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Traktementet vil være grillbøf, kartoffel-

salat, grøn salat og brød. Tag endelig bør-

nene med, og så vil klubben sørge for, at 

der er gratis pølser til børn op til 12 år. 

Baren er naturligvis leveringsdygtig i 

vand, øl og vin til de sædvanlige billige 

priser. Hvis vejret er godt, dækker vi også 

op udendørs. 

 

Vi åbner dørene kl.18.30, og efter indta-

gelse af diverse mad og drikke kan man 

ved 21-tiden begive sig ned til Teglværks-

søen, hvor Fællesvirket står for Skt. 

Hansbål og den traditionelle båltale. Man 

er selvfølgelig også velkommen til at blive, 

da der ikke bliver lukket i Fælleshuset. 

 

For dem, der har lyst, vil baren også     

være åben efter bålet, uanset deltagelse 

i spisningen eller ej. 

 

Billetter à kr. 90,- kan købes i Torsdags-

Træf eller hos Egebjerggrillen, til og med 

torsdag den 14. juni. 

 

På gensyn 

Egebjergklubben 
FOTO: Jens Gade 

Midsommerfest i Egebjergklubben 
den 23. juni. 
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Deadline for næste nummer er den 

8. august kl.12. 

Bladet forventes omdelt 10 dage 

efter deadline. 

Følgende deadlines: 

September den 5. 

Oktober den 3. 

November den 1. 

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 

OBS! OBS! 
TorsdagsTræf holder sommerferie 

Og det berører også lokale-
udlejningen 
Sidste TorsdagsTræf før ferien er den 14. juni, og vi åbner 
igen den 16. august. 
 
Hvis man ønsker at leje lokalerne i ferieperioden, henvises 
til Fælleshusets hjemmeside www.egebjergfaelleshus.dk 
under Regler for leje. 
 
Hvis man ikke har internetadgang eller ønsker nærmere 
informationer, kan henvendelse rettes til Jan Tegner på te-
lefon 4497 5943 eller mobil 4127 0175. Hvis du har 
spørgsmål om nøgleudlevering eller andet, kan der også 
rettes henvendelse til Jan om dette. 
 
Vi ønsker alle en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. 
 
På Egebjergklubbens/Fælleshusets vegne 
Formændene 

    
Juni    17. GourmetklubbenJuni    17. GourmetklubbenJuni    17. GourmetklubbenJuni    17. Gourmetklubben    
            ----       23. Skt. Hans       23. Skt. Hans       23. Skt. Hans       23. Skt. Hans    
Juli        3. SeniorklubbenJuli        3. SeniorklubbenJuli        3. SeniorklubbenJuli        3. Seniorklubben    
Aug.     7. SeniorklubbenAug.     7. SeniorklubbenAug.     7. SeniorklubbenAug.     7. Seniorklubben    
            ----        16. Første TorsdagsTræf        16. Første TorsdagsTræf        16. Første TorsdagsTræf        16. Første TorsdagsTræf    
Sep.       4. SeniorklubbenSep.       4. SeniorklubbenSep.       4. SeniorklubbenSep.       4. Seniorklubben    
            ----          7. Billardklubben          7. Billardklubben          7. Billardklubben          7. Billardklubben    
            ----        24. Gourmetklubben        24. Gourmetklubben        24. Gourmetklubben        24. Gourmetklubben    
            ----        25. Øl&Vinlavet        25. Øl&Vinlavet        25. Øl&Vinlavet        25. Øl&Vinlavet    
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Fredag den 21. september kl. 
19.00 arrangerer Egebjergklubben 
en danseaften med indbygget fæl-
lessang. Vi har stadig penge tilba-
ge fra ”arven”, som vi gerne vil 
bruge til fælles gavn og glæde.  
 
Aftenens orkester, "The Billes", er 
hjemhørende i Dragør og består 
af: Uffe Thiel (guitar, harmonika 
m.m.), Jens Mogensen 
(guitar), Per Andersson 
(trommer) og Mogens Bille 
(bas). 
 
De siger om sig selv:  
"Vi spiller primært pop- og 
dansemusik af god kvalitet 
fra 60'erne og fremefter - 
både af dansk og uden-
landsk oprindelse - og vi 
forsøger at lægge lydni-
veauet således, at alle kan 
holde ud at være i festloka-
let.  
Vi har ved flere lejligheder 
optrådt i både Baltoppen og 
Baghuset - bl.a. med et fæl-
lessangsarrangement, hvor 
vi fortæller historien om The 
Beatles, og publikum får 
lejlighed til at synge med på 
deres imponerende sang-
skat. 
 

