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Egebjergbladet bliver udgivet af
Egebjergklubben.
www.egebjergklubben.dk
Formand Lone Tegner
formanden@egebjergklubben.dk
Tlf. 4497 5943, mobil 2264 1263
Deadline for næste nummer:
August: Den 10. kl. 12

Du kan leje
Egebjergklubbens grill
med tilbehør for kun 100 kr.

Bladet forventes omdelt den 21.-22. / 8.

Grillen er 50 x 80 cm.
med regulerbar rist i rundjern
Grillen har håndtag og hjul.

Følgende deadlines:
September: Den 7.
Oktober: Den 5.
November: Den 2.

EGEBJERG FÆLLESHUS
www.egebjergfaelleshus.dk
Formand Jan Tegner

Tilbehør:
Weber grillstarter
3 grilltænger
3 grillpaletter

Aug.
-

-

Sep.
-

-

2. Blomstervennerne
3. Seniorklubben
10. Kulturhistorisk selskab
14. Gourmetklubben
28. Sportsklubben
6. Blomstervennerne
7. Seniorklubben
26. Bridgeklubben
27. Øl&Vinmagerlavet
30. GF Syd

formanden@egebjergfaelleshus.dk

Tlf. 4497 5943, mobil 4127 0175

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

650
950
1600
1600
2550

Velegnet til party e. lign.
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).

3100

Grill og tilbehør skal afleveres rengjort. Skader og
mangler erstattes af lejer.

Gebyret er 150 kr. pr. udlejning,
og der erlægges 1.000 kr. i depositum.

Husk depositum 500 kr. når
du henter.

Der er trådløs netadgang i Fælleshuset for medlemmer af tilknyttede foreninger og password
udleveres i baren eller af den tilsynsførende.
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Grillen kan reserveres
hos: Jan Tegner
Tlf. 4497 5943 /
mobil 4127 0175
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Midsommerfest 23. juni
Som omtalt i sidste Egebjergblad er der nu gang i billetsalget
til Egebjergklubbens midsommerfest, men da salget først stopper 17. juni, kan det stadig nås. Så hvis du endnu ikke har købt
billet, så er det nu, du skal en tur omkring Grillen eller TorsdagsTræf og få det gjort.
Det fleste, der besøger os Skt. Hans aften, plejer også at gå ned
til Teglværkssøen for at se Fællesvirkets bål og høre båltalen.
Vi har netop fået oplyst, at talen i år bliver ved Peter Als, lederen af fritids-og ungdomsklubben KLUB NORD.
På gensyn

TorsdagsTræf holder ferielukket
Sidste Torsdagstræf før ferien er den 17. juni og første TT efter ferien er den
5. august.
Hvis man ønsker at leje lokalerne i ferieperioden, henvises til Fælleshusets
hjemmeside www.egebjergfaelleshus.dk under Regler for leje.
Hvis man ikke har internetadgang eller ønsker nærmere informationer, kan
henvendelse rettes til tilsynsførende Jan Tegner på telefon 4497 5943 eller
mobil 4127 0175
Vi ønsker læserne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer.
På Egebjergklubbens/Fælleshusets vegne
Formændene
Kom til Egebjergklubbens Skt. Hans arrangement i Egebjerg Fælleshus

3

Egebjerg juni-juli 2010

SKOVTUR MED
KULTURHISTORISK SELSKAB
Tirs. d. 22. juni arrangerer Kulturhistorisk
Selskab en skovtur med medbragt madkurv
(inkl. drikkevarer). Vi mødes kl. 12.30 ved
indgangen til skoven (ved "Vogteren" - "vores"
egetræ) - for enden af Pileagervej.
Vi går ned til det hyggelige hjørne af "vores"
skov mellem Gisselfeld bro og det gamle egetræ "Grenaderen" (ca. ½ times gang). Her ved
den lille sø indtager vi så vores medbragte
mad til akkompagnement af fuglesang og frøernes kvækken.
Per W. fortæller lidt om flora og fauna.
Alle er velkomne.
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AZORERNE - EN NATUROPLEVELSE

I starten af maj var vi på en charterrejse med Bravo Tours til Azorerne, som ligger langt ude i Atlanterhavet. Denne portugiske øgruppe består af 9 øer, men i turistforbindelse er det nok øen Sao Miquel, der er den mest interessante.
Denne ø er lidt større end Falster
og Møn tilsammen.

