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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 erlægges 1.000 kr. i depositum. 

Der er trådløs netadgang i Fælleshu-
set for medlemmer af tilknyttede 
foreninger, og password udleveres i 
baren eller af den tilsynsførende. 

Egebjergbladet bliver udgivet af 

Egebjergklubben. 

www.egebjergklubben.dk 

Formand Lone Tegner 

formanden@egebjergklubben.dk 

Tlf. 4497 5943, mobil 2264 1263 

 

Deadline for næste nummer er ons-

dag den 12. januar 2011 kl. 12 

Nov.   12. BillardklubbenNov.   12. BillardklubbenNov.   12. BillardklubbenNov.   12. Billardklubben    
            ----     19/20/21 Sportsklubben     19/20/21 Sportsklubben     19/20/21 Sportsklubben     19/20/21 Sportsklubben    
            ----     22. Øl&Vinlavet     22. Øl&Vinlavet     22. Øl&Vinlavet     22. Øl&Vinlavet    
            ----     25. GF Syd     25. GF Syd     25. GF Syd     25. GF Syd    
            ----   27/28 Blomstervennerne   27/28 Blomstervennerne   27/28 Blomstervennerne   27/28 Blomstervennerne    
Dec.    2.  JULEHYGGEDec.    2.  JULEHYGGEDec.    2.  JULEHYGGEDec.    2.  JULEHYGGE    
        ----       6. Blomstervennerne       6. Blomstervennerne       6. Blomstervennerne       6. Blomstervennerne    
        ----       7. Seniorklubben       7. Seniorklubben       7. Seniorklubben       7. Seniorklubben    
        ----  16. Årets sidste TorsdagsTræf  16. Årets sidste TorsdagsTræf  16. Årets sidste TorsdagsTræf  16. Årets sidste TorsdagsTræf    

    2011201120112011        
Jan.    3. BlomstervennerneJan.    3. BlomstervennerneJan.    3. BlomstervennerneJan.    3. Blomstervennerne    
            ----      4. Seniorklubben      4. Seniorklubben      4. Seniorklubben      4. Seniorklubben    
            ----      6. Første TorsdagsTræf        6. Første TorsdagsTræf        6. Første TorsdagsTræf        6. Første TorsdagsTræf      
            ----     20. GF SYD     20. GF SYD     20. GF SYD     20. GF SYD    
            ----     23. Gourmetklubben     23. Gourmetklubben     23. Gourmetklubben     23. Gourmetklubben    
            ----     29. ØL&Vinlavet     29. ØL&Vinlavet     29. ØL&Vinlavet     29. ØL&Vinlavet    
            ----     30. Bridgeklubben      30. Bridgeklubben      30. Bridgeklubben      30. Bridgeklubben     
Feb.     1. SeniorklubbenFeb.     1. SeniorklubbenFeb.     1. SeniorklubbenFeb.     1. Seniorklubben    
        ----        7. Blomstervennerne        7. Blomstervennerne        7. Blomstervennerne        7. Blomstervennerne    
        ----      25. Billardklubben      25. Billardklubben      25. Billardklubben      25. Billardklubben    
Marts  1. SeniorklubbenMarts  1. SeniorklubbenMarts  1. SeniorklubbenMarts  1. Seniorklubben    
            ----       7. Blomstervennerne       7. Blomstervennerne       7. Blomstervennerne       7. Blomstervennerne    
            ----     10. Sportsklubben     10. Sportsklubben     10. Sportsklubben     10. Sportsklubben    
            ----     14. Gourmetklubben     14. Gourmetklubben     14. Gourmetklubben     14. Gourmetklubben    
            ----     24. GF Egebjerglund     24. GF Egebjerglund     24. GF Egebjerglund     24. GF Egebjerglund----SydSydSydSyd    
            ----     29. GF Aagesdal     29. GF Aagesdal     29. GF Aagesdal     29. GF Aagesdal    

BEBOERANNONCE 
 

2 par slalomski 
fine bindinger og stave 
 
Sælges for kr. 250 ialt  
  
Eve 
Kærvænget 7 
44975507 

OBS! OBS! 
Lokaleudlejning 

den 2/12 
Da der er et større arrangement 

torsdag den 2. december  - nemlig 

Egebjergklubbens Julehygge – er 

det desværre ikke muligt at leje 

lokaler denne dag. Mød i stedet 

op den 9. december mellem kl. 

