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BEBOERANNONCER
Feb. 3. Gourmetklubben
4. Blomstervennerne
5. Generalf. I Seniorklubben
- 10. FASTELAVN
- 21. Generalf. i Sportsklubben
- 28. Generalforsamling i
Egebjergklubben og i
Egebjerg Fælleshus
Marts 4. Blomstervennerne
5. Seniorklubben
- 18. Gourmetklubben
- 21. Generalf. i GFGF-Syd
April 2. Seniorklubben
- 6. Sportsklubben
- 8. Blomstervennerne

Deadline for næste nummer er den
13. februar kl.12.
Bladet forventes omdelt ca. 10 dage
efter deadline.
Følgende deadlines:
Den 13. marts
Den 10. april
Den 8. maj
Den 5. juni

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.

Ressourcebesparelse =
Genbrug.
Hvad med at sætte en lille gratis
annonce i Egebjerg Bladet,
inden du smider en dejlig barnevogn, legevogn, legetøj eller
andet godt til storskrald. Nogen
kan måske bruge det! Vi er
mange, der går ind for genbrug!!
Eller du kan aflevere rent, godt
tøj, nips m.m. i Folkekirkens
Nødhjælps Genbrugsbutik
i Centrumgaden.
Vi er mange i Egebjerg, der
arbejder der - i den gode sags
tjeneste!
Godt nytår.
Hilsen Bodil Ringsmose.

Forsiden er nok en gang tegnet af
billedkunstneren Kirsten Seeberg.
Tak for det. Hilsen red.

Sælges
4 Gode vinterdæk, Eskimo
195x65 R15 på stålfælge
samt 4 alufælge, mærket
Saab. Kupévarmer med tilhørende forbindelseskabel
til motorrum.
Finn Roar
Udbakken 21
Tlf. 44989367/
004642347267

****
HP computer sælges
Da huset brændte med alt 26.
oktober, købte vi 2 ens bærbare
med 17” skærm
HP pavillon dv7-7190eo’
Computeren er i fabrikstilstand
dog med Office 10 ( hjem og firma med Outlook) installeret, og
produktnøglen følger med, og
Norton.
Nypris 3. nov.:
Computer
8999
Office 10
1799
Computertaske 499
Sælges helst for 7000 kr.
Kirsten Seeberg
Egebjerghaven 136
28180913 eller 44651391

Der er ikke TorsdagsTræf den 28. februar
og derfor heller ikke
lokaleudlejning.

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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Synes du, at
Egebjergklubben
skal nedlægges??
Egebjergklubbens historie
Alle beboerne i grundejerforeningerne i det ”gamle”
Egebjerg er medlemmer af Egebjergklubben, og
den har i over 40 år lavet masser af forskellige arrangementer, som har været en del af det sociale
liv i vores kvarter.
Hvis man fortæller andre om alle de aktive foreninger og hyggelige arrangementer, der er i Egebjerg,
bliver man mødt med undren over, at det er muligt
med sådan et aktivitetsniveau.

Egebjergklubbens aktiviteter
I ”gamle dage” blev der bl.a. lavet silde- og kaffeborde med musikunderholdning forskellige steder i
kvarteret til sommerfesterne, vi havde øl- og vinfestival, vores egen lokale revy, fodboldkampe
mod kommunalbestyrelsen og mange andre arrangementer.
Sidste år blev der slået katten af tønden til Fastelavn, fællespisning/-hygge til Sct. Hans, bankospil
– med rekorddeltagelse, julehygge med spisning
og juletræ, og så havde vi et musikarrangement
med Beatlesmusik, som også var rigtig godt besøgt, så der er stadig masser af muligheder.
Det er også Egebjergklubben, der udgiver vores
lokale Egebjergblad med nyheder og indkaldelser
til generalforsamlinger.
Det er med til, at Egebjerg er et sted, hvor vi kender hinanden, og hvor vi ”kommer hinanden ved”.
Det smitter da også af på ejendomspriserne; læg
mærke til at ejendomsmæglerne altid fremhæver,
når et hus, som de har til salg, ligger i Egebjerg.
Det vil vi sikkert alle sammen gerne bevare, men
desværre er deltagelsen til nogle af de traditionelle
arrangementer stagnerende eller endda faldende.

