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Maj
Juni
Juli
Aug.
Sep.

Deadline for næste nummer er den
30. maj kl.12.
Bladet forventes omdelt 10 dage
efter deadline
Følgende deadlines:
Den 8. august
Den 5. september
Den 3. oktober

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

Én hverdag
Fredag
Lørdag
Søndag

kr. 700
kr. 1050
kr. 1750
kr. 1750

En weekend bestående
fredag/lørdag
lørdag/søndag
fredag/lørdag/søndag

af:
kr. 2400
kr. 2800
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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13. Børnenes fest
24. GF Egebjerghuse
30. Ældreidræt
4. Blomstervennerne
5. Seniorklubben
14. Sidste TorsdagsTræf
17. Gourmetklubben
23. Skt. Hans
3. Seniorklubben
7. Seniorklubben
16. Første TorsdagsTræf
4. Seniorklub (udflugt)

OBS! OBS!
TorsdagsTræf holder
sommerferie

Og det berører også lokaleudlejningen
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 telefon 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
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Min kære gamle fader, Ib Mørk,
fylder 75 år den 20. juni. I den
anledning vil det glæde ham
meget at se venner og bekendte
til åbent hus fra kl. 13 til kl. 17
på selve dagen. Det foregår i
Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8. Der vil både blive serveret lidt til maven og en lille én
til halsen. Jeg håber, I har lyst
til at være med til at fejre ham.
Mange hilsner
Charlotte Mørk
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SOMMER-MARKEDSDAGE I EGEBJERG BYGADE
MAJ:
Hver lørdag i maj kan du stille et
”loppebord” op i butiksarkaden
på Egebjerg Bygade kl. 11-14.
Gør forårsrent i gemmerne og
sælg dine overskudsting.
Tilmelding er ikke nødvendig –
bare kom og stil op efter først-tilmølle for at få den bedste plads!
JUNI:
EGEBJERG FESTIVAL LØRDAG
D. 16. JUNI KL. 11-23
Sæt kryds i kalenderen – vi arbejder på højtryk for at stable en
festlig Bydelsfestival på benene
med musik & gøgl fra morgen til
aften i Egebjerg Bygade langs
butiksarkaden:
* Musikscene foran Tårnsøen
* Udendørsgrill v/Le Fiestapizzariaet
* Vinbod, slush-ice og vaffel-is
v/Kiosken
* Kæmpelagkage v/Bageriet
* Modeshow, tøj og smykker v/
Fru Sølvsten
- og hvad vi ellers finder på!
KOM OG VÆR MED TIL AT SKABE LIV OG GLADE DAGE I EGEBJERG BYGADE.
Endeligt program vil blive annonceret, når vi nærmer os.
Hold øje med opslag i Bygaden
og i vores lokale nyhedsspredere
Egebladet (Bykvarteret) og
Egebjergbladet (Villakvarteret).
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TALENTER SØGES til Egebjerg Festival!
Egebjerg Festival har fået sponsoreret lidt midler fra
Fællesvirket til et musik-hovednavn d. 16. juni 2012,
men vi efterlyser frivillige talenter som har lyst til at
optræde gratis med musik, dans, sang, tryllekunster
eller andet sjovt, så der bliver liv i gaden hele dagen
igennem.
Skriv til initivgruppen.egebjerg@gmail.com eller kontakt Karina Sølvsten i butikken på Egebjerg Bygade
53B.
MVH Initiativgruppen Karina - Lene - Anne,
initivgruppen.egebjerg@gmail.com
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Midsommerfest i Egebjergklubben den 23. juni.
Nu er det jo blevet forår, og om en måneds tid er det Skt. Hans aften. Sædvanen tro vil
Egebjergklubben invitere til Midsommerfest i Egebjerg Fælleshus.
Traktementet vil være grillbøf, kartoffelsalat, grøn salat og brød. Tag endelig børnene
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 indtagelse af diverse mad og drikke kan man ved 21tiden begive sig ned til Teglværkssøen, 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 TorsdagsTræf eller hos Egebjerggrillen,
Egebjergvej 72, i perioden fra torsdag den 24. maj til og med torsdag den 14. juni.
Vi har max. 60 billetter til salg, så køb i god tid. Vi gør samtidig opmærksom på,
at vi er nødt til at overholde deadline af hensyn til indkøb.
På gensyn
Egebjergklubben
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Solvarme, pillefyr og solceller i Egebjerg
Det hele startede med et brev
fra kommunen om, at min oliebeholder faldt for 30-årsgrænsen
og dermed skulle udskiftes.
Efter at jeg havde undersøgt,
hvad det ville koste at skifte den
og lave ny fremføring til fyr, stod
jeg lige pludselig med en forventet udgift på ca. 17.000 kr.
(beholder og kobberrør fejlede
ikke noget, ingen rust nogen
steder).
Hvis jeg skiftede det, kommunen
forlangte, så stod jeg stadig med
et gammelt oliefyr og en behol-
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der, der nok også ad åre skulle
skiftes.
Et par dage senere så jeg på
nettet noget om tilskud til at
skrotte sit gamle oliefyr og gik
herefter i gang med at tænke
alternativt. Jeg undersøgte på
nettet de muligheder, der var for
alternativ energi, og endte op
med flere tilbud på en løsning
med vandtank på 300 l (denne
kunne lige stå der, hvor det
gamle fyr stod), 36 vakuumrør
på sydtaget og et pillefyr med
pillebeholder (der var lige plads

