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 Deadline for årets sidste nummer er 
torsdag den 1. november kl.12. 
Bladet forventes omdelt den 19. 

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. 
PS. Husk at medbringe 150 kr. til 
betaling af reservationsgebyr 

Reception i Fælleshuset 

 
Den 19. november 1770 fødtes 

Bertel Thorvaldsen, den 19. no-

vember 1977 fødtes beskæftigel-

sesminister Mette Frederiksen, 

og indimellem, i 1942, fødtes jeg 

på 2. sal i Nybro 18, Aabenraa. 

Det var en af de hårde krigs-

vintre, og min mor har fortalt 

mig, at jeg fik kighoste, inden jeg var et halvt år, så det var 

med nød og næppe, jeg overlevede. 

Det er så nu 70 år siden, og i den anledning inviterer jeg her-

ved til reception på dagen i Fælleshuset fra kl. 14 - 17, Agern-

haven 8, 2750. Kom og hjælp mig igennem dagen og få lidt 

vådt og lidt tørt. 

Thomas Seeberg 

OBS! Husk Egebjergklubbens og Fælleshusets 
generalforsamlinger den 28. februar.   

UDEN BESTYRELSER 

INGEN FORENINGER 

Okt. den  14. BridgeOkt. den  14. BridgeOkt. den  14. BridgeOkt. den  14. Bridge    
        ----                        ----    22. GF Aagesdal    22. GF Aagesdal    22. GF Aagesdal    22. GF Aagesdal    
        ----                        ----    25. Dart    25. Dart    25. Dart    25. Dart    
Nov.  Nov.  Nov.  Nov.  ----      1. Sølavet      1. Sølavet      1. Sølavet      1. Sølavet    
        ----                        ----      4. BANKO         4. BANKO         4. BANKO         4. BANKO       
        ----                        ----      5. Blomstervennerne      5. Blomstervennerne      5. Blomstervennerne      5. Blomstervennerne    
        ----                        ----      6. Seniorklub  +  Øl&Vinlav      6. Seniorklub  +  Øl&Vinlav      6. Seniorklub  +  Øl&Vinlav      6. Seniorklub  +  Øl&Vinlav    
        ----                        ----      8. Dart  +  Ældreidræt      8. Dart  +  Ældreidræt      8. Dart  +  Ældreidræt      8. Dart  +  Ældreidræt    
        ----                        ----     16. Billardklubben     16. Billardklubben     16. Billardklubben     16. Billardklubben    
        ----                        ----     17./18. Sportsklubben     17./18. Sportsklubben     17./18. Sportsklubben     17./18. Sportsklubben    
        ----                        ----    22. Dart    22. Dart    22. Dart    22. Dart    
        ----                        ----    24./25. Blomstervennernes    24./25. Blomstervennernes    24./25. Blomstervennernes    24./25. Blomstervennernes    
                             JULESTUE                             JULESTUE                             JULESTUE                             JULESTUE    
        ----                        ----   29. GF Syd   29. GF Syd   29. GF Syd   29. GF Syd    
Dec.   Dec.   Dec.   Dec.   ----     3. Blomstervennerne     3. Blomstervennerne     3. Blomstervennerne     3. Blomstervennerne    
        ----                        ----     4. Seniorklubben     4. Seniorklubben     4. Seniorklubben     4. Seniorklubben    
        ----                        ----     6. JULEHYGGE     6. JULEHYGGE     6. JULEHYGGE     6. JULEHYGGE    
        ----                        ----   17. Ældreidræts julefrokost   17. Ældreidræts julefrokost   17. Ældreidræts julefrokost   17. Ældreidræts julefrokost    

