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Nye priser for leje af Egebjerg Fælleshus gældende fra den 1. juli 2009.
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

Deadline for næste nummer: Den 11.
august kl. 12. De efterfølgende deadlines er den 8. september, den 6. oktober og årets sidste deadline er den
3. november

Juni D. 18. Sidste Torsdagstræf
D. 23. Skt. Hans
Aug. D. 6. Torsdagstræf åbner
Sep. D. 25. Egebjergklubbens jubijubilæumsarrangement
Okt. D. 2. Billardklubben
D. 25. Gourmetklubben
D. 29. Kommunalvalg

HIP HIP HURRA
Vivi og Svend Hansen
Egebjergvej 110
fejrede den 5. juni
diamantbryllup.
Vi siger tillykke med jeres
60 års samvær
Inge-Lise og Finn

TorsdagsTræf holder ferielukket
Sidste åbningsdag er den 18. juni og første åbningsdag efter sommerferien er den 6. august.
Hvis man ønsker at leje lokalerne i ferieperioden henvises til Fælleshuset hjemmeside
www.egebjergfaelleshus.dk under Regler for leje.
Hvis man ikke har internetadgang eller ønsker nærmere informationer, kan henvendelse rettes til tilsynsførende William Bierregaard på telefon 4497 0037 eller mobil 2021 8037.
Vi ønsker læserne en rigtig god sommer.
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Kom til fødselsdag!!
EGEBJERGKLUBBENS 40 ÅRS DAG
FEJRES MED BØRNEARRANGEMENT,
RECEPTION, MUSIK mm.
SÆT X I KALENDEREN FOR

Fredag 25. september
Børnearrangement fra 16:00
Reception for alle læsere fra 18:00

Læs mere i Egebjergbladets
augustnummer.
På gensyn!

Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september
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Hastighedsbegrænsning i Egebjerg
I sidste nummer af bladet er omtalt den seneste trafiksikkerhedsplan, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 27. april
efter behandling af resultaterne
af en offentlig høring.
Referatet kan ses her http://
www.ballerup.dk/
get/42772.html#_Toc229132613
Deri står bl.a. ”Egebjergområdet,
flere grundejerforeninger ser
frem til 40 km/t-zone”. Det
fremgår af ordvalget, at det ikke
er alle grundejerforeningerne,
der synes det er en god ide.
Det er som udgangspunkt forudsat, at en gennemførelse ikke vil
medføre udgifter for grundejerne
og deres foreninger.
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Udsigterne til en gennemførelse
er p.t. måske ikke store, idet der
som nævnt i sidste nummer p.t.
er afsat begrænsede midler.
Men det er da en start; og billige løsninger kan også være effektive!

Medlemmer af grundejerforeningen Egebjerglund Syd vil kunne
give deres mening til kende på
http://blog.egebjerglund-syd.dk
Dér står, hvordan man får adgang
til at skrive.
Bestyrelsen, Egebjerglund Syd
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Midsommerfest
23. juni
Som omtalt i sidste Egebjergblad er der nu
gang i billetsalget til Egebjergklubbens
midsommerfest, og da salget først stopper
18. juni, kan det stadig nås. Så hvis du
endnu ikke har købt billet, så er det nu, du
skal en tur omkring Grillen eller TorsdagsTræf og få det gjort.
De fleste, der besøger os Skt. Hans aften,
plejer også at gå ned til Teglværkssøen for
at se Fællesvirkets bål og høre båltalen. Vi
har netop fået oplyst, at talen i år bliver
ved viceborgmester Tom Nielsen.
På gensyn

