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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.
Tilbehør:
Weber grillstarter
3 grilltænger
3 grillpaletter
Velegnet til party eller lign.
Egebjergbladet bliver udgivet af
Egebjergklubben.
www.egebjergklubben.dk
Formand Lone Tegner
formanden@egebjergklubben.dk
Tlf. 4497 5943, mobil 2264 1263
Deadline for næste nummer:
Den 7. september kl.12
Følgende deadlines:
Den 5. oktober og
den 2. november

EGEBJERG FÆLLESHUS
www.egebjergfaelleshus.dk
Formand Jan Tegner
formanden@egebjergfaelleshus.dk
Tlf. 4497 5943, mobil 4127 0175

Grillen kan transporteres i
bagagerummet på en bil.
Kan afhentes og tilbageleveres i
Fælleshuset, Agernhaven 8 mellem kl. 20 og 21.30
(når der er Torsdagstræf).
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

Badminton
Vi har ved opstarten af sæsonen
2010-2011 enkelte ledige baner,
se
www.egebjergsportsklub.dk
Du kan du skrive til
post@egebjergsportsklub.dk eller
ringe til 6017 1953.
Henrik

Priser for leje af Egebjerg Fælleshus
Én hverdag
Kr. 650
Fredag
Kr. 950
Lørdag
Kr. 1600
Søndag
Kr. 1600
En weekend bestående
af lørdag/søndag
Kr. 2500
En weekend bestående af
fredag/lørdag/søndag Kr. 3100
Gebyret er 150 kr. pr. udlejning, og
der 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.

Forsidemotiverne er taget af
Flemming Adrian
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Aug. 28. Sportsklubben
Sep. 6. Blomstervennerne
7. Seniorklubben
- 26. Bridgeklubben
- 27. Øl&Vinlavet
- 30. GF Syd
Okt. 1. Billardklubben
4. Blomstervennerne
5. Seniorklubben
10. STORE RENGØRING
26. Ældreidræt
29. Gourmetklubben
Nov. 1. Blomstervennerne
2. Seniorklubben
4. BANKO
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SSP Familiemarked
søndag d. 12. sep. 2010
Fra Kl. 11:00 til 15:00
Mellem Per Kirkebys Mure ved Egebjergskolen
Program.
Kl. 11:00 Velkomst
Kl. 11:15 Musik med Eleven O’clock (rockgruppe)
Ballerup Musikskole

Kl. 12:00 Dansepigerne fra Klub Nord
Kl. 12:30 Falck viser den store stige/ Brandslukning
Ballerup Musikskole

Kl. 15:00 Afslutning
Der vil være salg af Øl, Vand, Kaffe, Kage, Pølser og Popcorn
Politiet vil være på pladsen og man kan få en snak med dem og se en politibil
eller en politimotorcykel.
Og mød dine SSP repræsentanter
Rollespil fra Klub Nord og Hoppeborg vil der også være
Hilsen SSP ”Skole Social Politi” LOKALGRUPPE EGEBJERG
Bestilling af stadepladser
Ring til Kjeld Gūldbrandsen 44 68 02 40 eller skriv miniege@mail.tele.dk
Pris for Stadeplads 50 kr. og 50 kr. for et Bord.
Husk BANKO den 4. november
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Nyt om nedklassificeringen/privatiseringen af villaveje
Undertegnede skriver som medlem af et arbejdsudvalg i Fællesudvalget sammen med Hans Christensen. Vi har i fællesskab skrevet et forslag til
udtalelse, der blev behandlet på et møde den 3. august.

Fællesudvalget for Grundejerforeninger i Ballerup Kommune har holdt møde om emnet den 3. august, hvor man behandlede et forslag til udtalelse til kommunalbestyrelsen.
Efter en lang debat vedtog man en udtalelse, som refereres i kort form her. Den indeholder
•

en konstatering af det urimelige i, at grundejere skal betale mere end andre. Først skal grundejerne bidrage
til alle de andre besparelser, og siden risikerer man at skulle betale den særlige” vejskat”

•

en problematisering af, at små grundejerforeninger og grundejere uden for foreninger skal til at forhandle
sig frem til vedligeholdelsen af vejene uden at have erfaring og uden at kunne opnå en rimelig kvantumrabat, og en problematisering af det store arbejde, der kræves af kommunen for at gennemføre forslaget
inden for lovens rammer

