
                                                                                                                                                                                               

Læs inde i bladet bl.a. den spændende samtale med 
Dimitri Spartalis, der ad omveje slog sig ned i Egebjerg i 1966. 

Formanden for Egebjergklubben skriver om 
”Hvem er Hvem – og Hvorfor?” 

- og så starter en ny omgang DRÆBERSNEGLE-JAGT 
— i år kan alle i Egebjerg deltage i konkurrencen. 

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk

og se EGEBJERGBLADET I FARVER



Ons d. 16. april Bridge
Ons d. 23. april Bridge
Fre d. 26. april Billard
Søn d. 27. april Gourmet
Ons d. 30. april Bridge
Man d. 5. maj Blomstervennerne
Tir d. 6. maj Eftermiddagsklubben

Tir d. 22. apr: Pilehøj Grundejerforening
Tor d. 24. apr: Skovbo Grundejerforening
Ons d. 7. maj: Aagesdal Grundejerforening
Søn d. 11. maj:Pinsens Bevarelse
Tor d. 29. maj: Egebjerghuse Grundejerforen.
         OBS OBS

Fra tirsdag den 13. maj til og med 
fredag den 23. maj er FÆLLESHUSET 
lukket på grund af ombygning. Efterføl-
gende åbent i uge 22 og 23 - og så igen 
lukket fra mandag den 9. juni til og med 
fredag den 20. juni på grund af istand-
sættelse efter ombygningen. 

EGEBJERGBLADETS udgivelsestidspunkter
og deadlines i 2008

MÅNED DEADLINE OMDELING
Maj 30. april kl. 12 17./18.

Juni 2. juni kl. 12 14./15.

INTET BLAD I JULI

udgives af 
Beboerforeningen Egebjergklubben,

der også lejer lokalerne af kommunen, og som 
står for en række forskellige arrangementer 

for medlemmerne; se mere på
www.egebjergklubben.dk

Foreningen Egebjerg Fælleshus driver og 
udlejer lokalerne, f.eks. til private fester, se

www.egebjergfaelleshus.dk

Medlemmer af grundejerforeningerne i Ege-
bjerg er automatisk medlem af Egebjergklub-

ben. De er tillige medlemmer af Egebjerg 
Fælleshus, hvis deres grundejerforening 

yder tilskud til Fælleshuset
(se dettes hjemmeside).

EGEBJERGBLADET

Generalforsamlinger

Lør. 12/4 Tur til Roskilde Domkirke. 
PWJ viser rundt (tilmelding nød-
vendig på tlf.: 4497 2738).

Tirs. 20/5 Skovtur i Egebjergene.

Arrangementer i

Kulturhistorisk Selskab
 i første halvår af 2008

Forsidebilledet er hentet fra interview’et med Dimitri Spartalis

Dræbersnegle

   Efter anbefaling fra Nyhedsavisen vedr. 
de forbandede dræbersnegle, der har over-
levet denne milde vinter, så begav vi os 
rundt i haven, og ganske rigtigt, de små 
snegle på 2-3 millimeter var allerede be-
gyndt at æde, så de kunne blive store og 
æglæggende.
   Det er nu, de skal bekæmpes/slås ihjel, 
hvis I ikke vil vade i store snegle inden 
længe.
   Vær rar at bekæmpe dem, for andres, men 
også for din egen skyld, da det er meget 
kedeligt at have disse snegle i haven, på 
måtten eller op af muren.

Flemming og Eve, Kærvænget

Følg med i 

Kulturhistorisk Selskab ’S
arrangementer.

Slå op på internettet under  
”EGEBJERGKLUBBEN.DK”

Se under  
”INTERESSEFORENINGER” 

og klik inde på
”KULTURHISTORISK SELSKAB”

Side 2

Aktiviteter i Fælleshuset



                                                                                                                                                                                               

Fra vor egen verden

Nogle har spurgt til, hvordan 
bladets aktivitetskalender på 
side 2 redigeres. Det er egentlig meget en-
kelt. Samtlige aktiviteter i FÆLLESHUSET 
og omegn, som kommer til redaktionens 
kendskab, sættes ind i kalenderen i kronolo-
gisk rækkefølge. Ønsker man en mere detal-
jeret omtale, sender man en tekst med det 
ønskede indhold til redaktionen.

Og så fortsætter præsentationen af de mere 
kendte og lidt ældre Egebjergbeboere i det-
te nummer, og samtidig ophører den stil, 
der blev lagt i det første interview med Finn 
Jappe, altså tanken om, at den aktuelle ho-
vedperson foreslår den næste. Så nu er det 
redaktøren i samråd med klubbens bestyrel-
se, der finder det næste offer. Og der er nok 
at tage af, skulle jeg hilse at sige.

