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Deadline for næste nummer:        
Marts: den 9. kl. 12 
Følgende deadlines: 
April: Den 6. 
Maj: Den 4. 
Juni: Den 1. 

EGEBJERG FÆLLESHUS 

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. 2550 
En weekend bestående 
af fredag/lørdag/søndag     kr. 3100 
Gebyret er 150 kr. pr. udlejning, og 
der skal erlægges 1000 kr. i deposi-
tum. 
Der er trådløs netadgang i Fælleshu-
set for medlemmer af tilknyttede 
foreninger og password udleveres i 
baren eller af den tilsynsførende. 

BEBOERANNONCE 

Pænt og velholdt 32" JVC kvalitets-tv. 
Sølvgråt kabinet og monteret på tilhørende bord med 2 
glashylder. Apparatet er nøjagtig 7 år gammelt og fun-
gerer stadig perfekt. Der medfølger fjernbetjening og 
dansk manual. Kvitteringen for købet foreligger. Sæl-
ges på grund af pladsmangel. TV'et vejer godt til, så vi 
håber på at få det afhentet til denne (alt for) billige 
pris: 100 kr. 
Henvendelse på 27581627.  

☺ ☺ ☺ 

Egebjergklubben mangler en suppleant. 
 
Søges: En person, der sammen med det øvrige ar-
rangementsudvalg vil arrangere fester og andre ar-
rangementer. Måske også passe baren engang imel-
lem, når vi har TorsdagsTræf, men det er nu ingen 
betingelse.   
 
Aflønning: Absolut ingenting, ud over en årlig be-
styrelsesfest med ”påhæng”, hvor vi giver den hele 
armen. 
 
Tillægsgevinst: Garanti for socialt samvær med en 
masse hyggelige mennesker både i og uden for be-
styrelsen. 
 
Hvis det er noget for dig eller du vil høre nærmere, så 
kontakt formand Lone på tlf. 4497 5943, mobil 2264 
1263 eller på mail formanden@egebjergklubben.dk  
 
Pbv. 
Lone Tegner  

Jan. d. 24. Gourmetklubben 
  -    d. 26.  Klanparken 
  -    d. 30.  Øl&Vinlavet 
Feb. d.   1.  Blomstervennerne 
  -    d.   2. Seniorklubben afholder       
        generalforsamling 
  -    d. 14. FASTELAVN 
  -    d. 15  Bridge 
  -    d. 18. Egebjergklubbens og     
       Fælleshusets generalfors. 
  -    d. 26. Billardklubben 
Marts. d.   1. Blomstervennerne 
  -       d.   2. Seniorklubben 
  -       d.   4. Egebjergnettet 
  -       d.  11. Sportsklubben 
  -       d. 15. Gourmetklubbens         
           generalforsamling 
  -       d. 18. GF Nords generalfors. 
  -      d. 23. GF Aagesdals general. 
  -      d. 25. GF Syds generalfors. 

Også dette nummers forside er tegnet af billedkunstneren Kirsten Seeberg 
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FASTELAVN SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 
 

Det har vist sig at børnenes udklædning og festappetit rigeligt kan holde til to 

omgange, så vi gentager succesen med to fastelavnsfester lige efter hinanden. 

Fællesvirket starter med tøndeslagning i den overdækkede atriumgård på 

Ældrecentret Egely fra kl. 11 – 14. Billetter á 30 kr. hos Sivas kiosken i Egebjerg 

Bygade 37 A. 

Derefter afholder Egebjergklubben fastelavnsfest i Fælleshuset med 

tøndeslagning for børn og voksne fra kl. 14 – 17. Efter tøndeslagningen vil 

børnene få udleveret en stor godtepose, og der vil som sædvanligt være 

præmier til bedst udklædte pige og dreng. 

Lokale og arrangører vil være udsmykkede til lejligheden, og rygere henvises til 

tilstødende lokaler. Baren er selvfølgelig åben med salg af kaffe, 

fastelavnsboller, kakaomælk, sodavand og øl. 

Billetter á 30 kr. kan købes i TorsdagsTræf i Fælleshuset eller hos Egebjerg Grill 

og Pizzabar, Egebjergvej 72 fra og med den 25. januar til og med den 5. februar. 

Voksne deltager gratis begge steder 
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Foroven på den side, der frem-
kommer, når du klikker  på knap-
pen Grundejerforeninger, er lidt 
om, hvordan du på kommunens 
hjemmeside kan finde ud af,  hvil-
ken grundejerforening du 
”tilhører”.   
Linket fører til 
http://gis.ballerup.dk/webgis/ 
Under det link kan du se meget, 
meget mere, f.eks. 