Egebjergklubben
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Foreningen til
Pinsens bevarelse
Godt humør, godt vejr og en dejlig skov er alt, hvad Foreningen
har brug for, når der er generalforsamling.
Mange andre har efterhånden fundet ud af, at det er dejligt at tilbringe en solrig pinsedag i skoven,
så Foreningens faste plads er efterhånden truet. Det lykkedes dog at
få pladsen, men måske skal vi
fremover til at kæmpe for den?!
Enkelte klagede over, at vejret var
for godt, og efterlyste en lille sky
for solen. Også det klarede præsidenten – i hvert fald i meget kort
tid.
Kl. 14 præcist startede generalforsamlingen, og efter præsidentens
særdeles veloplagte tale skulle der
så vælges præsident, ordensmarskal og skriver.
Forslaget om at slå ordensmarskal- og skriverembedet sammen
blev forkastet, men til gengæld
kom en ekstra ind som skriversubstitut.
Foreningens ledelse er for det
kommende år: Anita (præsident),
Lone T. (ordensmarskal), Lis F.
(skriver) og Lene S.
(skriversubstitut).
Foreningens fremtid ser lovende
ud, for i år kom 4 nye medlemmer
ind.
Det blev enstemmigt vedtaget, at
generalforsamlingen til næste år er
den 23. maj.
Anita
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20 år
Så blev den gamle Egebjerg Eftermiddagsklub 20 år.
Klubben, der har fulgt med tiden,
har taget navneforandring og
hedder nu Egebjerg Seniorklub.

Badminton
Vi har mistet den nye haltime torsdag
mellem 18.00 og 19:00, som vi fik i
Egebjerghallen sidste sæson.
Til gengæld har vi fået en time om
mandagen mellem 16.00 og 17:00 i
Højagerhallen.
Vi hører gerne snarest fra de, der
måtte være interesserede i de nye
mandagstimer; såvel eksisterende
som nye medlemmer!
Halfordeling m.m. er i skrivende
stund endnu ikke helt fastlagt; men
forholdene vedrørende sæsonen
2009-2010 vil komme på
www.egebjergsportsklub.dk, når vi
har det klar.
Og i så god tid som muligt inden sæsonstarten ultimo august vil vi skrive
til alle medlemmerne.
Har du en låsebrik, du ikke længer
har brug for, vil vi meget gerne have den retur snarest muligt! Vi står
til ansvar over for kommunen for
hver enkelt brik! De er forsynet med
personnummer af samme årsag.

Fodbold
Vi spiller nu hver torsdag kl. 1800
på banen ved Skovmarksskolen.
Vil du være med, så bare mød frem,
ung som gammel.

Vi holdt efter min mening en dejlig fest den første tirsdag i maj.
30 ”gamle” såvel som nye medlemmer fik en dejlig middag med
vine, og maden var tilberedt af
kokkeparret Ib og Charlotte Mørk
og var så god, at alt blev spist.
Lidt underholdning fra Ib blev
der også plads til, for hellere blive til grin end slet ingenting.
Festligt var det, ligesom der blev
sunget og dannet herre-/damekor,
så måske det var starten på
”Egebjerg Gangstativer”. Desværre ingen billeder herfra, da vi
havde for travlt til at tænke på
det.
Det er en glæde sammen med
Jytte, Bodil og Alex fra bestyrelsen samt venlige hjælpere at holde denne unikke forening i gang.
Vi mødes første tirsdag i måneden, til frokost, kaffe, samtale og
forskellige former for spil, en årlig bustur, ligesom jul og påske
samt diverse fødselsdage fejres.
Der sker noget i 4 timer hver måned!!
Velkommen hos os!

Henrik
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Kontingent kr. 130 årligt.
Nærmere på tlf. 44975507
F. Adrian

