BEBOERANNONCER

200 bøger skal væk !!
Vi sælger pæne eksemplarer m. smudsomslag for
3.kr.pr. stk og 4 stk. for kr 10
Gode forfattere f.eks.:
Robert Ludlum, Leon Uris, Harold Robbins,
Wilbur Smith, Stephen King m. fl.
Romaner! – Spænding!
Pixibøger til børn

Kik ind i carporten lørdag d. 3.
februar kl. 12 - 15

Kærvænget 7
ÂÂÂÂ

”Reservebedste”/bedste-forældre
savnes!
Vi er en glad familie fra Egebjerg med små børn
på 2½ og 4 år. Vores eneste bedstefar bor i
Vestjylland. Vi savner kontakt til bedsteforældre.
Det er især det hyggelige samvær/forkælelse
mellem børnebørn og bedsteforældre, som vi
savner. Vi har oplevet, at vores børn er meget
glade for ældre mennesker, og vi ønsker, at de også
kan få den dimension med i barndommen - få
historier fra ”gamle dage” og den fulde
opmærksomhed, som kun bedsteforældre kan give.
Går du/I og savner kontakt til små børn, og er du/I
interesseret i at knytte dig/jer til et par søde

EGEBJERGBLADET i første halvår af 2007:

reservebørnebørn, så kontakt os.
Mvh. Lise og Jesper Thorlund Jensen

Deadline onsdag den 14. februar, omdeles 24.25.februar
Deadline onsdag den 21. marts, omdeles 30.-31.
marts
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. juni1. juli
Intet EGEBJERGBLAD i juli
Uanset dato er deadline altid kl. 12

E-mail: lise.jesper@thorlundjensen.dk
Tlf. 36455530

ÂÂÂÂ

FREMLYSNING
Et dameur med lænke er fundet i Fælleshuset i
december. Henvendelse til William Bjerregaard
på 4497 0037 eller 2021 8037
ÂÂ
Forsidemotivet er tegnet af Kirsten Seeberg.

Der er øl, vand og vin på foreningens regning. Med måde, naturligvis.

Har du hørt det!

Er det noget for os/mig?

Hvornår og hvordan?

Ballerup kommune har et nyt
tilbud til dig - hvis du venter
barn.

Hvis du er i tvivl om svarene på
følgende spørgsmål – så er ”Klar til
Barn” et godt valg for jer/dig.

Det er bedst at komme på kurset, når
du er ca. 20 uger henne i graviditeten.
Vi mødes tre gange a´ 2½ time med 1
til 2 ugers mellemrum i løbet af
graviditeten, og en gang når jeres
barn er 2-3 måneder gammelt. Der vil
blive vist filmklip om det spæde barn,
og der bliver uddelt skriftligt
materiale til jer/dig. Kurset er gratis.
Underviserne er en psykolog og en
sundhedsplejerske. Tidspunktet er fra
kl. 17.15-19.45 og foregår centralt i
Ballerup. Du kan melde dig til ved at
ringe til sundhedsplejerskernes
kontor på tlf.: 4477 3861, du kan evt.
bede om en folder hos din læge eller
din jordemoder, meld dig til i god tid.

Det er et kursustilbud til kommende
forældre og hedder ”Klar til Barn”.
Det er et kursus, hvor I kan forberede
jer på, hvordan det er at være
forældre. Læg mærke til at kurset er
for kommende forældre. Det vil sige
lige så meget for den kommende mor
som for den kommende far. Skal du
være enlig forældre, er du naturligvis
velkommen alligevel. Det er en stor
udfordring, når man fra at være par
bliver til en lille familie. Det betyder
mange nye glæder, men også
bekymringer og frustrationer. En
ganske anderledes hverdag venter
forældreparret. For lidt nattesøvn og
usikkerhed når den lille nye græder
utrøsteligt, det bliver til et ganske
andet samliv.

Er du usikker på at
skulle være mor eller
far?
Ved du hvad et lille
barn kan/ikke kan?
Ved du hvad et lille
barn har brug for?
Ved du, hvordan man
kan være sammen med
sit spædbarn
på en god måde?
Vil du vide, hvad du
kan gøre, når det hele
er ved at gå op i en
spids?

Nyt om affaldsordningen
HCS A/S har fra 1.1. 2007 også
overtaget kørsel af storskrald,
haveaffald, genanvendelige
materialer samt (for erhvervsvirksomheder) farligt affald.
Papir (ikke pap) afhentes som hidtil
hver 6. uge fra din særlige container.
Start uge 2.
Køkkenaffald afhentes fortsat hver
mandag.
(Husk at udsætte om søndagen).
Haveaffald afhentes i de lige uger,
hvis der er udsat om søndagen.
Første afhentning er mandag den 2.
april.
Byggematerialer og jord/sten/fliser
samt farligt affald er ikke mere del af
storskraldsordningen. Man må selv
fragte det til Genbrugsstationen,
Energivej 44.
Storskrald kan ikke mere afleveres i
sorte plastiksække. Der skal bruges
klare sække, som forhandles hos
supermarkederne.
Yderligere oplysninger kan fås hos
kommunen
på tlf. 4477 2000,
Renovationsafdelingen.
Finn Jappe

en papirversion; ring til undertegnede
på 60171953 eller skriv til
nedenstående email-adresse.

