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Rettelse!!!!
I sidste nummer af bladet var der
et referat fra Egebjergklubbens
generalforsamling, og heri stod
der fejlagtigt, at klubben havde et
overskud på 19.000 kr. i 2009.
Gid det var så vel, men desværre
var det et underskud. Dette store
underskud var som sagt, fordi vi
brugte næsten 22.000 kr. på vores
store 40 års jubilæumsfest.
Lone Tegner
Deadline for næste nummer:
Maj: den 4. kl. 12
Følgende deadline:
Juni: den 1.

Du kan leje
Egebjergklubbens grill
med tilbehør for kun 100 kr.
Grillen er 50 x 80 cm
med regulerbar rist i rundjern.
Grillen har håndtag og hjul.

April
-

d. 20. GF Pilehøj
d. 22. GF Egebjerghøj
d. 23. Billardklubben
d. 29. GF Skovbo

Maj
-

d. 3. Blomstervennerne
d. 4. Seniorklubben
d. 30. Gourmetklubben
d. 31. Øl&Vinmagerlavet

Juni d. 1. Blomstervennerne

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

Gebyret er 150 kr. pr. udlejning,
og der skal erlægges 1000 kr. i
depositum.
Der er trådløs netadgang i Fælleshuset for medlemmer af tilknyttede foreninger og password
udleveres i baren eller af den tilsynsførende.
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Tilbehør:
Weber grillstarter
3 grilltænger
3 grillpaletter
Velegnet til party el. lign.

Indkaldelse til
generalforsamling
i
Foreningen til Pinsens bevarelse

den 23 maj kl. 14.00
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 / skriver.
La Presidente

Egebjergklubben
www.egebjergklubben.dk
Formand Lone Tegner
formanden@egebjergklubben.dk
tlf. 4497 5943, mobil 2264 1263

Grillen kan transporteres i
bagagerummet på en bil.

Egebjerg Fælleshus
www.egebjergfaelleshus.dk
Formand Jan Tegner

Kan afhentes og tilbageleveres i Fælleshuset,
Agernhaven 8
mellem kl. 20 og 21.30
(når der er Torsdagstræf).

formanden@egebjergfaelleshus.dk

Grill og tilbehør skal afleveres rengjort. Skader og
mangler erstattes af lejer.
Husk depositum 500 kr., når
du henter.
Grillen kan reserveres
hos: Jan Tegner
Tlf. 4497 5943 / mobil 4127 0175

Forsidemotivet
Mellem kranier og vædderhorn.
Solsorte kan altid finde byggegrunde. Foto Bodil Ringsmose.

tlf. 4497 5943, mobil 4127 0175
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Store Cykeldag søndag den 13.juni 2010

Historisk materiale
efterlyses!
Klubben fylder 40 år til november,
og vi overvejer et lille jubilæumsfestskrift i den anledning.
Men den siddende bestyrelse har
ikke kendskab til eller materiale
om klubbens første mange år.
Vi er derfor interesseret i viden
og materiale om klubbens historie,
ikke mindst starten.
Ligger du inde med noget, eller
kender du nogen, der gør, hører vi
meget gerne nærmere.
Skriv til
post@egebjergsportsklub.dk eller
ring til undertegnede på
60171953.
Du behøver ikke at afgive materialet for evigt. Hvis vi må låne det
nogle dage, kan vi få lavet kopier.
Det påregnes lagt på hjemmesiden, uanset om vi får lavet et festskrift eller ej.
Vi efterlyser tillige 2-3 medlemmer, der vil deltage i et lille festudvalg i anledning af jubilæet.
Henrik

Sæt kryds i kalenderen den 13.
juni, så du og familien kan deltage i årets sjove og hyggelige
Store Cykeldag. Det er gratis at
deltage.
Igen i år vil Pladsen foran Rådhuset danne rammen om et
festligt arrangement, hvor der
bliver mulighed for at cykle enten 3, 5, 16, 26 eller en 10 km
mountainbike-rute.
Borgmesteren byder velkommen kl. 10 og efter den friske
opvarmning samt uddeling af
kort og vand går starten til de
forskellige ruter.
Når deltagerne er i mål – vil der
være musik, udstillinger, leg og
underholdning på pladsen foran Rådhuset.
Her vil der blive uddelt gratis
frugt og mulighed for at nyde
en god kop kaffe samt en billig
bid brød.