Red.

Side  3

Sidste år afholdt Grundejerforeningen 
Egebjerglund SYD en snegledræberkonkurren-
ce, og ”med renter og renters rente” kunne det 
sandsynliggøres, at blot et dusin medlemmers 
flid med indsamling og aflivning begrænsede 
antallet af snegle og deres efterkommere med 
mere end 400.000 individer. Nu er de ved at 
vågne igen, og selv om den sene barfrost forhå-
bentlig har aflivet nogle tusinde, er der sikkert 
mange i vente. I hvert fald har Elise Quottrup 
allerede indsamlet 200 stk.10-12 mm lange ny-
klækkede af slagsen.
     Da sneglene jo er grænseoverskridende af 
natur, har foreningen EGEBJERGKLUBBEN
iværksat en konkurrence i hele vort område 
med en førstepræmie på tre flasker god rødvin 
til vinderen og en trøstpræmie på en flaske til 
den heldige, der findes ved lodtrækning blandt 
samtlige deltagere.
     Man indberetter - fx hver søndag aften - sit 
ugentlige resultat til 

web@egebjergklubben.dk
sammen med navn og adresse. 

På www.egebjergklubben.dk vil man så kun-
ne følge udviklingen i det samlede antal nedlag-
te snegle i området.

Årets dræbersneglekonkurrence

Årgang 40, nr. 4 Side 3
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Side 4

Egebjerg Sportsklub holdt 
generalforsamling 
torsdag den 6. marts 2008 
i Fælleshuset

Her bringes et resumé; se evt. 
www.egebjergsportsklub.dk

Ib Mørk blev valgt til dirigent og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt varslet.
Frank nævnte i Bestyrelsens beretning bl.a.
At vi i sæsonen 2008-2009 har udsigt til 1-2 timer 
mere, hvilket vil blive endeligt afklaret i løbet af 
1-2 måneder,
At vi også i denne sæson har haft en ret pæn med-
lemsfremgang, således at vi nu har 130 medlem-
mer,
At fodbold nu har to timer hver weekend,
At medlemmer med ca. 14 dages varsel vil kunne 
få reserveret ledige timer i hallen – se 
www.ballerup-kultur.dk - via sekretæren; der 
skal dog være et pænt antal spillere i hallen,
At vi kunne bruge mange flere substitutter, og vi 
vil prøve at udbygge listen på hjemmesiden med 
flere oplysninger om reserverne; brug listen ved 
frafald;
At vi meget gerne vil have mange flere medlem-
mers emailadresser; det sparer penge 
for foreningen og reducerer bestyrel-
sens arbejde en del; vi informerer 
også ad den vej.

Regnskabet for 2007 og Budgettet
for 2008 blev godkendt med uændre-
de kontingentsatser. 

Valgene resulterede alle i genvalg; 
se www.egebjergklubben.dk.

Henrik, referent

Badminton

Vil du gerne spille, men har du opgivet 
at finde en banetime, der kan passe? 

Så er der måske håb i næste sæson, hvor der 
synes at være udsigt til, at vi kan bruge hallen om
torsdagen kl. 1800-1900. Det vil være endeligt afgjort 
inden for et par måneder.

Da vi har haft en hel del henvendelser fra potentielle 
nye medlemmer, der forgæves ledte efter en for dem 
egnet banetid, vil vi give nye medlemmer 1. prioritet 
til den nævnte nye ekstra time.

Skriv til post@egebjergsportsklub.dk eller ring til 
6017 1953, hvis du er interesseret.

Den nævnte banetime er på 
www.egebjergsportsklub.dk som de andre baneti-
mer, men med et forbehold indtil det er endeligt af-
gjort, at timen er ”vores”.

Hvis vi får timen 1800-1900, er der mulighed for, at 
den forudgående time fra kl. 1700 til 1800 kan ”følge 
med”; se hjemmesiden.

Henrik

Gør noget godt for dig selv –

Zoneterapi & Massage  styrker  og  forebygger
Inden  for  begge  behandlingsformer 

kan  man  opnå  en  positiv  og  gavnlig  effekt 
På  kroppen  og  dermed  ens  velbefindende.

Ring  for tidsbestiling                               Jeg  ser  frem  til  at
   på   22  82  85  04                            byde  dig  velkommen.

      –    også  aften.

Med  venlig  hilsen

Carin Simonsen
ZCD zoneterapeut /erhvervs- & idrætsmassør
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Referatet kan ses på 
www.egebjerglund-syd.dk.
Her bringes derfor alene en 
kort omtale af enkelte em-
ner.

