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Da der ingen børn er tilmeldt til vores jubilæumsfest, må vi desværre
helt aflyse børnearrangementerne fra 16-18. Festlighederne starter derfor først kl. 18, men kom endelig i god tid, da der bliver stort rykind og
dermed rift om pladserne.
Vi glæder os meget til at se Jer.

På gensyn
Egebjergklubben
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BEBOERANNONCER
ÆLDRE HERRE eller DAMECYKEL købes!
Har du en ældre model stående
som du ikke bruger, så vil jeg
gerne købe den til ”vintercykel”.
Cyklens ”vitale” dele skal helst
være nogenlunde i orden, men
nye slanger og dæk ofrer jeg gerne.
Ring 36727292—og jeg er klar til
at handle!
Deadline for næste nummer: Den 6.
oktober kl. 12. Efterfølgende deadline, som bliver årets sidste, er den 3.
november.

☺ ☺ ☺

Nov. 5. Banko
7. Sportsklubben
20. / 21. / 22. Julestue
23. ØL&Vinlavet

Blækprinter, CANON PIXMA
iP1800 inkl. to helt nye ekstra
patroner til såvel sort som farve,
værdi 254 kr. sælges grundet fejlkøb for 450 kr. i alt.
2 gedigne, sammenklappelige gæstesenge med lamelbund og fjedermadras. Når de er klappet
sammen, kan de køres på højkant
på de indbyggede hjul, 350 kr. i
alt.
Seeberg, Pæremosevej 9, 4465
1391.

Dec. 3. Julehygge
10. Sidste Torsdagstræf

OBS OBS OBS OBS

Sep. 21. ØL&Vinlavet
Okt. 2. Billardklubben
29. Valgaften

EGEBJERG FÆLLESHUS

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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BESØG SKOVHUSET VED SØNDERSØ
Søndag, den 27. september kl. 14.
Kulturhistorisk Selskab besøger
kunstudstillingen "Realism and Beyond" i Skovhuset, adresse:
Ballerupvej 60, Værløse.
(Ca. 5 - 10 min.'s kørsel herfra Egebjerg i bil).

Følgende kunstnere udstiller:
Hjördis Haack, Carsten Krogstrup, Thor Lindeneg, Erik
Mortensen, Håkan Nyström, Bente Olesen Nyström, Knud
Odde, Hans Pauli Olsen og Bent Hedeby Sørensen.
(Entreen er for egen regning)
Som en ekstra -og gratis - oplevelse er der kl. 16 uddeling af
årets lyriker- og kunstnerpris til en af debutanterne i tidsskriftet
"Hvedekorn".

Kulturhistorisk Selskab for Egebjerg og Omegn
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PLEJEBOLIG
Ældre ægtepar i ejerbolig bør overveje deres formuefordeling. Man ved jo
ikke, om en af dem får brug for en
plejebolig.

Glimt fra aktiviteterne ved SSP

Tidligere skulle der ved beregning af
plejehjemsbetaling tages hensyn til,
at en hjemmeboende ægtefælles forhold ikke måtte forringes, men den
bestemmelse eksisterer ikke længere.
Nu er plejeboliger med lejekontrakter
regnet som plejeboliger, der har mulighed for at søge boligydelse, og formuen i en ejerbolig har som al anden
formue betydning ved beregning af
boligydelsen.
Det kan betyde, at den hjemmeboende ægtefælle kan sidde med en alt for
høj boligydelse, som hun/han ikke
kan betale, mens ægtefællen får et
stort tilskud til plejehjemspladsen.
Det hele er ret teknisk, men man kan
søge hjælp hos kommunen på tlf. 72
22 18 18.
Kort fortalt kan ægtefællerne opdele
huset i to tinglyste ejendomme (det
koster tinglysningsgebyr) og så udstede generalfuldmagt fra den ene ægtefælle til den anden.
Skrevet efter oplæg fra Ellen Thuesen, Ældrerådet.
Finn Jappe
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Familiemarkedet søndag den 6. september.

FOTOS: Lis Folke
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EGEBJERGKLUBBEN BLIVER
I den anledning bringer bladet nogle billeder fra arrangementer Egebjergklubben har
stået fadder til.

