
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beboerannoncer 
Lægeskift 
Efter 32 år som praktiserende læge stopper jeg 
den 1.juli. Min praksis overtages af lægerne 
Bettina Mortensen & Erik Peltz-Andresen. 
Adresse ændres  
fra Kildesvinget til Bydammen 1 G. 
Jeg har ferielukket 12/6 – 30/6, hvor der henvises 
til kvarterets øvrige læger. 
Med venlig hilsen: Læge Erik Jacobsen. 

   
Troldhasselgrene  
i varierende længder sælges til små priser. 
Jappe 4497 2421 

   
Torsdagen den 4. maj mistede jeg min dejlige 
hunderem i skoven, et sted mellem Skovgærdet 
og den første bålplads. 
Det er en rund læderrem med bronzebeslag. Der 
er findeløn til den der har fundet den. 
Telf. 44 64 66 63 

   

Stof til juni/juli-nummeret skal være 
redaktionen i hænde senest d. 6. juni 

Bladet uddeles 17.-18. juni 
 

Udlejning af lokalerne i Egebjerg 
Fælleshus, Agernhaven 8. 
Man kan få nærmere information om 
reglerne på Fælleshusets hjemmeside 
www.egebjergfaelleshus.dk eller ved 
henvendelse til tilsynsførende William 
Bierregaard i TorsdagsTræf  kl. 20-21. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N Y T   F R A  E G E B J E R G   
G O U R M E T K L U B 
Gourmetklubbens medlemmer var søndagen den 
23. april gæster i Rudi Kocisko’s slovakiske 
restaurant, også kaldet Fælleshuset i Egebjerg. 
Entrédrinken var en slovakisk snaps, krydret med 
enebær. 
Og så gik de sultne gæster ombord i noget der 
heder Halusky s bryndzov. Det er en pastaret 
lavet på mel og kartofler, med fåreost og bacon. 
Det er en ret der lægger bunden i sultne mine-
arbejderes mave. – Også i vore! Den næste forret 
var Kapustova Polievka, som er en syrlig surkåls-
suppe med skovsvampe.  Begge forretter smagte 
pragtfuldt, men nu måtte man ”slå mave” lidt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til dette tidspunkt havde Rudi overtalt sin ven 
Robert Grondzel (også fra Slovakiet) til at kom-
me og spille en romantisk koncert af en russisk 
komponist på sin kontrabas. Robert spiller til 
daglig i det Kongelige Teater og i Operaen. Det 
var pragtfuld musik. 
Efter pausen fik vi serveret Gulas Knedlikom, 
som er gullasch med knødler og brød. Gullaschen 
var blevet kogt dagen i forvejen (se billede) i en 
kæmpegryde ude i Rudi’s have. 
Til alle retterne serveredes fadøl fra Slovakiet og 
hvidvin samt rødvin fra Slovenien. 

