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Deadline for næste nummer er den 
7. august kl.12. 
Bladet forventes omdelt ca. 10 dage 
efter deadline. 
Følgende deadlines: 
Den   4. september 
Den 24. september 
Den   6. november 

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    Fælles-
huset 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 
"Der lejes ikke ud til ungdomsfester" 

se mere på 
www.egebjergfaelleshus.dk. 

Juni   den 23. Skt Hans iJuni   den 23. Skt Hans iJuni   den 23. Skt Hans iJuni   den 23. Skt Hans i    
                Fælleshuset            Fælleshuset            Fælleshuset            Fælleshuset    
    
Juli    den   2. SeniorklubbenJuli    den   2. SeniorklubbenJuli    den   2. SeniorklubbenJuli    den   2. Seniorklubben    
    
Aug. den   6. SeniorklubbenAug. den   6. SeniorklubbenAug. den   6. SeniorklubbenAug. den   6. Seniorklubben    
        ----      den  15. TorsdagsTræf åbner      den  15. TorsdagsTræf åbner      den  15. TorsdagsTræf åbner      den  15. TorsdagsTræf åbner    
    
Sep.  den  24. Øl&VinlavetSep.  den  24. Øl&VinlavetSep.  den  24. Øl&VinlavetSep.  den  24. Øl&Vinlavet    
        ----      den  27. Billardklubben      den  27. Billardklubben      den  27. Billardklubben      den  27. Billardklubben    
    
Okt.  Den 26. GourmetklubbenOkt.  Den 26. GourmetklubbenOkt.  Den 26. GourmetklubbenOkt.  Den 26. Gourmetklubben    

Annoncepriser     (OBS beboerannoncer er gratis!) 
Højde             x          Bredde                 Pris                  Farvetillæg 
42,5   mm               60 mm               95 kr.            30 kr. 
42,5   mm             124 mm              180 kr.            50 kr. 
88      mm               60 mm              180 kr.                  50 kr. 
88      mm             124 mm              320 kr.           100 kr. 
58      mm                188 mm              320 kr.           100 kr. 
133,5 mm             188 mm              480 kr.           150 kr. 
270    mm               188 mm              650 kr.                 200 kr. 

BEBOERANNONCE 

 
Elhækkeklipper sælges. 
Black/Decker GT 545 – 
520 W – sværdlængde 65 
cm. 
Håndtag der kan give for-
længelse. 
Meget fin stand. 200 kr. 
Flemming og Eve 
4497 5507 

Til brugerne af vinmarken på Pæremosevej  9 
 
Trods byggeri på grunden kan I roligt fortsætte med at passe vinmar-
ken. Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte mig på mail                    
kirsten@seebergbilledkunst.dk 
 
Venlig hilsen 
Kirsten Seeberg 

               IKKE VÆRST 
 Sundt synspunkt på Danmarks sommer 
 
På Venus er der altid overskyet 
og aldrig et par timers sol som her, 
og de går om i evigt skumringsskær, 
tænk over dét en timestid i gryet, 
og du vil møde dagen med fornyet 
tålmodighed med Danmarks 
sommervejr. 
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Allersidste chance 

Det er over en måned, siden det sidste Egebjergblad udkom, og hvis du 

skulle have glemt at købe billet, får du en ekstra chance nu! 

Midsommerfest i Fælleshuset 

Som det er tradition arrangerer Egebjergklubben fællesspisning og en hyggelig aften i Fælleshuset 

Sankt Hans aften søndag den 23. juni klokken 18.30 

Menuen bliver, som den plejer, flotte bøffer med kartoffelsalat, ta’ selv salatbord og flutes, og baren er åben 

med vin, øl og sodavand til de sædvanlige billige priser. Der bliver dækket bord og tændt op i grillerne, så alt 

er klar til, at du selv steger dine bøffer fra klokken 18.30. Når vi er færdige med at spise, kan I gå over til 

Fællesvirkes bål med båltale ved Teglværksøen klokken 21.00, hvis I har lyst til det. Baren vil være åben hele 

aftenen, så I kan kigge ind på vejen hjem til en hyggelig sludder, selvfølgelig også selv om I ikke har deltaget 

i spisningen. 

Billetterne koster 75 kroner, og de skal købes i Egebjerggrillen, Egebjergvej 72 

allersenest tirsdag den 18. juni. 

Velkommen til en hyggelig aften sammen med dine naboer – du kan jo også spørge dem, om de vil med, 

 vi glæder os til at se jer. 