20-21. 

Ring til Jan på tlf. 4497 5943 / 

4127 0175, hvis du har spørgsmål 

om nøgleudlevering eller andet. 

 

På Fælleshusets vegne 

Jan Tegner 

NOVEMBERNATTEREGN 

Forsidemotivet er tegnet af billedkunstneren 

Kirsten Seeberg. 
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  Egebjergklubben indbyder igen til den store julehygge, hvor vi ud over at 
  ønske hinanden glædelig jul også skal tilbringe nogle hyggelige  timer i 
  hyggeligt selskab med ”naboen”.  

 

 Vi starter traditionen tro med at spise. Traktementet vil også i år være en 
 lækker hjemmelavet buffet. Drikkevarer – vin, øl, vand og snaps – kan 
 købes til rimelige priser. Da mange gerne vil skylle silden ned med en 
 snaps, er baren nemlig også leveringsdygtig i ”kartoffeljuice”. 

 
 

Vi skal selvfølgelig også synge nogle af de dejlige julemelodier,  
og igen i år har vi fået Ole Mouritsen til at akkompagnere os ved klaveret. 

 
En julehistorie skal heller ikke mangle. Heldigvis har Cathrine Jørgensen  
lovet at gentage succesen fra sidste år, hvor hun fortalte et rigtigt juleeventyr. 
 
Ingen jul uden dans omkring træet og vi skal da også lege de gamle julelege. 
 
Seniorklubben har som sædvanligt lovet at pynte juletræet og  
lokalerne, så de ydre rammer vil også være i orden. 
 

Vi glæder os til at se dig/jer ……på udvalgets vegne Ulla Houe 

i TorsdagsTræf 
den 2. december 2010 kl. 18den 2. december 2010 kl. 18den 2. december 2010 kl. 18den 2. december 2010 kl. 18    

Billetter à 100 kr. vil blive solgt i TorsdagsTræf og hos EGEBJERG grillen (Egebjergvej 72) 
fra den 12. nov. til og med den 26. nov. 

Der er begrænset antal billetter til salg, og de vil blive solgt efter først til mølle princippet. 
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Vejskatten igen, igen 

Vil du spille badminton? 
 

Vi har p.t. enkelte ledige baneti-

mer; de kan ses på 

www.egebjergsportsklub.dk  

Dér kan du også se nærmere om 

vilkårene, herunder kontingentet.  

Du kan skrive til 

post@egebjergsportsklub.dk  el-

ler ringe til undertegnede på 

60171953. 

Henrik 

 

 

 

 

I sidste nummer af Egebjergbladet 

var der  (side 10) en kort omtale af 

trafikministerens bebudede gen-

nemgang af vejloven. 

Det videre forløb er formentlig 

velkendt fra mediernes omtaler af 

sagen.  

Men borgmesterens reaktion – 

protest over regeringens indblan-

ding i kommunale besparelsestil-

tag -  over for ministeren og over  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

for kommunernes landsforening er 

næppe lige så velkendt. Den kan 

ses på kommunens hjemmeside 

www.ballerup.dk  

Dér er den 29. oktober oprettet et 

nyt banner om vejsagen (i venstre 

side), hvor der desuden er links til 

kommunens forelæggelser af sa-

gen på mødet med grundejerfore-

ninger m.fl. og på borgermødet. 

Der er endvidere referat af først 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nævnte møde. 
Der er i skrivende stund endnu ikke 

et referat af borgermødet ligesom der 

savnes links til øvrigt foreliggende 

materiale – som f.eks. referat af ud-

valgsbehandling, KMB-møder, m.m. 

- i sagen.  

Efter kommunens hidtidige planer 

skulle en formel høring om vejenes 

omklassificering igangsættes i de-

cember med en svarefrist på tre må-

neder. Trafikministerens planer går 

efter det hidtil oplyste på, at de nye 

regler – hvorefter bl.a. omklassifice-

ringer af veje skal varsles fire år for-

inden – skal træde i kraft pr. 