 
Desserten bestod af Strudel kage med fyld enten 
af birkesmarmelade eller æble, flot pyntede med 
gelé og piskefløde. Hertil Kaffe. Så kunne vi 
heller ikke rumme mere. 
Det var en spændende og dejlig middag og vi 
siger tak til Rudi og hans kæreste, Anki, samt til 
Wally, Kjeld, Solveig, Ole og Karen, som var de 
hjælpende hænder til det store flotte måltid. En 
helt speciel tak til Robert. 
På Egebjerg Gourmetklubs vegne, Birgitta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oversigt over foreninger i Egebjerg 
I sidste nummer af bladet bragte vi en artikel med 
navnet Tilflytterservice. I denne artikel stod der, 
at der i februarnummeret havde været en oversigt 
over interesseforeninger i Egebjerg. Det er rigtigt 
nok alt sammen, men det var måske nok en anelse 
naivt at tro, at ret mange havde gemt bladet. Det 
bliver der nu rådet bod på, ved at vi bringer over-
sigten igen. Den skulle være i overensstemmelse 
med virkeligheden, og som det ses, er der nok af 
aktiviteter at vælge imellem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Egebjergnettet  
   Bestyrelsen arbejder p.t. på at få et konkret 
tilbud frem gennem en form for udbudsrunde. I 
den fase holder vi kortene lidt tæt til kroppen, og 
der er derfor ikke meget at offentliggøre. 
   Vi satser dog på, at vi inden sommerferien kan 
offentliggøre en tidsplan for fremlæggelse af et 
konkret projekt, eventuelt i en foreløbig form, i 
Egebjergbladet og på www.egebjergnettet.dk . Se 
knappen Foreningen.  Eller ring til Bent 
Kristensen, Kastebjergvej 20, tlf 4468 4161.  
   Antallet af betalende medlemmer er fortsat i 
stigning, og vi har nu passeret medlem nr. 106 
(en tilgang på 30 siden marts i år).             
Medlemskontingentet til foreningen - og 
sponsorbidrag - skal finansiere en professionel 
rådgivning i det videre forløb,  hvorfor vi kan 
bruge mange flere medlemmer i denne fase.  
   Så herfra skal nok engang lyde en opfordring til 
at blive medlem af foreningen. Det koster kun 
200 kr., der kan indsættes på vores konto i 
NORDEA, Ballerup: Reg. nr.  2279 
kontonummer 5907-825-185. 
Se også Finn Jappes indlæg i Egebjergbladet i 
april-nummeret.  
Den foreløbige formue bruges alene til at købe 
rådgivning for.                         Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gamle olietanke falder for ny lov! 
I efteråret 2005 trådte en række nye miljøregler 
nemlig i kraft for olietanke på under 6000 liter – 
dvs. den type olietanke, som står i mere end 
300.000 villaer rundt om i Danmark. 

Har man en nedgravet, glasfiberbelagt stålolie-
tank, skal man som udgangspunkt udskifte den 40 
eller 50 år efter fabrikationsåret, afhængig af 
type. Har man derimod en overjordisk ståltank, 
indendørs eller udendørs, skal den senest sløjfes 
efter 30 eller 40 år. Overjordiske plasttanke skal 
man udskifte efter 20 år. 

Hvis det er tid til at udskifte olietanken, skal man 
sørge for at tømme den. Derefter skal man enten 
fjerne hele tanken eller afmontere påfyldnings-
studsen og olierøret samt blænde tanken af, så det 
ikke længere er muligt at fylde olie på. Kom-
munen skal have besked om, at olietanken er 
blevet sløjfet, og hvordan det er sket. 

Installerer man en ny olietank, skal kommunen 
have besked senest 14 dage, før den bliver sar op. 
Desuden skal man sørge for at få en tankattest fra 
oliefyrsteknikeren.    
         EH 

 

 

 

 

      

       Vi bygger om, indretter 

              parkeringsplads samt 

              flytter bede. 

 

                Kig ind og find et flyttetilbud 

           Se også efter vores nye tilbudsavis, 

               som er på vej til vores kunder. 

 

 

 

 

 



