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April 2. Seniorklubben
8. Blomstervennerne
- 11. Generalf. GF Skovbo
- 18. Generalf. GF Tranemosen
- 25. Generalf. GF Nord
Maj 6. Blomstervennerne
7. Seniorklubben
14. Øl&Vinlavet
30. Generalf. GF Pilehøj

VI KLAREDE PYNTEN

Juni 3. Blomstervennerne
4. Seniorklubben
9. Gourmetklubben

Det har været nogle spændende uger
for redaktøren. Januarnummeret havde en helside om den svigtende tilslutning til Egebjergklubben, og i
februarnummeret var der to sider om
det samme. Om det er opråbene i
bladet eller almindeligt benarbejde,
der har virket, melder historien ikke
noget om, men der var i hvert fald
ikke mangel på kandidater til
Egebjergklubbens bestyrelse på generalforsamlingen. Det havde ikke
være morsomt at skulle skrive en
nekrolog over Egebjergbladet, men
det blev heldigvis heller ikke aktuelt.
Nu mangler der bare noget stof og
nogle annoncører. Angående stof:
Var det muligt at få nogle af brugerne af ”Beboerannoncesystemet”,
både købere og sælgere, udbydere og
efterspørgere, til at skrive en lille
historie. Om det var en succes (det
hele blev revet ned fra hylderne),
eller der ikke skete en snus. Det ville
både være morsomt og ikke mindst
lærerigt for andre læsere, men det
ville sandelig også være rart for redaktøren. Jeg får da lidt ros engang
imellem, og det er jeg selvfølgelig
meget glad for, men hvor meget bladet bliver læst står hen i det uvisse.

Deadline for næste nummer er den
10. april kl.12.
Bladet forventes omdelt ca. 10 dage
efter deadline.
Følgende deadlines:
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.
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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Annoncepriser
Højde
x
42,5 mm
42,5 mm
88
mm
88
mm
58
mm
133,5 mm
270 mm

(OBS beboerannoncer er gratis!)
Bredde
Pris
60 mm
95 kr.
124 mm
180 kr.
60 mm
180 kr.
124 mm
320 kr.
188 mm
320 kr.
188 mm
480 kr.
188 mm
650 kr.

Farvetillæg
30 kr.
50 kr.
50 kr.
100 kr.
100 kr.
150 kr.
200 kr.
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Finn Jappe er død.
Det var den kedelige meddelelse, mange af
os modtog på vores mail den 23. februar.
Finn var dagen før død af lungebetændelse
på plejehjemmet Toftehaven, hvor han var
beboer.
Det var et langt aktivt liv, der dermed sluttede. Finn var initiativtager til Egebjergklubben og dens første formand. Det var i
1969. Ni år senere, efter at have været formand for Egebjergklubben i næsten hele
perioden, var han ikke villig til genvalg.
Der var valg til kommunalbestyrelsen i
samme måned, og Finn var kandidat for
Retsforbundet. Han fik et fantastisk valg,
men alligevel ikke nok stemmer. Der
manglede 11, sølle elleve, stemmer. Så
tæt på og så alligevel så langt fra. Der
var dog et plaster på såret. Finn blev på
grund af de mange personlige stemmer
medlem af skole- og kulturudvalget, og
der har han sikkert gjort god fyldest.
Da jeg flyttede til Egebjerg i 1979, lærte jeg Finn at kende
med det samme. Både fordi han var min grundejerforeningsformand, (Egebjerglund-Syd), og også fordi vi var
næsten-naboer. Finn har i det hele taget fyldt meget i min
tid i Egebjerg. På det konstituerende møde efter generalforsamlingen i 1984 i Egebjergklubben blev Finn redaktør,
og jeg blev som nyt medlem af bestyrelsen en del af bladudvalget. Redaktørjobbet var lige et job for Finn; det blev
aldrig nogen ”altertavle”, bladet, det tror jeg ikke, Finn
havde tålmodighed til, men han kunne holde en masse bolde i luften - annoncer, tekster, overskrifter - og, når vi var
heldige, billeder. Så sad vi fire mand med hver vor saks,
lineal, limstift, og hvad der ellers skulle bruges, og konkurrerede om, i al gemytlighed forstås, hvem der kunne
fremstille den pæneste side. Der var ikke ubegrænset tid,
for Finn var hurtigt klar med de næste sider.
Som nævnt var Finn også aktiv i sin grundejerforening.
Jeg havde i nogle år været dirigent på grundejerforeningens generalforsamling, men så et år manglede der en suppleant. Den post kom jeg til at sige ja til, og straks blev
den gradueret op til at være førstesuppleantpladsen. Hverken værre eller bedre skete der det, at et bestyrelsesmedlem fraflyttede, og så var jeg bestyrelsesmedlem. Finn var
på det tidspunkt kasserer i grundejerforeningen. Af de fem,
der sad i bestyrelsen, var vi tre, der også var i bladudvalget
i Egebjergklubben, og hen ad vejen blev vi også alle tre redaktører på skift.
Finn havde, ud over at være interesseret i organisationsarbejde, mindst én interesse mere. Det var heste, galopheste.
Galopbanen i Klampenborg var, om ikke ligefrem hans andet hjem, så i hvert fald et sted, hvor han tilbragte mange
søndage. Han spillede også på hestene, men der blev ikke
sat penge til på det. Det løb nogenlunde lige rundt, sagde
Finn, og så var det sikkert rigtigt; jeg har i hvert fald aldrig
taget Finn i at lyve. Det med at spille på hestene var vi
mange, der fik prøvet på Finns initiativ. Det er sket et par

