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Deadline for næste nummer er den 
9. februar kl.12. 
Bladet forventes omdelt den 19. feb. 
Følgende deadlines: 
Den 7. marts 
Den 11. april 
Den 2. maj 
Den 30. maj 

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 

BEBOERANNONCE 
 

Lille vinmark kan forpagtes 
 

En årlig forpagtningsafgift på 5 flasker vin forventes. Til gengæld kan man 
låne alle nødvendige redskaber, og samtidig tilbydes et års gratis prøve-
medlemskab i Egebjerg Øl- og Vinmagerlav, hvor brødrene vil være parate 
til at hjælpe en begynder i gang. 
En vinmark vil normalt være i fuld bæring tredje år efter den er plantet. 
Derfor plantede jeg en sådan på et lille stykke af den grønne kile beliggen-
de syd for Pæremosevej 13 og 15 i 2005, to år før planmæssig pensione-
ring. Jeg købte 135 planter, lige dele af de røde sorter Leon Millot, Rondo 
og Regent og plantede dem i tre afsnit, fik banket galvaniserede stålstolper 
ned og bundet tråde. Det er enkelt tråd, men den kan udvides til dobbelt, 
hvis man ønsker. Tråd medfølger. 
Når jeg nu prøver at komme af med en vinmark til spotpris, hænger det 
sammen med min svagelighed. Og da det har stået på i nogle år, fremtræder 
vinmarken noget forsømt. Men tager man fat i februar/marts, kan den be-
skæres passende og allerede give udbytte i år. Og så vil jeg da meget helle-
re se på en vinmark i trivsel end på en i forfald, når man nu har lagt så man-
ge kræfter og penge i den. 
Jeg har aftalt med Hanna og Erik Hansen i nr. 13, at man kan gå gennem 
deres have direkte ned til marken. Ellers kan man da altid gå gennem vores, 
men det er en lille omvej. 
 

Henvendelse til 
Thomas Seeberg 
Pæremosevej 9 
4465 1391 
thomas@seebergbilledkunst.dk 
Oldermand i Egebjerg Øl- og Vinmagerlav  

SENIORKLUBBENS 

årlige generalforsamling afholdes 7. feb. kl.11.30  

Jan.   28. Øl&VinlavetJan.   28. Øl&VinlavetJan.   28. Øl&VinlavetJan.   28. Øl&Vinlavet    
        ----      29. Gourmetklubben      29. Gourmetklubben      29. Gourmetklubben      29. Gourmetklubben    
Feb.     6. BlomstervennerneFeb.     6. BlomstervennerneFeb.     6. BlomstervennerneFeb.     6. Blomstervennerne    
        ----        7. Seniorklubben        7. Seniorklubben        7. Seniorklubben        7. Seniorklubben    
        ----      16. Generalforsamling      16. Generalforsamling      16. Generalforsamling      16. Generalforsamling    
      I Egebjergklubben og  I Egebjergklubben og  I Egebjergklubben og  I Egebjergklubben og    
      I Egebjerg Fælleshus  I Egebjerg Fælleshus  I Egebjerg Fælleshus  I Egebjerg Fælleshus    
Marts   5. BlomstervennerneMarts   5. BlomstervennerneMarts   5. BlomstervennerneMarts   5. Blomstervennerne    
                ----       6. Seniorklubben       6. Seniorklubben       6. Seniorklubben       6. Seniorklubben    
                ----     15. GF Syd     15. GF Syd     15. GF Syd     15. GF Syd    
                ----     22. Sportsklubben     22. Sportsklubben     22. Sportsklubben     22. Sportsklubben    
                ----     26. Klanparken     26. Klanparken     26. Klanparken     26. Klanparken    
                ----     27. GF Aagesdal     27. GF Aagesdal     27. GF Aagesdal     27. GF Aagesdal    
                ----     29. GF Nord     29. GF Nord     29. GF Nord     29. GF Nord    
April    2. BlomstervennerneApril    2. BlomstervennerneApril    2. BlomstervennerneApril    2. Blomstervennerne    
                ----       3. Seniorklubben       3. Seniorklubben       3. Seniorklubben       3. Seniorklubben    
                ----      19. GF Skovbo      19. GF Skovbo      19. GF Skovbo      19. GF Skovbo    
                ----      24. GF Pilehøj      24. GF Pilehøj      24. GF Pilehøj      24. GF Pilehøj    
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FASTELAVN SØNDAG DEN 19. FEBRUAR 
 

Det viser sig hvert år, at børnenes udklædning og festappetit ri-

geligt kan holde til to omgange, så vi gentager succesen med to 

fastelavnsfester lige efter hinanden. 