 
Så selv om Beatles har en meget 
stor plads i vore hjerter - så vil 
publikum til et normalt festarran-
gement også få lejlighed til at dan-
se til populære navne som: John 
Foggerty, Sebastian, Rugsted & 
Kreutzfeld, TV2, C.V. Jørgensen, 
Tim Christensen, Cliff, Elvis og 
Simon & Garfunkel - kort sagt: 

 

 
leverandører til de sidste 50 års 
bedste popklassikere". 

Arrangementet koster 50 kr., der 
dækker en natmad. Man køber 
egne drikkevarer i baren.  
I augustnummeret af Egebjergbla-
det kommer der nærmere om til-
melding og betaling. 

Festudvalget 

Dans og sang i Fælleshuset 
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EGEBJERG FESTIVAL LØRDAG D. 16. JUNI 2012 

Kl. 11 - 22 
 

Kom og vær med til at skabe byliv og en ny lokal, festlig sommertradition! 

 

AKTIVITETER: 

• Åbningstale kl. 12 ved tidl. borgmester Ove E. Dalsgaard  

• Loppemarked, boder og stande 

• Musik-scene med gøgl og sjov hele dagen igennem 

• Morgenbrødsudsalg og senere lagkage v/Bageren, Hedegårdens Brødudsalg 

• Vinbod, slush-ice og vaffel-is v/Kiosken 

• Frokostpizza, fadøl og til aften udendørsgrill v/Le Fiesta 

• Blomstermarked v/Lavendelhaven 

• Amatørmaling for børn og glade voksne v/Anni Blangsted – Galleri Mælkebøtten 

• Frivillig-grupper præsenterer sig og giver information om deres virke 

• Talent show – for de som tør melde sig til at give et nummer! 

• Musik og dans til aften 

Vær frisk og frejdig. Kig forbi, meld dig til praktisk hjælp eller til at stille op på scenen. Vi har brug for alle. Det er 

en fantastisk chance. 

Skriv til initiativgruppen.egebjerg@gmail.com eller kontakt Fru Sølvsten i butikken på Egebjerg Bygade 
53B. 

Se opslagene i Egebjerg Bygade med det endelige program, når vi nærmer os d. 16/6 ☺☺☺☺    

    

Vi glæder os til at se så mange som muligt på dagen, og høre fra jer med gode idéer! 

Karina Sølvsten, Lene Juul & Anne Reinert 
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Kunne du tænke dig at spille 

badminton i vinterhalvåret?? 
 
Vi har p.t. ledige banetimer; se 

www.egebjergsportsklub.dk under Badminton. 

Specielt fredag eftermiddag/aften ser der ud til at blive 

nye muligheder, f.eks. hvis forældre og børn kunne tæn-

ke sig at spille sammen, inden det bliver for sent! 

 

Vi er en billig forening med et årligt voksenkontingent på 

250 kr.; det er da billigt for en times ugentlig motion, 

hvor man endda kan have det sjovt imens. Vi spiller prin-

cipielt double for at udnytte hallen bedst muligt, men af-

viser ikke singlespillere, 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. 

 

Så vi foreslår, at du/I 

• ser på hjemmesiden om der er en brugbar 

banetime, 

• find nogen at spille med, og 

• skriv så til post@egebjergsportsklub.dk 

• eller ring til 6017 1953. 

 

Så ordner vi resten hurtigt og enkelt. 

 
Henrik 
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I Egebjergbladet nr. 2 -  

Februar 2012 er bl.a. artiklen: 

Egebjerggård og Teglværket.  

Da det er skrevet i 1977 - og inter-

viewet er endnu ældre - fra 1974, 

kunne jeg forvente henvendelser fra 

mennesker, der siden da er kommet 

til at bo her, og som er interesseret i 

at vide, hvor de omtalte steder er, så 

her vil jeg gøre mit bedste, ud fra 

som jeg husker tingene. 

Teglværket lå der, hvor 

”Skotteparken” er i dag. Og det om-

talte hus med 4 lejligheder til folk, 

der arbejdede på teglværket, er der 

stadig. Lige efter Skotteparken - i 

retning mod Ballerup - er der, på ven-

stre side, en rødstensvilla, og lige bag 

ved den ligger dette hus.  

