Beboerannoncer
15 tommer skærm (vist nok)
kan afhentes for et ringe beløb.
Gi’ et bud på tlf.: 4497 24 21.
Stor troldhassel-gren
Sælges for 50 kr.
Ring: 4497 2421, Jappe.
Stuebirk
Kæmpe stuebirk, godt 2 meter høj,
kan afhentes gratis.
Henv. til Lene på tlf. 2880 3118

Afhentning af haveaffald
starter igen i uge 14 - det vil sige 2. april.
Der fortsættes i de lige uger (samme dato som
genbrug). Der er lidt usikkerhed, idet 2. april er
dagen efter Palmesøndag.

Mandag den 2. april:
Blomstervennerne
Lørdag den 14. april:
Sportsklubben
Torsdag den 19. april:
Generalforsamling i Skovbo
Lørdag den 21. april:
Egebjergklubben
Torsdag den 26. april:
Generalforsamling i Pilehøj
Fredag den 27. april:
Billardklubben
Onsdag den 23. maj:
Generalforsamling i Ågesdal

INVITATION!
Da jeg snart runder et skarpt hjørne af mit liv,
inviteres Du/I herved til at besøge mig ved en
Påske-Brunch
2. Påskedag den 9. april kl. 10.30
i Egebjerg Fælleshus.

EGEBJERGBLADET indtil sommeren 2007:
Deadline onsdag den 18. april, omdeles 28.-29. april
Deadline onsdag den 16. maj, omdeles 26.-27. maj
Deadline onsdag den 20. juni, omdeles 30.juni-1. juli.

Der er begrænset plads, så jeg har brug for
tilmelding senest tirsdag den 3. april.

Intet EGEBJERGBLAD i juli.

Med venlig hilsen

Forsidens påsketegning er udført af
Kirsten Seeberg

Hans Christensen
 4497 6048.

ØLSMAGNING
i TorsdagsTræf
12. april 20:00
Kom og hør om og smag på
forskellen på en Pilsner, en Ale,
en Stout, en Lagerøl, en Klosterøl.
Brygmester Thomas PaludanMüller vil torsdag den 12. april kl.
20 i Egebjergklubben fortælle om
de forskellige ølsorter, og hvordan
de er blevet til. Der vil være

smagsprøve af 8-10 forskellige øl
samt en lille smagskonkurrence.
Foredraget og smagningen varer
godt 2 timer og koster 50 kr. for
Egebjergs borgere og 100 kr. for
udefra kommende. Grundet indkøb af speciel øl er tilmelding
nødvendig til Anders PaludanMüller, email:
danmuller@mail.tele.dk eller
telefon 4465 0880 eller mobil
4015 1245.

Betaling ved indgangen.
Tilmeldelse helst inden påske.
Der er begrænset plads, så førsttil-mølle-princippet gælder.
Foruden at virke som brygmester
på Carlsberg er Thomas også
gæsteunderviser på Bryggerhøjskolen for kommende brygmestre samt ved specialkurser for
ølentusiaster. Vi er derfor sikre på,
at han kan forklare øllets hemmeligheder, så selv vi kan forstå det.
Egebjergklubben
APM/-

Raffineret skovsvineri skal stoppes
En læser har sendt et brev til redaktionen, hvor hun fortæller om en helt usædvanlig form for skovsvineri. Langs med stierne ved indgangen til Hareskoven fra Pileagervej/Ved Skovgærdet lufter man
selvfølgelig hund. En hundelufter har fået den absurde idé at samle hundelorte op i dertil indrettede
plastikposer, binde en knude på - - - og så smide posen fra sig i skovkanten.
Altså, det er da udmærket at samle op efter hunden, hvis den besørger på gangarealet. Men så må man
da enten tømme posen i et nærliggende buskads eller selv bære den hen til en affaldsspand. Det er helt
uantageligt og fantasiløst at smide lorten fra sig i en uforgængelig plastpose. Vor læser beretter om, at
hun kan samle både 20 og 30 poser op i en bærepose for at få dem hen til en egnet affaldsbeholder…
Læserens navn er redaktionen bekendt, men hun beder om at blive præsenteret som en ”skovgæst”.
red

