TorsdagsTræf holder juleferie
Torsdag den 14. december er sidste åbningsaften i
år. Vi starter igen torsdag den 4. januar 2007.
I lukkeperioden kan der foretages
lokalereservation hos William Bjerregaard på tlf.
2021 8037, hverdage kl. 17 – 18.
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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.
ÄÄÄÄ
Næste nummer af bladet udkommer week-enden
den 27. – 28. januar
Sidste frist for indlæg er den 17. januar kl. 1200
BEBOERANNONCE

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
Forsiden til dette nummer er tegnet af Kirsten Seeberg

Grønt Råds valgmøde på rådhuset
Jeg ankom ca. 10 minutter før mødet startede.
Udenfor stod vores egen Hans Christensen og
talte med en, og da han så mig, var hans
kommentar ”Hej Jørn! Kommer du også” Hans
forklarede, at der var reserveret et bord til os, og
at de havde holdt et formøde, hvor de havde
besluttet, hvem der skulle stille op fra
grundejerforeningerne (GODT - så behøver jeg
ikke at melde mig, tænke jeg), Borgmesteren
indledte mødet og takkede for det store fremmøde
(ca. 60), derefter forklarede han om
sammensætningen, og om hvorfor det grønne råd
skulle vælges i Ballerup.
Kun i to områder var der lagt op til kampvalg.
Det ene var en gruppe af løse personer, der
ønskede at stille op, det anden område var vores
gruppe, grundejerforeningerne . Men før der
skulle være valg, trak to kandidater sig og stillede
op som suppleanter , så direkte valg var ikke
nødvendigt. Valgt blev vores egen Christian
Halgaard fra Skovbo og Hans-Henrik Rytter fra
Toftholm, og suppleanter blev Hans Christensen,
Aagesdal og S.E. Nissen, Skovlunde Syd.

Derefter gik vi over til at smage på den
økologiske mad og øl, og det var en oplevelse for
ganen, Jeg kan huske, at jeg var der tre gange,
men det var små portioner, så det var vel i orden.
Herefter takkede formanden for teknisk udvalg,
Helle Tiedemann og borgmesteren endnu engang
for det store fremmøde og det pæne valg, og vi
gik derefter alle hjem, mætte og tilfredse.
Så nu mangler vi bare at se, hvad der kommer ud
af vores andel i Det Grønne Råd.
Hvis du vil læse mere om Det Grønne Råd må du
gøre det på kommunens hjemmeside
www.ballerup.dk
Jørn Ishøi
ÄÄÄÄ
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Husk lejeforhøjelser fra 1.1.2007
for brug af Egebjerg Fælleshus
Fra 1. januar bliver lejen 600 kr. for hverdage,
1500 kr. for lørdage eller søndage og 900 kr., hvis
man vil have en ekstra dag i fb. med en lørdag, så
en lørdag/søndag kommer til at koste 2400 kr.

Banko
53 voksne og 10 børn havde fundet vej til
Fælleshuset for at deltage i det årlige bankospil.
Der var helt klart en større tilslutning end sidste
år. Måske var det fordi vi også havde annonceret i
bykvarterets blad Egebladet og endvidere havde
sat sedler på de 2 lokale Nettoers opslagstavler –
det er ikke nemt at sige.
Som så ofte før var der nogle der vandt flere
gange, men sådan er det nu engang i spil.
De der vandt, gik hjem med rigtig flotte
gevinster. Naturligvis flæskestege, ænder og
rødvin som det nu hører sig til, men også
ribbenssteg, bornholmerfjerkræ, lammekølle,
krondyrbov, culotte, svinemørbrad og meget
andet blev båret hjem til hjemmene i Egebjerg.
For slet ikke at tale om den store kurv med and, 2
fl. vin, kaffe, chocolade, marcipan og andre
lækkerier. Kort sagt alt til en hyggelig aften.
Sidegevinster var der naturligvis også masser af.
Helt usædvanligt var der ikke mindre end 4 gange
banko på samme fulde plade. Det var der nu taget
højde for, så efter en hurtig lodtrækning kunne
taberne trods alt glæde sig over at få en flaske
god rødvin som trøstpræmie.
Til næste år håber vi på, at endnu flere børn vil
tage deres forældre med.
Lone Tegner