•

nogle spørgsmål: 1) Er en regulering af bloktilskuddet i fb.m. nedklassificering indregnet ? 2) Er det hensigten med vejloven, at den skal kunne bruges til sådanne spareøvelser ? 3) Har man overvejet alle konsekvenser af forslaget, f.x. det forhold, at grundejere langs busveje friholdes og dermed at det lighedsprincip,
der omtales i kommunens præsentation af forslaget, tilsidesættes

•

et forslag om at man undlader at gennemføre forslaget, eller i det mindste udskyder gennemførelsen til
2014 og bruger tiden til en grundig konsekvensanalyse og tilretning i forhold til lovgivning og kommunale
målsætninger i øvrigt

•

og endelig slutter man med at udtrykke ønske om et snarligt møde med Teknisk Udvalg for at uddybe holdningen blandt de tilsluttede grundejerforeninger.

Den endelige udtalelse sendes til alle formænd for de deltagende grundejerforeninger, hvor den kan rekvireres, og
den bliver formentlig bragt i BallerupBladet.
Til sidst skal bemærkes, at alle parter har en høringsret når det endelig detaljerede forslag fremlægges. I den forbindelse gjorde flere grundejerforeninger opmærksom på, at de ville benytte lejligheden til at påpege særlige forhold i
deres område.
Thomas Seeberg
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Åbent hus
Engang for mange år siden, nærmere betegnet den 10. september 1940, kom storken med en lille purk. Drengen blev
døbt Jan, og da han var et års tid havde han fine lyse lokker.

Det kære barn voksede sig efterhånden stor og stærk, og hvis
det havde været i dag, havde storken nok haft et problem. I
dag er lokkerne helt forsvundet, men hårfarven er næsten
som dengang, dog med et mistænkeligt stænk af gråt.

SSP Familiemarked søndag
den 12. september 2010
Igen i år afholder Egebjergs lokale SSPGruppe et stort Familiemarked på pladsen
Mellem Murene.
Vi får som sædvanligt besøg af Falck og Politi, der
vil være indslag fra Ballerup Musikskole, Ungdomsklubben møder med både rollespil og dansepiger,
der vil være en hoppeborg for børnene, der vil være
et stort Loppemarked, og der vil kunne købes pølser
og popcorn, øl, vand, kaffe og kager.
Lokalgruppens repræsentanter vil være tilstede og
vil kunne svare på relevante spørgsmål.
Se i øvrigt programmet her i bladet.
Kom og vær med til at støtte det lokale SSP-arbejde
i Egebjerg, som løbende bidrager til at forebygge
ungdomskriminalitet i vores dejlige område.

Nu fylder han snart 70, og selv om han undertiden opfører
sig som en træt gammel bedstefar, fejler helbredet og humøret stort set ikke noget. Det synes jeg skal fejres og dertil behøver jeg Jeres hjælp. Kom derfor til åbent hus

PS: SSP-Lokalgruppen søger fortsat unge samt forældre med større børn, der vil bistå med opgaver i
forbindelse med Familiemarkedet samt i SSParbejdet i øvrigt.
Henvendelse herom kan rettes til.
Hans Christensen,
Rydtoften 3,
44976048,
Mailadr. hans.bal@email.dk

Fredag den 10. september kl. 17.30
i Egebjerg Fælleshus
Hende konen, kællingen, madammen.

Husk BANKO den 4. november
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Efterlysning OBS OBS OBS OBS OBS OBS
Den person der
har ”lånt” 15
cognacglas i
Fælleshuset, bedes venligst
kontakte mig
omgående på tlf.
4497 5943 eller
4127 0175.
Jan Tegner

Advarsel til forældre og børn, der bruger cykelstien under Egebjergvej.
Nu nærmer sig tiden, hvor skolen starter igen. Mange børn i Egebjergområdet
cykler gennem Rytterhusene på Tranemosevej for at kunne bruge stien under
Egebjergvej til skolen og institutionerne.
På det sidste stejle stykke af stien forbi Tranemosevej nr. 12 er der store huller
i stien. Kommunen har placeret et par advarselssøjler over de største huller,
men alene at komme sikkert rundt om disse og uden om de øvrige huller, kan
være en udfordring.