KÆRE LÆSER!
Om små tre uger, dvs. i begyndelsen
af juli – mere præcist kan redaktionen
ikke komme det – er det 40 år siden,
det første eksemplar af Egebjerbladet
så dagens lys. Mere end 400 forskellige udgaver er udkommet siden da.
De første år kom bladet ud 11 gange
om året, sågar 12 i et par år, men efter
nogle år fandt man lejet med 10 blade
om året.
En gang i begyndelsen af 1980’erne
var bladets dårlige økonomi ved at
dræne Egebjergklubbens pengekasse.
Resultatet blev, at bladet måtte spænde livremmen ind og i en periode udkom som dårlige kopier med print på
den ene side.
Nu hvor vi har 40 års erfaring bag os,
kører bladet problemløst. Der er mange stabile annoncører, og udgifterne
kan øges eller reduceres alt efter indtægterne.
Men, og her kommer et lille suk og
jubilæumsønske, et blad er ikke udelukkende økonomi; det er også indhold. Jeg så meget gerne meget mere
stof fra visse interesse- og andre foreninger - og ligeså fra læserne i almindelighed.
Angående foreningernes bidrag er der
dog undtagelser. Her skal ikke nævnes personnavne, men fra GF Syd,
Nettet og Sportsklubben kommer der
altid stof og tak for det.
Nu til noget helt andet.
Vil du mærke historiens vingesus?
Hvis ja, så gør følgende:
De fire næste sider, side 7, 8, 9 og 10,
altså to ark, er det, der hedder et ægte
opslag. Hvis du holder venstre hånd
på side 6 samt højre hånds tommelfinger på side 7 og pegefingeren på
side 10 og så laver et rask ryk til højre med den højre hånd – så vupti. Nu
kan du folde arket ud og klippe det
midt over dér, hvor det var foldet.
Du kan nu folde de to A4 ark. Sørg
for at forsiden er fremme, når du har
den foldede kant til venstre.
Du har nu en tro kopi af de to første
numre af Egebjergbladet.
Kan du mærke suset?
Det foldede stykke papir indeholdt
kimen til om ikke alt, så en god del af
det, der er sket i Egebjerg de sidste 40
år. - Det kan vi roligt ønske os selv
og hinanden tillykke med.
EH
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LÆSKURET DER KOM RETUR

Egebjergbladet har, efter at vi har
fået læskuret skråt over for grillen
på Egebjergvej tilbage, modtaget
et par skrivelser angående det meget savnede læskur. De to indlæg
bringes nedenfor i den rækkefølge,
bladet har modtaget dem. Det første indlæg er fra Kommunen, og
det sidste er forfattet af Flemming
Adrian.
Som svar på indlægget i Egebjerg Bladet november – december 2008 vedrørende ” Hvor er
læskuret blevet af”

2008 og foreslog Miljø & Teknik
at genopstætte 11 nye læskærme.
Buslæskærmen er derfor vendt
tilbage til Egebjergvej.
Miljø & Teknik

Læskuret er kommet tilbage!!
I Egebjergbladet (dec.) skrev jeg
om bus/læskuret på Egebjergvej
73, som var blevet fjernet. Omtalen i bladet bragte jo ikke læskuret
tilbage, men nu har vi jo boende i

vort kvarter både et nuværende og
et tidligere medlem af kommunalbestyrelsen, og jeg stillede dem
spørgsmålet: Hvorfor ? Jørgen
Bragge, som er nuværende medlem, meldte tilbage, at kommunen
skulle spare, men mente, at skuret
nok var havnet på Skovvej til glæde for andre passagerer dér. – Trist
meddelelse!
Hans Christensen, tidligere medlem, men med mange kontakter
fra årene som medlem, kunne
komme med en mere positiv meddelelse, nemlig at flere læskure
end vort var nedlagt, men grundet
mange protester var sagen taget op
på ny, og det blev sagt (med forbehold), at vi ville få et nyt skur.
Det holdt – vi fik et nyt skur, og
som den første ringede Hr. Spartalis, Egebjergvej, der bor, så han
hver dag havde udsyn til græs og
henslængte cykler, for at takke for,
at sagen var taget op, så han nu
har udsyn til et pænt læskur. En
tak, jeg lader gå videre til den
hjælp, jeg fik for at følge dette op.
En lille sag – men til glæde for de
mennesker, der også i dårligt vejr
kan stå, og sidde, mens de venter
på bussen til Ballerup.

