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Du kan leje Egebjergklubbens 
Grill 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) 
 
Grill og tilbehør skal afleveres rengjort. 
Skader og mangler erstattes af lejer. 
Husk depositum 500 kr. når du henter. 
 
Grillen kan reserveres hos:William 
Bierregaard 
Tlf 4497 0037/mobil 2021 8037 
 
 
Redaktøren har ordet 
Som jeg skrev om i sidste nummer, skal der 
ikke laves revolutioner i fb. m. redaktørskiftet. 
Men vi indfører et par nye faste rubrikker. 
”Kan du huske” er små beretninger fra 
dengang i 70’erne. Finn Jappe har lovet at 
vride hjernen, men også andre, der var med 
dengang verden og Egebjerg var ny, må meget 
gerne bidrage. Og ”Egebjergbladet, 1. årg. nr. 
1”, er starten på en serie, hvor vi citerer 
artikler og indlæg fra dengang. Og så vil da 
jeg selv fra tid til anden fortsætte serien af små 
beretninger fra naturens og dyrenes 
forunderlige verden her på Pæremosevej. 
 
see06 
 

 
 
Næste nummer af bladet udkommer week-enden 
den 25.-26. november. 
Sidste frist for indlæg er den 15. november kl. 1200

 



Banko 
Traditionen tro afholder Egebjergklubben igen i år det populære bankospil. I år 
vil dette arrangement foregå torsdag den 2. november kl. 19.30. 
Det plejer at være en rigtig hyggelig familieaften, hvor også børnene kan følge 
med, da det hele foregår i et stille og roligt tempo. 
Vi spiller 7 spil med en lille pause efter 4. spil. Der er gevinst ved 1 række, 2 
rækker og ved fuld plade, og præmierne er som sædvanlig meget flotte. 
Baren har åbent hele aftenen med salg af vand, øl, vin og kaffe til de 
sædvanlige lave priser. 
Vi starter som sagt spillet kl. 19.30, men dørene åbnes kl. 19. Der plejer at 
være rift om pladserne, så kom i god tid. 
Vi tilstræber at slutte ved 22-tiden, så de kære poder kan komme i seng i 
rimelig tid. 
Det hele foregår i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8 og alle er velkomne. 

Lone Tegner 
 

  



Referat fra EGEBJERGNETTETs 
ekstraordinære generalforsamling 

 
Bent Kristensen redegjorde for bestyrelsens 
arbejde siden foreningens etablering med 
udgangspunkt i et detaljeret diasshow, der gav et 
overordnet billede af bredbåndsprojektets forløb 
siden starten for snart tre år siden og den 
efterfølgende udvikling i interessen for projektet 
og i bredbåndsmarkedet generelt, samt en meget 
detaljeret gennemgang af tilbuddene og de 
økonomiske og andre fordele, tilbuddene ville 
indebære for medlemmer med forskellige 
forbrugsmønstre og ønsker. Gennemgangen gav 
anledning til en lang række opklarende spørgsmål 
og kommentarer undervejs. F.eks. viste en hurtig  

 

 
håndsoprækning, at 16 af de tilstedeværende har 
et forbrug, der ville kunne give en besparelse på 
flere tusinde kr. om året ved et af os selv ejet 
Egebjergnet, medens 6 havde udsigt til en mindre  

 

 



 
besparelse (men også til en væsentligt hurtigere 
internetforbindelse og udsigt til andre 
forbedringer til lave priser). Der var herefter en 
meget lang debat om de foreliggende tilbud, deres 
potentiale med hensyn til at opnå fornøden 
tilslutning og deres ”levedygtighed” i den 
fremtidige konkurrencesituation. En vejledende 
håndsoprækning viste, at 20 deltagere ville være 
indstillet på at melde sig og investere i eget net. 
En efterfølgende håndsoprækning viste derpå, at 
kun én i forsamlingen havde tiltro til, at et af os 
selv ejet net vil kunne opnå fornøden tilslutning i 
området til, at nettet vil kunne blive en realitet. 
Det blev konstateret, at vi senest i løbet af 

 

2008 vil få den stærkt ønskelige konkurrence på 
infrastrukturen, når DONG Energy kabellægger 
luftledningerne og samtidig lægger fiberrør, men 
– i det mindste i udgangssituationen  ikke nær de 
besparelser et eget net ville give. 
 