FOTOS: Jørn Ishøi

JULEHYGGE
i TorsdagsTræf den 7. dec. 2006

Nu er tiden kommet hvor Egebjergklubben igen
indbyder til julehygge med dejlig mad fra den
store buffet med mange forskellige delikatesser
for enhver smag.
Her har vi muligheden for at sige glædelig jul til
venner og bekendte i en hyggelig atmosfære.
Underholdning med rejseguiden og entertaineren
Bent Krause, som på sin sædvanlige meget
morsomme og stærkt satiriske facon vil fortælle
en julehistorie over, hvad der er sket og hændt her
i kvarteret. Mon ikke det bliver en rigtig
julehistorie ?
Efter buffeten spiller Finn Roar alle de dejlige
julesange, som vi vil synge med på. Aftenen
slutter traditionen tro med, at vi danser rundt om
det smukt pyntede juletræ.
Billetter a´ 80 kr. vil blive solgt i TorsdagsTræf,
Agernhaven 8 og hos EGEBJERG GRILL &
PIZZA BAR, Egebjergvej 72 fra fredag den 24.
nov. til den 3. dec.
Der er kun 60 billetter, der sælges efter først til
mølle princippet.
Bjørn Kraglund

Tidskapsel nr. 156
I begyndelsen af 1996 blev der iværksat et
Projekt Tidskapsler over det ganske land. Her i
Ballerup blev bl.a. Egebjergklubben spurgt, om vi
ville deltage i projektet. Det ville vi, så
bestyrelsen nedsatte et lille udvalg bestående af
Inge-Lise & Finn Jappe samt undertegnede.
Fra Kommunen fik vi udleveret en gennemsigtig
kasse af plast, vel 40cm x 30 cm. Vi skulle fylde
seks ting i kassen og derefter begrunde vores valg
på et medfølgende registreringsskema. Derefter
skulle kassen forsegles og udstilles, først i
Ballerup, siden på Københavns Rådhus sammen
med alle de andre tidskapsler.
Vi valgte og begrundede følgende:
1. Micro-radio med ørepropper fordi behovet
for information og underholdning voksede stærkt
i 90´erne. Der var derfor udviklet små
transportable radioer, så man kunne blive
underholdt, også når man kørte i bus eller tog.
2. 1 flaske vin fra Chile på grund af boykot af
Frankrig. Frankrigs præsident tillod i 1995/1996
prøvesprængning af atombomber. Det fik mange
danskere til at boykotte franske vine og købe vin
.

fra alle mulige andre lande i stedet. Nogle smagte
ikke så godt.
3. Cykel og cykelhjelm (i miniudgave) fordi der
først i 90érne kom gang i salget af cykler. Men
først efter nogle år lærte man, at en cykelhjelm,
især til børnene, var en god ting. Måske hjalp
det, at Statsministeren ved en bestemt lejlighed
viste sig iført cykelhjelm.
4. Diskette samt Egebjergbladet januar 1996.
I 1995/96 blev priserne på EDB til hjemmebrug
overkommelige. Foreningerne fik derved
mulighed for at redigere på en skærm og via en
diskette at udskrive medlemsbladet. Disketten
indeholder omtalte Egebjergblad.
5. Kondom og glidecreme. Kendte personer
deltog i kampagnen mod AIDS og anbefalede, at
man foruden kondom også brugte vandbaseret
glidecreme.
6. Mobiltelefon i legetøjsudgave
Mobiltelefonerer blevet meget populære. De er
til stor hjælp for håndværkere og erhvervslivet i
øvrigt, men bruges også som potensforlængere.
Forhåbentlig lærer danskerne at slukke, så det
irriterende misbrug på offentlig steder stopper.

