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Mail til Redaktionen: bladet@egebjergklubben.dk 
Deadline for næste nummer: den 10. februar kl. 12 

BEBOERANNONCER 

UDFLUGT MED KULTURHISTORISK SEL-
SKAB FOR EGEBJERG OG OMEGN 
Tag med på en særlig tilrettelagt rundvisning på 
”Hannes Minde”, Gl. Klausdalsbrovej 543, 2730 
Herlev 
søndag den 8. februar 2009 kl. 13. 
Gratis Adgang  
 

**** 
Egebjerg Eftermiddagsklub afholder årlig gene-
ralforsamling tirsdag d. 3. februar kl. 11.30 i 
Fælleshuset. 
 

**** 

Grundejerforeningen Egebjerglund Syd hol-
der generalforsamling torsdag den 26. marts 
2009. 
Dagsorden i henhold til lovene. 
Medlemmerne vil modtage skriftlig indbydelse, 
der sammen med øvrigt materiale vil kunne ses 
på www.egebjerglund-syd.dk efterhånden som 
det foreligger. 
 
 Har du ikke modtaget din indbydelse i begyndel-
sen af marts, så skriv til post@egebjerglund-
syd.dk eller ring til 60171953. 

Bestyrelsen 
Forsiden er tegnet af Kirsten Seeberg 
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Tag med Egebjerg Kulturhistorisk 
Selskab til Herlev/Hjortesprings 
egnsmuseum ”Hannes Minde” på 
Gl. Klausdalsbrovej 543, 2730 
Herlev søndag den 8. februar kl. 
13. Museet har åbent til kl. 16. 
Man kan købe kaffe og kage. 

En af museets frivillige vil fortæl-
le os historien om ”Hannes Min-
de”, og så vil man kunne se ud-
stillingen ”Herlevs middelalder”. 
Det er et dejligt lille museum, vi 
har her i Egebjergs umiddelbare 
nærhed. Museumsleder Jette 
Hoffmeyer laver forskellige ud-
stillinger. Lige nu er hun ved at 
lave en udstilling om biografens 
historie på balkonen i Herlev Tea-

terbio. Sidste år havde hun lavet 
en bamseudstilling på Gammel-
gård. Til marts vil hun udstille 
tekstiler med påsyede navne. 
Hvad den kommer til at hedde 
vides ikke på nuværende tids-
punkt, men nogle af mine ting vil 
indgå.  

Så derfor: Tag jer tid til et lille 
break, tag med Kulturhistorisk 
Selskab på museumsbesøg i nabo-
laget. 

Bodil Ringsmose 
Medlem af bestyrelsen 
  

 

 

 
 
  
 
 
 
 
Egebjerg Sportsklub holder or-
dinær generalforsamling tors-
dag den 12. marts 2009 kl. 2000 
i Egebjerg Fælleshus, Agernha-
ven 8. 
 
 Indkaldelse med dagsorden i 
henhold til lovene udsendes til 
medlemmerne i begyndelsen af 
februar og lægges sammen med 
øvrigt materiale på 
www.egebjergsportsklub.dk 

 Medlemmer, der ikke måtte have 
modtaget indbydelsen medio fe-
bruar, kan skrive til 
post@egebjergsportsklub.dk eller 
ringe til Frank Aabaad (4468  
6468). 

Henrik 
Send os din emailadresse. 
                    ***** 

UDFLUGT MED KULTURHISTORISK SELSKAB 
FOR EGEBJERG OG OMEGN 
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Det har vist sig at børnenes ud-
klædning og festappetit rigeligt 
kan holde til to omgange, så vi 
gentager succesen med to faste-
lavnsfester lige efter hinanden. 

 Fællesvirket starter ud med tøn-
deslagning i den overdækkede 
atriumgård på Ældrecentret Egely 
fra kl. 11 – 14. Billetter á 30 kr. 
hos Sivas kiosken i Egebjerg By-
gade 37 A. 