FASTELAVN
VAR MIT NAVN…
Egebjergklubben var flot pyntet
med masker, fastelavnskatte og
–tønder, da hekse, ninjakæmpere,
skildpadder, spidermen, pirater,
æbler, hunde, bamser, prinsesser
og mange flere spændende udklædninger kom for at slå katten
af tønden.
Egebjergklubbens bestyrelse og
arrangementsudvalg var også
klædt ud – måske troede de, at de
kunne være med i udvælgelsen af
bedst udklædt?
Det var sjovt at se de små slå katten af tønden. Nogle turde kun slå,
hvis mor, far eller en større søskende holdt dem i hånden. Andre
gik til den med brask og bram.
Når de 4 år er passeret, så kan og
vil man selv, og så går det hurtigt
med at få slået tønden ned.

Piger/Damer
Anja Markussen,
som tilkæmpede sig begge titler
Drenge/mænd
Leif Godsk
Eskil Sørensen
Bedst udklædte pige og dreng
Det var utroligt svært at vælge, for
alle var flot udklædt, men resultatet blev stuepigen Caroline Weile
og Tobias Boll, som var en flot
indianer med (næsten) rigtige pile.

Følgende kan nu i et helt år smykke sig med titlen som hhv.:
Kattedronning og kattekonge
2 - 4 år
Ida Kromann
Magnus Andersen
5 - 9 år
Monique Maria Sørensen
Jonas Kromann
10 - 15 år
Amanda Weile
Kenneth Wollesen

Eftersnak
Jeg talte med nogle af de medfølgende voksne, som udtrykte
stor ros til arrangementet, og de
ville helt sikkert komme til næste
år.
Anita Mørk

Nyt byggeri
på Egebjerg Bygade
Under oprydning dukkede
denne gamle købmandsregning op fra købmand A. Burgaard, ”Købmandsgården”,
Egebjergvej 70. Han var den
første købmand på stedet
(hjørnet af Egebjergvej og
Ågesdalsvej) og etablerede
forretningen 1953-54. Omkring
1960 solgte Burgaard forretningen til R. Bjerg Lauritsen,
hvis mand, Børge, blev den
legendariske og hyggelige
købmand. Det udviklede sig til
et ”kultursted”, der næppe
passede alle, og i 1974 solgte
de forretningen.
Den nye ejer, Mogens Jørgensen, etablerede så en slagterforretning på stedet. Den fik
kun en tre-årig levetid, og i
1977 drejede de nøglen om
dér, og hermed var forretningslivet slut på dette hjørne.
Men tilbage til den gamle regning med de historisk morsomme priser. Desværre er
den ikke dateret; men den må
være 50-52 år gammel. Den er
udstedt til fru Johansen
(Johansson), min mor, og jeg
tyder den som følger:
10 Tuborg
6 Hof
4 gl. Carlsberg
2 hele hvidtøl
2 Carlsberg portere
2 citronvand
2 appelsinvand
1 Majami
3 pund kartofler
1 pund salt
½ pund kartoffelmel
5 liter petroleum
1 liter eddike
2 halve hvidtøl
I alt:

8,30 kr.
4,98 kr.
3,32 kr.
1,10 kr.
2,60 kr.
0,60 kr.
0,76 kr.
0,38 kr.
0,75 kr.
0,15 kr.
0,35 kr.
2,00 kr.
0,54 kr.
0,66 kr.
26,49 kr.

Firmaet Cenergia er et rådgivende
ingeniørfirma, hvis arbejdsområde
er projektudvikling og energiudvikling. Firmaet har været rådgivende for adskillige byggerier i
Per W. Johansson
det ny Egebjerg.
Til december har firmaet ingen
lokaler og vil derfor bygge nyt
over for Tårnsøen på parkeringspladsen ved Pizza forretningen.
Det planlagte byggeri er et lavenergihus med både solvarmeanlæg og solceller til strøm. Man
regner med, at 60% af brugsvandet skal opvarmes via solenergi,
og varmeprisen for en lejlighed på
lidt over 100 m2 bliver under 200
kr. pr måned. Firmaet skal selv
have stueetagen på et par hundrede kvadratmeter til deres kontorer
mv.
Selve huset bliver på 2½ etager
(som hos Pizza), og oven på kontoret indrettes 4 ejerlejligheder i
halvandet plan på hver 105 m2
med terrasse ud mod søen.
Prisen bliver 3,5 mio kr. Byggeriet forventes at starte til maj og at
stå færdigt til december.