"Buslæskærmen er vendt tilbage"
I forbindelse med besparelserne i
2007 (udligningsreformen) var
Kommunen nødsaget til at skære
på driftsbudgetterne i Miljø &
Teknik. Det bevirkede bl.a., at 50
læskærme blev fjernet i Kommunen, heri blandt læskærmen udfor
Egebjergvej 73. Kriterierne foregik bl.a. efter antal påstigninger,
som resulterede i, at der tillige
skete en omrokering på nogle af
læskærmene.
Da nedlæggelsen medførte en
række borgerhenvendelser revurderede Kommunen besparelsen i
Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september

11

Egebjerg juni - juli 2009

Egebjergbladet maj 1971
3. og sidste artikel af Fru Malte Rasmussen
Vi købte ejendommen Egebjergvej 94
af O.R.S.H. Vogt (som havde den efter
tvangsaktionen). Han havde selv erhvervet den allerskønneste grund herude, Lerholmsvej nr. 19, der i folkemunde hed Rørmosen, og som vi nu
kaldte sagførerens sø. (Nej, den smukkeste grund var fru Thomsens med søen og beplantningen bagved og det
dengang endnu velholdte bondehus ved
siden af). Sagføreren bad os have lidt
opsyn med sin grund, og vi har tilbragt
mangen søndag eftermiddag der med
madkurv og thevand. Hvor var det
skønt og fredeligt at ligge på ryggen i
det høje græs og kun høre fuglenes
sang og børnenes pludren, når de stod
og fiskede eller gik på opdagelse mellem rørene.
Engang fandt de et gøgeæg i en rør-

sangerrede, der var spændt fast mellem
svajende siv.
Der var mange rør ved mosen og om
vinteren, når isen kunne bære, høstede
min mand rør, som vi flettede som læhegn omkring haven i stedet for raftehegn. - Der var et par hårde frostvintre
først i fyrrene, det husker alle fra den
tid. Blot følte vi det måske mere, når vi
hverken kunne varme ordentlig op eller
havde noget vand. (Det var før brønden
blev boret). Vand til vask og rengøring
hentede vi i fru Thomsens sø, der hvor
nu vejen går over. Men da isen var ca.
70 cm. tyk huggede min mand med en
skovøkse et hul som en stor vaskekedel. Der tog vi vand til et døgns forbrug. Næste dag var vågen dækket med
10 cm ny is, som måtte fjernes for vi
kunne få en ny forsyning. Vand til kaffe, the o.l. tog børnene med hjem fra
Neumanns, når de hentede nymalket
mælk ved stalddøren (19 øre pr. 1.).

Hældte vi mælken op med det samme,
var der næste morgen et tykt lag fløde
på, både til kaffe og til piskefløde. Ja,
så var der trafikken dengang. Da krigen
kom blev alle privatbiler "klodset op".
Enkelte erhvervsfolk fik lov at køre
med gasgenerator, men det var mest
hestevogne, der kom på vejen. Der var
ingen risiko ved at børnene legede der.
Hestenes klip-klap kunne høres langt
væk, og generatorbilerne futtede værre
end nogen fiskerbåd.
En tidlig stille sommermorgen kunne
man høre en hestevogn inden den kom
ud af skoven. Det var en torvegartner
fra Jonstrup, han sad højt på alle sine
torvekasser og sang så det kunne høres
langt væk. Næsten hele Hjortespring
var dengang gartnerier. Der kunne undertiden tælles ca. tyve gartnerhestevogne i kortege ind ad Frederikssundsvej.
Herlevbussen kørte kun til "Carls-berg"
og drejede ned ad Tippevangen og
vendte ved Hareskovpavillionen. Den
fik også gasgenerator og kørte efterhånden kun morgen og aften med plads
til 12-14 personer. Skulle man til byen
kunne man gå til Hareskov st. og tage
toget til Nørrebro eller gå til Ballerup
og tage damptoget der - hvis der gik
noget!
Som sagt, børnene legede på Egebjergvej. Efterhånden kom der flere børn, og
drengene spillede fodbold. Da min
mand døde i 44 kneb det med at holde
ukrudtet nede på den alt for store
grund, og efterhånden som trafikken
tog til efter krigen, var det ikke så godt

