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BEBOERANNONCER
Jeg vil gerne leje en garage/carport for vinteren til min gamle Volvo Amazon.
Ole Ladefoged, Lerholmvej 23 A,
tlf. 44 97 81 95
mail: aaseladefoged@webspeed.dk

*****
Rundt Egetræsspisebord 120 cm. i diameter med 4 plader - heraf 1 med sarg
kan afhentes.
Tlf.: 44976002
*****
Mail til Redaktionen: bladet@egebjergklubben.dk
Deadline for næste nummer: den 3. november kl. 12

Kære Ågesdals Bestyrelse!!!
Vi vil her gerne sige bestyrelsen og deres
bagland tak for en storslået fest i anledning af
vores 60 års jubilæum. Det var en begivenhed, hvor vi følte os som landets rigeste både
hvad angår oplevelse og betjening, en begivenhed vi nødigt ville have undværet.
Med venlig hilsen
Nr. 97 - Bente & John
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Musical på Egebjergskolen 13.-14.november
afholdes i skolekantinen

Banko

Billetter: på skolen i 10- og 12-pause fra 1. november (ring evt. Nini
på 26837568)

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

Pr-holdet, Egebjergskolen

Lone Tegner

”Lækre ben på 14 dage”
Så er vi tilbage igen!!
Kom og se vores fucking fantastiske musical, Ballerups BANG af en
forestilling.
Vi byder på grin, ”coaching” og en indre ”wauw-effekt”, don’t miss it!
Vi lever i en opreklameret verden fyldt med ”coach events”, ”mindbuildings” og artikler, der garanterer ”gudindeblød hud” og ”lækre
ben på 14 dage.”
Men er du nem? Bliver du tiltrukket af disse flirtende plastikord?
Egebjergskolens 28. musical tager jer med på en rejse igennem nutidens ungdom. Om unge, som lever efter disse farvestrålende ord,
men som også sætter spørgsmålstegn ved dem!
Bliver livet virkelig lettere ved at ha’ en skinny krop og være i kontakt
med sit indre rovdyr?
Det er temaet for årets musical på Egebjergskolen: ”Lækre ben på
14 dage”

Torsdag den 13. november kl. 18:00 og 20:30
Fredag den 14. november kl. 16:30 og 19:00
Ganske vist er vi ikke professionelle, og de fleste af os er kun 9.klasseelever. Desuden er det tekniske udstyr langtfra professionelt,
for Egebjergskolen er jo ikke et privathospital!
Men vi lover, at vi gør vores bedste uden at skjule det bag larm og
lysshow, og det er altså slet ikke så dårligt endda. Kom selv og se!
Du vil sikkert dø af grin; men så dør du da lykkelig...
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Det er i disse uger to år siden, at en ekstraordinær generalforsamling besluttede, at vi skulle
arbejde videre med NESAs (nu
DONG Energy) tilbud på fiber til
vort område.

Men vi er her stadig…,
dog vi har i lang tid været låst fast
af årsager, vi ikke rigtig har kunnet gøre noget ved.

Status
Nedlægningen af de rør, der indeholder fiberen, foretages samtidig
med Dong Energy’s nedgravning
af de nuværende luftledninger.
Dette foretages samtidig med Ballerup kommunes ønskede udskiftning af gadelygterne. Dette er allerede sket i Måløv og i det centrale Ballerup.
Vi har hidtil ikke kunnet finde
nogen oplysninger om, hvornår
det kommer til vort område. Det
”rumler” dog lidt omkring økonomien i udskiftning af gadelamper
på de private fællesveje, så noget
må være i gang.
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På Dong Energy’s hjemmeside er
terminen for nedgravning af vore
elkabler rykket et par gange og nu
står der blot Ikke i plan.
Vi har dog observeret at der på
Hækmosen – dvs. i Herlev - er nu
opført et ’ teknikhus’ med indførte fiberrør og det forlyder, at der
er ”set på grund” i Egebjerg.
Det er rimeligt frustrerende vilkår, vi er bragt i, og vi har skiftevis ”taget en slapper” hhv. dyrket
emner med berøring til IT og TV
mere bredt. Forårets ordinære generalforsamling havde som det
vel nok mest spændende punkt en
demo af modtagelsen af digitalt
TV på en lille stueantenne; vist på
stort lærred i topkvalitet.

