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Fra sædvanligvis pålidelig kilde har 
jeg ladet mig fortælle, at det er med 
meget stor sandsynlighed, at man 
finder, hvad man søger. Det er bebo-
erannoncerne, jeg hentyder til. Brug 
bladet, det er ganske gratis, når du 
vil sælge eller give noget væk, eller 
når du efterspørger bestemte ting og 
sager. 
For år tilbage havde bladet en baby-
sitterliste, hvor store piger tilbød 
deres assistance, så forældre havde 
en redningsplanke, når det kneb med 
at få passet den lille. I og med at al-
derssammensætningen i kvarteret er 
ændret, kan det være, at det i stedet 
er reservebedsteforældre, der kan 
tilbyde deres hjælp. 
Som tidligere nævnt: Det er dit blad, 
så benyt dig af det og skriv, hvad du 
synes, det skal bruges til og fyldes 
med.  

 

 

 

EGEBJERG FÆLLESHUSEGEBJERG FÆLLESHUSEGEBJERG FÆLLESHUSEGEBJERG 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 

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 pass-

word udleveres i baren eller af 

den tilsynsførende. 

Reservation af Fælleshuset kan 

ske mellem kl. 20 og 21, når der 

er TORSDAGSTRÆF. 

Deadline for næste nummer er den 
5. oktober kl.12. 
 
Årets sidste deadline er den             
2. november 
Bladet forventes omdelt 10 dage 
efter deadline 

Sep.  20. Kulturhistorisk  
  -     27. Øl&Vinmagerlavet 
  -     29. Sølavet 
  -     30. Billardklubben 
Okt.   3. Blomstervennerne 
  -       4. Seniorklubben 
  -      9. STORERENGØRINGSDAG 
  -     28. Gourmetklubben 
Nov.   1. Seniorklubben 
  -       7. Blomstervennerne 
  -      11. Billardklubben 
  -   18.-19.-20.– Blomstervenne 
  -    22. Øl&Vinlavet 
Dec.    5. Blomstervennerne 
  -       6. Seniorklubben 
  -       8. JULEHYGGE 
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Ekstraordinær generalforsamling 
Vi minder om, at Kulturhistorisk Selskab for Egebjerg og Omegn afholder ekstraordinær generalforsamling med 
henblik på eventuel nedlæggelse af selskabet. Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 20. september 2011 kl. 
19.30 i Fælleshuset, Agernhaven 8, Egebjerg. 
Den ordinære generalforsamling besluttede den 3. maj 2011 at søge selskabet nedlagt. I henhold til selskabets ved-
tægter kræver en nedlæggelse en beslutning herom på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Hvis beslutnin-
gen om nedlæggelse opretholdes, skal denne generalforsamling ligeledes træffe beslutning om selskabets formue, 
ejendele og arkivalier. 
Bestyrelsen 

Dartturnering …. starter 
den 6. oktober 2011 kl. 19.30 

 
 
 
 
 
 

Kom ned i Egebjergklubben og vær med til den nye turnering.  
 
 
Vi er ca. 8 ”medlemmer”, der spiller  
for sjov… vi hygger os og baren   
er åben for salg af øl, vand og vin.   
 
Det koster 25 kr. som går til en lille 
gave til 1., 3., 5. og 7. pladsen, 
så alle har noget at spille om.  
   
Der er stadig plads til lidt flere… så  
ring til mig på 6022 5539  
 
Håber at se jer ”gamle” spillere igen –  
men giv lige et ring, så jeg er sikker.  
 
På gensyn fra Ulla Houe 

HUSK at notere 
i kalenderen: 
 
  6/10 (uge 40)
20/10 (uge 42) 
 
  3/11 (uge 44) 
17/11 (uge 46)  

De glade vindere fra sidste turnering.  
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O . B . S . 
             O . B . S .      

O . B . S . 
O . B . S . 

 

O . B . S  . 
 
   

                                                                                                         
 
 

Den STORE RENGØRINGSDAG i Fælleshuset 
finder sted søndag den 9. oktober 2011 kl. 10.00. 

 
Vi opfordrer alle interesseforeninger og grundejerforeninger til hver 

at sende en eller to hjælpere, således at vi kan give Fælleshuset en tiltrængt 

"Efterårsrengøring". 