De øvrige ruter vil som sidste
år være på 3, 5 og 16 km.
Den lange rute er primært for
deltagere over 12 år, som er
vant til at cykle.
Efter turene vil der være samling på pladsen foran Rådhuset, hvor deltagerne udover at
besøge de forskellige udstillinger har mulighed for at låne en
mountainbike og prøvekøre en
sjov bane.
Som en fast del af Store Cykeldag vil årets Sundhedspris blive uddelt af Borgmesteren.
I forlængelse af dette vil der
som afslutning på dagen være
lodtrækning om præmier til både børn og voksne.
Vi ser frem til at se jer!
Store Cykeldag er arrangeret
af Ballerup Kommune i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund.
Med venlig hilsen

Som noget nyt kan deltagerne i
år vælge at cykle en lang rute
på ca. 26 km eller en mountainbike-rute på 10 km (på
egen mountainbike).

Louise Kønig Schytte
Sundhedskonsulent
Sundhed og Forebyggelse
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Rotteplage i
Egebjerg???
Vi hører ind i mellem om, at
der er set en rotte eller spor
derefter i nabolaget, men har
ellers ingen viden om, hvor
stor en plage det er i Egebjerg.
Det er nok lidt flovt at have rotter på sin ejendom, så der tales vist ikke så meget om det.
Men på opfordring er her lidt facts.
Fra kommunens hjemmeside kan citeres:
Rotter lever i kloaksystemet, men kan komme
op til overfladen, hvis afløbssystemet er defekt. Der er fire typiske tegn på rotter, som
signalerer, at der er rotter på færde:
• Umotiverede huller i jorden
• En sur lugt af kloak
• Kradsen og piben
Rotteekskrementer
http://www.ballerup.dk/get/46556.html indeholder lidt
om de gamle kloakledningers eftersyn og vedligeholdelse med tilføjelsen:
Men husk, hvis du ser en rotte, skal du
kontakte kommunen, på telefon:
4477 2000.
Kommunen har pligt til at sørge for rottebekæmpelsen. Uden for almindelig åbningstid
kan der sendes email til eskat@balk.dk med angivelse af, hvor rotten er set, samt hvem der
kan kontaktes i dagtimerne og på hvilket telefonnummer. Den 1. hverdag efter vil man blive kontaktet.
På http://www.ballerup.dk/get/46556.html er der også link til Miljøministeriet om lovgivning, bekæmpelse og forebyggelse.
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Men HJÆLP MED TIL AT FÅ OMFANGET AF
EN EVENTUEL ROTTEPLAGE FREM I LYSET.
Lad os få alle tilfælde af rotter – og typiske
tegn på rotters tilstedeværelse – meldt til
myndighederne. Så får de bedre muligheder
for at vurdere behovet for bekæmpelse og forebyggelse.
Hvis du vil undgå at tiltrække rotter, bliver du
desværre nødt til at stoppe med at fodre fugle. Resterne af korn og andet fuglefoder tiltrækker sultne rotter. OG de er fabelagtige
klatrere. Nedfalden frugt om efteråret er ligeledes en favorit på rotternes menukort. Og
kompostering af køkkenaffald - selv i dertil
indrettede lukkede kompostbeholdere - må
nok opgives, hvis rotterne skal udryddes. De
er gode gnavere - også i tyk plastik.
Den med ikke længere at fodre fugle er nok
for mange det sværeste at skulle efterleve.
Men som en trøst kan man se, hvordan der
alligevel kommer masser af fugle i havens buske og træer. Her spiser de, hvad de normalt
skulle leve af, nemlig alt dét, der gemmer sig
på blade og grene.
/Ayoë