Vi har aftenåbent 19-22 torsdag
09.09.2010, hvor der vil være
25% rabat på hvide planter
samt øl- og vinsmagning.
Det aktuelle tilbudsblad er at
finde på www.ballerupplanteskole.dk . Klik på ”tilbud”
og dernæst på ”avisen” i venstre hjørne.
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Vi håber, at kommunen reparerer stien, inden der kommer børn eller voksne
til skade. Hvis ikke det sker meget snart, kan vi kun opfordre forældrene til at
checke børnenes cykelvej og evt. rette henvendelse til kommunen.
Lise Juul
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Vejarbejde på ringvejen

Som de fleste sikkert har opdaget,
bliver der nu lagt ny vejbelægning
på ringvejen, og arbejdet bliver
fortrinsvis udført i aften- og nattetimerne. Arbejdet startede i begyndelsen af sommeren og har så,
uvist af hvilken grund, ligget stille
et godt stykke tid, men nu er de
heldigvis gået igang igen. Det forlyder, at det er den nye støjdæmpende asfalt, der bliver lagt på, og
det bliver spændende at høre, hvor
meget det hjælper. I forhold til
støjen fra maskinerne kan det
selvfølgelig kun blive meget bedre, for det er sommetider så hele
huset ryster.
Tekst og foto: FM

STØJ I EGEBJERG.
Der har været lidt "sommerstøj" i vores kvarter.
Det har bestået i sommertyverier - åbne døre og vinduer - om dagen.
Forsøg på tricktyveri.
Graffiti på nogle af vores mure.
Unge mennesker der har lavet bål i kvarteret og så ikke mindst problemerne med en psykisk mand der har skabt utryghed i kvarteret tryk på nedenstående link for at se TV Lorrys indslag omkring denne
sag.
http://www.lorry.dk/moduler/nyheder/showregvideo.asp?dato=29-072010&cID=1&vId=557391
FÆLLESVIRKET OPFORDRER DERFOR ALLE TIL AT HOLDE DØRE OG VINDUER LUKKEDE NÅR MAN IKKE KAN HOLDE ØJE
MED DEM.
HOLD OGSÅ ØJE MED NABOENS TING - NABOHJÆLP ER VORES STORE STYRKE MOD DISSE IRRITERENDE PROBLEMER.
Denne notits er hentet fra Egebladet

Husk BANKO den 4. november
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Egebjerg Seniorklub
har været på sin årlige bustur.
Start fra fælleshuset i godt vejr og
med 27 deltagere, og hvor det første mål var Elverdamskroen på
Roskildevej. En gammel og hyggelig kro, etableret i 1600 tallet
som udskænkningssted med øl og

brændevin for bønder, der ventede
på, at deres korn blev malet til mel
i den nærliggende mølle ved åen.
Kroen har gennem de sidste 300
år overlevet brande og har igennem årene haft mange skiftende
ejere. Ejeren i dag hedder Jan Pe-

dersen, en mand med et CV så
langt bl.a. på La Cocotte og Søllerød kro, hvor han fik en Michelinstjerne, så det var med store forventninger, vi kom frem til kroen
og buffeten. Og vi blev ikke skuffede: Specialiteter, pænt anrettet
og med en god betjening.

Efter maden gik turen videre, op i
det smukke Odsherred til kunstnerfamilien Swanes hjem, etableret i 1934 , men som siden 2004
har været museum. Flere kulturpersonligheder har gæstet hjemmet, Thit Jensen, Valdemar Rørdam, men det er altså nu åbent for
publikum.Vi fik set møbler og
malerier i de gamle stuer, en tur i
den smukke have, mens nogle foretrak at tage stien til Lammefjorden for der at nyde den smukke
udsigt.
En tidlig lukning gjorde desværre,
at kaffe i haven måtte opgives, så
turen gik hjemover, men efter
hjemturen blev der sluttet af i Fælleshuset med lidt hygge og kaffe,
hvor Jyttes gode lagkager, som
havde taget turen med rundt, kom
helt til deres ret. Det blev en rigtig
god dag, - og så er vi klar til nye
mål næste år.
F.A.
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Grøntsager
leveret hver anden uge?
Kieselgården dyrker og leverer 10-12 kg biodynamiske grøntsager
hver anden uge til 130 kr.