Udsigt fra sagførerens træ. Pilehøj i baggrunden
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med boldspil mellem bilerne, så jeg
tilbød drengene her i kvarteret at spille bold på et stykke af min jord. Dengang blev den første klub startet i
Egebjerg. Den hed, så vidt jeg husker, E.B.F. med Knud Pedersen som
formand og Knud holdt god justits
med gutterne. Da Knud voksede fra
jobbet og her rendte alle mulige småfyre, som jeg ikke kendte ud og
ind af haven, sagde jeg stop.
Tofteng solgte Ågesdal da han
gik over til vognmandskørsel
med heste. Pitzner købte det og
startede udstykningen
"Ågesdal" men beholdt i første
omgang en god bid til sig selv
til gartneri og fjerkræ. - Og den
første forretning her i kvarteret
blev startet. Det var "Bageriet
Egebjerg". Per Mårtenssons far
byggede et sommerhus på grunden,
hvor forretningen nu ligger. Boede på
Islands Brygge og cyklede herud hver
dag når han havde passet et job som
bager i København. Så snart det var
til at skaffe mel og smør samt lidt
bolsjer begyndte han i en lille selvbygget kiosk ved vejen, at bage isvaf-

ler på to primuser. Isen lavede han
selv. Senere blev det til "Berlinerer"
som vi kunne købe hver weekend.
Dernæst byggede han et minibageri
med flaskegasovne. Så kunne vi få
både rundstykker, kryddere, franskbrød og wienerbrød. Altså lørdag,
søndag.
Senere igen kom så det søde murstens-

hus, som nu rummer forretningen.
Den næste forretning var købmanden
på Egebjergvej 90. Også en slags tusind-kunstner, men med mindre realitetssans. Han blev aldrig færdig med
sit købmandshus, fik kun støbt kælderen og lagde et midlertidigt tag på.
Deri indrettede han en forretning og
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lejlighed til sig selv, men solgte så
det hele til købmand Knudsen, som
byggede huset i sin nuværende størrelse. Den rigtige "superkøbmand",
der afløste Knudsen kender vi jo alle.
Omtrent samtidig kom så de fire forretninger på Ågesdals udstykning ved
Egebjergvej 70.
Der kunne fortælles mange små ting
om udviklingen op til i dag. Men dette er i løse træk mine egne minder fra
"Egebjerg Villaby" blev født og til
den er bleven omtrent udvokset. Nu
skal den vise hvad den har af kræfter
og kan præstere efterhånden som den
bliver rigtig voksen.
Held og lykke fremover.
Gerda Malte Rasmussen
Tak til fru Malte Rasmussen for hendes flittige skriverier. De var morsomme og hyggelige og vi ved fra
mange, at de er blevet læst med fornøjelse.
Vi ved også, at der endnu bor andre
fra ”den gamle tid” og redaktionen
stiller meget gerne spalteplads til rådighed for andres minder.
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Til glæden.
Så var der kunstudstilling igen. I ”Glashuset” den 18. Og 19. april. Egebjerg kunstforening havde denne gang
valgt at bringe glæden til bydelen. Glæden i form af billedkunstneren Olga Stra og glaskunstneren Birte
Granlund.
Olga Stra maler billeder, som man kun kan holde af. Natur, natur, natur. Ofte tæt på; ukrudt, blade blomster,
træer. Og et hjørne af et hus i ny og næ - men så er der alligevel et træ foran. Nogen gange kan man genkende motivet – så jeg en bynke? – andre gange får man blot associationer til hede sommerdage og duften af
skovsøer. Og der er masser af farver.
Birte Granlund er lige så glad for farver som Olga. Her er blåt og grønt og rødt og hvidt og sort glas. Dekoreret på alle mulige fantasifulde måder. Er din sofa blå? Så har Birte garanteret et blåt-dekoreret fad, som matcher. Et held man har en fast karakter. Ellers var min lille lejlighed blevet fyldt til randen med rødt glas. Fade, skåler, lysestager… Min sofa er nemlig rød.
Det var faktisk næsten for overvældende. Både Olga og Birte kunne fylde et Glashus med kunst uden at skulle dele med andre.
Jørn Vilvig

