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Ønsker du at leje lokale i 
Egebjerg Fælleshus?

Reservation af Fælleshuset kan ske 
kl. 20-21, når der er Torsdagstræf. 

Når Torsdagstræf er lukket enten på 
grund af ferier eller arrangementer, 
kan man på Fælleshusets hjemme side  
www.egebjergfaelleshus.dk under 
”Regler for leje” læse, hvordan man 
skal forholde sig. 

Husk at medbringe 150 kr. til 
reservationsgebyr.

Er du medlem af en tilknyttet 
forening, kan du også bruge det 
trådløse netværk. Du får password 
ved henvendelse i baren eller af den 
tilsynsførende.

Priser for leje:

Én hverdag  kr.   750

Fredag   kr. 1.250

Lørdag   kr. 1.850

Søndag/helligdag kr. 1.850

Fredag og lørdag kr. 2.600

Lørdag og søndag kr. 3.000

Fre., lør. og søndag kr. 3.800

Du kan ikke leje Egebjerg Fælleshus 
til ungdomsfester.

Egebjerg Fælleshus,Agernhaven 8, 
2750 Ballerup

post@egebjergfaelleshus.dk

Egebjerg Gourmetklub
Mester: Leif Aage
egebjergvinimport@ofir.dk
Egebjerg Billardklub
Formand: Flemming Peters
flemming@egebjergsportsklub.dk
Seniorklubben
Formand: Flemming Adrian
fleve@webspeed.dk
Egebjerg og Omegns  
Ølbrygger & Vinmagerlav
Oldermand: Leif Poll
l.poll@mail.dk
Egebjerg sportsklub
Formand: Erik Neergaard
formanden@egebjergsportsklub.dkk 
Egebjerg Bridgeklub
Formand: Dan Bartholdy
bibidan@webspeed.dk
Blomstervennerne
Formand: Elise Quottrup
frantsquottrup@outlook.dk
Foreningen til Pinsens 
bevarelse
Præsident: Benny Rasmussen

Foreninger &  
kontaktpersoner

Se vores annoncepriser
Størrelse Pris Farvetillæg  

58 x 188 320 kr. 100 kr.
133,5 x 188 480 kr. 150 kr.
270 x 188 650 kr. 200 kr.

Størrelse Pris Farvetillæg 

42,5 x 60 95 kr. 30 kr.
42,5 x 124 180 kr. 50 kr.
88 x 60 180 kr. 50 kr.
88 x 124 320 kr. 100 kr.

For annoncering skriv til bladet@egebjergklubben.dk

Kære læser

Velkommen til november-
udgaven af Egebjergbladet, 
hvor du bl.a. kan læse om 
Egebjergklubbens jule arran-
gementer, hvor vi glæder os til 
at se en masse gæster.

Vores traditionelle julehygge holdes i 
år torsdag den 4. december kl. 18.00. 
Billetterne sælges i et begrænset antal 
efter ”først til mølle”-princippet, så det er 
en god idé at være ude i god tid.

Efter to meget vellykkede arrangementer 
med spaghetti og kødsovs har vi besluttet 
at holde stilen. Men så tæt op til jul kan 
man jo ikke servere andet en risengrød 
lavet på den ægte traditionelle måde og 
serveret med en ordentlig smørklat, som 
trodser alle forskrifter på fedtfri kost. Kom 
selv og prøv denne juls første risengrød 
torsdag den 27. november.

Du kan igen i år glæde dig til 
Blomstervennernes julestue, hvor du kan 
få unikke og meget flotte dekorationer, så 
du er vel forberedt til advent.

Og så er det med glæde, at vi kan informere 
om den nye forening for musik og kreativ 
aktivitet, der nu er åbnet på Hareskovens 
Lilleskole. Foreningen underviser i fag 
som billedkunst, guitar, trompet, sang, 
voksenkor, dans, teater, tegneserietegning, 
zumba, baby-børnerytmik mm, så nu kan 
både Lilleskolens elever og andre børn i 
nærområdet dyrke deres fritidsinteresser 
på nært hold. Det bliver spændende at 
følge med i nyt fra foreningen, som ellers 
har planer om løbende at starte nye fag 
op. 

Og sidst men ikke mindst blev vi kontaktet 
af Kirsten Seeberg, der har en stor flot 
elg stående i sin have på Pæremosevej 9. 
Hvis nogen måtte ønske at lade børnene 
blive fotograferet på ryggen af elgen, er 
der mulighed for det i de tre første uger 
af december. Ring blot inden og fortæl, 
hvor mange I kommer. Et sådan foto 
kan sagtens blive til et fremragende og 
anderledes julekort.

Der står rigtig mange emner på 
Egebjergklubbens dagsorden og til foråret, 
når der er valg, har du selv mulighed for 
at sætte dit præg og bidrage til klubbens 
arbejde. Læs mere om det kommende valg 
og de opgaver, klubben tager sig af - så 
kan det være, at du får lyst til at give en 
hjælpende hånd.

