
                                                                                                                                                                                           

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk

og se EGEBJERGBLADET I FARVER

EGEBJERGKLUBBEN
inviterer hele familien til grillparty Skt. Hans Aften i Fælleshuset.
Billetter a 60 kr. købes i TorsdagsTræf og i Egebjerg Grillen fra 
torsdag den 29. maj til tirsdag den 17. juni.   Læs mere inde i bladet.



EGEBJERGBLADETS udgivelsestidspunkter
og deadlines til og med juli måned

MÅNED DEADLINE OMDELING
Juni / Juli 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

Side 2

13. - 23. maj inkl. er Fælleshuset lukket.

26. maj Øl og Vin.
2. juni Blomstervennerne.
3. juni Eftermiddagsklubben.

9. - 20. juni inkl. er Fælleshuset lukket.

Ons d. 28. maj: Pilehøj Grundejerforening.
Tor d. 29. maj: Egebjerghuse Grundejerforen.

Generalforsamlinger

Aktiviteter i Fælleshuset

Planter sælges
Stauder, stenhøjsplanter og bunddække 
sælges. 
Ring og spørg  —  og kom så og se.

4497 2420

GLAS TIL DRIVHUS EFTERSPØR-
GES

Ligger du inde med nogle gamle vinduer, ru-
der eller andet brugbart inden for det efter-
spurgte, vil jeg meget gerne skaffe dig 
af med det.

Med venlig hilsen
Erik Hagen

Telf. 44 66 14 32

3 hjulet cykel med lad

Mærke Winther - fin stand. 
Sælges for 200, - kr. Nypris 430,- kr. 

         Kontakt        4497 5010

HUNDEHVALPE 
SÆLGES

Dejlige blandingshvalpe til salg.

Mor: Border-Collie blanding  
Far: Labrador 
Begge forældre har et utroligt godt 
temperament. Vi har 5 hanhunde og 2 
tæver og de er salgsklare i uge 24. 
Du har mulighed for at følge din hvalp
allerede fra den er ca. 4 uger gammel.
Der er 6 sorte hvalpe m/enkelte hvide 
pletter og 1 helt lys hvalp.

Fam. Bang/Petersen
 44 64 64 92
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SOS !!!
Ny lay-outer til Egebjergbladet 

søges

Vor nuværende lay-outer ønsker at fra-
træde med udgangen af juni måned.

Det er en meget kedelig situation, og vi skal finde en ny. 

EGEBJERGBLADET er en meget vigtig del af sammen-
hængskraften i kvarteret, og nyheder, referater, beboer-
annoncer, mødeindkaldelser, invitationer og alt det andet 
skal jo ud. 

Vi bruger programmet MS PUBLISHER som lay-out værktøj 
med tilhørende brugervejledning, men hvis du er vant til 
noget andet, finder vi ud af det. På samme måde, når vi 
ser på formen. Den nuværende lay-outer har anlagt sin 
form fra martsnummeret sidste år og frem til i dag. Går I 
tilbage til numrene til og med februar sidste år, vil I se, at 
den forrige lay-outer havde en helt anden form. Og hvis en 
efterfølger vil vælge en helt tredje form, finder vi også ud 
af det.

Hvis du også har lyst til at deltage i det redaktionelle arbej-
de, er det meget velkomment. I redaktionen er vi – inkl. 
lay-out’eren – 4 om at lave bladet. 

Vi har en del faste overskrifter, rubrikker mv. liggende fra 
gang til gang, ligesom vi naturligvis har alle annoncerne på 
lager til genbrug. Og Ayoë, som vor nuværende lay-outer 
hedder, vil naturligvis hjælpe en ny godt i gang, hvis det 
ønskes.

Er du interesseret, så kontakt den ansvarshavende redak-
tør Thomas Seeberg, Pæremosevej 9, tlf.: 4465 1391, 
tseeberg@get2net.dk, snarest muligt og 

senest den 25. maj.
Red

Arbejde tilbydes

Fælleshuset søger frivillige som har lyst til at 
give en hånd med, når lokalerne skal istand-
sættes og males, efter at kommunen har beko-
stet og opsat nye lofter.

Arbejdet udføres i ugerne 24-25.