gange, at Grundejerforeningen Egebjerglund-Syds
årlige bestyrelsesfest er begyndt om eftermiddagen
med en udendørs aktivitet,
hvor vi så har været på galopbanen. Så var Finn i sit
es og fortalte os en masse
om, hvordan vi skulle spille
på hestene. Luften blev fyldt
med en masse udtryk: 1-2,
plads og meget mere, jeg ikke kan huske, men der var
heldigvis aldrig nogen af bestyrelsesmedlemmerne, der
måtte gå fra hus og hjem på
grund af spil.
888 år efter at Skt. Jacob fik
værdigheden som helgen, fødtes Jacobinerklubben, hvis
medlemmer går rundt i store
kutter og prøver på at være gode mennesker. I 1987 blev Finn i
forbindelse med Ballerup Festival kåret til Skt. Jacob, en
hæderstitel ud over det sædvanlige, og det skete ved et
større arrangement, hvor borgmesteren overrakte
”regalierne”. Hæderen gælder i to år indtil næste festival.
Fra at være en af de mest aktive borgere i Egebjerg, om ikke den mest aktive, vidste Finn også, hvornår han skulle
begynde at trappe ned. Han gik allerede i 2002 af som kasserer i GF-Syd, formandsposten i Egebjerg Fælleshus blev
skippet året efter, og i 2006 gik Finn for sidste gang af
som redaktør af Egebjergbladet, en post, han har varetaget
i sammenlagt mere end 14 år. På Egebjergklubbens generalforsamling i foråret 2009 var det uigenkaldeligt slut.
Finn havde heldigvis meddelt bestyrelsen sin beslutning
om ikke at genopstille så betids, at bestyrelsen og vi andre
fik god tid til, på den ene eller den anden måde, at vise vor
taknemmelighed for det kæmpearbejde, Finn havde lagt i
Egebjerg. Det blev en fin aften, mange vil huske længe.
Men Finn var jo ikke Finn for ingenting. Jævnligt lå der
små sedler i min postkasse med hilsner fra Finn og med
forslag til artikler til bladet. Selv da Finn kom på plejehjem, var det Egebjergbladet, vi talte om. Gamle manegeheste er ikke sådan at sætte på græs.
Alt har en ende, også denne lille epistel. Jeg vil slutte med
det sidste vers fra en af de salmer, vi sang til Finns bisættelse i Skovvejskirken den 1. marts 2013.
Så rejse vi til vort fædreland,
der ligger ej dag i dvale,
der stander en borg så prud og grand
med gammen i gyldne sale,
så frydelig der til evig tid
med venner i lys vi tale!
N. F. S. Grundtvig

Erik Hagen
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FÆLLESSPISNING
I FÆLLESHUSET!