God læselyst og en rigtig dejlig december - 
de bedste julehilsner og ønsker for et godt 
nytår til alle Egebjergbladets læsere.

Vesna Keller-Larsen 
Redaktør

Aktivitetskalender
Vi glæder os til at se dig til vores aktiviteter i Egebjerg Fælleshus
Torsdagstræf finder sted hver torsdag kl. 19.30

November
Torsdag 27/11, Risengrød
Lørdag den 22. og søndag den 
23/11 Blomstervennernes julestue

December
Torsdag 4/12, Julehygge
Torsdag 18/12, Sidste Torsdag-
sTræf før jul med mulighed for at 
købe gløg og æbleskiver

Januar 2015
Torsdag 15/1, TorsdagsTræf 
åbner igen

Februar 2015
Søndag 15/2, Fastelavn

Marts 2015
Torsdag 12/3, Generalforsamling 
for Fælleshuset og Egebjergklubben
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”Lokalgruppen” er det nye 
navn i Ballerup for det 
kriminalitetsforebyggende sam ar-
bejde på kommunalt niveau mellem 
skole, socialforvaltning og politi rettet 
mod børn og unge. Navneskiftet er et 
led i en ny tilgang til dette samarbejde, 

Menuen står på risengørd med 
smørklat og kanelsukker efter-
fulgt af æbleskiver, når vi, ef-
ter succes med spaghetti med 
kødsovs, åbner dørene op for 
endnu et familiearrangement 
i Fælleshuset torsdag den 27. 
november.

Skynd dig at tilmelde familien:  

Send sms til 5066 6048  

senest mandag den 24. november. 

Husk at skrive, hvor mange I kommer 

og gerne dit navn eller adresse.

Tilmeldinger sker efter ’først til 

mølle’-princippet. De første 40 er 

garanteret en skål risengrød.

Vi glæder os til at se jer.

Vi inviterer til risengrød ...

Torsdag 

den 27. 

november

kl. 17.30

Børn 2-12 år 10 kr.
Voksne 20 kr.

Af Mette Raaschou-Nielsen

Julehygge afholdes den 4. december 
kl. 18.00. Som traditionen byder, 
starter vi med spisning, hvor 
traktementet også i år vil være en 
lækker hjemmelavet buffet. Til 
buffeten serveres en øl, et glas vin 
eller en sodavand.

Yderligere drikkevarer – vin, øl og 
vand - kan købes til særdeles rimelige 
priser.

Julens gode gamle melodier
Vi skal synge nogle af julens gode 
gamle melodier og danse om juletræet. 
Alt under akkompagnement af Ole 
Mouritsen ved klaveret.

Billetter
Billetter koster 150 kr. pr. person 
og kan købes i TorsdagsTræf  og i 
Egebjerg grillen, Egebjergvej 72, fra 
den 13. - 30. november

Billetsalget er begrænset, og 
billetterne vil blive solgt efter først til 
mølle princippet.

Egebjergklubben glæder sig til at se 
dig den 4. december i højt julehumør.

 Så er det jul igen ...
Egebjergklubben indbyder atter til den årlige traditionsrige jule-
hygge, hvor vi, ud over at ønske hinanden glædelig jul, skal tilbrin-
ge nogle hyggelige timer i stemningsfyldt selskab med ”naboen”.

Endnu en gang fik vores 
familiearrangement ”spaghetti med 
kødsovs” mere end 30 glade gæster 
til at sætte liv i Fælleshuset torsdag 
den 30. oktober. I ca. halvanden 
time genlød huset af glade børn og 
afslappede forældre, der slap for at 
skulle hjem og lave mad. 

Forskellen i små og store ganer
Spaghetti og to slags kødsovs tog højde 
for forskellene i små og store ganer 
samt lidt vintersalat af rødbeder, 
gulerødder og valnødder. 

Doggy bags var der også
Der blev spist og spist – til der næsten 
ikke var mere tilbage. En doggy bag 
blev pakket til en sulten fodbolddreng, 
der ikke nåede frem, inden familien 
måtte hjem med lillesøster.

Spaghetti med 
kødsovs satte 
atter liv  
i Fælleshuset
Af Mette Raaschou-Nielsen

Begrænset billetsalgFørst til mølle
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Banko fra start til slut

Jeg var med på det hold, der skulle 
planlægge afvikling af banko den 2. 
november. Inden et arrangement går 
i luften, skal der lægges et budget og 
da sidste års Banko gav et mindre 
underskud, måtte vi tænke lidt 
kreativt. F.eks. besluttede vi at tage et 
lille beløb for kaffe og kage. Andre små 
ændringer blev vedtaget, og budgettet 
var på plads. 

