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Deadline for næste nummer er: 
Den 6. november kl.12. 
 
Bladet forventes omdelt ca. 10 dage 
efter deadline. 
 

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. 

Okt.   24. VælgermødeOkt.   24. VælgermødeOkt.   24. VælgermødeOkt.   24. Vælgermøde    
        ----      26. Gourmetklubben      26. Gourmetklubben      26. Gourmetklubben      26. Gourmetklubben    
Nov.    3. BANKONov.    3. BANKONov.    3. BANKONov.    3. BANKO    
        ----        4. Blomstervennerne        4. Blomstervennerne        4. Blomstervennerne        4. Blomstervennerne    
        ----        5. Seniorklubben        5. Seniorklubben        5. Seniorklubben        5. Seniorklubben    
        ----        7. Ældreidræt        7. Ældreidræt        7. Ældreidræt        7. Ældreidræt    
        ----      15. Billardklubben      15. Billardklubben      15. Billardklubben      15. Billardklubben    
        ----      16. Sportsklubben      16. Sportsklubben      16. Sportsklubben      16. Sportsklubben    
        ----     23/24 JULESTUE     23/24 JULESTUE     23/24 JULESTUE     23/24 JULESTUE    
Dec.    2. BlomstervennerneDec.    2. BlomstervennerneDec.    2. BlomstervennerneDec.    2. Blomstervennerne    
        ----       3. Seniorklubben       3. Seniorklubben       3. Seniorklubben       3. Seniorklubben    
        ----       5. JULEHYGGE       5. JULEHYGGE       5. JULEHYGGE       5. JULEHYGGE    
  _     12. Ældreidræt  _     12. Ældreidræt  _     12. Ældreidræt  _     12. Ældreidræt    
Jan.  25. Øl&VinlavetJan.  25. Øl&VinlavetJan.  25. Øl&VinlavetJan.  25. Øl&Vinlavet    
Feb.  20. SportsklubbenFeb.  20. SportsklubbenFeb.  20. SportsklubbenFeb.  20. Sportsklubben    
        ----     28. Billardklubben     28. Billardklubben     28. Billardklubben     28. Billardklubben    

Før kommunalvalget 
 

Kom og mød 5 kommunale politikere, der i Egebjerg Fælleshus 
torsdag den 24. oktober kl. 19.30 vil komme og fortælle, hvorfor 
vi skal stemme på netop dem. 
Gennem tiden har Egebjergklubben, som oplæg til valg af den ny 
kommunalbestyrelse, afholdt et vælgermøde, hvor man kan få lej-
lighed til at møde politikerne på nærmeste hold. 
Politikerne får hver tid til en lille indledning og bliver derefter for-
delt ved 10-12 mands borde, hvor de i ca. 15 minutter får mulighed 
for at besvare spørgsmål og til selv at komme med udsagn. Derefter 
flytter kandidaterne bord, indtil de har været raden rundt. Til sidst 
får hver politiker 3 minutter til ”sin valgkamp”. 
Politikerne plejer at have en stor paratviden, men hvis man har et 
særlig specielt spørgsmål, er det en god idé at formulere det forud. 
Det giver måske et mere nuanceret svar. 
Snyd ikke dig selv for ægte nærdemokrati, men mød op til en 
interessant oplevelse. 
 
Baren åbner kl. 19.30 – vælgermødet starter kl. 20.00 
Vi glæder os til at se jer den 24. oktober. 

 
På vegne af Egebjergklubben 
Lis Folke 
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VÆLGERMØDE 
Torsdag den 24. oktober klokken 19.30 afholder EGEBJERG-
KLUBBEN og FÆLLESVIRKET vælgermøde i Egebjerg Fæl-
leshus, Agernhaven 8. Vi har inviteret toppolitikere fra partier, 
der er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, så mød: 

Jesper Würtzen (A) 
Martin Jonassen (C) 
Ulrik Falk-Sørensen (F) 
Kåre Harder Olesen (V) 

Først får politikerne hver 3 minutter til et oplæg til alle de frem-
mødte. Derefter bliver de fordelt ved hver sit bord, hvor der bliver 
15-20 minutter til at besvare spørgsmål og komme med uddybende 
udsagn. 
Derefter flytter politikerne til det næste bord, indtil de har været 
ved alle borde. Til sidst får de hver 2 minutter til afsluttende be-
mærkninger. 
 