Bestyrelsen 
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Tricktyve i Egebjerg 
 
Søfronten – Egebjerg Bykvarter - blev konfronteret med 
tricktyveri i sidste uge (medio maj). 
 
En kvinde - sandsynligvis af østeuropæisk herkomst - hen-
vendte sig på dansk, dog med tydelig accent, til en af vo-
res naboer, som er en ældre dame, og bad om at få vist 
vej til det nærmeste apotek. Hun takker for oplysningen 
ved at give et kram, imens hun stjæler en kær og bekoste-
lig guldkæde fra vores nabo. Hvorefter hun og en anden 
dame (medsammensvorne), der hurtigt dukker op, viser 
noget "smykke-junk", for at få naboens interesse på noget 
andet. Naboen opfatter dog, at noget er galt, og de 2 
udenlandske damer går til en blå bil med en mandlig 
chauffør og kører hastigt væk.  
 

 
I weekenden havde så vi besøg af en ung kvinde iklædt en 
dunjakke - trods 25 grader - der flere gange gik igennem 
vores private grundstykke, som alle vores indgangspartier 
støder ud til. Hun havde tydeligvis intet ærinde, men viste 
åbenlys interesse. 
 
ØV. Det er trist at skulle mistænke sine medmennesker, 
men desværre nødvendigt. Hold derfor godt øje med 
ukendte personer, som ser ud til at ”luske” rundt, og ring 
114 ved mistanke om ugler i mosen – notér gerne bil-
registreringsnumre. Undgå især nærkontakt og at lukke 
ukendte fremmede ind i huset! 
Nu er det desuden snart ved at være sommerferietid – så 
husk Nabohjælp! 
       Søfronten 



Egebjerg juni– juli 2013 

                                5 

 

Nyt fra Egebjergklubben 

På det sidste bestyrelsesmøde før sommerpausen, den 28. maj, blev der behandlet 

flere forskellige emner. De sidste detaljer om midsommerfesten den 23. juni blev 

gennemgået, og budgettet så fornuftigt ud, så vi serverer gratis kaffe efter spisnin-

gen. Vi vidste af gode grunde ikke på det tidspunkt, hvor mange billetter, der blev 

solgt, men da det var en hel måned siden, det var annonceret i Egebjergbladet, blev 

vi enige om at give en ekstra chance, hvis nogle skulle have glemt det. Vi udsatte 

derfor sidste frist for køb af billet til på tirsdag den 18. juni. Billetterne kan kun kø-

bes i Egebjerggrillen, Egebjergvej 72, for der er jo først TorsdagsTræf to dage sene-

re, og så er det altså for sent. 

Som der tidligere er skrevet om, er sidste TorsdagsTræf den 20. juni, og vi åbner 

igen den 15. august. 

Vi vil gerne ønske jer alle sammen en god sommer med sol over Egebjerg, og vi 

glæder os til at se jer til arrangementerne i næste sæson. 

Bestyrelsen 
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Når jeg skriver denne spalte, er 
det altid, fordi jeg har noget i ær-
met, og således også denne gang, 
hvor jeg egentlig ville fortælle, at 
det blad, I sidder med nu, er num-
mer 50, jeg har lavet i de fem år, 
jeg har været redaktør af 
Egebjergbladet i denne omgang. 
Inspireret af det, formand Lis Fol-
ke fortæller i sin klumme, vil jeg 
imidlertid også lige fortælle lidt 
om den første forside med et sort/
hvid foto, for den husker jeg tyde-
ligt. Jeg var nemlig på generalfor-
samlingen i 1984 kommet i 
Egebjergklubbens bestyrelse og 
var blevet en del af bladudvalget. 
Den omtalte forside, blev frem-
stillet en sen aften på mit arbejde, 
før bladet skulle afleveres til tryk-
keriet næste morgen. 
Det er nu snart 30 år siden, og jeg 
har, mere eller mindre, været med 
til at lave Egebjergbladet siden 
da. Det er tredje gang, jeg er re-
daktør, og her i sidste omgang er 
det så blevet til fem år og altså 50 
numre af bladet. Det er kun Finn 
Jappe, der har siddet på posten 
længere. 
I vore dage taler man meget om 
rettidig omhu. Jeg vil hellere sige, 
at man skal holde op, mens man 
stadig synes, det er sjovt, og det 
er det, jeg vil gøre – holde op. Jeg 
vil gerne afløses snarest muligt, 
men fortsætter, mens Egebjerg-
klubbens bestyrelse ser sig om 
efter en afløser. Dog vil mit sidste 
nummer være martsnummeret 
2014. 
Jeg håber, at der blandt læserne 
findes en person, der har lyst til at 
overtage jobbet! 
     EH 

