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BEBOERANNONCER
Sikkerhedsnet til trampolin kan
afhentes gratis!
Vi har fejlkøbt et sikkerhedsnet,
og vi synes, at det er synd at smide det ud, hvis andre kan bruge
det.
Nettet er til en 6-benet trampolin
med en diameter på 4,26 meter.
Hvis I kan bruge sådan et net, er I
meget velkomne til at ringe/
sms´e til os. Mvh. Kirsten Staur
(27 31 46 86)

Deadline for næste nummer: Den 2.
juni kl. 12. De efterfølgende deadlines er den 11. august og den 8. september.

Maj D. 14. Gen.f. i GF Gadehusene
D. 25. Øl&Vinmagerlavet
Juni D. 8. Blomstervennerne
D. 18. Sidste Torsdagstræf
D. 23. Skt. Hans
Aug. D. 6. Torsdagstræf åbner
Okt. D. 2. Billardklubben
D. 25. Gourmetklubben
D. 29. Kommunevalg

***
Barnecykel til salg.
2-hjulet barnecykel, str. ca. 4 år,
lyserød. Sælges for 175,- kr.
Nypris 799,- kr.
Henvendelse 4497 5010

***
GLASPLADER
38 glasplader 50 X 60 cm. Kan
afhentes på Syvendehusvej 76
Tlf. 44 97 24 21
Jappe

***
Skovtur med
Kulturhistorisk Selskab
Tirsdag den 16. juni kl. 13 inviterer vi til skovtur med medbragt
mad og drikke. Vi mødes for enden af Pileagervej ved den grønne
låge, som ikke er der mere. Men
”Vogteren”, det store egetræ ved
indgangen, knejser endnu.
Vel mødt
P.b.v.
Per W. Johansson
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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

Egebjerg maj 2009

Indkaldelse til
generalforsamling
i
Foreningen til Pinsens bevarelse

den 31. maj 2009 kl. 14.00

Midsommerfest i Egebjergklubben den 23. juni.
Nu er det jo blevet forår, og om en
måneds tid er det Skt. Hans aften.
Sædvanen tro vil Egebjergklubben
invitere til Midsommerfest i Egebjerg
Fælleshus.

til Teglværkssøen, hvor Fællesvirket
står for Skt. Hansbål og den traditionelle båltale. Man er selvfølgelig også velkommen til at blive, da der ikke
bliver lukket i Fælleshuset.

Pak en frokostkurv, tag familie og
venner med til nogle hyggelige timer
i skoven.
Vi mødes Ved Skovgærdet kl. 12 og
går til bålpladsen, hvor tiden indtil
den seriøse del af programmet går
med at spise frokost og hygge samt
nyde det – forhåbentlig – gode vejr.
Kl. 14 er det så tid til selve generalforsamlingen med: 1) Præsidentens
beretning, 2) Valg af præsident, ordensmarskal og skriver. Med hensyn
til pkt. 2 forslår jeg, at disse 2 funktioner slås sammen til én.
La Presidente

For dem, der har lyst, vil baren også
være åben efter bålet, uanset deltagelse i spisningen eller ej.

Traktementet vil være grillbøf (som
man selv steger), kartoffelsalat, grøn
salat og brød. Tag endelig børnene
med, og så vil klubben sørge for at
der er gratis burgere og pølser til børn
op til 12 år. Baren er naturligvis leveringsdygtig i vand, øl og vin til de
sædvanlige billige priser. Hvis vejret
er godt, dækker vi også op udendørs.

Billetter a kr. 60,- kan købes i TorsdagsTræf eller hos Egebjerggrillen,
Egebjergvej 72, i perioden fra 29. maj
til og med 18. juni.

Vi åbner dørene kl.18.30, og efter
indtagelse af diverse mad og drikke
kan man ved 21-tiden begive sig ned

På gensyn

Vi har max 60 billetter til salg, så køb
i god tid. Vi gør samtidig opmærksom på, at vi er nødt til at overholde
deadline af hensyn til indkøb.