Fra den årlige fiskedag i Bøndermosen
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Fra den årlige hobby– og forårsudstilling
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40 ÅR DEN 25. I DENNE MÅNED
Fra en ØL&Vinfestival
Dommerne voterer

Fra dengang der var byfester til

Fra Egebjergklubbens 15 års jubilæum

Igen i år har vi tilbud på hæk, bøg
og liguster 80/120 cm til kun kr.
14,95 pr. stk. ved min. 100 stk. Det
er kraftige planter med stort rodnet
og mange grene, og vi giver naturligvis 2 års grogaranti.
Gå ind på www.ballerupplanteskole.dk og klik på ”tilbud”
nederst på siden, så kan du se hele
vort tilbudsblad. Du kan også hente
bladet i havecentret.
Åbningstider: hverdage 10.00 –
17.30 / weekender 10.00 – 15.00
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Hvad er Egebjergklubben?
Det overrasker nok de fleste, at vi
stiller dette spørgsmål, men vi er
opfordret til at give en orientering
til især de senest tilflyttede Egebjerg--beboere og måske også de,
som, selvom de har boet her nogle
år, ikke rigtig har fået et indtryk af
vor mangesidige forening.

Starten
En gruppe beboeres ønske om at
etablere aktiviteter for børn og unge samt nabofællesskab i en lidt
mere organiseret form førte i september 1969 til stiftelsen af
"Beboerforeningen Egebjergklubben".
Dengang, som nu, var formålet at
skabe muligheder for aktiviteter
for børn og unge samt formidle
kontakt medlem beboere i det
"gamle" Egebjergkvarter ved etablering af møder, undervisning og
fritidsbeskæftigelse.
Alle beboere i kvarteret er automatiskmedlem af Egebjergklubben. Med "kvarteret" menes de 10
grundejerforeningsområder, som
ligger idet område vi i kommunen
kalder Egebjerg. Det koster ikke
noget at" være medlem". Det er et
uforpligtende medlemskab, hvis
tilbud om aktiviteter man kan tage
imod i det omfang, det passer en.
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Og som det ses af formålsparagraffen er klubben ikke involveret i
sager, som hører under grundejerforeningerne.

Hvor holder vi til?
Efter mange års renden på dørene
hos kommunen lykkedes det i
1980 at få vore egne lokaler, som
vi disponererover 24 timer i døgnet. Lokalerne er indrettet i den
gamle Egebjergskole (pavillonbygningerne) Agernhaven 8 ved
Nordbuen.
Og om ikke det også satte gang i
endnu flere klubaktiviteter: Der
blev stiftet en bridgeklub, en billardklub og et øl&vinlav. Sportsklubben havde set dagens lys før
vi fik vore egne faciliteter, men
foruden de klubber og foreninger
der så dagens lys, umiddelbart efter, at Egebjergklubben fik egne
lokaler, er der kommet flere til
siden. Og klublokalerne blev også
ramme om det permanente
"mødested" (forum) for beboere
hver torsdag aften, hvor man kan
falde indenfor og få en ø1, vand
og vin, spille kort, terninger, dart
ellerandet tidsfordriv eller blot slå
en sludder af.

Hvad laver man i klubben?
De fleste beboere kender bedst
klubbens "ansigt" fra Egebjergbla-

det. Dette udsendes 10 gange om
året til samtlige husstande og fortæller om klubbens kommende
aktiviteter og bringer nyt om afholdte arrangementer. Herudover
er bladet forum for meninger og
meddelelser, orientering om kommunale forhold m.v. Et særligt
kapitel står sportsklubben for. Den
har den største samlede aktivitet
og har så mange udøvere, at man
har samlet sig i sin egen
"organisation" med bestyrelse
m.v. Alle kvarterets sportslige aktiviteter udgår fra denne del af
klubben.

Hvordan hænger økonomien sammen?
Bortset fra bidrag fra grundejerforeningerne, som blandt andet er
støtte til Egebjergbladet, har klubben kun de midler, som indtjenes
ved egne arrangementer. Og det er
lidt af en balancekunst. Egebjergbladet koster jo en del, og annonceindtægterne dækker ikke udgifterne. Arrangementerne skulle
gerne være så billige, at vi fortsat
kan skabe god underholdning og
fest billigere end noget andet sted,
hvor man går i byen. Men det lykkes altså, og det gør det kun fordi
mange, virkelig mange, beboere
laver et stort arbejde i deres fritid.
Bestyrelsen på 8 M/K-er og 5 suppleanter er naturligvis kærnen i
dette arbejde, men der er mange
andre, der giver en hånd med. Og
de har alle det til fælles, at de synes,
det er sjovt.

Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september

Egebjerg september 2009

VIGTIGT AT KUNNE, LET AT LÆRE
Under en havefest snublede en
pige - Ingrid - og faldt. Hun forsikrede alle, at hun havde det
godt (de tilbød at ringe efter
læge) og bare var snublet over
en lille sten, for hun havde nye
sko på.
De hjalp hende med at ordne
sig og gav hende en ny tallerken mad - og selv om hun virkede lidt rystet, fortsatte Ingrid
med at more sig resten af aftenen.
Ingrids mand ringede senere
og fortalte, at hans kone var
blevet kørt på hospitalet.
Kl. 6:00 var hun død.
Hun havde fået et slagtilfælde
til festen. Men havde man
vidst, hvordan man genkender
tegnene på slagtilfælde, havde
Ingrid måske fortsat været i live
i dag.
DET TA'R BARE NOGLE MINUTTER AT LÆSE DETTE
En neurolog siger, at hvis han
får en slagpatient i hænderne
inden 3 timer, kan han totalt
ophæve effekten af slagtilfældet..... totalt!
Han siger, at det vanskelige er
at genkende slagtilfældet, få
det diagnosticeret og få patienten til læge inden 3 timer.
AT GENKENDE ET SLAGTILFÆLDE
Nu siger lægerne, at alle kan
lære at genkende et slagtilfælde ved at stille tre enkle
spørgsmål:

1. * Bed personen om at LE.
2. * Bed personen om at
LØFTE BEGGE ARME.
3. * Bed personen om at SIGE
EN ENKEL SÆTNING
sammenhængende,
f.eks. ”Solen skinner i dag”
Hvis personen har problemer
med nogen af disse opgaver:
Ring snarest 112 og beskriv
symptomerne.
VÆR EN VEN OG DEL DETE
MED SÅ MANGE VENNER
SOM MULIGT - du kan redde
liv.
Fra Hjerteforeningen:
Det kan hjælpe andre - og dig
selv.
Hvert år rammes ca. 15.500
danskere af apopleksi. I langt
de fleste tilfælde er der tale om
en blodprop i hjernen. Knap
hver tredje lever resten af livet
med alvorlige mén. HjerneSagen og Hjerteforeningen beder
om din hjælp til at udbrede
kendskabet til symptomer på
en blodprop i hjernen.
Alt for få danskere kender
symptomerne på en blodprop i
hjernen. Kender du dem? Det
kan gøre en forskel, hvis du
gør.
Kend symptomerne, så du kan
træde til og gøre en forskel for
et medmenneske og dig selv.
RING 1-1-2 og tilkald ambulance, hvis du bemærker et eller
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flere af de nedenstående
symptomer hos et andet menneske - eller hvis du mærker
dem hos dig selv:
* Talebesvær og forståelsesbesvær
* Hængende mundvig og
eventuelt synkebesvær
* Føleforstyrrelser eller lammelser i arme og/eller ben i den
ene side af kroppen
Ved behandling inden for 3 timer er der mulighed for at reducere varige mén.
Giv beskeden videre til familie,
venner og bekendte, så mange
flere kender symptomerne på
en blodprop i hjernen.
Hjerteforeningen og HjerneSagen takker for din hjælp.
Læs mere på http://
www.hjerteforeningen.dk/ og
http://www.hjernesagen.dk/
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GRENE OG UKRUDT
-DET ER TID TIL
BESKÆRING

Om sommeren kan grene og ukrudt
gøre det vanskeligt at færdes på veje,
stier og fortove, som af hensyn til
trafiksikkerheden skal kunne bruges i
deres fulde bredde.

Juleturnering og –fest
Turneringen – badminton - holdes
i år allerede lørdag den 7. november om eftermiddagen. Festen bliver så samme aften.
Medlemmerne vil modtage en indbydelse omkring 1. oktober, og
den vil kunne ses på hjemmesiden.

Badminton
Der har endnu ikke været interesse
for de baner i Højagerhallen mandag kl. 16:00-17:00; vi afbestiller
dem derfor inden så længe.
Til gengæld har vi igen fået den
mistede time torsdag kl. 18:0019:00 i Egebjerghallen! Det har
bidraget til, at vi p.t. har enkelte
ledige baner på nogle eftertragtede tidspunkter. Se hjemmesiden.

Hvis ny hæk skal plantes ved offentligt areal eller vej, skal den placeres
mindst 30 cm bag skellinien, så den
ikke senere gror ud over skel.

