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BEBOERANNONCE 

 

Autodæk sælges 
  

3 stk. Uniroyal M+S  185/65  R 

15 med ca. 7 mm gummi. Pris pr. 

stk. 100.00 Kr. 
  

1 stk. Michelin Energy MXT 

175/65 R 14 med ca. 7 mm gum-

mi. Pris 100.00 kr. 
 

1 stk. Goodyear 175/65 R 14 med 

ca. 7 mm gummi. Pris 100.00 kr. 
  

1 stk. 15" fælg til Nissan Primera 
  

Bjørn Kraglund 

Tlf. 44971677/21206341  

 

 

FREMLYSNING 

 

Savner du ikke din cykel. 
På Kastebjergvej har der nu stået 

en cykel i lange tider, Det er en 

lys turkis damecykel med cykel-

kurv, Den er af mærket Casiopeja 

Mustang og har nummer 782634. 

Ring  44 64 66 63. 

 

 

 

 

 

Deadline for næste nummer: Den 8. sep-

tember kl. 12. De efterfølgende dead-

lines er den 6. oktober og årets sidste 

deadline er den 3. november. 

Aug. 27. Egebjergnettet 
 
Sep. 21. Øl&Vinlavet 
 
Okt.   2. Billardklubben 
        29. Valgaften 
 
Nov.   5 Banko 
          7. Sportsklubben 
        20. / 21. / 22. Julestue 
        23. Øl&Vinlavet 
 
Dec.   3. Julehygge 
        10. Sidste Torsdagstræf 

OBS OBS OBS OBS OBS  
EGEBJERG FÆLLESHUS 
Nye priser for leje af Egebjerg 

Fælleshus. 

Enkelte dage koster: 

Fredag  kr.    950,00 

Lørdag  kr. 1600,00 

Søndag  kr. 1600,00 

En weekend bestående af lørdag/

søndag koster kr. 2550,00 

Og som noget nyt: 

En weekend bestående af fredag/

lørdag/søndag koster kr. 3100,00 
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Som redaktøren tydeligt har mar-

keret, har Egebjergbladet nu haft 

40 års jubilæum. Turen er nu kom-

met til Egebjergklubben (EK), 

som runder den 25. september. 

Det har sat nogle tanker i gang hos 

mig, ikke mindst om forskellen på 

dengang klubben startede og nu 40 

år efter. Jeg har nærlæst de ældste 

blade og vil i det følgende nævne 

nogle af de ting, som jeg  har hæf-

tet mig ved. Noget er dog skrevet 

ud fra hukommelsen, og man må 

så håbe på, at denne er god nok. 

Jeg har boet i Egebjerg i 44 år, 

altså fra før EK startede og har 

således fulgt det hele lige fra det 

første blad udkom. 

Et af de første arrangementer var 

andespil i 1969. Jeg undrer mig 

over, at man kunne samle 180 per-

soner til dette. I dag er vi glade 

hvis der kommer 60 til vores årli-

ge banko. 

I 1970 blev der afholdt juletræs-

fest med deltagelse af 278 børn. 

Dengang foregik det dog i 

Egebjergskolens første bygninger, 

som EK lånte, så der var noget 

mere plads at boltre sig på.  Disse 

fester blev et årligt tilløbsstykke 

gennem mange år, men hen ad ve-

jen kom der væsentlig færre børn, 

hvorefter man stoppede med at 

arrangere netop disse børnefester. 

De er i dag erstattet af  Julehygge 

for voksne, hvor vi hvert år kan 

samle mange mennesker. 

I starten af 1971 afholdtes så tøn-

deslagning med ikke mindre end 

350 børn og 200 voksne. Denne 

fest foregik dog udenfor, og så 

kostede det ellers den fyrstelige 

sum af  2 kr. at deltage. Faste-

lavnsfester holder vi stadig – nu 

indendørs. Vi sælger normalt 50-

60 børnebilletter, men da både for-

ældre og meget ofte også bedste-

forældre vil følge med i podernes 

udklædning og adfærd, kan vi me-

get vel komme op på over 100 

personer, så vores nuværende lo-

kaler er fyldt til bristepunktet. 