Egebjergklubben
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giver sig så megen tid til at være sammen med naboer.

I anledning af Egebjergklubbens
40 års jubilæum senere på året,
bringer vi her Finn Jappes bidrag
i forbindelse med Egebjergklubbens 25 års dag.

HISTORIEN OM
EGEBJERGKLUBBEN
(af Finn Jappe)
Det er utroligt, hvad fodbold kan føre
til. Nogle drenge manglede en boldbane. Voksne hjalp til. Og samarbejde på tværs opstod.
Vi skrev sommeren 69, hvor kvarteret
de sidste 5 år var kraftigt udbygget.
Man kendte hinanden over hækken
og måske fra tøndeslag-ningen, som
nogle grundejerforeninger arrangerede ved fastelavn. Men der var kun
små spontane arrangementer rundt i
kvarteret og ingen samlet aktion.
Drengenes problem fik sat gang i tingene. Et asfaltbal med omrejsende
tivoli gav et overskud på 700 kr., der
lagde grunden til Beboerforeningen
Egebjergklubben. Og så gik det bare
der-ud-a.
Vi var amatører og begik mange fejl.
Men vi var også pionerer og forældre
til en utrolig masse børn. Så
"smutterne" blev overset, og arbejdet
fortsatte. Fester for børn og voksne.
Tilbud om undervisning. Foredrag.
Udstillinger og ikke mindst et
Egebjergblad, der udkom de fleste af
årets måneder med omtale af løst og
fast.
Altså den samme form, som kendes i
dag, men med den forskel, at der nu er
færre børn, og at de voksne ikke mere
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De flotte byfester, hvor der i løbet af
en weekend var op til 5 fester i gang,
er en saga blot. Men de var sjove,
mens de var der.
De store fester for børn med underholdning af Jørgen Clevin og andre
kendte personer er også slut. Honorarerne er steget p.g.a. A-skatten, og
børnene får nu mange tilbud fra institutioner m.v.
Men der er stadig plads til arrangementer. Bridgeweekend, måske en
lille vinterferie på ski og i hvert fald
fester. Melodien blev ikke væk. Den
lyder bare anderledes nu.

BJØRNEBANDEN
De mange børn cirklede omkring de
voksne, når der skulle stilles op eller ryddes af efter en fest. De ville
så gerne være sammen med de
voksne og ville så gerne hjælpe.
Det blev efterhånden lidt uoverskueligt, og så blev der sat system på
den ting.
Det blev til 55 børn, opdelt i 4 hold.
Mottoet var: En times arbejde = en
sodavand. Men samtidig fik de tilbud
om gratis film og rabatpris, når der
var diskotek for de mindste. Og hver
fik en flot hue, hvor de skrev deres
navn, så vi kunne holde styr pa, hvad
de alle sammen hed.
De var til en utrolig hjælp – især når
de voksne havde fået lidt for meget
humle og ikke mere var motiverede
til at rydde op. Børnene blev udnyttet
groft, men de havde det sjovt sammen, og mange taler stadig om den
tid, hvor de var medlem af Bjørnebanden.
FRITIDS- & UNGDOMSKLUB
Kvarteret havde endnu ingen institutioner, men behovet var der. Så

Egebjergklubben etablerede på
Egebjerggård en Fritidsklub for de
mindste om eftermiddagen og en
Ungdomsklub for de større om aftenen.
Det blev aldrig den helt store succes.
Fritidsklubben havde for få børn. Måske p.g.a. afstanden. Og efter få år
blev den nedlagt, da kommunen for
20 kr. pr måned tilbød 3 aktiviteter i
skolelokalerne. Den pris kunne man
ikke hamle op med.
Ungdomsklubben havde ofte lederproblemer, men fungerede dog rimeligt, og mange unge fik et tilholdssted
som alternativ til hærværk i villakvarteret. Loppetorv og juletræssalg hjalp
sammen med diskofester på økonomien, og forældre gjorde en stor indsats.
Til sidst måtte man dog opgive.
Det var for svært at privatfinansiere
tilbud til de unge.
Men diskoteksfesterne fortsatte endnu nogle år. De var yderst populære
og stoppede først, da ballademagere
sneg sig ind. De værste af dem truede
sågar med knive, og så sagde man
stop.