I Formandens beretning for 2007, der blev god-
kendt, omtaltes bl.a. asfaltarbejderne i området og 
opfølgningen herpå med hensyn til fortovene, ar-
bejdet med forbedring af sneordningen, dræber-
sneglekampagnen og relationerne til andre forenin-
ger. Han nævnte herunder, at vi for et beskedent 
tilskud (15 kr. pr. medlem) til foreningen 
Egebjergklubben får Egebjergbladet til samtlige 
husstande 10 gange om året. Bladet - og Egebjerg 
Fælleshus - betragter bestyrelsen som meget væ-
sentlige aktiver for området, der begge er baseret 
på et stort frivilligt og ulønnet arbejde.  

Regnskabet for 2007, der blev godkendt, er især 
præget af, at Egebjerglund Syd har købt en ny 
(brugt) snemaskine, som Egebjerglund Syd p.t. ejer 
alene. Den vurderes at kunne leve op til tidligere 
generalforsamlingers ønsker til kvaliteten af 
sneordningen. 

Der var indkommet et forslag om opdatering af 
lokalplan Nr. 049 for Egebjerglund Syd. 
Forslaget kan ses på www.egebjerglund-syd.dk og 
går ud på at modernisere lokalplanen, der er fra 
1987, og bl.a. bringe den i harmoni med det nye 
bygningsreglement, BR08. Det drejer sig f.eks. om 
udnyttelsesprocenten, taghældning og parabol-
antenner. Der eksisterer i dag også andre skævhe-
der/uhensigtsmæssigheder, som f.eks. forskellige 
byggelinier inden for et relativt lille område.

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at 
arbejde videre med forslaget og fremsende det til 
Kommunen samt fællesudvalg for grundejerforenin-
ger. 
Formanden opfordrede medlemmerne til at frem-
sende eventuelle ønsker og forslag til 

post@egebjerglund-syd.dk .
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev 
vedtaget ligesom forslaget om budget 2008, herun-
der at Egebjerglund Syd – ligesom mindst én anden 
grundejerforening – yder et tilskud på 50 kr. pr. 
medlem til foreningen Egebjerg Fælleshus. 

Valgene: Til bestyrelsen blev Thomas Seeberg 
(kasserer) og Jørn Ishøi genvalgt, medens der var 
nyvalg til Niels H. Damgaard. Som bestyrelsessup-
pleanter blev Kjeld Guldbrandsen genvalgt og Mar-
co Frederiksen nyvalgt. Jørn Steen Jensen blev gen-
valgt som revisor og Jens Brunsgaard nyvalgt som 
revisorsuppleant. 

Henrik, referent

Grundejerforeningen Egebjerglund Syd 
Generalforsamling den 27. marts 2008

Grundejerforeningen Skovbo

Generalforsamling afholdes torsdag den 24. april 2008 
kl. 19.45 i Egebjerg Fælleshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Skriftlig indbydelse er 
omdelt til medlemmerne.

Oplysninger kan findes på hjemmesiden: 
www.gfskovbo.dk

Henvendelse til bestyrelsen:
bestyrelsen@gfskovbo.dk

Venlig hilsen fra bestyrelsen.
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Fra Cairo til Egebjerg
En fortælling fra det virkelige liv

I mange år har der boet en ægyptisk født mand i Egebjerg. Han har stilfærdigt fulgt med i grundejer-
foreningsvirksomhed og andre former for fællesaktiviteter, og Finn Jappe anbefalede ham efter januar-
nummeret som et kommende emne til en samtale.

Dimitri Spartalis er født i 1936 i Heliopolis, en forstad til Cairo. Han var den 
ældste af tre søskende og den eneste dreng. Hans mor var en international jour-
nalist, der slog sig ned som husmor i Ægypten. Faderen var regnskabsmand i et 
engelsk firma. Familien havde en stærk kristen tradition som østromerske ka-
tolikker, og den lille Dimitri kom i kristne børnehaver og skoler. Da han var 
10½ år skete der noget afgørende i hans unge liv, idet faderen døde.

Han udviklede sig efter eget udsagn til lidt af en enfant terrible, og 
moderen følte at hun var nødt til at sætte ham i en fransk præsteskole, en kost-
skole i Tantah, 85 km nord for Cairo. Det skulle kun vare et år, var aftalen, men 
allerede den første aften stak han af og dukkede op hjemme hos sin mor, stærkt 
plaget af hjemve. Hun fik ham tilbage til kostskolen, og da det første år var gået, 
blev han der et år mere og så yderligere et år. Han trivedes godt på skolen og 
lærte rigtig meget. Faktisk glædede han sin mor ved at blive nummer 1 i klas-

sen hele tiden.
I blandingskulturen mellem det franske og det 
arabiske måtte Dimitri både lære at læse fra 
venstre mod højre og fra højre mod venstre. Det 
var en betingelse for at blive optaget på univer-
sitetet i Cairo, hvor han læste til maskiningeniør. Han læste samtidig tysk om 
aftenen på en tysk skole, for han havde en drøm om at komme i praktik i 
Tyskland.