 
Konklusionen blev herefter, at bestyrelsen 
overvejer foreningens fremtid nærmere med 
henblik på fremsættelse af forslag herom på den 
kommende ordinære generalforsamling, der 
formentlig vil blive afholdt i januar 2007. 
 
TEKST: Henrik Jensen 
FOTO: Ayöe Thürmer 
 

 

 



Husk det røde spørgeskema
Sammen med septembernummeret af 
EGEBJERGBLADET omdelte EGEBJERG-
KLUBBEN et spørgeskema, som meget gerne må 
besvares og afleveres. Formålet er jo naturligvis, 
at klubben gerne vil undersøge, om der er andre 
aktiviteter og arrangementer end de sædvanlige, 
man burde tage op. Der var afleveringsfrist til den 
12. oktober, men allerede nu kan det forudses, at 
svarprocenten bliver så lav, at undersøgelsen ikke 
rigtig kan bruges til noget. Derfor er 
besvarelsesfristen forlænget til 3. november 2006. 
Hvis spørgeskemaet er bortkommet, kan man gå 
ind på www.egebjergklubben.dk og hente et nyt 
eksemplar. Og de 5 postkasser, man kan aflevere 
skemaet i, kan ses på skemaet. 
see06 

   
 
Der må være en kant 
Som jeg skrev om i foråret, har GRF. Syd og 
Aagesdal besluttet forskelligt i fb.m. den fælles 
snerydningsordning. Syd vil have saltet efter 
snerydningen og Aagesdal ikke. Derfor bliver der 
nu banket nogle små, tynde, grønne stænger i 
fortovskanten på grænserne mellem Syd og 
Aagesdal. Forhåbentlig fører det ikke til 

grænsestridigheder. I hvert fald har vi da levet i 
fredelig sameksistens i mere end et halvt 
hundrede år, så mon ikke det fortsat går. 
 
Og hvis Aagesdal kommer på andre tanker, kan 
jeg da hurtigt fjerne grænsepindene.  
 
see06 



Grundejerforeningen Skovbo 
 
Til medlemmerne: 
 
På foreningens generalforsamling den 6. april d.å. 
gjorde bestyrelsen opmærksom på vores 
hjemmeside www.gfskovbo.dk   samt opfordrede 
medlemmerne til at oplyse deres mail-adresse. 
Baggrunden er bestyrelsens ønsker om at 
orientere medlemmerne så godt som muligt, ikke 
mindst for at opnå en bedre kontakt og dialog. 
Samtidigt kan med tiden opnås en økonomisk 
besparelse i kopiering og omdeling af materiale. 
 
Vi gentager nu opfordringen. Dette er en god 
mulighed for alle de af vore medlemmer, der er 
interesserede i at følge foreningens aktiviteter 
nøjere og dermed opnå større mulighed for 
direkte påvirkning af bestyrelsens løbende 
beslutninger. 
 
En tilmelding af E-mail adresse, angivet sammen 
med navn og adresse, til 
bestyrelsen@gfskovbo.dk vil med tiden (når en 
rimelig stor andel af medlemmerne er med) give 
fordele i form af direkte tilsendelse af  aktuelle 
oplysninger som f.eks. referat fra vigtige punkter 

 

på bestyrelsesmøder, trafikforhold, problemer og 
nyheder omkring snerydning o.m.a. 
 
Ikke tilmeldte medlemmer vil fortsat kun i ringe 
grad blive løbende orienteret. Dog vil rundsendt 
materiale blive tilgængelig på hjemmesiden eller 
ved direkte henvendelse til et bestyrelsesmedlem. 
Indkaldelse til generalforsamling og protokollen 
vil foreløbigt blive omdelt som sædvanligt. 
 