Finn J.

Et nostalgisk tilbageblik, der
kan få én til at filosofere over
prisernes udvikling

FÆLLESHUSETS GENERALFORSAMLING den 22. februar 2007
Formandens beretning for 2006
Lokalerne
Af økonomiske årsager har vi ikke foretaget nogle
væsentlige istandsættelser og nyanskaffelser, dog
har vi fået en skraberist i indgangspartiet. Vi har
også anskaffet en brugt PC- projektor, som for et
mindre beløb kan lejes – men nærmere om det i det
blad, der netop udkommer i disse dage. Heldigvis
sponsorerede Egebjergklubben istandsættelse af
direktionsstolene – såvel ombetrækning som maling
til armlænene. Vi fik lokket Ole Bech til at male
disse armlæn, og han kom på kraftigt overarbejde
med dette.
Med hensyn til vedligeholdelse har gulvene fået den
store omgang med afrensning og boning i juli og Blokalet igen i december. Desuden måtte vi igen male
toiletterne, da én eller flere ubetænksomme personer
havde tegnet på væggene. Dørene til toiletterne blev
repareret af kommunen.
Den årlige Store Rengøringsdag fandt i år sted den
1. oktober. Vi havde som sædvanligt kontaktet alle
interesseforeningerne (altså brugerne), og deltagelsen var meget flot. Alle foreningerne mødte op med
1-2 personer, så vi fik hurtigt noget fra hånden. På
grund af den store deltagelse var der også tid til at få
renset græsset og parkerings-pladsen. Og efter den
obligatoriske frokost kunne alle gå hjem, tilfredse
med dagens gerning. Vi havde faktisk flyttet dagen
fra forår til efterår, og måske var det også medvirkende til den store opbakning. Oktober er jo ikke
ligefrem havetid.
Varmeregningen
Som meddelt ved sidste generalforsamling havde
kommunen overhovedet ikke styr på vores elregning for 2005. Vi måtte forkaste en ene regning efter
den anden, og på et tidspunkt sendte de en opgørelse, hvor der var fratrukket lidt over 13.000 kr. som
værende betalt a conto. Vi havde på intet tidspunkt
betalt noget som helst a conto. Vi kunne selvfølgelig
bare lade som ingenting, men valgte at spille med
åbne kort over for kommunen.
Ellers havde vi været i ond tro og skulle så hensætte
beløbet i 5 år som en gæld. Kort sagt endte elregningen på 25.570 kr. Lidt mindre end forventet, men
til gengæld blev vi så ved den lejlighed ikke opkrævet for forbrug af gas i november/december 2005.