 

Venligst giv en tilbagemelding senest den 30. september på antal hjælpere til 

Karen Heide Bech på telefon: 4465 5981 eller på mail: heidekaren@gmail.com  så vi 

kan få udfærdiget en fornuftig arbejdsfordeling. 

 

I lighed med tidligere år vil der være en let frokost undervejs. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Fælleshusets bestyrelse 
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Advarsel – pas på grillkul og 
briketter 

 

Vi har lige haft en meget kede
lig ”oplevelse”. Vores grundej

erforening havde vejfest, og E
gebjerg-

klubbens store grill skulle i fun
ktion. Den blev tændt sidst på

 formiddagen lørdag, og da de
n var 

varm, da vi gik hjem ved 17-1
8 tiden, lod vi den stå på fests

tedet til næste dag. Ca. et døg
n efter 

optændingen blev grillen trukk
et hjem, og resterne af brikett

erne hældt over i en ikke bran
dbar be-

holder. Her stod de i endnu 6
 timer, inden indholdet kom i a

ffaldsposen, da der var ikke a
ntydning af 

varme at spore. Der var på de
t tidspunkt gået 30 timer, side

n der blev tændt ild i briketter
ne. 

 
Søndag aften sad vi og så TV

, og kl. 21.30 blev huset mørk
lagt. Ud af stuevinduerne kun

ne vi se, at 

der var lys hos naboen, men 
pludselig opdagede vi et rødt 

lys/skær ude i haven, og flam
merne var 

allerede 3-4 meter høje. Der 
var nemlig gået ild i affaldspo

sen efter 36 timer. 

 
Vi ringede selvfølgelig 112, m

en det var der også andre, de
r havde gjort, så der gik ikke m

ange mi-

nutter, før brandvæsenet var 
på pletten. Inden de kom, hav

de vi dog tømt vores 2 pulver
slukkere ud 

over arnestedet, hvilket iflg. b
randvæsenet havde minimere

t skaden noget, selv om det v
ar få mi-

nutter før brandvæsenet trådt
e til. Så det er en god ting at i

nvestere i, da det går så ufatt
eligt hurtigt, 

når det tager fat. 

 
Vi er sluppet meget nådigt, fo

r ud over et par brandvabler e
r ingen kommet til skade. Ilde

n nåede 

ikke at brede sig til huset indv
endigt, så det er kun skader p

å bygningsdelene, selv om de
 er ret om-

fattende. Hvad der kunne væ
ret sket hvis det var om natten

, og alle var gået i seng, tør vi
 slet ikke 

tænke på. Men under alle om
stændigheder er det en drama

tisk oplevelse, når 3 store bra
ndsprøjter 

kommer drønende og derefte
r står og ”buldrer” i timer, og d

en tid der gik, inden brandinsp
ektøren 

med lygte viste os rundt i hus
et, så vi kunne se, at alt var in

takt indenfor, var lang – mege
t lang. 

 
Ud over advarslen til alle om 

at passe meget på, når I har g
rillet, vil vi godt sende en stor 

tak til de 

omkringboende, der strømme
de til. Bestemt ikke af nysgerr

ighed som man tit hører, men
 for at 

hjælpe, trøste, uddele kram, t
ilbyde tæpper, tilbyde kaffe og

 endda natlogi. Da skadeserv
ice senere 

kom, fik de etableret noget nø
dbelysning og afdækket tagpl

aderne, så vi valgte at sove h
jemme, 

selv om der lugtede fælt af rø
g. 

 
Endnu engang stor tak til dem

, der ”fulgte og bar”. 

 
Lone og Jan 

Dyndsagervej 



Egebjerg september 2011 

6                                                                 

S om man har kunnet læse på side tre, vil der blive af-
holdt ekstraordinær gene-

ralforsamling tirsdag den 20. ds. i 
Kulturhistorisk Selskab for Ege-
bjerg og omegn. Denne forening 
hed indtil for få år siden KULTUR-
HISTORISK FORENING FOR 
EGEBJERG OG OMEGN og blev 
stiftet i 1986. I de forløbne år har 
foreningen publiceret adskillige 
artikler, blandt andet nedenståen-
de, som er forfattet af foreningens 
formand gennem alle årene, Per 
W. Johansson i 1998. 
 