I klubbens opstart kunne man 

samle 400 personer til Midsom-

merfest. Det foregik på det, der nu 

er parkeringsplads, som dog var 

meget større dengang. Der blev 

grillet pattegris, lam og andet. Der 

var tombola for børn, blomsterbod 

og meget mere. Vi havde også vo-

res eget bål på marken – ja det var 

tider. 

Når der var generalforsamling, var 

det med efterfølgende bespisning 

og derefter dans. Folk stod nær-

mest i kø for at stille op til besty-

relsen, og kampvalg var slet ikke 

unormalt. I dag har vi store pro-

blemer med at få kandidater nok 

til de 8 bestyrelsesposter og op til 

5 suppleantposter. 

Det var så lidt om de ting, der sta-

dig bliver arrangeret, men som 

sagt ikke i den størrelsesorden me-

re, men der foregik også så meget 

andet. 

På et tidspunkt etablerede man 

også fritidsundervisning i samar-

bejde med oplysnings-forbundene. 

I 1971 var der størst tilslutning til 

”tysk til rejsebrug” og endvidere 

var der interesse for 

”oliefyrsvedligeholdelse”. Andre 

behov end i dag må man sige. 

En kort årrække drev EK også en 

fritids-og ungdomsklub på 

Egebjerggård, som senere blev  

privat eje, hvorefter bygningerne 

brændte på et tidspunkt.. 

Der har været foredrag f.eks om 

have, hunde, psykologi og meget 

andet. For børnene var der børne-

teater flere gange. Der har været 

loppemarkeder, hobbyudstillinger, 

Fortsættes næste side 

EGEBJERGKLUBBEN FØR OG NU 
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karneval, tøjbytteaftener, musikar-

range-menter, danseaftener og me-

get andet. Ja, man kan bliver helt 

svedt ved tanken. 

Øl og vinfestival var på program-

met igennem flere år, og det var 

på det tidspunkt, hvor det sydede 

og boblede i de små hjem landet 

over, fordi mange fremstillede de-

res egen vin eller øl dengang.  

Man kunne på de festivalaftener 

komme med sine hjemmelavede 

produkter, som så skulle igennem 

en blindsmagning af mere profes-

sionelle smagere. Inden afgørel-

sens time cirkulerede man rundt 

og smagte på hinandens produkter, 

så stemningen var nærmest på ko-

gepunktet, når vinderne af de for-

skellige kategorier (hvid, rød, des-

sert, andre vine samt øl) blev of-

fentliggjort. Behøver jeg at fortæl-

le, at det var et tilløbsstykke. 

I 1975 opstod de dengang berømte 

”byfester”. I samarbejde med 

grundejerforeningerne var der fest 

i hele Egebjerg igennem en hel 

weekend. Programmet kunne 

f.eks. se sådan ud : Gratis morgen-

kaffe med rundstykker, fodbold-

kamp, kroaften lørdag aften, og 

hvis man så ellers havde mere 

energi og ikke alt for ondt i hår-

rødderne, kunne man komme til 

gratis sildebord om søndagen. Øl 

og snaps var dog for egen regning. 

Ind imellem skulle der så flyttes 

borde/stole, musikanlæg mv., da 

de forskellige aktiviteter foregik 

forskellige steder i Egebjerg. Det 

var et kæmpe arrangement, som 

havde Finn Jappe alias Mr. Ege-

bjerg som bærende kraft. Hele 

”byen” summede af liv og musik 

og man kom virkelig hinanden 

ved. Man lærte også naboen at 

kende, og mange venskaber op-

stod ved disse fester. 