det vrimler med blomster. Den
mest udbredte plante er nok hortensiaen, men også azalier, rhododendron, kamelier og vilde liljer
findes overalt. Ud over de vilde
planter er der også smukke parker
med mange specielle træer og anden spændende vegetation. For

nytteplanternes vedkommende er
det mest ananas, vin og te man dyrker.
Sao Miquel består af udslukte vulkaner med fantastiske kratersøer. I
og omkring byen Furnas i øens østFortsættes næste side

Vi rejste med et vennepar der havde været der flere gange før, og vi
havde naturligvis set fotos og fået
beskrevet hvor smukt der var, og vi
blev ikke skuffede. Der er simpelt
hen en flora uden sidestykke. Det
vilde planteliv er yderst frodigt, og
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gada, en by der er kendetegnet ved
flotte fortovsbelægninger og renhed. Det var også helt fint, men
man skal ud på øen for at få de helt
store naturoplevelser. Vi lejede bil
i 4 dage og kom meget rundt, men
hvis man ikke har mod på det, var
der mange arrangerede udflugter
fra bureauets side. Det var ret dyrt
at leje bil, så hvis man ikke kan slå
sig sammen med andre, er det nu
nok billigere at tage med på udflugterne og måske også mere bekvemt.

lige ende, er der stadig vulkansk
aktivitet i undergrunden. Det syder,
bobler, damper og der lugter meget
kraftigt af svovl.

lysguirlander, og så er der den ene
procession efter den anden. Der var
også en del fyrværkeri, men det var
vi nu ikke vildt imponerede af, for
det var mest knald og bang og ikke
De fleste der rejser dertil gør det
som vi oplever det i Danmark. Vi
nok for at få en naturoplevelse og oplevede også at se de meget retikke af kulturelle årsager. Vi var
troende kravle rundt om en meget
dog heldige, for netop da vi var der stor plads på deres bare knæ inden
var der en religiøs festival, som
de kravlede ind i kirken og bekendsatte hovedbyen Ponta Delgada på te deres synder. For de fleste danden anden ende. Det er en årlig be- skere er noget sådant ret uforståegivenhed, som falder 5. søndag ef- ligt, men vi fornemmede også at
ter påske, men det varede nu 6 da- mange portugiserne rystede lidt på
ge, og vi nåede at få det hele med. hovedet af det.
Man hylder en bestemt helgen, og
byen er dekoreret med blomster og Vi boede i hovedbyen Ponta Del
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Så er der lige klimaet. De fleste
kender Azorerne fra radioens vejudsigter, hvor vi altid har hørt om
høj-eller lavtryk over Azorerne.
Vejret er meget omskifteligt, og
selv om man om morgenen ser en
masse blå himmel, er det med garanti ikke noget der varer hele dagen. Det skifter hele tiden, så pludselig kommer der en lille skylle
oppefra, hvorefter det klarer op
igen. Når vi på vores bilture kørte
rundt og lige trængte til en forfriskning eller lidt frokost, var det særdeles svært at finde steder hvor vi
kunne sidde udenfor. Det har sikkert den naturlige forklaring at man
aldrig ved hvornår der kommer en
byge. På grund af golfstrømmen er
temperaturen faktisk ret konstant
hele året, med 15 til 24 grader om
dagen som yderpunkter.
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Som sagt var vi der i første halvdel
af maj, men hvis vi skal derned
igen, vil vi nu nok vente en måneds
tid. Dels var det lidt koldt når vi
var oppe i højderne, og dels var
hortensiaerne kun lige begyndt at
røre på sig, så den blomstring gik
vi glip af. Der var nu så meget andet der blomstrede bl.a. azalierne.
Frodigheden var overvældende og
vi fandt også ud af at grønt er mange ting.
Vi havde en dejlig ferie på Azorerne og jo vi gør det nok igen.
Jan og Lone Tegner
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SMØRHULLET fortsat
I majnummeret kunne man
læse en artikel om den del af
Hjortespringkilen, som ligger
umiddelbart syd for Egebjerg,
og i dette nummer bevæger vi
os over på den anden side, den
vestlige, af Skovvej.
Det åbne land mellem Ballerup og Måløv
Skovledmosen ligger mellem Ballerup By og Jonstrup Vang, umiddelbart vest for Skovvej. Mod vest
og nord grænser Skovledmosen op
til de åbne arealer ved Ballerup Rideskole. Terrænet er kuperet. De
højeste punkter i området er ca. 30
moh., mens vandspejlet i Skovledmosen er ca. 23 moh. Mosen består
af tre søer. Fra et stemmeværk placeret i den mellemste sø er der afløb til søerne i Jonstrup Vang og
resten af Værebro Å-systemet.
Skovledmosen præges af den tætte
træ- og buskvegetation, der omkranser især den sydlige og den
mellemste sø. Omkring den nordlige sø findes en smal, men artsrig
rørsump samt bredarealer i vekslende stadier af tilgroning.
Den nye bebyggelse Egebjerg op-
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ført i begyndelsen af 1990’erne har
beslaglagt hidtil åbent land. Kvarteret består i dag af ca. 900 blandede andels-, leje- og ejerboliger fordelt på 25 forskellige boliggrupper
hver med sit arkitektoniske særpræg. Husene har ofte individuel
farve og form, og der er udlagt forskellige haveanlæg og grønne friarealer i området. Området indgår
ikke længere som en del af Hjortespringkilen.
Området omkring rideskolen har
store arealer med permanent græsning, der grænser op til skovbrynet
i Jonstrup Vang. Det nordligste af
områdets vandhuller er et karaktergivende landskabselement på
grund af spredt opvækst af rød-el,
birk og andre vedplanter, der omkranser vandhullet. Arealerne i tilknytning til rideskolens bygninger
er udlagt til ridebaner.
Landskabet omkring villabebyggelsen Kildesvinget er den sydlige
skrænt af en tunneldal. Fra Kildebakke er der udsigt over dalen og
de mange afløbsløse lavninger,
hvoraf en del rummer vandhuller.
Her findes også et opholdsområde
med borde og bænke. Området er
gammelt overdrev og meget varieret med flere småsøer, hvoraf flere
er udmærkede til lystfiskeri. I områdets vestlige del findes en græsset birkelund. Enkelte steder er der