FODSPOR

EKSKREMENTER
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Egebjergbladet har modtaget et avisudklip af en artikel fra 1969. Den omhandler vores hovedfærdselsåre, Egebjergvej,
og er nok værd at bringe. Vi tager bagsiden med - så passer pengene. Bladet takker Ingrid Madsen for bidraget.
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Grundejerforeningen
Egebjerglund Syd holdt
generalforsamling den
25. marts 2010.
Referatet kan i sin fulde ordlyd ses
på www.egebjerglund-syd.dk Her
følger et resume.
Jan N. Vesthede blev valgt til dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet og beslutningsdygtig.
Formandens beretning var ret
kort som følge af, at det har været
et stille år. Han nævnte bl.a., at
bestyrelsen har tænkt sig lejlighedsvis at uddele en lille præmie
til medlemmer af foreningen, der
har gjort noget særligt for kvarterets forskønnelse.
Der var ingen kommentarer hertil i
den efterfølgende debat, hvor beretningen blev godkendt. Der blev
spurgt, om der er udsigt til opretning af fortovene efter asfalterin-
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gen. Der er stadig huller mange
steder, f.eks. på Rydtoften. Bestyrelsen nævnte, at kommunen er
rykket en del gange, men senest
har oplyst, at der ikke er penge til
en generel opretning. Man reparerer ”pletvis”, hvor der er en vis
risiko for personskade. Foreningen
tager forholdet med i den forestående runde med eftersyn af grundejernes varetagelse af renholdelsespligten af fortove m.v. og medbringer et digitalkamera til dokumentation. Vi modtager fortsat
gerne fotos af fortovsskader,
vandpytter etc., som vi vil lægge
på hjemmesiden, og kommunen
vil så få et link til billederne.
Svend Jensen redegjorde kort for
regnskabet, der blev godkendt.
Det viser et underskud på godt
3.000 kr. for året. Han nævnte
bl.a.:
At der i er 2009 brugt godt 18.000
kr. på sneordningen, hvor de ca.
10.000 kr. vedrører reparation af
maskinen.
At der i 2010 indtil nu er brugt ca.
14.000 kr. til sneordningen.

grundejerforeningens tilskud til
Egebjergklubben, end tilfældet er i
dag, bliver anvendt til Egebjergbladet, således at dettes kvalitetsforbedring vil kunne fortsætte med
f.eks. flere farvesider.
Bestyrelsen blev endvidere opfordret til, f.eks. i Egebjergbladet, at
opfordre hundeejerne til at tage
hundenes efterladenskaber med
hjem og f.eks. ikke samle det i
poser og kaste disse ind i andres
haver!! På forespørgsel gav bestyrelsen en kort status vedrørende
udskiftningen af gadelygterne. I
de seneste år har meldingen fra
DONG været ”kabellægning i år/
næste år”. Det koordineres som
bekendt med gennemførelse af
kommunens belysningsplan, som
også har været udskudt nogle gange, senest for at undersøge nogle
billigere løsninger. DONGs/
Kommunens seneste meldinger er
- traditionen tro - at man regner
med at gå i gang i
2011.
/Henrik

Budgettet og forslaget om uændret kontingent blev vedtaget. Valgene var alle genvalg og énstemmige.

Hjertestarteren

Under Eventuelt blev givet udtryk
for stor ros til føreren af snemaskinen. I betragtning af forholdene
denne vinter har han gjort det fantastisk godt.
Bestyrelsen blev opfordret til at
arbejde for, at en større andel af

i Egebjerg hallen
Problemet med annonceringen
af dens tilstedeværelse er taget
op politisk, og der vil herfra blive
fulgt op på, at der sker en positiv
afslutning på spørgsmålet.
Med venlig hilsen
Jørgen Bragge
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Interesseret i din kommune?

HAR DU VÆRET I SKOVEN FOR NYLIG ??

Politikertræf lørdag den 29. maj på
Kirkepladsen i Ballerup kl. 11 – 13.

Tag en folder eller to næste gang du går en tur i skoven. Der kan du
læse en masse om ”vores” skov, og dermed
gøre turen meget mere
spændende og
interessant både for børn
og voksne.