Med venlig hilsen fra bestyrelsen, 
Christian Halgaard 
 

      
 
Kriminaliteten i Egebjerg 
Kriminaliteten i Egebjergområdet udvikler sig 
positivt. Det vil naturligvis sige, at antallet af 
anmeldte overtrædelser af straffeloven er faldet 
gennem de seneste 3 år. Gladsaxe politi har 
opgjort udviklingen i vort område, forstået som 
nyt og gammelt Egebjerg, Skotteparken og 
Nysøvang, og resultatet heraf kan ses på dette 
link: http://www.egebjerg-
ballerup.dk/nyheder/060909_kriminalstatistik.htm 
 
 

 



Fester ude af kontrol 
 
I dagspressen kan man læse, at det er svært at 
styre festerne og urolige deltagere. Nu hyrer 
man private vagtværn. 
Problemet var i ældre tid ikke ukendt for 
Egebjergklubben. 
 
Det startede med at trykkeren af Egebjergbladet 
uden varsel forhøjede prisen for at trykke, og en 
dårlig økonomistyring overså problemet. Så 
pludselig var pengekassen ved at være tom, og 
der måtte hurtigt gøres noget. 
 
Løsningen blev, at vi arrangerede diskoteks-
aftener, som blev meget populære hos de unge, 
fordi vi gav lov til, at de unge kunne gå udenfor 
og trække frisk luft. Det måtte man ikke ved 
byens øvrige diskoteksaftener.  
 
Men tilladelsen gav behov for en kraftig styring. 
Lokalerne var lidt anderledes end nu, men i øvrigt 
meget velegnede. Alle deltagere måtte gennem 
køkkenet, hvor der blev afkrævet entre og hvor de 
unge blev støvsuget for eventuelt medbragt vin 

og spiritus. (i den tid var hash ret ukendt, så narko 
var ikke et problem). 
 
Vi forbløffedes over, at små piger på 12 år havde 
sprut med i deres lille taske, men der var ingen 
nåde. Vin og spiritus blev inddraget til senere 
udlevering, når de skulle hjem. Og vi gik et par 
runder for at se, om der var gemt flasker i krattet 
 
(Vi solgte ikke sprit og vin til de yngste). 
 
Som nævnt var lokalerne da lidt anderledes. 
Rummet med baren og det tilstødende lokale var, 
som vi kender det i dag, Men der var også 
rådighed over storrummet, som nu er inddraget til 
vuggestuen. Det gav god plads til at danse. 
Vi afholdt 3 diskoteksaftener, som gav et 
overskud på i alt ca. 10.000kr., så økonomien 
blev reddet. Men så måtte vi desværre stoppe. 
 
Rygtet om Egebjergklubbens diskoaftener tiltrak 
deltagere fra hele byen, og de gæster var ikke så 
velsete. De lagde op til ballade, og da nogle af 
dem havde kniv med, ville de voksne hjælpere 
ikke mere være med. Det var for farligt. 
Finn Jappe   

 



SNEMAND FROST OG FRØKEN TØ 
Vi her i Egebjerg har så meget vi kan foretage os. 
Vi kan være aktive i diverse interesseforeninger, 
men kan også bare gå sig en tur. Det mest 
nærliggende er naturligvis Hareskoven, men en 
anelse længere væk ligger Søndersø. Her ligger 
den lille udstillingsbygning ”Skovhuset”, der 
absolut er et besøg værd. Fra Skovhusets folder 
om Søndersø har jeg  følgende: 
[Landskabet omkring søen er et istidslandskab 
med bakker, smeltevandsdale og søer. Geologer 
mener, at søen er et såkaldt dødishul, opstået ved 
at en kæmpestor isblok i lavningen først er 
smeltet længe efter den øvrige is, fordi den var 
isoleret af et lag ler og grus. Da isen endelig 
smeltede, opstod et stort hul, der i dag hedder 
Søndersø. Søndersø har gennem tiderne været et 
vigtigt fiskevand. Allerede for 10.000 år siden var 
her fiskere. Ved lavvande kan man finde deres 
fiskespyd. 
Søens sidste private ejer forsøgte omkring 1865 
at udtørre søen for at inddrage de 135 ha. til 
landbrugsjord. Det mislykkedes heldigvis. Søen 
var og blev et uudtømmeligt kar; der er så mange 
underjordiske kilder, der leverer vand til søen, at 
ideen med at tørlægge var håbløs. I 1871 blev 