Grundejerforeningen
Egebjerglund Syd afholder
ordinær generalforsamling den 22. marts 2006
kl. 2000 i Fælleshuset,
Agernhaven 8.
Dagsorden i henhold til foreningens
love.
Lovene kan ses på
www.egebjerglund-syd.dk
Generalforsamlingen skal bl. a.
beslutte om tidspunkterne for
anvendelse af støjende maskiner.
Se nærmere på hjemmesiden,
debatten om principper for Godt
naboskab. Medlemmerne kan få det i

Opmærksomheden henledes i
øvrigt på, at du på hjemmesiden
bl.a. kan læse om sneordningen
og om kommunens regler for
fortovsrenholdelse.
Du kan skrive til post@egebjerglundsyd.dk eller ringe til et medlem af
bestyrelsen.
Henrik Jensen

ÔÔÔÔ
Det var dejligt at se at ”Blomstervennerne” hurtigt tog deres opslag
ned fra lygtepælene.
Der er stadig samme steder, tilbud
om fodbold i maj 2006!!!, og andre
har tilbud der er afholdt for længst.
vh. Eve Staunsager

Selv om vi ikke havde den store
svarprocent i forbindelse med vores
spørgeskema, kom der alligevel nogle
forslag om fremtidige aktiviteter frem.
Forslag som vi meget gerne vil bruge
sideløbende med de faste arrangementer så som fastelavn, midsommerfest, banko og julehygge.Men vi
har et stort problem, nemlig ressourcer
i form af hjælpende hænder.
Jeg har taget mig tid til at gennemlæse div. referater fra gamle
bestyrelsesmøder bl.a. dem fra 19902000. Det slog mig, at man dengang
var 8 bestyrelsesmedlemmer akkurat
som vi er nu, men helt op til 5
suppleanter det meste af tiden. I dag
har vi 2 suppleanter. Det lyder ikke
som den helt store forskel, men det er
det faktisk. Formandens, kassererens
og redaktørens arbejde er stadig den
samme. Det samme er de andre
opgaver med bladet (distribution f.
eks), fotografering og hvad dermed
følger samt barpasning i forbindelse
med TorsdagsTræf. Vi har også fået
en hjemmeside der skal holdes a jour.

Så 3 personer mere ville betyde rigtig
meget på arrangementssiden.
Ud over det med antal bestyrelsesmedlemmer (suppleanter) har også en
anden ting ændret sig. Gennemsnitsalderen i bestyrelsen er tilsvarende
blevet ca. 10 år højere og det får man
som bekendt ikke mere overskud af.
Der sidder faktisk nogle i bestyrelsen,
som har siddet der i utroligt mange år
og hen ad vejen har gjoalias Finn
Jappe, som har været med fra den
gang det hele startede i 1969. Men
alting får jo som bekendt en ende på
et tidspunkt.
Det er derfor tvingende nødvendigt,
at vi får nogle flere (og helst yngre)
ind i klubbens bestyrelse. Dels for at
aflaste, så vi ikke skal være blæksprutter hele tiden og dels for vi kan
få overskud til flere arrangementer.
Men det aller vigtigste er nok, at få
nogle yngre ind som kan tage over,
når vi ”gamle” ikke orker mere.
Ellers er det slut med julehygge,
midsommerfest og al det andet, for
slet ikke at snakke om udgivelsen af