Sådan var vores tanker dengang. Jeg lader det
være op til den enkelte læser at vurdere
udviklingen siden da, på de nævnte ting. Men det
kunne være sjovt at se Tidskapslerne igen. Eller
at se opdateret versioner.
Lis Folke
ÄÄ ÄÄ

Noget om snerydning
Sæsonen nærmer sig, og snetraktoren er efterset
og køreklar. Det er stadig sådan, at der fejes, når
der er faldet to cm. sne eller mere og så vidt
muligt inden klokken 7 morgen. Ved vedvarende
snefald fejes flere gange.
Som noget nyt er traktoren blevet forsynet med
en saltlægger. Og som man har kunnet læse i
Egebjergbladet, er der banket nogle grønne tynde
rør i jorden på grænsen mellem de to
grundejerforeninger, idet kun SYD har ønsket, at
der saltes.
Det er stadig muligt at blive optaget i en
mailgruppe hos undertegnede, der er
kontaktperson til snemanden, med henblik på, at

man kan få elektronisk besked, hvis der skulle
opstå problemer med rydningen.
Og husk: Under alle omstændigheder er det den
enkelte grundejer, der har ansvar for rydningen.
Snetraktoren kører som en hjælp, men der er
ingen garanti eller grundejeransvar hos
traktorføreren. Han er forsikret som ansat hos os,
og vi er i grundejerforeningerne forsikrede, hvis
sneordningen medfører skade på ejendom, løsøre
eller køretøjer.
Og husk at sætte affaldsbeholderen væk fra
fortovet ved udsigt til sne mandag morgen.
Jeg har skrevet til Teknisk Forvaltning om
problemet, og har fået dette svar:
I forbindelse med tømning af diverse beholdere
kan jeg oplyse, at det er en del af kontrakten, at
beholdere skal sættes tilbage hvor de er taget.
Ligeledes står der i affaldsdirektivet som gælder
for borgere i Ballerup Kommune, at beholdere
skal sættes ud til skel nærmest kørevej.
Snekoordinator for Aagesdal og SYD
Thomas Seeberg
Pæremosevej 9
4465 1391
tseeberg@get2net.dk

Indian Summer i Pæremosen

Husker du, da . . ?

Det har da været et usædvanligt vejr, og et helt
usædvanligt godt vejr for dansk vinavl. Som man
måske kan huske, plantede jeg 120 vinstokke
sidste år i tryg forvisning om, at nu skulle de
vokse til for så om tre år, når jeg går på pension,
at være i fuld bæring.

Glade dage i Egebjerg

Men vejret snød mig. Der har allerede været
druer på i år. !5 kg. blev det, og suppleret med
druer fra eget og venners drivhus blev det til en
pæn portion, som har massegæret i min 70 liters
emal-jerede gruekedelindsats i kælderen, og som
nu skal gære færdig i fred og ro og indtil efter
jul..

De mange børn gav grundlag for i nogle år at
afholde de berømte byfester.

En optælling viser, at der 1. januar 2006 i
Egebjerg var 381 børn i alderen 6-16 år.
En voldsom ændring i forhold til slutningen af
1970-erne, hvor der var 650 børn i den alder.

Og så er jeg begyndt at eksperimentere med at
tilføre en tidligere produceretvin med egespåner,
passende mørkbrændte i ovnen.
Men ellers går det godt. Hundene bliver
nødtvungent hjemme, kattene stortrives, og vi har
fundet ud af, hvor Sofus er henne, når han ikke er
hjemme i længere tid. Han er på Torsagervej,
hvor rare mennesker taler pænt til ham uden at
de lokker ham til at tage fast ophold. Herligt.
Årets kyllinger stortrives. Nu varer det ikke
længe før hanekyllingerne begynder at slås, og så
skal de fleste af med knoppen og så ned i gryden
til den lækreste cock au vin.
Sådan en fritgående hanekylling på 5-6 måneder,
den smager af meget. Så meget, så mindre
fuldbefarne gourmet’er opfatter det, som den
smager af for meget. Ak ja, industriproduktionen
forkæler nutidens smagsløg, så de mangler
udfordringerne fra de helt rigtige råvarer som
fritgående hanekyllinger..
see06