For første gang i foreningens 20-

årige historie kunne vi ikke opfyl-

de den del af § 6, der omhandler 

”at mødes kl. 12 ved skovlågen på 

Pileagervej, hvorfra man samlet 

vandrer til målpladsen. Her spises 

og drikkes det medbragte, og her 

afholdes generalforsamlingen”. 

Vejrguderne spillede ikke med; i 

stedet blev medlemmerne inviteret 

til Præsidentens hus, hvor vi kunne 

nyde vores medbragte mad/

drikkevarer.  

Stemningen var som sædvanlig 

høj, der blev skålet og spist, og før 

vi fik set os om, var det tid til den 

officielle del af dagen. 

Punkt a selve generalforsamlin-
gen og Præsidentens beretning 

Punkt c forslag. Præsidenten 
foreslog at vi til efteråret laver en 

guided udflugt til Hellebæk-

Ålsgårde og fortalte derefter føl-

gende: Jeg er født og opvokset i 

Hellebæk-Ålsgårde og har stadig 

stor tilknytning til min hjemegn. 

Hellebæk var for mange år tilbage 

den tredjestørste industriby i Dan-

mark takket være Kronborg Gevær 

Fabrik. Bl.a. blev der dengang af-

holdt Pinsefester på Pinsebakken 

tæt ved Hammermøllen; denne tra-

dition varede helt op til slutningen 

af 1930erne, og historien fortæller, 

at der var op til 10.000 gæster. 

Der er stadig mange levn tilbage 

Foreningen til Pinsens Bevarelse stiftet 30.5.1993 
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fra den tid bl.a. Hammermøllen, 

Proberhuset samt mange bygnin-

ger.  Det lød som en spændende 

tur, og forslaget blev vedtaget. 

Punkt b  valg af Præsident – 
Ole Bech blev genvalgt som Præsi-

dent. 

Ordensmarskal er Lone Tegner – 

Lone gennemgik nøje medlems- 

listen. Medlemmer, der ikke har 

deltaget/meldt fra to år i træk, ry-

ger automatisk ud. Men det er alt-

så ikke værre, end at man året ef-

ter kan kåres som medlem, hvis 

man kan blive anbefalet af 2 gode 

medlemmer. Lone blev genvalgt 

som Ordensmarskal 

Skriver, Lis Folke, ønskede ikke 

genvalg. Kirsten Hagen blev valgt 

til ny Skriver. 

Punkt d eventuelt – Finn Mad-
sen foreslog, at Præsidenten bør 

have medlemmernes mail-

adresser. 

Et lille P.S.: Der faldt 5 mm regn, 

mens Foreningen bevarede pinsen. 

Lis Folke - Fhv. Skriver 
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KUNNE DUKUNNE DUKUNNE DUKUNNE DU    

TÆNKE DIGTÆNKE DIGTÆNKE DIGTÆNKE DIG    

AT BLIVEAT BLIVEAT BLIVEAT BLIVE    

REDAKTØRREDAKTØRREDAKTØRREDAKTØR    

AFAFAFAF    

    

    

    Hvis det har fanget din interesse 
så send en mail til 

 
bladet@egebjergklubben.dk 

 
og jeg vil sende dig flere oplysninger. 
Du skal nok få al den støtte i opstarts-

fasen, som du har brug for. 
               EH 

? 
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Videre med mit tilbageblik: 

Den 15. januar 1981 var der åbent 
hus aften, hvad der i dag svarer til 
TorsdagsTræf.  Ca. 50 deltog i ge-
neralforsamlingen, hvor der blev 
serveret ost & rødvin (stof til efter-
tanke). Dengang blev der valgt 10 
bestyrelsesmedlemmer og syv sup-
pleanter, Bjørn Kraglund nævnes 
som nyvalgt suppleant.  I maj blev 
der afholdt bankospil, noget der 
senere er blevet rykket til novem-
ber. 
Septembernummeret havde en 
blank bagside! Bestyrelsen havde 
besluttet at samle folk til Valgmø-

de i anledning af det kommende 
kommunalvalg. Alle partier fik til-
delt spalteplads i oktobernumme-
ret, indslagene blev trykt på grønt 
papir 