Om sommeren, mens han gik på universitetet, havde han mulighed for 
at sejle med et fragtskib rundt i Middelhavet fra Alexandria til Piræus, til Na-
poli, til Genua og til Marseille. Og den unge mand sugede til sig af de mange 
kulturelle oplevelser.

Og det gjorde han også, da han skulle til Tyskland for at skrive sit spe-
ciale og for at komme i praktik.

På denne tur tog han en afstikker til Rom, og det skulle blive hans skæbne. Her mødte han en flok unge lys-
hårede friske mennesker med hvide huer med røde bånd. En flok studenter fra Sønderborg Statsskole, der 
var på dannelsesrejse med deres lærer. Denne lærer forstod at vise Dimitri tillid, og han blev sammen med 
flokken i en uge, hvor der blev lagt fundamentet til et livslangt venskab mellem den danske gymnasielærer og 
den unge ægypter. Og Dimitri fik at vide, at hvis han nogensinde kom til Als, så skulle han i hvert fald opsøge 
læreren.
Indtil da havde hans kendskab til Danmark indskrænket sig til at læse nogle eventyr af HC Andersen og så 
Danny Kayes film.

Han færdiggjorde sit speciale på Den Tekniske Højskole i Aachen, studerede og skrev om dampkedler 
til industrielt brug.

I den efterfølgende sommerferie tog han til Als for at træffe sin gode ven og se på Danmark. Efter nogen tid 
foreslog vennen, at han skulle se hovedstaden. Læreren havde en bror i Søborg, der var dyrlæge og præsident 
i en ROTARY klub. Han kunne hjælpe ham tilrette og sikkert også skaffe ham et sommerferiejob. Som sagt så 
gjort, og snart havde Dimitri et vikarjob på B&W i deres dampkedelafsnit. Han 
havde forestillet sig, at han ville sige op igen efter en måneds tid, men blev så i to. Så 
kom direktøren forbi, slog ham på skulderen og sagde, at de var meget godt tilfredse 
med hans arbejde, så hvis han havde lyst, kunne han få en fast stilling.

Det blev begyndelsen til et liv i Danmark. Fra 1962 – 1966 arbejdede han på 
B&W’s dampafdeling med projektering af højtryks kedelanlæg til elværker og in-
dustribrug. I de år blev Skærbækværket, Stigsnæsværket, Asnæsværket og Ama-
gerværket projekteret.
Samtidig blev der tid til at få sig en kæreste og en kone, og da de ventede deres før-
ste barn i 1966, blev huset på Egebjergvej 76 købt. Det var noget mindre dengang.

Efter B&W tiden følger en række projektansættelser, overvejende i ingeni-
ørfirmaer og overvejende i forbindelse med projekter i udlandet. Her skal nævnes 
projekteringen af en ferieby på øen Djerba i Tunesien, derefter tilsyn med byggeriet 
af feriebyen, i alt ca. 5 år.

Pyramiderne, 1950

Kostskolen 1953

       Tunesien med Monique, 1970-71
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Så projektering og tilsyn med institutioner og udstyr til hospitalsbyggeri i 
Nairobi.

Næste stop tilbud, kalkulation og projektering af betonelement-
fabrikker til Iran, Ægypten og Mellemøsten. Så projektering af et univer-
sitet i Cosenza, Syditalien, og for samme firma: Opstart og indkøring af det 
centrale forsyningsanlæg for medicinske gasser på Herlev Amtssygehus.

Fra 1977 - 1982 fulgte yderligere en række udenlandske projekter i Saudi 
Arabien, Kuwait og i Irak, hvor det sluttede 
med et job som senior engineer med tilsyn 
med ”Baghdad Island Development Project”, 
et stort rekreativt område på en ø i Tigris 

med park-, sports- og forlystelsesanlæg.

I 1982, da han igen kom tilbage til Danmark, havde han fået nok af at være væk 
fra sin familie og kun se dem 12-15 dage hver tredje måned. Han måtte dog op-
give at finde et job inden for sit fag, der passede til hans kvalifikationer. Hver 

gang det var lige ved og næsten, tog ar-
bejdsgiveren Jens Jensen frem for 
Dimitri Spartalis.
Men så kom der en ny udvikling. Asyl-
ansøgerne begyndte at strømme til 
Danmark, og dette gav en interessant 
beskæftigelse med en god indtægt. Op 
til syv dage om ugen i så godt som 24 
timer i døgnet. Han glemte alt om in-
geniørarbejdet og slog sig i 1983 ned 
som tolk og oversætter under navnet 
ARABISKO, Arabisk Kontor, der i        
1991 blev omdannet til et ApS.