I 2008 blev der sammen med kommunen gennemført et tværpolitisk
politikertræf på kirkepladsen. Dette
gentages nu i 2010.
Den dybere mening med arrangementet er at skabe interesse for primært
lokalpolitik, idet man kan møde politikerne og få en dialog om vigtigheden af lokalpolitisk engagement.
Fra hvert parti vil der være en lokal
ildsjæl og et folketingsmedlem/
folketingskandidat valgt/opstillet i
vores valgkreds.
Hvert parti har en bod, hvor de selv
sørger for forsyning, og hvor man
står til rådighed for dialog.
Ballerup Bladets redaktør Lars
Schmidt vil interviewe de enkelte
politikere i 3 minutter.
Der vil være underholdning fra et af
Musikskolens bands ”The Cue”, som
spiller bløde soul- og poprytmer.
Se mere herom i Ballerup Bladet.
Kom derfor ind til Kirketorvet og se
og hør, hvad det er, der får folk til at
bruge deres tid på politik. Arrangementet er gratis og åbent for alle.
Jørgen Bragge

Apropos at gå i
skoven!
Man kan også blive
hjemme og gøre noget ved haven. Der er
en masse mos og
sneskimmel, der skal
fjernes efter en vinter
som den, vi lige har
haft, og så er det jo
heldigt, at Jan Tegner
kan få lidt ”hjælp” af
frk. Hansen.
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BESØG I SOS AQABA
Fredag
I dag var det så, at jeg skulle besøge SOS Børnebyerne. Jeg var meget spændt på mødet med Rawan
og hendes familie..
Først blev jeg inviteret indenfor af
Ms Ferial Nabas, ”næstkommanderende”, der fortalte lidt om livet
i børnebyen, og hvordan hun forventede, min dag ville gå. Jeg
måtte stille alle de spørgsmål, jeg
havde lyst til, bare ikke om årsagen til anbringelse af børnene.
Så skulle jeg over og hilse på Rawan med familie, det var vist kærlighed ved første blik, begge veje.
Jeg havde medbragt en hel del
små gaver så som blyanter, puslespil, farver, malebog, balloner
med pumpe o.l. Jeg havde heldigvis også medbragt mit fotoapparat,
så jeg kunne tage billeder, men
også så børnene kunne tage fotos,
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de syntes jo, at det er sjovt at se
sig selv bagefter. Akkurat som
danske børn. I huset var der p.t.
kun fire børn, 3 piger og 1 dreng.
To børn var nemlig tilbage hos
egne familier, og nu afventede
man så to andre med Statens mellemkomst. For mig var det godt, at
jeg kunne overskue dem alle,
drengen tog lidt senere på udflugt
med nabohuset, mens pigerne og
jeg lagde puslespil eller legede på
gynger, vipper, karrusel, glidebane
o.l. Heldet ville, at Rawan havde
besøg af sin søster på 18 år, som
nu var flyttet videre til Amman,
hvor hun var ved at få en politiuddannelse. I Jordan er der flere
slags politi, f. eks trafikpoliti, turistpoliti, alm. politi, jeg ved ikke,
hvilken gren hun var inden for. På
et tidspunkt trak hun mig hen til
døren – der kom 5 – 6 ældre europæiske kvinder gående, og de styrede mod ”vores” hus. Jeg gik ind
og satte mig ved børnene igen. De
viste sig at være nordmænd, så jeg
fik selvfølgelig også en sludder
med dem.. Børnene havde en utrolig kærlig Mama, der var slet ingen tvivl om, at konceptet med
SOS mor til børnene fungerer.

Hun passede dem, som var de hendes egne og omvendt henvendte
de sig til hendes, som var hun deres egen mama. Hun lavede mad
til os, jeg blev sat i gang med at
knuse et par fed hvidløg på gammeldags maner, herligt. Efter middagen, ja så nærmede klokken sig
fire og tidspunktet til, at jeg skulle
hentes igen. Men vi havde da heldigvis fået aftalt, at vi skulle på
udflugt dagen efter, så afskeden
blev ikke svær.
Lørdag
Jeg blev hentet kl. 10.50 og mama
med fire forventningsulde børn
var klar til dagens udflugt. Først
skulle vi lige ned og købe badetøj
= 1 JD pr. styk og made in China
– jeg købte solkasketter, baderinge
og en bold, så de kunne have noget at muntre sig med ved stranden. Så havde jeg brugt små 100
kr.!
1. stop var ved et akvarium, det
var lige noget for ungerne. Så til
stranden, og hvor jeg dog nød at
se dem boltre sig i vandet, jeg deltog lidt i løjerne. Ingen strandtur
uden en stor is, og mit herligste
foto fra denne ferie er af de fire
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børn, der spiser is. Da jeg kom ud
i vandet, blev jeg meget hurtigt
omringet af ca. 15 børn, der stirrede nysgerrigt på mig, at se en hvid
europæer i badedragt er bestemt
ikke noget, de ser hver gang de er
på stranden, slet ikke på det mus-