ned, for det svandt godt i kartoffelsalaten og den grønne salat, og desuden
blev en del ”reservepølser” grillet.
Ved 21-tiden var middagen og kaffen
vel overstået, og de fleste begav sig
til Teglværkssøen for at se Sankt
Hans bålet og høre vores nabo, Peter
Als, (leder af fritids-og ungdomsklubben KLUB NORD), der i år

For at få leveret kræves der 5-10 husstande i ordningen - har det
interesse for dig/jer?
Man kan framelde sig fra gang til gang i tilfælde af, at man er bortrejst, og man kan opsige aftalen uden binding.
Grøntsagerne leveres på én matrikel (evt. hos undertegnede) - og
betalingen organiseres af én person.
Kontakt mig hvis det har interesse på: lene_moeller@hotmail.com eller
tlf. 5194 8744.
Mvh Lene Fisker, Rydtoften 37

Sankt Hans i Egebjerg
FOTOS: Jens Gade

Igen i år tilsmilede vejrguderne
Egebjergklubbens Sankt Hans arrangement.
Der var forlods solgt 39 billetter til

holdt båltalen. Peter fortalte om ungdomsarbejdet i Egebjerg og engageret om sit nye hverv som kommunalbestyrelsesmedlem. (Læs hele båltalen side 14-15) Vores midsommervise plejer at blive afsunget bedre, men
der var ikke så mange, der havde fået
fat i teksten, og musikken var svær at
høre oppe ved bålet. Men hyggeligt
er det jo altid med bål og en sludder

ning af deres bøf. Frank og Ib havde
igen i år sørget for, at kødet var velhængt og fint marineret, så hvis nogen ikke fik en perfekt bøf, skyldtes
det nok selve stegningen. Det gode
vejr så ud til at lokke en ekstra bid

med gamle bekendte.
Egebjergklubben holdt som sædvanligt åben hele aftenen, og på vej hjem
var der rigtig mange, der lige kiggede
forbi og skålede på en god sommer,
og ved midnatstid kunne vi dreje
nøglen om efter endnu en rigtig hyggelig Sankt Hans aften.

spisningen. De fleste mødte op i god
tid, solen skinnede, og bordene var
stillet udenfor. Folk forsynede sig i
baren, og klokken 18.30 var grillen
varm, så folk kunne begynde steg-

Anders P-M
Husk BANKO den 4. november
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Teglværksarbejder,
tørvegraver og
tromlefører.
Følgende artikel er en redigering
og renskrivning af en båndoptagelse med tidligere teglværksarbejder Gotfred Andersson (f. 1908)
og interviewet af Else Andersen
og Erik Bergholt Svendsen i
1991. Vi har i Kulturhistorisk
Selskab en del båndoptagelser
fra vor start i 1986, hvoraf en del
er blevet redigeret og afskrevet.
Arbejdet med at redigere og afskrive båndoptagelser er ofte besværligt, og denne optagelse har
været noget vanskeligere at bearbejde end de fleste.
*******'
Renskrivning: Per W. Johansson.
Erik Bergholt Svendsen (EBS): Hvordan blev du teglværksarbejder?
Gotfred Andersson (GO): Jeg fulgte i
min fars fodspor. Han havde været
teglværksarbejder, da teglværket lå i
Lyngby - nær Radiomarken - og da det
i 1904 flyttede til Egebjerg, var min far
med til at flytte dele af teglværket herud, og han fortsatte nogle år som arbejder på værket. Det var Phødenphandt,
der ejede det dengang. I 1928 købte
Chr. Sundgaard Andersen teglværket.
EBS: Hvor længe var du ansat på teglværket? GO: Det var næsten 10 år. Jeg
var 22 år, da jeg begyndte i 1930, og
jeg sluttede omkring 1939. Der var i
1930erne ca. 25 mand ansat. Mit arbejde bestod af lidt af hvert; hver mand
eller dreng måtte deltage i forefaldende
arbejde. Det var ofte ret hårdt, og timelønnen var kun 90 øre i timen. Man
gravede ler fra lergravene (hvor den
nye Egebjerg-beyggelse nu ligger). Det
fyldte man i tipvogne, der ad 2-3 skinnesystemer førte op til teglværket.
10
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Vi kørte trillebørene op ad skråtstillede planker. Vi brugte næsten
kun sutsko lavet af gamle cykeldæk. De var bedst til at kravle
rundt med. Ovnen blev tændt i
april og kørte kontinuerligt til efteråret.

