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BEBOERANNONCE
Nov. 23./24. Blomstervennernes
JULESTUE
Dec. 2. Blomstervennerne
3. Seniorklubben
5. JULEHYGGE
- 12. Ældreidræt
Jan. 6. Blomstervennerne
7. Seniorklubben
- 25. Øl&Vinlavet
Feb. 2. Gourmetklubben
3. Blomstervennerne
4. Seniorklubben
13. Egebjergklubbens og
Fælleshusets generalfors.
28. Billardklubben
Marts 2. FASTELAVN

Deadline for næste nummer er den
8. januar kl.12.
Bladet forventes omdelt ca. 10 dage
efter deadline.
Følgende deadlines:
Den 5. februar
Den 5. marts
Den 2. april

EGEBJERG FÆLLESHUS

Drivhus til afhentning.
Brugt tofags drivhus monteret
på væg kan afhentes.
Henvendelse: 30796198.
Venlig hilsen
Charlotte

Atter har Kirsten Seeberg beriget
Egebjergbladet med en flot forside.
Det er den tredje forside i år. Tak for
dem alle sammen.
EH

Er der nogen, der genkender
denne kat? Den er kommet
hos os på Egebjergvej hver
dag i flere måneder.
Kontakt Lise på 20723528

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 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.
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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.
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Farvetillæg
30 kr.
50 kr.
50 kr.
100 kr.
100 kr.
150 kr.
200 kr.
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Ingen redaktør ikke noget blad - har du lyst til at blive
redaktør af Egebjergbladet, vil vi gerne høre fra dig nu!
Du sidder nu og læser i vores lokale Egebjergblad, og det er i de sidste 5 år blevet lavet og redigeret af
Erik Hagen, som nu synes, at det er på tide med en afløser. Erik har i sin tid som redaktør med stort engagement udviklet og forbedret Egebjergbladet på mange måder, så det er et rigtig godt produkt, som du
kan komme til at redigere og sætte dit præg på.
Egebjergbladet så dagens lys i 1969 med det formål at knytte beboerne i Egebjerg tættere sammen, og
med bladet som formidler har en masse folk med fælles interesser fundet sammen. Meddelelser fra grundejerforeningerne, interesseforeninger, Egebjergklubben og Fælleshuset kommer ud til samtlige beboere
via Egebjergbladet.
Bladet udkommer i øjeblikket 10 gange om året efter en udgivelses- og tidsplan, der fastlægges et halvt år
frem i samarbejde med Egebjergklubbens bestyrelse, og stoffet til bladet modtages via mail både fra
ovennævnte foreninger og fra private.
Den nuværende redaktør har følgende opgaver:
1.
2.
3.
4.

Modtagelse og prioritering af stoffet.
Opsætning af bladet p.t. i Office-programmet Publisher, som Egebjergklubben har licens til.
Korrekturlæsning.
Annoncemængden på ca. 3 sider vedligeholdes, dvs. at redaktøren ved frafald forsøger at skaffe nye
annoncører.
5. Bladet afleveres til trykkeriet, og det kan enten sendes som pdf-fil på mail, afleveres på USB-stik i
postkasse eller personligt hos trykkeriet.
6. Annoncørskema i Excel mailes til kassereren i udfyldt stand efter hvert kvartal.
Det er en spændende udfordring, og du er eller har måske været ansat i en marketingafdeling, et reklamebureau, en grafisk virksomhed eller lignende, eller du har på anden måde interesse eller erfaring, så du
kan løse opgaven. Du må også gerne selv kunne skrive en tekst, men det vigtigste er, at du har engagement og lyst til at være med til at sætte dit præg på Egebjerg, og du vil naturligvis få al den støtte, der er
nødvendig i opstartsfasen.
Alt kan i princippet diskuteres, og der er ingen, der siger, at det skal være, som det plejer, for det får du
selv lov til at være med til at bestemme. Hvis du kun har lyst til at løse nogle af opgaverne, så vil vi selvfølgelig også gerne høre fra dig. For god ordens skyld skal du vide, at arbejdet bærer lønnen i sig selv, og
at Egebjergklubben desværre ikke har økonomisk mulighed for at betale dig for din indsats.
Skriv eller ring til formanden for Egebjergklubben Lis Folke på mail
formanden@egebjergklubben.dk
eller på telefon 5190 6758/4497 6048 - og jo før jo bedre.
Vi håber at høre fra dig hurtigst muligt.
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Kom og se mit nye, men ufærdige, hus!
Lørdag den 23.november fra kl. 14.
Der er stadig håndværkere, og jeg er
måske kun lige flyttet ind, men……….
jeg vil gerne vise det frem nu inden
juletravlheden.
Med venlig hilsen
Kirsten Seeberg, Pæremosevej 9
Egely skyder julen i gang med stemningsfuldt julemarked
Gør et godt juleindkøb, nyd et glas gløgg – og oplev en vaskeægte lirekassemand.
For andet år i træk slår Plejecenter Egely dørene op for lokale Egebjergborgere, og andre, med hang til god gammeldags julemarkedsstemning.
Egelys glasoverdækkede atriumgård med fiskedam og eksotiske planter er i sig selv en oplevelse og med til at give julemarkedet
sit helt eget særpræg.
Den nostalgiske atmosfære leveres blandt andet af en vaskeægte lirekassemand, entertaineren Jørgen Rosland, der spiller gamle
danske melodier.
Der vil være mulighed for at købe julepynt, julegaver, værtindegaver, dekorationer og forskellige af julens spiselige specialiteter.
I caféen vil der være nogle rigtig gode tilbud på dejlig julemad, bl.a. ribbensteg, laksemad og ris a la mande, som kan nydes på
stedet eller købes med hjem.
Alle indtægter fra entré, lotteri samt salg fra Egelys egne boder går ubeskåret til aktiviteter og ture til glæde for beboere på Egely.
Entré:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