Det grønne papir kom i brug igen, 
da man inviterede til Tilflytterfest 
I marts 1983 stod det første gang 
nævnt, at der var blevet valgt en 
næstformand ved generalforsam-
lingen (næste gang var i 1996). Be-
styrelsen fik sin første kvindelige 
formand. Bestyrelsen agtede at af-
holde et arrangement den 1. tors-
dag i hver måned. Man havde bl.a. 
en Køb/Salg/Bytte dag. I Bladet 
kunne man læse om høns og ræve 
i kvarteret. Klubben investerede i 
et dartspil i november. 
April 1984 bød for første gang på 
sort/hvid foto på forsiden af Bla-
det. I maj blev der holdt fiskedag i 
Bøndermosen – Povl Magnussen 
(ejer af søen) inviterede. Erik Ha-

gen har indlæg i Bladet. Spørgsmål 
om der kunne/burde startes en Ef-
terlønsklub, i august 1984. 
Bladet præsenterede de Lokale 
Annoncører. 
På generalforsamlingen 1985 var 

der Beretning fra alle udvalgene i 
Egebjergklubben. Der var en hel 
del referater fra diverse grundejer-
foreningers generalforsamling, det 
var som regel interessant læsning 
og en god måde at udveksle erfa-
ringer på. Til Egebjergklubben 
skulle der nu vælges 10 b-
medlemmer og seks suppleanter. 
Egebjergklubben bad om at modta-
ge kr. 13,00 per parcel. 
Der blev afholdt en Forårsudstil-
ling med 41 udstillere! Senere på 
året blev der igen afholdt vælger-
møde, 70 – 80 deltog i mødet. 
Fortsættelse følger … 
 

Fiskedag ved Bøndermosen; dog mange år før den i teksten omtalte. 
I baggrunden ses alléen op til Aagesdal, nu Aagesdalsvej. 
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OBS! OBS! 
 

TorsdagsTræf holder sommerferie 

og det berører også lokaleudlejningen 

 

Sidste TorsdagsTræf før ferien er den 20. juni, og vi åbner igen den 15. 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 henven-
delse til Jan om dette. 
 
Vi ønsker alle en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. 
 
På Egebjergklubbens/Fælleshusets vegne 
Formændene 

BILLEDER FRA EGEBJERG FRA FØR??BILLEDER FRA EGEBJERG FRA FØR??BILLEDER FRA EGEBJERG FRA FØR??BILLEDER FRA EGEBJERG FRA FØR??    
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 NU GRAVES DER! 
Det ser ikke for kønt ud, men det er 
effektivt. Fortovet i den ene side af 
Egebjergvej er gravet op, og i den an-
den side er der en masser huller, hvor 
der heldigvis er lagt plader over. Først 
kom der et gravehold, der har speciali-
seret sig i at ”skyde” sig gennem jor-
den fra det ene fortov til det modsatte. 
Så kom det næste hold arbejdere. De 
startede med at fjerne en række fliser 
og gravede sig så, med maskine natur-
ligvis, 80 cm ned. Al jorden blev i 
samme arbejdsgang kørt væk, så det 
ikke ligger og fylder op. I bunden af 
udgravningen blev lagt et 10.000 V 
højspændingskabel, som forbinder 

transformerstationerne. Så kom der 
sand i renden til en dybde af 55 cm. 
Sandet blev vibreret, og derefter blev 
der nedlagt et forsyningskabel og et 
kabel til gadebelysningen foruden en 
kobbertråd som lynafleder. 
Det var spændende at følge arbejdet, 
og det var ovenud behagelige menne-
sker, der gik og gravede vores fortov 
op. Det var bare et ord, så kom de med 
det samme for at gøre det lettere for 
én. De var jo godt klar over, at det, de 
foretog sig, var til gene. Det værste 
var et hul i kørebanen. Hullet blev 
overdækket med en jernplade, men 
hver gang en bil kørte over denne pla-
de, lød der et ordentligt brag. Den før-
ste nat var ikke behagelig. Næste dag, 

efter at arbejdsholdet havde holdt 
fyraften, gik jeg ud bevæbnet med et 
koben og en dørmåtte. Jernpladen blev 
ved hjælp af kobenet løftet i det ene 
hjørne så jeg kunne skubbe måtten 
ind under. Det hjalp utrolig meget. 
        EH 

 