Vi havde også vores Egebjerg-

revyer, som løb af stablen 4-5 gan-

ge i alt, og der var flere opførelser 

ved de fleste af dem. Den første 

revy blev sat i scene, da EK havde 

10 års jubilæum og det foregik i 

Egebjerghallen i forbindelse med 

en kæmpe jubilæumsfest. De ind-

ledende manøvrer til disse revyer 

startede mange måneder før, for 

der skulle findes tekstforfattere, 

skuespillere, dansere, regissører 

og hvad der ellers skal til. Og så 

skulle der ellers øves, laves kostu-

mer osv. Jeg har set samtlige revy-

er og har moret mig kosteligt. 

En ting, der har undret mig, er, 

hvordan man har haft råd til i ti-

dens løb at engagere så mange 

musikgrupper og kendte personer. 

Jeg nævner lige i flæng: Papa Bue, 

Liller, John Mogensen, Louis 

Miehe Renard, Per Kitter, Palle 

Huld, Mimrebanden og Ballerup 

Bigband. Til børnearrangementer 

Jørgen Clevin, Hans Henrik Ley 

og Egon Smidt. Det skal dog si-

ges, at mange havde gode forbin-

delser (vennetjenester) og der var 

selvfølgelig også bedre økonomi i 

kraft af den store tilslutning til ar-

rangementerne. 

Meget af det, jeg har beskrevet, 
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hører fortiden til, og det er der 

mange grunde til. Vi har svært ved 

at samle så mange mennesker til 

vores arrangementer mere, fordi vi 

konkurrerer med alt, hvad der el-

lers er af tilbud rundt omkring. 

Bestyrelsens gennemsnitsalder er 

blevet ca. 40 år højere, og man har 

nu engang ikke den samme energi, 

overskud og gode ideer, når man 

er 65 og ikke 25 år. Bestyrelsen 

har også været større end i dag, 

helt op til 10 B-medlemmer og 8 

suppleanter. Men det værste er 

dog, at vi næsten ikke kan få de 

yngre mennesker i tale, hverken til 

bestyrelsesarbejdet eller som del-

tagere til arrangementerne. Selv 

om der også bor mange unge fa-

milier nu, er det ikke som i 1969, 

hvor alle var unge og nyetablerede 

og tillige havde et behov for at 

træffe nye mennesker og dermed 

også legekammerater til de kære 

poder. Da vi ikke vil holde fest 

eller andet kun for bestyrelsen og 

få andre, bliver det ikke til så me-

get andet end vores  faste arrange-

menter, nemlig fastelavn. midsom-

merfest, banko, julefest, og i de år 

der er kommunalvalg også valg-

møde. TorsdagsTræf holder vi fast 

ved, selv om der er et svingende 

besøgstal. Indtil for 5 år siden hav-

de vi også fodboldkamp mod 

kommunalbestyrelsen (med 3. 

halvleg bagefter i klubbens loka-

ler), men sidste gang havde vi så 

mange uheld og skader, at skade-

stuen kom på kraftigt overarbejde, 

så også det blev droppet. Vi har 

igen forsøgt med loppemarked, 

men her er konkurrencen alt for 

stor i disse tider, så der kom næ-

sten ingen købere. Vi har dog af-

holdt såvel øl- som vinsmagning 

med pæn succes. 

For nogle år siden sendte vi et 

spørgeskema ud til samtlige 713 

husstande, og vi fik 37 udfyldte 

retur. Et meget spinkelt grundlag 

at bygge videre på. Her havde man 

ellers mulighed for at tilkendegi-

ve, hvad man havde af ønsker, 

som EK eventuelt kunne arrange-

re. Vi har gemt, men ikke glemt, 

disse besvarelser, så de kan hurtigt 

findes frem igen. 