 

søen overdraget til Københavns Kommune, der 
længe havde været ude efter nye kilder til 
drikkevandsformål. Få år senere i 1874-75 blev 
det første damppumpeanlæg opført, og der kunne 
nu dagligt pumpes 7000 m3 frisk drikkevand 
gennem en ledning til Egebjergene. Herfra kunne 
vandet af sig selv løbe ind til København. 
Afvandingen af søen sker gennem Værebroå-
systemet til Roskilde fjord nord for Jyllinge. I 
oldtiden har vandingssystemet været sejlbart og 
stået i forbindelse med Mølleåsystemet.] 
Erik H. 

 
 

    
 
 

 
 

 
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.  



GRENE OG UKRUDT 
-DET ER TID TIL BESKÆRING- 

 
Om sommeren kan grene og ukrudt gøre det 
vanskeligt at færdes på veje, stier og fortove, som 
af hensyn til trafiksikkerheden skal kunne bruges 
i deres fulde bredde. 

 
 
Grene 
Beplantning langs med veje, stier og fortove skal 
af grundejeren klippes og beskæres, så der bliver 
en fri højde over kørebanen på mindst 4 m og 
over fortove og cykelstier på mindst 2,50 m. 
Grene som vokser ud omkring gadelygter skal 
beskæres sådan, at lyset kan spredes optimalt. 
Hvis man bor på en hjørneejendom med dårlige 
oversigtsforhold, må træer og buske omkring 
hjørnet kun være en meter høje, så man kan se 
over dem, inden man svinger ud fra vejen. Træer 
og hække skal beskæres helt ind til skellinien, så 
færdsel forbi ejendommen kan foregå uhindret. 
 

Som hovedregel befinder skellinien sig oftest ca. 
30 cm bag fortovets inderste flisekant eller bag 
eventuelle lysmaster. 
Hvis ny hæk skal plantes ved offentligt areal eller 
vej, skal den placeres mindst 30 cm bag skel-
linien, så den ikke senere gror ud over skel. 
 
Ukrudt 
Som grundejer har du pligt til at holde fortovet 
rent for ukrudt og andet. 
Kommunalbestyrelsen har vedtaget at henstille til 
grundejerne at fjerne ukrudtet ved håndkraft og i 
videst muligt omfang undgå at bruge kemiske 
ukrudtsbekæmpelsesmidler. 
De nævnte bestemmelser er omfattet af Ballerup 
Kommunes regulativ for ren- og vedligeholdelse 
af veje og stier. 
Hvis grundejeren ikke selv sørger for beskæring, 
ukrudtsbekæmpelse og renholdelse, vil arbejdet i 
henhold til lov om offentlige veje, kunne udføres 
ved kommunens foranstaltning for ejerens regning. 
 
Oplagring på vej og fortov 
Du må ikke oplagre byggematerialer eller andet 
på vej eller fortov uden vejmyndighedens 
tilladelse. 
 

 

 



Egebjerg sportsklub 
Badminton: Vi har endnu ledige haltimer.  
 
De p.t. ubesatte baner ligger naturligvis ikke på 
de meste eftertragtede tidspunkter; de bedste 
timer ryger først.  
 
MEN hvis vi ikke bruger de tildelte haltimer, er 
der en meget stor risiko for, at vi til næste år får 
færre timer i hallen.  
 
Omvendt øges vore chancer for at få flere – og 
mere eftertragtede – haltimer, hvis vi udnytter 
hallen i de timer, vi har den. 
 