”Jamen, jeg spiser da min vitaminpille”  
Interessen for helse og sundhed er øget de senere 
år. Vi er blevet mere bevidste om, at en sund livs-
stil giver øget velvære og færre sygdomme samt, 
at kombinationen af kostvaner, levevis og motion 
er grundlæggende for vores sundhed. Med kost-
vaner menes ernæring, vitaminer og mineraler. 
Vores kost er i dag sammensat anderledes. Der er 
mere fastfood og flere forarbejdede produkter. 
Mange produkter er i dag intensivt fremstillet for 
at holde produktionsomkostningerne nede, og 
dette går desværre ud over kvaliteten i vores 
fødevarer. Flere og flere foretrækker da også de 
økologiske varer, som er fri for pesticider, 
tungmetaller og tilsætningsstoffer, som ikke er 
gavnlige for kroppen..  
Til trods for en øget fokus på sundheden, lever 
mange i dag et liv, der ofte er præget af stress og 
jag. Det dræner kroppen for både næring og 
energi, og ofte resulterer denne levevis i, at der 
tages nemme løsninger mht. kost og ernæring – vi 
”glemmer” vigtigheden af at spise groft, grønt og 
fiberrigt, men vi snupper måske en vitaminpille 
som kompensation for den dårlige samvittighed. 
”Al sundhed starter i tarmen” 
For at vores krop er velfungerende og i balance, 
er det vigtigt, at vores tarmsystem er i orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tyndtarmen er det sted, hvor vi optager næring. 
Her sidder væv med nogle små ”sugerør”, der 
optager næringsstoffer fra kosten. Næringsstoffer, 
som vores milliarder af celler bruger, så kroppen 
til stadighed kan fungere optimalt. Hvis disse 
sugerør er tilstoppet af slagger (affaldsstoffer), 
kan tarmen ikke fungere optimalt og nærings-
stofferne optages dårligt eller slet ikke. 
Det samme gælder for vitaminpillen, som rent 
faktisk blot ryger gennem fordøjelseskanalen! 
Alene af denne årsag er det så vigtigt at få renset 
ud, så vores fordøjelse hele tiden fungerer. 
I tarmen findes ligeledes en meget fin mikroflora. 
Hvis denne kommer ud af balance ved f.eks. 
forkert eller dårlig kost, overdreven brug af 
nydelsesmidler eller medicinindtagelse, kan der 
ske en overvækst af skadelige bakterier og 
svampe, som vil udvikle sig som parasitter og 
dermed er grobunden lagt for en masse 
forskellige problemer. 
Når mange mennesker i dag går rundt med 
mave/tarm plager som forstoppelse, diarré, 
oppustethed efter måltider eller allergier, astma, 
hudlidelser, migræne, får infektioner, muskel-
smerter eller bare har følelsen af at være ”tappet”, 
så er årsagen som oftest at finde i en ikke optimalt 
fungerende fordøjelse. 
 
 
 
 
 
 
 



Zoneterapi – ”et tryk under foden” 
Zoneterapi er en behandlingsform blandt mange, 
som kan give kroppen det skub, der skal til for, at 
den renser affaldsstofferne ud. Med tryk under 
foden på kroppens udrenseorganer - dvs. nyrer, 
lever, lunger og tarmsystem stimulerer man disse 
til at arbejde mere effektivt, og kroppen kan der-
med få mulighed for selv at regulere sig i balance. 
Mange, der får zoneterapi, synes, at behandlingen 
desuden er afslappende – og ofte falder man i søvn.  
Med den øgede fokus på sundhed, er der heldigvis 
flere, der også ser zoneterapien som forebyggende 
behandling for at bevare en god sundhedstilstand.  
Kjeld Simonsen 

*** 

 
der kan vanke bøder, hvis du 
som husejer lader bjørnekloen 
gro? 

 
I fremtiden kan hus- og haveejere blive idømt 
bøder, hvis de undlader at bekæmpe den aggres-
sive kæmpebjørneklo på deres grund. 

Bjørnekloen er en skærmplante og breder sig 
hurtigt, når den først har nået at sætte frø. Det er 
derfor spildte kræfter at bekæmpe den på offent-
lige arealer, hvis man ikke gør det samme på privat 
område. Samtidig kræves der naturligvis samar-
bejde på tværs af kommune- og regionsgrænser. 

Det er ikke på grund af dens udseende, at bjørne-
kloen skal udryddes, for den er skam ganske 
dekorativ når den får god plads, men fordi den er 
giftig. 

Det bliver en langsigtet kamp at få udraderet bjørne-
kloen, der stammer fra Kaukasus, fra danmarks-
kortet. Frøene kan overleve adskillige år i jorden.
           EH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 
 
Overskriften er ”lånt” af Robert Storm Petersen, 
som i 1915 udgav en samling fortællinger under 
denne titel. Den ene fortælling i denne samling 
hedder ”Tretten Øre” og handler om en lille 
mand, der er kommet til at skylde 13 øre. 