Man må konstatere, at interessen 

for Egebjergklubbens aktiviteter 

ikke er så stor mere, og behovet 

ikke det samme, for i tidens løb er 

der jo opstået alle interesse-

foreningerne, hvor man kan melde 

sig til alt muligt mellem himmel 

og jord: Sportsklubben, Bridge-

klubben, Blomstervennerne, Seni-

orklubben, Gourmetklubben, Bil-

lardklubben, Kulturhistorisk Sel-

skab, Øl-og Vinmagerlavet, Æl-

dreidræt & Stavgang samt 

Egebjergnettet, så foreningslivet 

lever da i bedste velgående i Ege-

bjerg. I al beskedenhed vil jeg på-

stå, at interesseforeningerne ikke 

var opstået, hvis der ikke havde 

være noget der hed Egebjerg-

klubben. 

Ud over Finn Jappe har jeg med 

vilje ikke nævnt navne på de man-

ge ildsjæle, der har været i besty-

relsen i tidens løb, og det er ud fra 

devisen:  Ingen nævnt, ingen 

glemt. Ellers skulle jeg også have 

nærlæst minimum 400 blade for 

derefter at ryste op med en lang 

remse af navne, og det har min tid 

trods alt ikke været til. Men vi hå-

ber da, at mange af disse ildsjæle 

dukker op til vores jubilæumsfest 

den 25. september (se andetsteds i 

bladet om festen). 

Selvom det nok kommer frem til 

jubilæet, vil jeg alligevel her takke 

alle de mange, der via deres ar-

bejdsindsats og ildhu har været 

medvirkende til, at Egebjergs soci-

ale liv også i dag lever og har det 

godt. Der skal også lyde en stor 

tak til dem, der i tidens løb har 

været med til at indrette/ombygge 

lokalerne, så de i dag ser pæne ud 

og fungerer godt, ikke kun til 

klubbens aktiviteter, men også 

som mødelokaler for interesse-

foreninger og grundejerforeninger 

samt til private fester. 

På trods af alt har Egebjergklub-

ben stadig sin eksistensberettigel-

se, så længe vi kan samle så man-

ge til vores arrangementer, men da 

også som udgiver af Egebjergbla-

det. Klubbens fortsatte eksistens  

kræver dog, at der er yngre kræfter 

til at tage over, når vi andre ikke 

orker mere, men så sandelig også, 

at I møder op, når vi holder noget, 

så derfor 

 

på gensyn 

Lone Tegner 

Egebjergklubbens nuværende for-

mand 
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Trådløst internet i 
fælleshuset! 
 

Det tidligere varslede trådløse net-

værk i Egebjerg Fælleshus er nu etab-

leret. 

Du kan altså fremover fra fælleshuset 

gå på nettet med din bærbare, hvis 

denne har indbygget trådløs netad-

gangsmulighed (det har de fleste vist 

i vore dage). 

Er du i tvivl: prøv det! 

 

Du kan få kodeord/nøgle udleveret i 

baren under TorsdagsTræf. Det er 

primært for medlemmer af foreningen 

Fælleshuset, se her hvilke husstande, 

det omfatter http://

www.egebjergfaelleshus.dk/ 

Men er du modtager af Egebjergbla-

det, hører du nok til medlemmerne. 

 

Det er som nævnt Egebjergnettet, der 

har stået for etableringen af router 

mm., og de vil også indtil videre tage 

sig af driften. Det er derfor også 

Egebjergnettets bestyrelse, der vil 

kunne besvare eventuelle tvivlspørgs-

mål, se http://www.egebjergnettet.dk/

Bestyrelsen.htm 

 

Det er Frank, der står for det admini-

strative/tekniske, herunder password - 

han har mobilnummer  2811 0142; 

men også Henrik – 6017 1953 – og 

andre fra Egebjergnettets bestyrelse 

kan evt. hjælpe. 