Normalt skubbede arbejderne selv
vognene; senere havde man også
heste til hjælp. Leret blev tippet
over i store lersumpe, hvor det
blandedes med vand ved hjælp af
æltemaskiner. Tit stod man ude i
lersumpen og blev leret til fra top
til tå. Meget ubehageligt.
EBS: Ja, der var jo stor arbejdsløshed i 30erne, så du måtte vel tage,
hvad du kunne få? GO: Ja, teglværket havde ikke svært ved at få
folk, og de arbejdsløse var parat
til at påtage sig al slags arbejde,
og der var ingen støtte til de arbejdsløse.
Else Andersen (EA): Havde du
ikke et specielt arbejde på stedet?
GO: Jo, det meste af tiden var jeg
håndstryger. Når leret var tørt
nok, til at man kunne tage det ud
af formene, skulle stenene glattes
eller stryges, som vi kaldte det.
Derefter blev de sat på paller, som
anbragtes i tørreladerne. Var der
tomgang på teglværket, blev vi sat
til andet arbejde. Jeg var bl.a. var
også med til at bygge en ny tørrelade. Under arbejdet fik jeg et
bræt i hovedet. Jeg fik et dybt sår;
men det regnede man ikke for noget. De proppede bare noget gazebind og snustobak ned i hullet og
hældte det over med brændevin.
Utroligt nok heledes det!

af dem var svenskere. Sundgaard
Andersen tog også del i arbejdet. Ovnen var teglværkets hjerte,
som skulle pases dag og nat. De
fleste af os boede ret tæt på teglværket, men til brænderne blev
der bygget et lille hus med fire
lejligheder, så de var tæt på. Jeg
boede til leje i Villa Grethe på
Skovvej nr. 139. Selv om det meste var meget primitivt, var teglværket dog avanceret på ét punkt:
Vi have en ringovn! De fleste andre havde de såkaldte højovne.
EBS: Hvordan var Sundgaard Andersen som arbejdsgiver? GO:
Han var en hård negl; der blev
ikke givet ved dørene. Og han så
gerne man arbejdede over uden
ekstra løn. Nej, han var ikke vellidt.
Meget af arbejdet var farligt, men
det så man ikke så nøje på dengang. Der var ikke noget, der hed
arbejdstilsynet. Fx skulle der køres trillebøre med kul og især
kulsmuds op på toppen af ringovnen. Her skulle det hældes ned i
16 kamre, som ovnen var opdelt i.

EA: Men du forlod teglværket på
et tidspunkt. GO: Ja, jeg blev fyret; det blev de fleste ind imellem;
men så fik jeg arbejde i tørvemoserne på Skydebanegård i Værløse. Dengang gravedes der tørv
mange steder; det jo var god
brændsel i mangel af kul og koks
under krigen. Det var meget rart at
arbejde ude, men Kjeldsen, vor
arbejdsgiver, var ikke nem at få
lønnen ud af! Flere gange måtte vi
have fat i Aage Nielsen fra fagforeningen, før vi fik vores beskedne
håndører.
EBS: Men du endte med at have
mere fast arbejde? Ja, jeg fik arbejde ved Ballerup kommune,
hvor jeg var i 31 år. Der havde jeg
det godt - ikke noget med pisken
over nakken. Jeg var vejmand og
tromlefører. Det var i tiden efter 2.
verdenskrig, da mange veje blev
asfalteret, så der var nok at lave.
Og ikke mindst var der gode arbejdskammerater.
*******
Da Else Andersen og Erik Bergholt Svendsen interviewede Gotfred Andersson, boede han
på Rugvænget 4.
KULTURHISTORISK SELSKAB
FOR EGEBJERG OG OMEGN.