Så hvis du/I her i vinter melder dig/jer til en af de 
ledige, men lidt ubekvemme haltimer, øges 
mulighederne for at få en ”bedre” tid i de 
kommende år. 
 
Den til enhver tid gældende banetildeling kan ses 
på www.egebjergsportsklub.dk  
Du kan også ringe/skrive, jf. nedenfor.  
 
Vi kan også bruge flere spillere på reservelisten. 
se hjemmesiden eller ring! 
 

Dér er der også en liste over medlemmer, der 
søger makkere. 
 
Juleturnering og -afslutning holdes i år den 18. 
november 2006. Invitation er udsendt til 
medlemmerne; ring eller skriv, hvis din ikke er 
nået frem til dig. Fristen for tilmelding er den 
30. oktober. 
 
Ønsker du at høre nærmere, så ring til formanden, 
Frank Aabaad, på tlf. 4468 6468,  skriv til 
post@egebjergsportsklub.dk eller ring til 
undertegnede på mobil 60171953. 

Henrik (sekretær) 
Send os din emailadresse. 

 
 

 
 

 



 
 

 

Det var den gang ! 
I sommeren 69 udsendte Busk Jensen på eget 
initiativ en pamflet med spørgsmål om, hvad der 
savnedes i kvarteret. 
En fest svarede de fleste ! 
 
Egebjerg bestod da af mange unge forældre og 
deres børn, og pavillonbygningerne til en skole 
var just opført. Så muligheden for at opfylde 
ønsket forelå. 
Busk og andre mødtes for at lægge planer. De 
mente at området ved den ny skole var et godt 
sted og der blev lavet aftale med et ”Tivoli” og 
nogle af kvarterets musikere. 
Festen blev en succes med mange deltagere og 
endte med, at der blev et overskud på 700 kr. 
Men hvem ”ejede” det overskud, spurgte man sig 
selv. Det er kvarterets penge var svaret ! 
 
Kapitalen blev derfor grundlaget for stiftelsen af 
Egebjergklubben i efteråret 1969 samt de mange 
senere fester og andre arrangementer. 
Faktisk var der flere, som solgte deres hus i 
Digterparken og i stedet købte hus i Egebjerg. For 
her var meget sjovere, syntes de. 
Jappe 
 

 



Egebjergbladet, 1. årgang nr. 1 
 
Egebjergbladet udkom første gang den 3. jul 1969 
med montør E. Busk Jensen, Torsagervej 6,  som 
ansvarshavende redaktør. Vi har i redaktionen et 
arkiv med alle numre, og vi vil starte en serie klip 
fra gamle dage. Fra det allerførste nummer skal 
citeres: 
 
”Bladet spørger, De giver et svar! 
Om hvilke fremtidsønsker De har! 
Det hele skal startes på frit initiativ! 
For børn og unge, mand og ”viv”! 
Vær med i starten! Vær kvik og vågen! 
Vi støttet bli´r af aftenskoleloven! 
Hvad med lokaler? lyder parolen! 
Indtil videre er svaret: ”Egebjergskolen”!!! 
Kom med et ønske eller idé! 
Vælg selv Deres lederkomité! 
Kan de lide at få en snak? 
Eller spiller De skak? 
Ka’ De li’ at sy? 
Til beboerklubben De ty! 
De vil måske hellere væve? 
Eller vil De i kortene ”tæve”? 
Vil de komme et sted, hvor humøret er højt? 
Er de mere interesseret i sløjd? 
Hvad siger De til keramik – eller gymnastik?” 
Kom med ønsker af hver en art! 
Kegler, bordtennis eller billard! 
Hvad med fodbold? 
Vil De have et hold? 
Vil De fortælle eller høre en ”vits”? 
Eller spille Sorteper, 66 og bridge? 
Kan De ikke, fordi det er svært? 
Gå hen i klubben og få det lært! 
Hvad vil det koste, spørges der da? 
Det kommer an på, hvad De vil ha’! 
Det har vi ikke råd til, siger de fleste! 
Aftenskoleloven skal betale det meste! 