Sidste nyt fra DONG:
DONG kan ikke give nærmere
oplysninger om planer for vort område!
Det er p.t. IKKE PLANLAGT!
Det hænger sammen med nedgravning af jordledningerne og dermed
kommunens ændring af gadebelysningen, hvor der næppe sker noget
før ultimo 2009. Når det er færdigt
(medio 2010??) vil fiberlægningen
kunne gå i gang.
Det ser således p.t. ud til, at det afhænger af kommunen.
Vi overvejer den situation nærmere
og vil vende tilbage med yderligere
information.
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Sort skærm i 2009?
Som tidligere omtalt nedlægges
det gamle analoge TV-sendenet
den 1. november 2009. Så har du
hverken kabeltv eller egen parabolantenne, kan ovennævnte ske.
Du er velkommen til at spørge en
af os.
Der er skrevet en del om det, også
her i bladet og på
www.egebjergnettet.dk
Prøv knapperne Spørgsmål og
svar, Erfaringsudveksling og
Nyttige links.
Men projektet er som bekendt
fritidsarbejde, og andre end de
nævnte årsager har medvirket til,
at vi har ligget mere eller mindre
underdrejet. Ikke mindst sekretæren har haft maskinelle og andre
problemer i stor stil,
Men for medlemmerne: Der er så
småt ved at komme liv i bl.a.
Presseklip igen!
Bestyrelsen
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Overvågningskameraer i Egebjerg?
Efter at have haft et stengærde siden
1971 uden problemer, blev jeg ærligtalt både vred og ked af det her sidst i
september, da en ukendt person havde
fjernet en sten i gærdet og smidt den
ind på min grund. Men det var ikke
noget imod, hvad naboen var ude for,
her var ikke mindre end 7 store sten
brækket ud af hans stengærde og
smidt på fortovet. Tidligere på måneden var jeg ude for, at der var tegnet
et hagekors i gruset i vores forhave.
Hvad er meningen? Jeg troede Ege

drengestreger, påtal det overfor rette
vedkommende eller anmeld det til
politiet.
Dagny og Andreas, Birkemosevej 4