Egebjergklubben trænger til
fornyelse og ny energi,
vil du være med??
Tiderne forandrer sig, og vi må naturligvis følge
med. De fleste i den nuværende bestyrelse har
været med i mange år, og til den næste generalforsamling er der desværre fire, bl.a. formanden, der
af forskellige årsager ikke ønsker genvalg, og det
er jo en rigtig god anledning til fornyelse, når der
skal vælges fire nye.
Vi ved godt, at de unge i kvarteret har travlt med
job og børn, sådan har det jo altid været, men det
ville altså være rigtig dejligt, hvis der var nogle af
jer, der ville bruge lidt tid på bestyrelsesarbejde i
Egebjergklubben, så vi forhåbentlig sammen kun-

ne lave nogle ting, der også interesserede de yngre
beboere i kvarteret.

Mød op på generalforsamlingen
torsdag den 28. februar 2013 i
Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8
og giv din mening til kende
Der er mange forskellige opgaver, der skal udføres i
bestyrelsen, og vi har selvfølgelig brug for alle,
der har tid og lyst, uanset alder.
Så mød op til valget, også selv om du ikke ønsker at
blive valgt, for vi har alligevel brug for din mening.
Egebjergs trivsel er vigtig for os alle sammen, og vi
har et fælles ansvar for, hvordan det kommer til at gå
fremover. Vi mangler fornyelse og ny energi i bestyrelsen, og vi håber, at du har lyst til at deltage.
Hvis du vil vide mere om, hvad det indebærer, så kan
du ringe til formand Lone Tegner, der ikke ønsker at
genopstille, eller en anden i bestyrelsen. Du kan finde telefonnumre og se, hvem vi er på
http://www.egebjergklubben.dk/Bestyrelsen.htm.

Hvis Egebjergklubben ikke får
en arbejdsdygtig bestyrelse?
Der er ikke tradition for, at der ligefrem bliver kampvalg til generalforsamlingerne, og derfor har bestyrelsen desværre også et forslag om nedlæggelse af
Egebjergklubben med, hvis der ikke bliver valgt en ny
bestyrelse.
Dette vil selvfølgelig have store konsekvenser for
Egebjergs sociale liv. Egebjergbladet vil ikke mere
udkomme, og diverse foreninger, både interesse- og
grundejerforeninger, vil mangle et medie til deres
budskaber.
TorsdagsTræf vil også lukke, således at disse foreninger ikke på samme måde kan benytte lokalerne
om torsdagen til møder og generalforsamlinger, og
muligheden for at købe deres drikkevarer i baren vil
ikke mere være der.
Det er vist overflødigt at skrive, at Egebjergklubbens
arrangementer også vil stoppe.
Hvordan det vil påvirke Egebjerg Fælleshus er for
tidligt at udtale sig om, men Fælleshuset vil under
alle omstændigheder mangle bladet til deres informationer om udlejning til foreninger og private.
En nedlæggelse af Egebjergklubben kræver vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger i henhold til vedtægterne, der som nævnt kan
ses under punktet ”Om klubben” på vores hjemmeside. Vi håber selvfølgelig ikke, at det bliver aktuelt,
men det er du jo heldigvis også selv med til at bestemme.

Vi regner også med, at du kommer.
Bestyrelsen

Læs indkaldelsen på næste side og se billeder fra diverse
Egebjergklubarrangementer på bagsiden.

Husk Egebjergklubbens og Egebjerg Fælleshus’ generalforsamlinger torsdag den 28. februar
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Generalforsamlinger
Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19.30
I Egebjerg Fælleshus
Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan
læses på www.egebjergfaelleshus.dk
Jan Tegner, fmd. for Egebjerg Fælleshus

Og derefter i Egebjergklubben
Dagsorden ifølge vedtægterne, som
kan læses på
www.egebjergklubben.dk
Lone Tegner, fmd. for
Egebjergklubben

Foreningerne byder på øl, vand og vin.

Det hele foregår i
Egebjerg Fælleshus
Agernhaven 8

Præsidenten for Foreningen til Pinsens Bevarelse
ønsker alle nuværende og kommende
medlemmer et rigtigt Godt Nytår.
I året 2012 lykkedes det endelig at
fuldføre den årlige udflugt og endog
næsten i tørvejr. Udflugten gik til
Roskilde, hvor vi besøgte Roskilde
Kloster
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Husk at sætte kryds i kalenderen ved
søndag den 19. maj 2013, hvor Generalforsamlingen finder sted på vores
plads i skoven.
Husk at alle i Egebjerg og omegn er
velkommen til at møde op til en festlig dag i skoven med medbragt mad

kurv m.m.
Vi mødes ved indgangen til skoven
Ved Skovgærdet præcis kl. 12.00.
Præsidenten
Ole
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://: Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have …
Ja, så er det atter tid til at være kreativ med nål og tråd, for der er