Henvendelse til formanden for Fælleshuset 
Jan Tegner, 

telefon 4497 5943
eller på mail: 

formanden@egebjergfaelleshus.dk

Kulturhistorisk Selskab
arrangerer

SKOVTUR I EGEBJERGENE
tirsdag, den 20. maj kl. 13.

Vi mødes for enden af Pileagervej ved skovind-
gangen og indtager vor medbragte frokost og drik-
kevarer ved en af bålpladserne.

Per W. Johansson fortæller lidt om skovens kultur 
og natur.

Varighed ca. 2 timer.

ALLE ER VELKOMNE.
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Koncert med gospel koret 
"Revelation"

Torsdag d. 29 maj kl. 19.30 
i Skovvejskirken, Digterparken 1, 

2750 Ballerup

Der er gratis adgang!

Presseomtale:

Revelation Gospel Choir.
Når du lukker øjnene, er der ikke langt 
fra centrum af København til en sort 
gospelkirke i Chicago eller New York. 
Revelation Gospel Choir synger den ægte 
vare – swingende, funky, vibrerende og 
medrivende gospel – selv om de næsten alle 
sammen er blege nordeuropæere.

Under ledelse af korets dynamiske dirigent 
Sofie Hermind hæver Revelation 
temperaturen i rummet, og det er helt 
umuligt ikke at blive revet med af de 
intense funky gospelsange og de mindst 
lige så intense og stem-ningsfulde 
ballader. Koret mestrer hele spektret, og 
de bliver kompetent bakket op af pianist 
Anders Filipsen.

Nyt initiativ til forbedring af  
trafiksikkerheden

Seks grundejerforeninger er i samarbejde ved at rette henvendelse til 
kommunen om forbedring af trafiksikkerheden ved at indføre 40 km zone i det 
gamle Egebjerg i lighed med situationen i det nye Egebjerg. Når et brev er 
færdigforhandlet og afsendt, kan resultatet læses på www.Egebjerglund-
Syd.dk og i bladets juninummer.

Red
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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

Midsommerfest 
23.06.2008

Foråret er kommet, og så er 
midsommeren jo lige om 
hjørnet. Igen i år vil Ege-
bjergklubben gerne følge traditionen op og 
invitere til fælles spisning, inden bålet tæn-
des.

For 60 kr. får I én grillbøf, stegt lige som I 
vil have den, med kartoffelsalat, grøn salat 
og flûte. Hvis I tager børnene (op til 12 år) 
med, giver klubben en gratis Hamburger, 
som ungerne selv kan stege på en separat 
grill. Baren er leveringsdygtig i vand, øl og 
vin til vanligt billige priser.

Vi åbner dørene 18:30, og ved 21-tiden går 
vi til Teglværkssøen, hvor Fællesvirket står 
for Skt. Hansbål og båltalen.

For dem der har lyst, vil baren i Egebjerg-
klubben være åben også efter bålet, så vi 
kan mødes og ønske hinanden en god som-
mer.

Billetter a kr. 60,- kan købes i TorsdagsTræf 
- eller hos Egebjerg Grill og Pizzabar, Ege-
bjergvej 72 - i perioden fra 29. maj til 17. 
juni. Husk der er ikke TorsdagsTræf i uge 
24 & 25 grundet renovering af lofter i 
Fælleshuset.

Sidste år var alt udsolgt (max. 70 billetter), 
så køb i god tid.

Tak for støtten til 
Fælleshuset

Her ved bladets deadline har 
ikke mindre end 5 grundejer-
foreninger - ud af 9 mulige -
økonomisk støttet Fælles-

huset ved på deres generalforsamlinger at bevilge et 
ekstra beløb til husets ombygningsprojekt. 
Det siger vi mange tak for.

I forbindelse med opkrævningen af de 40 kr. pr. par-
cel, som Fællesudvalget af grundejerforeninger i 
Egebjerg havde henstillet til, at man betalte i 2008, 
skrev vi, at hvis nogle grundejerforeninger betalte 
mere, ville det blive betragtet som et ekstraordinært 
tilskud til projektet. 