Bestyrelsen 

Mændene bag ideen var Finn Ip-

sen og Fin Riget, og i Egebjerg-

bladet i februar 1994 opfordrede 

de Egebjergboerne til at komme til 

stiftende generalforsamling den 3. 

marts samme år. 18 personer mød-

te op, og Gourmetklubben blev 

født med vedtægter og masser af 

idéer. Antallet af medlemmer steg 

hurtigt og har siden ligget mellem 

35 og 40. Bestyrelsen består af 5 

medlemmer, der vælges ved gene-

ralforsamlingen. Det første arran-

gement fandt sted den 5. maj 1994 

– det var en indisk aften. 

I de efterfølgende år har der været 

afholdt 5 arrangementer per år. Et 

af arrangementerne er generalfor-

samlingen, der altid efterfølges af 

en lækker middag. Ved general-

forsamlingen vælges formand og 

bestyrelse, og de forskellige ma-

dudvalg og arrangementsdatoer 

fastlægges. Oftest når flertallet af 

medlemmerne at deltage i en mad-

gruppe per år. 

Klubben har været vidt omkring 

kulinarisk. Således har vi holdt 

indisk, italiensk, spansk, mexi-

cansk, græsk, slovakisk, thai-

landsk, syrisk og libanesisk aften. 

Andre gourmetmiddage har været 

præget af et specielt tema, såsom 

fiskeaften, vildtaften, årstidens 

retter og meget andet. 

Nogle arrangementer er blevet af-

holdt uden for fælleshuset, enten i 

form af skovture i strålende sol 

eller besøg på madsteder såsom 

Jonstrup Café, Lisas Lysthus ved 

Arresø, Café 13 i Bistrup og Ka-

strup Sejlklub. Gourmetklubbens 

medlemmer har endog spist fro-

kost rundt om og i formandens 

swimmingpool. 

Til gourmetmad hører jo også 

drikkevarer. Klubben er så hel-

dig at have sin egen vinmand, 

Leif Aage fra Egebjerg Vinim-

port, som har leveret de mest 

passende vine til de forskellige 

middage og retter.  

Mad og vin har således dannet en 

smuk symfoni. 

Må Egebjerg Gourmetklub længe 

leve! 

Birgitta Østergaard 

Formand 

Egebjerg Gourmetklub har i år eksisteret i 15 år. 
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 SSP Familiemarked søndag d. 6. sep. 2009 
Fra Kl. 11:00 til 14:00  

Mellem Per Kirkebys Mure ved Egebjergskolen 
 
Program. 
 
Kl. 10:00 Åbning af pladsen for stadeholdere (opstilling) 
 
Kl. 11:00 Velkomst 
 
Kl. 11:15 Musik med MOHAIR 
 
Kl. 12:00 Dansepigerne fra Klub Nord  
 
Kl. 12:30 Falck viser den store stige/ Brandslukning 
 
Kl. 13:00 Musik med MOHAIR 
 
Kl. 13:45 Dansepigerne fra Klub Nord 
 
Kl. 14:00 Afslutning 
 
Der vil være salg af Øl, Vand, Kaffe, Kage, Pølser og Popcorn 
 
Politiet vil være på pladsen og man kan få en snak med dem og se en politibil eller 
en motorcykel. 
Og mød dine SSP repræsentanter 
 
Der vil og så være mulighed for en tur på hesteryg for et beskedent beløb. 
 
Rollespiller fra Klub Nord og Hoppeborg vil der også være 
 
Bestilling af stadepladser  
Ring til Kjeld Gūldbrandsen 44 68 02 40 eller skriv miniege@mail.tele.dk  
Pris for Stadeplads 50 kr. og 50 kr. for et Bord. 
 

Hilsen Skole Social Politi.  LOKALGRUPPE  EGEBJERG 
 
”PS:   Vi mangler et par friske hjælpere på selve SSP-dagen den 6. september – 
ret venligst henvendelse til Hans Christensen, hans.bal@get2net.dk tlf. 44976048.” 
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I et høringssvar til kommunen vedr. 

støjhandleplanen skrev Grf. SYD 

bl.a.:  

 

Grundejerforeningen Egebjerglund 

SYD har gennem årene rettet mange 

henvendelser til de skiftende vejmyn-

digheder og til Ballerup Kommune 

om den stærkt generende vejstø,j 

uden at der er sket noget, der har 

begrænset støjen. Tværtimod har den 

forøgede trafikmængde, den store fart 

og den meget slidte, i forvejen meget 

støjende, vejbelægning kun øget pro-

blemet. 

