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Egebjerg marts 2010
Med læserne mener jeg også interesseforeningerne og ikke mindst grundejerforeningerne.

Deadlines for første halvår af 2010
Deadline for næste nummer:
April: Den 6. kl. 12
Følgende deadlines:
Maj: Den 4.
Juni: Den 1.

Marts
April
Maj
-

d. 23. GF Aagesdal generalf.
d. 25. GF Syds generalfors.
d. 6. seniorklubben
d. 8. GF Tranemosen
d. 10. Sportsklubben
d. 12. Blomstervennerne
d. 20. GF Pilehøj
d. 22. GF Egebjerghøj
d. 23. Billardklubben
d. 29. GF Skovbo
d. 3. Blomstervennerne
d. 4. Seniorklubben
d. 30. Gourmetklubben
d. 31. Øl&Vinmagerlavet

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

Fra den 1. januar bliver gebyret ved
udlejning 150 kr., samtidig hæves
depositummet til 1.000 kr.
Der er trådløs netadgang i Fælleshuset for medlemmer af tilknyttede
foreninger, og password udleveres i
baren eller af den tilsynsførende.
Forsidemotivet er tegnet af billedkunstneren
Kirsten Seeberg
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Engang for ikke så forfærdelig længe siden var der her i bladet en hel del beboerannoncer. Det er gratis at indrykke beboerannoncer, og det uanset om man efterspørger noget, eller om man gerne vil af
med noget. Der er heller ingen forskel på,
om annoncøren vil give genstanden væk,
eller det koster en masse penge. Der var
ligeledes for nogle år siden en babysitterliste, hvor store børn og unge mennesker
tilbød deres arbejdskraft. Det kunne også
være tilbud om hundeluftning samt hjælp
til andre gøremål. Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser.
Og nu til noget helt andet! Hvis du ligger
inde med et godt motiv til en forside til
bladet, må du endelig give lyd fra dig.
Der er kun to betingelser: Motivet skal
være relevant for årstiden og for Egebjerg, og så er det naturligvis heller ikke
nogen skade til, at det er af en god kvalitet.
Det er ikke muligt ene mand, at have fod
på, hvad der sker i hele kvarteret, så hvis
du ser noget, du mener kan have interesse
for andre end dig selv, så giv bladet et
praj. Der står både telefonnummer og
mailadresse på side 2.
Dette er ikke en klagesang; jeg synes, det
er meget fornøjeligt at tilrettelægge bladet, men det ville være endnu sjovere,
hvis der kom noget mere stof fra læserne.

EH

FORÅRETS SEJR
Vejrtrylleri
Hvor frydefuldt et forårstegn
For vintertrætte sind at se:
Den barske byge vintersne
Som falder mod en forårsegn . . .
Men før den nåer den snefri jord
Med årets første forårsflor,
Forvandles til en forårsregn
Gruk
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Egebjergnettet –
nu på lavt blus!
Antenne- og Bredbåndsforeningen
EGEBJERGNETTET afholdt
mandag den 4. marts 2010 generalforsamling, hvorfra kort kan
nævnes følgende, idet referatet i
sin helhed kan ses på
www.egebjergnettet.dk
Jan Tegner blev valgt til dirigent
og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig.
Bent Kristensen resumerede i beretningen, der blev godkendt, bestyrelsens aktiviteter i det forløbne
år. Der har igen i 2009 været tale
om en meget udpræget ”træden
vande”, medens vi ventede på en
endelig melding fra DONG om
tidspunkter for fibernettets etablering og ibrugtagning. Det koordineres som bekendt med gennemførelse af kommunens belysningsplan, som også har været udskudt

nogle gange. De seneste meldinger
er - traditionen tro - at man regner
med at gå i gang næste år.
Vi har i 2009 holdt et par bestyrelsesmøder, der især drejede sig om
etableringen af den trådløse router
til Egebjerg Fælleshus og om afholdelse af informationsmødet om
overgangen til digitalt TV.
På et bestyrelsemøde i januar 2010
drøftedes situationen efter at
DONG har solgt fiberforretningen
til TDC, hvis ejere angiveligt har
seriøse overvejelser om at sælge
hele eller dele af TDC. Der er ikke
mange oplysninger at få, men fiberforret-ningerne er nu overført
til TDC.
Vi har i den situation svært ved at
tro på, at vi vil kunne opnå et tilbud fra TDC eller andre, der matcher det tilbud, vi havde fra
DONG.
Under den efterfølgende spørgsmål/svar-runde fremkom, bl.a.
meget andet: Fra starten af arbejdet var formålet primært at opnå
væsentligt lavere priser og højere
hastigheder. Det har vi i dag!
Vi kan nu vælge at nedlægge foreningen eller fortsætte med et meget lavt aktivitets-niveau, indtil
noget interessant måtte dukke op,
jf nedenfor.

