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BEBOERANNONCE
Okt. 17. Egebjergklubben
- 27. GF Syd
- 28. Gourmetklubben
Nov. 1. Seniorklubben
6. BANKO
7. Blomstervennerne
- 1919-20 Julestue
- 22. Øl&Vinlavet
Dec. 33-4 Sportsklubben
8. Julehygge
Jan 2. Blomstervennerne
- 3. Seniorklubben
- 22. Gourmetklubben
- 28. Øl&Vinlavet
Feb. 6. Blomstervennerne
- 7. Seniorklubben

Efteråret er højsæson for
omlægninger i haven.
Ca. 60 brugte knækfliser
kan afhentes.

tlf. 44 976002
*******

Årets sidste deadline er den
2. november.
Bladet forventes omdelt 10 dage
efter deadline.

EGEBJERG FÆLLESHUS
Priser for leje af Egebjerg Fælleshus
gældende fra 1. september 2011.

Én hverdag

kr. 700

Fredag

kr. 1050

Lørdag

kr. 1750

Søndag

kr. 1750

Når man kaster en sten i vandet, danner der sig større og større ringe på
overfladen, men snart er den atter
spejlblank — det morer mig som
glarmester.

En weekend bestående af:
fredag/lørdag

kr. 2400

lørdag/søndag

kr. 2800

fredag/lørdag/søndag

kr. 3400

Der er trådløs netadgang i
Fælleshuset for medlemmer af
tilknyttede foreninger, og password udleveres i baren eller af
den tilsynsførende.
Reservation af Fælleshuset kan
ske mellem kl. 20 og 21, når der
er TORSDAGSTRÆF.
PS. Husk at medbringe 150 kr. til
betaling af reservationsgebyr
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Kulturhistorisk Selskab stopper
Den 20. september mødtes godt halvdelen af de tilbageværende 30
medlemmer i Kulturhistorisk Selskab for Egebjerg og Omegn til en
ekstraordinær generalforsamling for at tage stilling til selskabets fortsatte eksistens. Man vedtog enstemmigt at følge bestyrelsens indstilling om at sige stop, mens legen er god. Man vedtog endvidere, at
selskabets formue skulle gå til at betale et års medlemskab af Ballerup Historiske Forening for de medlemmer, der måtte ønske det, og
at det tilbageværende beløb skulle overdrages til Egebjergklubben.
Endelig blev det vedtaget, at foreningens arkivalier skulle overdrages
til det kommunale arkiv. Eventuelle restoplag uddeles til interesserede medlemmer på en nærmere fastsat dag. Der udsendes et skriftligt
referat til medlemmerne sammen med Det aktuelle jubilæumsskrift
fra Ballerup Historiske Forening.
Thomas Seeberg
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Rygestopkurser i efteråret 2011 –
gratis at deltage for kommunens borgere
Rygestopkursus nr. 37
Torsdag den 27/10 + 3/11 + 10/11 + 17/11 + 1/12 kl. 17:00 – 19:00
SundhedsHuset, Gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 20. oktober kl. 12:00
Rygestopkursus nr. J – for dig, der før har prøvet rygestopkursus
Torsdag d. 22/9 + 29/9 + 6/10 + 13/10 + 27/10 kl. 16:30 – 18:30
SundhedsHuset, Gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 15. september 2011 kl. 12:00
Rygestopkursus nr. K – for dig, der før har prøvet rygestopkursus
Mandag den 24/10 + 31/10 + 7/11 + 14/11 + 28/11 kl. 17:00 – 19:00
Medborgerhuset ”Æsken”, Eskebjerggård 62, 2760 Måløv
Tilmeldingsfrist: Mandag den 17. oktober 2011 kl. 12:00
BEMÆRK: Der er 2 uger mellem 4. og 5. gang på alle kurser
Tilmelding på SundhedsHusets hjemmeside: www.ballerup.dk/sundhedshuset
Tilmelding pr. brev: Staben, SundhedsHuset
Gl. Rådhusvej 13, 2. sal, glasbygningen
2750 Ballerup
Angiv venligst CPR-nr., navn, adresse, telefon / mobilnummer
Mærk kuverten ”Rygestop”
Kommunen behandler oplysning om CPR-nr.
i henhold til gældende regler for offentlig forvaltning,
herunder anonymitet.
Arrangør: SundhedsHuset
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AKTIVITETSCENTRET VARDEN
Søpavillonen
Egebjergtoften 46

Til alle pensionister og efterlønsmodtagere i hele Ballerup Kommune
Hver torsdag åbner vi dørene kl. 13 for en dejlig eftermiddag med underholdning, dog åbner vi kl. 12
den første torsdag i måneden, når vi har banko. Der betales intet kontingent, så bare kom og hyg jer
sammen med os.
PROGRAM FOR RESTEN AF 2011
OKTOBER
Torsdag den 20. Egen stemning kommer og underholder os med deres friske musik.
Torsdag den 27. Jens Jensen kommer og viser og fortæller om Andalusien.
NOVEMBER
Torsdag den 10. KARINA fra MIRAKEL kommer og viser efterår/vinterkollektion.
Torsdag den 17. Karsten Schwemer viser og fortæller om det vestlige Canada.
Torsdag den 24. Ole Sterndorff kommer og synger og spiller forskellig dejlig musik,
og vi skråler gerne med.
DECEMBER
Torsdag den 1.