bjerg var et pænt kvarter, hvor vi alle
er interesseret i, at der ser pænt ud, og
****
at man respekterer hinandens ejendom. Jeg vil håbe, at det er ubetænksomme og barnlige drengestreger.
Hvis ikke der bliver grebet ind, så er
vi hastigt på vej til tilstande, hvor det
bliver nødvendig med overvågningskameraer foran hvert parcelhus, og
det er vel ikke meningen? Jeg spørger
bare. Hvis I kommer ud for lignende Se digitalt TV med en stueepisoder, så lad være med at finde jer antenne!
i det, omtal det, og hvis I finder ud af Lige nu er Gladsaxesenderen startet
hvem det er, så slå det ikke hen som med prøve-udsendelse af digital-TV
af MUX1 på kanal 51, dvs. den samme frekvens som fra Hove.
Det betyder der nu er meget bedre
dækning i København og her i Egebjerg skulle dækningen med stueantenne blive meget bedre.
For dem der vil modtage Sverige kan
de fleste nøjes med en gitterantenne
pegende mod øst og antennen burde
modtage både Sverige og dansk
MUX1.
Snak evt. med Frank Damgaard.
Bestyrelsen
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Fra Næstved over de syv have til Egebjerg
Jordklodens overflade består af to
tredjedele vand, og resten er til at
fortøje ved.
En samtale med Carl Johan Fischer
? Vi skal først høre om din baggrund
! Jeg er født i 1930 som nr. 2 af 4
søskende på Gavnø gods, hvor min
far var godsforvalter. Fra 34 til 39
var min far forvalter på Sophienholm
ved Tølløse, og derefter flyttede vi til
Jylland, hvor min far blev forvalter
på Palstrup ved Rødkjærsbro. Jeg var
startet i folkeskolen her, men da min
mor, som hun udtrykte det, opdagede, at ”min lærer ikke kunne læse
dansk indenad”, blev jeg sammen
med min storesøster meldt ind i Kjellerup private Mellem- og Realskole.
Vi cyklede 9 km. til skole. I de hårde
krigsvintre med snemasser og op til
30 graders frost kørte vi i jumbe, red
selv, gik på ski eller gik selv. En dag
sagde far, i dag kommer I ikke i
skole, der er faldet et tykt islag. Pyt,
sagde vi, vi spænder skøjterne på.
Efter nogle dejlige drengeår og mange spændende oplevelser tog jeg realeksamen i sommeren 1946.
? Hvad så
! Ja, jeg skulle ikke være landmand,
vidste jeg. Så burde jeg blive forstkandidat og senere skovrider, mente
min far. Men nej, sagde jeg, jeg vil
være sømand. Gymnasierne i nærheden var for trange og under en fodboldrejse havde jeg talt med en messedreng på et sejlskib, så der traf jeg
min beslutning. Det kom som noget
af et chok i familien. Der var ingen,
der havde tilknytning til søen, Men
jeg fik forhandlet mig igennem og
accepterede, at jeg skulle starte på en
søfartsskole først. Det blev J. Laurit-
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zens i Kogtved, Svendborg, i januar
47. Efter tre dejlige og lærerige måneder på et hold med 25 kammerater,
der alle sammen havde været ude at
sejle før, var jeg klar til min første
hyre.
? Og det blev
! I april 47 påmønstrede jeg den tremastede skonnert ”Gamma”, der
skulle sejle fra Struer til København
med en last brunkul. Da jeg gerne
ville på navigationsskole for at blive
styrmand og skibsfører, skulle jeg
have sejlet i mindst 4 år og mindst to
med sejlførende skibe. Som nybegynder skulle jeg være kok og jungmand om bord. Allerede i Livø bredning blev jeg søsyg, og da vi kom ud
i Kattegat, skulle vi sætte sejl i en
halv brandstorm. Som yngstemand
skulle jeg helt ud på jageren, spidsen
af bovsprydet, for at fastgøre forsejlet. Skonnerten dukkede i bølgerne,
og jeg var helt nede og hilse på rødspætterne. Da tænkte jeg meget på
folkene hjemme på gården, der havde kommenteret min beslutning om
at blive sømand med bemærkningen
”Der går kun 14 dage, så er du her
igen”. Så jeg holdt ud, men havde de
ikke sagt sådan, kan det da godt være, at det var gået sådan.
Meget tidligt var jeg ude med en fordrukken skipper, der havde en fragt
fra Vejle til Stralsund. Ret tidligt gik
han omkuld, og så var vi kun fire
unge fra søfartsskolen, hvor den
mest erfarne havde sejlet i fire måneder. Og vi havde ikke noget rigtigt
søkort. Kun et oversigtskort med
numre på bøjerne langs sejlrenderne.
Vi sejlede forsigtigt rundt til bøjerne
og læste numre og kikkede kort. Næste dags morgen var vi ud for Stral-
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sund da skipper dukkede op med
bemærkningen ”Jeg vidste jo I kunne
klare det, gutter”.
Jeg har også sejlet cement med en
galease fra Aalborg. 135 tons havde
jeg fat i sammen med en
havnearbejder i Aalborg, når vi
lastede, og de samme 135 tons, når
vi lossede. Vi knoklede, og vi spiste
kun nøjsomt. Skipper købte en
flæskesteg til os om søndagen, de tre
næste dage fik vi en kold skive, den
fjerde dag blev resterne brugt til
biksemad, og skipper kontrollerede
nøje, at rationerne blev overholdt.
Ellers stod den på leverpostej, pølse
og ost. Og han viste os, hvordan man
kunne skrabe maddikerne af leverpostejen for at få spist op. Da han så
dertil bebrejdede mig og kaldte mig
en doven slyngel, sagde jeg, at nu
kunne han godt veje mit guldstøv op,
for nu ville jeg afmønstre ved først
givne lejlighed.
Så var jeg parat til de store skibe på
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de store have. Først tabte jeg en lodtrækning om en hyre på et nybygget
skib, som A.P.Møller havde fået
bygget i Østen. Man skulle flyve ud
til Japan og så påmønstre til en sejlads jorden rundt med stykgods. Ærgerligt, men så kom jeg ind i Det
forenede Dampskibsselskab, først
som letmatros, senere som matros.
En del af de gamle søfolk, jeg sejledes sammen med, havde sejlet under
2. verdenskrig Jeg har jo senere lært,
hvad et traume er for en størrelse,
men dengang kunne jeg ikke forstå,
hvorfor de drak så meget og stod af
fra arbejdet. En havde oplevet at blive torpederet tre gange og svømme
rundt i havet. Senere har jeg naturligvis fortrudt min forargelse.
En anden gang oplevede jeg, at en
styrmand skød en albatros. Det var
meget lidt korrekt. Man ville vide, at
en afdød sømands sjæl tager bolig i
en albatros. De sorte albatrosser
rummer sjæle fra fyrbødere.
Min sidste hyre i denne omgang blev
på s. s. Else Basse, opkaldt efter reder Basses kone. Jeg blev valgt som
tillidsmand for matroser og fyrbødere Om bord var en finsk motormand,
der var veteran fra den finsk- russiske krig. Han kunne opvise 8 skudhuller rundt omkring i kroppen og
havde derudover et hul i kraniet, som
han ikke ville have dækket med en
sølvplade. Hver dag købte han en
flaske gin og efter 2½ time var den
drukket, og så kunne han sove.
I en nordafrikansk havn blev han
uvenner med de andre, måske trak