Olga Stra
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Birte Granlund.
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Internetadgang i
Fælleshuset!
Det trådløse netværk i Fælleshuset, som blev omtalt i sidste nummer af bladet, er nu bestilt og forventes p.t. at være testet og klar til
brug i midten af august.
Mere følger i næste nummer af
Egebjergbladet og vil kunne læses
på www.egebjergnettet.dk samt
formentlig Egebjerg Fælleshus’ og
Egebjergklubbens hjemmesider.
---------------------

Modtager du TV fra
egen antenne?
Egebjergnettet påregner at holde
et informationsmøde om forholdende ved nedlæggelsen af det
nuværende analoge sendenet.
Overgangen til det digitale sendenet sker den 1. november i år, så
vi påregner at holde informationsmødet sidst i august eller først i
september; formentlig en torsdag.
Så skulle der være tid nok mellem
informationsmødet og nedlæggelsen af det nuværende sendenet.
Så du kan undgå sort skærm
den 1. november!
Se nærmere i næste nummer af
Egebjergbladet, der udkommer
midt i august.
--- Eller tjek
www.egebjergnettet.dk
Kan du ikke vente til informationsmødet, kan du ringe til Bent
Kristensen, tlf. 44684161, og høre
lidt nærmere.

Det koster kun et éngangsbeløb på
200 kr. at blive medlem af antenne- og bredbåndsforeningen
Egebjergnettet!
Se www.egebjergnettet.dk
(foroven).
Bestyrelsen

Fra denne spalte skal der udtrykkes et ønske om en rigtig god
sommer til læserne, annoncørerne, bladbudene og i øvrigt alle,
som har bidraget til bladet. Også
en hilsen til søens folk.
EH

SP har ikke noget at gøre med den særlige pension, men en fjernsynsmodel der
også gik i sort.
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indledt arbejdet i vinmarken og i grønsagshaven. De tidlige kartofler er i
knop, og det spirer overalt. Drivhusets
kapillærkasser er plantet til. Med
fremmed hjælp har jeg fået banket
stolper ned i vinmarken, og jeg har
trukket tråde, så i år er det første gang,
jeg har kunnet binde vinplanterne forskriftsmæssigt op. Nu skal de så passes og plejes og bindes yderligere op,
når de skyder.
Inde i haven har jeg med hjælp fra
håndværkersønnen fået fornyet legegrønne æg (farve som solsorteæg), og huset, så børnebørnene har fået et dejde har en særlig fjertop på hovedet.
ligt tilholdssted. Og de kan alle (2½,
Lige nu har vi lagt en skrukhøne på 12 3½ og 9½ år) bruge det, om end meget
grønne æg, og så venter vi naturligvis forskelligt. Den store åbner en restauspændt.
rant, så morforældrene, lillesøster og
08 blev ellers et stille år i hus og have den lille fætter kan få stillet sulten og
for mit vedkommende, præget af, at
tørsten til en rimelig penge. Lillesøster
jeg gennemgik en kemokur i løbet af bruger det som et stort dukkehus, og
foråret og forsommeren. Det medførte, den 3½ årige har værksted der. Man
at jeg sov og sov i timevis om dagen. har vel en håndværkerfar.
Og det var det. Haven lå på det nærThomas Seeberg
meste brak, og vinmarken groede helt
vildt. Nu er jeg ovenpå igen og har

LIVET I PÆREMOSEN SIDEN SIDST
Jeg skrev sidst om livet i Pæremosen i
januarnummeret 08. Dengang gjorde
jeg status over de rigelige vandmængder, vi oplevede, da drænledningen var
stoppet og vi fik glæde af golfbanens
overskudsvand, der ikke kunne komme ud i Grønnedam. Det er heldigvis
klaret nu, og jorden har sagtens kunnet
trække vandet siden sidst.
De eneste spor, vi har tilbage, er en

del siv, der vokser i vinmarken, og så
en hønsegård, der mangler en halv
snes høns. Vandet havde undermineret
døren ind til huset, så vore ihærdige
gravhunde kunne grave sig ind og bide
en del høns ihjel. Der er jagt i dem,
især i den gamle, og så gik naturen
endnu en gang over optugtelsen. Vi er
ellers i færd med at bygge en ny bestand op af svenske høns, der lægger
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Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september