det meget populære Egebjergblad.
Hvad får man så for sit arbejde. Ja den
meget omdiskuterede resultatløn i
kroner og øre, kan vi af gode grunde
ikke tilbyde. Til gengæld kan vi
tilbyde en løn, der består af en dejlig
tilfredsstillelse ved at være en del af
et team, der gør noget for fællesskabet i Egebjerg. Det er en dejlig
fornemmelse at går hjem efter et
vellykket arrangement og tænke på,
hvor mange der har haft glæde af det
og 10 gange om året at læse Egebjergbladet og vide, at man har været
medvirkende til, at det overhovedet
kan lade sig gøre. Ud over al det
andet får man en stor berøringsflade
og lærer en masse dejlige ildsjæle at
kende. Som det sidste holder vi en
gang årligt en bestyrelsesfest med
ægtefæller, hvor vi virkelig gir den
hele armen.Uanset din alder så tænk
lige over, om netop du har lyst til at
gå ind i arbejdet evt. som suppleant,
hvor man jo kun er valgt for 1 år af
gangen. Ring helt uforpligtende til
undertegnede på tlf. 4497 5943 eller
send en mail til
tegner.hansen@get2net.dk. hvis du
bare er lidt interesseret. Så tager vi en
snak om det.
Uanset hvad så mød trygt op til vores
generalforsamling den 22. februar og
hør hvad vi har lavet i det forgangne
år og deltag i debatten om fremtiden.
Jeg lover, at vi ikke ved den lejlighed
lægger pres på nogen, da det er
ubehageligt for alle.Dette indlæg er
mest skrevet med henblik på
Egebjergklubben,, men da jeg deler
såvel avis som vovse med formanden
for Fælleshuset, ved jeg at de der har
de samme problemer med hensyn til
generationsskifte. Og Fælleshuset har
jo som bekendt generalforsamling
samme dag som Egebjergklubben.
Lone Tegner
Formand for Egebjergklubben

En dag på Copacabana.
Fra min rejsedagbog
Allerede da vi slog skodderne fra
vinduet, kunne vi se, at der så småt
var liv på stranden, folk der joggede
langs strandkanten, der gjorde
gymnastik, der klargjorde liggestole,
parasoller, salgssteder og andet. Vi
havde besluttet, at dagen skulle
tilbringes på stranden, midt i det
pulserende liv, solen ville skinne fra
morgen til aften. Så efter
morgenmaden begav vi os derover.
Blev modtaget af to unge mænd, der
foreslog at vi skulle slå os ned på
”deres stykke”, så ville de passe på
os, sørge for noget at drikke eller
mad eller hvad vi nu havde lyst til.
Det sagde vi ja til, stedet var lige over
for vores hotel. De stillede to
solvogne og en parasol op i første
”parket” = frit udsyn til strand og
vand, og de kom med jævne
mellemrum i løbet at dagen, for at
høre til vores velbefindende.
Hele tiden var der noget at kigge på,
de flotte bølger, de badende (stående
i vandet) eller de, der var dristige nok
til at surfe på bølgetoppen. Hele
tiden kom der flere folk på stranden,
som så snart de havde slået sig ned,
begyndte at smøre sig ind. For mig
var det som om de hele tiden gjorde
et eller andet, badede, smurte sig ind
med solcreme eller med noget der
lignede yoghurt, som sad på kroppen
i kort tid, derefter blev det skyllet
væk i vandet, ny olie på. ”Cremen”
viste sig at være et afblegningsmiddel
for kropshår.
Konstant kom der sælgere, der
falbød. Af de ting jeg kan huske: is,
vand, melon, sandwich, bikini, hatte,
solbriller, nødder, smykker,
candyfloss, bolde, t-shirts, kjoler,
duge, malede tatoveringer, malerier,
man kunne få massage, man kunne få
skyllet sand af fødderne, man kunne
få pedicure.
På et tidspunkt kom der en invasion
af 25-30 unger med nogle mødre, de
smed tøjet i nogle bunker, ned i
vandet og op igen, tøjet på og videre
hen langs stranden. Måske var de på
udflugt.
En mere seriøs hændelse var en
redningshelikopter, der kom til
undsætning et stykke fra os. Den

første gang var der en med op i nettet,
anden gang var nettet tomt. Senere
kom Søværnet og undersøgte samme
område, uden held.
Vi var også nede for at ”stå i vandet”,
bølgerne skulle nok sørge for, at man
blev våd. Der mærkede jeg for første
gang vandets kraft – man kunne nok
let blive suget med ud, hvis man gik
for langt ud.
Efter seks timer havde vi fået nok af
strandlivet for den dag.
Lis Folke
ÔÔÔÔ

“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 o~sa en ùei af oplevelsen. Så vi
strukturerede hjælpen og
konstaterede, at der var 37 børn i
alderen 8-16 är, som vlle 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 nå. så man kunne se.
at de hørte til de udvalgte.
Bjørnefar v/Jappe