han kniv. I hvert fald blev jeg som
tillidsmand opsøgt af de andre, der
ville have mig til at gå til skipper for
at få ham sendt i land i næste havn.
Jeg var usikker, og skipper forsøgte
at overtale mig til at han kunne
slippe med en advarsel. Jeg havde på
samme tid modtaget en indkaldelse
til militærtjeneste i Danmark, og det
gav ret til øjeblikkelig afmønstring
og til for egen regning at rejse til
Danmark.
Det ønskede skipper ikke. Han mente ikke, at han kunne undvære mig.
Så på den baggrund kunne jeg ikke
se, at han kunne slippe med at give
finnen en advarsel, og så blev han
omgående afmønstret.
Da vi anløb Valencia, tog jeg en halv
fridag for at opsøge den danske konsul for at få hans hjælp til at blive
frigjort, så jeg kunne komme hjem.
Det lykkedes ikke at træffe ham. Det
viste sig senere, at han havde spist
frokost med sin gamle ven, overstyr-

manden på Else Basse, der således
hjalp kaptajnen med at få mine planer forpurret.
Mit problem med at få lov til at afmønstre blev først løst, da rederen
med frue kom ombord i Middelhavet. Jeg klagede min nød, men rederen måtte jo fortælle, at det var kaptajnen, der var kaptajn, men han ville
da prøve at tale med ham. Enden på
det blev, at jeg fik tilbud om at sejle
med til Rotterdam, hvor jeg så kunne
afmønstre og tage den betydelig kortere tur hjem for egen regning.
? Hvad lavede du så i militæret
Selvfølgelig blev jeg marinesoldat,
og da jeg ikke ville være løjtnant,
måtte jeg udstå hele værnepligten
inden jeg kunne starte på Navigationsskolen. Jeg fik den oplevelse at
sejle med ”Dannebrog” og var med
på et meget spændende togt til Grønland, hvor jeg lærte at sætte stor pris
på kong Frederik som en dygtig sømand, der ofte og kompetent manøv-
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rerede med kongeskibet.
Straks efter hjemsendelsen i 53 startede jeg i Svendborg på navigationsskolen. Der oplevede jeg så, at en
smuk ung pige skulle komme hjem i
14 dage for at holde ferie hos sin
mor. En af mine kammerater kendte
familien, og havde foreslået, at jeg
skulle agere kavaler, så pigen fik
noget ud af sin ferie. Det ville jeg
gerne, i selskab med en smuk pige i
14 dage uden forpligtelser bagefter
passede mig udmærket. Jeg skulle jo
på langfart igen ud. Og jeg spøgte
med, at jeg skulle finde Onassis' datter, og blev kaldt Onassis' svigersøn
blandt venner.
Det skulle gå anderledes. Vi faldt
pladask for hinanden, blev senere
gift og holdt sammen i rigtig mange
år indtil Inger desværre døde. Hun
var en ideel sømandskone. Faderen
var småskibsreder og skipper, og hun
havde fem brødre, der alle sejlede, så
der var aldrig noget piberi, når jeg
tog af sted et par år ad gangen.
? Vi må videre med beretningen,
hvad skete der så med den vordende
styrmand
! Efter et par dejlige år i Svendborg
var skibsførereksamen i hus. Jeg
havde lovet at søge hyre, så jeg også
kunne nå hjem ind imellem. Først
prøvede jeg ØK, men de stillede som
betingelse, at jeg fik fjernet mit fuldskæg. Så opsøgte jeg igen rederiet
Norden. Der var helt andre toner.
Velkommen, vil De ikke have en
cigar. Det blev starten på 7 års ansættelse.
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? Lad os få et par begivenheder fra
den tid.
! Først påmønstrede jeg som 3.
styrmand på m. s Nordfarer i
Landskrona og sejlede til Liverpool,
hvor jeg blev forfremmet til 2.
styrmand. Fra Liverpool gik vi med
stykgods gennem Panamakanalen til
Wellington, New Zealand, 52 døgn i