Regnskabet, budgettet og forslaget om uændret kontingent blev
vedtaget.
Der blev valgt to nye bestyrelsesmedlem-mer, Aksel Jørgensen og
Chr. Sørensen. Øvrige valg var
genvalg.
Under punkt Eventuelt argumenterede
mødedeltagerne for foreningens
fortsatte beståen, herunder eksempelvis med følgende:
Der sker virkelig meget på tele og
IT området i disse år; fortsæt med
at informere om det på møder eller
på hjemmesiden. Medlemmerne
bedes bidrage hertil gennem
post@egebjergnettet.dk
Der kan fremover opstå situationer, hvor foreningen igen vil kunne spille en mere aktiv rolle; hvor
vi i givet fald ville være henvist til
at stable en helt ny forening på
benene.
Efter en længere diskussion blev
der ved håndsoprækning konstateret énsstemmig tilslutning til, at
foreningen fortsætter med det aktivitetsniveau, bestyrelsen måtte
finde relevant.
Henrik Jensen, Referent
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Ændringer af busserne i Egebjerg

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.
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Den 28. marts kommer der større
ændringer for buslinierne 151,
167 og 154E. Disse ændringer
har allerede været besluttet af de
berørte kommuner og Movia i
foråret 2009.
Ændringerne er som følger:
• Linie 151 nedlægges i Herlev.
• Linie 165 ændres/nedlægges
(Lyngby/Bagsværd til Værløse).
• Linie 167 ændres/nedlægges
og vil ikke længere køre ad
Ring 4 til Bagsværd station
og Værebroparken.
• Linie 154E ændres, og kører
ikke længere til Værløse, og
bussen kommer derfor heller
ikke forbi Egebjerg. Fremover bliver ruten: Hundige
st. - Høje Taastrup - Malmparken st. - Lautrupparken Klausdalsbrovej - Gladsaxe
Trafikplads.
• Ny Linie 165, der erstatter
de tidligere linier 151, 167
og 165: Lyngby st, Bagsværd st, Værebroparken,
Tibbevangen, Åvej, Tibberup
Alle, Skovbovænget, Kikudbakken, Syvendehusvej/
Egebjergvej, Sortemosevej/

•

•

Hækmosen, Ring4/ Skinderskovvej, Hjortespringbadet, Hjortespring Skole, Persillehaven, Borgerdiget, Herlev Bygade, Herlev Bymidte,
Herlev St.
Linie 165 overtager således
151's strækning fra Egebjerg
til Herlev station, og modsatte vej går det videre til Bagsværd og Lyngby Station.
Turen til Hareskov Station
vil kræve en lidt længere gåtur, da 165 ikke holder tæt
ved stationen. Det nærmeste
stoppested bliver ved Skovbovænget/Skovmose alle. I
stedet for Hareskov Station
var et alternativ at tage turen
helt til Bagsværd Station og
tage S-toget derfra.
Der oprettes en ny linie 168,
der vil få en rute, der omtrent
vil bestå af den gamle 151's
rute fra Herlev Station til
Gammel Klausdalsbrovej/Kai
Dige Bach med en lille tur
rundt ved Lille Birkholm, og
så retur til Herlev station
over Tvedvangen som med
den gamle linie 167.
Den ny linie 167 vil tage
rundturen i modsat retning af
linie 168.
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•