INTERESSEFORENINGERNE
I starten sørgede Egebjergklubben for
"alt". Men efterhånden opstod behov
for, at interesserede samledes i egne
grupper. Sportsklubben var det første
skud på den stamme. Siden fulgte Ølog Vinmagerlav, Bridgeklub, Billardklub, Kulturhistorisk Forening, Eftermiddagsklubben [som nu i 2009 er
omdøbt til seniorklubben] og på det
seneste Gourmetklubben og Foreningen til Pinsens Bevarelse.
Det giver konkurrence til Egebjergklubbens aktiviteter, men virker i øvrigt efter hensigten. Især efter at vi fik
EGEBJERG FÆLLESHUS, hvor de
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takke for et behageligt samarbejde.
Til erstatning for Hareskovens Lilleskole fik bladet for et par måneder
siden en ny annoncør, Aage jensen,
som har indrykket en annonce for sit
firma AAJ ENTREPRISE Aps.

fleste aktiviteter foregår. Man afpasser
datoerne.

BLADET
Gennem tiden har der været mange
og nogle gange store fester. Underholdning af Svend Nicolaisens orkester samt Papa Bue's Band med Liller
vidner om, at der ogsa indendørs kunne samles mange.
Revyerne startede ved 10-års jubilæet
ved et brag af en fest med 500 deltagere
og har siden med spredte mellemrum
underholdt et talrigt publikum.
Men revyer, fester, fodbold mod
kommunalbestyrelsen og andre arrangementer kan kun klare sig, hvis de
annonceres. Og det bliver de så i
Egebjergbladet.
Samme sted var og er der plads til
debat og oplysninger, så alt i alt må
siges, at bladet gennem tiden har haft
en stor betydning for kvarterets udvikling og fortsatte samarbejde. Det
begyndte med duplikator og tryksværte op til albuerne. Så gik vi over
til tryk i København og senere i Ballerup. Vi Iærte at bruge billeder i bladet og fik annonceindtægter. Altid
meget mandskabskrævende arbejde,
men vi holdt ud. Hvis ikke vi igennem 25 år havde magtet at ud-give et
Egebjergblad, så ville Egebjergklubben nok ikke fortsat have bestået.
Til lykke med os, at vi holdt sammen
i 25 år. Lad os fortsætte med det.

***

Annoncører kommer og går, men
de fleste bliver.
I den forgangne måned forlod en enkelt annoncør bladet. Det var Gitte fra
FRISØR EGESAXEN som er flyttet
til Gilleleje og nu vil afvikle frisørsalonen. Jeg vil gerne ønske Gitte held
og lykke i de nye omgivelser, og
samtidig benytte lejligheden til at

Bladet har ligeledes, fra dette nummer at regne og forhåbentlig lang tid
fremover, fået en annoncør mere. Det
er restauranten ”InGolf Café”, som
ligger på Syvendehusvej i den sydlige
ende ved golfbanerne. Der er, som
der står i annoncen, adgang for alle,
da det er et offentligt sted.
Jeg håber, de nye annoncører bliver
tilfredse og bliver i stalden i mange
år.
EH

40 km/t hastighedsbegrænsning i Egebjerg??
Nogle grundejerforeninger ønsker som bekendt at få nedsat hastigheden
på vore veje, og de afleverede i sin tid høringsbidrag herom til kommunens trafiksikkerhedsplan.
Kommunalbestyrelsen har nu på sit møde
mandag den 27. april 2009 vedtaget nævnte trafiksikkerhedsplan.
I referatet fra mødet fremgår nævnte ønsker vedrørende Egebjerg, og
der er afsat lidt ekstra midler til formålet. Se www.egebjerglund-syd.dk
hvor der bl.a. er link til nævnte referat på kommunens hjemmeside.
Bloggen http://blog.egebjerglund-syd.dk vil af medlemmerne kunne
bruges til debat om sagen.
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Egebjerglund Syd
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STRÆKNINGSOVERSIGT MED FORANSTALTNINGER
Forslag til placering af fartdæmpende foranstaltninger på Syvendehusvej og Skovbovænget