søen. På rejsen talte elektrikeren med
sin kone derhjemme. Hun spurgte,
hvordan det var. ”Gå ud i
badeværelset, skru op for vandhanen
og hold hovedet under strålen. Sådan
er det, vand, vand, vand”, lød svaret.
I Wellington mødte vi en skaldet
havnearbejder, der var
tillidsrepræsentant. Så snart han fik
en vanddråbe på issen, afbrød han
arbejdet og kommanderede sine folk
i læ. Så det tog tid. Via Auckland,
Port Pirie i det sydlige Australien,
hvor vi læssede zinkkoncentrat til en
meget favorabel fragtrate. Var vi
kommet ind 20 minutter senere, var
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raten faldet betragteligt. Over Det
indiske Ocean, gennem Det røde
Hav, gennem Suez og tilbage til
England, 48 døgn i søen, fart 9,3
knob. Hjælpemidler til navigationen
var et spritkompas, en gammel
radiopejler og en sekstant. Fin rejse
på et halvt år jorden rundt – god
skole. Og indtjeningen var ifølge
rederiet lig med skibets byggesum i
1929. En gang nåede jeg at blive
rigtig bange for alle de mennesker,
jeg som vagthavende styrmand
havde ansvaret for. Vi havde læsset
stenkul i Virginia, USA til Göteborg.
På hjemturen møder vi kanten af en
hurrycane ude i Atlanten. Skipper
drikker sig fra det, jeg står alene med
ansvaret mellem kl. 0 og 4, hvor bølgerne tårner sig op fra alle sider,
skyller over dækket, så skibet er helt
begravet i vand. Men hun rejser sig,
ryster lidt og sejler videre. I Biscayen møder vi et andet skib i tæt tåge.
Vi har ingen radar og sejler alene på
sirenerne. Skipper går igen under
dæk med sin flaske, og igen er jeg
alene på vagten. Ganske tæt passerer
vi så hinanden. Det var næsten for
spændende. Næste dag overhørte jeg,
at skipper forklarede hovmesteren, at
i den hårde nat havde det været nødvendigt for ham at være på broen
hele tiden. ”De unge styrmænd, du
ved”. Jeg skulle tage mig meget sammen for ikke at skrige sandheden ud.
Tilbage i England får jeg 14 dages
ferie. Inger bestiller ferie for at besøge mig i England. Hendes chef nægtede hende ferien, skibet kunne vel
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vente, mente landkrabben. Inger vidste bedre og meddelte ham, at hun
altså tog ferie. Og besøgte mig som
planlagt.Derefter fortsatte jeg med
Nordfarer, nu som overstyrmand.
Derefter oplevede jeg at sejle jomfrurejsen med det nybyggede m. s
Nordenglimt fra Bremen til San
Francisco med folkevognsfart, 18,5
knob og alle eksisterende hjælpemidler. En ren svir,
Sejlede så videre i rederiet Norden
som overstyrmand med flere af deres
skibe. Men efter 7 år fandt jeg, at jeg
burde være mere hjemme. Ferie
hvert andet år var for lidt. Vor ældste
datter var blevet tre år, og så søgte
jeg ind ved Københavns Lodseri,
Takket være en anbefaling fra min
daværende skibsfører fik jeg tilbudt
jobbet,
? Og så er vi nået frem til 1962, hvad
kan du berette om fra din tid som lods
! Meget, men jeg vil nøjes med to
begivenheder. Den første handler om
et af de store krydstogtskibe, Queen
Elisabeth 2., et kæmpeskib, der måtte ankre op ude på reden, da det stak
meget dybt. Lodseriet blev så spurgt,
om man kunne tage skibet til kaj.
Der var mange ældre turister, der
havde vanskeligt ved at komme i
bådene for at komme i land. Jeg blev
spurgt, og tilbød at gøre det. Og det
lykkedes denne gang og fremover,
med 12 cm vand under kølen på det
vanskeligste sted. En engelsk lods,
der var fast ombord, var mere end
almindeligt imponeret. Det ville han
og hans kolleger aldrig have turdet.