Fællesvirket er endnu ikke færdig med detailplanlægningen, 

men de starter formentlig med  tøndeslagning i den overdække-

de atriumgård på Ældrecentret Egely fra kl. 11 – 14. Følg med 

på hjemmesiden http://www.egebjerg-ballerup.dk/  

 

Derefter afholder Egebjergklubben fastelavnsfest i Fælleshuset 

med tøndeslagning for børn og voksne fra kl. 14 – 17. 

Efter tøndeslagningen vil børnene få udleveret en stor godtepo-

se, og der vil som sædvanligt være præmier til bedst udklædte 

pige og dreng. 

Lokale og arrangører vil være udsmykkede til lejligheden, og 

rygere henvises til tilstødende lokaler. 

Baren er selvfølgelig åben med salg af kaffe, fastelavnsboller, 

kakaomælk, sodavand og øl. 

Billetter à 30 kr. kan købes i TorsdagsTræf i Fælleshuset eller 

hos Egebjerg Grill og Pizzabar, Egebjergvej 72 fra og med den 

26. januar til og med den 9. februar. 

Voksne deltager gratis begge steder 

For Egebjergklubben 

Thomas Seeberg 
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Egebjerg Sportsklub 

holder ordinær general-

forsamling torsdag den 
22. marts 2012 kl. 20.00 

i Egebjerg Fælleshus, 
Agernhaven 8. 
 
Indkaldelse med dagsorden i 
henhold til lovene  udsendes 
– primært pr. email - til med-
lemmerne og lægges sammen 
med øvrigt materiale på 
www.egebjergsportsklub.dk 
 
Medlemmer, der ikke måtte 
have modtaget indbydelsen 
medio februar, kan skrive til 
post@egebjergsportsklub.dk 
eller ringe til 6017 1953. 

Henrik 
Send os din emailadresse. 
 

 
 

Egebjergklubben søger et nyt besty-
relsesmedlem, der kan påtage sig at 
holde styr på vores økonomi og regn-
skab, idet den nuværende kasserer har 
sagt ja til mere, end han kan over-
komme. 
Vi benytter et bogføringsprogram, 
der hedder WINFINANS, og som er 
nemt tilgængeligt, men det er ikke 
nogen betingelse at fortsætte med 
netop dette system. 
Som alt andet arbejde i klubben er 
kassererjobbet ulønnet, så lønnen be-
står af en invitation til at deltage i den 
årlige bestyrelsesfest og i at arbejde 
sammen med nogle hyggelige menne-
sker. 
Vi holder omkring 8 møder om året 
under særdeles afslappede former, 
hvor vi bl.a. taler økonomi, nedsætter 
udvalg, der skal varetage vores arran-
gementer, og fordeler barvagterne til 
vores TorsdagsTræf.. Medmindre du 
selv vil, vil du ikke blive valgt ind i 
disse udvalg og ikke blive presset til 
at stå bag baren om torsdagen. 
Hvis du er i aldersgruppen 60+ og 
tænker : Nej, det er jeg vist for 
”gammel” til, så tænk om igen. For så 
vil du passe fint ind i bestyrelsen, 
som stort set alle er i den alder, og 
som regel er den aldersgruppe også 
den mest stabile. Du behøver ikke 
være regnskabsuddannet for at bestri-
de jobbet, da undertegnede selv har 
været kasserer i 3 år for nogle år til-
bage, og jeg vil yde al den hjælp, der 

er nødvendig - ikke mindst i opstarts-
fasen. Men en vis flair for tal er selv-
følgelig en nødvendighed, og ordens-
sans absolut det samme. 
Det vil føre for vidt at beskrive arbej-
det i detaljer, men du kan ganske 
uforpligtende ringe til formand Lone 
på 4497 5943 / 2264 1263 eller sende 
en mail til 
formanden@egebjergklubben.dk  
hvis du vil høre nærmere, både om 
arbejdets omfang, valgperioden, og 
hvad der ellers er af spørgsmål. Ring 
eller skriv endelig uanset alder, køn 
og uddannelse, og du vil som sagt 
ikke blive hængt op på noget af den 
grund. 
Det er tvingende nødvendigt, at vi får 
en ny kasserer af flere årsager. Ud 
over de arrangementer, vi afholder, 
udgiver Egebjergklubben også det 
populære Egebjergblad, og både ar-
rangementerne og bladet vil stoppe, 
hvis vi ikke har en person, der kan 
styre vores finanser.  I sidste ende vil 
det også berøre Egebjerg Fælleshus, 
som ikke kan undvære Egebjergbla-
det som talerør. Fælleshuset varetager 
nemlig udlejningerne til private fester 
samt til grundejerforeninger og alle 
interesseforeningerne. Det ville være 
en katastrofe for Egebjergs sociale 
liv, hvis disse foreninger ikke havde 
noget tilholdssted. 
 