Ny linie 151 i Furesø/Værløse:
Laanshøj, Værløse station,
Kollekollevej, Skovløbervangen, Fægyden, Gammel Hareskovvej via Hareskov station,
Åvej, Tibberup Allé, Skovmo-

se Allé, og Gammel Hareskovvej via Hareskov station og
tilbage til Kirke Værløse.
På http://moviatrafik.dk bliver ændringerne annonceret ca. 14 dage,

før de træder i kraft.
http://rejseplanen.dk er allerede
opdateret, så der anvendes de nye
ruter for rejser fra og med den 28.
marts.
Frank Damgaard
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Egebjergklubbens generalforsamling den 18. februar 2010
Efterfølgende indeholder et
resumé af generalforsamlingen. Referatet og formandens beretning kan i
deres helhed ses på
www.egebjergklubben.dk
(under Om klubben).
Hans Østergaard blev også her valgt
til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet
og dermed beslutningsdygtig.
Fra formandens beretning, der
blev godkendt, kan kort nævnes:
•

•

I 2009 festligholdt vi klubbens 40-års jubilæum med
afholdelse af en stor fest med
ca. 125 deltagere, inkl. de
særligt indbudte. Klubben fik
en del pengegaver, som efterfølgende er omsat i bl.a. den
nye skillevæg, som Fællesvirket havde øremærket deres
gave på 10.000 kr. til, samt
duge, potteplanter, dartspil
m.v.
I 2009 holdt vi tillige sammen
med Fællesvirket det efterhånden traditionelle valgmøde i forbindelse med kommunalvalget. Denne gang aftaltes
som noget nyt at overveje af-

Dirigentenm, Hans Østergaard, erklærer generalforsamlingen for lovlig

•

•

•
•

holdelse af endnu et møde ca.
midtvejs mellem to kommunalvalg.
Vi har derudover holdt de fire
traditionelle arrangementer:
fastelavn, midsommer, banko og julehygge, som var
pænt besøgt.
TorsdagsTræf synes igen så
småt at være i fremgang, og
de torsdage, hvor Egebjergbladet er klar til udbringning i
weekenden, holder vi en fællesspisning, hvor alle er velkomne.
Bladet kører fortsat upåklageligt.
Vi benyttede opfordringen på

FOTO: Ayoë Thürmer

generalforsamlingen 2009 om
at indføje noget om budget og
forslag i vore vedtægter til at
kigge disse ret grundigt efter,
jf. senere på dagsordenen.
Det kan på den baggrund konstateres, at bestyrelsen har haft travlt i
det forløbne år.
Formanden sluttede af med at takke alle, der støtter klubben økonomisk, herunder især grundejerforeningerne, og de, der giver en hjælpende hånd ved arrangementer.
Hun takkede Egebjerg Grillen for
hjælp ved billetsalg til diverse arfortsættes næste side
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rangementer samt Flemming Adrian for billeder til opslagstavlen.
Der var også en tak til Erik Hagen
for hans arbejde med bladet, og til
Kirsten Seeberg, der igen i 2009
har leveret nogle flotte forsider til
bladet.
Endelig takkede hun den øvrige
bestyrelse for samarbejdet samt
de ægtefæller, vi tillader os at
trække på. Alle har virkelig givet
den en skalle i et heftigt år med
usædvanlig mange møder - ikke
mindst i forbindelse med jubilæet.
Regnskabet, der viste et overskud
på 19.000 kr., blev ligesom senere
budgettet for 2010, godkendt.
Der blev fra medlemmerne fremsat
følgende forslag, der blev behandlet
som anført i kursiv:
•
Afholdelse af førstehjælpskurser foreslås genoptaget.
Bestyrelsen vil se på det.
•
Afholdelse af en
”advokataften” f.eks. om den
nye arvelovgivning. Bestyrelsen vil overveje forslagets
gennemførelse.
•
Visning af f.eks. sportsbegivenheder som VM i fodbold
på ”storskærm”. Mulighederne undersøges nærmere i
samarbejde med forslagsstilleren.
•
Udlevering af Egebjergklubbens folder til nye beboere
gennem grundejerforeningerne synes at svigte i praksis.
Bestyrelsen ved, at den bliver
brugt, og den kan findes på
nettet. Der er nu foretaget lidt
redaktionel tilretning, og den
påregnes optrykt i Egebjergbladet ligesom grundejerforeningernes bestyrelser senere
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•

•

vil blive informeret om formålet med folderen.
Afholdelse af ”forfatter/
litteraturaften(er)” f. eks.
ved bibliotekets mellemkomst. Bestyrelsen overvejer
forslaget.
Information om placering og
betjening af hjertestartere.
Bestyrelsen vil undersøge og
efterfølgende informere om
resultaterne i Egebjergbladet.