Bestyrelsen i Grf. SYD har oprettet 

en blog for at give medlemmerne mu-

lighed for at orientere hinanden om 

deres syn på vejstøjen, og status for 

den blog kan ses her: 

 

http://blog.egebjerglund-syd.dk/

#home 

 

Det skal bemærkes,  

at deltagerne selv har henvendt sig 

om at få skriveadgang, 

at det kun er medlemmer af Grf. Syd, 

der har fået skriveadgang (styres af 

foreningens sekretær), 

at det af mundtlige henvendelser er 

fremgået, at en hel del flere end del-

tagerne på bloggen er støjbelastet.  

Et resumé af indlæggene kunne se 

således ud: 

 

De støjplagede er endda særdeles 

støjplagede. Mange har opgi-

vet at sidde i haven i myldre-

tiden. 

Støjen rækker længere ind i kvar-

teret end støjkortene viser. Se 

fx indlæg fra Torsagervej 2 

og fra Snogholmvej 6 (3. hus-

række fra Ring IV). 

Støjen er blevet værre og værre 

gennem årene, og det teore-

tisk baserede støjkort er 

overhovedet ikke dækkende 

for problemets omfang og 

udbredelse. 

Støjen medfører, at ejendommene 

er vanskelige at sælge og må 

sælges med et væsentligt af-

slag i prisen. 

 

Grf. SYD kan således opfordre Balle-

rup kommune til at presse på for at 

Vejdirektoratet følger en kommende 

revision af støjmålingerne op med 

konkret handling i form af etablering 

af støjskærm på den manglende del af 

Ring IV suppleret med støjdæmpende 

vejbelægning. Presset kunne måske 

følges op med, at man fra kommunens 

side tilbød at gå ind i et partnerskab 

for at dække en del af udgiften. 

 

Kommunalbestyrelsen har behandlet 

høringssvarene, og borgmesteren har 

skrevet til vejdirektoratet. Om vores 

problem skriver han: 

 

Angående generende trafikstøj fra 

Ringvej 4 på strækningen mellem 

Klausdalsbrovej og kommunegræn-

sen til Herlev kommune: 

 

Kommunen er enig med beboerne om 

at trafikstøjen er særdeles voldsom. 

Vejbelægningen vurderes nedslidt og 

med de nedtromlede skærver er den 

en meget støjende type. 

 

Det foreslås at Vejdirektoratet sna-

rest udfører støjdæmpende foranstalt-

ninger primært ved opsætning af støj-

skærme eller etablering af støjvold. 

 

Støjniveauet på denne strækning af 

Ringvej 4 må mindst være på samme 

niveau som støjniveauet på den østli-

ge del af Ringvej 4 hvor Vejdirektora-

tet allerede har etableret støjskærme. 

 

Det kan således se ud til, at medlem-

mernes store engagement har båret så 

meget frugt, vi kunne forvente i den-

ne fase. Hvad Vejdirektoratet derefter 

beslutter, er så det næste. 

 

Materialet kan ses i sin helhed på 

www.egebjerglund-syd.dk under af-

snittet ”Støjen fra Ring IV”. 

 

Thomas Seeberg 

Fmd. for SYD 

Status vedr. støjhandleplanen 
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Badminton 
Næste sæson begynder mandag 
den 17. august. Vi har i år fået tre 
baner i Højagerhallen mandag kl. 

16:00-17:00; vi er spændt på, om 

nogen kan bruge den tid. 
Til gengæld har vi mistet timen 

torsdag kl. 18:00-19:00 i 

Egebjerghallen. 