Efter at teglværket var lukket, var der 

stadig skinner og tipvogne ude på 

marken, og ligesom Ellen fortæller 

om drengene fra byen (Ballerup), der 

gik ud og legede med disse vogne, 

har vores egne drenge i 1960’erne 

sammen med legekammerater også 

kørt med dem, indtil de kom hjem og 

fortalte om det, og deres far gik ud 

for at kikke på det og fandt det for 

farligt.  

”Hareskovhøj”. Her boede Ellen med 

forældre og søskende. Det lå på 

Skovvej, over for Egebjergvej. På 

side 11 i bladet ses både Hareskovhøj 

og Egebjerggård. Gården med jorder 

lå på hjørnet af Egebjergvej og Skov-

vej. På dette foto er nogle få træer 

langs vejen ved gården; de er - har 

jeg ladet mig fortælle - de sidste af en 

lang række, der gik fra Ballerup til 

skoven. ”Ikke mindst pinsemorgen 

var det en skøn tur at gå fra Ballerup 

og ud til skoven - og det var der man-

ge, der gjorde”. 

”Sømandsstedet” lå helt ud til Skov-

vej, men lidt tættere på Ballerup end 

Hareskovhøj og, som dette, på højre 

side af Skovvej, når man kommer fra 

Egebjerg. Det nærmeste, jeg kan 

komme beliggenheden, er mellem 

Skovledvej og Edelsmindevej; det var 

der stadig - ligesom de andre huse - 

da vi flyttede herud i 1960. 

Bentes hus er her også stadigvæk. I 

Egebjergbladet står der, at det ligger 

på hjørnet af Skovvej og Egebjergvej, 

men sådan er det ikke i dag. Efter at 

Egebjerghuse blev bygget i 1979, er 

dets beliggenhed bag nr. 3 hus fra 

Mere om Egebjerggård og Teglværket  
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Skovvej, ned ad Egebjergvej, og sta-

dig med den pittoreske gårdsplads af 

natursten. 

Knudsminde med jorder lå lige efter 

kirkegården - i dag Digterparken. Det 

sidste, Knudsminde blev brugt til før 

nedrivningen, var politistation, fra 

1949 - 1983.   

Fra 1930 til 1948 boede zarens datter 

Olga her med mand og 2 sønner. Ef-

ter den russiske revolution i 1917 bo-

ede familien de første år på Krim, 

inden de i 1920 flyttede til Olgas 

morfars - Chr. den 9’s - land. I 1948 

flyttede hun med familien til Canada, 

og her døde Olga i 1960. 

Reehs foretagende i Ballerup bestod 

af en kolonialforretning og en tøm-

merhandel. Huset, hvor kolonialfor-

retningen var, er - stort set - det sam-

me i dag; man kan endnu se - i mur-

værket - hvordan de høje vinduer bu-

ede foroven. Det er nemt at finde hu-

set, ved den lille lukkede vej lige over 

for Sydbank. Foran indgangen til: 

læger, tandtekniker og revisor er der  

en rektangulær sten med indskriften: 

”Drik Reehs kaffe”.  

”Baghuset”, som musikstedet m.m. 

hedder i dag, var Reehs baghus, hvor 

folk før i tiden kom med hestekøretø-

jer for at hente varer. Da vi kom til 

Egebjerg, var det fra baghuset, der 

blev kørt koks ud til vores fyr, og 

som jeg husker det, var det også her, 

de havde ting som havemøbler og 

forskelligt andet, der kunne være 

brug for i haven.   

Før i tiden strakte tømmerpladsen, 

med bygningsmaterialer til lokalbe-

folkningen, sig fra Hold-an-vej - Råd-

husvej og til Stationsvej. Tømmer-

pladsen lå der også i begyndelsen af 

1960’erne.   

Men da var der forretninger: Koloni-

al-Vinhandel på hjørnet, dernæst: 

Engelsk Beklædnings Magasin og en 

fiskehandler, men det var i gamle, for 

længst nedrevne bygninger. Hvor 

tømmerpladsen var, er i dag parke-

ringspladsen bag Nordea og Super 

Best. 

Tømmerpladsen blev i 1967 solgt til 

Sparekassen for Kjøbenhavn og Om-

egn. - Vil man vide mere om C. Reeh 

A/S, har Axel H. Pedersen skrevet et 

lille jubilæumshefte: 10. maj 1867 - 

1967. 

Den i Egebjergbladet omtalte frk. 