Hvis du kunne tænke dig at spise
sammen med andre, slippe for at
lave maden og i det hele taget tilbringe et par timer i hyggeligt selskab en gang imellem, så tilmeld
dig fællesspisningslisten. Vi mødes kl. 18 den torsdag hver måned,
hvor Egebjergbladet bliver afhentet fra trykkeriet. Det er 8 dage efter deadline, som kan ses i
Egebjergbladet.

Du melder dig til hos
finnemadsen@gmail.com
og modtager så en mail angående
madbestilling (fra grillen på
Egebjergvej) et par dage inden
spisningen. Eventuelle drikkevarer
kan købes i Fælleshuset til yderst
rimelige priser.
Det ville være hyggeligt med et
par nye ansigter.
Mvh Erik

Stort loppemarked i gården på Egely
lørdag d. 4. maj kl. 10-14
Entré 10,- kr.
Der vil være en masse boder, hvor man kan gøre et godt køb.
Cafeen byder på bl.a. pølser m. kartoffelsalat, kaffe og
lagkage samt andre gode tilbud.
Effekter til loppemarkedet modtages gerne. Kan
afleveres i administrationen eller sættes i atriumgården.
Af pladshensyn vil vi gerne på forhånd takke nej til større møbler.

Alt overskud fra salg af loppeeffekter og entrébilletter
går ubeskåret til Egelys loppekonto, som støtter ferierejser, udflugter, fester og hygge til glæde for beboerne.
Vi ses.
Mange hilsner
Plejecenter Egely
Egebjerg Bygade 34-72
2750 Ballerup
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Nye annoncer – nye annoncører til Egebjergbladet
Et andet sted her i bladet kan du læse, at Egebjergklubben overlevede krisen. Det betyder heldigvis også,
at Egebjergbladet overlever – i hvert fald indtil videre. FOR Egebjergbladet fattes penge – eller måske
snarere annoncører.
Kender du nogen (gerne mindre) virksomheder, der kunne tænke sig at annoncere i Egebjergbladet, så
vil redaktøren meget gerne have et opkald eller en mail.
Det er muligt at få lidt (gratis) hjælp til at designe annoncen, og annonceprisen - den er rimelig - ikke
mindst i forhold til den forholdsvis ressourcestærke målgruppe. – Og så ser vi alle meget gerne nye
brancher i bladet. En lokal forankring vil være fint, men ikke nødvendig. Vi bevæger os jo også udenfor
Egebjerg.
Redaktøren sidder klar ved telefon og pc:
Erik Hagen, tlf. 4466 1432, e-mail: bladet@egebjergklubben.dk
Vidste du i øvrigt, - at Egebjergklubben får %’er, hver gang vi bestiller pizza fra pizzariaet på
Egebjergvej, HVIS vi bestiller pizzaen via banner-annoncen på Egebjergklubbens hjemmeside. Vi vidste
det ikke! Check banner-annoncerne på http://www.egebjergklubben.dk/Annoncer_bannere.htm.
Mette Raaschou-Nielsen
PS: Annoncepriserne kan ses på side 2.
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Det er bedre at være på forkant end at . . .