I mange år, siden 1966, har han arbejdet som aftenskolelærer for FOF i Ballerup, hvor han underviste i 
arabisk, fransk, engelsk og tysk. Også FOF i Albertslund havde bud efter en fransklærer. Og i Albertslund blev 
han så opfordret til at undervise arabisk talende gæstearbejdere i dansk, og da det gik godt, blev han også 
bedt om at undervise andre nationaliteter i dansk.
Fra den tid fortæller han denne lille episode: Grundbogens første lektion begynder med sætningen 
”København er en by. Danmark er et Land”. Efter timen kommer Mohammad hen til mig og spurgte om den 
første sætning: ”Onschkul! Kubinhaun forschtor jag, og bø forschtor jag okso, men va er er?
Og første gang han tolkede her i landet var i 1974 for politiets Tilsyn med Udlændinge. Det var et lille bijob, 
som han fandt meget interessant, og det var så også det, der langt 

senere udviklede sig til ARABISKO. I 
1988-1989 satte han igen sig på skole-
bænken og fik en tolkeeksamen fra 
Handelshojskolen. Frederiksberg, som 
gav ham ret til at tolke i alle officielle 
instanser, op til Landsret og Højeste-
ret.

I dag tolker han stadig lejlig-
hedsvist og påtager sig oversættelses-
opgaver.

Om sine familiære forhold i øvrigt 
fortæller han, at familien med sin 
kristne baggrund i stigende grad fik 
det svært i Nassers Ægypten, hvor man 
systematisk chikanerede jøder og kristne. Hans to søstre bor således i dag i hhv. 
Tyskland og Frankrig. Han har en del fætre og kusiner, der er emigreret til Canada 
med Libanon som mellemstation, indtil borgerkrigen dér tvang dem videre ud i 
verden. Hans første familiebesøg i Canada fandt sted i september 1993.

Baghdad Tagiat Island, 1981

Saudi Arabien, 1978

FOF  -  Rosenlundskolen, 2007

ZORBA dans  -  40 år, maj 1976

Den hvide jæger fortæller ... 
Nairobi 1971

Og her slutter så beretningen om et spændende liv, levet af et men-
neske, der har forstået at gribe de chancer og muligheder, der 
mere eller mindre tilfældigt er opstået gennem livet. 

”End ikke en nok så minutiøs planlægning kan overgå heldet”.
See-08
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Vi bliver ofte stillet spørgsmålet 
– og sidst ved de netop afholdte 
generalforsamlinger - hvad er 
egentlig forskellen på Egebjerg-

klubben og Egebjerg Fælleshus. Også spørgsmå-
let, om hvorfor det ikke bare er en og samme for-
ening, der varetager såvel arrangementer og blad 
samt administrationen af Fælleshuset, stilles i 
samme forbindelse. Vi vil prøve i det efterfølgen-
de at svare på spørgsmålene.

På et tidspunkt var alt også ”samlet under en hat” 
under Egebjergklubben, men i slutningen af halv-
femserne skete der flere ting, der bevirkede, at 
man valgte at oprette foreningen Egebjerg Fælles-
hus. For det første blev det besluttet at lave en 
større ombygning i Fælleshuset, bl.a. blev køkke-
net totalt renoveret/udvidet. Næsten samtidig med-
delte kommunen, at hvis vi ville beholde huset, 
måtte vi foruden udgifter til el og varme også be-
tale husleje. For at skaffe kapital til både det ene 
og det andet blev man derfor nødt til at udleje lo-
kalerne til private i et meget større omfang end 
tidligere.
Derfor blev det hele meget mere kompliceret og 
tidskrævende og var helt klart alt for stor en opga-
ve for Egebjergklubbens bestyrelse at administre-
re, så derfor valgte man en opdeling i to forenin-
ger:

1. Foreningen Egebjergklubben, der lejer 
fælleshuset af kommunen, og som står for 
udgivelse af Egebjergbladet og for afhol-
delse af en række arrangementer såsom 
TorsdagsTræf hver torsdag samt de efter
hånden faste som Fastelavn, Midsommer-
fest, Banko og Julehygge, men også andet, 
som bestyrelsen nu vælger at arrangere. 
Sidste år var der således i alt 7 arrange-
menter fordelt over året, og dette kræver 
en hel del planlægning og arbejde. Du kan 
se meget mere om Egebjergklubben og 
vores arbejde på 
www.egebjergklubben.dk

2. Foreningen Egebjerg Fælleshus varetager 
(for Egebjergklubben) driften og vedlige-

holdelsen af vore lokaler 
i fælleshuset; den er med 
andre ord ansvarlig for 
husets stand med hensyn 
til rengøring og til vedligeholdelse/repa-
rationer. Hertil kommer, at foreningen ta-
ger sig af den ret omfattende opgave med 
udlejninger til private, samt til interesse-
foreningerne og grundejerforeningerne, 
når de holder deres arrangementer, møder 
og generalforsamlinger. Du kan se mere 
om Egebjerg Fælleshus, herunder om 
lokalerne, reservationer, m.m., på 
www.egebjergfaelleshus.dk .