Alle vore medlemmer skulle have 

fået direkte skriftlig information 

om den kommende sæson, herun-

der aflysninger, vigtige datoer og 

– ikke mindst – låsebriksystemet. 

Vi vil gerne have låsebrikker, der 

ikke mere skal bruges, retur. De 

er kodet med hver enkelt indeha-

vers personnummer! 
Er du medlem, men har du ikke 

modtaget informationen kan du 

skrive til 

post@egebjergsportsklub.dk eller 

ringe til 6017 1953. 

Du kan også se meddelelsen på 

www.egebjergsportsklub.dk 

Dér kan du også søge nærmere 

oplysninger, hvis du måske kunne 

tænke dig at blive medlem. 

    

 
Fodbold  
Vi spiller nu torsdag kl. 1800 på 
banen ved Skovmarksskolen. 

HVIS ikke vejret driller. 

 

Vil du være med, så bare mød 

frem. 

 
Henrik 

 

 

 

EGEBJERGKLUBBEN holder 40 års jubilæumsfest 
 
Fredag den 25. september markerer EGEBJERGKLUBBEN 
sit 40 års jubilæum med en stor fest for børn og voksne i FÆL-
LESHUSET. 

Kl. 16 er der underholdning for børn anført af en erfaren bal-
lonmand. Der bliver danseopvisning med en gruppe fra Ung-
domsklubben, og der kommer overraskelser undervejs. 

Kl. 18 er der reception med de officielle, obligatoriske taler. 

Kl. 18.30 åbner den store buffet med mange gode tilbud til 
børn og voksne. 

Kl. 20 starter Jørgen Artby dansemusikken med tre dygtige 
musikere ved sin side. I pauserne mellem sættene sker der ting 
og sager.  

Deltagelse, mad og tre genstande (øl, vin eller vand) er gratis. 
Af hensyn til arrangementet er det nødvendigt med tilmelding 
telefonisk eller på mail til 
Ulla Houe 
4468 6468/mobil 6022 5539 
 mortulla@ofir.dk  
eller  til 
Jørn Ishøi 
4466 1638/ mobil 2545 3129, 
joern-ishoei@vip.cybercity.dk 
med oplysning om antal voksne og unge eller børn under 18. 
Så møder man op på dagen, oplyser navn og får udleveret bil-
letter til voksne og til børn. Billetterne giver adgang til tre gen-
stande afpasset efter alderen.  Vi bliver nødt til at begrænse 
deltagerantallet efter først-til-mølle princippet. 

Vel  mødt! 
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Modtager du TV fra 

din egen antenne? 

 
Så risikerer du sort skærm den 1. 

november 2009, hvis du har et TV 

beregnet til modtagelse af de nu-

værende analoge TV-signaler. 

Det kan dog forholdsvis let og bil-

ligt undgås. 

 
Hør hvordan på Egebjergnettets 
informationsmøde, hvor man 
også vil kunne få mere at vide 
om digitalt TV i det hele taget.  
 
Informationsmødet afholdes tors-
dag den 27. august kl.: 20:00 i 
Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 
8. 

Bemærk: 
Mødet afholdes i samarbejde med 

Egebjergklubben som et arrange-

ment, der er åbent for alle, der 
modtager Egebjergbladet.  
 
På mødet vil Bent Kristensen og 

Frank Damgaard fra Egebjergnet-

tets bestyrelse gennemgå de for-

skellige modtagemuligheder og 

faldgruber. Det vil blive demon-

streret i praksis på det store lærred 

ved hjælp af medbragt udstyr. 

 

Der vil blive lejlighed til at spørge 

de to herrer og evt. andre til råds, 

både generelt og om dine helt kon-

krete problemer. 

 

Så har du masser af tid til at forbe-

rede dit TV på overgangen til digi-

talt TV. 