FÅ NÆRMERE INFORMATION:
IT-CAFÉER:
BALLERUP BIBLIOTEK
Banegårdspladsen 1
IT-café torsdage kl. 14-17 - Tlf. 4477 3333
SENIORRÅDET
Rugvænget Skole
Tirsdage kl. 15-17 - Tlf. 4497 6120
TAPETEN
Magleparken 5
Mandage og tirsdage kl. 10-12 - Tlf. 2466 8040
ÆLDRESAGEN
Præstevænget 22
Fredage kl. 10-12 - Tlf. 2970 2594
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Egebjergklubben
Referat fra generalforsamlingen den 28. februar 2013
---------------Pkt. 1 – Valg af dirigent.
Hans Østergaard blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.
Pkt. 2 – Formandens beretning
Formandens beretning kan ses på Egebjergklubbens hjemmeside. Den blev godkendt uden bemærkninger.
Pkt. 3 – Regnskab
Ulla gennemgik som kasserer det omdelte regnskabs hovedposter. Resultatet er et underskud på knap 8.000 kr. Der
er på indtægtssiden en ekstraordinær donation fra ophævelsen af Kulturhistorisk selskab. Arrangementerne giver
fortsat et, lidt vigende, overskud, og bladet giver et underskud, der er lidt større end budgetteret, men lavere end
det tilskud fra grundejerforeningerne, som af mange anses for væsentligst begrundet i bladdriften.
Ulla gennemgik tillige status, der udviser en formue på knap 40.000 kr.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Pkt. 4 – Forslag
Erik Hagen havde fremsendt 2 forslag, der har været offentliggjort på hjemmesiden siden modtagelsen.
Forslagene blev behandlet enkeltvis, og Erik begrundede i hovedtræk forslag 1 med, at det i formålsparagraffen
nævnte om børn og unge i Egebjergklubbens barndom hang sammen med, at området dengang var beboet af unge
forældre, der også var dem, der drev foreningslivet i området. I dag er det i udstrakt grad de samme årgange, der
sidder i bestyrelsen, og ikke forældrene til dagens børn og unge. Egebjergklubbens bestyrelse bør derfor og af hensyn til den samlede arbejdsbyrde frigøres for de i formålsparagraffen specifikt nævnte opgaver.
Efter en kort debat, der langt overvejende viste tilslutning til forslaget, konstaterede dirigenten, at det er vedtaget
at forenkle §3 om foreningens formål, således at den fremover lyder:
”Foreningens formål er at skabe muligheder for aktiviteter i Egebjergkvarteret.”
Sætningen ”, herunder etablering …. socialt samvær.” udgår således.
Om forslag 2 nævnte Erik, at det væsentligst var begrundet i den i bladet annoncerede situation med potentielle
rekrutteringsproblemer til bestyrelsen. Ændringen ville gøre det muligt at videreføre Egebjergklubben med en mindre bestyrelse end i dag og følgelig et lavere aktivitetsniveau. Han og dirigenten har imidlertid stukket hovederne
sammen om det faktum, at der ikke synes at være problemer med at få besat alle 8 bestyrelsesposter. Erik trak
derfor sit forslag 2 tilbage.
Fortsættes næste side
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Det blev på forespørgsel præciseret, at det ikke i sig selv er antallet af arrangementer, der er ressourcekrævende;
der skal et vist antal personer med til planlægning og især gennemførelsen af hvert enkelt arrangement. Det er sjældent nok med bestyrelsesmedlemmer alene, så ægtefæller, venner og bekendte giver ofte en hånd med.
Pkt. 5 – Budgettet
Lone gennemgik kort budgettet og nævnte herunder bl.a., at det budgetterede underskud på godt 15.000 kr. bl.a.
hænger sammen med det vigende antal annoncører, og der fremkom fra salen enkelte løse ideer til afhjælpning.
Budgettet blev godkendt.
Pkt. 6 – Valg
Der blev foretaget følgende valg til bestyrelsen, hvor Lone Tegner og Henrik Jensen ikke genopstillede, og to andre pladser (Lea Juul Nielsen og Thomas Seeberg) var blevet ledige:
Lis Folke (nyvalg).
Inge Pedersen (nyvalg).
Erik G. Pedersen (nyvalg).
Jette Boll (nyvalg og for ét år).
Som suppleanterne til bestyrelsen blev følgende valgt:
Ib Mørk (genvalg).
Benny Rasmussen (genvalg).
Finn Madsen (genvalg).
Lili Jakobsen (genvalg).
Lene Stiler (nyvalg).
Som revisorer og revisorsuppleant valgtes:
Lone Tegner (nyvalg som revisor).
Lisbeth Navntoft (genvalg som revisorsuppleant).
Pkt. 7 – Eventuelt
Erik Hagen, nævnte, at han som redaktør er meget glad for opbakningen til bladet og nævnte, at han for nylig har
fået en uopfordret henvendelse fra en ny annoncør, hvilket giver baggrund for nogen optimisme.
Lis Folke opfordrede alle, der gerne vil hjælpe til med arrangementerne om at henvende sig. Der vil i givet fald
blive lavet en kontaktliste over potentielle hjælpere uden for bestyrelsen.
-------------------------Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden; han tilføjede en tak og et specielt tillykke med, at Egebjergklubben fortsat består . Han tilføjede en stor ros til dem, der udfører et stort arbejde for og i
klubben.
Fra forsamlingen og dirigenten fik Lone Tegner en speciel tak med lang akklamation for sin mangeårige indsats i
bestyrelsen, hvor især hendes syvårige varetagelse af formandshvervet aftvinger dyb respekt.
Bjørn Kraglund fik også en stor tak og akklamation for sin indsats ”i en menneskealder”.
Henrik Jensen fik ligeledes stor tak for de seks år, han havde været sekretær og Web-master.
Henrik Jensen, Referent
HENRIK
BJØRN
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Grundejerforeningen