 Derefter afholder Egebjergklub-
ben fastelavnsfest i Fælleshuset 
med tøndeslagning for børn og 
voksne fra kl. 14 – 17. Efter tøn-
deslagningen vil børnene få udle-
veret en stor godtepose, og der vil 

som sædvanligt være præmier til 
bedst udklædte pige og dreng. 
Lokale og arrangører vil være ud-
smykkede til lejligheden, og ryge-
re henvises til tilstødende lokaler. 
Baren er selvfølgelig åben med 
salg af kaffe, fastelavnsboller, 
kakaomælk, sodavand og øl. 

 Billetter á 30 kr. kan købes i 
TorsdagsTræf i Fælleshuset eller 
hos Egebjerg Grill og Pizzabar, 
Egebjergvej 72 fra og med den 
28. januar til og med den 12. fe-
bruar. 

Voksne deltager gratis begge ste-
der. 

 

 
 
 Nedlæggelsen af de analoge 
TV-sendere 
Et medlem har henledt vores op-
mærksomhed på en ny hjemme-
side om digitaliseringen af TV-
sendenettet. 
Se http://www.egebjergnettet.dk 
under knappen Spørgsmål&Svar 
Den er god at få forstand af og let 
at gå til.  
Der er – blandt meget andet - og-
så et link til en TV-udsendelse om 
skræmme-kampagnerne Sort 
Skærm. 

Er din browser opdateret?? 
Se under Presseklip på hjemme-

siden! 
 
 Ordinær generalforsamling 
holdes den 30. marts 2009 kl. 
20:00.  
Den afholdes som sædvanlig i 
Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 
8.  
Dagsorden ifølge lovene. 
Vi vil eventuelt derudover give en 
indføring i digital TV -modtagelse. 

Bestyrelsen 
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TEKST: Erik Hagen 

FOTO: Per Groth 

 

Egebjergklubbens sidste arrange-
ment i 2008 var som sædvanlig den 
traditionsrige julehygge i Torsdags-
træf. Alle havde lagt kræfterne i, for 
at denne aften, nok en gang, kunne 
blive årets hyggeligste. Der var kælet 
for detaljen fra begyndelsen til slut-
ningen. Ole Bech og Jan Tegner hav-
de været ude i naturen og selv fældet 
det kønneste træ i skoven. Eftermid-
dagsklubben havde, som der er ved 
at være tradition for, pyntet juletræet. 

Lone Tegner, Formand for Egebjerg-
klubben, bød velkommen, og kom, 
nu da hun havde taget ordet, med 
nogle praktiske oplysninger i forbin-
delse med aftenens forløb. 

Det var samme Lone, som også hav-
de frembragt grønlangkålen, men det 
øvrige spiselige, og der var sandelig 
nok af det, var kokkereret af datter 
og far. Det hedder sig ellers, i hvert 
fald i sidste vers af ”Højt fra træets 
grønne top” at det er MODER, der er 

i køkkenet, men her var det altså an-
derledes. Charlotte svingede gryder-
ne, fadene og skålene godt hjulpet af 
sin far Ib Mørk. Jeg kan af egen erfa-
ring nævne, at æblet åbenbart ikke er 
faldet lagt fra stammen, for jeg har 
det sidste kvarte århundrede nydt 
adskillige lækre måltider frembragt 
af Ib. 

Mens vi spiste os gennem alle retter-

ne, sad Ole Mouritsen ved klaveret 
og underholdt os med diverse jule-
melodier. Der blev lagt ud med ”Der 
er noget i luften”. Næste nummer var 
”Jeg så julemanden kysse mor”, og 
sådan gik det slag i slag. Ole Mourit-
sen er om ikke en tradition så dog én, 
der kender vores smag, og som har 
spillet til Julehyggearrangementet 
flere gange før. 

Senere, da det var slut med at spise, 
var det Bent Krauses tur til at fortæl-
le sin julehistorie. Det er måske mere 
korrekt at tale om et causeri, primært 
bygget over, hvad han har kunnet 

læse i Egebjergbladet. Det er selvføl-
gelig en udfordring for redaktøren. 
Det ville jo være pinligt, hvis der var 
skrevet noget sludder, og det så blev 
serveret til julehyggen. Men det, der 
kommer til at mangle i et sådant cau-
seri, er julen, for den er der ikke me-
get om i Egebjergbladet. 