Hævet flade
1-sporet indsnævring
Bump, cirkelmodificeret
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Trafiksikkerhedsplan 2008-2012, projekt nr. 9693 – anlægsbevilling
Resumé
Vej- og Trafiksikkerhedsplan 20082012 er en revision af Handlingsplan
for Trafiksikkerhed 2005. De projekter, som ikke blev realiseret i den forrige trafiksikkerhedsplan, er overført
og medtaget i listen over 25 projekterede trafiksikkerhedsprojekter i den
nye plan. Miljø % Teknik har udarbejdet forslag til projekter, som skal optages på investeringsoversigten for at
sikre realisering af den nye vej- og
Trafiksikkerhedsplan.
Redegørelse
Miljø & Teknik har udarbejdet forslag
til projekter, som skal optages på investeringsoversigten for at sikre realisering af den nye Vej- og Trafiksikkerhedsplan.
I forslaget er der lagt vægt på at få en
glidende produktion, således at der
hvert år bliver projekteret 2 projekter
og udført 2 projekter.
Bortset fra, at der fremrykkes 100.000
kr. fra 2010 til 2009 er der ingen ændringer i det samlede afsatte beløb til
trafiksikkerhedsprojekter. Der er derimod foretaget ændringer imellem
projekterne, bortfald af nogle og introduktion af andre. Miljø & Tekniks
forslag omfatter følgende (tal i [ ] refererer til lokalitetsnummer i trafiksikkerhedsplanen):
[ Til orientering for læseren: I det her
bragte er kun medtaget hvad der er

relevant for vort område. (Red)]
Projekt 9653 – Ballerup Nord
(Syvendehusvej)
1,7 mio. kr. er bevilget og anlægsarbejderne forventes påbegyndt i efteråret 2009.
Projekt 9680 – trafiksikkerhedsplanen
revision.
Der er afsat 100.000 kr. i investeringsoversigten, hvilket er et restbeløb
fra tidligere bevilling. Af de 100.000
kr. er der brugt 25.000 kr. De resterende 75.000 kr. overføres til nyt projekt 9693 – 40 km zoner i boligområder.
Nyt projekt 9693 – 40 km zoner i boligområder
Miljø & Teknik foreslår, at der anvendes 0,2 mio. kr. i år til gennemførelse
af en forundersøgelse samt udarbejdelse af en plan for gennemførelse af
40 km/t-zoner i boligområder de næste 4 år.

***

Fodbold
Den 7. maj genoptager vi fodboldspillet hver torsdag kl. 1800 på banen ved Skovmarksskolen.
Vil du være med, så bare mød frem.

Henrik

Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september
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Siden Sidst:
DONG Energy går i gang til
efteråret!
Vi har nu fra DONG Energy fået
bekræftet, at i vores område – Ballerup 2 – påregnes elkablerne nedgravet i perioden fra 3. kvartal i år
og frem til 2. kvartal 2010.
Terminen passer med det, kommunen for længe siden har udtrykt
håb om for så vidt angår gennemførelsen af belysningsplanen. Så
mon ikke det holder. Og måske
kan det kombineres med de udestående fortovsopretninger???
Men med hensyn til fiber sker der
ikke noget i første omgang.
DONG Energy har her og andre
steder valgt i første omgang alene
at lægge de rør, en fiber senere vil
kunne blæses ind i. Man vil så senere kunne nøjes med at blæse
fiber ud til de interesserede.
For foreningen Egebjergnettet indebærer det, at der nok vil gå endnu ½ års tid, før vi kan begynde at
køre en egentlig kampagne. Men
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vi har et økonomisk fordelagtigt
tilbud på hånden; som dog naturligvis vil afhænge af, hvor mange
interesserede vi er.
Det koster kun et éngangsbeløb
på 200 kr. at blive medlem af foreningen!
Se www.egebjergnettet.dk hvor vi
informerer om arbejdet. På det
seneste har det især drejet sig om
nedlæggelsen af det analoge TVsendenet og indførelsen af det digitale.
Medlemmerne får herudover lejlighedsvis et nyhedsbrev tilsendt
pr. email.
Internetadgang i Fælleshuset!
Foreningen Egebjerg Fælleshus
har sagt ja tak til, at vi etablerer et
trådløst netværk i Egebjerg Fælleshus, således at man med sin
bærbare med trådløst netkort kan
gå på internettet.
Det kan så kombineres med leje af
fælleshusets projektor, så f.eks.
alle mødedeltagere kan følge med
på det store lærred.
Nærmere følger, når det er sat i
drift.
Bestyrelsen