Egebjerglund-Nord

Bent Kristensen
Kastebjergvej 20
2750 Ballerup

Til alle medlemmer!

Februar 2013

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 25. april 2013 kl. 19.30 i Egebjerg
Fælleshus, Agernhaven 8, 2750 Ballerup
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsens beretning.

3.

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4.

Forslag fra bestyrelsen.

5.

Forslag fra medlemmer.

6.

Godkendelse af budget og kontingent.

7.

2 bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Anna-Lise Olsen, kasserer, der modtager genvalg
Hans Andersen, sekretær, der modtager genvalg
2 bestyrelsessuppleanter er på valg:
Karen-Margrethe Vaabengaard, der modtager genvalg
Birgitta Østergaard, der modtager genvalg

8.

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Hans Østergaard Hansen modtager genvalg
Ny revisor skal vælges
Ny revisorsuppleant skal vælges.

9.

Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en let anretning m.v. Tilmelding til dette arrangement kan ske til
undertegnede på e-mail: bent.d.kristensen@gmail.com el. mobil 28804140, al.olsen.54@gmail.com el. mobil
30881173 senest søndag den 21. april.
Bilag: Revideret Årsregnskab samt Bestyrelsens budget- og kontingentforslag for 2013.
På bestyrelsens vegne,
Bent Kristensen, formand
P.S. Denne invitation bliver distribueret elektronisk til mere end 50 medlemmer, der på nuværende tidspunkt har
tilmeldt sig meddelelser via e-mail. Vi opfordrer igen alle, der har adgang til elektroniske medier om at sende deres
e-mail adresse til egebjerglundnord@gmail.com, da vi igen i år har sparet store udgifter til print og porto.

Egebjergklubbens fremtid er sikret
Ved generalforsamlingen lykkedes det at få besat de ledige
pladser. Der blev valgt 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, så nu kan Egebjergklubben
fortsætte med fuld besætning.
Som tillægsgevinst er gennemsnitsalderen på bestyrelsen
10

blevet lidt lavere.
Se listen over den nye bestyrelse på
side 9.