Ukrudt

Som grundejer har du pligt til at holde
fortovet rent for ukrudt og andet.
Kommunalbestyrelsen har vedtaget at
henstille til grundejerne at fjerne
Grene
ukrudtet ved håndkraft og i videst muBeplantning langs med veje, stier og ligt omfang undgå at bruge kemiske
fortove skal af grundejeren klippes ukrudtsbekæmpelsesmidler.
og beskæres, så der bliver en fri højDe nævnte bestemmelser er omfattet
de over kørebanen på mindst 4 m og
af Ballerup Kommunes regulativ for
over fortove og cykelstier på mindst
ren- og vedligeholdelse af veje og
2,50 m.
stier.
Grene, som vokser ud omkring gadeHvis grundejeren ikke selv sørger for
lygter, skal beskæres sådan, at lyset
beskæring, ukrudtsbekæmpelse og
kan spredes optimalt. Hvis man bor på
renholdelse, vil arbejdet i henhold til
en hjørneejendom med dårlige overlov om offentlige veje kunne udføres
sigtsforhold, må træer og buske omved kommunens foranstaltning for
kring hjørnet kun være en meterhøje,
ejerens regning.
så man kan se over dem, inden man
svinger ud fra vejen. Træer og hække
skal beskæres helt ind til skellinien, så
færdsel forbi ejendommen kan foregå Oplagring på vej og fortov
uhindret.
Der må ikke oplagres byggematerialer
eller andet på vej eller fortov uden
Som hovedregel befinder skellinien
vejmyndighedens tilladelse.
sig oftest ca. 30 cm bag fortovets
inderste flisekant eller bag eventuelle
lysmaster.

Fodbold
Vi spiller fortsat torsdag kl. 1800
på banen ved Skovmarksskolen.
HVIS ikke vejret driller og fremmødet dermed for ringe.
Vil du være med, så bare mød
frem.
---------------

Du kan du skrive til
post@egebjergsportsklub.dk eller
ringe til 6017 1953. Du kan se
nærmere på

www.egebjergsportsklub.dk
Henrik
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Nyt fra Seniorklubben
Bustur til Sporvejsmuseet
Skjoldnæsholm
4.

august. Vejret var fint - lunt,
ingen sol, ingen regn - og med en

helt ny bus og 27 deltagere samt
en frisk chauffør startede turen kl.
12 fra fælleshuset .
Ned gennem Sjælland, hvor første
stop hed Benløse kro, som ligger

nær Ringsted, og hvor en god
dansk buffet ventede os. Veltillavet var maden, som bestod af lune
og kolde retter, og med en venlig
betjening.
Efter frokosten gik turen videre til
sporvejsmuseet, hvor vi efter billettering, blev transporteret videre
pr. sporvogn, og hvor det første
rast på ruten var i stedets store
remise, hvor kaffen ventede. Og
hvor heldige kan vi være!!! . I turen deltog Erik Pedersen fra
Dyndsagervej, som var mangeårigt medlem af foreningen Sporvejshistorisk. Selskab, og som
havde en viden, så han på rundturen i remisen kunne fortælle os om
de forskellige vogne, alder, restaurering, og hvor de havde kørt osv.
Også, at denne remise vi opholdt
os i, havde huset Bangs Tømmerhandel i Herlev, hvorfra den så
blev flyttet til museet i 1995. Alt
sammen fakta, der gjorde det hele
mere interessant.
Fortsættes næste side
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Erik V. Pedersen øser af sin viden

Efter opholdet i remisen kørte vi videre med vor sporvogn til
”endestationen ” med borde og bænke,
og hvor der lå en kiosk, som ret naturligt var indrettet i en sporvogn, der
solgte ”sporvognsøl” mm. til de tørstige deltagere.

Vejen tilbage til startstedet blev kørt i
en såkaldt bogievogn fra 1950 - ” En
kongelig sporvogn”, idet det var en
gave fra Australien til kronprinsparret
i anledning af prins Christians dåb,
og som var skænket museet, som regnes blandt et af de 5 største museer for
sporvogne i verden.
Kl. 18 var vi hjemme ved Fælleshuset, hvor der var tid til lidt samvær
efter en dag med oplevelser - og
årets bustur var slut.
FA
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FARVERIGT BLOMSTERSHOW
MED KUNSTNEREN ERIK BUCH
Foreningen Blomstervennerne og Skovlunde Medborgerhus arrangerer stort blomstershow med den kendte kunstner Erik Buch.
Blomstershowet vil vise trends og ideer til den kommende jul og i øvrigt
være årstidsrelateret. Erik Buch`s blomsterdemonstrationer er altid en
stor oplevelse.
Erik Buch er kendt for den fantastiske blomsterudsmykning i forbindelse med kronprinsparrets
bryllup i 2004.
Kom og få en dejlig aften fyldt
med ideer og oplevelser.
Blomstershowet finder sted den
20. oktober 2009 kl. 19.00 i Skovlunde Medborgerhus.
Salg af billetter starter torsdag
den 1. oktober 2009 fra Skovlunde
Medborgerhus, Bybjergvej 10,
2740 Skovlunde.
Billetpris kr. 175,00 per person. I
prisen indgår et let traktement i
pausen.
Begrænset antal billetter. Intet
salg af billetter ved indgangen.
Medborgerhuset har åbent mandag, tirsdag og onsdag kl. 12.00 –
kl. 16.00. torsdag kl. 12.00 - kl. 19.00
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