1.1.2011. 

Det bliver spændende….  

De seneste oplysninger synes at in-

debære, at man når dette blad læses 

på kommunens hjemmeside kan se, 

hvilke veje der er berørt! 
Du kan fortsat følge udviklingen på  

http://blog.egebjerglund-syd.dk  

                                                Henrik 
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GLØGGAFTEN……… i TorsdagsTræf 

den 16. december 2010 kl. 20 

Når vi har afholdt vores julehygge, er der stadig 
3 uger til Jul. Da vi ikke har fællesspisning i 
december, synes vi, der skal ske lidt andet. 
 

Læg derfor vejen forbi Egebjergklubben til 
årets sidste TorsdagsTræf, hvor vi vil servere 
gløgg og æbleskiver. 

,
- 

Der vil som sædvanligt være salg af øl, vand og 
vin, og hvis nogle ønsker en kop kaffe, klarer vi 
også det. 
 
På vegne af EGEBJERGKLUBBEN  
Ulla Houe  

1 glas gløgg m. 3 æbleskiver 

Kr. 15,- 



Egebjerg november-december 2010 

6                                             HUSK JULEHYGGE DEN 2. DECEMBER I EGEBJERG FÆLLESHUS 

Julen nærmer sig, og vi har gran 
og juletræer fra uge 46. Derud-
over har vi dekorationer, advents-
kranse, gravpynt og dekorations-
materiale. Det er ikke for sent at 
plante hæk eller lægge forårsløg. 
Og mangler du en gave, har vi 
fået nye spændende ting som 
f.eks. glaskunst fra Blokhus. 

Hyggeligt banko igen i år 

Som sædvanlig blev Egebjergklub-

bens årlige bankospil torsdag den 4. 

november en rigtig hyggelig aften. 

Allerede en halv time før spillet star-

tede, var langt de fleste på plads i 

Fælleshuset for at deltage i julespil-

let, og der var god tid til at købe pla-

der og forsyne sig i baren, så man var 

helt klar til de spændende spil. Pla-

derne kostede som sædvanlig 20 kro-

ner pr. stk. eller tre for 50 kroner for 

alle syv spil, så der var gode chancer 

for at få overskud. 

Der var god stemning, opråberne var 

i fin form, og der blev taget hensyn 

til både de yngste og de ældste, så 
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alle kunne følge med, og de, der 

vandt, gik som sædvanlig hjem med 

flotte gevinster. Naturligvis var der 

flæskestege, ænder og rødvin, som 

det nu hører sig til, men der var også 

mange andre flotte gevinster til jule-

bordet. I det sidste spil var der som 

sædvanlig en spændende kurv med 

en stor and, 2 flasker dejlig rødvin, 

ost, kaffe, chokolade, marcipan og 

andre lækkerier til julehyggen. Små 

sidegevinster var der naturligvis også 

masser af, hver gang der var banko. 

I pausen blev der solgt 2 ringlotterier 

med både snaps og dejlig rødvin som 

præmier, så det blev en rigtig god 

aften, både for dem, som deltog i 

bankospillet, og for Egebjergklubben, 

som fik et fint lille overskud på ar-

rangementet. 

Til næste år håber vi på, at endnu 

flere børn vil tage deres forældre med 

til julebanko. Det kan godt betale sig, 

for i år var det især de yngste, der 

vandt mange præmier, og en af dren-

gene vandt endda hele tre gange, så 

han får helt sikkert lov til at komme 

med igen. 

FM 
FOTO: Per Groth 
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Den nye arvelov 
 
Den 21. oktober afholdt Egebjerg-

klubben en særdeles vellykket aften 

med Dorte Hesselholt om den nye 

arvelov. Myndigt og kompetent gen-

nemgik Dorte de vigtigste nyskabel-

ser, og hun gav de 36 fremmødte no-

get at tænke over, da hun gennemgik 

mulighederne for, at man gennem 

gavereglerne kunne lade sine børn 

”arve på forskud”, og dermed undgå 

arveafgiften på 15 %. Efter mødet 

bemærkede formanden for Fælleshu-

set: ”Nu mangler vi kun, at I inviterer 

bedemanden til at holde et oplæg”. 