Jeg vil ikke skrive om gæld, det er også så 
kedeligt, men om et ønske. Fælleshusets 
bestyrelse, som jeg er medlem af, havde bedt FU, 
Fællesudvalget for grundejerforeninger i Ege-
bjerg, om at formidle husets ønske, som lød på 50 
kr. i tilskud, svarende til 13 øre om dagen pr. 
husstand, til samtlige grundejerforeninger, hvilket 
også skete. Men der kunne desværre ikke blive 
enighed om disse 13 øre men derimod om 11 øre. 

Færre udlejninger, og især en meget større varme-
regning end budgetteret, har bragt Fælleshusets 
økonomi i en miserabel forfatning. Derfor dette 
ønske om en stigning i tilskuddet fra 25 til 50 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er muligt, at der blandt bidragyderne er 
nogle, som er af den mening, at Fælleshusets 
bestyrelse skal være taknemmelig, fordi de er 
villige til at ”ofre” 11 øre om dagen på Fælles-
husets alter. Til dem må jeg sige, og jeg skriver 
dette på egne vegne og ingen andres, at det er jeg 
ikke. For det første betaler jeg, naturligvis, det 
samme som alle andre, og for det andet, og det er 
det vigtigste, er Egebjerg Fælleshus vores alle 
sammens. Det er jo ikke for bestyrelsens skyld, at 
vi søger om tilskud, men for at vi kan have et 
fælleshus, vi alle kan være tilfredse med. 

For de 13 øre (nu blev det kun 11, og så må vi 
leve med det) er den enkelte husstand med til at 
sikre, at vi har et fælleshus. Et hus, hvor der er en 
masse aktiviteter, og som den enkelte kan leje til 
hvilket formål det skal være; dog ikke ungdoms-
fester. Det er måske ikke her og nu, man har brug 
for huset, men for at være sikker på, at det er der, 
når og hvis man selv kunne få glæde af det, må 
man tage den sure byrde på sig og betale det lille 
beløb. 

Venlig hilsen 
Erik Hagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NYT FRA EGEBJERG FÆLLESHUS 
Fælleshusets bestyrelse vil gøre meget for at 
imødekomme brugernes ønsker. Der er godt nok 
lavvande i pengekassen i øjeblikket, men for det 
første er det jo heller ikke sikkert, at alle ønske 
koster en masse penge, og for det andet kunne der 
ske det, at den pekuniære situation ændrede sig til 
det bedre. 

Med brugerne mener vi både dem der lejer 
lokalerne til en privat fest, men bestemt også dem 
der har glæde af faciliteterne i. f. m. andre 
aktiviteter. 

Med ønsker tænker vi på alt fra stort til småt. Vi, 
bestyrelsesmedlemmerne, er desværre ikke 
tankelæsere, så når vi hverken hører ros eller 
klager, må vi formode at alle er rimeligt tilfredse, 
men det lyder samtidigt ikke særlig sandsynligt. 

Har nu noget ris eller ros, angående Fælleshuset, 
hører vi meget gerne fra dig. Du skal ikke udøve 
selvcensur; skriv hvad du vil og læg guldkornene 
i postkassen ved Fælleshusets indgangsdør. Du 
kan også, som noget nyt, skrive til vores mail-
adresse som er følgende: 
post@egebjergfaelleshus.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pioneren Bent Ahlgren 
  
døde i marts, men sætternissen havde været på 
spil i sidste nr. af bladet, så derfor kommer disse 
mindeord først nu. 

Bent var en yderst driftig mand, dels som for-
mand for Egebjergklubben nogle år, men også 
som medlem i flere af kvarterets andre 
foreninger. 

Selv om Bent og Gunhild flyttede fra Rydtoften 
til Måløv for et par år siden, kom de ofte i Fælles-
huset, dels for at hygge sig med vennerne, men så 
sandelig også for at give et nap med, når der var 
brug for det. 