Det kom også frem på generalforsamlingerne, at 
der er nogen usikkerhed om de tilskud, som grund-
ejerforeningerne betaler til de 2 foreninger. Det for-
holder sig sådan 
● at Egebjergklubben igennem mange år 

har modtaget 15 kr. pr. parcel, primært 
som tilskud til Egebjergbladet, som ud-
kommer 10 gange om året.

● At Fælleshusets tilskud har svinget mel-
lem 25 og 50 kr.; i de senere år har grund-
ejerforeningerne lagt sig fast på 40 kr. pr. 
parcel. Desværre, må man sige, for Fælles-
husets økonomi har været meget svingen-
de, og for et par år siden var egenkapitalen 
helt nede på under 10.000 kr., så der var 
ikke meget at gøre godt med, og nyinve-
steringer var der slet ikke råd til. Netop nu 
står man over for en tiltrængt renovering af 
lokalerne, så langt de to foreningers opspa-
rede kapital nu rækker. Så en forøgelse til 
de 50 kr., som det var i 2001, ville være 
meget kærkommen. Men sådan skulle det 
åbenbart ikke være, synes nogle af grund-
ejerforeningerne.

Hvis man forestillede sig, at de to foreninger blev 
lagt sammen igen, skulle den samlede bestyrelse 
være væsentlig større for at dække opgaverne og 
bestyrelsesmøderne blive længere og hyppigere. 
Det bliver en meget tidsmæssigt krævende opgave 
for en enkelt person at være formand for så stor en 
forening, for slet ikke at tale om kassererjobbet. 
Med vores kendskab til de 2 kassereres       

Hvem er Hvem og Hvorfor??
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arbejdsområder vil vi mene, at det ville ligge langt
ud over, hvad man kan belaste en enkelt person 
med af frivilligt og ulønnet arbejde. 

Vi vil samtidig nævne, at man ganske automatisk 
er medlem af Egebjergklubben, hvis man bor i 
området. Derfor kan alle deltage i arrangementer-
ne. Altså ikke noget med at man aktivt skal melde 
sig ind og betale kontingent. Samtidig har man mu-
lighed for at leje lokalerne til brug for private fe-
ster, hvis ellers man er medlem af en grundejerfore-
ning, der økonomisk støtter Fælleshuset. Det gør 

alle grundejerforeningerne i det gamle Egebjerg 
heldigvis, dog med undtagelse af Egekrogen, en 
lille og afsides beliggende forening, som aldrig be-
nytter Fælleshuset. Til gengæld støtter alle Ege-
bjergbladet økonomisk og får bladet omdelt.

Vi håber, at dette indlæg sætter nogle ting på plads, 
men hvis nogen er i tvivl om noget, kan vi kontak-
tes på tlf. 4497 5943 eller via mail til 

formanden@egebjergklubben.dk

eller formanden@egebjergfaelleshus.dk

På de 2 foreningers vegne

Lone Tegner, Egebjergklubben
Jan Tegner, Egebjerg Fælleshus

Aagesdal
Grundejerforening

Indkalder til ordinær generalforsam-
ling onsdag den 7. maj kl. 1930

i Egebjerg Fælleshus 
Agernhaven 8.

Dagsorden:

Valg af dirigent
Protokol og beretning

Regnskab
Indkomne forslag

Kontingent / Budget
Valg

Formand, Sekretær, Repræsentant
2 suppleanter, Revisorer,  

1 revisorsuppleant 
Eventuelt.

Efter generalforsamlingen bydes på 
et let traktement.

Indkaldelse til generalforsamling i

Foreningen til Pinsens bevarelse
den 11. maj 2008 kl. 14

Så er det snart tid til foreningens generalforsamling, der som sædvanligt 
finder sted i vores dejlige skov.

Pak frokostkurven, tag tæppe og/eller klapstole og evt. bord med og vær 
ved indgangen til skoven (Ved Skovgærdet) kl. 12. Herfra går vi samlet 
til bålpladsen, hvor vi i et par timer vil nyde frokostkurvens indhold.