• Kommune- og lokal-
planindhold. 

• Kommunens støjbe-
regninger for dit hus. 

• Kloak- og vandlednin-
ger (med stophaner, 
brønde, etc.). 

• Affaldsordningerne 
hos dig. 

• Dine ejendomsdata og 
vurderingerne. 

Væk med gamle støvede    

sagsmapper 

Det nyeste link på nævnte side 
giver adgang til byggesagerne 
vedrørende din ejendom. Et tilfæl-
digt eksempel viste, at der er 
indscannet sager fra så langt tilba-
ge som 1935.  
 

Det nævnte link fører til 
http://www.weblager.dk/
WebLager3/WebLager3 
Flere brugere af byggesagsregi-
stret oplyser dog, at det ikke er 
100% komplet og fejlfrit. Det ville 
vel også være nærmest naturstri-
digt i betragtning af indscannin-
gens omfang. Men du kan måske 
undvære nogle af de gamle papi-
rer, du har liggende (eller ikke kan 
finde??).    
Det er vist sigtet, at registret skal 

knyttes til ovennævnte  webgis – 

nogle steder benævnt Balkort (det 

har ikke noget at gøre med dans) – 
sådan at dine byggesager også 

kommer frem vedrørende din 

ejendom på din skærm. Er der kun 

adgang for dig, skal der anvendes 

digital signatur.  

 

 

Dartturnering 
starter torsdag 
d. 28. januar 
2010 !!! 
Der er stadig plads på både 
hygge- og hajholdet.  
Kom og vær med ... Kl. 19.30 

 

☺☺☺ 

Kulturhistorisk selskab 
 

22  mennesker trodsede snevejret 

den 7. januar og kom til sangaften 

i Skovvejskirken arrangeret af 

Kulturhistorisk Selskab for Ege-

bjerg og Omegn. Og vi fik en dej-

lig aften, hvor først formanden 

Per W. præsenterede 5 sange fra 

Højskolesangbogen, og derefter 

præsenterede sognepræst Inge 

Meibom 5 nyere salmer. Kirkens 

organist, Stefán Arason, gav sit 

besyv med, både i toner og ord. 

  

Alt i alt en dejlig aften. 

  

see.10 

Se dine byggesager  via 

www.egebjergklubben.

Det forbavser mig, 
at en sprogforsker 
kan skrive, at han 
har fodnoterne ved 
hånden! 
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 I denne vinter har vi haft stor glæ-
de af vores nyindkøbte firehjuls-
trukne snetraktor. Saltsprederen 
har drillet lidt, men det generer jo 
ikke Aagesdal, og nu er der saltet i 
SYD. De, der parkerer med det 
ene hjulpar på fortovet, har opda-
get, at traktoren kører uden om 
bilen og ud på vejen, så man selv 
må ordne sit fortov. Et andet pro-
blem kan opstå mandag morgen i 
forbindelse med affaldsafhentnin-
gen. Jeg har nu tre gange skrevet 
til kommunen for at bede om, at 
affaldsbeholderen bliver sat tilba-
ge inde på grunden og ikke på for-
tovet. Sidste gang har jeg fået en 

kopi af vognmandens svar til kom-
munen, hvor han skriver, at han 
har indskærpet det over for folke-
ne. Jeg har også på fornemmelsen, 
at de er lidt irriterede, og det kan 
da sikkert medføre, at de sætter 
beholderen tilbage, hvor den stod. 
Og altså på fortovet, hvis det var 
der, den stod. Så husk endelig at 
sætte beholderen ved fortovet, 
men ikke på det. 
Og så tror jeg da også, at de læser 
vejrudsigten, så i tørvejr vælger de 
den hurtige model, de er jo på ak-
kord. 
 
Thomas Seeberg 

Sneen i Aagesdal og SYD 

FORÅRSMORGENSOL 
i januar 

 
I dag steg solen op og var 
  en forårsmorgensol. 
Alle egnens haner 
  og mit forårshjerte gol. 
Skoven står så bar 
  og vi er midt i januar, 
men solen - det er forårssolen 
  okkergul og klar. 
Ser du, hvor den varmer 
  på en bøgestammes hud? 
Nu sidder jeg og venter på 
  at bøgen springer ud. 