Christensen - Margrethe - og hendes 

to år yngre søster Karen lærte jeg 

først at kende, da de var ældre. Det 

var et par meget historisk interessere-

de damer, der bidrog med deres viden 

om det gamle Ballerup. Da jeg i 

1978/79 hjalp med at samle materiale 

til et hefte om Frederikssundsbanens 

100 års jubilæum - fortalte Margrethe 

(født 1898) mig, at hun et par år, som 

ganske ung, dagligt havde kørt med 

toget til København til eksamensfrit 

kursus på frk. Zahles skole. Senere 

var hun i mange år ansat på kontor i 

Ballerup kommune. Margrethe var 

også på Ballerup station, sammen 

med mange andre borgere fra byen, 

da S-toget for første gang kørte ind 

på Ballerup station maj 1949. 

Da vi kom til Ballerup - eller måske 

nogle år senere? - var den omtalte 

Christian Andersen  Ballerup kom-

munes skatteinspektør. Også han var 

meget historisk interesseret og havde 

haft god mulighed for at få viden om 

folks gøren og laden, da det mange år 

tidligere - mens det endnu var over-

kommeligt - havde været hans job at 

gå fra hus til hus og hente selvangi-

velser, og hvis der var behov for det, 

var han behjælpelig med at udfylde 

den. 

Ellens søn, der blev filminstruktør, 

var Knud Leif Thomsen. 

Det er et tilfælde, at Ellen og jeg har 

samme efternavn - vi er ikke i familie 

med hinanden. - 

Det var en meget positiv oplevelse 

for mig at besøge Ellen på Tofteha-

ven plejehjem. Hun var meget venlig 

og havde - for mig at se - et lyst sind. 

En af de gange, jeg besøgte hende, 

gik den lille pæne dame med forklæ-

de på i køkkenet og gjorde sig nyttig,  

og jeg syntes, det lyste ud af hende, at 

hun befandt sig godt. -  

Når jeg interviewede folk, som havde 

boet her i Egebjerg, før de mange 

huse blev bygget - fra 1960 og frem, 

holdt jeg mig ved afskrivning af bån-

dene - så vidt muligt - til det enkelte 

menneskes måde at udtrykke sig på i 

håb om, at det, sammen med det de 

fortalte, gav det bedste indtryk af den 

pågældende. 

Alice T. 
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Sjældent har pinsevejret vist sig fra 

en smukkere side end Pinsedag, den 

27. maj, hvor en skare medlemmer af 

Foreningen til Pinsens Bevarelse tra-

ditionen tro mødtes ved Vogteren for 

at drage ind i den forårsgrønne skov 

med madkurv og diverse møbler 

(gennemsnitsalderen er jo stigende!). 

 

Vores vejrgudinde, Isabelle, havde 

ganske vist meldt afbud, men hun 

havde pligtskyldigst været forbi Or-

densmarskal Lone Tegner dagen før 

for at forsikre om, at hun havde sør-

get for at danse den obligatoriske 

regndans, og det virkede øjensynligt. 

 

Efter en dejlig gåtur ad skovstierne 

nåede vi frem til Bålpladsen, hvor der 

til vores store overraskelse ikke var et 

eneste andet selskab at se, så der var 

ingen problemer med at få vores sæd-

vanlige gode plads oppe under de 

store træer. Kort efter dukkede der 

imidlertid masser af andre grupper 

op, og snart var pladsen et mylder af 

mennesker i alle aldersklasser samt 

diverse firbenede venner. 

 

Mens den medbragte proviant blev 

sat til livs, gik snakken 

livligt, og inden vi så os 

om, var klokken blevet 

14, og Præsident Ole Bech 

slog på flasken for at an-

noncere generalforsamlin-

gens start. 
 

Ole indledte beretningen 

med at byde velkommen 

til den 19. generalforsam-

ling i Foreningen til Pin-

sens Bevarelse. Så kan vi 

jo overveje lidt, hvordan 

vi skal fejre 20-års jubilæ-

et til næste år! Som Ole 

noterede sig, så er alle medlemmerne 

jo også blevet et år ældre, men han 

mente nu ikke, det plagede os i næv-

neværdig grad. 