17.01.2007
Netop hjemkommet fra den årlige
nytårssammenkomst i Rådhusets
kantine for alle kommunens
Idrætsforeninger og øvrige
foreninger, hvor borgmesteren
fortæller om, hvad der er sket i 2006,
og hvad der er planlagt for 2007 med
meget mere, og hvor kultur- og
fritidsudvalget samt relevante ledere
efterfølgende er til rådighed for
spørgsmål, kommentarer, ris og ros,
og hvor man kan møde mange af de
andre repræsentanter for talrige
foreninger manglede der efter min
menig nogle repræsentanter.
Egebjergs mange relevante
foreninger var alene repræsenteret af
Egebjerg Ældre og stavgang. Der var
naturligvis også andre foreninger der
manglede, men jeg vil godt anbefale
sammenkomsten. Den tog et par
timer, og der er fri mulighed for at
kommentere og spørge om hvad man
oplever på ”sit” område, og hvad man
eventuelt har af forslag. En af
gæsterne i Egebjerghallen
bemærkede f.eks., at taget var utæt.
Hvis det er en gammel nyhed, er det
netop stedet at få det frem, hvis man
har oplevet ikke at blive hørt.
Så formænd/bestyrelsesmedlemmer
sæt allerede nu kryds i kalenderen for
2008 - formentlig her i uge 3 - så vi
ses ved næste
foreningssammenkomst. Såfremt det
er en manglende invitation, der er
årsagen giv så et praj.
Jørgen Bragge
KB medlem(B)
jjb@balk.dk

Nok en god grund til at blive
medlem af Egebjerg og Omegns Ølbrygger&Vinmagerlav

Rødvin kan måske modvirke kræft
TEORI. Det blev postuleret for mere
end 10 år siden, men nu bekræftes det
af en undersøgelse: Druer og dermed
vin modvirker kræftcellers udvikling.
Undersøgelsen, som lektor ved Roskilde Universitetscenter Ole Vang
står bag, viser, at stoffet resveratrol
som findes i vindruer og i rødvin,
stopper kræftcellers vækst. Det skal
dog helst være Pinot Noir man hælder i vinglassene, da de druer har det
højeste indhold af resveratrol. I Kræftens Bekæmpelse er man påpasselig
med at hylde vinens egenskaber
 fra POLITIKEN den 19. jan. 2007
I modsætning til KræftensBekæmpelse er vi fra Øl&Vinmagerlavet ikke
bange for at hylde vinen fortræffeligheder. Hvis du er interesseret i at
høre mere om lavet, så ring til viceoldermand Erik på telf. 44 66 14 32
og hør nærmere.

Julehygge i Egebjerg
Torsdag den 7/12 afholdt Egebjergklubben den traditionelle julehyggeaften. Ialt 69 personer havde fundet
vej til de smukt pyntede lokaler. Igen
i år var det Eftermiddagsklubben der
havde stået for oppyntning samt pynt
af juletræ og tak for det. Det var Hans
Christensen der havde leveret træet
fra egen have – også tak for det.
Det blev en rigtig dejlig aften og helt
efter traditionerne, for sådan vil vi jo
helst have det i julen. Efter en kort
velkomst gik vi over til maden, som i
år bestod af den helt overdådige
julebuffet – ikke mindre end 12 retter
skulle vi spise os igennem. Flere
slags sild, fiskefilet, rejer og gravad
laks stod allerede klar og blev senere
efterfulgt af skinke med grønlangkål,
ribbenssteg, and, leverpostej og
roastbeef. Men ikke nok med det – vi
skulle også gøre plads til ost og
risalamande. Jo der var rigelig mad til
alle. Mandelgaver var der også tænkt
på, hele 3 stk. Vi kom godt nok kun
af med de 2 – den sidste mandel må
være slugt hel eller tygget i
småstumper.
Vi havde igen i år fået Finn Roar til
at spille, og heldigvis fik han
undervejs den geniale ide at spille
nogle julemelodier i pauserne mellem
retterne. På den måde kunne vi nyde
al den gode mad i et mere adstadigt
tempo og endvidere gav det mere ro i
køkkenet. Heldigvis havde vi entreret

os med Charlotte Mørk som er topprofessionel med hensyn til at
anrette, varme, skære kød ud og så
sandelig også til at få køkkenet til at
se næsten helt normalt ud igen. En
stor lettelse for bestyrelsen og andre
hjælpere, så også vi kunne deltage i
løjerne.
Nå men efter maden kom så kaffen
og småkagerne på bordet og så var
det tid til at synge flere julesange.
Et juleeventyr manglede selvfølgelig
heller ikke. Vi havde igen lokket
Bent Krause til at stå for dette
hyggelige indslag. Som sædvanligt
handlede det om den lille landsby
Egebjerg og hvad der rørte sig i det
lille samfund i året 2006. Det er alt
for langt at gengive her, men Bents
eventyr kan læses i sin helhed på
Egebjergklubbens hjemmeside
www.egebjergklubben.dk. under
billeder fra julehygge 2006 (men det
tager lidt tid at få den frem).
Efter trækning af det solgte ringlotteri
var tiden så inde til at danse om
juletræet og lidt børnesange/danse
blev det også til.
Aftenens officielle program var
hermed ovre, men mange hyggede
sig ved bordene længe efter.
Hermed også en stor tak til Finn Roar
og Bent Krause for underholdningen,
til Charlotte Mørk for
køkkenassistancen samt til Egebjerg
Grillen, fordi de igen var os
behjælpelige med salg af billetter.
Lone Tegner