Da jeg løbende aflæser vores el- og gasmålere, kunne
jeg også se, at den elregning, der kom for ca. 1 måned
siden for året 2006, heller ikke var korrekt. Og da jeg
samtidig spurgte til vores gasregning, blev der rigtig
panik, for ejendomsadministrationen havde slet ikke
styr på, at vi havde fået gas indlagt. Det hele resulterede i, at jeg bad om et møde, så i tirsdags var formanden for Egebjergklubben og jeg så til møde med
chefen for afdelingen og et par stykker til. I år accepterede de at bruge mine aflæsningstal som grundlag for
vores regninger, hvilket de aldrig har villet før. På
grundlag af disse aflæsninger har vi en kraftig formodning om, at vores samlede forbrugsafgifter for 2006
samt gas i nov./dec. i 2005 havner lige under de
30.000 kr., vi havde afsat, men lad os nu se regningen
først.
Økonomi i øvrigt
Vi vil meget gerne foretage nogle investeringer, så
huset kan blive mere attraktivt. Renovering af loftet
står stadig højt på ønskesedlen. Vi satte interesseforeningernes leje op pr. 1. april 2006 og foreslog
grundejerforeningerne, at de skulle spytte i kassen
med 50 kr. pr. parcel, en stigning på 25 kr. (altså
tilbage til 2002 niveau). Det var grundejerforeningerne stort set villige til, men sådan skulle det ikke
være. Under mit feriefravær i 14 dage havde udefrakommende forpurret dette, så beløbet endte på 40 kr.
pr. parcel. Og dette beløb er desværre fastlåst også
for 2007. Imidlertid havde flere grundejerforeninger
allerede bevilget og betalt 50 kr., så det var faktisk
noget værre rod.
Da der således stadig var lavvande i kassen, var vi
nødsaget til at varsle lejeforhøjelse for private lejere
fra 1. januar i år. F.eks er lejen for en lørdag nu hævet med 200 kr. og koster nu 1500 kr. Men vi er stadig konkurrencedygtige med andre steder i Ballerup
Kommune.
Hjemmeside
2006 var så det år, hvor vi fik vores hjemmeside op at
stå med Henrik Jensens store hjælp. Nu kan man på
www.egebjergfaelleshus.dk læse alt om lokalernes
indretning og se billeder af samme. Man kan også se
en inventarliste og se, hvornår lokalerne er ledige.
Man kan printe en lejekontrakt ud, som så skal
afleveres om torsdagen til tilsynsførende, altså

William. Det er så senere blevet udvidet, så man
også kan reservere direkte på nettet i ferietiden,
men kun der.
Til sidst vil jeg gerne takke Egebjergklubben for
den rare gave i form af istandsættelse af direktionsstolene. Tak til interesseforeningerne for assistance ved Store Rengøringsdag og tak for tilskuddene fra grundejerforeningerne. Meget stor
tak til Henrik, fordi han tog sig tid til at få vores
hjemmeside op at stå og til Ole for maling af stolene. Sidst men ikke mindst tak til den øvrige
bestyrelse for samarbejdet i årets løb. En speciel
tak til Lis Folke, som nu udtræder af bestyrelsen
efter 5 år. Heldigvis har Lis tilbudt at fortsætte
som web-master, og det er vi meget glade for.

Referat fra Fælleshusets generalforsamling 22.02.2007
Punkt 1 - Valg af dirigent
Hans Østergaard blev valgt til
dirigent.
Punkt 2 – Beretning fra
Fælleshuset v/Jan Tegner
Se særskilt artikel på modsatte
side.
Debat om eventuel rygepolitik.
Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde.
Punkt 3 – Regnskab for
Fælleshuset v/Thomas Seeberg
Thomas gennemgik regnskabets
nøgletal, og regnskabet blev
godkendt. Derefter fulgte en
livlig debat bl.a. om størrelsen af
grundejerforeningernes tilskud.
Der blev opfordret til, at emnet
kommer på ved næste møde i
Fællesudvalget, således at grundejerforeningerne kan tage højde
for det i deres budget. Flere mente, at der er villighed til et større
bidrag hos mange grundejere.
Måske kan Egebjergklubben stå
for en del af vedligeholdelse?
Velvilje fra formand Lone
Tegner, som også gjorde klart, at
alle grundejerforeningerne skal
hjælpe!
Bred enighed om, at huset
trænger til renovering af loft,

lamper, vægge; der kom et ønske
om hynder på stolene.
Bestyrelsen arbejder på sagen.
Kan vi skaffe lokal hjælp, så
arbejdet kan gøres billigst muligt?
Kan vi optage lån?
Der bør laves en helhedsløsning.
Erik Hagen forklarede om sin idé
til, hvordan loftet ville kunne forskønnes eller afblændes, hvordan
der ville kunne etableres/monteres
et skinnesystem, hvori nye spots
kunne opsættes og flyttes rundt, så
de ville passe til enhver bordopstilling.
Der blev spurgt til, hvor mange
udlejninger der kommer fra Fællesvirket. Kassereren oplyste,
at 25% – 33% af udlejningerne
kommer udefra. Alle betaler samme lejepris.
Budgettet blev vedtaget, inklusive
hensættelse af kr. 15.000 til større
vedligeholdelse.
Punkt 4 – Indkomne forslag
Bestyrelsen ønskede indførelse af
tilskud på kr. 800 til telefon/IT til
formanden og kassereren.
Vedtaget.
Punkt 5 – valg af bestyrelse
Lis Folke ønskede at stoppe efter
fem år i bestyrelsen. Karen Heide