Der er mulighed for at købe vand, øl og vin til rimelige priser. 
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5. del 
I 1996 kunne Kulturhistorisk For-
ening fejre sit 10 års jubilæum. Vi 
har kunnet læse mange spændende 
artikler i Bladet om/fra foreningen. 
Egebjergklubben/Fælleshuset fik 
ny adresse, nu boede vi ikke læn-
gere på Nordbuen 10, men på 
Agernhaven 8. Det skete i forbin-
delse med Bomessen; Hendes Ma-
jestæt Dronningen indviede det nye 
bykvarter den 24. maj .Der var igen 
ræve i kvarteret. 
 I 1997 udkom der en Fællesudga-
ve af Egebjergbladet og Egebladet. 
Der blev afholdt en Tilflytterfest i 
maj og Foreningernes Dag i juni. 
SSP får tildelt 1 mødeaften om året 
ud af Egebjergklubbens kvote, gra-
tis. Vi havde foredrag ”Hvordan 
sikrer du dit hus”. Valgaften i Ege-
bjerg var på en ny måde, politiker-
ne fik ca. 20 minutter ved hvert 
bord, med spørgsmål fra de om-
kringsiddende. Min første af en del 
rejsefortællinger kom på tryk, den 
handlede om Ægina. 
I 1998 kom advokat Peter Hessel-
holt på besøg og holdt foredrag om 
emnet ”Dine, mine og vores m.v.”, 

fordi der var kommet nye regler i 
arveloven. Vejfesterne blev prøvet 
igen. Fællesvirket ville overtage 
vores lejemål af Huset, det blev 
heldigvis forpurret.  Ældreidræt i 
Egebjerg starter. Vi fik skifteram-
mer sat op, og indtil i år stod Flem-
ming Adrian og Eve for det store 
arbejde med udskiftning af fotos, 
når der havde været arrangementer. 
I 1999 kom der brugerbetaling i 
Fælleshuset, alle foreningerne fik 
en lejekontrakt. Husets fremtid var 
i farezonen. Der kom 50 til Klub-
bens generalforsamling. Dræber-
sneglene er kommet til Egebjerg. 
Egemarken opstår. Nytåret ind i det 
nye årtusinde blev fejret med en 
stor fest, alle var i deres stiveste 
puds, og vi fik taget billeder til 
minde. 
I år 2000 blev Fælleshuset heldig-
vis reddet ved at modtage kr. 50,00 
per parcel, noget Formand for Fæl-
lesudvalget i Egebjerg, Hans Chri-
stensen, var primus motor for. 
Egebjergklubben fejrede sit 30 års 
jubilæum den 26. september. Efter-
middagsklubben kunne fejre sit 10 
års jubilæum. Vi var 80 til Banko 
og 72 til Julehyggen. Der kom 
Grøn Guide i Bykvarteret. Klubben 
anskaffede sig et digitalt kamera. 
Vi afholdt en Wivex-aften med 
Ballerup Underholdningsorkester. 
I 2001 havde vi problemer med al 

for meget affald til vores Sankt 
Hans bål. Godt at Hans havde gode 
kontakter, så halvdelen af bunken 
blev fjernet, og bålet stuvet sam-
men, inden heksen skulle futtes af. 
Blomstervennerne v/Elise Quot-
trup opstår. Vi får Taxa Hotline i 
Fælleshuset (det var før mobilen 
var allemandseje), og bladbudene 
klagede over manglende navneskil-
te på postkasserne. Ved den årlige 
generalforsamling blev Bent Ahl-
gren ny Formand. Vi kunne læse 
om en Rygestopdagbog fra Anita 
Mørk. Egemarken opløses igen. 
Der kom et nyt initiativ med Fami-
liehygge i Fælleshuset på onsdage 
– senere blev det rykket til den sid-
ste torsdag i måneden. Det kostede 
kr. 300,00 for en sæson i Ældre-
idræt og kr. 3,00 for kaffe og kage 
efter gymnastikken. Der var to si-
der i Bladet med Tom Nielsen 
(viceborgmester) om Husets frem-
tid. Fodboldkampen Egebjerg 
mod Kommunalbestyrelsen endte 6 
-4. Advokat Lene Tell var dommer, 
og der var 3. halvleg = sildebord i 
Klubben. Vi kunne igen læse om 
hønsehold i haverne. Der var valg-
år igen. Der blev arrangeret en stor 
fest ”Gyldne Timer”, 50 gæster 
dansede til Ballerup Underhold-
ningsorkester. 
               Fortsættelse følger 
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Har du lyst til at blive redaktør af Egebjergbladet? 
 