Konceptet var nogenlunde ens i de år, hvor
byfesterne blev afholdt i en weekend:
Gratis morgenkaffe med musik og underholdning

Så videre til spejdernes grund på Tranemosevej,
hvor kommunalpolitikerne kæmpede mod folk fra
Egebjerg og Hareskov Tambur Korps underholdt.
Derfra videre til gratis Sildebord, hvor der igen
var musikunderholning samt var tombolaer.
Weekenden sluttede med en kroaften med musik i
lokalerne, hvor Fælleshuset nu holder til.
Det var et kæmpe arrangement, hvor børnene fra
”Bjørnebanden” puklede for at flytte borde og
stole fra sted til sted, og hvor der i barer og
tombolaer var en samlet omsætning på 25.000 kr.
Betingelserne ændrede sig lidt efter lidt.

Børnenes alder steg og deltagerne begyndte at
medbringe egne drikkevarer, så der ikke blev

Aldersfordelingen i Egebjergklubbens
område
Fra kommunens statistiske kontor har vi fået en
oversigt over områdets beboere fødselsår og alder
pr. 1. januar 2006. Opdelt i aldersgrupper ser
oversigten således ud:
AldersGruppe
0-3 år
4-6 år
7-9 år
10-12
13-15
16-18
19-21
22-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-90
I alt

Antal
106
70
95
125
97
95
51
16
19
80
174
174
206
129
181
182
155
68
39
36
2093

Denne oversigt kan så supplere spørgeskemaundersøgelsen som refereret andet sted i dette
blad og indgå i Egebjergklubbens og
interesseforeningernes overvejelser om
fremtidige arrangementer og initiativer.
See06

Redaktionen
Ønsker alle en rigtig glædelig
overskud fra barer og tombolaer til at betale
musikerne.
Men det var sjovt, mens det varede.
Jappe

Jul
og et godt
Nytår
med tak for mange gode indlæg i året der
gik og håb om endnu flere indlæg i år
2007

Vedrørende anmeldte indbrud i Egebjerg
Som en opfølgning på den glædelige nyhed i
sidste nummer om den faldende kriminalitet i
Egebjerg, bringer vi her i samarbejde med
Gladsaxe Politi en oversigt over, hvor tyverier
mv. har fundet sted i 2005 i vort område. Vi kan

supplere med en helt aktuel, helt lokal statistik: I
EGEBJERGBLADETs område blev der i de første
tre kvartaler i 2006 anmeldt 4 indbrud, mod 15
anmeldelser i de tilsvarende kvartaler i 2005.
see06

DUFTEN AF AMERIKA
Tekst og foto: Per W. Johansson.
Hvornår man som barn første gang hørte om
Amerika, fortoner sig noget i det uvisse. Jeg er
lige ved at tro, at min første “viden” om Amerika
stammer fra Chr. Winthers “Flugten til Amerika”,
hvor Emil og Peters fantasifulde billeder nok
kunne få længsler op i én.
Da jeg efterhånden havde været i det meste af
Europa, syntes jeg, det kunne være spændende
for første gang at opleve lidt af Uncle Sam’s store
land “over there”. Det blev til en grupperejse med
“Papuga Rejser”, som jeg havde gode erfaringer
med. På en 14 dages tur (her i september-oktober)
til USA’s østlige byer og et smut inden for i
Canada ville jeg godtnok ikke opnå at blive en
helbefaren Amerika-rejsende, men ville dog nok
få nogle spændende oplevelser.
Disse forventninger blev indfriet til fulde. USA
tog én med storm. Vi besøgte Washington D.C.,
Baltimore, Philadelphia, New York og Buffalo,
inden vi kørte over grænsen til Canada på rejsens
sidste fire dage. De længste ophold havde vi i
Washington, New York og Toronto. Det hele
kunne naturligvis kun blive en duft af de enkelte
steder; men rejsen var vel tilrettelagt, og vi
koncentrerede os om de kendte steder.