Fra bestyrelsen forelå et forslag om
vedtægtsændringer. Baggrunden var
et par forslag på generalforsamlingen i
2009, og bestyrelsen fandt så, at en
mere gennemgribende revision kunne
være formålstjenlig.
Forslaget til vedtægtsændringer blev
herefter gennemgået og drøftet
punkt for punkt, og efter et hurtigt
udvalgsarbejde om 3-4 enkeltpunkter - og en enkelt afstemning, jf.
efterfølgende - kunne dirigenten
konstatere, at vedtægtsændringerne
var énstemmigt vedtaget. De kan nu
ses på www.egebjergklubben.dk
Det emne, der gav anledning til divergerende holdninger, var det i §5
nævnte om, at hver parcel kun vil
have én stemme. Efter en debat om
dette punkt blev der foretaget en
afstemning, der viste overvejende
flertal for, at hver parcel kan have
max. to stemmer.
Valgene blev foretaget i énstemmighed, og resultatet vil fremgå af
den bestyrelsesliste, der vil blive
optaget her i bladet.
Under punktet Eventuelt blev anført, at det er vanskeligt at få klarhed
over Egebjergklubbens og Fælles-

husets rygepolitik. Ved nogle arrangementer ryges der, men ikke
ved andre. Burde vi ikke gøre huset
røgfrit?
Lone Tegner svarede hertil,
•
At klubben har rygeforbud
ved børnearrangementer,
•
At der ikke stilles askebægre
frem til arrangementer med
spisning, og det synes i øvrigt
at være blevet således, at det
meste af rygningen foregår
udendørs.
•
At emnet rygepolitik er omtalt
på
www.egebjergfaelleshus.dk
Der udspandt sig traditionen tro en
længere debat for og imod fastlæggelse af en rygepolitik for klubben/
huset. Det blev herunder blandt meget andet fra flere sider anført, at et
totalt rygeforbud formentlig ville
have en så negativ effekt på de private udlejninger, at huset næppe
ville kunne overleve økonomisk.
Det må overlades den enkelte arrangør/lejer at overveje spørgsmålet for
eget vedkommende.
Dirigenten sluttede - ligeledes traditionen tro - med at takke forsamlingen for god ro og orden.
Henrik Jensen

Mine herrer! Vi taler for meget og siger for lidt
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Egebjerg Fælleshus’ generalforsamling torsdag den 18. februar 2010
Formanden Jan Tegner bød velkommen.
Punkt 1: Valg af dirigent
Hans Østergaard blev valgt og kunne
berette, at generalforsamlingen var
lovligt varslet med annoncering i
Egebjergbladet.
Punkt 2: Formandens beretning
ved Jan Tegner
Beretningen kan i sin fulde ordlyd
læses på fælleshusets hjemmeside:
www.egebjergfaelleshus.dk
Beretningen blev godkendt.
Dirigenten henstillede til, at hvis nogen kendte nogen til stillingen som
tilsynsførende, kunne man kontakte
formanden for Fælleshuset.
Punkt 3: Regnskab for Fælleshuset
ved Svend Jensen
Regnskabet blev gennemgået og Fælleshuset kommer ud med et lille overskud på kr. 3.222,30 og en formue på
kr. 51.098,16.
Under kommentar til regnskabet blev
der spurgt til huslejen i 2010, hvorfor
den er lavere end i 2009. Årsagen til
at huslejen i 2009 er højere skyldes
en yderligere hensættelse til huslejen
under punktet ”Hensættelser: Husleje” i status.
Det blev ligeledes udtalt, at kr.
2.500,00 om året til en ny tilsynsførende er for lidt. Svaret var, at den
tilsynsførende yderligere får kr.
150,00 pr. udlejning direkte fra lejeren, og så kan beløbet godt komme
op på kr. 10.000,00 om året.
Regnskab med budget blev vedtaget.

