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Aktivitetscentret Varden

Deadlines for første halvår af 2010
Januar: Den 12.
Februar: Den 9.
Marts: Den 9.
April: Den 6.
Maj: Den 4.
Juni: Den 1.
Det er kl. 12 på alle deadlines.

Nov. 20. / 21. / 22. JULESTUE
23. Øl&Vinlavet
27. Billardklubben
Dec. 1. Seniorklubben
3. JULEHYGGE
7. Blomstervennerne
10. Sidste TorsdagsTræf
17. Dart-turnering
Jan. 4. Blomstervennerne
5. Seniorklubben
7. TorsdagsTræf åbner
24. Gourmetklubben
30. Øl&Vinlavet
Feb. 1. Blomstervennerne
2. Seniorklubben
18. Egebjergklubbens og
Fælleshusets generalforsamling
26. Billardklubben

Husk Aktivitetscentret Varden har åbent hver torsdag fra kl. 13. Vi
bor Søpavillonen, Egebjergtoften 46.
Resten af år 2009: I november har vi torsdag d. 12. Birgit Drygaard,
som viser lysbilledforedrag ”På hesteryg i Peru”. Torsdag d. 19.
kommer Karina og viser sin kollektion fra Mirakel Priser, og torsdag
d. 26. viser Karsten Schwemer os rejsefilm ”Rundt i Peru”.
Så er der december, d. 3. banko, d. 10. kommer Jørgen Jensen og
spiller julemusik, og d. 17. spiser vi sammen og medbringer hver en
pakke til mindst 20 kr.
Så starter vi op igen til januar 2010 med nyt program, som kan afhentes på bl.a. Ballerup Rådhus. På gensyn.
Formand Sonja Hansen, tlf. 44 97 79 14

Arrangementer i Kulturhistorisk Selskab
BALLERUP KRØNIKEN
Den 30. november kl. 20 kommer Mogens Bille i FÆLLESHUSET
og fortæller om arbejdet med Ballerup Krøniken. I år handler den
blandt andet om den private børnehave på Tranemosevej.
Torsdag den 7. januar inviteres til sangaften i Skovvejskirken i samarbejde med menighedsrådet. Vi synger efter højskolesangbogen, og
sognepræst Inge Meibom har valgt 5 salmer, som hun vil fortælle
om. Formand for Kulturhistorisk Selskab, Per W. Johansson, har
valgt 5 verdslige sange, som han vil fortælle om.
Vel mødt.

EGEBJERG FÆLLESHUS
Priser for leje af Egebjerg Fælleshus
Én hverdag
Fredag
Lørdag
Søndag
En weekend bestående
af lørdag/søndag
En weekend bestående
af fredag/lørdag/søndag

kr.
kr.
kr.
kr.

650
950
1600
1600

kr. 2550
kr. 3100

Fra den 1. januar bliver gebyret ved
udlejning 150 kr., samtidig hæves
depositummet til 1.000 kr.
Der er trådløs netadgang i Fælleshuset for medlemmer af tilknyttede
foreninger og password udleveres i
baren eller af den tilsynsførende.
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i TorsdagsTræf
d. 3. december 2009 kl. 18
Billetter à kr. 100 kan købes i TorsdagsTræf og
Egebjerg-Grillen fra d. 12. til 26. nov. Max. 75 billetter.

Programmet er næsten, som det plejer. Mad, dans, julelege og sang akkompagneret af Ole Mouritsen i julepyntet lokale.
Vi glæder os til at se jer. Med venlig hilsen juleudvalget
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Mail/adresseliste for interesseforeninger i Egebjerg
Egebjerg Gourmetklub
Formand
Birgitta Østergaard
Kastebjergvej 20 A
44 64 66 63
bhhansen@email.dk

Egebjerg Ældreidræt & Stavgang

Formand
Lise Riise
Agernskrænten 58
44 66 12 62
lise@riise.org

Blomstervennerne
Formand
Elise Quottrup
Rydtoften 38
44 97 24 20
frants.quottrup@teliamail.dk

Egebjerg Billardklub
Formand
Flemming Peters
Pæremosevej 53
44 66 09 04

Klanparken
Formand
Peter Wassard
Mac Donald Alle 40
44 66 44 45
pcw@post.cybercity.dk

Egebjerg Seniorklub
Formand
Flemming Adrian
Kærvænget 7
44 97 55 07
fleve@webspeed.dk

Kulturhistorisk Selskab
Formand
Per W. Johansson
Bøndermosevej 9
44 97 27 38
pwjoh@get2net.dk