Den anden begivenhed handler igen
om kongeskibet Dannebrog. I 1992
skulle Dannebrog i anledning af
sølvbrylluppet sejles til Helsingør.
Og kaptajnen havde aldrig anløbet
Helsingør, så han bad om lodshjælp.
Jeg fik tjansen og løste opgaven til
alles tilfredshed. Efter sejlturen stod
jeg omringet af de 12 skibsofficerer,
der spurgte, om det ikke havde været
spændende at få lov til at sejle kongeskibet. Jeg svarede henkastet, at
det skib havde jeg da sejlet med før
de blev født. Efter nogen opstandelse
blev det klarlagt, at den ældste officer var født i 1953, og jeg havde jo
sejlet med Dannebrog som marinesoldat i 52.
Alle, der har sejlet kongeskibet har
kvalificeret sig til en kongelig fortjenstmedalje. Jeg var ikke umiddelbart interesseret, havde jo bare passet
mit job. Nogen tid efter inviterede
officererne mig til en reception. Jeg
deltog i stiveste puds, og så var det
deres tur til at tage mig i den bagerste legemsdel. De stod i fuld galla,
drak stiligt og småsnakkede, da chefen pludselig tog ordet og bekendtgjorde, at han på vegne af hendes
majestæt dronningen havde fået
overdraget en opgave, den nemlig, at
dekorere lods Carl Johan Fischer
med fortjenstmedaljen. Under de
omstændigheder kunne jeg ikke afslå.
? Spændende, Så mangler vi egentlig
kun at høre, hvordan knægten fra
Næstved over Tølløse, Rødkærsbro
og de syv have havner i Egebjerg.
! Inger og jeg boede først i Søborg,
hvorfra vi ofte tog til Dyrehaven for
at motionere. Vi fik lyst til at bo nærmere ved en skov, og valget faldt på
Hareskoven, hvor vi i 1973 fandt
huset her, knapt færdigbygget, men
der var tegninger, der viste Inger, at
her kunne hun bo med sine to døtre
og en mand, der måtte have sit eget
soveværelse med telefon, så han

kunne passe sine døgnvagter uden at
genere hele familien. Den erfarne
sømandskone slog til igen. Så i 73
flyttede vi ind, og jeg har glædet mig
over at bo her lige siden.
? Har sømanden noget at sige på falderebet
Jeg har altid været meget, meget
glad for mit job. Det har været meget
afvekslende og blev aldrig til rutine,
dertil er skibe og mennesker heldigvis for forskellige. Jobbet har ikke
været ufarligt. Jeg har i tidens løb
ved fald fra lodsbåd flækket knæskallen på venstre knæ, fået højre fod
halvt gennemskåret i klemme mellem skib og lodsbåd i dårligt vejr, 10
graders frost, vindstyrke 25m/sek,
slået ryggen ved fald fra isglat skib
til lodsbåd med påfølgende operation
og et halvt år på hospitalet, en arret
kriger er resultatet. Men still going
strong.
Thomas Seeberg

Blomstervennerne har julestue den 29.—30. november
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Skål og tillykke med vores allesammens fælleshus
Stemningen var fin, og det var ligeledes traktementet, da Egebjerg Fælleshus, i samarbejde med Egebjergklubben fejrede den veloverståede
istandsættelse af lokalerne.