Så blev der danset og 

sunget i Fælleshuset 
 
Fredag den 21. september spil-
lede The Billes op i Fælleshu-
set. Vi sang 7 af de gamle 
Beatles-klassikere, og så blev 
der danset; tre sæt i alt gav or-
kestret, inden de sluttede af 
med et ekstranummer kl. 22.30. 
I sidste sæt kunne vi høre, at de 
kunne andet end Beatles, da de 
gav adskillige af de store num-
re, vi på 60+ dansede til, da vi 
var yngre. 
Da musikken stoppede, blev 
der serveret suppe, og CD-
afspilleren kom i gang, men 
dansemusklerne var blevet 
trætte, så festen stoppede lige 
så stille. 
Thomas Seeberg 
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Hyggelig familiebanko i Egebjergklubben 

søndag den 4. november 2012 kl. 14.00  

 
Så er det igen tid til det årlige, traditionelle bankospil i Egebjergklubben, og af hen-
syn til børnenes sengetid har Egebjergklubben i lighed med sidste år valgt at afholde 
det en søndag eftermiddag. 
   
Bankospillet foregår som altid i et stille og roligt tempo, så det er netop et arrange-
ment, hvor man kan tage børnene med, og når det er om eftermiddagen, er der jo ik-
ke problemer med sengetiden. 
Pladepriserne er også ”børnevenlige”, og der er som altid gevinst både 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 3. spil, hvor vi sælger et ringlotteri - også med 
flotte præmier. 
 
Egebjergklubben byder igen i år på gratis kaffe og hjemmebagt kage, og baren har 
åbent hele eftermiddagen med salg af vand, øl og vin til de sædvanlige små priser. 
Vi starter som nævnt spillet kl. 14.00, men dørene åbnes allerede kl. 13.30, og der 
plejer at være rift om pladserne, så kom i god tid. 
 
Vi regner med at slutte omkring kl. 16.30, så der stadig er tid til at forberede søn-
dagsmiddagen. 
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 
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Så er det omsider blevet åbnet, og 
nu har det været i drift længe nok 
til, at man kan se på funktionerne. 
Busstoppestederne fungerer fint, 
men desværre er fordelingen af 
kørebaner uheldig. Som daglig 
morgenbruger må man konstatere, 
at den venstresvingende trafik fra 
Sortemosevej har mere end plads 
nok med to kørebaner, mens den 
højresvingende og den ligeudkø-
rende må deles om én kørebane. 
Det må kunne ændres, så en god 
forlængelse kan blive endnu bed-
re. Og så er det grønne lys for li-
geudkørende fra Krebsdammen 
mod Sortemosevej og den anden 
vej lige kort nok. 
Kommer man hen i den anden en-
de ved Klausdalsbrovej er den og-
så gal med kørebanerne. Venstre-
svingende og ligeudkørende må 
deles om én kørebane, mens vi 
kan se på, at den bane, der er re-
serveret til højresvingende stort 

set er tom. Derfor snydes der da 
også jævnt hen. 
Prøv at lave nogle tællinger i de to 
kryds og genovervej så fordelin-
gen af kørebaner. 
 
Med venlig hilsen 
Thomas Seeberg 
Fmd for Grf. Egebjerglund-Syd, 

der grænser op til Ring IV og Her-
lev. 
 
 
Og Herlev Kommune har svaret: 
 

Kære Thomas Seeberg 
 
Vi har drøftet din henvendelse med Vejdirektoratet, der er myndighed for 
Ring 4. Din mail er sendt videre til Vejdirektoratet til besvarelse, når un-
dersøgelse af forholdene i vejkrydset har fundet sted. 
 
Venlig hilsen 
Ole Skaarup 
Trafik & Anlæg 
Herlev Kommune 
Herlev Bygade 90  
2730 Herlev  

Vedrørende krydset Krebsdammen/Sortemosevej 
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Udflugt til Roskilde Kloster 

med Foreningen til Pinsens 

Bevarelse. 
 