EBS: Hvem passede ovnen? GO:
Det var især fire brændere; nogle
Husk BANKO den 4. november
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Så her i Egebjerg bliver det nok lidt svært at forstå, at et
formål med omklassificeringen angiveligt bl.a. er ”at ligestille grundejere af boligveje, således at de alle betaler for
drift og vedligeholdelse af den vej, de bor ud til”.
Noget andet er, at det forekommer uklart, om det så vil
kunne give kommunen en samlet besparelse på 15 mio kr.
om året.
Undertegnede skriver det her som privatperson, men har Jeg ved naturligvis, at vi i dag allerede har enkelte private
bl.a. mit kendskab til emnet som medlem af grundejerfore- fællesveje i Egebjerg. Og mig bekendt er de fleste andre,
om ikke alle, veje og kloakker også i sin tid betalt af
ningen Egebjerglund Syd´s bestyrelse.
Man bør forresten nok rettelig kalde det ned- eller omklas- grundejerne. Vejene er så senere overtaget af kommunen.
Jeg har p.t. ikke information om, hvornår eller hvorfor,
sificering i stedet for privatisering.
men oplysninger på kms.dk indikerer, at det skete i første
Med hensyn til gadebelysningen har kommunen længe
opereret med en renovering, en såkaldt belysningsplan, og halvdel af firserne. I dag gør man så det modsatte.
et udbud om ”Rådgiverassistance til udarbejdelse af udbudsmateriale vedrørende etablering, drift, vedligeholdelse For resten: For år tilbage blev bloktilskuddene bl.a. så
og finansiering af vejbelysning i udvalgte områder …….” vidt huskes reguleret efter, hvor mange km offentlige veje
afsluttes den 6. september i år. Belysningsplanen kan hen- der var i kommunen (eller var det kun amterne?). I de setes her http://www.ballerup.dk/get/47845.html (nederst til neste regler om bloktilskuddene for 2010 indgår denne
faktor ikke, så vidt jeg da kan se, og en nedtrapning af den
højre).
faktors betydning for beløbets størrelse har i hvert fald
været i gang i nogle år.
Hvad har det med ændringen af vejes status at gøre??
Kommunen har for længe siden skrevet, at de ikke længere
inden for lovens rammer må betale for vejbelysningen på GF Syd har omdelt en sides information til vore medlemmer, hvori vi nævner, at vi ikke har noget konkret grundprivate fællesveje undtagen i særlige tilfælde. Men den
lag
at agere på, før kommunen indleder den høring af den
kan sagtens beslutte, at beboerne ved de private veje skal
enkelte
vejs beboere, forvaltningsloven kræver foretaget,
foretage en sådan udgiftskrævende renovering.
før den endelige beslutning om omklassificering af en beDet samme synes i øvrigt at gælde fortove og kloakker,
stemt vej træffes.
som synes at ”høre til” vejen.
Men det kan da være, at en debat som den, der p.t. kan
Det forekommer på den baggrund ret usikkert, at der,
følges i BallerupBladet, kan påvirke politikerne, når de om
som angivet på kommunens hjemmeside her http://
2-3 måneder skal beslutte spareforslagets videre skæbne.
www.ballerup.dk/get/53975.html - kun skulle blive tale
Du kan se alle læserbreve i uforkortet form her http://
om 2.000 kr. om året pr. husstand.
www.dinby.dk/ballerup/ballerup-bladets-laeserbreve
Når der i overskriften står nogle af grundejerne, er det,
fordi de indtil nu nævnte principper formentlig indebærer, Egebjerglund Syds medlemmer vil kunne få adgang til at
debattere sagen her http://blog.egebjerglund-syd.dk
at Egebjergvej, Nordbuen og Syvendhusevej i hvert fald
forbliver offentlige, og beboerne dér dermed ikke skal be- Og man kan måske kontakte ”sin” politiker??
Henrik
tale.

Privatisering af offentlige veje
- skal nogle af grundejerne nu til at
betale for gennemførelsen af den forestående renovering af gadebelysningen??

12

Husk store rengøringsdag den 10. oktober

Egebjerg august 2010

Bestyrelsen i grundejerforeningen EgebjerglundSyd har som omtalt på generalforsamlingen drøftet, hvem der var værdige til at modtage en lille
pris for bidrag til forskønnelse af kvarteret.
Sanne og Allan Lind, Sketteholmen 3, modtager
tre flasker vin og et af Kirsten Seeberg udarbejdet
diplom som påskønnelse for det store arbejde, de
har lagt i deres forhave.
Som vi nævnte på generalforsamlingen, er det
ikke sikkert, at prisen uddeles hvert år. Den uddeles, når vi finder, at nogen har gjort en særlig indsats til forskønnelse af kvarteret.
Thomas Seeberg