    Piet Hein 
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Generalforsamlinger 
Torsdag den 18. februar kl. 19.30 

 

         I Egebjerg Fælleshus 
         Dagsorden ifølge vedtægterne 
         som kan læses på www.egebjergfaelleshus.dk 
 
           Jan Tegner, fmd. for Fælleshuset 
 
 

         Og i Egebjergklubben 
               Dagsorden ifølge vedtægterne som kan 
            læses på www.egebjergklubben.dk  
         Forslag fra bestyrelsen:    
                 Vedtægtsændringer 
 
             Forslaget kan læses på de følgende 
             fire sider (bedes medbragt til 
             generalforsamlingen). 
                            ”Er lige til at hive ud” red 
 
               Lone Tegner, fmd. for Egebjergklubben 
 
 
   
    Der er øl, vand og vin på foreningernes vegne. Med måde naturligvis. 
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Rejsefortælling: 

Mandag vågnede vi til dejligt 
vejr, fik god morgenmad, inden 
vi lagde os på 6. etage for at få 
lidt sol på de hvide kroppe. Taxa 
ned til byen, 1 km. Vi gik en del, 
og ALT var meget anderledes. 
Vi var jo i et muslimsk land og 
beklædningen derefter, for langt 
de fleste. Vi gik ind i en fin bank 
for at veksle vores euro, men der 
følte vi os ikke tilpas, vi var for 
let påklædte, så i stedet fik vi 
vekslet i Forex (eller tilsvaren-
de). Dyppede tæerne i Det Røde 
Hav, inden vi tog os en drink på 
”Rovers Return”, en af mange 
restauranter i et kompleks, der lå 
lige ned til vandet. Vi bestemte, 
at der kunne Hans få lov til at 
give middag. På hjemturen kom 
vi til et lille center, hvor jeg en-
delig kunne få købt mig en ka-
sket. Lisbet købte en bedekæde, 
og i alt havde vi handlet for 12 
JD (små 90 kr.). Indehaveren 
fortalte, at det var ham, der lave-
de alle de smykker, der var i bu-
tikken, også en del af malerierne, 
og nu ville han i øvrigt forære os 
en gave hver. Derefter satte han 
sig til et lave grønne perleøreringe 
til mig, der passede til min øjen-
farve, og et par sorte til Lisbeth, 
der bare passede til hende. Vi var 
lidt overvældede, første gang af 
mange i løbet af ugen. Vi kom for-
bi en stor bagerforretning, den 
skulle vi da lige se nærmere på. 
Gik ind, jeg spurgte om jeg måt-
te tage et foto, og inden vi fik set 
os om, blev vi trukket med ned i 
kælderen, så vi med egne øjne 
kunne se forretningsgangen fra 
dej til fladbrød. 300.000 blev der 
bagt der på døgnets 24 timer. 
Som afslutning fik Lisbeth stuk-
ket tre fladbrød ned i en pose, så 
nu skulle vi ikke engang købe 
brød til en sandwich. 

Gennem en park + legeplads med 
børn og mødre, dem fik også kon-
takt med, for til sidst at blive låst 
ud af en vagt (i stedet for samme 
vej tilbage). Vi traskede videre til 
en Souk, basar, hvor jeg havde en 
noget underlig oplevelse, nemlig 
en ung mand, der tilbød mig pen-
ge mens jeg stod og så på varerne. 
Her kom jeg for at købe, og så fik 
jeg tilbud om penge! Lisbeth sag-
de, at det var fordi han ville have 
mig!!! Vi kom hurtig ud derfra og 
ind i en taxa. Vi var havnet i lidt 
af et rabarberkvarter og var glade, 
da vi igen var ved hotellet. 
 
Spiste som sagt mad på Hans` reg-
ning og drak vin fra Mount Nebo 
”fra det hellige land”! Da vi ville 
afslutte dagen med en drink i ba-
ren, blev vi inviteret til at sidde 
ved ejerens bord og resten af afte-

nen var gratis. Ejeren var en yderst 
interessant mand, var gift med en 
englænder, havde boet i UK to år, 
konen boede i Syrien nu, han hav-
de været borgmester i 21 år og var 
nu hotelejer på 7. år Det var så 
spændende at lytte til ham og hans 
næstkommanderende, at vi var 
helt høje, da vi kom op på værel-
set. 
 