Mens vi spiste, var der salg til et lot-
teri med flotte præmier, og der var 
også overrækkelse af mandelgaver. 

Senere endnu blev der danset om 
juletræet, og alt i alt var det en meget 
vellykket aften. 

 

JUL I EGEBJERG 



Egebjerg januar 2009 

FASTELAVNSFEST SØNDAG DEN 22. FEBRUAR                                         7 

EFTERMIDDAGSKLUBBEN 
       (Egebjerg seniorklub) 

Mødestedet  for alle voksne,  der 
bor eller har boet i Egebjerg  vil-
lakvarter, og som har lyst til at 
komme i Egebjerg Fælleshus én 
gang om måneden, i selskab med 
måske din nabo eller andre fra 
kvarteret for at spise frokost, få 
en kop kaffe, og en hyggesnak, 
eller måske, hvis tiden er til det,  
lidt spil, - kort, dart, eller billard. 
De alm. klubdage er altid med 
medbragt mad, mens øl og vand 
kan købes, og klubben giver kaf-
fen,  mens højtiderne  Jul og På-
ske fejres som de bør med lidt 
ekstra. Takket være vore sponso-
rer er der blevet tradition for, at vi 
tager på en årlig bustur, som er en 

tur, der altid består af natur, kul-
tur og noget til maven.  Tidligere 
ture er f.eks.  gået til  Esrum klo-
ster , Vallø kro og park, og Sorø/ 
Tystrup- Bavelse sø. I  klubben er 
der en god stemning, og der sker 

noget, når vi mødes , og så vil 
klubben i år, foruden de andre 
aktiviteter, også  kunne fejre sin  
20 års stiftelsesfest. 
Velkommen i klubben,  hvor man 
mødes i fælleshuset Agernhaven 
8 den første tirsdag i hver måned 
året rundt fra kl. 12 – 16 . 
Kontingent kr. 130 årligt. 
 Ring for nærmere oplysning  og   
indmeldelse på tlf. 44975507 

Flemming Adrian Formand 

EN KOMPOSTBUK? 
Selv om julen er overstået, synes 
jeg godt, den kan nævnes, når det 
er i en god sags tjeneste. Det er 
faktisk udelukkende for at bringe 
et billede. Jeg havde, foranlediget 
af at jeg har genoptaget interessen 
for dyrkning af egne afgrøder, 
ønsket mig en bog om komposte-
ring og kompostbeholdere. Jeg fik 
den ønskede bog, og der har ikke 
været mange dage, hvor jeg ikke 
”lige” skulle kigge i den. Der var 
forbavsende mange forskellige 
forslag til beholdere, og mange så 
både anvendelige og pæne ud, 
men den mest fantasifulde og 
flotteste så jeg, da jeg, i en pause 
under bladfremstillingen, gik mig 
en lille tur. Henne i Egebjerghuse 
stod den, denne skulptur. Jeg sy-
nes, den er så flot, at andre også 
skal have glæde af den. Derfor 
dette billede.                         EH 

PS. Den der kun tager spøg for 
spøg, og alvor kun alvorligt, 
han og hun har faktisk fattet beg-
ge dele lige dårligt.       Piet Hein 
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Kulturhistorisk Selskab for 
Egebjerg og Omegn 
har indledt et samarbejde med 
Ballerup Historiske Forening. I 
første omgang har vi aftalt at in-
vitere hinandens medlemmer til 
aktiviteter, den enkelte forening 
arrangerer. Samtidig planlægges 
at gennemføre egentlige fælles 
aktiviteter og måske fører det se-
nere til en aftale om vilkår for 
dobbelt medlemskab. Vi starter 
med at invitere medlemmerne af 
Ballerup Historiske Forening med 
til et arrangement på ”Hannes 
Minde” i Herlev. Se omtale heraf 
i bladet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NYT FOR INTERESSEREDE 

 
 Den 20. november 2008 blev der 
afholdt et møde for medlemmer 
af Ballerup Fælles Grundejerfore-
ning og udvalget for Miljø & 
Teknik med denne dagsorden: 
 
1. Hvordan administreres Byg-
ningsreglementets nye be-
stemmelser om en højere be-
byggelsesprocent - Arne 
Schøller Larsen 
 