inden for de seneste år gennemført
kunstig skovrejsning i skarpt afgrænsede parceller.
Området har varierede terrænforhold med 42,8 m som det højeste
punkt og de laveste vandspejlskoter
i ca. 30 moh. Vegetationen kan
groft opdeles i tre typer; nåleskov,
frugtplantage og skovmose. Skovmosen med pil og rød-el omgrænser et par mindre søer. Nåleskoven
er tæt, domineret af rød-gran og
har en artsfattig bundvegetation.
Plantagen, som udgør det største
areal (ca. 7 ha), blev anlagt i
1950’erne, og blev drevet som erhvervsmæssig æbleplantage indtil
1972. I dag er plantagen åben og
frugten er til fri afbenyttelse. Nedfaldsfrugten tiltrækker desuden
mange småfuglearter, råvildt og
mindre pattedyr.
Omkring Jonstrupvej findes bla. en
planteskole, gartneri og nyttehaver
samt et mindre areal med en industrigrund,
Naturparken dækker et areal på ca.
68 ha. Landskabet er bakket og
brydes af den øst-vestgående dal
mod Måløv Rende og den nordsydgående dal mod Brændemosegrøften. Terrænet varierer fra kote
27 m (Brændemosen) til kote 48,5
m (Østerhøj). Naturparken fremtræder som et typisk østdansk kulturlandskab med åbne marker,
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omlagt til økologisk drift i 1993 og
der er udlagt dyrkningsfri randzoner langs de levende hegn og vådområder. Markerne er alle små, på
grund af de gamle matrikulære afgrænsninger, som endnu er markeret af levende hegn. Hegnene er
værdifulde såvel landskabeligt som
biologisk. Fra Østerhøj er der udsigt over området. Det er tilladt at
færdes i de dyrkningsfri bræmmer
og der er indrettet forskellige faciliteter for friluftslivet f.eks. borde,
bænke, naturlegeplads, boldbaner
og informationstavler.
Et område langs Måløv Parkvej
syd for Østerhøjskolen er udlagt til
fremtidigt byområde med boligbebyggelse. Området er i dag åbent
agerland, som støder op til Østerhøj Naturpark.
Området omkring Brændemosegård indeholder et stort antal dødishuller med moser, sumpskove og
småsøer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Der er desuden en del grøfter og mindre vandløb. Selve Brændemosen er omgivet af villabebyggelse med haver
og hønsegårde.

markskel og levende hegn. Området indeholder mange forskellige
naturtyper med skov, moser, søer,

vandløb, græssede arealer samt en
tidligere planteskole, der er sprunget i skov. De dyrkede arealer blev
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Du behøver ikke at afgive materialet for evigt. Hvis vi må låne det
nogle dage, kan vi få lavet kopier.
-----------------Badmintonsæsonen 2009-2010 er
slut med udgangen af maj 2010.
Vi regner med at starte næste sæson den 10. august. Nærmere vil
fremkomme.