Den nye arvelov, lov nr. 515 af 6. 

juni 2007 kan findes på 

www.retsinfo.dk 

Det er helt sikkert, at Dorte får en del 

nye klienter efter denne aften. 

 

Thomas Seeberg 

 

 

 

Som i et juleeventyr endte alt godt. 

Tirsdag den 30. august 1994 kunne 

Ole, lederen af institutionen, invitere 

til indvielse på ”Rosendal” hvor der 

nu var plads til alle mulige dyr inklu-

sive grise.                             EH 

”ENGANG RENDTE DER GRISE RUNDT I OMRÅDET” 

Billedet, som er indsendt af Lis Fol-

ke, dækker en den af det, der er kendt 

som fritidshjemmet og byggelege-

pladsen ”Nordbuen”. Finn Jappe 

skrev i 1993, i sin egenskab af for-

mande for Egebjergklubben, om byg-

gelegepladsens mulige fremtid. Der 

var af vor nye naboer i Egebjergvang 

blevet klaget over lugt– og andre ge-

ner. 
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Et øjebliksbillede fra den efterfølgende frokost. 

     Kunstudstilling på Ballerup Bibliotek.    Kunstudstilling på Ballerup Bibliotek.    Kunstudstilling på Ballerup Bibliotek.    Kunstudstilling på Ballerup Bibliotek.    

 

 

 

 

 

 

 

For 20 år siden startede Stentøjsforeningen KLØ-

SEN sine aktiviteter på Grantofteskolen i Ballerup. 

Det fejres med en udstilling hvor foreningens akti-

ve kunstnere præsenterer deres værker. 

Gennem årene er der blevet eksperimenteret med 

mange forskellige teknikker og kunstneriske ud-

tryk. 

Glæd jer til en afvekslende blanding af traditionelt 

drejede ting, skulpturer, relieffer og figurer … ting 

der ”ligner” og vild fantasi … et væld af forskellige 

glasurer på stentøj og rakubrændt keramik. 

Udstillingen kan ses fra den 6 november og til den 

19. december. 

Af KLØSENs medlemmer bor nogle i Egebjerg 

Ulla Barfod   -   Bente Kristensen 

Mina Mir Jahn   -   Kirsten Seeberg  

Gitta Østergaard 

 

TAK for hjælpen 

Fælleshusets bestyrelse vil gerne sige tak til alle de frivil-

lige hjælpere, der kom og gav et nap med til ”Store Ren-

gøringsdag”. Næsten alle interesseforeninger var mødt 

op, og et par grundejerforeninger var repræsenteret. 

Da vi var så mange, gik det hele som en leg. Baren, stole-

ne, køkkenet samt toiletterne fik en ordentlig omgang, og 

alle lamper og gardiner blev vasket. Ja, selv foran huset 

er der blevet ordnet. 

Der blev sluttet af med en velfortjent arbejdsfrokost som 

bestod af: sild, hjemmelavede frikadeller, håndskåret rul-

lepølse, paté og ost. 

Det var en stor fornøjelse at forlade Fælleshuset med en 

duft af sæbe og renhed i næsen. 

 

Endnu engang TAK til alle der hjalp. 
P.b.v. 

Jan Tegner 
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Efter bladets deadline har Teknik- 

og Miljøudvalget på sit møde den 

2. november taget stilling til, hvil-

ke veje der foreslås nedklassifice-

ret, dvs ændret fra offentlige veje 

til private fællesveje. 

På kommunens hjemmeside ligger 

nu et kort, hvor vejenes foreslåede 

fremtidige status er angivet med 

farvekoder. Det vanskeliggør læs-

ningen for en farveblind, men re-

sultatet for så vidt angår ”det gam-

le Egebjerg” ser ret enkelt ud:  

Alle vore veje foreslås nedklassi-

ficeret til private fællesveje med 

undtagelse af følgende: 

          Egebjergvej 

          Syvendehusvej 

          Nordbuen 
samt naturligvis de veje, der alle-

rede i dag er private fællesveje. 

