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Sep. 24. Øl&Vinlavet
26. Sølavet
27. Billardklubben
Okt. 1. Seniorklubben
7. Blomstervennerne
24. Vælgermøde
26. Gourmetklubben
Nov. 3. BANKO
4. Blomstervennerne
5. Seniorklubben
7. Ældreidræt
15. Billardklubben
16. Sportsklubben
- 23/24 JULESTUE
Dec. 2. Blomstervennerne
3. Seniorklubben
5. JULEHYGGE
_ 12. Ældreidræt

Deadline for næste nummer er den
24. september kl.12.
OBS: Forventes omdelt 12. oktober
Følgende deadline:
Den 6. november
Bladet forventes omdelt ca. 10 dage
efter deadline.

EGEBJERG FÆLLESHUS
Priser for leje af Egebjerg Fælleshus
gældende fra 1. september 2011.
Én hverdag

kr. 700

Fredag

kr. 1050

Lørdag

kr. 1750

BEBOERANNONCE

TIL SALG
Solid stigereol med 4 sektioner,
Hver på h: 180, b: 80, d: 30 cm.
Kr. 400,00.
TLF. 4497 5636

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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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 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. 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 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.
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To dejlige oplevelser
Inden for samme uge modtog
vi to tilbud, en mail om ”open
air zumba” lørdag 24.08. og
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via postkassen ”loppemarked
hos spejderne på Pæremosevej 37c”.

Jeg har længe været nysgerrig m.h.t. zumba og kunne nu
opleve en flok børn og voksne, under instruktion, lave en
masse motion til de livlige
musiknumre. Arrangementet
foregik på grønsværen bag
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Havn”. Hvilken oplevelse - der
var fyldt med glade spejdere,
forældre og ledere. Det vil
ved Murene. Det var lidt synd, Loppemarkedet hos spejderne være mere end ærgerligt, hvis
at flere ikke havde mulighed
var til fordel for sommerlejr til denne lille perle forsvinder fra
for at læse om oplevelsen
Italien 2014. Det gav os en
områdets børn.
forinden, f.eks. i vores lokale
mulighed for at se kommuMed smil på læben
Egebjergblad. Jeg er sikker
nens område/hus på Pæremo- Lis Folke
på, at mange andre ville være sevej samt for at se det priskommet.
vindende projekt ”Pæremose
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Hej
Nu er jeg træt af
alle de hundeeje
re, som
vender ryggen til
, når deres hund
e bliver luftet
ude på vejen.
Jeg har faktisk i

de sidste 34 år

haft lysten til de
tte

indlæg.
Her til morgen sk
rider man igen i
en hundelort mid
len, og det er ik
t i indkørske første gang.
Her på vejen ha
r vi en eksempl
arisk hundeejer,
pose med og br
han har altid
uger den.

Et alternativ til hundelort på skoene.
Man forbyder simpelt hen hunde på
offentlige fortove!
Set på Syvendehusvej i den sydlige
ende.
EH

Jeg forstår ikke,
hvorfor hundeeje
rne ikke bruger
grunde, skoven
deres egne
eller de tilstødend
e grønne område
r?
Er der tale om ub
etænksomhed el
ler en form
for dovenskab?
Jeg er ikke hund

ehader.

Men det stinker
værre end pesten
på ens sko, når
har trådt i disse
man
efterladenskabe
r.
Venlig hilsen
Inge Gram
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4. del

I 1992 bliver Eftermiddagsklubben en selvstændig forening; der
blev afholdt stiftende generalforsamling den 10.12.
Fælleshusets telefonnummer er 42
65 1574. Ved julehyggen i 1992
var der blindsmagning af vin.
Cathrine Jørgensens ”livshistorie”
blev fortalt i Bladets februarnummer. Man fik stadig ”et mindre
traktement” ved den årlige generalforsamling. Vi havde Plante –
Loppe – Byt for første gang.
Stiftende generalforsamling for
”Foreningen til Pinsens Bevarelse”, endnu et påfund fra Finn
Jappe. Foreningen trives i bedste
velgående.
Vi kunne læse om spændende
forhaver i Bladet. Lis Folke bliver Formand. Sankt Hans blev fejret på en ny måde, med bål på
marken, fællessang og spisning.
1993 var også året, hvor vi indbød
læserne til at komme med et nyt
navn til (det lidt kedelige) Torsdagsklubben. Det nye navn blev
TorsdagsTræf. Vinderen var Erik
Hagen. Erik havde samtidig lavet
et meget flot skilt til baren, som

stadig pryder lokalet.
Ved julehyggen fik vi besøg af
Dame Edna, et utroligt flot videoindslag, lavet af Ib Mørk og Bjørn
Kraglund. Det uheldige offer bor
stadig på Rydtoften 3 – vi har en
kopi af seancen.
I 1994 var Gourmetklubben i sin
vorden og bliver senere på året en
realitet. Ellinor Rasmussen, stifteren af Eftermiddagsklubben (i dag
Seniorklubben) afgik ved døden.
I 3. nummer af Bladet var der en
annonce: ”Finn & Inge-Lise agter at indgå ægteskab 29/4 kl. 14
i Fælleshuset”. Alle var velkomne, man skulle blot melde sig.
Borgmester Ove Dalsgaard stod
for vielsen (hans eneste vielse
uden for Rådhuset), den foregik i
barlokalet. Der var sat en lille tribune op, og Gunnar Hvidkjærs
gamle runde barbord fungerede
som alter. Lokalet var fyldt.
Der blev arrangeret en Bridgetur.
Der var Årsmøde i Egebjerg Fælleshus, hvor vi fik fortalt om stort
og småt.
Vi afholdt et Børnemodeshow
den 25. august, og en måned senere kunne Egebjergklubben holde
sit 25 års jubilæum, bl.a. med ud-

givelsen af et særnummer af
Egebjergbladet og afholdelse af en
reception.
I 1995 fik Billardklubben ny formand, Flemming Peters. Vi fik
besøg af Hofmarskal Søren Haslund Christensen, der holdt foredrag om sin tur i Mongoliet med
kronprins Frederik. Et foredrag,
der inspirerede mig til en tur til
Mongoliet otte år senere.
Varden opstår, en seniorklub i
Det Nye Egebjerg. I Bladet var
William Bierregaard flittig skribent med ”Nyt fra Fælleshuset”,
han skrev i Bladet i en lang årrække.
Fortsættelse følger

Ang. TorsdagsTræf.
Æres den, der æres bør.
Det er rigtigt, at jeg vandt konkurrencen, og at jeg havde designet et skilt,
men det er Lise Hyttel, der har fremstillet skiltet, der stadig hænger over
baren.
Med venlig hilsen
Erik Hagen (red)
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og medvirker til at sikre, at vi efterlader hallen i pæn
og aflåst stand.

Kunne du tænke dig at spille
badminton??

Har dette din interesse?
SE på hjemmesiden, om der er en banetime, du
kan bruge,
FIND nogle venner at spille med, og
SKRIV så til post@egebjergsportsklub.dk eller
ring til 6017 1953.
Så ordner vi resten hurtigt og enkelt.

Vi har fået flere timer i hallen og dermed ledige banetimer, bl.a. mandag aften, i den kommende sæson, der
starter medio august; se www.egebjergsportsklub.dk
under Badminton.
Vi er primært en forening for motionister. Det årlige
kontingent er kun 250 kr. for voksne. Vi spiller mest
double for at udnytte hallen bedst muligt, men afviser
ikke singlespillere, hvis vi har ledige baner.
Man sørger selv for opsætning og nedtagning af net

Bestyrelsen
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