 

Egebjergs forretningsliv 

gennem tiden 
 
1. del: Pionertiden 

Indkøbsmulighederne for befolknin-
gen her i Egebjerg har gennem de 
sidste 50 år undergået ikke så få æn-
dringer. Lige efter krigen boede her 
kun få mennesker; men udstykninger-
ne tog fart allerede fra 1946. Men 
mennesket lever ikke af jord, luft og 
vand alene. Ind imellem skulle man 
også gøre visse indkøb. Men som-
merhusfolket har nok i nogen grad 
forsynet sig hjemmefra, inden de 
drog på "landet", for mange steder til 
indkøb var der ikke. 

I selve Egebjerg var der stort set in-
gen egentlige forretninger. Mange 
kom fra København på cykel ad 
Klausdalsbrovej (den gamle) og pas-
serede på hjørnet ved Skinderskovvej 
den navnkundige Købmand Knudsen, 
en af de faste "bastioner" , der blev 
kundgjort af chaufføren på "de grå 
busser" linie 150. Kom man ad Skov-

vej, havde man købmand Johansen, 
der havde til huse i den røde, toetages 
villa over for Nysøvang. I dag er der 
ingen synlige spor af den tidligere 
forretning der. Det var faktisk de ene-
ste, der var, hvoraf kun sidstnævnte 
delvis kan siges at ligge i Egebjerg. 

Men Egebjergs pionerer var nøjsom-
me og lidet krævende. For dem var 
deres havelod og aktiviteterne dér 
indbegrebet af livet, og en del selv-
forsyning af grøntsager, høns og æg 
havde man mange steder. 

Dog var der også på gården 
"Egebjerglund' på Dyndsagervej mu-
lighed for småindkøb, især af grønt, 
mælk og æg. Det benyttede en del sig 
vist af, om end det nok var i begræn-
set målestok. 

Pø om pø åbnedes der nogle "boder" 
tættere på. Tidligt kom der et lille 

brødudsalg på hjørnet af Egebjergvej 
og Pileagervej på nordsiden. Dette 
forsvandt snart og blev delvis afløst 
af Hagstrøms kiosk på det modsatte 
hjørne, hvor senere en større kiosk og 
postindleveringssted åbnedes. Her var 
sortimentet ret stort - fra brød og 
mælk til blade og tobak m.v. Nogle år 
forinden - i 1944 - havde bager Mår-
tensson åbnet sit første lille brødud-
salg i et skur, tæt ved stedet, hvor han 
i 1953 byggede helårshus med bageri 
- Egebjerg bageri. 

Dette lå på samme sted indtil 1972, 
da det flyttede ned på Sortemosevej, 
hvor det stadig ligger. 

I det tidligere bageri kom der dyrekli-
nik, som har ligget der siden. Nylig er 
der kommet ny dyrlæge. Når vi snak-
ker indkøbsmuligheder, er det nok 
også på sin plads at nævne 

Hagstrøms kiosk 
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"Hareskovens Tømmerhandel' på 
Tippevangen, selv om den 1å længere 
væk. For her hos Palle kom et utroligt 
stort antal Egebjerg-beboere i som-
merhustiden for at købe brædder, søm 
og alskens byggematerialer. Og plan-
ter skulle der også til i haverne. Her 
var det nok fortrinsvis ”Hjortborg 
Planteskole” hos Ole Holgersen, man 
gjorde sine indkøb, når man kom ad 
Skinderskovvej og alligevel havde 
været hos Købmand Knudsen og 
gjort nogle indkøb. Eller man slog et 
slag ind om ”Krebshøj” hos gartner 
Johs. Larsen, der kunne - og stadig 
kan - det med planter. 

I forbindelse med Egeløvparken, der 
ganske vist ligger i Herlev på den 

anden side af Syvendehusvej, åbne-
des i 1972-73 foruden bageren et su-
permarked, Hareskov Supermarked, 
og siden en bank, Hareskov Bank, og 
en farvehandel, som afløstes af en 
antenneforretning. Så nu var der 
kommet variation i forretningsudbud-
det. Det første supermarked afløstes 
senere af "Super I", der imidlertid 
efter nogle år - i 1993 - også måtte 
opgive. 

Og Hareskov Bank afløstes af Uni-
bank, der også sagde stop - og så fik 
vi minsandten en restaurant "Viet 
Hoa", som heldigvis synes at gå godt. 
Jo, der har været gang i den på Sorte-
mosevej. 