kr. 10,- pr. person
Lørdag den 30. november
Kl. 11.00-15.00
Egely
Egebjerg Bygade 34-72
2750 Ballerup
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GLØGGAFTEN……… i TorsdagsTræf
den 12. december 2013 kl. 20
Kom ned til gløgg og æbleskiver i Egebjergklubben
til årets sidste TorsdagsTræf
1 glas gløgg m. 3 æbleskiver
Der vil som sædvanligt være salg af øl, vand og vin,
og hvis nogle ønsker en kop kaffe i stedet, klarer vi også det.

Ca. 12-15 kr.

På vegne af EGEBJERGKLUBBEN
Ulla Houe - ring evt. 6022 5539

Bryd vanen — Stem grønt
Et stærkt hold:
Martin Jonassen, Måløv
Karsten Kriegel, Måløv
Johan Schaff, Egebjerg
Bodil Jelsborg, Ballerup
Kaj Hedegaard Hansen,
Ballerup
Bjarne Jelsborg, Ballerup
Anders Dalgaard, Ballerup
Helle Johansen, Skovlunde
Gerda Tovgaard, Måløv
Lis Folke, Egebjerg
Vi arbejder for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Et seniorliv med værdi
Mangfoldige dagtilbud
Målrettet sundhedsindsats
Mere holddannelse og niveaudeling i skolen
Ægte nærdemokrati
Nedbringelse af kommunens gæld
Hurtig genoptræning efter sygdom
Tid til vores ældre på plejecentrene
Erhvervspartnerskaber i stedet for tvungne
klausuler
Gode vilkår for kommunens frivillige foreninger
Oprettelse af en kommunal ombudsmand/
borgerrådgiver
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Årets Familiebanko i Egebjerg
Hvad er egentlig familiebanko i
Egebjerg? Kigger man i ordbogen
under banko eller søger på nettet,
finder man, at det er et spil, hvori
deltagerne køber spilleplader med
fortrykte tal. Den første, som får en
vandret talrække, har gevinst og
råber banko. Ofte er banko blevet
arrangeret af foreninger og sportsklubber, som derved kunne tjene
penge til deres drift. Derudover er
banko blevet forbundet med en høj
grad af social interaktion. Når
Egebjergklubben arrangerer familiebanko i Egebjerg, er det primære formål at skabe en social aktivitet til glæde og mulighed for alle,
store som små, i Egebjergkvarteret.

Søndag d. 3. november fandt mere
end 60 personer i alle aldre vej til
fælleshuset for at være med til at
spille banko et par timer. Udenfor
var vejret gråt og trist, men inden
døre blev der hygget og spillet med
højt humør.
Da dørene åbnede kl. 13.30, mødte
de første spilleglade gæster op, og
inden længe var der fyldt godt op

ved bordene. Snakken gik livligt,
der blev købt bankoplader, arrangeret til spil, og det var tydeligt at
mærke, at alle glædede sig til at
komme i gang. I mellemtiden bød
Egebjergklubben på kaffe, te og de
dejligste hjemmebagte kager – ganske gratis og ad libitum.
Formanden for Egebjergklubben
fortsættes næste side
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sad mange og håbede, at de ville
vinde dagens hovedpræmie. Det
blev såmænd et af de mange fremmødte børn, som løb med den eftertragtede præmie. Glæden var
stor hos Sofie, og det var med
stolthed, at præmien blev indkasseret.
Det var en dejlig søndag i Egebjerg. Egebjergklubben havde sat
scenen for socialt samvær med
venner, naboer og familie i Egebjerg fælleshus, og alle de fremmødte var med til at føre det ud i
livet.