BANKO

Torsdag den 8.

Gørtil og Erik kommer og spiller dejlig julemusik for os, og vi synger
meget gerne med.

Torsdag den 15. Vi spiser sammen og hygger os, og det plejer jo at være en helt utrolig
dejlig dag. Vi medbringer hver en lille gave til mindst 20 kr.

Med venlig hilsen
Sonja Hansen, formand
Tlf. 44 97 79 14
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BANKO SØNDAG DEN 6/11-2011 KL. 14

Af hensyn til børnenes sengetid har Egebjergklubben i år valgt at afholde det årlige bankospil en søndag
eftermiddag.
Da det hele foregår i et stille og roligt tempo, er det netop et arrangement, hvor man kan tage børnene
med.
Der er gevinst ved 1 række, 2 rækker og ved fuld plade. Præmierne er meget flotte, og der er masser af
små sidegevinster. Der er nemlig ikke lagt op til, at arrangementet skal give overskud.
Vi spiller 7 spil med en lille pause efter 4. spil, hvor vi sælger et ringlotteri - også med flotte præmier.
Baren har åbent hele eftermiddagen med salg af vand, øl, vin og kaffe til små priser.
Vi starter som sagt spillet kl. 14, men dørene åbnes kl. 13.30. Der plejer at være rift om pladserne, så kom
i god tid.
Vi tilstræber at slutte omkring kl. 16.30, så der stadig er tid til at forberede søndagsmiddagen.
Af hensyn til børnene foregår rygning under åben himmel denne dag.
Det foregår som sædvanligt i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8, og alle er velkomne.
På Egebjergklubbens vegne
Lone T.
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I sidste nummer af Egebjergbladet
blev bragt en artikel om næringslivet i
Egebjerg. Her følger anden del af
denne beretning. Årsagen til at bladet
bringer disse halvgamle historier er,
som omtalt andetsteds i bladet, at
Kulturhistorisk Selskab har holdt sin
sidste generalforsamling.

Egebjergs forretningsliv
gennem tiden
2. del: Parcelhustiden
Af Per W johansson
Sidste gang sluttede jeg med at omtale købmand Kai Christensen med
"Egebjerg Minimarked", Egebjergvej
90, og hans gode initiativer.

udviklede sit specielle "kultursted"!
Konkurrencen blev dog efterhånden
hård, da flere markeder trængte priserne, især forretningerne i Ballerup,
Værløse og ikke mindst Suma.

I øvrigt bør det nævnes, at der i private villaer også er blevet etableret frisørsaloner, på henholdsvis Kastebjergvej 11 - "Ida's Mini Salon" og
"Salon Axa", Syvendehusvei 42 A.

På Egebjergvej nr. 72 kom der flere
forretninger i løbet af 1960'erne. En
lille trikotagehandler var her nogle år,
hvor senere "Dansemode", en velassorteret specialforretning, rykkede
ind, og her hos Karin kom også postindleveringssted, efter at det havde
været en tur rundt om "Egebjerg Minimarked". Ved siden af
"Dansemode" kom der frisørforretning i flere år, som det vist gik godt
med, indtil pigerne valgte at flytte
ned i det nye kvarter.

Og så må vi jo ikke glemme
"Grillen". Også her har der været
mange ejere, men grillen har vist sig
sejlivet. Det startede med en lille
slagterbutik (før den nedenfor omtalte), men dens levetid var kort. Ting til
maven er der dog altid bud efter, så
slagteren afløstes altså af den første
grill i slutningen af 1960'erne. Efter
at frisøren og "Dansemode" lukkede,
kneb det imidlertid med genudlejningen af lokalerne. Efter flere år med
tomme lokaler er der nu kommet et

Men også en anden købmand slog sig
op. På hjørnet af Ågesdalsvej og
Egebjergvej åbnede købmand Burgaard ca. 1960 en købmandsforretning, som siden overtoges af
Bjerg Lauritsen, bestyret af manden,
købmand Børge, som efterhånden