Antallet af sommerhusbeboere var 
imidlertid steget støt gennem 50'erne, 
og et par forretninger til så dagens 
lys. Hvor vi i dag har "Egebjerg Mi-
nimarked” - Egebjergvej nr. 90 - åb-
nedes en købmandsforretning i be-
gyndelsen af 50'erne. Første ejer var 
Birkequist - der også byggede violi-
ner! - så kom Knudsen (ikke at for-
veksle med føromtalte købmand 
Knudsen) og herefter den legendari-
ske købmand Kai Christensen. Hans 
butik blomstrede, da helårsbeboerne i 
60'erne nu blev et fast kundeunder-
lag, og butikken blev et samlende 
kultursted i Egebjerg. 

Ud over at drive forretning stod i øv-
rigt også børnene Kaj Christensens 
hjerte nær. Han var en af initiativta-
gerne til første fastelavnsfest i kvar-
teret med tøndeslagning og andet 
spændende, og i flere år udgik et fest-
ligt optog til fastelavn fra hans forret-
ning på Egebjergvej til pladsen foran 
den daværende Egebjergskole (nu 
ungdomsklubben og Fælleshuset). 

Per W. Johansson 

(Fortsættelse følger i næste nummer) 

 

PS. Der er sket mange ting siden 
1998. Vi har både mistet bagerforret-
ningen og vores købmand, men til 
gengæld kan vi ”vælge” mellem to 
NETTO-er. 

Red. 
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Hej alle hundeejere 
  
Vil I ikke nok være venlige at tage 
Jeres fyldte hundeposer med, eller 
tømme dem i krattet (iflg. skovfoge-
den). Det ser ikke godt ud med alle 
de poser på hjørnet af Skovdiget/
Pileagervej. Vi kan ikke være det be-
kendt over for andre, og der er ingen, 
der fjerner dem for os. Lad os prøve 
at holde skoven ren. 
  
Med venlig hilsen 
  
En hundeejer 
 

Bortløbne Nummererede Snegle 
For nogen tid siden fandt vi to bortløbne snegle i haven – nr. 46 og nr. 63 (se fotos). 

Desværre er de også løbet bort fra os, men “forældrene” til de bortløbne kan få 

yderligere oplysninger på Kastebjergvej 20A. 

  

En lille notits i Egebjergbladet om årsagen til nummereringen vil sikkert være spæn-

dende læsning. 

  

Birgitta og Hans   
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 Kunne du tænke dig at spille badminton?? 
 

Vi har p.t. ledige banetimer; se www.egebjergsportsklub.dk under Badminton. 
 
Vi er en billig forening med et årligt kontingent på 250 kr.; det er da billigt for en times ugentlig motion, hvor man end-
da kan have det sjovt imens. Vi spiller principielt double for at udnytte hallen bedst muligt, men afviser ikke singlespil-
lere, hvis vi har ledige baner. 
 
Til gengæld har vi ingen medlemstilbud, træner, etc., og man sørger f.eks. selv for at hænge nettet op og pille det ned 
igen. 
 
Men  

se på hjemmesiden om der er en banetime, du kan bruge, 
find nogle venner at spille med, og 
skriv så til post@egebjergsportsklub.dk eller 
ring til 6017 1953. 

 
Så ordner vi resten hurtigt og enkelt. 

                                
Vi inviterer et par gange om året til en fest, som indledes med en hyggelig turnering. Vi blander holdene, så man spiller 
med - og mod - andre end dem, man spiller med til daglig. Om aftenen får vi så lidt godt at spise og drikke for en rime-
lig pris, og vinderne fra turneringen får overrakt deres præmie. 
 
             

Egebjerg Sportsklub  
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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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Ballerup Museum  
 

Ballerup Museum ligger i landsbyen 
Pederstrup tæt ved Ballerup. Om-
kring år 1800 lå der 7 gårde i Peder-
strup. I dag består Pederstrup af pri-
vat beboelse samt fire gårde, der hu-
ser museet, Fonden Grantoftegaard 
og forskellige foreninger. Pederstrup-
gaard og Lindbjerggaard samt 
Lynsmedens Hus danner rammerne 
om museet. På Ryttergaarden holder 
Ballerup Folkedanserfor-
ening, Ryttergaardens Spillemænd, 
Færøsk Forening og kommunens na-
turvejleder Keld Nørgaard til. 
Fonden Grantoftegaard er en øko-
social virksomhed, som driver økolo-
gisk landbrug med blandt andet grøn-
sager, kvæg og får. På Grantoftegaard 
finder man også Gårdbutikken og i 
sommerhalvåret driver Grantofte-
gaard Traktørstedet i Store Peters 
Hus. Grantoftegaards aktiviteter om-
fatter blandt andet også kaperkørsel 
og besøgsvirksomhed. 
www.grantoftegaard.dk 
Rundt om i landsbyen, fx på Rytter-
gårdens gårdsplads, er der opstillet 
borde og bænke, hvor skoler, institu-
tioner og private er velkomne til at 
nyde deres medbragte mad.  
 