2. Orientering om Trafiksikker-
hedsplanen efter endt Høring - 
Biljana Rajovic 
 
3. Orientering om den nye Af-
faldsplan efter endt høring - 
Arne Schøller Larsen 
 
4. Dong’s nyeste planer for ka-
belnedlægninger (erstatning af 
el-master) - Bente Fjordholt 
 
5. Belysning på private fælles-
veje - status - Arne Schøller 
Larsen 
 
6. Grøn Plan  - Søren Johnsen 
 
7. Støjhandleplan  - Arne 
Schøller    Larsen 
 
8. Eventuelt 
Interesserede læsere kan fin-
de det officielle referat fra mø-
det på dette link: 
Dok.nr 2008-78695 - endeligt 
referat fra møde 20.11.2008: 
Gå eventuelt ind på 
www.egebjergklubben.dk og 
find den elektroniske version 
af dette blad og tryk på linket. 
 
  

Åbent hus  
Min dejlige, smukke, energiske, 
”vidunderlige kælling” fylder 
snart 65 år.  
Måske ikke den store begivenhed, 
men da fruen elsker fest og far-
ver, synes jeg alligevel at vi skal 
fejre det. 
Enhver der kender Lone ved at 
hun elsker en enkelt genstand i ny 
og næ – se bare her   

 
Hvem ved, måske ender det sådan 
her     

 
Uanset hvad holder vi åbent hus 
søndag den 1. marts fra kl. 13 i 
Egebjerg Fælleshus. 
Så kom endelig og hjælp mig med at 
fejre damen og holde liv i hende. 
Jan 
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Samtalerækken med mennesker, 

der har boet i kvarteret i en år-

række og på forskellig måde har 

været med til at sætte kvarteret på 

landkortet fortsætter, denne gang 

med forfatteren Agnete Elkjær 

Laursen, der har kendt kvarteret i 

et halvt hundrede år og har boet 

her fast i næsten 40 år. 

? Agnete, du er født på Viborgeg-
nen for næsten 90 år siden. Hvor-
dan er det gået til, at du er kom-

met til Egebjerg. 
! 1945 tog jeg lærereksamen fra 
Århus og underviste derefter i 
Århus på en drengeskole i 5 år. 
Ind imellem havde jeg et tre 
mdrs. studieophold på Lysebu i 
Norge og senere en kort periode 
som au pair i Paris. I 1950 skulle 
der ske noget nyt igen, og efter at 
jeg havde læst pædagogik og psy-
kologi på Danmarks Lærerhøj-
skole fra 1950-51, søgte jeg og 
fik jeg ansættelse på Emdrupborg 
Forsøgsskole hos Anne Marie 
Nørvig. Først som almindelig læ-
rer, senere som skolebibliotekar. 
Jeg har altid interesseret mig for 
svage læsere, og jeg fik en særlig 
pigeklasse på 10 elever, der var 
svage på forskellig måde og ingen 
var særlig motiverede for at lære 
noget. Indtil der pludselig skete 
noget. Jeg havde læst om Leonara 
Christine, Christian den fjerdes 
datter med Kirsten Munk, konge-
datteren der sad fanget i Blåtårn i 

21 år, og her blandt andet skrev 
sit ”Jammersminde”. Denne hi-
storie fra det virkelige liv genfor-
talte jeg for klassen, og pigerne 
blev fuldstændig grebet af den. 
De snakkede om Leonoras liv og 
levned, og de gik op i målene på 
hendes fængselscelle og sammen-
lignede dem med deres klassevæ-
relse, og pludselig kunne de også 
regne. Det blev faktisk kimen til 
mit forfatterskab. Da jeg senere 
genfortalte historien for en anden 
klasse opdagede jeg fortællingens 
kraft igen, og jeg nedskrev min 
fortælling og fik den udgivet. 
I disse år, omkring 1960, boede 
jeg i Søborg, og jeg anskaffede 
mig en knallert, så jeg også kunne 
komme ud i mere naturskønne 
omgivelser. Jeg kørte blandt an-
det ud i Hareskoven og blev især 
betaget af engen og skovbrynet 
ved Gisselfeldt Bro, der hvor Tib-
berup å løber under Skovlystvej. 
Jeg kørte også lidt rundt i 
Egebjergkvarteret, og blev blandt 
andet fascineret af et piletræ for 

Samtale med Agnete Elkjær Laursen 
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enden af Kærvænget. Jeg havde 
efterhånden tjent en del på mine 
bøger, og en søndag var mulighe-
den der bare. Jeg fandt et som-
merhus til salg lige i det område.  