Lis Folke 

ENENENEN DAG I AQABA/JORDAN DAG I AQABA/JORDAN DAG I AQABA/JORDAN DAG I AQABA/JORDAN    
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Nyt fra Egebjerg 
kunstforening 
 
Paris og Egebjerg 
 
Nede i Paris findes der et museum 
med kun ét billede. Billedet hæn-
ger i museets eneste sal. Salen er 
til gengæld stor, og det er billedet 
også. Billedet er en frise, som lø-
ber hele salen rundt fra gulv til 
loft. Og hvad er der så på det bille-
de? Åkander såmænd. Åkander, 
åkander og atter åkander. Maleren 
hedder Monet og når man har stået 
og kigget på alle de åkander et 
stykke tid, får man nærmest ånde-
nød.  
Sidst jeg var til kunstudstilling i 
Glashuset her i Egebjerg, kom jeg 
i tanke om Monets åkander. Ikke 
fordi der kun var ét billede på den-
ne udstilling, nej der var skam 
mange. Men fordi maleren Esther 
Hansen har den samme optagethed 
af at male naturen, så den bliver 
levende. Ikke mindst efterårsbille-
derne gav dagen en ekstra dimen-
sion. Fordi efteråret udenfor spej-
lede sig i billederne indenfor. Lav 
sol og gyldne træer. Naturen i al 
sin ufattelige variation og foran-
derlighed.  
Udover Esther udstillede kerami-
keren Vivi Rishede. Masser af 
små nisser og anden spændende 
brugskunst sådan som det skal være. 
   Jørn Vilvig 

 
 
 

Egebjergbladet 
 

10/1 2010 
Kommunalvalget den 17/11 
 
Nu er alle konsekvenser af valget i november faldet på plads. Der 

var ingen af de mere spektakulære optrin her i kommunen, og heller 

ikke hos vores naboer denne gang. 

Som det er fremgået af Ballerup Bladet, blev jeg ikke genvalgt, men 

jeg takker alle dem, der viste mig den tillid, at sætte krydset enten 

personligt eller på listen. Havde vi kommunalt fået lige så mange 

stemmer, som stemte radikalt ved Regionsvalget, havde det givet et 

mandat, men sådan har situationen været i mange år, når der sid-

der en dygtig borgmester. 

Det har været 4 spændende lærerige år, og jeg vil meget opfordre 

eller anbefale lidt yngre medborgere om at overveje at få en sådan 

”uddannelse” med på deres CV. Det skal dog ikke skjules, at der 

bruges en del tid. Af Ballerup Bladet er det også fremgået, at der i 

A-gruppen på Rådhuset er drøftet borgmesterfremtid. Men uanset 

hvilket parti man repræsenterer i kommunalbestyrelsen har jeg op-

levet, at samarbejdet er godt, og jeg har aldrig gået til møder og 

følt, at jeg skulle slæbe mig frem til det. Jeg vil nok savne det lidt 

her i begyndelsen af året, men der er jo meget andet at kaste sig 

over. Herfra skal det lyde et godt nytår til alle i Egebjerg og omegn. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Bragge 

Jørgen Bragge        Pilehøjvej 47 
2750 Ballerup  
Telefon 44 65 24 25  
e-mail: jorgen@bragge.dk  

Egebjerg januar 2010 
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Egebjerg Sportsklub holder ordi-
nær generalforsamling torsdag 
den 11. marts 2010 kl. 2000 i Ege-
bjerg Fælleshus, Agernhaven 8. 
 
Indkaldelse med dagsorden i hen-
hold til lovene udsendes til med-
lemmerne i begyndelsen af februar 
og lægges sammen med øvrigt 
materiale på 
www.egebjergsportsklub.dk 
 
Klubben har 40 års jubilæum i 

år, og vi overvejer eventuelle akti-

viteter i den anledning omkring 

19.-20. november. Vi hører meget 

gerne medlemmernes ideer og 

holdninger i den anledning! 
 
Medlemmer, der ikke måtte have 
modtaget indbydelsen til generalfor-
samlingen medio februar, kan skrive 
til post@egebjergsportsklub.dk eller 
ringe til undertegnede (6017 1953). 
 

Henrik 
Send os din emailadresse. 

Vores hæk fik et knæk!! 
                                         det fik vi også 

Vi plejer og passer vores have med glæde og bliver derfor meget kede 
af, at der er nogle personer, der ikke bryder sig om pænhed her på Kær-
vænget, hvor vi bor. 
Fotoet af hækken kan ikke gengive skadens omfang, som den er, 1 m 
bred og knækket ned til lidt over jorden. 
Ligeså er en del af vort stengærde 2 gange blevet ødelagt, ved at flere 
sten er smidt ind i haven, og der er nogle personer, der åbenbart synes, 
det er morsomt at kaste isklumper mod vort store vindue, der år efter år 
ved juletid bliver pyntet med guldkugler til glæde for os selv og andre, 
der går forbi. 
Vi er to på Kærvænget, som håber, det slutter her, og håber på nogle 
fredelige år i alderdommen. 
Godt nytår til alle – det forvoldte er jo sket. 