Egebjerg Bridgeklub
Formand
Dan Bartholdy
Kastebjergvej 36
44 66 07 30
bibidan@webspeed.dk

Egebjergnettet
Formand
Bent Kristensen
Kastebjergvej 20
44 68 41 61
post@egebjergnettet.dk

Fællesvirket
Formand
Ole Andersen
Agernskrænten 1 1. th
44 66 50 52
ole@oleand.dk
formanden@egebjergsportsklub.dk
Egebjerg Sportsklub
Formand
Frank Aabaad
Pilehøjvej 35
44 68 64 48

Egebjergklubben
Formand
Lone Tegner
Dyndsagervej 6
44 97 59 43
formanden@egebjergklubben.dk

Egebjerg & Omegns Ølbrygger
& Vinmagerlav
Oldermand
Thomas Seeberg
Pæremosevej 9
44 65 13 91
thomas@seebergbilledkunst.dk
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Klubben har fået ny
dartskive og nye pile !!!

Torsdag d. 17/12-2009
kl. 19.30

Er der tilslutning til en
turnering næste år. ???

Salg af gløgg og æbleskiver, evt. klejner.

Vi vil forsøge at lave en turnering (både for hajer og hyggespillere)
der løber fra januar til april – den 4. torsdag i hver måned.
Kom ned i TorsdagsTræf og afprøv dine evner den aften.
Alle er velkommen… uanset om I vil deltage i næste års turnering
eller benytte chancen til at møde jeres naboer … over et glas varm
gløgg.
Er du forhindret? men gerne vil med i turnering så ring til 6022 5539
el. 2545 3129.
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VÆLGERMØDE
Dette er årets sidste nummer af
bladet, og det må være tid til at se
på det forgangne år. Der kom ikke
alt det stof, der var blevet lovet,
men dog nok til, at jeg ikke behøvede at skrive ret meget. Det er
åbenbart heller ikke nødvendigt at
skrive en masse for at komme til
at skrive noget forkert.
I martsnummeret skrev jeg, i anledning af at Finn Jappe gik ud af
Egebjergklubbens bestyrelse, en
masse rosende om Finn. Roserne
holder sig stadig, men jeg har siden fået et par korrektioner. Jeg
har derfor været i arkiverne
(Egebjergblade gennem 40 år) for
at finde ud af, hvor misforståelsen
var opstået. Og det har jeg nu fundet ud af.
Jeg har ingen erfaring med at skelne mellem fritidshjem, fritidsklub
eller ungdomsklub. Denne manglende erfaring gjorde, at jeg gav
roserne for initiativet til ungdomsklubben til Finn, når de retteligt
skulle være tilfaldet Alice Thomsen og Egon Andersen. Jeg beklager meget. Finn var primus motor
for fritidsklubben, og det er noget
ganske andet, har jeg ladet mig
fortælle.

A

Ove E. Dalsgaard

Thomas Seeberg byder velkommen

Vælgermødet torsdag den 29. oktober, der var arrangeret af FÆLLESVIRKET og EGEBJERG
KLUBBEN i samarbejde blev en

B

Jørgen Bragge

stor succes. Der deltog 5 politikere
og 50 vælgere fordelt på 5 caféborde. Desværre måtte Venstres
spidskandidat melde afbud i sidste
øjeblik p.g.a. dødsfald i den nærmeste familie, og med et så kort
varsel kunne Venstre ikke finde en
anden kandidat.
Efter 3 minutters oplæg fra hver
kandidat, anført af en veloplagt
borgmester, trak kandidaterne lod
om hver sit bord, og så startede 5
runder med mulighed for direkte
samtale mellem vælgere og politikere i ca. 12 minutter, hvorefter
politikerne flyttede borde, så de

Det er godt nok tidligt at ønske
glædelig jul, men i næste nummer
er det for sent, Der skal derfor, til
læserne, budene, annoncørerne og
ikke mindst abonnenterne, lyde
ønsket om en rigtig glædelig jul
og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Erik

6

DART-TURNERING I FÆLLESHUSET DEN 17. DECEMBER

Egebjerg november - december 2009

I FÆLLESHUSET

C

F

Karsten Kriegel

Birte Kramhøft

O

TEKST: Thomas Seeberg
FOTO: Søren Andersen

Jarne Rasmussen

nåede hele vejen rundt. Undervejs
blev der holdt pauser, så man kunne strække ben og nå i baren. Ved
den afsluttende runde, hvor politikerne hver fik 2 minutter, udtrykte
alle stor tilfredshed med arrangementet, så stor, at man faktisk aftalte at gentage arrangementet
med en midtvejsevaluering om to
år. FÆLLESVIRKET og
EGEBJERGKLUBBEN lovede at
invitere.
Og så sluttede alle politikere pudsigt nok med at anbefale, at man
stemte på hver deres parti.