Bent var bevidst om sin sygdom, men han ville 
”dø med støvlerne på”, så få uger før hans død 
blev hans 70 års fødselsdag fejret med brunch for 
ca. 60 personer, der både talte familien og en stor 
venneskare. 

Bent blev bisat fra Skovvejskirken, hvor der bag-
efter blev budt på kaffe, øl – og jazzmusik – for 
sådan ville Bent også gerne have det. 

Eve og Flemming 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Foreningen til Pinsens bevarelse 
holder generalforsamling 

den 4. juni 2006 kl. 14 
Hvad med at tilbringe nogle timer i den grønne 
skov med en flok glade mennesker? Det er da 
tilbud, man ikke kan sige nej til. 
Pak frokostkurven, tag tæppe og/eller klapstole 
og evt. bord med og vær ved indgangen til skoven 
(Ved Skovgærdet) kl. 12. Herfra går vi samlet til 
bålpladsen, hvor vi vil vederkvæge os med 
frokostkurvens indhold. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kl. 14 er vi så klar til selve generalforsamlingen 
med følgende dagsordenspunkter: 1) Præsiden-
tens beretning, 2) Valg af præsident, ordens-
marskal og skriver. 
Tag familie, venner, naboer og andet godtfolk 
med i skoven den 4. juni. Måske får de lyst til at 
blive medlemmer i Foreningen til Pinsens bevarelse! 
På gensyn den 4. juni. 
La Presidente 

 

 



Hvem og hvad er Foreningen til Pinsens 
bevarelse? 
Foreningen, der blev stiftet den 30. maj 1993, 
består af en flok glade mennesker, som samles 1. 
Pinsedag for sammen at hygge sig nogle timer sig 
i vores dejlige skov. 
Kl. 12 er alle (forhåbentlig) ankommet til lågen 
”Ved Skovgærdet”, hvorfra turen går til 
bålpladsen, hvor vi slår os ned for at nyde, hvad 
der nu har sneget sig med i frokostkurven i form 
af fast og flydende næring. 
Kl. 14 er alle tilstrækkeligt forsynet og venter 
spændt på, at generalforsamlingen går i gang. 
Efter præsidentens alenlange beretning er der 
valg af præsident, ordensmarskal og skriver. Det 
er også på dette tidspunkt, at nye medlemmer 
optages. 
Foreningen til Pinsens bevarelse en kontingentfri 
forening med kun én forpligtelse, nemlig at 
medlemmerne skal melde afbud enten til et andet 
medlem, til ordensmarskallen, til skriveren eller 
præsidenten. Fravær 2 år i træk uden afbud 
betyder eksklusion, men det skal ikke tages så 
alvorligt. Man kan altid blive medlem igen. 
På gensyn til nuværende og kommende med-
lemmer den 4. juni kl. 12 ved lågen Ved 
Skovgærdet. 
la Presidente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du kan leje Egebjergklubbens 
grill m/tilbehør for kun 100 kr. 
 
Grillen er 50 X 80 cm. 
m/regulerbar rist i rundjern. 
Grillen har håndtag og hjul. 
Tilbehør: 
Weber grillstarter 
3 grillgænger 
3 grillpaletter 
Velegnet til party eller 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. 44 97 00 37 / mobil 20 21 80 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forældre til skolebørn gider ikke 
bestyrelsesarbejde! 

Når vi på Egebjergklubbens generalforsamling 
talte om, og problematiserede, at der ikke var 
mange kandidater til klubbens bestyrelse at vælge 
imellem, er det et lille problem sammenlignet 
med de problemer, visse skoler står over for, når 
der skal vælges repræsentanter til skolebestyrel-
sen. På visse skoler bliver bestyrelsen så lille, at 
den ikke er beslutningsdygtig. 

Så det er ikke udelukkende interesseforeninger, 
der har svært ved at få fornyet bestyrelsen. Også 
når det gælder andre, og i mine øjne væsentligere, 
områder, børnenes skole og fremtid, er det svært 
at mobilisere en interesse for sagen. 