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 enga-

gement 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 be-

boere 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. Modtagelse og prioritering af stoffet.  

2. Opsætning af bladet, p.t. i Office-programmet Publisher, som Egebjergklubben har licens til. 

3. Korrekturlæsning. 

4. 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 rekla-

mebureau, 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 enga-

gement 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 selv-

følgelig 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. 
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Egebjerg Ølbrygger- & Vinmagerlav til rundvisning på Pometet 

Tirsdag den 24. september var brødrene på en spændende 
tur til Pometet i Tåstrup, som er en afdeling under Køben-
havns Universitet og tidligere Landbohøjskolen. 
Et pomet er en samling af sorter af frugttræer og -buske. 
Ordet er afledt af det latinske ord "pomum", som betyder 

"frugt på træer". Pometets sortsamling er meget omfatten-
de - der er bl.a. ca. 750 æblesorter, hvoraf ca. 250 er dan-
ske. Inden for andre frugtarter ligger sortsantallet ofte mel-
lem 80 og 120. 
Pometet bruges i undervisningen inden for frilandshave-
brugene - frugt og bær samt planteskoledrift - af horto-
nom- og agronomstuderende, som udfører øvelser eller 
gennemfører speciale- og andre opgaver i forbindelse med 
undervisningen. Desuden foregår der forskning inden for 
de samme områder, og man har også en genbanksamling 
på ca. 2000 planter. 

Pometet har altid åbent hus den sidste søndag i september, 
og det er jo desværre for sent i år, men det er bestemt et 
besøg værd. Der er flere forskellige ture i området, hvor 
medarbejderne fortæller om frugterne og om arbejdet der-
ude. Der er selvfølgelig smagsprøver og mulighed for at 
købe både æbler og forskellige planter. Der er gratis ad-
gang, og du kan se mere om arrangementet på 
www.pometet.life.ku.dk. 
 
Lavet har heldigvis gode 
forbindelser, for Pometet 
har også en stor samling af 
vindruer, og vi blev vist 
rundt af deres videnskabe-
lige leder, lektor Torben 
Toldam-Andersen. De før-
ste vinplanter blev plantet 
på Pometet i samarbejde 
med Foreningen af Danske 
Vinavlere omkring 1993, 
og i dag har de 72 forskel-
lige sorter både på friland 
og i drivhus. I 2010 og -11 
startede de et projekt med 
vinbrygning, og der bliver 
lavet forsøg med forskellige 
druesorter, hvordan man 
gærer, lagrer på egetræsfa-
de, og hvordan man opbe-
varer vinen. Der bliver 

Torben Toldam-Andersen viser 
stolt jubilæumsplakaten frem. 

Oldermanden Leif byder velkommen. Egon havde noget hjem-
memaget med i dagens anledning. 

Fortsættes på bagsiden 
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Tak for invitationen til vælgermødet den 24.oktober og 
for invitationen til at skrive en artikel i jeres blad.  
I min artikel vil jeg først og fremmest beskæftige mig 
med hvad SF mener på det skolepolitiske område.  Det 
falder mig naturligt som tidligere lærer, og jeg tror at det 
måske også er det emne, der vil interessere de fleste af 
jer. Men afslutningsvis vil jeg dog også skrive lidt om 
resten af det vi går til valg på.  
 