limske område.
Efter nogle timer på stranden blev
vi hentet og fragtet til Pizzahut,
hvor de selv kunne vælge, hvad de
ville have. Det blev nu kun til to
store pizza til deling + salat og
cola. Så tilbage til SOS byen og en

lidt vemodig afsked. Jeg blev
spurgt, hvornår jeg kommer igen,
det kunne jeg ikke svare på. Der er
ingen tvivl om, at vi alle vil huske
de to dage med glæde.
Lis Folke – marts 2010
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Hold øje med Forsythia’en –

Grundejerforeningen

Egebjerghøj
Indkaldelse til ordinær
generalforsamling torsdag
den 22. april 2010 kl. 19.30 i
Egebjerg Fælleshus
Agernhaven 8.
Dagsorden:
Valg af dirigent
Formanden aflægger
beretning
Indkomne forslag
Regnskab
Valg
Eventuelt
Efter Generalforsamlingen er
foreningen vært ved et let traktement.

Det havde vi ikke ventet
April-gruk om almanakkens uforudsigelighed
Saa er vi, takket være
et lunefuldt spil af tiden
pludselig atter landet
midt i den maaned April.
Vi gaar i det gule solskin
Og mindes med paaskede smil,
at dét havde ingen anet
for bare en maaned siden.
Piet Hein

10

når den blomstrer, er det tid
at beskære roser efter vinteren 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.
Men inden da - allerede sidst i
marts - gives den første gødning. Det er vigtigt for et

godt resultat at få gødningen
ud på dette tidspunkt, så regnen kan fordele næringsstofferne i rodzonen. April måned
kan ofte være meget tør, og
hvis du venter, risikerer du,
at gødningen ligger oven på
jorden, hvor roserne ikke kan
få fat i den, når de skal bruge
den.
Resten af sæsonen gødes
midt i maj, juni og juli – og
aldrig senere end udgangen
af juli! Disse ekstra gange
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gælder kun for de remonterende roser.
I slutningen af april, når risikoen for nattefrost er overstået, men inden knopperne
for alvor begynder at bryde,
følger så beskæringen.
Først fjernes gamle, visne og
syge skud ved basis. Vildskud og meget svage skud
fjernes ligeledes ved basis.
Derefter skæres tilbage til ca.
20 cm over jorden.

Fra anden uge i maj (MorsDags ugen) begynder den
forebyggende sprøjtning
mod både skadedyr og

svampeangreb. Med fordel
kan begge midler (Maladan
mod bladlus og Baymat Ultra
mod svampeangreb) blandes
i én sprøjteflaske. Nærmere
doseringsvejledning ses på flaskerne. Resten
af sommeren
sprøjtes efter
behov - med minimum 7-14 dages mellemrum
– og max 3-6
gange.
Det tidlige forår
er også en god
tid til at flytte
roser, som eventuelt står forkert
i haven. Det kan
være, at den øvrige bevoksning
er begyndt at
skygge, eller farverne ikke står
Fortsættes på bagsiden

Vi vil gerne fremhæve, at Grønne
Danmarks tilbudsblad er på gaden
og kan ses på vor hjemmeside
www.ballerup-planteskole.dk eller
afhentes i butikken, hvis det ikke er
kommet ind ad brevsprækken. Vi
roder stadig med indretning af ny
butik og udendørsarealer, men
forsøger at have de varer hjemme,
som vore kunder efterspørger.
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så godt sammen. Så er det fint
at rette det nu. Tænker du på at
anskaffe flere roser, er det også
en fordel at plante tidligt på sæsonen, hvor man ikke behøver
at være så omhyggelig med
vandingen som senere.
På www.rosenposten.dk
kan du finde andre gode råd og
ideer samt mange skønne billeder af nye og gamle roser
Ayoë
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