Kl. 14 er det så generalforsamlingstid med følgende punkter på dagsor-
denen: 
1) Præsidentens beretning, 
2) Valg af præsident, ordensmarskal og skriver.

Alle er velkomne, så tag familie, venner, naboer med i skoven 
den 11. maj.

la Présidente
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I eftersommeren blev der 
konstateret omfattende 
angreb af skimmelsvamp i 

Børnehuset Skotteparken 3, og som 
beskrevet i sidste Egeblad, havde 
kommunens rådgivere fundet det 
økonomisk uforsvarligt at renovere 
bygningerne.

Til brug for de videre beslut-
ninger om dækning af pasningskapa-
citeten i Egebjerg for børn mellem 
0 til 5 år, har man lavet en under-
søgelse der viser, at der om fem år 
vil være en overkapacitet, svarende 
til ca. 45 pladser.

Kommunalbestyrelsen har på 
sit møde den 28. januar derfor beslut-
tet ikke at bygge et nyt børnehus i 
Skotteparken.

I stedet er det vedtaget, at 
Egebjerghuse 39, som kommunen 
købte med overtagelse den 1. novem-
ber sidste år, indrettes til institutions-
brug i de kommende år, indtil der er 
udarbejdet en moderniseringsplan, 
der skal sikre den fremtidige institu-
tionsdækning for Egebjergområdet.

Anvendelsen af ejendommen 
kræver dog, at visse myndighedskrav 
opfyldes. Det drejer sig om en række

Nyt om børnepasning i Egebjerg

bygningsmæssige forbedringer i 
form af brandsikring og forbedring 
af isoleringen samt etablering af 
ventilationsanlæg.

Desuden skal der udføres 
flere nødvendige tiltag, bl.a. 
akustik-regulering, supplerende 
belysning og etablering af hegn, 
samt indretning til at kunne mod-
tage vuggestuebørn.

Kommunalbestyrelsen ved-
tog at bevilge 3,75 mio kr. til den 
samlede etablering.
Konkret skal ejendommen indret-
tes til at modtage ca. 50 børn.
Kommunen forudsætter, at det 
midlertidige børnehus etableres 
med en pædagogisk profil, der ind-
drager den omkringliggende natur 
aktivt i den daglige praksis.

Klippet fra Egebladet

Han sukkede: 
Min chef siger, jeg har det som blommen i et æg. 
Min kone siger, at jeg har det som blommen i et æg. 
Jeg siger, at det er muligt, men det er da mellem to piskeris...
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Den 18/3 havde Kulturhistorisk Selskab atter budt på gamle vi-
deooptagelser i Fælleshuset. Optagelserne denne gang strakte 

sig fra 1967, hvor Bjørn Kraglund havde været ude med kameraet, da 
der blev gravet op til kloaker. Et hyggelig indslag var de skæve eksi-
stenser, der nød en bajer sammen med købmand Børge foran køb-
mandsgården. Den lå på hjørnet af Aagesdalsvej og Egebjergvej.

E llers var det Per W. og Flemming Johansson, der i årenes løb 
med kameraet havde fastholdt forskellige situationer. Det var 

den årlige fiskedag i Bøndermosen i 1988, da Inge og Poul Magnus-
sen lukkede hegnet op for fiskeinteresserede. Det var især børn, der 
indfandt sig; men arrangementet var en succes i flere år. Samme år 
overværede vi fastelavnsfesten med tombola og hygge i Egebjerg-
klubben, hvor tilslutningen af både børn og voksne sprængte alle 
rammer. Og der var gang i tøndeslagningen.

I  1989 havde Kulturhistorisk inviteret på en Nordkalottur (området 
mellem Klausdalsbrovej, Ring IV og Syvendehusvejs forlængel-

se), hvor Chr. Halgaard gennemgik plejeplanen for området, og Elise 
Quottrup stod for botaniseringen. Det blev som så ofte i Foreningens 
første år et tilløbsstykke. En del af det kulturhistoriske ved de gamle 
optagelser er også gensynet med for længst afdøde Egebjergborgere.

Kameralinsen bevægede sig rundt i det igangværende byggeri i 
tiden op mod Bomessen 1996. Der var også det triste gensyn 

med den nedbrændte Egebjerggård kort før de sidste rester blev fjer-
net i 1992. Og ringen blev sluttet, da vi til sidst befandt os i det nuvæ-
rende nye Egebjergkvarter med de mange spændende arkitekturer og 
kulører.

De 16 fremmødte nød Bodil Ringsmoses kaffe og hjemmebagte 
boller efter at have afsunget Foreningens forårssang ”Det er i 

dag et vejr ……”.
W. Bierregaard.