På grunden stod et blomstrende 
pæretræ, og jeg var helt fortabt. 
Jeg ringede til min sagfører og 
bad ham komme med det samme. 
Jeg ville købe det før andre. Han 
slog koldt vand i blodet på mig, 
men hjalp mig så til at købe det. 
Det var midt i 60’erne. Det var 

mest sommerhuse i kvarteret den 
gang og næsten alle med uden-
dørs das og vand, der skulle hen-
tes ved en pumpe i nærheden. 
Men det var hyggeligt, og det var 
mit. 
? Så skiftede du skole, ved jeg. 
Hvordan gik det til. 
! Jo en af mine tidligere kolleger 
fra Emdrupborg, der nu var ansat 
på KDAS, Københavns Dag- og 
Aftenseminarium og senere blev 
rektor på Jonstrup Seminarium, 
Kaj Bonde, fortalte mig, at en 
skole, der var under opførelse i 
Skovlunde, Rosenlundskolen, 
skulle være øvelsesskole for 
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KDAS. Og der skulle man så og-
så have opbygget et skolebiblio-
tek, og det burde jeg søge, sagde 
han. Det gjorde jeg så og fik job-
bet og mange nye dejlige kolle-
ger, blandt andet Thomas See-
berg, Bendt Thuesen, Fritz 
Haack, Hans Jørgen Heyn og 
John Gervin-Andersen. 
? Du bor jo ikke i sommerhus me-
re. Hvordan gik det til, at du fik 
bygget helårshus. 
! Det er en helt særlig historie. 
Jeg kom en del i ED-Møbler, en 
møbelforretning på Søborg Torv, 
der blev drevet af Erik Dahl, der 
var en særdeles kompetent og be-
hagelig mand. Her havde jeg for-
elsket mig i en stor prototype af 
en sofa, som Erik Dahl selv havde 
fået tegnet og udført. ”Men jeg 
har jo ikke plads til den”, bekla-
gede jeg mig. ”Så byg et hus til 
den”, sagde Erik Dahl, ”Du skal 
vel også have glæde af inflatio-
nen”. Og hvorfor ikke, tænkte jeg 
så. Mit forfatterskab blev stadig 

mere indbringende, og jeg bestilte 
og fik opført det Brøchner-
Nielsen hus, som jeg har i dag, 
sammen med min sofa, der er helt 
uopslidelig. Jeg husker endnu den 
nat, da mit sommerhus blev kørt 
væk på en lastbil. ad Syvendehus-
vej, der dengang var en hulvej.  
Senere fulgte så byggeriet af 
”Egeløvparken”, som jeg kan føl-
ge fra mine vinduer, og som gav 
anledning til større omlægninger 
af kvarterets veje. F.eks. krydsede 
Egebjergvej jo Syvendehusvej og 
fortsatte gennem det, der i dag er 
”Egeløvparken”. 
Det var også i denne periode jeg 
skrev og fik udgivet min største 
bogsucces ”Juleskikke”, der gav 

mig råd til at investere i såvel bo-
lig som bil. I alt er det blevet til 
14 udgivelser. Efter ”Juleskikke” 
fulgte jeg op med 
”Kalenderværkstedet”, der også 
blev en pæn succes. 
Det har været spændende at følge 
kvarterets udvikling på nærmeste 
hold. Og jeg har haft meget glæde 
af min have. Efterhånden som 
vejene blev asfalterede, blev det 
nemmere at holde kontakt med 
omverdenen og de forskellige le-
verandører. Og kloakeringen, 
elektriciteten og det rindende 
vand gjorde livet lettere.  
 
 Thomas Seeberg 
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