SAMTALE MED

Dyveke, du var jo gift med nu afdøde

Einer Busk Jensen, der skrev det
første EGEBJERGBLAD, endda
på vers. Hvad kan du huske fra
den gang?
Jo, men nu må du jo tænke på, at
det var Einer, der lavede gik til
møder og arrangerede forskellige
ting, men noget kan jeg da fortælle. Efter bladet var kommet ud,
skulle der ske noget, der kunne
samle folk. Og Einer havde hørt
om et lille godt tivoli, der var i
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DYVEKE JENSEN
Gentofte i disse dage. Han snakkede meget med Højbjerg på Pæremosevej, og de var enige om, at
det vat et forsøg værd. Så cyklede
vi derud og fandt det, og da vi så,
at de blandt andet havde en aftale
med Wandy Tworek, tænkte vi ”
De vil da nok ikke have noget med
os at gøre”. Men det ville de, og
det blev så starten på fællesarrangementerne i Egebjerg før
Egebjergklubben blev dannet på
Lilleskolen i september 69.
Kan du huske noget fra det arrangement?
Ja, Einer havde jo været oppe på
politistationen for at får lov til at
sælge øl og spiritus den lørdag.
Dagen efter mødte jo en del mandfolk for at rydde op og Jappe talte
beholdningen af øl og vand op. Da
han var færdig, spurgte han, om
han kunne få lov til at købe en øl.
”Nej, sagde Einer, vi havde kun
tilladelse til at sælge i går, men du
kan få en”.
Hvad kan du ellers huske fra dengang?
Jo, Einer var jo også med til at
starte ungdomsklubben på
Egebjerggård. I det hele taget ville
Einer meget gerne være med til at
starte noget. Når det så kørte, kastede han sig over noget andet.
Men ved starten af ungdomsklubben skulle der også skaffes penge.
Og Einer arrangerede loppemar-

ked og hentede ting og sager rundt
hos folk, blandt andet en masse
brugt tøj. ”Hvem skal købe de
gamle klude?” spurgte Jappe. ”Det
får vi se”, sagde Einer, og han lavede plakater og satte dem blandt
andet op i den jugoslaviske klub i
Ballerup. Hver en trevl blev solgt.
Selv syede jeg betræk til hynder til
klubben i klubben, men de unge
ville hellere sidde på gamle bilsæder. Og da så alt det værktøj, Einer
havde skaffet til dem, blev stjålet,
stoppede vi.
Vi skal have en stor jubilæumsfest
den 25. september. Hvad tænker
du i den forbindelse?
Jeg tænker først og fremmest på,
at den 24. september er det 70 år
siden Einer og jeg blev gift.

vi så. På Ballerup station mødte vi
ejendomsmægleren, og vi blev
kørt ud til Karens Mindes udstykning. Inden længe havde vi valgt
den grund vi syntes bedst om, og
slutseddelen blev underskrevet. Vi
bandt os for 100 kr. om måneden.
Det var rigtig mange penge dengang, Næste søndag skulle vi ud
og se vores nyerhvervelse. Dengang stod der 4 stynede popler ved
en lille sø på hjørnet af Syvendehusvej og Egebjergvej. Da vi var
her første gang, kom vi fra Ballerup siden. Nu kom vi på cykel fra
Herlev, så det tog lidt tid at finde
vores grund. Der var jo ingen veje.
Grundene var kun afmærket med
rødmalede pæle: Det hele var en