Filmaften hos  

Kulturhistorisk Selskab
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Lørdag 23.02

T idligt op og afsted. Jeg havde sat 
mig for, at jeg i dag ville prøve at 

beskrive ”trafikken” på en to sporet 
motorvej, for det er simpelthen et kapi-
tel for sig. Der var helt bestemt grønne 
skilte, der viste, at vi kørte på en mo-
torvej. Men så hørte ligheden med dan-
ske forhold også op. Udover biler, last-
biler, busser, trehjulede køretøjer, så vi 
knallerter med 1 – 4 personer på, de 
fleste uden hjelm, der var cyklister, 
nogle med lad på cyklen, fyldt med 
varer til salg, mælkejunger o.l. Fod-
gængere gik i rabatten, eller de skråede 
over vejen, eller de gik i midterrabat-
ten. Der gik køer, der gik kameler, 
nogle med trækvogn, der gik geder, der 
gik et utal af hunde. Der var aber i vej-
siden. Der blev overhalet indenom, 
udenom, der blev lavet plads til en 
tredje bane efter behov, der var heste-
trukne vogne. 

På en vej i Nordindien Der var skiltning med ”lane 
driving is safe driving”, der 

var ingen nødtelefoner men dog 
henvisning til nogle telefonnumre, 
man kunne ringe til. Der var skilte 
med ”husk sikkerhedsselen”.  Der 
var ingen hastighedsskiltning, må-
ske af gode grunde idet man jo sim-
pelthen ikke kunne køre særlig 
stærkt, selv når det kører allerbedst.

Af og til blev motorvejen til en større landevej. Jeg spurgte vores natio-
nale guide, om der fandtes færdselsregler i Indien. Det bekræftede han, 

men jeg har svært ved at forestille mig, hvordan man kan overtræde regler-
ne. En dansker mente, at kørekortet, ligesom så meget andet, gik i arv fra far 
til søn.

På en lang strækning var der vejarbejde, her blev kvinderne også brugt. 
De skulle bl.a. sørge for at skaffe nogle store sten samt grene, for at 

markere at der ikke måtte køres på den vejbane.

De fleste busser og andet køretøj er fyldt til bristepunktet. Indien må 
have verdensrekord i flest passagerer i og på køretøjerne, hvis der 

ikke er plads indeni, så kan der være plads på taget eller bare ved at hænge 
på et gelænder bagpå.

Lis.folke@get2net.dk
”hvis du vil vide mere”
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Indfaldsvej til Agra



                                                                                                                                                                                               

Årgang 40, nr. 4 Side 13

Annoncering i Egebjergbladet                    
Priser pr. indrykning

42,5 x 59 mm 90 kr.

42,5 x 122 mm 170 kr.

88 x 59 mm 170 kr.

88 x 122 mm 300 kr.

85 x 180 mm (1/3 side) 400 kr.

122 x 180 mm (½ side) 450 kr.

1 helside 600 kr.

Henvendelse til redaktionen: 
tlf. 44 65 13 91 

eller mail: bladet@egebjergklubben.dk 

Litteraturkreds:
Litteraturkredsen indbyder 
til åben foredragsaften 
onsdag 30. april kl. 19.30 
i Skovvejskirkens Mødesal, 
Digterparken 1, 2750 Ballerup.

Den kendte og respekterede foredragsholder cand. 
teol. Doris Ottesen kommer og holder foredrag om 
een af efterkrigstidens mest betydningsfulde 
danske forfattere: Tage Skou-Hansen. Særligt om-
taler hun det epokegørende værk: “De nøgne 
træer”, som er en milepæl i dansk litteratur.

Ved forfatterens 50 års jubilæum i 2007, som 
blev holdt på Testrup højskole, og hvor mange 
kendte danske forfattere deltog, blev Tage Skou-
Hansens debutroman “De nøgne træer” omtalt såle-
des: 
“Den bog er et uopslideligt dansk episk kunst-
værk blandt de ypperste”!

Venlig hilsen
Susanne Te-shu Chang

Sognemedarbejder i Ballerup sogn

Foreningen Egebjergnettet 
holdt generalforsamling den 
31. marts, dvs. efter 
Egebjergbladets deadline.

Referatet kan ses på 
www.egebjergnettet.dk

Beboerannoncer er gratis
De ”annoncer”, bladet bringer, er gratis for medlemmerne 

af beboerforeningen Egebjergklubben.

Det samme gælder beboerannoncer på 
www.egebjergklubben.dk  ,

hvor vi som oftest også optager beboerannoncerne fra bladet.
De annoncepriser, der er anført andetsteds her i bladet, 

gælder for ”professionelle”, dvs firmaer m.v., 
der sælger varer eller tjenesteydelser.
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