Forslaget skal behandles af kom-

munalbestyrelsen den 29. novem-

ber, hvorefter alle berørte grund-

ejere får et personlig brev, hvoref-

ter de har 8 uger til at kommentere 

forslaget. Det synes at fremgå af 

hjemmesiden, at kommunen op-

fatter dette som ”den lovpligtige 

partshøring efter reglerne i kapitel 

9 i Lov om Offentlige Veje”.  

Det kan hertil bemærkes, at for-

valtningslovens krav (om vejled-

ning, begrundelse, partshøring, 

etc.) kun kan fraviges i det omfang 

anden lovgivning stiller parten 

gunstigere.   

Kortet giver i øvrigt mulighed for 

at se, hvor lange vejstrækninger 

der er private fællesveje for bolig-

selskaber, jf. disses indlæg i de-

batten. 

Som nævnt andetsteds i bladet kan 

udviklingen i den kommende tid 

bla. følges gennem Egebjerglund 

Syd’s blog. 

    /Henrik 

Hvilke veje foreslås omklassificeret i Egebjerg??  
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Det er nemt at være redaktør, når an-

noncørerne ”står i kø ” for at få lov til 

at annoncere. Det med, at de ”står i 

kø” er måske lidt overdrevent, men 

det har været utroligt nemt at få fyldt 

hullerne ud. I årets løb er fire annon-

cører, af den ene eller anden grund, 

standset med at annoncere i bladet, 

og de er lige så hurtigt, som de er 

holdt op, blevet erstattet af andre. 

Med en stabil annoncemængde, som 

giver en tilsvarende stabil indtægt og 

dermed mulighed for at fremstille et 

læseværdigt blad, er det kun mæng-

den og arten af stof, som afgør, om 

det så også bliver et læseværdigt 
blad. Idéen med bladet var, og er vel 

stadig, at stoffet kommer fra læserne 

og ikke fra redaktøren. 

Hvert år kommer der nye beboere til 

kvarteret og dermed også nye læsere 

til bladet. Beboere, som modtager 

bladet, kan ganske gratis sætte en 

beboerannonce i bladet. Hvis man vil 

sælge noget eller give det væk, købe 

noget eller forespørge efter et eller 

andet, så bare send en mail til bladet, 

og det kommer i det førstkommende 

nummer af bladet under rubrikken 

”BEBOERANNONCE”. Det er da et 

tilbud, man ikke kan sige nej til. 

Der skal også fra denne spalte lyde 

en stor tak til billedkunstneren Kir-

sten Seeberg, som i år har illustreret 

tre forsider. Det er altid en stor glæde 

at se Kirstens tegninger. 

Det er godt nok tidligt, men det er det 

sidste nummer af bladet i år, så der-

for skal lyde ønsket om en glædelig 

jul og et godt nytår til læserne, her-

iblandt abonnenterne, samt til annon-

cørerne og alle, som har bidraget ak-

tivt til Egebjergbladet.  

Erik Hagen 
 

 

 

Klubben, der er for voksne, 

der bor eller har boet i Ege-

bjerg, holder møde første 

tirsdag i måneden året rundt 

kl. 12-16, hvor der er fælles-

spisning og bagefter kaffe. Få 

en god snak, for måske mø-

der du din nabo/genbo, eller 

deltag i de forskellige spil, 

der er til rådighed. Kort, 

brætspil eller billard. Øl/vand 

kan købes i baren. Der sker 

altid lidt ekstra ved højtider-

ne, ligesom vi har en årlig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

bustur med spisning på en 

kro og besøg til andre sevær-

digheder på turen. Kontin-

gent kr. 130 årligt. Kom med 

i år 2011, og vil du vide me-

re? - ring 44975507. 

 

Venlig hilsen F. Adrian -         

formand 

Meld dig ind i Seniorklubben! 
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JULESTUE 
EGEBJERG FÆLLESHUS 

Agernhaven 8, Ballerup 
 

LØRDAG DEN 27. NOVEMBER  KL. 10  -  16 
 

SØNDAG DEN 28. NOVEMBER  KL. 10  -  15 
 
 

Adventskranse  -   juledekorationer - 
nisser  -  julepynt  - tombola, m.m. 

 
Alle er velkomne  -  fri entré 

 
Æbleskiver, gløgg og kaffe kan købes 

 

Blomstervennerne - 
en blomsterdekorationsforening 