var villig til valg. Den nye bestyrelse består af Jan Tegner,
Thomas Seeberg, Karen Heide,
William Bierregaard, Bjørn
Kraglund og Erik Hagen.
Lis Folke fortsætter som webmaster.
Punkt 6 – Valg af 2 revisorer
og revisorsuppleant
Jytte Kraglund og Andreas Abitz
blev genvalgt som revisorer. Lene
Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant.
Punkt 7 – Eventuelt
Formanden takkede dirigenten for
en god og myndig ledelse af generalforsamlingen.
Referent: Lis Folke

Egebjergklubben
Referat fra generalforsamling den 22. februar 2007

Pkt. 1 - Valg af dirigent
Hans Østergaard blev valgt og konstaterede herefter, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Kassereren gennemgik regnskabet, som viste et pænt
overskud. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 2 – Formandens beretning
Årets arrangementer – Fastelavn, Sct. Hans, banko
samt julehygge – havde alle haft stor tilslutning, hvilket
kassereren også havde været glad for. Bent Krauses
lokalt inspirerede julehistorie kan læses på
www.egebjergklubben.dk

Pkt. 4 – Forslag

Udover de faste arrangementer havde Egebjergklubben
også haft et kursus i 1. hjælp i samarbejde med Beredskabsstyrelsen. Der var blevet arbejdet for at oprette et
ekstrakursus målrettet til unge, der skal tage kørekort,
men det måtte opgives, da styrelsen meddelte, at
Egebjergklubbens kvote var opbrugt med det første
kursus.
TorsdagsTræf sørgede også i 2006 for et pænt overskud. Ønsket er stadig, at flere vil slå sig ned, f.eks. i
forbindelse med leje af klubben og de dertil hørende
aktiviteter. Bestyrelsen arbejder med forskellige initiativer for at tiltrække flere interesserede.
I oktober-nummeret af Egebjergbladet var indlagt et
spørgeskema, som man bad den enkelte husstand udfylde og aflevere. Svarprocenten på 5,1% var meget
skuffende. De indkomne forslag er nu ved at blive analyseret og vil så vidt muligt blive udført.
Et privat brev, der ved en fejltagelse var kommet i Egebjergbladet, signalerede, at der stadig var problemer
Egebjergklubben og Fællesvirket imellem. Dette er absolut ikke tilfældet.
Formanden sluttede af med at takke alle, der støtter
klubben økonomisk, giver en hjælpende hånd ved arrangementer, Egebjerg Grillen for hjælp ved billetsalg til
diverse arrangementer samt Flemming Adrian for
billeder til opslagstavlen. Der var også en tak til Erik
Hagen, som desværre træder ud af bladudvalget, samt
tak til Thomas Seeberg, fordi han med kort varsel tiltrådte som ny redaktør af Egebjergbladet.

Der var ikke indkommet nogen forslag; men bestyrelsen foreslog, at der bliver indført telefonpenge m.v.
til formand og kasserer til dækning af telefon- og
kørselsudgifter. Det blev vedtaget, at hver modtager
800 kr.
Pkt. 5 – Valg til bestyrelsen
Lene Jensen og Bjørn Kraglund havde ønsket at træde
ud af bestyrelsen, men ville godt fortsætte som suppleanter.
Følgende blev valgt:

Bestyrelse:

Lone Tegner (genvalg)
Ulla Houe (genvalg)
Thomas Seeberg (nyvalg)
Henrik Jensen (nyvalg).

Suppleanter:

Finn Jappe (genvalg)
Ib Mørk (genvalg)
Bjørn Kraglund (nyvalg)
Lene Jensen (nyvalg).

Revisorer:

Revisorsuppleant:

Lis Folke Christensen (genvalg)
Andreas Abitz (genvalg).
Jytte Kraglund (genvalg).