------------------------ 

Det koster kun et éngangsbeløb på 

200 kr. at blive medlem af anten-

ne- og bredbåndsforeningen 

Egebjergnettet! 

Se www.egebjergnettet.dk 

(foroven).  

Bestyrelsen 
 

 

 

 

 

Fællesspisning 
I mange år har EGEBJERGKLUB-

BEN arrangeret fællesspisning tors-

dagen før EGEBJERGBLADET ud-

kommer i weekenden. Traditionen 

stammer helt tilbage fra de første år i 

bladets og klubbens historie. I starten 

var pengene små, og man havde ikke 

råd til at få samlet og hæftet bladet. 

Det blev så en bestyrelsesopgave med 

håndkraft og godt humør. Når arbej-

det var udført, meldte sulten og tør-

sten sig, og det var der råd for. I be-

styrelsen var der en vis Poul Woldby 

Sørensen, der var meget god til man-

ge nyttige opgaver til gavn og glæde 

for Egebjerg, blandt andet var han 

ferm til at lave smørrebrød. Så arbej-

det sluttede med indtagelsen af wold-

bymadder med en øl til. 

Nu betaler vi os fra arbejdet, men 

spiser stadig sammen og hygger os 

torsdag kl. 18 som bladet udkommer i 

weekenden. Woldby er død, og grillen 

har overtaget leverancen.  

Alle er velkomne. Rent praktisk fore-

går det på den måde, at man henven-

der sig til undertegnede, der har tjan-

sen for øjeblikket. Så bliver man 

skrevet på en mailingliste og får be-

sked om, hvornår man senest kan be-

stille hos mig fra Egebjerggrillens 

menu. Det kan også lade sig gøre 

med telefonisk bestilling. Jeg laver så 

en elektronisk fællesbestilling, og man 

betaler sin menu inden spisningen. En-

kelt og ligetil, og meget hyggeligt. 

Thomas Seeberg 

4465 1391 



Egebjerg August 2009 

Egebjergklubben bliver 40 år den 25.september                                                                  11 

I år var vejrguderne med Skt. Hans. I 

strålende solskin troppede et halvt 

hundrede af de lokale beboere op i 

Fælleshuset til Egebjergklubbens årli-

ge grill og Sankt Hans aften. Bordene 

var stillet udenfor, teltet over grillen 

var sløjfet - det var bare sommer! 

Folk kom i god tid, forsynede sig i 

baren og nød den fine aftensol. Klok-

ken 18.30 var grillen varm, og der 

blev stegt bøffer og pølser i lange 

baner. Ved 21-tiden gik vi  til Fælles-

virkes Sankt Hans bål ved  Tegl-

værkssøen og hørte viceborgmester 

Tom Nielsens båltale, hvorefter et 

meget flot bål blev tændt. Vi sang 

Midsommervisen, mødte gamle be-

kendte og nød bålet. Senere, på vej 

hjem, var der rigtig mange, der kom 

forbi Egebjergklubben og fik en lille 

én at gå hjem på og en snak, men for 

mange var det jo arbejdsdag næste 

dag, så ved midnatstid drejede vi 

nøglen om efter en rigtig god Sankt 

Hans aften. 
FOTO: Jens Gade 

Sankt Hans 2009  
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Hareskovens Lilleskole 
Glade børn lærer bedst! 

 
 

På Hareskovens Lilleskole får dit barn 
den bedste ballast. 

 
 

Vi har: 
Højst 21 i hver klasse 

Høj faglighed 
Musik i centrum 

Plads til initiativ og virkelyst 
Fokus på godt kammeratskab 
Sund mad fra eget køkken 

Skøn grund i udkanten af Hareskoven 
 
 

Ring, mail eller aftal en rundvisning hvis I vil vide mere om  
vores skole. 

 

Vi har ledige pladser i 0., 2., 5. og 
6. klasse 

 
 

Skovbovænget 124, 2750 Ballerup 
44 98 82 10 

Hareskovenslilleskole.dk 