USA
Mange tanker flyver gennem ens hoved, når man
står ved de kendte steder. Hændelser bliver
nærværende. På Arlington heltekirkegård i
Washington D.C. passerede begivenhederne
således revy, da man stod ved J. F. Kennedy’s
grav og lidt derfra Robert Kennedy’s. Lincoln
monumentet er imponerende; men mest
betagende var det dog, da vi stod på Capitol Hill,
Kongressens hovedsæde, hvor verdensomspændende beslutninger er blevet truffet.
Efter den 11. sept. 2001 er turister forment
adgang mange steder. Præsidentboligen, Det
Hvide Hus, som man tidligere kunne komme ind
og se noget af , er - ikke overraskende afskærmet fra offentligheden. Således også
forsvarsministeriet Pentagon. Capitol er det også
svært at få adgang til.
Men Washington rummer meget andet at interesse. Personlig er jeg en hund efter museer, og i
Smithsonian museerne kan man få måneder til at
gå. Desværre nåede jeg kun det ene kunstmuseum
samt rum- og luftfartsmuseet. Sidstnævnte er
fantastisk. Washington fornemmes som en åben
og grøn by omkring Potomac floden, og den
gamle bydel Georgetown byder på en historisk ,
mere afslappet og hyggelig stemning.
Fortsættes næste side

På turen mellem byerne havde vi vor egen
luksusbus til rådighed, og meget måtte vi nøjes
med at opleve gennem busruderne. Videre mod
New York gjorde vi ophold i Baltimore og
Philadelphia. Sidstnævnte er den gamle
hovedstad, hvor Uafhængighedserklæringen 1776

blev underskrevet i Independence Hall. Nærved
kan i en nyopført museumsbygning ses den
berømte Liberty Bell. En eftermiddag her i denne
historiske by og smukke by efterlader dog kun et
alt for overfladisk indtryk.
New York var vel højdepunktet. Der skal mere
end få ord til at beskrive denne verdensby, men
“forrygende” og “betagende” kan vel bruges.
Vores hotel lå tæt ved Times Square og
Broadway, så mere centralt kunne man ikke
ønske det. Fra mit værelse på 21. etage havde jeg
en fin udsigt, men de fleste bygninger omkring os
ragede meget højere op. I de fire dage, vi opholdt
os i N.Y. havde vi fortættede oplevelser, som jeg
dårligt nok har fået bearbejdet helt endnu.
Det kan næppe overraske, at det føltes som
noget særligt at sejle ud til Liberty Island med
Frihedsgudinden og pludselig befinde sig ved
foden af denne 92 m høje kæmpestatue, symbolet
for det frihedselskende folk. Men også den er
lukket for turister efter 11. sept. Også Ellis
Island, naboøen, hvor millioner af indvandrere fra
1892 - 1924 har passeret gennem portene, inden
de blev godkendt som US-borgere, gav én
fornemmelse af historisk vingesus. Her er
indrettet et interessant museum om
indvandringen.
Følelsen ved at stå ved “Ground Zero”, stedet

hvor World Trade Center stod nær spidsen af
Manhatten, var dog overvældende. Stadig samles
hundredvis af amerikanere og turister dagligt i
andægtighed ved dette mindested, hvor o. 3000
uskyldige mennesker mistede livet. Overfor er
den stedlige kirke indrettet som mindekapel.
New Yorks højeste bygning er altså nu igen
Empire State Building fra 1931. Denne engang
verdens højeste er mildest talt også
“breathtaking” - sikken udsigt! Denne bygning
var både direkte og i overført betydning et af de
absolutte højdepunkter i N.Y.
CANADA.
Afstandene mellem disse byer på østkysten er
kun o. 200-300 km og overkommelige på
motorvejene. Ligeledes til den canadiske grænse,
hvortil vi - efter en helt trafikmæssig smertefri
kørsel - og efter at have passeret Buffalo ankom
på turens 9. dag. Grænseformaliteterne var her modsat situationen i lufthavnene - lempelige.