En folkeskole med plads til alle 
Gennem de senere år er der flere og flere børn der i stedet 
for at gå i folkeskolen er blevet henvist til særforanstalt-
ninger. I Ballerup var vi til sidst oppe på at folkeskolen 
ikke havde plads til omkring en ud af tolv elever. Det var 
specielt drenge der blev ramt af denne mangel på rumme-
lighed. Derfor har SF været aktive i vende denne udvik-
ling, og vi vil fortsætte denne linje i den kommende peri-
ode. De børn der rammes af den manglende rummelig-
hed, bliver nemlig ikke bare ramt i skoletiden. De bliver 
ramt på livstid. 

 
En folkeskole uden mobning 
Mobning er den faktor der er mest ødelæggende ikke blot 
for børns indlæring, men også for deres sociale udvikling. 
Derfor vil vi arbejde for at alle skoler i Ballerup udvikler 
en klar politik for, hvordan de vil stoppe mobning. 
  
Alle børn skal udfordres 
Men folkeskolens rummelighed skal ikke bare omfatte de 
børn, der hidtil er blevet overført til særforanstaltninger. 
Rummeligheden betyder også at man skal differentiere 
undervisningen, så alle børn – også de kvikkeste – opnår 
den bedst mulige indlæring i skolen. Der skal være faglige 
udfordringer til alle børn.   
 
SF om beskæftigelse og tryghed 
Men SF’s kommunalpolitik handler naturligvis ikke blot 
om folkeskolen. Vi har valgt ved dette valg derudover at 
fokusere på beskæftigelse og tryghed.  
Vi lægger vægt på det sociale ansvar vi må forvente af 
virksomhederne i kommunen. Vi vil gerne have flere loka-
le arbejdspladser, vi vil have forbedret de unges jobmulig-
heder gennem flere uddannelsespladser på virksomheder-
ne, og vil have flere fleksjobs, så ingen holdes permanent 
væk fra arbejdsmarkedet. De virksomheder der endnu ikke 
har forstået det, må bringes til at indse at det også er i de-
res egen langsigtede interesse at tage et socialt ansvar.  
Vi lægger vægt på at borgere i Ballerup skal opleve tryg-
hed i deres daglige tilværelse. Derfor skal vold og bande-
kriminalitet forebygges gennem en boligsocial indsats, 
specielt i områder med sociale problemer. Derfor vil vi 
prioritere forebyggelse af sygdom. Og derfor vil vi gene-
relt arbejde for at solidaritet mellem mennesker igen bliver 
den røde tråd i den politiske indsats. Et trygt samfund byg-
ger på samarbejde og solidaritet i stedet for konkurrence 
og egoisme.  

Ulrik Falk-Sørensen 

Kandidat for SF ved kommunalvalget i Ballerup 

Børnenes folkeskole –  

Din beskæftigelse –  

Alles tryghed  
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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. 

FLERE FRISKE FRIVILLIGE 
SØGES TIL EGELY 
 

Plejecenter Egely på Egebjerg Bygade 34-72 kan altid bruge flere 
frivillige til fx. 
• hygge og hjælp ved afvikling af større fester/arrangementer 
• billard med "drengene" 
• foredrag om rejser, lokalhistorie eller "dengang da..." 
• ledsagelse til ældretandplejen på Egebjergskolen 
• - eller blot en indkøbstur til Netto i Bygaden 
Idéer til nye aktiviteter er også altid velkomne, og du kan enten 
kigge forbi, ringe til frivilligkoordinator Signe Trier på tlf. 
44 77 22 85 eller sende en mail til sihn@balk.dk. 
 
Læs meget mere i Beboerbladet August 2013, Tema: FRIVILLI-
GE LØFTER LIVSKVALITETEN, på hjemmesiden eller i blade-
ne på hylden i Atriumgården 
(http://www.ballerup.dk/sites/default/files/beboerbladet_udsendelse.pdf) 
 
Plejecentrene i hele kommunen er tænkt som Aktivitetscentre og 
samlingssteder i lokalområderne for beboere i alle aldre - og ikke 
kun for plejecenterbeboerne og deres pårørende. 
 
Jo mere liv, desto større glæde! Alle har noget at give - kom og 
vær med. 
 