Pinsens Bevarelse, hvad er det? 
Det er da en af Egebjergs foreninger, 
og hvorfor har man sådan en? Selv-
følgelig for at bevare Pinsen - og så 
lige for at have en anledning til at 
mødes i skoven pinsesøndag og spise 
medbragt mad og ha’ det rart sam-
men. Hvis du synes, at det lyder hyg-
geligt, så slå kryds i kalenderen ved 
pinsesøndag og mød op med jeres 
madkurv Ved Skovgærdet for enden 
af Pileagervej ved indgangen til sko-
ven klokken 12.00. 
De sidste par år har Præsidenten så 
også arrangeret en sensommertur for 

medlemmerne. 
I år gik denne tur til Roskilde Kloster. 
Lørdag den. 29. september tog 8 af os 
bus 216 fra Ballerup til Roskilde. En 

fin tur ud på landet. Vi mødtes med 
de resterende 10, som var kørt i bil, 
uden for Roskilde Kloster. 

Egebjerg Bridgeklub 25 år den 7. oktober. 
 
Egentlig begyndte bridgespillet i Egebjerg allerede i 1970, hvor Finn Jappe i samarbej-
de med Egebjergklubben og AOF arrangerede et kursus fra september til jul. Kurset 
fik så stor succes, at det blev forlænget med fire måneder. Derefter begyndte vi at spil-
le privat, indtil Stig Pålsson samlede en flok, der spillede hver onsdag aften i 
Egebjergklubbens lokaler. Efter nogle år enedes man i 1987 om at stifte Egebjerg 
bridgeklub med Hans Balslev som formand. 
Oprindeligt var det kun beboere i Egebjerg, der kunne blive medlem af klubben, men 
for at højne standarden besluttedes det at åbne for medlemmer udefra. Ligeledes sør-
gede Hans for, at klubben blev medlem af Dansk Bridgeforbund. Det betød, at vi nu 
spillede om bronzepoint, hvilket tiltrak dygtige spillere fra andre klubber. Igennem 
årene har mange dygtige bridgespillere været medlem af klubben for efter nogle år at 
gå videre til større klubber. 
I de første 10 – 15 år havde vi mange dejlige bridgeweekender i Danland på Møn. Vi 
var så heldige, at Danlands direktør, Bjarne Werne Jensen, boede i Egebjerg og gav os 
nogle fordelagtige priser. På disse weekender gik vi altid til ”ålemanden” om lørdagen, 
hvor vi spiste ål og drak medbragt snaps; det sidste måtte foregå lidt i skjul, da det ik-
ke var helt lovligt. 
I 1995 gik Hans af som formand, og Jytte Kraglund overtog posten indtil 2002, hvor-
efter Hans Østergaard var formand et år. Den næste formand, Dan Bartholdy, bestrider 
stadig denne post på upåklagelig vis, og vi håber, han vil fortsætte i mange år endnu. 
 
RIGTIG HJERTELIG TILLYKKE MED DE 25 ÅR. 
Jytte 

Fortsættes på bagsiden 
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Kunne du tænke dig at 

spille badminton i 

Egebjerghallen??  
 

Vi har p.t. stadig enkelte relativt 
gode tider fredag og lørdag ledige 
samt en del sene tider tirsdag og 
torsdag.  
 

De aktuelt ledige banetimer kan 
ses på www.egebjergsportsklub.dk 
under Badminton. 

 
Vi er en billig forening med et år-
ligt voksenkontingent på 250 kr.; 
det er da billigt for en times ugent-
lig motion, hvor man endda kan 
have det sjovt imens. Vi spiller 
principielt double for at udnytte 
hallen bedst muligt, men afviser 
ikke singlespillere, hvis vi har le-
dige baner.  
 

Vi har ingen faglige medlemstil-
bud så som træner, men til gen-
gæld bestræber vi os på at være en 
social klub, der bl.a. afholder et 
julearrangement og et arrange-
ment ved sæsonafslutning. 

             
For at komme i gang skal du 

• se på hjemmesiden om der 
er en brugbar banetime,   

• finde nogen at spille med, 
og  

• skrive til 
post@egebjergsportsklub.dk   
eller ringe til 6017 1953.  