Husk BANKO den 4. november
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Båltale d. 23/6 2010
Kære Egebjergborgere
Tak til fællesvirket for invitationen til
at holde båltalen her i Egebjerg i aften.
Jeg blev så overrasket over at blive
inviteret, at jeg kom til at sige ja.
Men jeg er også rigtig glad og stolt
over at have fået invitationen.
Jeg ved så ikke, om jeg er inviteret,
fordi jeg er lokal klubleder, eller som
kommunalbestyrelsesmedlem.
Jeg tænker måske begge dele. Så jeg
vil tale lidt om børn og unge, og lidt
om politik.
Men først lidt om Skat Hans.
Sankt Hans aften er jo meget tæt på
årets længste dag, og lyseste aften.
Midsommer.
Det skal fejres, og det er det altid
blevet. Sankt Hans referer til Johannes døberes, hvor Hans er en forkortning af Johannes, så på en eller anden
måde er der både et religiøst og et
folkeligt element i Sankt Hans.
Det at tænde bål og varme sig ved
både bålet og fællesskabet, er noget
vi har gjort langt tilbage i tiden. Det
med heksene er en anden historie.
Traditionen med at brænde heksedukker af på Sankt Hans bålet er relativt ny, knap 100 år gammel.
Den stammer fra Tyskland, det er
derfor vi sender heksene til Bloksbjerg, som i virkeligheden hedder
Brocken eller Boksberg og ligger i
Harzen i Tyskland.
Så traditionen med hekse på Sankt
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Hans bålet opstod først 30 – 40 år
efter at Holger Drachmann i slutningen af 1880´erne havde skrevet midsommervisen, med linjen om at ”hver
by har sin heks og hvert sogn sine
trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus holde”…
Og tænk engang, det skrev han kun
ca. 100 år efter, at vi her i Danmark
var holdt op med at brænde hekse på
bålet. Altså rigtige levende kvinder.
Det gør vi heldigvis ikke længere.
Tværtimod kunne jeg fristes til at
sige.
For Sankt Hans handler jo om fællesskab, om at fejre midsommeren sammen med familie, venner og gode
naboer.
Vi mødes og varmer os ved fællesskabet og bålet, og måske en lille en,
hvad ved jeg.
Og netop fællesskabet, samarbejdet
er faktisk noget, jeg synes kendetegner Egebjerg.
Også sammenhængen mellem det
gamle og det nye Egebjerg.
Det ser jeg jo f.eks. i SSP lokalgruppen, hvor der ud over skole, klub og
politi er beboere med fra både det
gamle og det ny Egebjerg.
Da Egebjergklubben havde 40 års
jubilæum i efteråret, var fællesvirket
inviteret med og kom med en flot
gave.
Jeg sad og blev helt rørt og tænkte, at
det er gode mennesker, der vil hinanden det bedste, det tegner godt for
fremtiden.
Jeg har mange gange i forskellige
sammenhænge sagt, at Egebjerg er
det bedste sted i verden for børn at
vokse op.
Vi har det hele.
Lys og luft, skoven ved siden af, fantastiske boligområder, god skole og
gode institutioner, og ikke mindst
mange aktive borgere, der vil engagere sig i deres boligområde.
Og nævnte jeg en god klub og en god
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byggelegeplads?
Når vi i klubben og på byggelegepladsen arbejder med børnenes og de
unges problemstillinger, taler vi ikke
så meget om mobning mere, som vi
gjorde for bare få år siden.
Vi taler mere om at skabe et miljø
børnene indbyrdes, som er præget af
ligeværd og gensidig respektfuldhed.
Et inkluderende miljø, hvor der er
plads til alle, og hvor ingen bliver
udelukket fra fællesskabet.
Lad os bevæge os lidt væk fra Egebjerg, til hele Ballerup Kommune.
Det har været utroligt spændende for
mig, at blive valgt ind i kommunalbestyrelsen efter at have arbejdet i kommunen i 28 år.
Jeg troede at jeg kendte kommunen
godt, men jeg blev klogere.
Det er næsten ligesom Sokrates sagde
det: Jo mere jeg ved, jo mere opdager
jeg, at jeg ikke ved.
Men det er altså ikke lige sjovt alt
sammen: Vi har lige besluttet besparelser for 120 millioner kroner.
120!
På stort og småt, lige fra handicapkørsel til børnehaver og fra biblioteker til privatisering af veje.
Og på klubber og byggelegepladser.
Som har fået et ordentligt hak i tuden.
Men det er godt, at begge sider af
kommunalbestyrelsen har været med.
Det er et budgetforlig.
Men som sagt. Det er ikke spor sjovt.
Det handler om økonomiske forhold,
som i høj grad er kommet til os udefra.
Bare på vores erhvervsskatter mangler vi 108 mio. kr. i 2011.
Landets økonomiske situation berører
næsten alle.
Også borgere og medarbejdere i Ballerup Kommune, hvor vi nu bliver
nødt til at fyre mange gode medarbejdere, som måske går direkte ud i arbejdsløshed, fordi alle andre kommu-
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ner må gøre det samme samtidig.
Da vi skulle starte budgetseminaret i
fredags, var der mange, der demonstrerede uden for mødelokalet for at
gøre opmærksom på deres sag.
Det var ikke så overraskende.
Men jeg blev alligevel lidt overrasket, da jeg så 8 – 9 af klubbens medlemmer fra 7. klasse stå med plakater
og demonstrere.
De ville lige gøre opmærksom på, at
de også gerne ville på skolerejse, når
de kommer i 9. klasse.
Det skulle ikke spares væk.
Der var nok nogle af politikerne, der
skyndte sig lidt forbi demonstrationen, og indendørs.
Hvad gør man så? De kære børn bankede da bare på ruderne og holdt deres skilte op foran ruderne. Så måtte
vi lige ud og snakke med dem.
Nu er det sådan, at vi i Ballerup
Kommune lige har vedtaget en international politik. Og vi vil gerne have