givet plads til lidt mere af den oprindelige natur
omkring vandfaldene. Men oplevelsen af de
gigantiske vandfald var dog ikke ringere!
Der er to vandfald: Det amerikanske, Rainbow
Falls, og det canadiske, Horseshoe Falls, som er
det største. Men imponerende er de begge to, der
hvert sekund - med en øredøvende brusen -sender
tre millioner liter af Niagaraflodens vand videre
på sin strøm mellem Erie og Ontario søerne. Vi
skulle sejle ud til bruset med “Maid of the Mist”,
hvilket kunne lyde lidt betænkeligt. Men alle
passagerer iførtes regnslag med hætte, så derfor
blev vi kun lidt våde!.
De sidste dage var forbeholdt Toronto, en flot,
moderne storby på 3,4 mio. indbyggere med
mange skyskrabere; ikke overfyldt med
turistattraktioner, men bestemt et besøg værd.
Størrelsen går først rigtigt op for én, når man fra
toppen af det ca. 350 m. høje CN-Tower nyder
udsigten over byen beliggende ved Ontario søens
bred.
Når alle indtrykkene fra 14 lidt hektiske dage har
sat sig, bliver amerikanernes og canadiernes
venlighed og hjælpsomhed stående tilbage som
noget markant. Utrolig mange virker glade og
afslappede - og de kan lide at sludre! Blot man
har siddet et par minutter på en cafe eller bænk, er
man i snak med nogen. Også selv om man ikke
åbenlyst skilter med, at man er turist. Og utroligt
nok kender man Danmark!

Et af turens store clou ventede os nu forude:
Niagara Falls. Vi havde én overnatning i byen af
samme navn, og her oplevede jeg nok turens
største skuffelse: Et mini Las Vegas. Egentlig
kunne man jo nok have forventet det. Hvor
mange turister indfinder sig, kommer det
kommercielle i højsædet. Havde man dog bare

Vi var heldige med hele forløbet. Godt vejr;
hyggelige medrejsende; gode hoteller. Samlet set
kan man vel efter to ugers ophold højst sige, at
man har fået en duft af Amerika; men opholdet
dér har dog tilført nogle flere nuancer til det
billede, man havde efter at have læst “Flugten til
Amerika”. Jeg vender gerne tilbage, om
muligheden byder sig.
Egebjerg, d. 12. nov. 2006.
PWJ.

Husker du, da . . ?
”Bjørnebanden”
For mange år siden var der noget som hed
Bjørnebanden. Det kræver en forklaring.
Det var i de år, hvor vi havde de store gadefester, som blev afholdt i løbet af en weekend
med en rivende omsætning. Faktisk var der en
samlet omsætning i en sådan weekend på cirka
25.000 kr. Et stort beløb når betænkes at vi taler
om år 1977 og senere.
De voksne deltagere var naturligvis lidt ”trætte”
når festen var overstået. Det var derfor svært at få
hjælpere til at rydde op. Men så var der børn, som
stod og kikkede på og gerne ville hjælpe.
Honoraret var nogle sodavand, men det at være
sammen med de voksne var også en del af
oplevelsen. Så vi strukturerede hjælpen og
konstaterede, at der var 37 børn i alderen 8-16 år,
som ville være med i Bjørnebanden.
Antallet steg med tiden til 52 – stadig i alderen
8-16 år. Udover hjælpen til oprydning fik de
tilbud om eftermiddagsdiskotek og film m.v. De
fik også hver en kasket med deres navn på, så
man kunne se, at de hørte til de udvalgte.
Bjørnefar v/Jappe