Den ”Siddende” bestyrelse. Fra venstre: Svend Jensen kasserer, Jan Tegner formand og sekretær Karen Heide

valgt som revisorer og Karin Thorsen
som revisorsuppleant.
Punkt 7: Eventuelt
Her blev der spurgt til Fælleshusets
rygepolitik.
Iflg. Kommunen er Fælleshuset ikke
at betragte som et offentligt rum, så
derfor kan lejeren eller interesseforeningen selv bestemme, om der må
ryges. Derfor har vi ikke et opslag om
rygning forbudt.
Fra salen blev der udtalt, at hvis vi
siger nej til rygning i lokalerne, så vil
det gå ud over udlejningen.
Fælleshuset skilter med rygepolitik-

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Jan måtte lige fortælle, at der for 14
dage siden havde været hærværk,
knivstikkeri mm i Fælleshuset under
en udlejning. Lejeren hæfter for skaden, og vi håber selvfølgelig ikke, at
vi får mere af den slags.
Jan takkede William for hans mange
år som tilsynsførende, Erik for hans
arbejde i bestyrelsen og Lis Folke
som afgående webmoster.
Jan takkede dirigenten og den øvrige
bestyrelse for samarbejdet, og hvis
nogen ellers kunne tænke sig at være
med til at leje Fælleshuset ud, så var
man meget velkommen.

Punkt 4: Indkomne forslag
Ingen.
Punkt 5: Valg af bestyrelse
Jan Tegner, Svend Jensen, Karen
Heide, William Bierregaard og Bjørn
Kraglund er villige til genvalg, mens
Erik Hagen ikke ønsker genvalg.
Kurt Christensen er villig til at gå ind
i bestyrelsen og blev valgt.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på
førstkommende møde, mandag den
22. februar 2010.
Punkt 6: Valg af 2 revisorer og 1
revisorsuppleant
Jørgen Bragge og Kirsten Hagen blev

ken. Der hænger et opslag på opslagstavlen, ligesom det står på vores
hjemmeside
www.egebjergfaelleshus.dk og endvidere får private lejere skriftlig information om rygepolitikken i forbindelse med lejemålet.
Der kom også en kommentar om, at
Fælleshuset skulle tage de nuværende
vedtægter op til revision i lighed med
dem, Egebjergklubben skulle sætte på
deres dagsorden her til aften.
Der blev ligeledes henstillet til, at
Fælleshuset må gøre lejere opmærksomme på, at fyrværkeri kun er tilladt
i perioden 1. december – 5. januar, og
hvis fyrværkeri skal benyttes ud over
dette tidsrum, skal der indhentes tilladelse hos politiet. Der blev svaret, at
det allerede er indføjet i den private
lejekontrakt.

William Bierregaard blev ”begavet” for mange
år som Fælleshusets tilsynsførende.

Referent
Karen Heide
9
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Hjertestartere i Egebjerg??

På www.egebjergklubben.dk har
der i nogen tid været en kort omtale af hjertestartere med link til
Trygfondens hjemmeside
www.hjertestarter.dk, hvor man
bl.a. kan få en god indføring i brugen af hjertestartere.
Der er tillige omtaler af flere eksempler på, at hjertestartere har
reddet liv, f.eks. så tæt ved som i
Værløsehallen.
På www.hjertestarter.dk er der et
kort over hjertestartere i Danmark,
således at man hurtigt kan finde
den nærmeste tilgængelige hjertestarter. Der arbejdes på at gøre
kortet til et værktøj for 112, således at man ved rekvirering af en
hjerteambulance ad den vej straks
kan blive instrueret om eventuelle
let tilgængelige hjertestartere og
betjeningen heraf.
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Søger du på 2750 på kortet, vil det
fremgå, at Egebjerg og omegn ikke har hjertestartere i området,
men at der findes en del i resten af
kommunen.
Emnet blev taget op på Egebjergklubbens generalforsamling den
18. februar 2010, hvor det bl.a.
blev oplyst, at kræfter i sportsklubben og i Fællesvirket i nogen
tid har arbejdet på at få den i
Egebjerghallen placerede hjertestarter på nævnte kort. Dette har
Egebjergskolen hidtil modsat sig
med den begrundelse, at der ikke
er offentlig adgang til hallen (som
i parentes bemærket er frit tilgængelig i hele skolens åbningstid……).
Der arbejdes nu på flere leder på
at få hjertestarteren på kortet, evt.
i forbindelse med en flytning til en