Historisk materiale
efterlyses stadig!
men ikke længere
til et festskrift…

SaXet fra POLITIKEN

Den 20. november bliver nok holdt
en jubilæumsfest; også herom vil
nærmere fremkomme, men reserver dagen/aftenen.
Henrik

Klubben fylder 40 år til november,
og vi overvejede et lille jubilæumsfestskrift i den anledning. Den ide
har vi nu forladt og går i stedet efter en historisk fremstilling på
www.egebjergsportsklub.dk
Med uvurdérlig assistance fra
Egebjergbladets redaktør regner vi
med inden længe at gå i gang med
det.
MEN: Ligger du inde med viden
og/eller materiale om klubben eller kender du nogen der gør, hører
vi fortsat meget gerne nærmere.
Skriv til
post@egebjergsportsklub.dk eller
ring til undertegnede på 60171953.

10

Han blev ved med at sige ”ærlig talt”
så ham er der noget muggent ved!
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noget som helst! Derefter gav han
ordet til Ordensmarskal Lone TegEn bemærkning faldt om hvor ma- ner.
gelige forsamlingen var blevet,
med alle de medbragte høje stole. Lone bad os alle holde et minuts
Det vil være passende hvis Skov- stilhed til ære for vores, nu afdøde,
mangeårige ”La Presidente”. Anita
og Naturstyrelsen til næste år har
Mørk var, om nogen, synonym
placeret et hesteskoformet bord
med Foreningen til Pinsens Bevabare til Foreningens medlemmer.
Eller en skurvogn i tilfælde af regn relse.
samt toiletter på hjul. Måske vi bør
ansøge Tipsmidlerne om et tilskud. Ordensmarskalen tjekkede derefter
medlemslisten, om et medlem var
Pjat …
til stede, havde meldt afbud eller
ikke havde meldt afbud. To gange
Efter 1½ times tid med masse af
dejlig mad og drikke, mente Ulla, uden afbud betyder, at medlemmet
slettes af listen. Et medlem blev
at det var tid til Vikingespillet
(eller Kongespillet) og et par hold slettet. Til gengæld fik vi to nye
blev dannet. Det lykkedes for Jytte medlemmer, Nina Christensen og
Charlotte Mørk, der begge blev
at ramme Kongen både for modfundet værdige.
standerne og for eget hold, godt

Foreningen til Pinsens Bevarelse
Referat
I år faldt Pinsedag den 23. maj, og
efter aftale skulle Foreningens
medlemmer mødes Ved Skovgærdet kl. 12.00. I alt 13 medlemmer
og to gæster havde fundet det glade
smil frem, og efter at have hilst
pænt goddag gik vi i samlet flok til
Målpladsen for at nyde den medbragte proviant.
I år skulle vi ikke ”kæmpe” om
pladsen, men nogen havde flyttet
”vores” træstammer lidt længere
ind i skovkanten. Vi fik placeret
vores tæpper, stole, borde m.v., og
snart efter blev der skålet og ønsket
god pinse. Vores optimisme m.h.t.
vejret holdt ikke, der kom ingen sol
frem, og da der samtidig var en kedelig vind, blev det lidt af en kold
fornøjelse at deltage. Men en fornøjelse, trods alt.

gået af en førstegangsspiller.
Sidste punkt på dagsordenen var
Kl. 14.00 blev generalforsamlingen valg. Lone Tegner modtog genvalg
indledt. Ib Mørk berettede, at der i som Ordensmarskal, Lis Folke som
Skriver, og som valg af Præsident
foreningsårets løb ikke var sket
…………..
.Forsættes på bagsiden
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blev Ole Bech foreslået og valgt.
Ole, (herefter Le President) takkede for valget, og han lovede at ville
gøre sit yderste for at løfte arven.
Næste møde afholdes søndag den
12. juni 2011.
Herefter blev der serveret røget
kringle.
Foto: Jens Gade

Vi vil gerne nævne pæonmarked – se et
udvalg på www.ballerup-planteskole.dk,
hvor det elektroniske tilbudsblad kan ses
ved at klikke på ”Tilbud” nederst på forsiden
og derpå på billedet af avisen i øverste
venstre hjørne på næste side. Der kan man
se silkepæoner i flere varianter til kr. 100,- 3 stk. kr. 250,- (spar kr. 50,-) samt økologiske midler til rensning af havedammen.
Kom og se vore mange springvand og
vandmiljøer til ude og inde. Stil det på terrassen og nyd lyden af det kølende vand,
der risler i sommervarmen.
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