Den nuværende dyreklinik, Egebjergvej 84

Hagstrøms kiosk på hjørnet af Egebjergvej og Nordbuen

Nu er liguster hjemme til plantning af
hæk.
Tilbud på clematis: 3 stk. kr. 200,(spar kr. 160,-) – frit valg.
Det er stadig tid til at lægge forårsløg:
kr. 30,- pr. pakke – tag 4 pakker for kr.
100,Åbningstider: hverdage 10.00 – 17.30
(OBS: 10.00 – 17.00 fra mandag den
31.10.) weekender 10.00 – 15.00
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økonomisk usikkerhed. Når nøglen
drejedes om, forsvandt nærkontakten
mellem forretningsindehaver og kunderne - samt den personlige betjening og grundige service! Vi beboere
kunne nok have gjort mere for at holde dem i live ved i større udstrækning
at have handlet hos dem. Men enhver
er jo sig selv nærmest. Begrænsninger i vareudbuddet fik de fleste til at
vende sig mod markederne, hvor priserne samtidig var lavere. Men især
har naturligvis bilerne en del af skylden. Afstandene betød mindre og
mindre.

Niels Tropp-Larsen overtager Kaj Christensens Købmandshandel på Egebjergvej 90 i 1984

"Solcenter" og "Kropsbutik", og vi
må så håbe, de kan holde sig i live.
1 1973 solgte Bjerg Lauritsen, og
Egebjerg Slagteren åbnede i den tidligere købmandsforretning. Det blev
dog desværre nærmest lidt af en fiasko. Udbuddet var for begrænset, og
konkurrencen for hård, så allerede
efter fire år måtte de dreje nøglen om.
Jeg har allerede omtalt, at Hagstrøms
kiosk omkring 1960 - efter et par år
med en ny ejer, Arne Hansen - afløstes af Christiansens kiosk med et
ganske omfattende sortiment - aviser,
blade, tobak, og vin. Men i begyndelsen af 1970'erne blev konkurrencen
for stor; forretningen lukkede. Vi fik
så i stedet i en del år: Egebjerg Postindleveringssted.
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Situationen er efter bebyggelsen af
Egebjerggaard blevet meget forandret. Befolkningsunderlaget er mere
end fordoblet; men svært må det være
at vurdere, hvor folk vil lægge deres
penge. Helt nye forretninger er skudt
op der: Netto, restaurant, bager, farvehandel og "Sivas kiosk" med alskens varer, og endda et liberalt erhverv med advokat Lene Tell er dukket op i Egebjerg.
Måske bør også cafe "Egely" nævnes,
selv om den er forbeholdt ældrecentret og pensionister.
Meget få nærbutikker har desværre
kunnet klare sig i den hårde konkurrence med lavprisvarehusene. Gamle
dages stabilitet i forretningslivet har i
snart mange år været afløst af stor
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Udviklingen i mønsteret af Egebjergs
forretningsliv har i øvrigt været interessant at følge. Stof til en større afhandling ligger gemt her. Måske har
det ikke adskilt sig nævneværdigt fra
andre udflytterområder; men for os,
der har gjort udviklingen med her, har
det selvfølgelig været noget særligt
alligevel. For de nye beboere kan dette lille bidrag måske medvirke til lidt
oplysning om, hvordan det var - engang!
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Bladet modtager jævnligt materiale fra svundne tider i kvarteret. Det er ikke altid, der følger ret meget tekst med, men
det kan godt være interessant alligevel. Se også bagsiden.
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MUSIKALSKE OPLEVELSER
I BALLERUP KIRKE

HUSK BANKO DEN 6 NOVEMBER

11

Egebjerg oktober 2011

Egon Andersen får lavet spær til sit Brøckner
Nielsen hus på Udbakken 18. Det er foråret
1961, og inden årets udgang var huset indflytningsklart.
Bygningen på den anden side med den røde skorsten er stadig en del af Udbakken 11 (dog uden
skorsten).

Ovenstående billede er fra 1968.
"Høm-husene" er i dag til højre.
Gården Vasehøj er lige blevet
solgt for 5.500.000.
Husene bærer faktisk ikke betegnelsen med rette. "Høm-huse" var
1 plans og bygget på næsten samme måde som huse med indvendige, etagehøje letbetonelementer.
Her var letbetonen erstattet af
trærammer, som var fyldt med et
materiale, som minder om bløde
masonitplader. Systemet var
svensk.
Men N.S.Høm finansierede husene på Syvendehusvej. Arkitektfirmaet var Iversen og Plum.
VVS arbejdet blev udført af Ludvigsen og Hermann.

Ovenstående billeder og oplysninger fra kvarterets ”barndom”,
som redaktionen netop har modtaget fra en læser, bringes i forlængelse af tidligere artikler om
Egebjergs historie.
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