Lidt om landsbyens historie 
Pederstrup nævnes første gang om-
kring år 1370 under navnet 
Pæthersthorp. Endelsen på torp viser, 
at den er en udflytterby. Udflytningen 
har sandsynligvis fundet sted  i årene 
1100-1300. Indtil reformationen i 
1536 hørte gårdene under den katol-
ske kirke. Herefter overtog kongen 
jorden, og bønderne kunne nu kalde 
sig kongens bønder. Dette var finere 
end at være fæstebonde under en her-
remand. Under Svenskekrigene 1658-
60 led Pederstrup den samme skæbne 
som andre landsbyer, der lå rundt om          

Lørdag den 27. august holdt grundejerforeningen Egebjerglund Nord sin 
årlige vejfest. Det var en af de vådeste lørdage i august, men medlemmerne 
trodsede vejrguderne og holdt vejfest ved hjælp af en carport, et telt og di-
verse presenninger. Der var gang i grillen, og der blev spist bøffer og pølser 
med diverse tilbehør og selvfølgelig rigeligt med vin fra treliters kartoner. 
Tusind tak til alle jer, der deltog, og endnu flere tak til alle dem, der hjalp 
med at arrangere festen. 
Bestyrelsens festudvalg. 
Karen og Birgitta 

Fortsættes på bagsiden  
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 Nu er det tid til at plante de fleste 
ting. Jorden er varm og fugtig, så 
planterne kan komme i vækst in-
den vinteren. 
Forårsløgene skal lægges. Græs-
set skal sås. Frugttræerne skal 
plantes. Vi har stadig tilbud på 14 
stauder i varme farver – nok til 2 
m2 – til kr. 300,- (under ½ pris). 
Åbningstider: Hverdag Kl. 10-1730 
Weekender & helligdage Kl. 10-15 

København. Gårdene blev revet eller 
brændt ned af de svenske besættel-
sestropper, der opførte belejrings-
byen Carlstad i Brønshøj. Beboerne i 
landsbyen flygtede ud i de omkring-
liggende skove, hvor de boede i jord-
huler. I forbindelse med landborefor-
merne i 1780'erne blev bønderne i 
landsbyen, som andre steder i landet, 
selvejere. Landsbyens struktur har 
været uændret gennem århundreder. 
Gårdene i landsbyen blev ikke udflyt-
tet under landboreformerne og ud-
skiftningen. Gårdenes jord blev sam-
let ud fra hver enkelt gård, og gårde-

ne blev således liggende på deres 
oprindelige plads rundt om gadekæ-
ret. Ligeledes har bygadens forløb 
rundt om gadekæret været uændret i 
mange hundrede år.  
I slutningen af 1960'erne var gårdene 
i landsbyen nedrivningstruede. Balle-
rup Kommune havde købt Rytter-
gaarden, ikke for at bevare den, men 
for at udlægge området til industri og 
erhverv. I 1967 var Ryttergaardens 
bygninger så forfaldne, at kommunal-
bestyrelsen besluttede at rive dem 
ned. Gården blev dog redet i sidste 
øjeblik. Den blev sat i stand af Balle-

rup Folkedanserforening og andre 
frivillige; i 1970 var Loen færdigre-
staureret, i 1970 stod Hestestalden 
færdig og i 1978 stuehuset.  Lind-
bjerggaard og Pederstrupgaard blev 
opkøbt af Ballerup Kommune i 1969. 
Lindbjerggaard var i bedre stand end 
Ryttergaarden, og Ballerup Histori-
ske Forening kunne derfor flytte ind 
på gården efter en mindre i standsæt-
telse. Indvielsen af Lindbjerggaard 
som Egnsmuseum blev holdt den 28. 
marts 1971. Senere blev Pederstrup-
gaard også en del af museet.  