Kan De lide et beboerblad?  
Hvad skal det hedde, ja, vi spørger: Hvad??? 
Dette er uden religion, profit og politik!! 
Og dog skal der være plads til polemik! 
Muligvis kan De ikke lide dets form? 
Vær med i starten og sæt en norm!!! 
Det hele afhænger af Deres beslutning!!! 
Og naturligvis af en vis tilslutning!!! 
Har De lyst til at være med som leder? 
Kontakt os! Dem vi beder!!! 
Kom til at kende Poul, Per og Søren 
                                              Med venlig hilsen 
  redaktøren 
P.S.  Al henvendelse til bladet vil være uden 
forbindende og vil, om ønsket, blive behandlet 
med største diskretion! 
 

- Og det var så også startskuddet til 
Egebjergklubben. 

 
   

 
Redaktionen er stadig meget positivt indstillet 
over for andres bidrag til bladet. Jo flere ”penne-
førere” jo mere ”spændende” et blad er det muligt 
at frembringe. 
 
 

 



En tak for det gode naboskab 
TEKST: ERIK HAGEN 
FOTO: SØREN ANDERSEN 

En masse mennesker havde taget Fællesvirkets 
indbydelse til fællessang alvorligt og var troppet 
op for at lufte sangstemmen. 

 
Barlokalet var fyldt godt op, da Henning Vittus 
bød velkommen. Vi fik lidt at vide om, hvor 
mange år denne form for samvær havde stået på 
og hvem der havde taget initiativet. 

 
Vi gik herefter over til at spise den medbragte 
mad. Hver enkelt spiser sin egen mad, men derfor 
er det alligevel morsomt at se, hvor forskellig 
mad kan være til sådan en aften. Da det kuli-
nariske var overstået, gik vi over til aftenens 
emne: 

 
At synge. Og det blev sang fra de varme lande og 
mange andre steder fra, alt sammen til akkompag-
nement af Ole Mouritsen. Sangene til første del 
var fastlagt på forhånd, sikkert en meget fornuftig 
disposition, men da anden del begyndte efter en 
lille pause var der frit valg på alle hylder. Det 
blev et repertoire, som spændte fra den ene ende 
til den anden af vor egen og vore nabolandes 
sangskat. 

 
Da vi holdt inde med det oratoriske, var der 
udtrækning af vinpræmier på indgangsbilletterne. 

En aften hvor alt klappede og alle var i godt 
humør.

 



 
 

 

Der skal herfra lyde en stor tak for en dejlig aften 
til dem, der tog slæbet, så vi andre bare kunne 
sidde på vores flade og blive serviceret.  

 
    

 

 

Tak for hjælpen 
Fælleshusets bestyrelse vil hermed sige tak til alle 
de frivillige hjælpere der kom og gav et nap med 
til” St. rengøringsdag”. Alle interesseforeninger 
var mødt op – nogle endda med 2-3 personer – og 
desuden var også nogle grundejerforeninger 
repræsenteret. 
Det hele gik som en leg, og da vi var så mange, 
kunne de sidste forlade Fælleshuset allerede kl. 
14. Der var endda fin tid til at nyde Lis Folkes 
lækre frokost med sild, div. pålæg, hjemmelavede 
frikadeller samt ost. 
Køkkenet, toiletterne og baren fik en ordentlig 
omgang – stole og borde det samme. Alle lamper 
blev vasket af, gardinerne fik en tur i vaske-
maskinen og væggene blev renset for hæfteklammer. 
Der blev ryddet op på parkeringspladsen og 
udført lidt småreparationer. 
På fire timer kan man nå meget, når så mange 
energiske mennesker møder op og giver den en 
skalle.  
Det var en fornøjelse at forlade Fælleshuset med 
duften af renhed og sæbe i næseborene. 
En stor tak til alle der hjalp. 
P.b.v. 
Jan Tegner 
 

 



 