Hvad børnene angår, kan ikke rigtig stille noget 
op, men jeg mener, at vi i Egebjergklub-regi skal 
bruge den viden, vi har om os selv og vore 
medmennesker. Vi, underforstået de aktive, skal 
drive foreningen for dem, der kommer, og ikke 
mere tale om alle dem, der ikke kommer. Vi slår 
et søm i dørkarmen og hænger nøglen til huset 
vedhæftet en lille seddel, hvorpå der står: 

Sidste mand M/K lukker og slukker.            EH                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farvel til læge Erik Jacobsen  
Huset på Kildesvinget er 1. juli solgt til en yngre 
familie med to børn. 

Trods mange store anstrengelser har det ikke 
været muligt at sælge huset som lægepraksis - 

ej heller muligt for de to ”nye” læger at finde 
lokaler i området. 

De to ”nye” læger, Bettina Mortensen & Erik 
Peltz-Andresen er først i 40-års-alderen og har 
været læger i 10-12 år. De er – som det kræves i 
dag – begge speciallæger i almen medicin. 

Deres praksis drives fra Bydammen 1 G. 

Erik Jacobsen takker for mange gode år i 
kvarteret. Det gør mange i Egebjerg vist også. 
Erik Jacobsen er blevet kendt som en meget 
omhyggelig – nærmest pertentlig – læge, der altid 
ville det bedste for sine patienter – også hvis det 
betød, at han ringede om aftenen med resultater af 
prøverne, der var taget samme dags eftermiddag. 

Med en 60 timers arbejdsuge er Erik Jacobsen nu 
”slidt op”. Vi er mange, der vil savne ham. 

Finn Jappe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VÆR AKTIV 
Den ene undersøgelse efter den anden viser, at 
aktive mennesker lever længere. Med aktiv 
menes ikke kun at løbe rundt oppe i skoven, men 
især det at bruge hovedet. Nu er det ikke noget 
mål i sig selv at leve længe, men hvis man har en 
god tilværelse, er det da dejligt, hvis livet varer 
nogle år endnu. 

Der er gode muligheder for at være aktiv i 
Egebjerg. Vi har et rigt foreningsliv, og der er frit 
valg på alle hylderne. 

Det er bare med at slå til, mens tid er, for det kan 
senere komme til at koste kørekortet, hvis man 
ikke, i de offentlige myndigheders øjne, er men-
talt frisk. Justitsminister Lene Espersen vil have 
indført nye regler, der indebærer en helbreds-
undersøgelse af alle personer over 70 år, der skal 
have fornyet kørekortet, og det er ikke ude-
lukkende det fysiske, lægen skal checke. 

Hvis fremmødet til den nyligt afholdte general-
forsamling var repræsentativt for beboerne her i 
kvarteret, rent aldersmæssigt, er der mange i 
Egebjerg, der skal til lægen inden længe. Så se at 
blive aktive og bevar kørekortet og den dermed 
meget større mobilitet.                                      EH 

 

Fodbold.  

 
Vi spiller hver torsdag kl. 1800 på banen ved 
Skovmarksskolen. Se evt. 
www.egebjergsportsklub.dk  
 
Medlemmer fra 16 år og derover har fortrinsret, 
men vi kunne sagtens være flere, end vi var sidste 
år, så alle er velkomne.  
Bare mød frem, så er du med, når holdene sættes. 
Hvis du efter nogle torsdage ønsker at blive fast 
medlem, taler vi om betingelserne for 
medlemskab.  
 
Badminton næste vinter.   
Har du allerede nu ønsker om banetildeling, så 
skriv til post@egebjergsportsklub.dk eller ring til 
Frank Aabaad (4468  6468).  
Vi har fået flere haltimer, som kan ses på 
hjemmesiden.  
Er I et eller flere par, der ønsker en fast bane for 
jer selv en gang om ugen, så sig til.   
 
Send os din emailadresse. 
Nye medlemmer er Velkomne!            

Henrik 
    

 



 
 

 