Fastelavn søndag d. 10. februar kl. 14-17 i Fælleshuset
Vi pynter lokalet og os selv, som vi plejer. Prøver at holde slikposerne på et fornuftigt niveau. Holder baren åben for salg af kaffe, fastelavnsboller, sodavand og øl. Og
nej, rygning er ikke tilladt i lokalet denne dag.
Billetter kan købes i enten TorsdagsTræf eller Egebjerg Grill fra 25/1 til 3/2.
Det koster 30 kr. som går til slikposer og kroning af kattekonge/-dronning i de 3 børneklasser: 0-4,
5-8 og 9-13 år, samt kvinder og mænd.
Desuden er der ris til de 2 bedst udklædte børn.
HUSK: At der også er tøndeslagning før os i Egely (kl. 11-14)
Se nærmere på egebladet@egebjerg-ballerup.dk
Voksne deltager gratis begge steder.
Vi glæder os til at se, hvad I har fundet på i år - på gensyn fra Egebjergklubben

Husk Egebjergklubbens og Egebjerg Fælleshus’ generalforsamlinger torsdag den 28. februar
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Julehygge i Egebjergklubben

det var forudsagt af mayaindianerne,
så her følger alligevel et lille referat
fra Julehyggen i Egebjergklubben.
Torsdag den 6. december inviterede
Egebjergklubben til den traditionelle
julehygge i Fælleshuset, og der var
næsten 60 beboere, der havde taget
imod tilbuddet, og det kostede denne
gang kun 70 kroner pr. person.
Vi startede som sædvanlig med et
Det er jo allerede en måned siden, at
det var jul, og jorden gik heldigvis
ikke under den 21. december, som
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Under spisningen var der som sædvanlig underholdning på klaveret, Ole
Mouritsen spillede hyggemusik, og
der var julefællessang indimellem.
Da vi var færdige med at spise, var
der et usædvanligt ”graciøst og stemningsfuldt” luciaoptog udført af Ib
Mørk som luciabrud samt Benny Rasmussen, Hans Christensen, Jan Tegner og Frank Aabaad – de to sidste
med rollator, og alle med stor ynde
og røde tylsskørter.
Så var det tid til turen rundt om juletræet, der var flot pyntet af Seniorklubben. Der blev sunget de gamle

julesange, og vi havde også lidt sanglege.
Alt i alt et rigtig fint arrangement med
god stemning, god mad og god underholdning.
Endnu en gang har Egebjergklubben
haft et godt arrangement med mange
deltagere, og vi må alle sammen håbe, at der også bliver mulighed for
det til næste år.
Finn Madsen
FOTO: Per Groth

godt måltid mad, der også som sædvanlig var lavet af nogle af dem, der
deltog i julehyggen – mange tak for
det. Der var, hvad der skulle være,
sild, gravad laks, rejer, tarteletter med
høns i asparges, leverpostej med
champignon, æbleflæsk, flæskesteg
og til slut dejlig risalamande, hvor der
var hele fire mandler gemt.

Husk Egebjergklubbens og Egebjerg Fælleshus’ generalforsamlinger torsdag den 28. februar
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lægges sammen med øvrigt materiale på
www.egebjergsportsklub.dk

Egebjerg Sportsklub holder
ordinær generalforsamling
torsdag den 21. februar 2013
kl. 19:30 i Egebjerg Fælleshus,
Agernhaven 8.
Bemærk tidspunktet!!
Indkaldelse med dagsorden i henhold til lovene udsendes til medlemmerne i løbet af januar og

Medlemmer, der ikke måtte have
modtaget indbydelsen til generalforsamlingen primo februar, kan
skrive til
post@egebjergsportsklub.dk
eller ringe til undertegnede
(6017 1953).
Henrik
Send os din emailadresse.

Grundejerforeningen Egebjerglund Syd holder generalforsamling
torsdag den 21. marts 2013 kl. 20:00 i Fælleshuset

Indbydelse med dagsorden omdeles til medlemmerne i løbet af februar. Den kan som
øvrigt materiale ses på
www.egebjerglund-syd.dk
under Generalforsamlingen.
Har du ikke modtaget din indbydelse sidst i februar, så skriv til
post@egebjerglund-syd.dk eller ring til 6017 1953.
Bestyrelsen