Frivillig Anne / Frivilligkoordinator Signe 

Ballerup Kommunes 

nye APP Borgertip 
 

Fra Ulrik M. Eriksen, Bøndermo-
sevej har bladet modtaget omtale 
af en video, han har lavet om 
ovennævnte APP, og om hvordan 
systemet fungerer. Ulriks APP 
omhandler tilstanden af cykelstien 
i tunnelen under Nordbuen, der 
bliver brugt af mange af kvarterets 
børn på deres vej til institutioner-
ne. Ulrik har sendt videoen til 
kommunen, der har reageret posi-
tivt ved at udbedre flere af klage-
punkterne. Måske har du også 
noget, du føler trang til at kommu-
nikere til kommunen, og så er det-
te jo en smart måde at gøre det på. 
Hvis du har lyst til at se filmen, 
kan du scanne nedenstående QR-
kode eller gå ind på linket 
http://youtu.be/mgOGkxYmSDE  
 

 
 

Du kan læse meget mere om 
Borgertip på Ballerup Kommunes 
hjemmeside. 
    EH 

Ja, sysselsætning er godt nok! - bare det ikke udarter til arbejde! 
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Kære Erik Lyck 
 

Først tak for din ildhu, med at holde kommunalbestyrelsen fast på at komme med en forklaring på dine 

spørgsmål om vejbelysning, senest i Egebjergbladet for august måned. 

 

Jeg glæder mig til på et tidspunkt at kunne give en grundig gennemgang af hele forløbet. Sagen er, at hele 

belysningssagen behandles på lukket dagsorden, dvs., at der er informationer, der endnu ikke kan komme 

ud til offentligheden. 

 

Jeg kan dog godt give dig nogle facts: 

Vejbelysningsanlægget ejes af DONG, ikke af Ballerup Kommune. Vi køber lys af DONG, ikke strøm, ma-

ster, kabler osv. 

Dong bestemmer således hvilke master, hvilke lyskilder (armaturer) osv. der skal sættes op. Hvis vi ønsker 

noget andet end det DONG bestemmer, skal vi betale ved kasse 1. Alle de gamle FKKA (Foreningen af 

Kommuner i Københavns Amt) er i samme båd, men det er forskelligt, hvordan vi ønsker at forholde os til 

det. 
 

Hvis vi selv ejede vejbelysningsanlægget, kunne vi selv bestemme, hvilke master vi ville have, hvilke lys-

kilder vi ville have, vi kunne købe el hos billigste udbyder, vi kunne købe de mest CO2 besparende lyskil-

der og vi kunne med de mest moderne lyskilder reducere antallet af master betragteligt. Og vi kunne spare 

en væsentlig del af den årlige udgift til vejbelysning.  

 

Ballerup Kommunes interesser er ikke nødvendigvis sammenfaldende med DONG´s interesser.  

Skal vi bruge kommunale kroner på at vedligeholde et privat selskabs ejendom, kunne man også spørge 

om?  

Så det er med andre ord ikke så ligetil bare at sige ja til kabellægning og nye master. Dong kunne selv væl-

ge at grave kabler ned, når gravearbejdet alligevel er i gang. 

 

Hvad skal der så til, for at vi kan ændre den situation, vi er i nu?  

Det er det, der drøftes på lukket dagsorden, og som forhåbentligt bliver afklaret i løbet af efteråret. 

 
Med venlig hilsen 

  

Peter Als  

Medlem af kommunalbestyrelsen 

Tlf. 44771991/22401887 

pka@balk.dk 

Bladet har modtaget nedenstående indlæg fra Peter Als 
som en opfølgning på Erik Lycks to indlæg i sidste 
nummer af bladet. 
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Hovedformålet for Foreningen til Pinsens Bevarelse er, som 
navnet siger, at bevare traditionen med at fejre Pinsen ved at 
mødes i skoven og nyde frokosten i selskab med gode ven-
ner, men ud over pinsefrokosten har foreningen gennem åre-
ne taget initiativ til diverse udflugter i sensommeren. Der kan 
nævnes en dejlig tur til Hven, et par sejlture på Furesøen, en 
tur med madkurv til musikarrangement på Sophienholm og 
sidste år en tur til Roskilde Kloster. 
 
I år foreslog præsident Ole Bech så, at vi skulle tage på en 
udflugt til Hammermøllen, Bøssemagergade 21 i Helle-
bæk, hans barndoms by, og lørdag den 21. september 
mødtes 18 personer i dejligt sensommervejr efter en smuk 
køretur – for de flestes vedkommende gik det sidste stykke 
gennem et dejligt naturområde med skotsk højlandskvæg. 