vores unge ud i verden.
Så skolerejserne ville vi altså nødigt
spare væk.
Hvis vi skal bevæge os endnu længere væk fra Egebjerg til Christiansborg
politik, så skal det ikke være nogen
hemmelighed, at jeg sammen med
51% af øvrige danskere ønsker mig
en ny regering.
Men altså 51% og 49 %, nogenlunde
sådan fordeler vi os på landsplan.
Somme tider flest røde, somme tider
flest blå.
Noget jeg ønsker mig næsten lige så
meget som en ny regering, er et folketing, hvor de 51% ikke tryner de
49, men et folketing der kan arbejde
sammen og lave brede forlig.
Når vi kan i Ballerup, må de da også
kunne finde ud af det på Christiansborg!
Det håber jeg meget, at Helle Thorning vil tage til sig, hvis hun bliver
vores næste statsminister.
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Og at vi får en regering og et folketing, der tænker mere på næste generation end på næste valg.
Men tilbage til Ballerup.
Selvom vi har sparet 120 millioner,
er der mange ting, vi har bevaret:
Vi har stadig gode institutioner og
skoler.
Vi har stadig 3 biblioteker, bare med
lidt kortere åbningstid.
Der er stadigvæk dyr på byggelegepladserne – også heste.
Der bliver alligevel ikke tvungen ferielukning i daginstitutioner.
Og meget mere.
Så Ballerup bliver ved med at være
en kommune, vi kan være glade for
at bo i.
Ja, og skolerejserne bevares – godt
kæmpet drenge og piger!
Og nu helt tilbage til Egebjerg igen.
Til i aften, hvor vi om lidt skal synge
midsommervisen.
Der er sådan et dejligt ord i den sang.
Glædesblus!
Så lad bålet blive tændt,
og lad det være et glædesblus, ikke til
at holde andre fra livet,
hekse og trolde findes jo ikke,
men til at varme os sammen og til at
huske på, at vi alle har samme ønske
for vores børn og unge
om at vokse op til sunde, raske, dygtige og sociale medborgere, der vil
hinanden det bedste.
Fortsat god Sankt Hans
og en rigtig god sommer til alle!
Forkortet en smule af red.
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Dit barn – din skole!
Vores skole har nok Danmarks største og grønneste skolegård,
grænsende op til Hareskoven.
Ud over det høje faglige niveau lægger vi vægt på, at vores børn lærer:
•
•
•
•

Selvstændighed og handlekraft
At tage initiativer og turde stå frem
At kunne indgå respektfuldt i sociale sammenhænge
At bruge deres kreativitet til at skabe innovation og begå sig i den
globaliserede verden

Vi har ledige pladser i 1.kl. og enkelte andre klasser.
Ring og hør nærmere.
HARESKOVENS LILLESKOLE
Skovbovænget 124
2750 Ballerup
Tlf. 4498 8210
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