Meld dig ind i Seniorklubben.
Klubben for de voksne, der bor eller har boet i Egebjerg,
holder møde første tirsdag i måneden, kl. 12 – 16, året
rundt. Der er fællesspisning og kaffe, og øl/vand kan købes
i baren.
Noget ”ekstra” til jul og påske og en årlig bustur ud i det
blå er en del af programmet. 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.
Kontingent p.t. kr.150 årligt.
Riv en dag ud af kalenderen én gang om måneden og start
med en ”prøvetur”. Du er velkommen, og vil du vide mere? - ring 44975507.
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Har du set
http://www.nabohjælp.dk/
???
Hvis ikke du har set på det allerede,
skulle du bruge nogle minutter på
det. Det bringer det gamle nabohjælp
ind i mere nutidige rammer med anvendelse af værktøjer som edb og
sms.
Sådanne systemer har vi set en hel
del af i de senere år, men de har som
regel været på privat – og ofte også
kommerciel – basis.
Dette system drives af Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden og er
helt gratis at benytte. Det er enkelt
og overskueligt. Du bestemmer selv,
hvem du vil være nabohjælper med.
Nabohjælp minder jer om, at I skal
passe på hinandens hjem, når I hver
især er bortrejst. På den måde er
man tryg, når man er væk fra sit
hjem, men som nabohjælper er man
også hjulpet på vej, med små påmindelser og gode råd.
Systemet synes at have en høj sikkerhed; efter tilmelding kommer f.eks.
en grundig valideringsproces.

Skilte som vist på billedet foroven
kunne sættes op nogle steder, hvis
der er en rimeligt bred tilslutning.
I Grundejerforeningen Egebjerglund
Syd påregner vi at tage emnet op,
f.eks. på den kommende generalforsamling den 21. marts 2013.
Men vi hører gerne synspunkter inden da til post@egebjerglund-syd.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 bøgens springer ud.
Kumbel

Bestyrelsen

Ka’ du komme af med posten?

Ændring af tømning af postkasser betyder, at nogle postkasser bliver tømt på samme
tidspunkt hver dag, mens andre
vil blive tømt på et varierende
tidspunkt i løbet af dagen, og
efter udsagn fra vor postmester
i Ballerup kan han oplyse:
Postkassen på Egebjergvej 72:
bliver tømt på tidspunkter, der
passer, når en postbil eller anden postmedarbejder kommer
forbi.
Postkassen ved NETTO på
Egebjerg Bygade: bliver tømt
efter sigende som normalt.
Orientering fra Eve
Husk Egebjergklubbens og Egebjerg Fælleshus’ generalforsamlinger torsdag den 28. februar
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Egebjerg for snart 35 år siden, var
Thomas medlem af Syds bestyrelse,
og da jeg ca. ti år senere selv blev
bestyrelsesmedlem, var Thomas der
stadig.

Thomas Seeberg er død
Det bevægede mange, men kom bag
på de færreste, da de fik at vide, at
Thomas Seeberg var død den 5. december efter flere års kamp mod en
kræftsygdom.

Det er nu ikke bestyrelsesmøderne,
der står tydeligst i erindringen, men
derimod den årlige sommerudflugt,
bestyrelsen arrangerede for sig selv.
Det var med ægtefæller, og sådan en
sommeraften, fyldt med sang ledsaget af harmonikaspil af Thomas’ Kirsten, ryger ikke i glemmebogen.
Thomas var et positivt menneske og
altid glad for at synge.

For ca. syv år siden overtalte jeg
Thomas til at blive medlem af Egebjerg Øl&Vinmagerlav, og også i
Thomas var et aktivt menneske og
ydede sit i mange sammenhænge her denne forening har vi haft glæde af
i Egebjerg. Især Grundejerforeningen Kirstens harmonikaspil til det årlige
Egebjerglund-Syd fik glæde af hans lavsstævne.
arbejdsindsats. Da jeg flyttede til
Thomas var et foreningsmenneske.

Mindeord om Thomas Seeberg
En ildsjæl på en rolig sønderjysk
måde.
Jeg har kendt til Thomas siden
1975, men først lært ham bedre at
kende, efter at han gik på pension.
Da han gjorde det, påtog han sig
flere bestyrelsesposter i Egebjerg,
bl.a. formand for grundejerforeningen Egebjerglund Syd, oldermand i
Øl- og Vinmagerlavet og medlem i
Egebjergklubbens bestyrelse.

Thomas fik kræft for 5 år siden, han
var meget åben om sin sygdom og
et godt eksempel på én, der levede
med sin sygdom. Igen så han på de
positive ting og var altid optimist.
Han evnede stadig, trods sin egen
sygdom, at vise omsorg og tage sig
af andre mennesker.
Nu er Thomas død, vi husker ham
til hans 70 års fødselsdag den 19.
november, hvor han var træt, men
glad og tilfreds.

Et godt minde at have om ham.
Thomas kunne altid se noget positivt i tingene og i alle personer, hans Han vil ikke kun blive savnet af sin
tilgang til ting har været meget læ- familie, men også her i Egebjerg.
rerig for mig. Han var altid god for Ingrid Madsen
en snak.