Fælles Fastelavnsfest
Søndag den 18/2

Egebjerg Sportsklub
afholder ordinær
generalforsamling den 8.
marts 2007
kl. 2000 i Fælleshuset,
Agernhaven 8.
Dagsorden i henhold til foreningens
love.
Lovene kan ses på
www.egebjergsportsklub.dk
Nye medlemmer er stadig meget
velkomne!
Du kan se ledige banetimer på
hjemmesiden, hvor du også kan se
efterlysninger af makkere, m.v.
Der er også ventelister; hvis du gerne
vil spille badminton, men ikke kan
finde ledige banetimer, der passer
dig, så skriv eller ring til
undertegnede, og du kommer på
listen.
Du kan skrive til
post@egebjergsportsklub.dk eller
ringe til formanden på 4468 6468
eller et andet medlem af bestyrelsen,
f.eks. undertegnede på 60171953.
Henrik Jensen
Sekretær

Den foreløbige Antenne- og
Bred-båndsforening,
Egebjergnettet afholder
ordinær generalforsamling
mandag den 26. marts 2006 kl.
2000 i Fælleshuset, Agernhaven
8.
Dagsorden i henhold til foreningens
love.
Lovene kan ses på
www.egebjergnettet.dk
Vi regner med at fremlægge:
• Et konkret tilbud til
etablering af fibernet til
hjemmet, herunder priser,
tjenesteudbud, m.m.
• Forslag vedrørende den
foreløbige forenings fremtid,
herunder anvendelse af
foreningens kapital.
Bestyrelsen

ÔÔÔÔ

Asfaltarbejdet stoppet
midlertidigt
Egebjergbladets læsere i
”Egebjerglund-Syd” og i ”Aagesdal”
bemærkede, at vore veje i dette
område blev asfalt-renoveret fra sidst
i oktober måned 2006 og fremover.
Den 4. december måtte man
imidlertid stoppe arbejdet p.g.a. for
mange regnvejrsdage og faldende
temperaturer. – Alle vendepladser
(blinde veje) skulle være helt
færdige, idet man her bruger en
anden og mere slidstærk belægning
og teknik og laver det hele i en
arbejdsgang, da vendepladser
erfaringsmæssigt er mere udsatte
(tunge lastbiler, der vender).
Arbejdet genoptages til foråret, når
temperaturen er højere og vejret mere
stabilt. – Hold øje med, når de
begynder igen, og sørg da straks for
at få fjernet evt. byggematerialer og
andet overflødigt (herunder parkerede
biler i dagtimerne) fra vejene.
Hans Christensen

Vi gentager succesen fra sidste år og
holder fastelavnsfest sammen med
Fællesvirket fra det nye bykvarter,
hvor det viste sig, at børnenes
udklædning og festappetit rigeligt
kunne holde til to omgange.
Fællesvirket kommer først i med
tøndeslagning i ældrecentret Egelys
overdækkede atriumgård fra kl. 11 –
14. Billetter hos bageren i Egebjerg
Bygade 53B..
Derefter holder Egebjergklubben
fastelavnsfest i Fælleshuset med
tøndeslagning fra kl. 14 – 17. Lokale
og arrangører vil formentlig være
udsmykkede til lejligheden, og rygere
henvises til tilstødende lokaler.
Billetter á 30 kr. kan købes i
TorsdagsTræf i Fælleshuset eller hos
Egebjerg Grill og Pizzabar,
Egebjergvej 72.
Voksne deltager gratis begge steder

ÔÔÔÔ
EGEBJERG
EFTERMIDDAGSKLUB
Klubben har til huse i Fælleshuset og
henvender sig til voksne, der bor eller
har boet i det gamle Egebjerg.
Klubben har pt. 35 medlemmer, der
mødes den første tirsdag i hver
måned året rundt. Vi hygger os med
medbragt mad fra kl. 12 til 16.
Klubben gir kaffe, øl og vand kan
købes i baren. Undervejs er der tid til
en hyggesnak med nabo/genbo, hvis
man ikke foretrækker lidt kortspil,
dart eller billard. Vi fejrer jul og
påske, og der satses på en årlig
”skovtur”.
Har du lyst til et medlemskab, så ring
til 4497 5507 og hør nærmere.
Årskontingentet er 120 kr.
Den årlige generalforsamling holdes
tirsdag den 6. februar 2007 kl. 11 i
Fælleshuset.
Med venlig hilsen
Flemming Adrian
Formand