til det der, hvor oliebeholderen
stod), og kommunen og skorstensfejeren blev også kontaktet. Nyt tag blev også lagt der,
hvor vakuumrørene skulle ligge.
Da jeg er en gør det selv mand,
lagde jeg selv slanger og ledning
hen over loftet mellem vandbeholder og pillefyr (står i hver sin
ende af huset).
Udgift til pillefyr og solvakuumrør blev delt op i 2 tilbud for at
få tilskud:
Soldel med 40.000 ÷ 25% i tilskud = 30.000 kr.
Pillefyr = 55.000 kr.
Årsforbrug 4,5 t piller à 1.900 =
8.500 kr.
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Tidligere brugte jeg 1400 l olie à
10.500 = 14.700 kr.
Besparelse ca. 6.000 kr. pr. år
(går i 0 efter ca. 14 år).
Nu kunne jeg jo se, at det var
rentabelt at investere penge, så
året efter kikkede jeg på solceller.
Det blev så til et solcelleanlæg
delt op i to, et på 3,3 kW på sydtaget og et på 2,5 kW på vesttaget.
Lån ca. 190.000 kr. over 15 år,
afdrag pr. år ca. 13.500 kr.
(nyt tag på syd og vest + ny
målertavle, derfor lidt dyrere
end normalt, men taget skal jo
holde ca. 30 år).
Beregnet årsproduktion er på ca.

6500 kW à 2,00 kr. = kr. 13.000
(har indtil nu i år lavet 1450 kW,
så jeg når nok 6500 kW).
Fuldt skattefradrag på 25% af
udgiften til solceller hvert år, så
det med solceller er en sikker
investering.
Giver gerne en rundvisning, hvis
der er nogen, der vil vide noget
mere om pillefyr, solvakuumrør
og solceller.
På min hjemmeside kan du hente flere oplysninger
www.ishøi.dk

Du kan leje
Egebjergklubbens grill
med tilbehør for kun 100 kr.
Grillen er 50 x 80 cm
med regulerbar rist i rundjern.
Grillen har håndtag og hjul.
Tilbehør:
Weber grillstarter
3 grilltænger
3 grillpaletter
Velegnet til party eller lign.

Jørn Ishøi
Egebjergvej 102

Kan afhentes og tilbageleveres i
Fælleshuset, Agernhaven 8 mellem
kl. 20 og 21.30
(når der er Torsdagstræf).
Grill og tilbehør skal afleveres rengjort. Skader og mangler erstattes
af lejer.
Husk depositum 500 kr., når du
henter.
Grillen kan reserveres hos:
Jan Tegner
Tlf. 4497 5943 /
mobil 4127 0175
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Ib Spang Olsen på Skovhuset

Tegneren Ib Spang Olsen døde i
januar 2012 og regnes af mange
som en af de største tegnere, vi
har haft hertillands.
Skovhuset i Værløse markerer
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den store kunstner med en mindeudstilling. Det er hans søn,
Martin Spang Olsen, der har
arrangeret udstillingen, og den
åbnede for et par uger siden.