 

Så ordner vi resten hurtigt og en-
kelt. 
 

Bestyrelsen 
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 Egebjerg og Omegns Ølbrygger & Vinmagerlav 
 

Referat fra lavsaftenen den 25. september 2012 

Fraværende med afbud: Erik og Hans  

 

Oldermanden overrakte Keld en bedre flaske rødvin og ønskede tillykke med de 80 år. Ib takkede for en tilsvarende 
flaske i anledning af sin 75 års fødselsdag for nylig. 

Frants serverede en lille kiks med dip af smeltede oste. Meget lækkert og megen ros til manden. 

Derefter bar Snogholmvej hver sin rosévin frem. Først Finn, der havde presset Rondo, Regent og Marchal Foch og 
derefter gæret på saften. Leif havde gjort det samme med ren Rondo. Begge vine fik ros. 

Så kom Søren med sin ca. 32 år gamle portvin med ægte kælderstøv og stadig en fin, rund smag. Også ros til ham. 

Undervejs varslede Egon, at han ville frembære sin rødvin næste gang, maget på diverse druer og bagegær. 

Thomas varslede, at konen ville have ryddet op i kælderen. Vinproduktionsudstyret overlades til forpagteren af vin-
marken. Men hvad med maskinen? Skal den til genbrug, til Ballerup Museum, eller hvad. Egon bad om amnesti for 
den maskine, han i sin tid havde konstrueret. Vil konen ringe til ham, før hun gør noget overilet? 

Så gik vi over til bordet og til en særdeles lækker italiensk Porchetta, som var lavet med stor kærlighed og kyndig-
hed af den gode Frants. Meget mere ros til chefkokken. Dertil drak vi 5 italienske vine, som Carl Johan havde indkøbt 
med sædvanlig omhu og kvalitetssans. Vi drak: 

 

Ramitelloen, årg. 09, var købt i Super Best for 60 kr. Vi gav den en skrå pil op. Barbera D’Albaen, årg. 97, var købt i 
Holte Vinlager for 60 kr. Den fik også en skrå pil op. 

Barbaneraen, årg. 09, var købt i Super Best for 85 kr. Den fik en skrå pil ned. 

Long Now’en, årg. 07, der skulle iltes, var købt i Super Best for 100. Den fik en skrå pil op. 

Amaronen, årg. 01, var købt i Netto for 80 kr. Den fik en lodret pil op. Klart aftenens bedste.                     Thomas 
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Tyrols perle  

Turen går til årets by år 2000 

WESTENDORF 
 
Hvem vil med til den vidunderligt beliggende by i august 2013??? 
 
Byen er beliggende ca. 850 m o.h. - højeste punkt er ca. 2.000 m, byen har ca. 
2.200 indbyggere og en vidunderlig natur. 
 
Turen vil have en varighed på 9 dage (7 overnatninger). 
Vi har egne chauffører og bus under hele opholdet. 
Vi skal på ca. 4 udflugter (arbejder på at få lokal guide) 
Der vil blive tid til at udforske byens mange cafeer og smugkroer, samt omkring-
liggende natur, som er helt fantastisk - her guider jeg gerne. 
Prisen på turen er ikke helt på plads endnu, men jeg håber at have den klar til et 
fællesmøde i klubben, som vil blive oplyst lidt senere, men en lille indikation på 
prisniveauet er som flg.: 
Pris per person i delt dobbeltv.  Hotel 1: ca. 6.000 kr. Hotel 2: 7.000 kr.    
Pris per person i enkeltv.         Hotel 1: ca. 6.300 kr. Hotel 2: 7.400 kr. 
Det er inkl. morgenmad, udflugter og egen bus på hele turen. 
Prisen er ved min. 20 deltagere. Skulle det vise sig, at der vil blive flere, vil prisen 
blive reduceret. 
Ved 30 personer kan vi reducere prisen med ca. 1.500 kr., og vi har bussen allige-
vel, så der er plads til ens bekendte også.  
Jeg vil gerne vide, om det har nogen interesse, så skriv til f.aabaad@forum.dk 
Ønsker du at vide mere om turen, er du også velkommen til at skrive. 
 