Sidste afhent af haveaffald
Som bekendt har haveaffald i spande og
bundter af kommunen siden foråret gratis
været afhentet mandage i de lige uger.
Det er slut nu. Sidste afhentning sker
mandag 27/11. Afhentningen fortsætter til
foråret.
Hvis du husker at sætte spande og bundter ud ved
indgangen søndag 26. november, bliver det hentet
af kommunen mandag morgen.
Samme dag kan udsættes affald til genbrug (glas,
pap møbler o.s.v.). Dette fortsætter i de lige uger.
Hvis der udsættes større genbrugsaffald, fx et
køleskab, som ikke tages med af genbrugsvognen
kan man bestille afhentning hos kommunen på
telefon 44 77 20 00, renovationsafdelingen.
Hvis det kikser for dig kan du benytte Ballerups
genbrugsstation på Energivej, som også modtager
haveaffald eller Værløse Kommunes plads på højre
side af Skovvej, lidt efter at skoven holder op.
Finn J

Egebjerg sportsklub
Badminton - Har du lyst til lidt ekstra motion
her omkring juletid??
Vi har på opfordring fra et medlem reserveret
hallen i nogle timer således:
• Søndag den 10. december kl. 14-16
• Søndag den 14. januar 2007 kl. 14-16
• Søndag den 28. januar 2007 kl. 14-16
Men vi hverken kan eller vil lægge ryg til, at
hallen så ikke bruges i et rimeligt omfang i de
timer.
Medlemmer, der ønsker at spille i nævnte
tidsrum, bedes derfor sende en bindende
tilmelding til post@egebjergsportsklub.dk eller
ring til undertegnede på mobil 60171953.
Bindende tilmelding bedes sendt snarest muligt
og skal foreligge hos undertegnede senest 10
dage før spilledatoen.
Vores halreservation vil blive annulleret igen i
tilfælde af ringe interesse.
Bliver det gennemført, vil benyttelsen af haltimerne
blive optaget på hjemmesiden i lighed med de faste
tider.
Samtidig vil vi gerne have en melding om, hvorvidt
du/I eventuelt vil være interesseret i, at vi i
begyndelsen af det nye år laver et arrangement med
en træner på en lørdag eller søndag.
Forsøget med igen (det blev droppet for år tilbage
på grund af meget ringe interesse) at have
haltimer om søndagen er muliggjort af
kommunens nye portal http://www.ballerupkultur.dk/
Prøv den!
Men systemet er helt nyt for både os og
kommunen, så hvis vi render ind i
børnesygdomme, så bær over med os!
På kulturportalen kan alle og enhver se bl.a., om
hallen er ledig, og foreningen kan online
reservere haltimer med (formentlig) otte dages
varsel. Vi kan afbestille på samme måde. Og det
gør vi, hvis interessen er for ringe!

Den til enhver tid gældende banetildeling kan ses
på www.egebjergsportsklub.dk
Vi kan også bruge flere spillere på reservelisten;
se hjemmesiden eller ring!
Dér er der også en liste over medlemmer, der
søger makkere. Giv et praj, hvis du søger en
makker at spille med eller mod!
Henrik (sekretær)
Send os din emailadresse.

Resultaterne fra
spørgeskemaundersøgelsen
Det var en ret nedslående svarprocent på trods af,
at vi forlængede fristen. Faktisk fik vi kun 37
skemaer retur fra de i alt 722 husstande, der
havde mulighed for at svare. Det giver en
svarprocent på 5,1, og det er alt for lidt til at det
er forsvarligt at konkludere systematisk på de
enkelte svargrupper, selvom svarene
repræsenterer i alt 70 personer. Vi vil derfor kun
referere de få grupper, der var meget entydige og
derefter vil vi referere forslag og ønsker.
Langt de fleste har boet herude i 16 år eller mere.
42 år er rekorden, men om der er nogle, der har
boet her længere, ved vi naturligvis ikke. Men
hvis der er nogle der tangerer eller slår denne
rekord, må man gerne henvende sig til redaktør
Thomas Seeberg, der så vil lave et interview til
bladet med den (de) der har boet her længst.
Langt de fleste er i alderen 45 år og opefter, og de
ved også, at man automatisk er medlem af
Egebjergklubben, og de kender nogle af
Egebjergklubbens bestyrelsesmedlemmer.
Stort set alle kender til TorsdagTræf, men det er
kun de færreste der kommer der jævnligt.
Alle uden undtagelse kender Egebjergbladet og
læser det hver gang, på nær 2, der svarer som
regel.
De fleste udtrykker ros, enkelte efterlyser
oplysninger om hushandler, Derefter er der
enkeltsvar der siger: Der mangler debat, der er for
meget pensioniststof, der mangler oversigt over
grundejerregler og –pligter, der er tilfældigt stof i
sidste øjeblik, layoutet er lidt rodet og
gammeldags. Der er for få farvesider, for lidt
billeder og lokalhistoriske portrætter.
Af de, der har svaret, har flertallet deltaget i
arrangementerne til fastelavn, Skt. Hans,
bankospil eller julehygge.
Samtlige forslag og ønsker oplistes herunder:
Begynderkursus i bridge
Musik, dans, foredrag
Tøjbytte for kvinder
Rygepolitik
Keramikværksted
Vejfester i huset
Ture i det blå
Fællesspisning med børn
Dans, sang, foredrag

