hjemmesiden; og du er
altid velkommen til at henvende dig personligt
eller pr. email, hvis der er noget, du vil vide mere
om.
Generalforsamling holdes mandag den 27.
marts i Fælleshuset!
BallerupNettet.
Der foreligger i skrivende stund intet nyt om
BallerupNettet.
Henvender man sig til TDC som anvist på
kommunens hjemmeside, får man (den 10.1.06)
følgende besked: ” Priser og beskrivelse kan ses
på www.tdc.dk da det er TDC´s almindelige
produkter borgere i Ballerup kan få.”
Dette understreges vel også af, at TDC nu i
pressen har tilkendegivet, at man på landsplan vil
begynde helt at udfase kobberledningerne til
fordel for fiber.
TDC synes således ikke enig med Helle
Tiedeman, jf. indlæg BallerupBladet den 8.
november 2005, i det samfundsmæssigt
hensigtsmæssige i at bruge de kabler, der allerede
ligger i jorden.
Annoncering af de mere konkrete forhold i
BallerupBladet er stillet i udsigt for flere måneder
siden.

Egebjergnettet. Status.
Den gennemsnitlige besparelse er i skrivende
stund på 4.581 kr. om året i forhold til dagens
udgifter. Den er beregnet for de godt 20
husstande, fra hvem vi ved redaktionens slutning
havde fået tallene.
Den største besparelse, vi har set, vil være på
11.508 kr.! Den mindste på 1.644 kr.

kan spare! Skemaet - og regnearket til brug for
udregningen - kan også hentes på hjemmesiden.
Skema til brug for udregning af besparelsen:
Udbyder
Antal
(TDC,Tele2,Telia,
linjer/numre ?)

Telefon
Internet
Udbyder
Samlet
hastighed
(TDC,Tele2,Cyberc årlig
(kbps/kbps) ity, ?)
udgift

Vi er nu oppe på 69 betalende medlemmer.
Udviklingen i bl.a. interessen og gennemsnitsbesparelsen siden august (opgjort ved datoen for
aflevering af indlæg til Egebjergbladet i den
pågældende måned) ser således ud:

Internet

Antal
interesserede

140

Samlet
årlig
udgift

Pakke /
antal
kanaler

Samlet
årlig
udgift

Udbyder (TDC, ?)

Pakke /
antal
kanaler

Udbyder
Samlet
(Viasat,Canaldigita årlig
l)
udgift

120
Interesse i % af
725

100
80

TV

Antal betalende
medlemmer

60
40

Årlig
gennemsnitsbesp
arelse x 100 kr.

20
0
Aug Sept Okt

Nov

Jan

Gennemsnitsbesp
arelse i %

De igangværende indledende undersøgelser vil
formentlig omfatte såvel etablering af et af
foreningen selv ejet fibernet som et net, der er
ejet af en (større) bredbåndsudbyder, som f.eks.
NESA. I det første tilfælde skal hver enkelt ved
etableringen betale et éngangsbeløb (p.t.
formentlig 15.000 kr.); i det andet skal man betale
et fast abonnementsbeløb (p.t. formentlig 179 kr.
om måneden) så længe, man er koblet på. Men
priserne er faldende!
Til sin tid satser vi på at nå op på 30-50%’s
tilslutning af de i alt ca. 725 husstande, der udgør
den primære målgruppe. Ellers er der næppe
økonomi i projektet. Vi får også henvendelser fra
de omkringliggende områder, som eventuelt vil
kunne blive inddraget. Jo flere husstande, jo
stærkere står vi i forhandlinger med udbyderne.
Udfyld og indsend kuponen overfor, så vil du
modtage en opgørelse over hvad din husstand

Satellit

Navn: :
Adresse:
Telefon:
Email:
Send dit udfyldte skema til:
Bent Kristensen, Kastebjergvej 20,
Email: bent.d.kristensen@gmail.com eller
post@egebjergnettet.dk
Så vil vi snarest muligt fortælle dig, hvor stor din
husstands besparelse påregnes at blive!
De modtagne oplysninger vil blive behandlet
fortroligt og kun være kendt af Bent.
Vi vil alene medtage besparelsesbeløbet, når vi
udregner den gennemsnitlige besparelse.
Egebjergnettet vil give medlemmerne:
9 Billigere telefon!
9 Billigere TV og flere kanaler!
9 Billigere Internet og større hastighed!
9 Alle de nye digitale muligheder.
Så selv om du i dag ikke har udsigt til større
besparelser, f.eks. fordi du har firmabetalte
ordninger, så får du mange nye muligheder!

EGEBJERGKLUBBENS
Generalforsamling
Torsdag den 23. februar 2006
Kl. 20:00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
4. Forslag
2. Beretning
5. Valg af Bestyrelse
3. Regnskab
6. Eventuelt
_____________________________________________________________________________
Som formand vil jeg opfordre alle til at møde op, for derigennem at være med til at
bestemme hvad vi skal bruge Egebjergklubben til i fremtiden.
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.
Med venlig hilsen Bjørn Kraglund