Hvis man holder af Ib Spang Olsens streg, og hvem gør ikke
det, er der indtil 17. juni mulighed for at se, eller gense, nogle
af hans stemningsfulde, fantasirige og levende tegninger og
skitser.
EH
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SÅ ER DET LIGE FØR . . .
Egebjergbladet havde for præcis
et år siden en lille artikel om det
kommende kryds Sortemosevej/
Ringvej 4. Formanden for grundejerforeningen EgebjerglundSyd, Thomas Seeberg, havde i
april 2011 skrevet følgende til
Herlev kommune:

”Som formand i Grundejerforeningen Egebjerglund-Syd må jeg
spørge: Hvad sker der med krydset Sortemosevej-Ring 4? Arbejdet har ligget stille i lang tid, og vi
har med bekymring fulgt lobbyarbejdet fra Hyldespjældet mhp. at
bevare busstoppestederne ved
Sønderskovvej.
Vi har i sin tid, da man nedlagde

stoppestedet for 400S ved Syvendehusvej, fået lovning på, at stoppestedet ville rykke nærmere, når
det nye ringvejskryds ved Sortemosevej blev etableret, og da Syvendehusvej ligger i vort område,
er vi naturligvis ret interesserede.”
Nu [april 2011 red.] har Herlev
kommune svaret således:
Herlev Kommune er meget ked af
de trafikpropper og de gener, som
trafikanter dagligt oplever på Sortemosevej/Ring 4. Vejarbejdet har
længe været nedlukket på grund
af vinteren.
Vi ved at undersøge, om der kan
etableres flere og bedre tiltag for

de bløde trafikanter, der skal passere Ring 4. Når undersøgelserne
er færdige, skal eventuelle forbedringer indpasses i projektet, og
først herefter kan arbejdet fortsætte. Vi forventer, at der går nogle
uger, før arbejdet genoptages.
Vi forventer, at de nuværende
stoppesteder ved Skinderskovvej
rykker til Sortemosevej/
Krebsdammen.
Som det kan ses på billedet til
højre, er der sket meget på et
år. Der er kommet asfalt på kørebanen, malet fodgængerfelt og
monteret lysregulering, så nu
tager det sikkert ikke mange
uger, før det hele ser pænt ud,
og trafikken igen glider normalt.
EH

9

Egebjerg maj 2012

SIG NAVNET: OMA VOGTEREN
I Egebjergbladet kunne man for
22 år siden, (1990) læse følgende skrevet af Christian Halgaard,
som i 3 år var formand for:
K ult ur h ist o ri s k F o r en i ng
for
Eg e bj e rg o g O meg n
EGETRÆET
Lørdag eftermiddag den 3. maj,
blev egetræet for enden af Pileagervej navngivet VOGTEREN og
døbt i champagne med ca. 30
personer som faddere. Dåbshandlingen blev foretaget af Else
Andersen, som udtalte foreningens ønsker om et godt og langt
liv for træet.
Navnet VOGTEREN, som i stilen
samstemmer med andre navne
på skovens monumentaltræer,
symboliserer træets placering,
nogenlunde midt i kvarteret og
ved indgangen til skoven, hvor
den vogter kvarterets beboere
mod de mørke magter fra skoven samtidig med, at den vogter
skoven mod menneskenes urolige og destruktive kræfter.

og hemmelig afstemning ved
såvel generalforsamlingen som
ved et bestyrelsesmøde, og Kirsten vandt således konkurrencen
og modtog en præmie.
Nr. 2 forslag blev Storfyrstinden”, og nr. 3 forslag blev
”Dronningen”.
Under navngivningsceremonien
blev gættet på VOGTERENS tykkelse – omkreds – én meter over
jorden. Af 20 forslag, mellem
202 og 625 cm, vandt Aksel Øye
en lille præmie med forslaget
395 cm, der kom tættest på de
målte 388 cm. Efter byggelegepladsens udsagn svarer dette til
5 pigers rækkevidde – man vil
så måske hjælpe os fra byggelegepladsen med at holde øje med
VOGTERENS velbefindende og
fortsatte vækst.
Om navnet vil slå an, kan vi blot
håbe. Nu har vi givet bolden op,
og vi håber, at alle vil bruge
navnet.
Vi mødes ved VOGTEREN,
når vi skal i skoven –
ChrH