Tilflytterfest, plantebytte, politiske møder, Sang,
foredrag
Legetøjsbytte, ture for børn og forældre
Julemand, juleklip-hygge
Fællesskab med det ny Egebjerg
Arrangementer for flere generationer
Fisketure på Sundet
Dans med instruktion
Teater for mindre børn, også for at tiltrække unge
familier.
Nogle har tilkendegivet, at de godt vil deltage i
arbejdet. Da vi ikke vil lægge pres på nogle fordi
de har sat et x på et spørgeskema, vil vi kraftigt
opfordre til, at disse personer møder op til vores
kommende generalforsamling.
Selvfølgelig er man også velkommen til at rette
henvendelse til en af os i bestyrelse.
Vi takker for de svar vi har fået, hvoraf flere var
ret uddybende. Vi har foretaget en lodtrækning
for at finde vinderne af de 3 x 2 flasker rødvin og
de heldige var:
Ingrid og Finn Madsen, Snogholmvej 1
Jan Henriksen, Pæremosevej 23
Bente og John Lundquist, Birkemosevej 14
Vinderne har allerede fået deres flasker.
Desværre var der ingen ”rød tråd” i besvarelserne
med hensyn til forslag og ønsker. Men svarene vil
nu blive diskuteret i bestyrelsen og vil indgå i
vores overvejelser i relation til fremtidige
arrangementer og ændringer.
På grund af svarprocenten har vi aftalt med
redaktøren, at han skal prøve at fremskaffe nogle
statistiske oplysninger om fordelingen af
aldersgrupper for både børn og voksne i vort
kvarter.
Lone Tegner/Ulla Houe

Kirsten Seeberg havde en særdeles vellykket og velbesøgt udstilling i Glashuset den 28. – 29. 0ktober,
hvor børn og voksne kom i godt humør og gik rundt med smil om munden.

Egebjergnettet
Hold øje med hjemmesiden!
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen
arbejdet videre på basis af konklusionerne draget
af afstemningsresultatet.
Dette indebærer nogle fortrolige forhandlinger,
som vi ikke kan referere medens de pågår.

Hvis du ikke er medlem, kan du endnu nå det.
Medlemskontingentet og sponsorbidrag er
øremærket til professionel rådgivning.
Det koster kun 200 kr., der kan indsættes på vores
konto i NORDEA, Ballerup: Reg. nr. 2279
kontonummer 5907-825-185.

Det forhold, at vi i nogle måneder har givet meget
lidt information udadtil, er ikke tegn på, at vi har
ligget på den lade side; tværtimod. Det nogle
komplicerede problemstillinger, vi p.t. prøver at
komme til bunds i.

Bestyrelsen

Foreningens medlemmer vil modtage en e-mail,
når vi har nyheder af betydning.
Når der fremkommer noget nyt, som vi kan
offentliggøre, vil det først være tilgængeligt på
www.egebjergnettet.dk, så tjek siden engang
imellem, hvis du er interesseret. Senere vil
sammendrag blive bragt i disse spalter.
Næste nummer af Egebjergbladet udkommer
sidst i januar 2007.
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