Juleturnering og –fest
Egebjerg Sportsklubs traditionelle juleturnering og –fest foregår i år den 22. november 2008.
Noter datoen!
Medlemmerne vil senere modtage en indbydelse, som også vil
blive lagt på
www.egebjergsportsklub.dk
Aflysninger i hallen
Der er p.t. ingen aflysninger på
denne side af juleaften.
Sidste spilledag i år er den
21.12.08 og den første næste år
er 6.01.09.

Det var sandelig ikke småting, den
lille arbejdsgruppe havde udrettet.
Der var blevet malet vinduer, døre
og samtlige vægge i de to store lokaler foruden i køkken og i baggang.
Kommunen havde bekostet, og selv

stået for, renoveringen af loftet. Fælleshuset betalte sig fra malingen af
bræddevæggene. Det krævede faglærte at få et tilfredsstillende resultat, og for øvrigt ville det også være
en for stor mundfuld for det lille
arbejdshold, der havde meldt sig.
Foruden malerarbejdet er der blevet
udført et stort arbejde med at skifte
samtlige lamper ud i de to lokaler.
Loftet er blevet sænket i baggangen,
og dobbeltdøren ind til det oprindelige storrum er blevet beklædt med
profilbrædder, så det falder fuldstændig ind med væggen. Der er
sikkert udført flere ting, men i skrivende stund kan jeg ikke komme i
tanke om noget.
EH

Send os din emailadresse. TAK!
Henrik

****
Glæden ved at holde af
Kommer ganske af sig selv,
Men vi kan mærke, når den er der For lige med ét
Er vi ikke mere alene,
Og der er ikke mere noget
At være ked af

Lone, Egebjergklubbens formand, takker arbejdsholdet for veludført arbejde

JOAN WALSH ANGLUND
Indsendt af Eve
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SPIL DANSK DAGEN 30/10
MUSIK AF FINN ROAR m.fl.

HJEMMEKONCERT- FARVELKONCERT-MUSIKSALON
HOS GISELA OG FINN, UDBAKKEN

21

TORSDAG DEN 30 OKTOBER
KL.2O.

FINN ROAR (pno), ASSI ROAR (b), HANNI GUSTAVSSON (g)
GÆSTESOLISTER: LOUISE R., ANJA R., FINN GRAVESEN
UROPFØRELSER
FÆLLESSANGE
RØDVIN + CANAPÉER
PRIS KR. 50
tlf 44989367 el.finnroar@webspeed.dk , BEGRÆNSET ANTAL PLADSER
BØRN (min.10 år) GRATIS ADGANG
www. finnroar.dk
Ny plade med Finn Roars Orkester!: fri download på tdconline.dk

Blomstervennerne har julestue den 29.—30. november
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Hareskovens Lilleskole
Lilleskolernes Dag

Kom og oplev Hareskovens Lilleskole lørdag den 1. november 2008 kl.12 -15, hvor vi fejrer Lilleskolernes
Dag. Vi byder på kaffe og kage, og alle interesserede voksne som børn - kan komme og få indtryk af skolen.
Vi bor på en stor skøn naturgrund, som ligger op til
skoven. Der vil være mulighed for rundvisning og afklaring af spørgsmål om skolen og dens hverdag.
Vi har for nylig etableret en madordning for alle på
skolen, hvor der er fokus på sund, varieret og økologisk
kost. Vi har bygget et helt nyt køkken og ansat en køkkendame, der varetager den daglige drift. Det betyder,
at det er slut med madpakker.
På Hareskovens Lilleskole er det hele menneske i fokus. Det vil sige, at børnene lærer sociale kompetencer
og kreativitet sammen med indlæring af det faglige.

I er altid velkomne til at kontakte os direkte for en aftale,
- vi har enkelte ledige pladser i 1.-5. kl. og skriver op til
børnehaveklasse 09/10 og fremover.

Hareskovens lilleskole
Skovbovænget 124 * 2750 Ballerup * Tlf. 44988210
www.hareskovenslilleskole.dk
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