HUSK JULEHYGGE I FÆLLESHUSET DEN 3. DECEMBER

7

Egebjerg november - december 2009

Fælleshuset søger en person til at tage sig af udlejningen af vore lokaler.
Arbejdet består i at være til stede torsdag mellem kl. 20-21 for udlejning og fremvisning af
Fælleshusets lokaler og faciliteter og ved overdragelsen af nøgle, samt tjekke om alt er i orden i Fælleshuset før og efter en udlejning.
Fælleshuset har omkring 30-40 udlejninger om året, hvoraf mange er dobbelte, dvs. en hel
weekend. Man er naturligvis ikke altid bundet til at varetage jobbet. Der er altid én i bestyrelsen, der kan tage over.
Skulle denne annonce have vakt din interesse, så kontakt formanden.
Jan Tegner
Egebjerg Fælleshus
Telefon 4497 5943 eller 4127 0175
formanden@egebjergfaelleshus.dk

Endnu en jubilæumsgave.
Grundet nogle misforståelser grundejerforeninger imellem har
Egebjergklubben først nu modtaget grundejerforeningen Pilehøjs
jubilæumsgave på 300 kr.
Vi takker mange gange.
Pbv
Lone Tegner

8

Generalforsamling
i foreningerne
Egebjergklubben og
Egebjerg Fælleshus
den 18. februar 2010
Nærmere vil fremkomme.
For Egebjergklubbens vedkommende blev det på generalforsamlingen i år foreslået, at bestyrelsen
overvejede et par ændringer til
vedtægterne. Se evt. referatet under Om klubben på
www.egebjergklubben.dk
Bestyrelsen benyttede den lejlighed til at foretage en mere grundig
gennemgang af vedtægterne som
helhed og vil fremlægge resultatet
som forslag på generalforsamlingen.
På hjemmesiden (under Om klubben som ovenfor) ligger allerede
nu det seneste udkast i en form,
hvor man umiddelbart kan sammenligne bestyrelsens forslag med
de nuværende vedtægter.
Formændene
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Hvis du vil være rigtig god mod dine roser…
så er det på høje tid at forberede deres vinterhi.
Grav jord op omkring hver enkelt rosestamme, så det nærmest ligner et muldvarpeskud. Saml gerne
visne blade fra græsplænen op ovenpå - og omkring – og vent derpå endelig til efter jul, hvor du da
passende kan klippe juletræet i mindre stykker og lave et lille telt halvvejs op omkring hver rose.
Så er dine roser sikre på at overleve en kommende Fimbulvinter!
Ayoë

Du kan hente mere inspiration på
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Vel
Karin og Flemming styrede spillet

55 voksne samt 11 børn og havde
fundet vej til Fælleshuset for at deltage i det årlige bankospil, og det var
en lidt større tilslutning end sidste år.
Måske var det, fordi vi også havde
annonceret i bykvarterets blad Ege-

Én række kan også vække glæde
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besøgt banko

FOTO: Erik Hagen

Der købes ekstraplader til sidste spil
Hvornår bliver det vores tur?

bladet og endvidere havde sat sedler
på de 2 lokale Nettoers opslagstavler
– det er ikke nemt at sige.
Som så ofte før var der nogle, der
vandt flere gange, men sådan er det
nu engang i spil.

De to rækker i sidste spil er godkendt!

De, der vandt, gik hjem med rigtig
flotte gevinster. Naturligvis flæskestege, ænder og rødvin, som det nu
hører sig til, men også ribbenssteg,
hamburgerryg, røget skinke, nakkefilet, oksesteg, koteletter og meget andet blev båret hjem til hjemmene i
Egebjerg. For slet ikke at tale om den
store kurv med and, 2 flasker vin,
kaffe, chokolade, marcipan og andre
lækkerier. Kort sagt alt til en hyggelig aften. Små sidegevinster var der
naturligvis også masser af.
I pausen blev der solgt 2 ringlotterier
med både snaps og god rødvin som
præmier.
Til næste år håber vi på, at endnu flere børn vil tage deres forældre med.
LT

Den store kurv beundres af vinderen
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