Ole havde fået sin grandfætter, Geert Petersen, til at vise 
os rundt på området og fortælle om Hammermøllen og de 
øvrige bygninger. Han er som medlem af bestyrelsen i 
Hellebæk-Ålsgårde Egnshistoriske Forening stærkt invol-
veret i det frivillige arbejde med at vedligeholde de histo-
riske bygninger og havde en enorm viden at øse af, så det 
blev nogle spændende timer. 
 
Den oprindelige hammermølle, en stor grovsmedie, blev 
opført af Christian IV i 1598 og ombygget i 1765 under 
Frederik V. Hammermøllen var en del af Kronborg Ge-
værfabrik, og produktionen på værkstederne omfattede 
våben, værktøj og redskaber til mange forskellige typer 

Sensommertur til Hammermøllen i Hellebæk med Foreningen til Pinsens Bevarelse  
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håndværkere, diverse beslag, hængsler, hestesko og meget 
mere. Af større opgaver kan nævnes smedejernsgitteret på 
platformen på Rundetårn samt gitteret foran Christian 
IV’s kapel i Roskilde Domkirke. 
Hellebæk var på den tid et vigtigt industrisamfund, der 
bl.a. også omfattede en stor klædefabrik, og der boede ca. 
500 mennesker på fabriksområdet. Vi så en flot model af 
byen, hvor man kunne se alle de forskellige bygninger, og 

der var både arbejderboliger, skole, læge, infirmeri, for-
samlingshus, menighedshus mm. 
Efter rundvisningen havde vi fået appetit til en dejlig fro-
kostplatte, som blev indtaget i Hammermøllens café, hvor 
vi fik et helt lokale for os selv. Bagefter var der kaffe og 
lækre hjemmebagte kager til dem, der havde lyst til mere. 
Et besøg på det smukke og interessante sted kan absolut 

anbefales, og flere oplysninger kan findes på 
www.helsingorleksikon.dk/index.php/Hammermøllen 

 
Kirsten Hagen 
Skriver 

En lille erkendtlighed fra præsidenten Ole Bech på foreningens 
vegne til Geert Petersen, som tak for en utrolig indsigtsfuld 
rundvisning. 
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også lavet forsøg med mousserende 
vine både af æbler og druer.  
Det har jo været en fantastisk sommer, 
og vinhøsten tegner rigtig godt i år. 
Der kommer stadigvæk nye sorter, 
som kan trives i Danmark, og dem så 
vi også flere eksempler på. Til rødvin 
er Rondo den mest udbredte, men også 
Leon Melot, Regent, Cabernet Cortis 
og Bolero er spændende muligheder, 
som modner og giver godt udbytte på 

friland. Til hvidvin er de mest interes-
sante Solaris, Madeleine Angevine, 
Ortega og Perle Riesling. Vi gik tur i 
vinmarken og fik vist opbinding og 
beskæring af druerne, og vi fik selv-
følgelig også mulighed for at smage 
druerne i marken, og senere smagte vi 
spændende eksempler på både mous-
serende, hvide og røde vine, der var 
fremstillet på Pometet. 
 
Det blev en rigtig hyggelig eftermid-
dag, og om aftenen havde vi lavsmø-
de, hvor vi som sædvanlig smagte på 
et par hjemmemagede vine, bl.a. en 
næsten 30 år gammel sherry lavet af 
hyben og rønnebær, som fik ros af 
brødrene, og vi fik lidt godt at spise 

med et par spændende flasker 
”maskinvin”.  
 
Hvis du interesserer dig for vin og 
vinfremstilling, og hvis du synes, at 
det lyder hyggeligt, så er du velkom-
men til et af vores møder, hvor du kan 
høre lidt mere om, hvad vi laver, og 
hvad det går ud på. Du kan kontakte 
vores oldermand Leif Poll på telefon 
44978869 eller på mail 
l.poll@mail.dk. 
 
Viceoldermanden 
Finn Madsen 

På markvandring 

Under kyndig vejledning fra Torben prøvesmager lavsbrødrene adskillige vine 