anden lokalitet, helst med døgnadgang, ligesom mulighederne for finansiering af yderligere én eller
flere hjertestartere i Egebjerg undersøges i Fællesvirkets regi. Har
du ideer til at få sponsorbidrag
hertil, vil de utvivlsom blive modtaget med begejstring. Det samme
vil gælde forslag til en egnet placering.
På nævnte generalforsamling var
der udbredt tilslutning til at få
gjort noget ved sagen og informere grundigt om brugen af hjertestartere i Egebjergbladet.
Som det fremgår foran, arbejdes
der på sagen i samarbejde på tværs
af hele Egebjerg. Brugen af hjertestartere er derimod et så livsvigtigt emne, at det ikke er egnet til
en ”hjemmestrikket” instruktion i
Egebjergbladet. Dér er nævnte
vejledning på
www.hjertestarter.dk uovertruffen.
Herudover vil en eventuel hel eller
delvis sponsorering af en eller flere nye hjertestartere fra Trygfonden så vidt vides være ledsaget af
krav om træning af et antal personer.
Henrik
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UDEN MAD OG DRIKKE

S

om påskønnelse for det store arbejde, en håndfuld
halvgamle gutter har udført
og stadig udfører i og især med
Egebjerg Fælleshus, modtog vi af
en her i kvarteret kendt person, her
skal ikke nævnes navne, nogle
kontanter, så der kunne blive til en
god frokost. Jan, i hvis hjem det
foregik, havde købt sild og ost og
hvad dertil hører, mens det ind
imellem kom frisksmurt udefra. Vi
benyttede en af bladets annoncører, ”Ingolf” på Syvendehusvej, og
fik noget lækkert smørrebrød.

Håndværkergruppen bestående af
( i alfabetisk orden) Erik, Frank,
Ib, Jan og Ole vil hermed takke
for sponsoratet, men især for tanken. Det er rart at vide, at arbejdet
bliver påskønnet.
Der er, og vil fortsat blive, masser
at tage fat på i Egebjerg Fælleshus, så håndværkergruppens dage
er ikke talte.
PS: Der blev også til øl og snaps
for pengene.
PPS: Det er Ib, der gemmer sig
bag Jans store næve.
FOTO: Erik Hagen

KAN DU LI’ VIN?
Det er der da rigtig mange, der kan.
Kan du li’ at smage forskellige vine? Har du lyst til at vide noget om
vin? Drømmer du om at lave din
egen vin på druer af egen avl? Så er
Egebjergs Øl- og Vinmagerlav måske noget for dig.
For tiden er vi 12 brødre i Lavet,
men i henhold til vore vedtægter,
som vi efter gammel skik kalder
skråen, kan vi optage alle interesserede på prøve og naturligvis både
søstre og brødre. Vi har mange års
erfaring med at brygge vin af frugt
og druer. Hvis du har lyst til at prøve, vil vi gerne hjælpe med det
praktiske. Man kan sagtens høste
druer til 25 liter vin i en almindelig
have, og man kan også lave en udmærket hvidvin på f.eks. æbler. Når
du har lavet din første vin, kan du
bære den frem for brødrene og blive
optaget som fuldgyldigt medlem.
Lavsaftnerne tilrettelægges af os alle
på skift i passende hold. Vi gør os
umage for at finde et tema for aftenen, et tema, som der kan fortælles
om, og hvor man kan tillave en passende ret, og købe vine der passer
til.
De af os, der selv laver vin på egne druer, bærer en flaske eller to
frem i ny og næ og lytter til brødFortsættes på bagsiden
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renes strenge, men retfærdige kritik. Og ellers går snakken lystigt.
Vi har lavsaftner mandagene den 22.
marts, den 31. maj, den 27. september og den 22. november. Hvor intet
andet annonceres, afholdes lavsaftnerne i Fælleshuset kl. 19.30 – 22-23
stykker.
Den 29. januar 2011 holder vi det årlige lavsstævne og lavsgildet, hvor
ægtefæller eller samlevere er inviterede, og det er også et rigtig hyggeligt arrangement.
Hvis det er noget for dig, kan du henvende dig til oldermanden, for tiden
Thomas Seeberg, på 4465 1391 eller
thomas@seebergbilledkunst.dk, så
du kan komme med til en lavsaften
og se os an, og så vi kan vide, hvor
mange der deltager i måltidet. Du er
selvfølgelig også velkommen sammen med en god ven eller veninde,
der deler din interesse for vin.
Lavsrådet ved oldermanden Thomas
Seeberg, viceoldermanden Finn
Madsen og skafferen Ib Mørk.
FOTO: Finn Madsen
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