På bestyrelsens vegne 
Lone Tegner 

Kasserer søges til Egebjergklubben 

Denne måneds forside er tegnet af 
Kirsten Seeberg. 
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             Generalforsamlinger 
                                                  Torsdag den 16. februar 2012 kl. 19.30 
 
                  I Egebjerg Fælleshus 
                   Dagsorden ifølge vedtægterne 
                      som kan læses på www.egebjergfaelleshus.dk 
 
                                    Jan Tegner, fmd. for Fælleshuset 
 
            Og derefter i Egebjergklubben 
              Dagsorden ifølge vedtægterne 
           som kan læses på     
            www.egebjergklubben.dk  
 
             Lone Tegner, fmd. for Egebjergklubben 
 
                Det hele foregår i Egebjerg Fælleshus 
             Agernhaven 8  

  Foreningerne byder på øl, vand og vin. 
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Årets sidste arrangement Julehyggen 
løb af stablen den 8. december. Vi var 
ikke så mange, som vi plejer, men det 
var det ikke mindre hyggeligt af. 
Seniorklubben havde pyntet såvel 

juletræet som lokalerne, så de ydre 
rammer var i orden, og Ole Mourit-
zen sørgede igen for det musikalske. 
Lidt over klokken 18 kunne vi byde 
velkommen og annoncere, hvad der 
skulle ske de efterfølgende timer. 
Først var der julebuffeten med 2 slags 
sild, æg med rejer og gravad  laks. Så 
kom de traditionelle juleretter som 
æbleflæsk og lun leverpostej med 
bacon og champignoner. Oksebryst 
med flødetyttebær samt frikadeller 
med rødkål og surt blev revet væk. Vi 
sluttede af med ris à la mande og de 
obligatoriske mandelgaver. Al maden 
var hjemmelavet - altså ikke noget 
med Kokken og Jomfruen – og blev 
heldigvis rost til skyerne. 
Drikkevarer skal der også til, og ba-
ren var leveringsdygtig i særdeles 

gode vine, almindelige pilsnere og 
sneøl, alt sammen til fornuftige pri-
ser. Vi havde valgt ikke at sælge 
snaps, da der de foregående år næsten 
ingen efterspørgsel var. 
Imellem retterne sang vi nogle jule-

Julehygge i Egebjergklubben  FOTO: Per Groth 
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sange, og Ole klimtede i det hele ta-
get på klaveret hele aftenen. Kaffen 
med julesmåkagerne og chokoladen 
manglede selvfølgelig heller ikke. 
Det gjorde vores sædvanlige ringlot-
teri heller ikke, og gevinsterne var 

flottere end nogen sinde.  
Nu skulle der så motioneres, så kla-
veret blev kørt hen til juletræet. Dan-
sen om træet startede, og vi kom gen-
nem en god del af vores dejlige jule-
sange efterfulgt af nogle af de gamle 

børnedanse. 
Og så var der ellers trængsel ved ba-
ren, indtil det var tid til at ønske hin-
anden en god jul og godnat. 
LT  

 

   Juletradition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Når Eve pynter sit vindue på Kærvænget, er det et 
  sikkert tegn på, at julen nærmer sig. 
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Det slår næsten aldrig fejl! Ved års-
skiftet er det tid at gøre status. Dette 
gælder tilsyneladende også bladets 
annoncører, og resultatet er, at en, to, 
tre eller flere meddeler, at de ikke 
længere er interesseret i at avertere i 
bladet. 
Der skal derfor fra denne spalte lyde 
en tak  til TÆPPEKØB, EGEBJERG 
GRILLEN og VIET HOA for den tid, 
de har haft annoncer i Egebjergbladet. 
Da TÆPPEKØB var så venlig at mel-
de tidligt ud, at samarbejdet ville slut-
te ved årsskiftet, havde jeg god tid til 
at finde en anden annoncør, som kun-
ne komme på forsiden. Det blev Ny-
kredit, og det var et godt bytte økono-
misk. For de to andre er der også fun-
det erstatninger. Café Egely, som lig-
ger i Plejecenter Egely, blev meget 
glad, da bladet henvendte sig, og også 
Hedegårdens bageri, som har et brød-
udsalg i Egebjerg Bygade, slog til 
med det samme. 
Med håbet om, at både nye og 
”gamle” annoncører vil hænge på i 
mange år endnu, vil jeg ønske alle, 
både læsere og annoncører, et godt 
nytår.     
     EH 