Og så kan Dyveke fortsætte med at
fortælle om dengang, hun og Einer flyttede herud tilbage i 48:
I Berlingske Tidende den 16. maj
1948 var der en annonce " Kom til
Ballerup før S-toget". Det gjorde
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græsmark, og der gik en hest og
græssede, Einer (min mand) anskaffede sig en le. Næste gang vi
kom her ud, slog han græs, der
hvor Torsagervej er i dag. Vi måtte kun bygge et skur på 3 gange 4
meter. Der var også restriktioner.
Der måtte kun anvendes brugte
materialer. Vi skulle også i grundejerforening, det skete i maj 1949.
Der var ikke meget bebyggelse
herude. Der var Bageren og Maltes Eje, Mortensen på Pæremosevej, Brandt i Karens Minde, Peter
Lyn og nogle træhuse. På det tidspunkt var den østlige ende af Lerholmvej frugtplantage, mens den
ende, der i dag er Ågesdal, var en
roemark. Einer var montør og kom
meget omkring. Han kom i forbindelse med nogle vejfolk, som kom
en lørdag med en meget stor gravemaskine. De fjernede toppen af
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Torsagervej, hvilket man kan se
på den høje plantemur på hjørnet
af Lerholmvej, jorden blev flyttet
ned i en fordybning på parcel nr.
21 (Torsagervej 4) som vi erhvervede i 1949. Hen under aften kørte
maskinen i stykker. Meget tidligt
søndag morgen kom der folk og
reparerede den. Nu skulle den så
afprøves. Ved Karens Minde for
enden af Pæremosevej stod der
nogle meget store træer, og dem
væltede denne maskine med lethed. Det kan nok være der kom
gang i savene. Der var nærmest
feststemning, og mange fik brænde med hjem. De første veje var
murbrokker, Einer var dengang
med i vejlauget og skaffede nogle
"fyraftens" læs. Det var en chauffør fra Monberg & Thorsen, Vi
startede med 2 kr. pr. læs, men der
var andre der overbød, og vi måtte

op på 5 kr., men så fik vi også nogenlunde veje. De første år havde
vi træsko på op til bussen. Dem lagde
vi med bunden i vejret, så de var tør-

re om aftenen, når vi kom hjem.
Nu kom der rigtig gang i fyraftenslæssene. Den lille sø, der delte
Pæremosevej, blev fyldt op. Vi
kom nu i kontakt med dem på den
anden side af Pæremosevej. Der var
en ældre mand der hed Neumann, han
fortalte, at Grønnedam var opstået
ved, at man gravede blåler til porcelænsfabrikken i København.
Vi foreslog Kommunen, at vores vej
skulle hedde Grønnedamsvej, men
sådan skulle det ikke være. Når vi fik
materialer fra Palles tømmerhandel,
blev de altid leveret til Smeden på
Grønnedamsvej. Vi blev betaget af
den ro, der var herude. Vi kunne høre
S-toget køre i Skovlunde. Vi bestemte os for at slå os ned her. Einer gik i
gang med at tegne vores kommende
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Husk at give dine
roser modstandskraft midt i maj…

hus, men vi blev meget klogere. Da
han kom op på kommunen, fik han at
vide, at der kun måtte bygges sommerhuse. Det var i 1951. Så brugte
han 3 søndage, hvor han gik rundt og
samlede underskrifter som protest. 4.
søndag endte han oppe ved skoven.
Der var en Advokat, der overtog alle
underskrifterne. Han førte sagen videre, og det endte med et møde i Brønshøj Selskabslokaler, som jeg ikke vil
komme nærmere ind på her. Vi byggede vores hus, efterhånden som vi
havde pengene. Det tog tid. Vi arbejdede begge på fuld tid, også lørdag til
kl. 13. Al transport foregik på cykel,
og der er langt fra Amager til Egebjerg. Dengang var søvandet så rent,
at vi kunne skylle tøj i det og bruge
det til opvask. Vand til madlavning
hentede vi oppe på Egebjergvej. Peter
Lyns datter var ferm til at vise vandårer med en pilekvist. Der hvor kvisten viste nedad, var der vand. Vi gik
i gang med at grave, ganske rigtigt,
4½ meter nede lå en vandåre, og der
var masser, masser af blåler!
Den brønd blev senere til septiktank.
Den 10. august 1954 tog vi springet