Jeg takker for den opbakning jeg
har fået i tidens løb, ikke mindst
fra den øvrige bestyrelse. Tak for
samarbejdet til den ”gamle” og
Nu vil jeg med sindsro trække mig god arbejdslyst til den nye bestytilbage efter 10 spændende år i
relse.
bestyrelsen. - først 3 år som kasse- Lone Tegner
rer og derefter 7 år som formand. Eks-formand
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Sydafrika – et dejligt rejseland
I januar måned rundede jeg et skarpt hjørne, og i stedet for at
holde den traditionelle fest med suppe, steg og kage i Fælleshuset fandt Karen og jeg for et års tid siden ud af, at vi ville
festligholde dagen i mindre format, men et helt andet sted, for
vores lille familie, og da Sydafrika stod højt på ønskelisten
over de lande, vi gerne vil besøge, slagtede vi sparegrisen og
bestilte en uges ophold i Balule River Camp, som ligger ned
til Oliphants River i forbindelse med Kruger Nationalpark, ca.
500 km nordøst for Johannesburg.
Efter strabadserne med en nats flyvetur over hele det afrikanske kontinent fik vi en oplevelse for livet i Balule, hvor
dagene var spækket med oplevelser med udflugter og ture
ud i bushen, og vi skulle gerne op meget tidligt, ja sågar et
par gange ved 4-tiden, for at være på plads, når dyrene
vågnede, og den helt store oplevelse var turen til Kruger
Nationalpark, hvor vi så næsten alle de dyr .som kunne ses
– løve, afrikanske bøfler, næsehorn, elefanter og flodheste
og desuden et utal af zebraer, giraffer og impalaer.
Midt på dagen, hvor der ikke er så meget at se, var vi gerne ved poolen, og vores to børnebørn var ikke mange sekunder oppe af vandet. Der var et hyggeligt personale,
som virkelig forkælede os, og vi fik en god opvartning
med fin mad og vin og dejlige middage under den afrikanske stjernehimmel, så den første uge i Sydafrika var slut,
inden vi så os om, efter dage med masser af udflugter med
dygtige rangers, som virkelig kunne spotte dyrene.
Vi syntes dog, at vi skulle se mere af landet end et
”beskyttet” ophold kunne opfylde, så vi fløj fra nord ned
til sydkysten, hvor vi havde lejet en bil i Port Elizabeth, og
vi brugte så de næste knap to uger på at køre vores sydafrikansk fremstillede Polo Sedan i venstre side (ikke det store
problem med en GPS) langs den meget smukke kyst frem
til Cape Town.
Vi havde hjemmefra bestilt hoteller/guesthouses på nettet
til en meget overkommelig pris, og de var uden undtagelse
pinligt rene og meget velholdte, og vi fik alle steder en
overdådig morgenmad med alt til faget hørende.

Vi var i den dejlige, dog lidt turistede, kystby Knysna,
hvorfra vi var på fine udflugter til seværdigheder i omegnen – og der er meget at køre efter – og spiste gerne om
aftenen i det lokale og hyggelige Waterfrontområde, hvor
der var et par rigtig gode fiskerestauranter til meget favorable priser.
Vi fortsatte til en anden kystby Mossel Bay med overdådige strande og herfra til vindistriktet i West Cape, hvor vi
havde været så heldige lige at udvælge os den lille by
Franschhoek, ikke langt fra den langt større by Stellenbosch, og den ligger usigelig smukt midt i en dal med utallige vinmarker, og her nød vi tiden med at være på en
guidet vinsmagningstur og nyde sommervejret.
Rejsen endte i Cape Town – også med fint vejr – og det
kom os til gode, da vi en af dagene var oppe på Taffelbjerget i strålende solskin, uden at en vind rørte sig, og heroppe ca. 1050 m o.h. er der en ubeskrivelig udsigt over byen
og havet. Vi var også på en tur ud til Robben Island ca. 12
km fra fastlandet, hvor Nelson Mandela sad i lange 18 år
som politisk fange under apartheidtiden, og vi så hans meget beskedne celle, og som mange andre undrer det os, at
han kom ud fra sine fængselsophold med så store menneskelige kvaliteter i behold, og alle, vi talte med, havde stor
Fortsættes på bagsiden
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respekt og veneration for ham.
Dagene gik hurtigt i den smukke by, hvor vi også kørte ud til Kap Det
Gode Håb, meget smukt og dejligt sted, og nød dagene og var især ved V
& A waterfront, som vi boede ca. 1 km fra, og her er et utal af gode restauranter, butikker og vandingssteder.
Nu er vi så tilbage i det kolde Egebjerg og kan se tilbage på en usædvanlig dejlig rejse til et smukt land, hvor alt fungerer, vandet kan drikkes fra
hanen, og dermed kan salaten spises uden problemer, vejene er fine, benzinen koster ca. kr. 7,60/ltr., og ikke mindst er det en billig fornøjelse at
spise ude, så vi har lovet os selv, at vi vil tilbage inden længe, og vi kan
kun anbefale andre med rejselyst at tage derned.
I er velkomne til at kontakte os, så vil vi give jer
de oplysninger om Sydafrika, vi er i stand til.
Karen og Per Groth-Andersen
44 44 29 57 eller pergrothdk@gmail.com
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