Flemming og Eve 
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Generalforsamlingen 2010 
holdes torsdag den 4. marts 
kl. 2000                                  
i Egebjerg Fælleshus. 
 
Indbydelse med dagsorden i hen-
hold til vedtægterne vil blive ud-
sendt til medlemmerne og lagt på 
hjemmesiden, hvor materiale til 
generalforsamlingen også vil blive 
lagt, efterhånden som det forelig-
ger.  
 
Vi vil til generalforsamlingen for-

søge at få lidt klarhed over, hvor-

dan fibernettets fremtid tegner sig, 

efter DONG’s overraskende salg 

af fiberselskabet til TDC. 

 
Så foreningens fremtid vil blive 

drøftet på denne generalforsam-

ling. 
 

Bestyrelsen 
 

 

 

 

Grundejerforeningen 
Egebjerglund Syd holder gene-
ralforsamling torsdag den 25. 
marts 2010 kl. 20:00. 
Dagsorden i henhold til vedtæg-
terne. 

 
Medlemmerne vil modtage skrift-
lig indbydelse, der sammen med 
øvrigt materiale vil kunne ses på 
www.egebjerglund-syd.dk efter-
hånden som det foreligger. 
Har du ikke modtaget din indby-
delse i  løbet af den første uge af 
marts, så skriv til 
post@egebjerglund-syd.dk eller 
ring til 6017 1953. 

Bestyrelsen 
 
 

Kommunen har sendt nedenståen-
de til orientering: 
Kommunen har gennemført et an-
lægsarbejde på Syvendehusvej 
med det formål at forbedre trafik-
sikkerheden. Der er etableret et-
sporede indsnævringer, bump, hæ-
vede flader og 40 km/t hastigheds-
begrænsning. Kommunen har 
imidlertid ikke godkendt ramperne 
til de hævede flader, da vi har en 
formodning om, at de ikke er ud-
ført korrekt og derved ikke har 
den ønskede fartdæmpende effekt. 
Ballerup Kommune har derfor 
bedt Vejdirektoratet om at lave 
kontrolmåling af ramperne. Før 
dette er sket og ramperne eventu-
elt er ændret, vil anlægsarbejdet 
ikke kunne afsluttes. 
Underskrevet Bente Fjordholt. 
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Da vi må formode, at skraldekonflik-
ten er noget, der hører fortiden til, 
mangler der kun, at vi også ved, hvil-
ke uger der bliver afhentet hvad, så 
”vores alle sammens” Egebjerg ikke 
skal ligne en losseplads. 

Kommunen har fået fremstillet en 
fiks lille tryksag, der fortæller alt om, 
hvad der bliver afhentet og hvornår, 
og de har også været så flinke at hus-
standsomdele den, men når man går 
en tur i kvarteret, virker det ikke, som 
om alle husstande har fået folderen.  

Det er ikke ualmindeligt at observere 
diverse vogne med afhentningsmate-
riale, som først vil blive tømt flere 
uger ud i fremtiden. 

Det gjorde ikke så meget, hvis vogne-
ne var placeret på parcellen, hvilket 
de i øvrigt skal efter aftalen mellem 
kommunen og vognmanden, men for 
det meste står de på fortovet til gene 
for fodgængerne. 
 

Som det fremgår af skemaet  
sker der kun afhentning i lige 
uger. 

Har du spørgsmål til kommunen an-
gående affald, er telefonnummeret 
44 77 25 25. 

Erik Hagen  

LIDT ORIENTERING OG 
ANDET OM AFFALDS-
ORDNINGEN 

Billeder fra Egebjergklubbens julehygge i 
Fælleshuset den 3. december     FOTO: PER GROTH 

Flere billeder  på næste side 

���� 
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PÅ BESØG I BLOMSTER-
VENNERNES JULESTUE 
Weekenden den 21./22. november 
Der var masser af julestemning 
og også mange mennesker i Ege-
bjerg Fælleshus den weekend, 
hvor alle blomstervennerne viste 
deres kunnen inden for alt til ju-
len hørende  - udsmykninger og 
anden pynt . 