Kirsten Kyllesbech havde foreslået navnet VOGTEREN, som
med stort flertal blev valgt af de
20 indkomne forslag ved skriftlig

Efter navngivning af VOGTEREN
gik en mindre skare på ca. 20
personer en tur i den smukke
grønne forårsskov.
Daværende statsskovrider Henrik Gammeltoft ledede turen og
kom med mange gode oplysninger om skovens drift, økonomi
m.v.

Vogteren 2012

Det er bedre at mødes ved Vogteren end ved den grønne låge.
Vogteren har stået, hvor den står,
i ca. 400 år og står der sikkert i
mange år endnu. Den grønne låge
derimod er bare lige så stille forsvundet. Red.

Dette billede er udelukkende med på grund af forårsstemningen
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Foreningen til Pinsens Bevarelse
Foreningen er heldigvis ikke blevet større, end at der stadig er
plads til flere medlemmer. Det er
altid rart at se nye ansigter. Så mød
op og se, om du skulle have lyst til
at være med. Medlemskabet er
gratis, og der er ingen forpligtelser
Husk! Den 27. maj 2012 er dagen, – ud over at du selv skal tilberede
hvor medlemmerne samles kl. 12 maden.
ved indgangen til skoven og drager På gensyn den 27. maj kl. 12 for
mod Bålpladsen, hvor vi indtager enden af Pileagervej.
den medbragte mad og drikkelse.
Kl. 14 skulle der være faldet så me- Præsidenten
get ro over medlemmerne, at Gene- Ole
ralforsamlingen kan afholdes.

Husk at give dine roser modstandskraft midt i maj…
Nu er det på høje tid at komme i gang
med roserne! For Mors Dag – 2. søndag i maj – plejer at være startskuddet
til rosernes store sommerklargøring!
Men det kan nås endnu. Hvis du ikke
allerede har fået det gjort, bør du haste
ud i rosenbedet (med en uges forsinkelse) og forebyggende både behandle
med et sprøjtemiddel mod bladlus og
med et svampemiddel. Hvis du venter
meget længere, er det næsten stensikkert, at du kan slås det meste af sommeren med rigtig slemme angreb af både
det ene og det andet.
Det går fint at lave en blanding af begge midler – Maladan mod bladlus og
Baymat Ultra mod svampeangreb, som
i hovedtræk er meldug, rust og stråleplet - og så give behandlingen i én og
samme gang sprøjtning. Der skal bare
endelig ikke sprøjtes i bagende sol eller
i regnvejr – og du må aldrig sprøjte ind
i en åben blomst!
Resten af sommeren sprøjtes efter behov – med minimum 7-14 dages mellemrum – og max 3-6 gange på en sæson.
Denne forebyggende behandling garanterer dig sunde og raske roser sommeren igennem. Helt undgå bladlus kan
du næppe, men de reduceres væsentligt
og er meget nemmere at få has på, hvis
roserne står med det stærke
”immunforsvar”, denne behandling har
medvirket til. Når vi kommer hen mod
slutningen af maj, er det også tid til 2.
gødning. (1. gang var i slutningen af
marts måned, og den har betydning for,
hvor flotte dine roser bliver til sommer.) Der gødes 3. gang i slutningen af
juni og 4. og sidste gang i slutningen af
juli måned. Der må aldrig gødes efter 1.
august, da det kan forringe rosernes
overvintring! Alle roser, der remonteFortsættes næste side
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rer (blomstrer flere gange i sæsonen)
bør have gødning tildelt over ovennævnte 3 eller 4 gange.
Roser, der kun blomstrer én gang på
en sæson, har dog brug for mindre
gødning. Giv 1 dl pr. 2 kvadratmeter
om foråret og igen, når blomstringen
er overstået, så planten bygges op.
Ayoë
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