MINDER OM EGEBJERG
Afdøde Gerda Malte Rasmussen
skrev i 1971 3 artikler til Egebjerg
bladet. Her bringes et uddrag.
EGEBJERG FØR 1940
“Egebjerg-Nord” og “Egebjerq-Syd
var samlet af flere små husmands
brug af en “Gullaschbaron” fra første
verdenskrig. Han byggede den
trefløjede lystejendom som hed
“Egebjerglund” Ejendommen havde
stråtag, så der. faldt ind i det øvrige
bondeland. han fik samlet et areal
med mange moser og satte yngel ud
til lystfiskeri.
Denne ejendom blev i trediverne købt
af et konsortium, som startede en
udstykning der skulle hedde
”Egebjerg Plantagehøj” og have
grunde på fra ½ til 1 tdr. land. Der
blev plantet frugttræer på en del af
dem og bygget det første hus af en
plan1agt række af samme type. Det er
Egebjergvej 94, som min mand og
jeg købte i 1938. Så gik konsortiet
fallit og landinspektør Oltmann. som
havde haft opmålingsarbejdet, ville
have betaling. Penge var der ikke
nogen af, derfor fik han naturalier i
form af ½ tdr. land jord, det lå ved
siden af mig på Eqebjergvej 92 og
strakte sig helt ned til Rydtoften. Så
kom anden verdenskrig og Oltmann
øjnede fiduser, men derom senere,
Før vor tid var her rigtigt bondeland.
Ågesdal, Pilehøj, Gartneriet Karens

Minde og Neumanns ejendom (nu
Hans Simonsen) som dels var landbrug og dels gartneri. Fru Neumann
og sønnen Wilhelm kørte hver lørdag
formiddag i hestevogn til Ballerup
med deres produkter. Fru Neumann
med nyslagtede fjerkræ og æg. hun
havde sine faste kunder, og Wilhelm
med grøntsager som han bragte til en
kommissionær, Samtidig gjorde de
indkøb for hele ugen i Ballerup.
På Ågesdal boede Tofteng, som
havde vognmandskørsel med dagrenovation på Frederiksberg. Han
fyldte det ene dejlige mosehul efter
det andet med skrald. Et af dem hed
“Åkandemosen”. Bagerst på
Ågesdals jord lå en skøn mose og ved
kanten af mosen groede et vildt
pæretræ. Alle børnene, der på den tid
havde en vidunderlig legeplads ud
over alle arealerne, havde navne på
alle moserne. Lad mig nævne
Grønnedam (nu ved Lerholmsvej)
Sivmosen eller Sagførerens sø,
(resterne nu mellem opfyldningen på
Pæremosevej og Langs grund på
Lerholmsvej ) og Pæremosen , deraf
navnet til Pæremosevej.
Efter at konsortiet ”I/S Egebjerg
Plantage- og Villaby” var gået fallit,
sad Martin Fjeldbo stadig med
hovedparcellen “Egebjerglund”.
Â
I 1940 overtog Oltmann resten af
arealerne efter tvangsauktion og
begyndte en større udstykning. Det var

fra begyndelsen ret store grunde, og
flere af dem er da også delt siden. For
at kunne sælges, måtte vand
garanteres, og så blev der boret i en
til dels tør brønd, som var på grunden
Egebjergvej nr.92. Der blev boret til
en dybde af 36 meter, og det var
dejligt vand. På den tid blev der
bygget sommerhuse på de fleste af
grundene, og der var en jævn strøm
af folk, der hentede vand ved posten
hele weekenden og i alle ferier. Der
var altid lige meget vand.
Senere da Carlson havde købt og
udstykket “Pilehøj’, kom også nogle
af grundejerne derfra og hentede
vand, fordi vandet fra den gamle
gårdbrønd på Pilehøj var ræverødt af
rust. Folk hentede vand i alle mulige
beholdere og kørte det hjem på sjove,
hjemmelavede køretøjer, Folk, der
havde købt grund, kom fra alle dele
af København, nogle helt fra Amager.
Man kom kørende på cykler, nogle
med mindreårige børn både foran og
bag på, og dengang var der også
noget, der hed en “efterløber” - et par
hjul med en babylift imellem.
Der blev investeret meget arbejde og
ikke så få penge på nyt og brugt
bygningsmateriel, Palles
tømmerhandel i Hareskovby er startet
på den gode efterspørgsel af
bygningsmaterialer.
Der var rationering på alt. Koksmærker kunne ikke opdrives fra
Knudsminde til Syvendehusvej. Vi
var landdistrikt, men Hjortespring
hørte til København og fik koksmærker. Når der blev averteret,
kunne vi stå i kø hos skovfogeden og
måske være heldige at få en bunke
kvas (bøgetop) eller en rummeter
stød: rødder af fældede træer. Så fik
vi gennem kommunen tildelt nogle
rummeter favntræ, alt efter familiens
størrelse, som vi selv skulle save og
Fortsættes næste side