og meldte flytning til Ballerup. Så
kunne vores børn begynde i skolen
efter ferien. Lejligheden på Amager
beholdt vi til februar 1955. Vi skulle
lige være sikre på at varmen virkede
Vi havde jo ikke elektricitet. Alt klappede, og vi sagde vores lejlighed op.
De første 4 år havde vi kosangaslamper. Vi skulle selv betale lysmasterne.
Ved en tilfældighed hørte vi, at nogle
af naboerne sagde, at nu trækker smeden ledninger, så kan vi bare spænde
os på. Der var stor nysgerrighed, da
de pludselig så det skarpe lys, vi havde. Telefon fik vi i 1956. Vi startede
med 98 nummer, da Lejf Poulsen
flyttede herud, var der ikke flere 98numre, og vi kom nu til Ballerups 97numre. Det var i 1958, da fik vi også
strøm. Poulsen og os betalte de første
lysmaster. Andre skulle så betale,
efterhånden som de blev sluttet til.
Jeg kan ikke huske, vi har fået nogle
penge. Den 8. maj 1958 var en stor
dag. Da kunne vi tænde lys for første
gang. I 2004 fejrede jeg 50 års jubilæum, selv om min Mand ikke nåede
det, blev der alligevel en fest.
Thomas Seeberg
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Nu er det på høje tid at komme i
gang med roserne! For Mors Dag –
2. søndag i maj – plejer at være
startskuddet til rosernes store sommerklargøring! Men det kan nås endnu. Hvis du ikke allerede har fået det
gjort, bør du haste ud i rosenbedet
(med en uges forsinkelse) og forebyggende både behandle med et
sprøjtemiddel mod bladlus og med et
svampemiddel. Hvis du venter meget
længere, er det næsten stensikkert,
at du kan slås det meste af sommeren med rigtig slemme angreb af både det ene og det andet.
Det går fint at lave en blanding af
begge midler – Maladan mod bladlus
og Baymat Ultra mod svampeangreb,
som i hovedtræk er meldug, rust og
stråleplet - og så give behandlingen i
én og samme gang sprøjtning. Der
skal bare endelig ikke sprøjtes i
bagende sol eller i regnvejr – og du
må aldrig sprøjte ind i en åben
blomst!
Resten af sommeren sprøjtes efter
behov – med minimum 7-14 dages
mellemrum – og max 3-6 gange på
en sæson.
Denne forebyggende behandling
garanterer dig sunde og raske roser
sommeren igennem. Helt undgå bladlus kan du næppe, men de reduceres
væsentligt og er meget nemmere at
få has på, hvis roserne står med det
stærke ”immunforsvar”, denne behandling har medvirket til.
Fortsættes næste side

11

Egebjerg maj 2009
overvintring! Alle roser, der remonterer (blomstrer flere gange i sæsonen)
bør have gødning tildelt over ovennævnte 3 eller 4 gange.

gødning. Giv 1 dl pr. 2 kvadratmeter
om foråret og igen, når blomstringen
er overstået, så planten bygges op.

Roser, der kun blomstrer én gang på
en sæson, har dog brug for mindre

Når vi kommer hen mod slutningen af
maj, er det også tid til 2. gødning. (1.
gang var i slutningen af marts måned,
og den har betydning for, hvor flotte
dine roser bliver til sommer.) Der gødes 3. gang i slutningen af juni og 4.
og sidste gang i slutningen af juli måned. Der må aldrig gødes efter 1. august, da det kan forringe rosernes
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