Pkt. 6 – Eventuelt
Der var intet under dette punkt.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen ca. kl. 20.45
med at takke for god ro og orden.
Ib Mørk (referent)

Pkt. 3 – Kassererens beretning
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som de ca. 35 fremmødte godkendte med applaus.

Savner du spænding i
tilværelsen?
Køb dig en revolver – og
meld dig ind i foreningen
”Træf nye mennesker” 

EGEBJERGKLUBBENS BESTYRELSE 2007 – 2008
Navn
Lone Tegner Hansen
Dyndsagervej 6
Formand 4497 5943 Mobil: 2264 1263
Ulla Houe
Pilehøjvej 35
Kasserer 4468 6468 Mobil: 6022 5539
Henrik Jensen
Pæremosevej 26
Sekretær 4466 1984 Mobil: 60171953
Anders Paludan-Müller
Egebjergvej 75A
Medlem 4465 0880 Mobil: 4015 1245
Jørn Ishøi
Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Egebjergvej 102
4466 1638 Mobil: 2545 3129
Per Groth-Andersen
Syvendehusvej 20
4444 2957 Mobil: 2578 2957
Thomas Seeberg
Pæremosevej 9
4465 1391 Mobil: 4150 6633
William Bierregaard
Pæremosevej 37
4497 0037 Mobil: 2021 8037

VÆRLØSE BYGGECENTER
SKIFTER EJER den 1. april
Erik Larsen grundlagde byggecentret i 1973,
og Jørgen Hyttel kom til for 15 år siden.
Den nye ejer er Henning Andersen, der faktisk
tidligere har været ansat i firmaet. Han vil drive
firmaet videre i samme stil som nu og samtidig
tilføre nye varer til sortimentet.
Erik Larsen går på efterløn, og Jørgen Hyttel
søger nye udfordringer.
Tak til både Erik og Jørgen for samarbejdet
igennem mange år og velkommen til Henning.
Red.
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GENERALFORSAMLINGEN I
EGEBJERG SPORTSKLUB
afholdtes den 8.3.2007 i Fælleshuset
med Ib Mørk som dirigent.
Dette er et resumé; referatet i sin helhed kan ses på
www.egebjergsportsklub.dk
Bestyrelsens beretning blev godkendt. Den indeholdt blandt andet
at vi har haft en ret pæn medlemsfremgang, hvoraf opstarten af
indendørsfodbold i december har en pæn andel,
at sidstnævnte primært er Arne Pors’ fortjeneste,
at det for foreningens vedkommende skete ved anvendelse af
kommunens nye kulturportal, hvor vi nu online kan reservere
ledige haltimer,
at medlemmer med ca. 10 dages varsel vil kunne få reserveret ledige
timer i hallen - se www.ballerup-kultur.dk - via sekretæren,
at det er lidt svært at få spillere til de sene hverdagstimer, 22.0023.00, i hallen,
at vi kunne bruge mange flere substitutter (se hjemmesiden),
at hjemmesiden bruges af medlemmerne med hensyn til aflysninger
m.v., og den har medvirket til tilgangen af nye medlemmer; disse
får nu banetimer med kort varsel, og tilmeldingen sker oftest via
email,
at vi i år kun har haft få aflysninger i hallen,
at vi meget gerne vil have mange flere medlemmers email-adresser;
det sparer penge og reducerer bestyrelsens arbejde; og vi kan
udsende eventuelle hastemeddelelser ad den vej.
Regnskabet blev ligeledes godkendt. Medlemstilgangen er tydeligt
afspejlet i de stigende indtægter. Bestyrelsen forklarede på forespørgsel indholdet af enkelte poster nærmere.
Budgettet og forslaget om uændret kontingent blev ligeledes vedtaget.
Valgene blev genvalg over hele linien. Under pkt. Eventuelt blev der
fra forsamlingen givet udtryk for stor anerkendelse til bestyrelsen for
et formidabelt arbejde i det forløbne år.
Derefter var der som sædvanlig lidt mad og drikke.
Henrik

Efter redaktionens slutning:

Grundejerforeningen Egebjerglund
Syd afholdt generalforsamling den
22. marts 2006.
Referatet kan ses på www.egebjerglund-syd.dk
Henrik