Med venlig hilsen 
Frank Aabaad, Pilehøjvej 35, mobil: 28696468 
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Som nogle nok har hørt, så nedlæg-
ges buslinje 69. Buslinjen erstattes i 
stedet af en ændret buslinje 42, som 
stort set vil køre som buslinje 69 på 
strækningen Ballerup st. til Gladsaxe 
trafikplads. Fra Gladsaxe trafikplads 
kører buslinje 42 som hidtil, dvs. over 
Lersø Parkalle til Nørreport st.  
De, der hidtil har taget linje 69 hele 
vejen til Rådhuspladsen, må nu finde 
alternative ruter og skift. Muligvis er 
skift til linje 66 ved Emdrup Torv en 
løsning. 
 
Som det ser ud nu, får buslinje 42 
nedenstående rute: 
 
Ballerup st (bus), Parkvej/Hold-an 
Vej, Digterparken/Skovvej, Høj-
agerskolen, Skotteparken, Egebjerg 
Bygade, Nordbuen, Kærvænget, 
Egebjergvej/Syvendehusvej, Sorte-
mosevej/Hækmosen, Krebsdammen 
(Midt), Hjortespringbadet, Højer-
gårdsvej, Gammelgårdsvej, Hjorte-
spring Skole, Havnsøvej, Peberhaven, 
Ingefærhaven, HF Klausdalsbro, HF 
Smørmose, HF 4. Juli 1917, Egegår-
den, Egegård Skole, Gladsaxe Kirke, 
Gladsaxe Trafikplads, Rosenkæret, 
Vandtårnsvej/Gladsaxevej, Gynge-
mosevej, Isbanevej, Høje Gladsaxe/
Store Torv, Dalen, Gladsaxevej/Mars 
Allé, Lauggårds Allé, Engkrogen, 
Vangedevej/Gladsaxevej, Emdrup 
Torv, Skovstjernevej, Banebrinken, 
Emdrup Søpark, Emdrup st./Lersø 
Parkalle, Gribskovvej, Strødamvej, 
Haraldsg./Lersø Park Allé, Aldersro-
gade, Jagtvej/Lersøpark Allé, Tagens-
vej/Jagtvej, Arresøgade, Fredrik Ba-
jers Plads, Blegdamsvej/Tagensvej, 
Sortedam Dossering, Sølvtorvet, Sta-
tens Museum for Kunst, Nørreport st. 
(bus) 
 
Ovenstående er med forbehold for 

ændringer. Moviatrafik og Ballerup 
kommune er ikke gode til at annonce-
re busændringer i god tid, før ændrin-
gerne træder i kraft.  
Og det ser ud til at "rejseplanen.dk" 
er lidt skizofren, da den har begge 
buslinjerne 42 og 69 i Egebjerg i pe-
rioden 21. oktober til 8. december. Så 
måske vi i Egebjerg har hele to bus-
linjer på  Egebjergvej i denne over-
gangsperiode. 
 
En anden ændring sker på linje 165, 
som ikke længere vil gå til Lyngby, 
men vil betjene Værebroparken og fra 
Bagsværd st. tage turen til Gladsaxe 
trafikplads. 
 
Når datoen for busplanændringerne 

nærmer sig, er det en god ide at kon-
trollere med rejseplanen.dk og mo-
viatrafik.dk. 
 
Så fandt jeg Ballerup kommunes in-
formation om buslinje 69 fra 24. sept. 
: 
http://www.ballerup.dk/borger/by-
bolig-trafik/7-kollektiv-trafik 
 
Så den er god nok, at skiftet sker 21. 
oktober. 
 