flække. Og tørv: Men tørvene var
gerne så våde, at vi måtte stille dem i
småstakke på havegangen, inden de
kom I hus.
For at drøje på kødrationerne havde
vi en masse kaniner. Dem skulle der
plukkes grønt til, og der var efterhånden Ikke en mælkebøtte i miles
omkreds. VI var ikke de eneste, der
holdt kaniner.
Lys var et helt kapitel for sig. Vi fik
mærker til køb af petroleum, og
efterhånden som tyskerne trak sig
“sejrrigt” tilbage, blev mærkerne
færre. Vinteren 1945 fik vi siger og
skriver 6 liter petroleum til en lang og
mørk vinter!
Nå, det overlevede vi da. Men trods
tyskere og knappe tider havde vi også
mange morsomme og lyse oplevelser.
Som da der blev generalstrejke midt
om sommeren, med udgangsforbud
for København. Selvfølgelig
Strømmede folk ud til deres kære
sommerhuse og jeg tror, at de fleste
slap ud. En mand kom kørende med
sin gamle mor på forladet af en
budcykel
Så blev der hamstret kartofler, slagtet
fjerkræ - ja, selv mælk. Og så holdt vi
alle ferie, dasede og svømmede i
Bøndermosen, og alle fortalte om,
hvordan de havde narret tyskerne og
var sluppet gennem afspærringen.
Bøndermosen er også et kapitel for
sig. Lautrupgård havde et stykke
mosejord nede for enden af Sortemo-

sevej, og da alt skulle udnyttes, blev
der æltet tørv. Det var gamle
Neumann og Tofteng, der havde det
job med nogle børn til hjælp. Når de
så kom hjem fra arbejde og var godt
svedte og oversmurt med tørvejord,
tog de et renselsesbad i Bøndermosen
og morede sig dejligt, mens vi andre
så misundeligt til. Jeg spurgte fru
Tofteng, om hun ikke syntes, vi
skulle tage den fornøjelse med. Nej,
det kunne vi koner da ikke: Men
enden blev, at vi alle tog vort daglige
bad I Bøndermosen. Vi sørgede for,
at alle børnene fik lært at svømme, og
efterhånden kom så alle sommerhusbeboerne med, og under
generalstrejken var vi alle samlet der
og havde det mægtig skægt.
Desværre skete det noget senere, at et
par smådrenge, som ikke kunne
svømme, gik der og legede uden
opsyn. De druknede. Den episode tog
lidt af glansen fra Bøndermosen.

arealer solgt under ét, og det var slut
med en skøn periode af Egebjergs
historie.
Â
Vi købte ejendommen Egebjergvej
94 af O.R.S.H. Vogt (som havde den
efter tvangsaktionen). Han havde selv
erhvervet den allerskønneste grund
herude, Lerholmsvej nr. 19, der i
folkemunde hed Rørmosen, og som
vi nu kaldte sagførerens sø. (Nej, den
smukkeste grund var fru Thomsens
med søen og beplantningen bagved
og det dengang endnu velholdte
bondehus ved siden af. Sagføreren
bad os have lidt opsyn med sin grund,
og vi har tilbragt mangen søndag
eftermiddag der med madkurv og
thevand. Hvor var det skønt og
fredeligt at ligge på ryggen i det høje
græs og kun høre fuglenes sang og
børne-nes pludren, når de stod og
fiskede eller gik på opdagelse mellem
rørene.

Siden blev mosen med omliggende

Engang fandt de et gøgeæg i en rør-

sangerrede, der var spændt fast
mellem svajende siv.

næste morgen et tykt lag fløde på,
både til kaffe og til piskefløde.

Vand til vask og rengøring hentede vi
i fru Thomsens sø, [Egebjergvej ved
Kærvænget] men da isen var ca. 70

Herlevbussen kørte kun til “Carlsborg” og drejede ned ad Tippevangen
og vendte ved Hareskovpavillionen.
Den fik også gasgenerator og kørte
efterhånden kun morgen og aften
med plads til 12-14 personer. Skulle
man til byen kunne man gå til Hareskov st. og tage toget til Nørrebro,
eller gå til Ballerup og tage damptoget der - hvis der gik noget!

cm. tyk huggede min mand med en
skovøkse et hul som en stor
vaskekedel. Der tog vi vand til et
døgns forbrug. Næste dag var vågen
dækket med 10 cm ny is, som måtte
fjernes før vi kunne få en ny
forsyning. Vand til kaffe, the o.1. tog
børnene med hjem fra Neumanns, når
de hentede nymalket mælk ved
stalddøren (19 øre pr. l.). Hældte vi
mælken op med det samme, var der