Egebjerg Sportsklub
Sæsonafslutning
Traditionen tro afholder vi mod
vintersæsonens slutning en badmintonturnering med efterfølgende fest.
Det bliver i år den 14. april!
Medlemmerne får indbydelse
tilsendt, men hold øje med
www.egebjergsportsklub.dk
Der kan komme tilføjelser eller
ændringer, efterhånden som vi får
det planlagt.
Turneringen påregnes at starte
kl. 14:00 og slutte senest kl.
17:00. Turneringsformen vil blive
afgjort, når vi kender deltagerantallet.
Festen påregnes at starte kl.
18:30; der bliver serveret et godt
måltid mad og dertil hørende
drikkevarer. Vi har tradition for
gode fester!!
Du kan som sædvanlig ringe til
en i bestyrelsen eller skrive til
post@egebjergsportsklub.dk
Henrik

Palle og Nordisk Film
I mange år boede Palle på Rydtoften i et hus, han selv havde
bygget. Der var Gildestue, Pool og
god plads.
Men i sommeren 2006 blev det
byttet til et hus i Hammelev mellem Vojens og Haderslev. Det var
nærmere hustru Lones børn.
Palle er nok den mand i landet,
som kender mest til produktionerne fra Nordisk Film:
Lykkehjulet, Babettes Gæstebud,
Olsen Banden, Slå først Frede,
Huset på Christianshavn og mange andre - ikke mindst Matador.
Palle fortæller, at det meste af
de viste klip var fup. Dekorationerne var af Palle og andre bygget
på Nordisk Film eller var filmet
on location, der var tilrettet med
maling osv.
Palle var faktisk født ind i jobbet som dekorationsmaler.
Hans far var hos Nordisk Film i
37 år, og far og søn tjente tilsammen filmen i 75 år.
Palle fortæller, at økonomien
hos Nordisk Film ikke var så god.
Men så kom ”Matador” og reddede det hele.
Serien blev den største succes i
dansk fjernsyns historie, og den
blev vist på mange fjernsynskanaler verden over.

OM MINE ROSER

Det gav penge i kassen, fortæller Palle.
Jobbet med at opbygge dekorationer har været hårdt ved bentøjet. Så der er ingen trin i det nye
hus.
Men Palle har ikke fortrudt. Han
mindes de mange herlige timer på
Nordisk Film og er glad for det
nye hus.
Det er ligesom i gamle dage i
Egebjerg, hvor vi kom hinanden
ved, siger Palle.
Vores nye naboer er venlige og
gæstfrie, og jeg har lært at sige
Mojn, når vi mødes.
Finn Jappe



Sæsonen starter altid sidst i marts…
Fredag den 24. marts 2006 indkøbtes
en pose ”naturlig” gødning, som
skulle lægges omkring hver og én når jorden var blevet frostfri!
Søndag den 2. april blev en mærkedag - jeg ”spredte møg” for første
gang i mit lange liv. Og det begyndte
at regne et par timer senere - perfekt!
Så i 2006 blev de flottere end nogensinde…bl.a. fordi de blev gødet første
gang lige præcis på det tidspunkt,
eksperterne anbefaler.

I næste nummer af bladet kan du
læse mere om, hvad du helt nøjagtigt
skal gøre hvornår, hvis du vil have
flotte roser. Men indtil da: Husk at
gøde første gang NU !!!

Ayoë
Fotos og min egen rosen-dagbog:

www.thurmer-jensen.dk/roser

Ejerskift fra far til søn
Steen Fabricius og hustru Lise har
i 29 år drevet Cykelcentret i Skovlunde.
Men nu siger de stop og overlader forretningen til sønnen
Morten.
Lise og Steen bor i Egebjerg. De
har i mange år støttet bladets økonomi med en annonce. Heldigvis
for bladets økonomi fortsætter
Morten med at annoncere.
Tak til Lise og Steen for et langt
samarbejde - og velkommen til
Morten.
Red.