For godt to år siden, da repræsentan-
ter for de opstillede partier i forbin-
delse med kommunalvalget var invi-
teret af Fællesvirket og Egebjergklub-
ben til en rask lille holmgang i Ege-
bjerg Fælleshus, blev der fra salen 
foreslået, at politikerne skulle komme 
igen, når halvdelen af valgperioden 
var gået. Det forslag var samtlige par-
tiers repræsentanter med på, og tors-
dag den 12. januar mødte de op i Ege-
bjerg Fælleshus, og tilhørerne fik et 
par underholdende og lærerige timer 
med de folkevalgte. 
Thomas Seeberg bød både politikere 
og tilhørere velkommen og kunne 
indledningsvis oplyse, at Dansk Fol-

keparti ikke så sig i stand til at stille 
med en repræsentant til arrangemen-
tet, da samtlige var  ”skidtmads”. En 
anden ændring kom fra Socialdemo-
kratiet. Peter Als afløste Ove E. Dals-
gaard, da denne skulle til økonomiske 
forhandlinger andetsteds. 
Vi blev derefter orienteret om, hvor-
dan aftenen ville forløbe. 
Tilhørerne havde, efter en tur oppe 
ved baren med de rimelige priser, 
fordelt sig ved de fire dobbeltborde. 
Så satte der sig en kommunalpolitiker 
ved hvert bord, og vi havde nu et 
kvarter til at stille spørgsmål og få 
svar på disse. Når tiden var gået, lød 
gong-gongen, og der dukkede en ny  

MIDTVEJSVÆLGERMØDE FOTO: Søren Andersen 

A Peter Als             C Karsten Kriegel      F Birthe Kramhøft    V Kåre Harder Olesen 
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OBS!OBS!OBS! 
Lokaleudlejning den 16. februar 
 

Da der er generalforsamling torsdag den 16. 
februar 2012, er det desværre ikke muligt at 
leje lokaler denne dag. Mød i stedet op den 
23. februar 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 

Respons på Egebjergklubbens 

arrangementer efterlyses 
 

I efteromtalen af julehyggen skriver jeg, at deltagelsen var 
ret lille i forhold til tidligere. Det gælder stort set for alle 
vores faste arrangementer, at deltagelsen er faldende. Besty-
relsen taler tit om, hvorfor det er tilfældet, men vi har ikke 
kunnet finde forklaringen. 
 

Vi evaluerer efter alle vores arrangementer, så vi til stadig-
hed kan gøre det bedre og ændre det, der ikke var så heldigt. 
Men det er set med vores øjne, og derfor ville det være øn-
skeligt at høre, hvad andre synes – altså både ros og ris. 
 

Der er et stort arbejde forbundet med at få vores arrange-
menter op at stå, og arbejdet er stort set det samme, uanset 
hvor mange der kommer. Julehyggen er helt klart vores stør-
ste arrangement, og mange af os havde været i gang i lang 
tid med arbejdslister, budgetter, sørge for musik og hjælp i 
køkkenet, indkøb, madlavning og alt det andet. Derfor var 
det trist, at kun 42 personer dukkede op, når vi f.eks  i 2007 
kunne samle 67, for det er et kæmpe arbejde at få et sådant 
arrangement op at stå. Ud over arbejdet har vi også svært 
ved at få det til at hænge sammen økonomisk, da mange ud-
gifter er faste. 
 

Giv din mening til kende enten på generalforsamlingen, i 
bladet eller kontakt en af os i bestyrelsen. Vi er meget lyd-
høre, også over for kritik, og vil gøre vores yderste for at 
gøre det bedre, dog inden for det praktisable. Kritikken kun-
ne f.eks. gå på pris, tidspunkt, for kedelige arrangementer 
eller noget helt andet, så kom endelig frem med den. Ros er 
selvfølgelig også velkommen, for så ved vi, hvad vi gør rig-
tigt. Efter bankoen fik vi positiv respons på, at vi flyttede det 
til en søndag eftermiddag, så det vil vi prøve igen. 
 