bød velkommen til alle, og spillet de heldige vindere var der en god
kunne gå i gang. Den første vinder flaske snaps eller rødvin.
på 1. række blev fundet, og begej- Da 7. og sidste spil blev sat i gang,
stringen var stor, da sidegevinster,
bestående af chokolade eller slikposer, blev delt ud til begge sider.
Der blev i alt spillet 7 spil med
præmier på både 1. og 2. række og
hele pladen, så der var mange, der
gik hjem med en af de flotte gevinster. Stemningen var høj, og
rundt om bordene blev der kæmpet lidt om at få gevinsterne hevet
hjem, og ofte blev et ”banko” efterfulgt af et kor af ”neej”, fra de
ivrige spillere, som liige sad og
ventede på, at deres nummer skulle blive udtrukket.
I pausen mellem 3. og 4. spil blev
der solgt lodder til ringlotteri. Til
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Bankoudvalget
FOTO: Finn Madsen
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Valgaften i Egebjergklubben
Ca. 45 personer fra Egebjerg havde fundet vej til Fælleshuset for at møde seks toppolitikere til valgmøde i Egebjerg. Undertegnede havde fornøjelsen at byde velkom-

men til Borgmester Jesper Würtzen (A), Jens Rikardt Andersen (B), Martin Jonassen (C), Ulrik Falk-Sørensen (F),
Jarne Rasmussen (O) og Kåre Harder Olesen (V).
Hver kandidat fik derefter tre minutter til at præsentere sig
selv og bagefter tage plads ved et af bordene, hvor der i

forvejen var reserveret en politikerplads. Vi havde
dækket op ved seks
borde, men der var
kun publikum nok
Fortsættes næste side
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OBS! OBS!
TorsdagsTræf holder juleferie og det berører også lokaleudlejningen
Sidste Torsdagstræf før ferien er den 12. december,
og vi åbner igen den 9. januar 2014.
Hvis man ønsker at leje lokalerne i ferieperioden,
henvises til Fælleshusets hjemmeside
www.egebjergfaelleshus.dk under Regler for leje.

til fem borde, hvilket betød, at hver politiker efter tur fik
et frikvarter.
Der var stor spørgelyst og god stemning ved bordene, og
alle politikerne mente, at det var en fin idé at cirkulere
rundt frem for at sidde i et panel og kæmpe om taletid.
Samtidig kunne alle ved bordene få svar på netop deres
spørgsmål.
Efter 6 x 15 minutter blev det tid til en afsluttende runde,
hvor hver kandidat fik tre minutter til at propagandere for
sig selv og sit parti.
Kandidaterne modtog en god flaske vin som tak for deres
tid – og der blev taget gruppefoto.

Hvis man ikke har internetadgang eller ønsker nærmere informationer, kan henvendelse rettes til Jan
Tegner på telefon: 44 97 59 43 eller mobil: 41 27
01 75. Hvis du har spørgsmål om nøgleudlevering
eller andet, kan der også rettes henvendelse til Jan
om dette.

Lis Folke

På Egebjergklubbens/Fælleshusets vegne
Formændene

Vi ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

FOTO: Per Groth
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Sidste del
I 2002 kom formanden, Bent Ahlgren, ved generalforsamlingen
med en opsang til Interesseforeningerne om at støtte Egebjergklubben med bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Loppemarkedet, der havde været
velbesøgt i 2001, gik ikke godt i
2002. Til gengæld var der skovtur
med snobrød den 26/6, nytænkning. Julehygge med linedance,
80 personer deltog.
2003 sås de første farvefotos i
Bladet. Hans C holdt båltalen til
Sankt Hans. Bent A flyttede fra
området, Finn J måtte træde ind i
bestyrelsen igen. Der var fodbold
mod Kommunalbestyrelsen, og
man kunne læse, at pensionister i
Ballerup skylder 16 millioner i indefrosset ejendomsskat. Vi var 75
til julehygge, og der blev etableret
en ny kælkebakke i januar.
I 2004 – Bjørn Kraglund er blevet valgt som formand, kunne
man læse i januarnummeret, altså
før generalforsamlingen. Der er
stadig kamp om vores Fælleshus. Bredbåndsprojektet starter
med et initiativ fra Syd. Syd og
Aagesdal holder åbne haver.

Egebjergklubben fyldte 35 år.
Der har været en ”syng-med aften”. Tillykke til Finn J, områdets
Mr. Egebjerg.
2005 - Førstehjælpeskursus.
Fisketur i Bøndermosen. Ny artikelserie: Årets gang i Pæremosen
v/Thomas. Egebjergnettet blive
stiftet. Valgmøde. Viseaften arrangeret af Fællesvirke.
I 2006 bliver Lone Tegner valgt
som formand. Tilflytterservice
bliver genoptrykt. Der verserede
en forureningssag for 11 parceller
på Udbakken. Man kan ofte læse
nyt fra Gourmetklubben. Vi kan
læse en del artikler om Egebjergnettet. Finn J. stopper som formand, Thomas Seeberg overtager
posten. Ti år efter, at vi lavede
Tidskapslen, blev den omtalt igen.
2007 - Formand Lone søger yngre

kræfter til E.K. Vi havde ølsmagningsaften. Kulturhistorisk
Forening talte om at stoppe sit
virke. Vi havde plante-loppe-byt,
og der var stadig dræbersnegle i
området. Vinsmagning i TorsdagsTræf og sangaften.
2008 - Nu afholdes der Fastelavnsfest to steder i området. Nødråb om
Kasserer til Fælleshuset. Interview
med: Spartalis, så Birgitta Østergaard og senere Elise Q, Cathrine J,
Karl-Johan Fischer og Per W.
I 2009 ser vi for første gang flotte farver på forsiden. Eftermiddagsklubben tager navneforandring til Seniorklubben.
Her vælger jeg at slutte mit tilbageblik.
Lis Folke
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