Han var både med til at stifte og lukke foreninger. Da mulighederne for
netadgang i Egebjerg skulle undersøges, måtte der stiftes en forening, og
her kom Thomas naturligvis i bestyrelsen. Og da Egebjerg og Omegns
kulturhistoriske selskab tabte pusten
og ikke kunne mere, var Thomas i
bestyrelsen, da nøglen måtte drejes
om.
Thomas var et aktivt menneske lige
til det sidste. Da Thomas døde var
han formand for Grundejerforeningen Egebjerglund-Syd, Oldermand i
Egebjerg Øl&Vinmagerlav, foruden
at han bestred flere andre poster;
bl.a. var han de sidste knap seks år
medlem af Egebjergklubbens bestyrelse og gjorde også her god gavn.
Min største medfølelse med de efterladte.
Erik Hagen

TAK på vegne af Thomas
Hvor var det dejligt, at så mange
mødte op til Thomas’ 70 års
fødselsdag 19. november
Det glædede ham usigeligt. Tak
for de mange fine gaver og
smukke ord. Han nåede så ikke
at sige, hvor taknemmelig han
var.
Og så endelig en varm tak til alle
jer, som så også fulgte ham til
hans sidste hvilested 15. december.
Kirsten og familien

Jeg elsker den brogede verden
trods al dens nød og strid;
for mig er jorden skøn endnu
som i patriarkernes tid.

Jeg har grædt, som andre, af smerte,
fordi min boble brast.
Men boblen er ikke verden;
læg verden det ej til last!

Kamp må der til, skal livet gro,
ej kamp blot for dagligt brød,
men kamp for frihed i liv og tro –
thi evig stilstand er død!

De snakke, som om den er gammel,
af synd og sorger mæt.
O nej, den flyver endnu i dans
om solen så ung og let!

Var livet en dans på roser,
mon alt da var bedre end nu?
Hvis ej der var noget at kæmpe for,
hvad var da vel jeg og du?

Og derfor elsker jeg verden
trods al dens nød og strid;
for mig er jorden skøn endnu
som i patriarkernes tid.
Hans Vilhelm Kaalund
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Vi vil forsøge at opprioritere ajourføringen af
hjemmesiden, men snemanden bruger nu
foreningens blog til nyt om kørslen med
snemaskinen.
Skriv til post@egebjerglund.dk om skriveadgang…..
Men den kan altid læses af alle, se
http://blog.egebjerglund-syd.dk
Vigtigt nyt
fra
Grundejerforeningen Egebjerglund Syd
Foreningens formand afgik ved døden i begyndelsen af december 2012 efter lang tids
sygdom. Indtil en ny formand kan vælges på
den ordinære generalforsamling den 21.
marts 2013 fortsætter bestyrelsen med
næstformanden, Jørn Ishøi, som fungerende
formand.

Melder man sig til, får man adgang til at skrive indlæg på bloggen, og man får tillige en
email, hver gang der er nyt. Det har tidligere
været nyttigt i forbindelse med vejsagen, og
især i sagen omkring støjen fra Ring IV var
der indlæg fra mange af de berørte familier,
så vi med et link til bloggen kunne dokumentere over for kommunen, hvor mange familier, der var alvorligt støjplagede.

Der har her i bladet været luftet ideer om en
”email-kæde” til varsling om f.eks. indI forbindelse med sneordningen som er fæl- brud eller mistænkelig adfærd.
les med grundejerforeningen Aagesdal kan vi
ikke fortsætte udsendelse af emails på mor- Hvis der er interesse for noget sådant blandt
gener, hvor snemaskinen mod forventning
Egebjerglund Syds medlemmer, ville nævnte
ikke kører, da udsendelseslisten er gået tabt. blog kunne bruges: Det medlem, der observerer noget, kan umiddelbart lægge en kort
For nyt om sneordningen – og andet fra meddelelse på bloggen, og alle andre tilmeldforeningen – henviser vi derfor fremover te får straks en meddelelse. Det ville fungere
til hjemmesiden www.egebjerglundnoget hurtigere end f.eks. en emailkæde!
syd.dk eller Jørn Ishøi, der fungerer som
kontaktperson.
Men som nævnt foran: Der skal vælges en
Men husk: snemaskinen kører på fortony formand for Grundejerforeningen
vet! Vi kører ikke, når der står affaldsEgebjerglund Syd, og vi efterlyser kandicontainere! Biler på fortovet kører vi i en
dater til hvervet! Og skulle et nuværenstor bue udenom!
de medlem af bestyrelsen blive valgt til
formand, efterlyser vi kandidater til et
hverv som bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen
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