PBV 
Lone 

Thomas Seeberg  orienterer 
de indbudte politikere om 
aftenens forløb. 

politiker op. På den måde var det muligt at stille det 
samme spørgsmål fire gange og høre fire forskelli-
ge svar. 
Af emner, der blev spurgt til, kan nævnes busdrift, 
socialt bedrageri, bymidtens forskønnelse og ikke 
mindst privatisering af vore veje. Der var en meget 
livlig ordveksling, og indimellem glemte man, hvad 
spørgsmålet var, men alt i alt var det en meget gi-
vende og særdeles vellykket aften. 
       EH 
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Grundejerforeningen Egebjerglund Syd 

holder  generalforsamling torsdag den 15. 
marts 2012 kl. 20.00 i  Fælleshuset,  
 
Indbydelse med dagsorden omdeles til medlemmerne pri-
mo februar. Den kan som øvrigt materiale ses på 
www.egebjerglund-syd.dk under Generalforsamlingen. 
 
Har du ikke modtaget din indbydelse medio februar, så 
skriv til post@egebjerglund-syd.dk eller ring til 6017 
1953. 

Bestyrelsen 

 Meld dig ind i Senior klubben 
 
Klubben for voksne, der bor eller har bo-
et i Egebjerg, holder møde første tirsdag i 
måneden, kl. 12 – 16, - året rundt. Der er 
fællesspisning og bagefter kaffe, og øl/
vand kan købes i baren. Få en god snak 
over bordet med nye og gamle bekendte, 
eller deltag  i de  forskellige spil, der er 
til rådighed: Kort, brætspil, dart, billard. 
Der sker altid noget ekstra til jul, påske, 
oktoberfest og tur ”ud i det blå”, hvor der 
indgår både kro- og kulturbesøg. Kontin-
gent p.t. kr.130 årligt. Begrænset med-
lemstal. Vil du vide mere? - ring 
44975507. 
 
 Venlig hilsen F. Adrian - formand 

  

    Godt nytår!! 
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Kirsten Heyn er død 
 
Kirsten, tidligere Rydtoften 31, 
blev fundet død i sin seng den 22. 
december.  
I Egebjerg var hun og hendes af-
døde mand Hans Jørgen kendt for 
at akkompagnere til revyer, og 
Kirsten engagerede sig såvel i 
Sportsklubben som i Ældreidræt 
som sekretær og spillede til fester 
i disse foreninger. 
Efter Hans Jørgens død flyttede 
Kirsten til Højagerparken, hvor 
hun trivedes ganske godt. Men 
hun var noget deprimeret til sidst. 
Den sidste SMS fra hende var 
helt kort:”For god ordens skyld: 
Frokosten 2. juledag er aflyst:” 
Det fik hun da sat en tyk streg 
under, og så får hun endelig op-
fyldt sit varme ønske om at kom-
me ud og ligge i Hans Jørgens 
fodende. 
Kære Kirsten, tak for alt det lyse 
og glade, du gav os.  
Thomas Seeberg 

Stillingsannonce 

 
2 nye medlemmer søges til bestyrel-

sen i Fælleshuset. 

 
Hvis du stadig vil kunne leje Egebjerg Fælleshus til familiekom-
sammen eller synes, at din interesseforening og grundejerforening 
stadig skal have et sted at være, så mød op på generalforsamlingen 
den 16. februar 2012 og bliv valgt ind i bestyrelsen. 
Der er ikke tale om hverken rengøring eller håndværkerarbejde. 
Derimod skal du være med til at bestemme lokalernes indretning 
og vedligeholdelse samt inventarets standard, da vi gerne skulle 
fortsætte med at have et pænt fælleshus til brug for diverse for-
eninger og  til private fester. Derfor vil lidt kvindeligt islæt være 
godt, men ingen betingelse. 
Bestyrelsen tager sig af Fælleshusets drift og udlejning, og vi af-
holder 6-8 møder om året. Det er et ulønnet arbejde, som honore-
res med en bestyrelsesfest en gang om året. 
Skulle dette have vakt din interesse, så kontakt helt uforpligtende 
formanden telefonisk eller på mail og hør nærmere: 
Jan Tegner 
Egebjerg Fælleshus 
Telefon 4497 5943 / 4127 0175 
formanden@egebjergfaelleshus.dk 

FORÅRSMORGENSOL 
i januar. 

 
Idag steg solen op og var 
 en forårsmorgensol. 
Alle egnens haner 
 og mit forårshjerte gol. 
Skoven står så bar 
 og vi er midt i januar, 
men solen - det er forårssolen 
 okkergul og klar. 
Ser du, hvor den varmer 
 på en bøgestammes hud? 
Nu sidder jeg og venter på 
 at bøgen springer ud. 
         KUMBEL 

HUSK 
SENIORKLUBBENS 

GENERALFORSAMLING 
DEN 7. FEBRUAR 

KL. 1130 
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