Endvidere skrev vi, at enhver krone ville være kær-
kommen. Det har ganske vist fået ”onde tunger” til 
offentligt at udtale, at vi (undertegnede) betlede om 
penge – et lidt stærkt udtryk må man sige. Heldigvis 
har alle ikke den samme opfattelse, og vi tolker den 
ekstra økonomiske håndsrækning på den måde, at de 
fleste er positive med hensyn til at få frisket vores 
hus op. Endvidere at pengene skal komme et sted fra, 
udover hvad Fælleshuset selv og Egebjergklubben 
naturligvis bidrager med.

Vi skal gøre alt hvad vi kan for at forvalte de ekstra 
penge fornuftigt.

På Fælleshusets vegne
Jan Tegner



Side 6

?  Først skal vi have lidt at vide 
om din barndom og opvækst

Jeg er født og vokset op i Munka-
ljungby få km fra Ängelholm i 
Skåne som den yngste af tre søs-
kende. Jeg blev student fra gymna-
siet i Ängelholm som tyve-årig og 
tog så et år på Handelshøjskolen i 
Helsingborg. Derefter var jeg i 
England 1 år som au pair, hvorefter 
jeg vendte tilbage til Sverige, fik 
job som sekretær hos en arkitekt og 
startede med at studere kunsthisto-
rie på Lunds Universitet.

?  Hvordan kom du til Danmark
Sammen med en svensk venin-
de blev jeg inviteret til et ef-

terbryllup i Lyngby. I den forbin-
delse deltog vi i en fest i Studenter-
foreningen i København. Der mød-
te jeg Hans, dagen efter gik vi tur i 
Dyrehaven - og det var det!

?  Hvordan ”det”
Jo, vi blev kærester, Hans læste 
til civilingeniør, og da han der-

efter havde været soldat i to år gif-
tede vi os. Det var i 1959. Efter sol-
datertiden havde Hans forskellige 
jobs, bl.a. i Århus. Vi fik hurtigt en 
søn, så en søn mere og senere en 
datter.

?  Hvad skete der så
Hans fik tilbudt et job hos Carl 
Bro, og vi flyttede ind i et lille 

hus i Rødovre. Det blev for småt, 
og så byggede vi i Egebjerg, hvor 
vi flyttede ind på Kastebjergvej den 
1. april 1969.

?Du var jo med til at starte 
EGEBJERGKLUBBEN I 1969. 

Kendte i nogen herude i forvejen 
Nej, men hele området var jo præ-
get af nybyggerånd. Kort tid efter 
vi var flyttet ind, kom min nabo, 
der var formand for grundejerfore-
ningen Egebjerglund Nord den-
gang, ind for at invitere mig med til 
stiftende generalforsamling efter 
sommerferien. Holger Knudby og 
andre gode kræfter inviterede for-
mændene for de daværende grund-
ejerforeninger i området sammen 
med yderligere en repræsentant til 
et stiftende møde. Det første num-
mer af EGEBJERGBLADET ud-
kom, og så blev EGEBJERG-

KLUBBEN dannet, og man lagde 
ud med en kæmpestor høstfest for 
alle beboere. Tre af os kvinder 
fandt hurtigt sammen og lavede 

en masse arrangementer for børn. 
Det blev mine meget gode venin-
der, Pusser Artby og Herdis 
Knudby. Da jeg arbejdede hjem-
me med min keramik, blev vort 
hus stedet, hvorfra der blev solgt 
billetter, og hvor man mødtes 
uformelt.

(Her vil redaktøren indskyde, at 
EGEBJERGBLADET i anledning 
af det kommende 40 års jubilæum 
vil bringe en mere detaljeret be-
skrivelse i løbet af 2009 af EGE-
BJERGKLUBBENs første år, og 
her går vi så videre med Birgittas 
historie.)