SYD set fra Pæremosevej ØST gennem 25 år
(hentet fra Grf. Syd’s 40 års jubilæumsskrift og opdateret)

Vi er kommet i kvarteret siden 1967.
I første omgang hos gode venner. Siden købte vi Pæremosevej 7-9 i 1972
sammen med andre gode venner.
Dengang lå ejendommen som et sommerhus med park hen over to matrikler. Vi ville i fællesskab opføre et
dobbelthus med en servicebygning
imellem os, der skulle rumme vasken,
hobbyrum mv. Det var, hvad der var
tilbage af 60’ernes kollektive bosætningsplaner. Kort tid efter solgte vore
venner til Trelleborg Typehuse. Måske så de rigtigt, da de frygtede støjen
fra ringvejen. Vi var imidlertid blevet
gift med kvarteret og vores halvdel af
grunden, så vi blev - og blev naboer
til Nulenergihuset i nr. 7. I de første
år, mens det lå som prøvehus, fik vi
lov til at bevare den nederste del af
nr. 7 som en del af paradiset, indtil
Trelleborg efter nogle år solgte. Så
måtte vi trække stregen i skellet og
indskrænke os. Det giver samtidig
afsæt for den første anekdote.

Den store sten
Nederst på nr. 7 lå en kampesten, en
stor én - omkring en kubikmeter. Den
lå helt ude i spidsen mod sydøst, og
der var sol til sent om sommeren. Vor
datter legede der med sine veninder.
Det var nærmest en kultsten. Uden vi
vidste af det, var den medvirkende
årsag til, at datteren, da hun nåede til
skelsår og alder, ville konfirmeres.

Godt nok havde vi ikke ønsket hende
døbt, men da enhver efter vor overbevisning må blive salig i sin tro, måtte
det naturligvis også gælde vor datter.
Og hvordan hang det så sammen? Jo,
mange år senere har hun betroet os, at
hun, da hun forstod, at der skulle
trækkes et skel, der afskar hende fra
den elskede sten, havde bedt til Vorherre om, at stenen måtte komme
over til os. Og dagen efter havde jeg
ringet til Trelleborg og aftalt, at vi
måtte flytte stenen over til os. Og så,
efter en uges hårdt arbejde med stenen på primitive ruller og vhj.a. donkraft, støtter og staværer, lå stenen
inde hos os, hvor den stadig ligger.
Udover besværet kostede det først en
barnedåb og siden en konfirmation.
Kvarteret og vore forgængere i nr. 7
Men ellers gav den første tid os et
indblik i den særlige stemning i denne del af Egebjerg. På dette tidspunkt
var der en skøn blanding af fritidshuse, fritidshuse på vej til at blive
selvbyggerhelårshuse og helt almindelige nybyggede helårshuse. Men
mange helårshuse havde endnu et
særligt lille hus i haven, nemlig det
oprindelige fritidshus fra 40’erne
eller 50’erne. Enkelte står endnu som
gæstehuse. Det almindelige indtryk
var, at der var højt til loftet. Også andre end datteren måtte blive salig i
hver sin tro.

Vi overtog matriklen efter en lægefamilie, der havde haft den som sommerbolig i en kortere årrække, men
dog længe nok til, at man havde lært
dem at kende i området. I hvert fald
var der flere naboer, der var lettede,
da vi overtog, og man fandt ud af, at
vi ikke skød med jagtgevær, hverken
i tide eller utide. Lægen var åbenbart
kendt som en ivrig skytte, uden at lægen nødvendigvis fulgte jagtlovens
krav om sikkerhedszoner osv. Og så
skød han gerne en salve søndag morgen ved flaghejsningen. Man var vel
på landet. Efter nogle måneder erfarede vi, at han havde skudt for sidste
gang. Han havde skudt sig selv.
Før lægefamilien havde matriklen
været ejet af Søndergaards. En familie med lejlighed på Frederiksberg.
De havde fundet et fristed her, og de
havde haft grunden fra udstykningens
start for mere end 60 år siden. Der
var stadig mange spor efter deres indsats. Grunden var misligholdt, da vi
overtog efter lægen, men ingen tvivl
om, at Søndergaards havde haft en
smukt anlagt parklignende have. Fruen havde opformeret nåletræer, fortalte gamle naboer os. Endnu står en
meget stor thujahæk og fortæller historien om dengang…
See97
Fortsættelse følger