Tofteng solgte Ågesdal da han gik
over til vognmandskørsel med heste.
Pitzner købte det og startede
udstykningen ”Ågesdal” men beholdt
i første omgang en god bid til sig selv
til gartneri og fjerkræ. - Og den første
forretning her i kvarteret blev startet.
Det var ”Bageriet Egebjerg”. Per
Mårtenssons far byggede et
sommerhus på grunden, hvor
forretningen nu ligger. Han boede på
Islands Brygge og cyklede herud hver
dag når han havde passet et job som
bager i København. Så snart det var
til at skaffe mel og smør samt lidt
bolsjer begyndte han i en lille
selvbygget kiosk ved vejen, at bage
isvafler på to primuser. Isen lavede
han selv. Senere blev det til
“Berlinere’ som vi kunne købe hver
weekend. Dernæst byggede han et
minibageri med flaskegasovne. Så
kunne vi få både rundstykker,
kryddere, franskbrød og wienerbrød.
Altså lørdag, søndag.
Senere kom så det søde murstenshus,

som nu rummer forretningen. Den
næste forretning var købmanden på
Egebjergvej 90. Også en slags
tusindkunstner, men med mindre
realitetssans. Han blev aldrig færdig
med sit købmandshus, fik kun støbt
kælderen og lagde et midlertidigt tag
på. Deri indrettede han en forretning
og lejlighed til sig selv, men solgte så
det hele til købmand Knudsen, som
byggede huset i sin nuværende
størrelse. Den rigtige
”superkøbmand”, der afløste
Knudsen kender vi jo alle. Omtrent
samtidig kom så de fire forretninger
på Ågesdals udstykning ved
Egebjergvej 70.
Der kunne fortælles mange små ting
om udviklingen op til i dag. Men
dette er i løse træk mine egne minder
fra “Egebjerg Villaby” blev født og
til den er bleven omtrent udvokset.
Nu skal den vise hvad den har af
kræfter og kan præstere efterhånden
som den bliver rigtig voksen.
Gerda Malte Rasmussen

Jul og nytår i Pæremosen
Det milde, men regnfulde efterår blev
afløst af milde og regnfulde
vinterdage. Allerede sidst i november
begyndte der at stå en lille sø på det
laveste stykke på den lejede mark i
betænkelig nærhed af vinmarken.
Som dagene er gået, er det blevet
værre og værre. Vi har nu et
sammenhængende vandspejl fra den
lille sø i parcelhushaven og hele
vejen ud under havelågen, forbi
hønsehus og drivhus, dækkende hele
vinmarken, og Colns lejejord og helt
ind i den lave del af plantagen. Vi har

aldrig før set så meget vand. Og når
vi tidligere har set vand, har det været
i forbindelse med et voldsomt tøbrud
før frosten er gået helt af jorden.
Vandets står også op inde i hønsehus,
drivhus og maskinhus. Vi har været
nødt til at evakuere hønsene op i kælderen i et dertil indrettet aflukke.
Selvom vi har lagt plastikkasser med
bunden i vejret for at hæve gulvet hos
hønsene, må vi frygte frosten. Vandet
står nemlig op over underkanten af
døre og låger, så de fryser fast, hvis
vi får vinter, og så kan vi ikke fodre
dyrene.

I samråd med ejeren, Juhl Lykke
Nielsen, har jeg kontaktet kommunen, idet der går en 9 tommers
drænledning fra golfbanen under
ringvejen, gennem den nederste del
af plantagen, op igennem grundene
Pæremosevej 19, 21 og 23, ud under
Pæremosevej og ud igennem nr. 16 til

Grønnedam, der så afvandes til Bøndermosen med afledning til Søndersø.
Jeg må mene, at denne ledning er
afbrudt, så det meste af vores vand
stammer fra golfbanen via
hoveddrænet og ud gennem et lille
dræn i vores lejejord.
Kommunen har haft en stor
slamsuger med navnet Sug Ellen
igang fra en brønd i Pæremosevej
mellem nr. 23 og 25. I første omgang
kom de ca 100 meter ud i ledningen,
men så gik slangen i stykker, så nu
har de rekvireret en større maskine,
før de prøver igen. Måske kan
historien afsluttes inden deadline.
Det kan den. Dagen efter kom der hul
igennem, og jeg kunne ved selvsyn
konstatere, at vandet fossede ud i
Grønnedam. Nu må tiden vise, om
det stopper igen før min vinmark er

drænet og hønsehus, drivhus og
maskinhus igen er tørre og gode. Og
derefter om vinplanter, hindbær,
bøgehæk og andet godt har overlevet
oversvømmelsen.
See07
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Præsidenten for
Foreningen til Pinsens
bevarelse
ønsker hermed alle nuværende og
kommende medlemmer et godt
2007.
Husk at sætte kryds i kalenderen
ved den 27. maj 2007, hvor
Foreningens årlige
generalforsamling finder sted.
La Presidente