?  Nu skal vi høre om dine egne 
kunstneriske aktiviteter. Den 

første helt store offentlige mani-
festation blev jo den store høne, 
som vi kan se herover. Men der 
er jo gået noget forud
Ja selvfølgelig. Hvis vi skal tage 
det helt forfra, så lyder den korte 
version således:

I hele mit liv har jeg leget med 
farver, kridt, tusch, olie og alt, 
hvad jeg kunne finde på. Da jeg 
som helt ung ønskede en kunstne-
risk uddannelse, var det ikke vel-

set i min lidt småborgerlige fami-
lie. Kunstnere lever sådan 
”rodet”, blev der sagt, og så skul-
le jeg først have en uddannelse, 
som jeg kunne leve af. Basta! 
Som voksen har jeg studeret 
kunsthistorie, croquis, olie- og 
akvarelmaleri med stor fornøjel-
se. I 1969 fik jeg for første gang 
fingrene i leret. Det var dog noget 
dejligt plastisk noget, men hvor-
dan lærte jeg at bruge det? Efter 
forgæves opringninger til et halvt 
hundrede keramikere var der en 
sød og venlig professionel kera-
miker, det gav mig lov til at være 
i hendes værksted og arbejde 
med. Jeg fik ler i hænderne, og så 
startede jeg. Jeg sparkede og dre-
jede og lyttede hver dag i to må-
neder den sommer. Da syntes 
Hans, at det var nok, og så byg-
gede han en sparkeskive til mig. 
Et par hylder fik jeg også, og så 
en brugt keramikovn til 500 kro-
ner. At være 
autodidakt 
indebærer, at 
man har lært 
ved at lære 
af sine fejlta-
gelser. Det 
betyder eks-
perimenter, 
stor glæde 
over et godt 
resultat den ene dag og bundløs 
fortvivlelse over en fiasko den 
næste dag. Det, der har hjulpet 
mig mest, er nok, at jeg meget 
tidligt begyndte at undervise. Fri-
tidsundervisning for børn. Der 
kunne jeg hele tiden være et 
skridt foran. Og senere undervis-
ning for voksne, hvor jeg har væ-
ret nødt til altid at kunne lidt me-
re end eleverne. Gennem årene 
deltog jeg i mange kurser og ar-
bejdede i perioder sammen med 
den gamle pottemager Hans Ras-
mussen i Ringe, der har lært mig 
det bedste jeg kan.

?  Så må vi tilbage til Egebjerg 
og Kastebjergvej i begyndel-

sen af halvfjerdserne. Du havde 
fået endnu mere plads i atelieret
Ja, så meget, at jeg kunne tilbyde 
undervisning i keramik i vores 
kælder til kvarterets voksne under 
LOF fra 1972 og snart derefter 

Samtale med Birgitta Østergaard (Se også fotocollagen på bagsiden)
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også på Grantofteskolen og på 
Gammelgaard i Herlev. En anden 
spændende opgave har været un-
dervisning af psykisk syge på 
KAS Ballerup i flere år. Jeg har 
også været fast underviser på en 
daghøjskole bestående af unge, 
der havde været indlagt på Stats-
hospitalet Nordvang. Afbrudt af to 
længere udenlandsophold har jeg 
undervist frem til 1994.

?  Du begyndte også at udstille
Den første større udstilling jeg 
deltog i, var vel i Jyllinge-

centret sammen med 25 andre 
kunstnere og kunsthåndværkere. 
UNIKA kaldte vi vores sammen-
slutning og kollektivbutik. Vi ud-
stillede i flere uger i 1971 samti-
dig med, at vi viste, hvordan vi 
arbejdede. Vores butik flyttede 
efter et par år til København, og 
den eksisterer endnu. Op igennem 
halvfjerdserne havde jeg udstillin-
ger på bibliotekerne i Skovlunde 
og Ballerup og på Gammelgaard i 
Herlev. Altid sammen med mindst 
én anden, bl.a. havde jeg nogle 
spændende udstillinger sammen 
med Elise Quottrup, der dekorere-
de mine stentøjsfade. I 1978 var 
jeg begyndt at lave stentøj, og jeg 
vovede mig uden for det nære mil-
jø med en udstilling i Roskilde 
sammen med en lokal batikkunst-
ner. Mit stentøj og hendes even-
tyrlige og farverige batik klædte 
hinanden, kunne alle se. Af andre 
større udstillinger vil jeg nævne 
en ud-stilling på Jørn’s Galleri i 
København, på Stadsbiblioteket i 
Lyngby og i forskellige firmaer. 

Som en overgang til mine ud-
landsrejser, en udstilling på Insti-
tute of Folklore Art i Baghdad. 