 

Der står i vedtægterne, at Præsidenten 

skal ”benytte enhver lejlighed til at 

etablere festlige arrangementer”, og 

dette havde Ole taget meget alvorligt, 

da han blev Præsident. Derfor plan-

lagde han allerede i 2010 en tur til 

Trekroner Fortet, men desværre måtte 

turen aflyses på grund af dårligt vejr, 

og det endte med en hyggelig dag hos 

Præsidenten og frue. Igen i 2011 blev 

der planlagt en tur til samme destina-

tion, og her er vi så ude i de fra tv så 

velkendte genudsendelser, idet regn-

vejr igen satte en stopper for udflug-

ten! Arrangementet blev atter engang 

flyttet til Karen og Oles hus, og da 

vejret klarede gevaldigt op om efter-

Pinseskovtur med Foreningen til Pinsens Bevarelse 
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middagen, tog vi også terrassen i be-

siddelse, og alle havde en rigtig dejlig 

eftermiddag. Imidlertid er Ole nu no-

get i tvivl (sporene skræmmer jo ef-

terhånden), om han skal udnævne en 

”Marskal for udflugter”, der måske 

har en tættere kontakt til vejrguderne, 

eller finde på noget helt andet. En 

hurtig afstemning blandt de frem-

mødte viste dog, at der var stemning 

for, at vi skulle forsøge os med Tre-

kroner Fortet igen, og muligheden for 

en tur gennem skoven til Bryggeriet 

Skovlyst blev også nævnt. Præsiden-

ten tænker lidt videre over sagen. 

Herefter kom Ordensmarskal Lone 

Tegner på banen med medlemslister-

ne, og det obligatoriske opråb blev 

foretaget. Fremmødet var ikke over-

vældende i år, idet kun 16 medlem-

mer var mødt op, men en stor del af 

de fraværende havde meldt afbud og 

havde alle deres forskellige gode 

grunde til fraværet. Der var dog også 

nogle stykker, der var udeblevet uden 

afbud for anden gang, og de blev, 

som reglerne foreskriver, streget af 

medlemslisten. Der var ingen gæster 

og ingen nye deltagere, der ønskede 

at blive medlemmer. 

Til slut skulle der vælges Præsident, 

Ordensmarskal og Skriver, og de var 

alle villige til genvalg, så det gik 

nemt. Skriver Lis Folke var fraværen-

de med afbud, og skrivervikar var 

derfor Kirsten Hagen. 

 

Efter generalforsamlingen fortsatte 

det hyggelige samvær, og til kaffen 

trakterede foreningens juniormedlem, 

Charlotte Mørk, os med lækker hjem-

melavet jordbærlagkage, sådan som 

hun havde stillet os i udsigt sidste år. 

 

Atter en dejlig Pinsedag i vores 

smukke skov. 

 

KH 

FOTO: Jens Gade 



Egebjerg juni - juli 2012 

10                                                                 

 

Information til medlemmer i 

Grundejerforeningen Aagesdal 
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Trænger du til at få musklerne rørt?? – også lattermusklerne 
 

Ja, hvem gør ikke det? 
Ved du, at der i Egebjerghallen er gymnastik for seniorer (60 år) hver 
torsdag fra kl. 14.15. Vi gør gymnastik 1 time med musik og under 
kyndig vejledning af vores dygtige og  veluddannede instruktør Sirid. 
Efterfølgende spiller nogle ”Bedstevolley”, andre benytter sig af tilbud 
om afspænding, og nogle spiller badminton. 
Vi slutter af med kaffe og kage. 
Hvem er vi så? Vi hedder Egebjerg Ældreidræt og Stavgang og startede 
i sin tid under Egebjerg Sportsklub. Nu er vi en selvstændig forening 
med omkring 400 medlemmer. 
Udover gymnastik i Egebjerghallen har vi i Hallen på Solvej 3 hold line-
dance, 2 hold gymnastik og 2 hold Yoga. Vi har også hold med stav-
gang i skoven. I svømmesalen på Parkskolen har vi desuden et hold 
med vandgymnastik.  
Alle hold har uddannede instruktører. Vi starter til september og holder 
på til sidst i maj. 
Ældreidrætkonceptet er bevægelse/motion med stor vægt på det socia-
le.  
Har du fået ”blod på tanden” og lyst til at deltage sammen med andre 
glade mennesker, så ring eller mail til undertegnede for en sludder om 
hold, steder, tider og priser. 
Lise Riise, formand 
lise@riise.org  - 29881940 
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 Hjertestop – lær at redde liv 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kender du en hjertestarter? 

Kender du til alarmering ved syg-

dom?    

Kender du til hjertemassage? 

 

Mød Læge Peter Oluf Andersen 

og hans hjælpeinstruktør, 

som besøger, demonstrerer hjer-

testarter, fortæller og giver os 

svar og viden om de for os alle 

så vigtige spørgsmål.  

 

Alle (ikke kun medlemmer) er 

velkomne denne dag. 

 

Arr.: Egebjerg Seniorklub 

Tirsdag d. 3 juli kl. 14 i Egebjerg Fælleshus 
 