Jeg formoder stadig, det er en fejl i 
rejseplanen.dk, at der efter denne dato 
både er en linje 42 og linje 69, indtil 
vinterkøreplan træder i kraft den 9. 
december. 
Frank Damgaard 

Buslinje 69 erstattes af linje 42 fra søndag den 21. oktober 
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Jeg havde den glæde at være en af 
dem, der havde købt sig en billet 
til ”Dans og sang” i Fælleshuset 
den 21. september, for her fik jeg 
en god aften med god musik i go-
de omgivelser, og orkesteret The 
Billes var rigtig gode. 
Musikkens første sæt var Beatles- 
melodier, og de blev fulgt på vejen 
med små historier fortalt af orke-
sterets leder Mogens Bille. 
Det var et dejligt genhør med de 
gode gamle sange, og der var ud-
delt hæfter med nogle af dem, så 
vi alle sammen kunne synge med. 
Efter en pause kom så andet sæt, 

En glad aften med en god musikoplevelse 
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og her var repertoiret mere blan-
det, men ikke mindre godt af den 
grund. Der kom samtidig godt 
gang i den på dansegulvet, og 
samtidig var der også god gang i 
snakken ved bordene. 
Aftenen sluttede med en gang 
skrub-af suppe, der var rigtig god 
at gå hjem på. 
 
Det hele var arrangeret af bestyrel-
sen i Egebjergklubben, og de stod 
også for alt det praktiske under-
vejs. Som altid når de arrangerer 

noget, får vi andre en god oplevel-
se og nyder godt af deres indsats. 
En stor tak for det. 
 
De fleste deltagere denne aften var 
fra 50 år og derover, men jeg hå-
ber for de unge beboere i Ege-
bjerg, at der stadig er en Egebjerg-
klub til at arrangere lignende, når 
de engang har overskud og lyst til 
at deltage i de fælles arrangemen-
ter. 
Fællesskabet i Egebjerg har altid 
haft høj prioritet, og derfor er 

Egebjergklubben og Fælleshuset 
et vigtigt samlingssted. 
 
Ingrid Madsen      

FOTO: Bjørn Kraglund 
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Her blev vi modtaget af Søren Lyder 
Jacobsen, som er klosterforvalter og 
forestod omvisningen på stedet. Han 
bor også selv på klosteret, der i dag er 
en stiftelse. 
Klosteret er oprindeligt en herregård 
fra 1565 bygget af genbrugssten fra et 
Dominikanerkloster (Sortebrødrene), 
som lå der fra 1231. 
I 1698 blev herregården købt af 2 ade-
lige enker, Berte Skeel og Margrethe 
Ulfeld, som med kongens tilladelse 
stiftede det første adelige jomfruklo-
ster i Danmark. 
Søren fortalte meget engageret om 
forholdene for de unge møer på den 
tid og om de gamle bygningers værdi 
og betydning for vores tid. 
Det var en meget varm, spændende og 
engageret fortæller, vi havde til at vise 
os rundt. Man kunne ikke undgå at 
blive revet med af det, han havde at 
fortælle. 
Ved afslutningen af rundvisningen 
blev der serveret et glas boblevand og 
lidt kage i Riddersalen, og der kom 
snakken godt i gang, så det var svært 

at afslutte. 
Vi havde fået en meget fin rundvis-
ning og nogle gode historier, som var 
fundet fra dagbøger fra den tid, og 
Søren havde en stor viden om stedet, 
som han gerne delte ud af. 
Vi sluttede dagen af med lidt frokost 

på Bryggergården, og her fik vi noget god 
mad og lidt for tørsten. Maden var fin, 
men det tog sin tid at få den serveret. 
Hvis nogen skulle være interesseret i 
at se Klosteret, som er et besøg værd, 
kan de gå ind på 
www.roskildekloster.dk, der kan man 
finde åbningstider m.m. 
En tak til Præsidenten, Ole Bech, for 
at have arrangeret denne tur. 
 
To, der deltog med stor fornøjelse 
Finn og Ingrid Madsen 