Udstillingen blev vist i Kairo, og 
alle mine frembringelser blev solgt 
der.

?  Så har du også deltaget i to 
store udendørs udsmyknings-

opgaver
Ja. Først var det jo Grantofteskolens 
vartegn, den store høne. En beton-
skulptur, som kommunen købte 
som halvfabrikata af kunstneren 
Gunnar Westmann med henblik på, 
at skolens formningshold med mig 
som instruktør og kunstnerisk an-
svarshavende skulle beklæde den 
med stentøjskakler, hvor hver en-
kelt kakkel var et stykke unika, der 
skulle sidde på et bestemt sted på 
hønen. Det var et kæmpearbejde, og 
jeg beundrede eleverne for deres 
evner og deres tålmodighed. Fak-
tisk blev samarbejdet så godt, at vi 
fortsatte året efter, hvor eleverne 
også valgte formning som valgfag. 
Elevernes ”hovedværk” blev en 
samling relieffer og andre kera-
miske udtryksformer, der alle sam-
men var inspireret af ”Ringenes 
herre”. Det var et dejligt forløb. Og 
her i 07/08 er jeg blevet bedt om at 
reparere hønen efter et mere omfat-
tende hærværk. Desværre var alle 
mine tegninger blevet væk, så jeg 
måtte starte forfra med at tegne 
hver enkelt flise op, så i vinterens 
løb er også denne opgave blevet 
løst. Her i april har jeg sammen 
med murer Preben sat de nye kakler 
på hønen.

Det andet store udendørs værk, jeg 
har medvirket ved, er det egetræ, 
der er lagt ind i muren som brune 
mursten på Fælleshuset i Egebjerg-
haven.  Jeg fremstillede gule, grøn-
ne og brune blade, som blev limet 
på som løse kakler og andelssbolig-
foreningens medlemmer har fået et 
udvalg af disse fliser, som de kan 
bruge, som de har lyst til.

?  Og så skal vi snakke om 
dine længere udenlands-

ophold. Du har i hvert fald 
været i Baghdad med en ud-
stilling, som vi hørte om
Ja. Hans blev leder af et stort 
projekt, Dangroup fra 1982 - 85, 
hvor godt 50 danske arkitekter 
og ingeniører med deres familier 
i samarbejde med lokale skulle 
realisere nogle meget store pro-
jekter. Da Hans var leder, fik vi 
et meget stort hus, hvor vi også 
havde plads til at huse nyan-
komne medarbejdere, indtil de 
fik deres eget. Jeg havde ikke 
fast arbejde, men arbejde nok. 
Fx kørte jeg en skoletransport, 
hvor jeg samlede de danske 
børn op og kørte dem til den 
internationale skole. Til denne 
opgave iklædte jeg mig helt 
hvidt tøj og en stor hvid hat, så 
jeg kunne kendes i bybilledet, 
og de forskellige politier, der 
styrede trafikken i Baghdad, var 
umådeligt venlige, når jeg duk-
kede op. De stoppede al trafik-
ken i rundkørselen. Yes, please, 
mrs. Hansen, honnør og bukken, 
og så kunne jeg køre.  Et andet 
kæmpearbejde bestod i simpel 
rengøring i det store hus, hvor vi 
også havde to kontorer. Op kl. 
halv seks for at vaske gulv. Fa-
ste tjenestefolk kendte man ikke 
til, for når en kvinde blev gift, 
blev hun omgående hjemmear-
bejdende. Ved særlige lejlighe-
der kunne jeg få hjælp med 
madlavningen af nogle af de 
unge ingeniører, som var gode 
til at lave mad, fx da vi holdt et 
bryllup for en ansat i vores hus 
med 110 gæster.

  Fortsættes



keramik den gang på grund af en 
dårlig skulder, men jeg kunne un-
dervise, og havde lokale elever, 
der blev meget dygtige.

Og vi forlader aldrig for alvor Li-
banon. Vores ældste søn kom på 
besøg og fandt sig en libanesisk 
kæreste, som han er gift med i 
dag, og det giver jo nogle meget 
stærke bånd.

?  Vi må snart til at slutte. Hvad 
arbejder du med i dag

Jeg maler meget, men kun for mig 
selv. Jeg blev meget inspireret af 
arbejdet med de psykisk syge. Det 
har givet mit eget arbejde et helt 
andet perspektiv. Jeg arbejder og-
så i en lokal stentøjsgruppe, 
Kløsen, der holder til på Gran-
tofteskolen. Mest for mig selv, 
hvis jeg da ikke reparerer hønen. 
Jeg tænker ikke på at udstille me-
re. Og jeg underviser de børne-
børn, der kan lide det. Det giver 
en dejlig form for samvær.

See08

male akvarel. På de lange køre-
ture i en jeep, kunne jeg sidde og 
skumple på forsædet med min 
akvarelblok, mine farver og min 
lille vandbeholder og én pensel.  
Det krævede disciplin, og jeg fik 

lært at male akvarel i hurtige skit-
ser, så jeg derefter kunne foretage 
dagbogsnotater i form af små 
akvareller. Turen var ganske pri-
mitiv, da vi sov i telt i ørkenen 
eller direkte under stjernerne, og 
al mad blev lavet på bål. 

?  Og så kom det andet længere 
udenlandsophold i Libanon

Ja, Det var 1994 til 1997. Hans 
var igen blevet projektchef og ar-
bejdede på et EU projekt som råd-
giver for regeringen i forbindelse 
med de mange bistandsprojekter 
efter borgerkrigen. Igen fik vi et 
stort hus, men denne gang med 
hushjælp. Det var jeg meget glad 
for. Det er det smukkeste land, jeg 
har set, og jeg tog meget ud og 
malede. Jeg kunne ikke selv lave 
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Det var jo i de år, krigen mellem 
Iran og Irak verserede. Heldigvis 
var de fleste krigshandlinger langs 
grænsen, men efterhånden skød 
iranerne raketter ind over Baghdad. 
I starten stod vi på taget og så nys-
gerrigt på det fremmedartede sce-
neri, indtil en bombe kom tæt på. 
Så fattede vi alvoren og gik ned 
under trappen. 

Men som helhed havde vi det fre-
deligt og godt, og fik gode venner 
blandt de veluddannede irakere, og 
jeg fik lejlighed til at studere ira-
kisk kunst og kultur. Og som man 

kan se, har det sat sig varige spor i 
min keramik og mit maleri. Ikke 
mindst de stærke farver og de 
fremmedartede former inspirerede 
mig. 

I 1984 aftalte vi, at jeg kunne holde 
en måneds ferie og rejse til Indien 
med en god veninde. Det var også 
en fantastisk inspiration at se de 
store indiske kulturskatte og kunst-
værker, samt leve sammen med en 
velstående indisk familie. 

?  Og så kom I tilbage til Ege-
bjerg, og du kunne fortsætte 

med undervisning og du udbygge-
de dit maleri
Ja. Og i 1990 tog vi på en privat 
rejse til Namibia en måned, hvor 
jeg så fik lejlighed til at suge til 
mig af afrikansk kunst og kultur. 
Samtidig fik jeg lært mig selv at 
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Bude til omdeling af  EGEBJERGBLADET søges

Vi er inde i en periode, hvor vore bude bliver ældre og siger op. Derfor 
savner vi et par stykker, der kan stå i reservestaben. Vi tilbyder 135 kr. 
pr. omdeling (ca. 180 postkasser) inkl. feriepenge.

Hvis det har interesse, kontakt Per Groth-Andersen på 

4444 2957 eller på mail: per@groth-andersen.com

Red.     

Egebjergklubben arrangerer

 Banko den 6. november 
(1. torsdag i november som vanligt).

 Julehygge den 4. december 
(1. torsdag i december som vanligt).

Orientering fra Fælleshuset

 Fælleshuset er lukket 
13.-25. maj og igen 9.-20. juni
for loftsreparation hhv. maling.

 Ferielukning 3.7.08-7.8.08, begge dage inkl.
 Lukning jul-nytår 18.12.08-1.1.09, begge dage inkl.



Side 10

Du kan leje Egebjergklubbens
Grill m/tilbehør for kun 100 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

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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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



Læs en samtale med Birgitta Østergaard inde i bladet, hvor de fleste af 
de billeder, der her ses i farver, er sat ind i artiklen, men i sort/hvid.