Udfordringen med 
lyd og mikrofon
Den næste udfordring var lyd til 
mikrofon, når tallene skulle opråbes. 
Jan T. har flere gange stået for den 
lille opgave, men han var bortrejst i 
tre uger. Bjørn K. har også tidligere 
stået for lyd, han var også bortrejst i 
tre uger. De to mænd i vores udvalg 
prøvede forgæves at fremskaffe lyd.

Bjørn blev kontaktet på feriestedet, 
men desværre hjalp det ikke helt. Der 
var stadig ingen lyd. 

Vores redning blev Jørn I, der i regnvejr 
cyklede ned til Egebjergklubben. Han 
fandt frem til, at der manglede at blive 
tilsluttet en ledning. Da den kom på 
plads, var der lyd, og vi var glade.

72 bankogæster i alle aldre 
Resten af forløbet gik fint, og vi 
var fornøjet over at kunne byde 
velkommen til 72 bankogæster i alle 
aldre. Det er dejligt at se, hvordan 
generationerne hyggede sig sammen.

Syv spil
Vi skulle spille syv spil med gevinst på 
første række, to rækker og fuld plade 
med dobbelt sidegevinster ved fuldt 

Af Lis Folke 

Hvor svært kan det være at stable et Banko-arrangement på be-
nene, tænker man. Især når der allerede eksisterer en detaljeret 
arbejdsliste. Det er da vel bare eventuelt at ændre navnene på 
listen, sende den ud til de berørte og så ved alle da, hvad de skal 
lave på dagen. 

hus. Det havde vi takket været Svend 
Jensen, der så pænt havde doneret 
mindst 20 fine gaver til os. Tak for det 
Svend. 

Spillet foregik i et roligt tempo, vi 
havde dobbelt banko et par gange, 
så blev der lodtrækning mellem 
vinderne. Ved en eller to rækker 
fik taberen en sidegevinst, ved fuld 
plade fik taberen en flaske vin af god 
kvalitet.

Børn udtrak vinderne
Efter fjerde spil blev der solgt 
ringlodder – to forskellige farver og 
med fem gevinster på hver farve. 
Vinderne af ringlodderne blev 
udtrukket efter sjette spil af ivrige, søde 
og smilende børn. Eftermiddagens 
heldigste vinder af den store kurv var 
Hanne Baumgarden.  

På gensyn til næste år fra 
Bankoudvalget.

Blomstervennerne er en for-
ening med ca. 25 medlemmer, 
der mødes den første man-
dag hver måned i Egebjerg 
Fælleshus. 

Vi inspirerer hinanden
Her fremstilles blomsterdekorationer 
og andre blomsteremner. Alle 
medlemmer har mange års erfaring 
med blomsterkunsten. Der er ingen 
undervisning - man inspirerer 
hinanden. 

Foreningens julestuer
Det er nu 14. gang, at foreningen 
afholder julesstue. Hvert år kommer 
mange fra nær og fjern for at købe årets 
adventskrans eller juledekoration, og 
foreningen er meget glad for den store 
succes. 

I de forløbne år er der afholdt mange 
udstillinger og demonstrationer af 
kendte blomsterdekoratører.

Vil du være medlem?
Da der naturligt sker frafald af 
medlemmer, har foreningen plads 
til nogle få nye. Hvis nogen har lyst, 
er man velkommen til en snak med 
foreningens formand Elise Quottrup 
på årets julestue i Egebjerg Fælleshus 
lørdag den 22. eller søndag den 23. 
november, begge dage mellem kl. 10 
og 15.

Kom til Julestue og få din unikke juledekoration

Lørdag den 22. og søndag den 23. november  fra kl. 10-15
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Det startede godt, så gik det 
skidt, men det ender godt i 
nær fremtid, når mit nye hus 
på Pæremosevej endelig bliver 
færdigt. Det, jeg har erfaret, 
er, hvor vigtigt det er at sætte 
sig grundigt ind i tingene og 
vælge en anerkendt rådgiver, 
som kan styre projektet og give 
kunden professionel og sag-
kyndig rådgivning.

Jeg havde drømt om, at mit hus var 
færdigt præcist to år efter den brand, 
vi oplevede den 24. oktober 2012. 
Desværre er der meget, der er gået 
galt. 

Valg af inkompetent rådgiver
Den største fejl var valget af en 
inkompetent rådgiver fra et mindre 
jysk projekt- og arkitekt-virksomhed, 
der tilbyder totalrådgivning 
ved bygningsskader og byggeri. 
Rådgiveren har hverken overholdt 
den indgåede kontrakt eller de 
efterfølgende indgåede aftaler, 
hvilket i sidste ende har medført, 
at pengene slap op inden byggeriet 
var færdigt.Dette på trods af, at 
forsikringsselskabet Lærerstandens 
Brandforsikring har været meget 
imødekommende. 

Tilsyn og administration af 
udgifterne kørte af sporet 
Én entreprenør blev sagt op og en 
anden, lige så inkompetent, blev 
antaget egenrådigt af rådgiveren, 
som jo skulle have rådgivet mig og 
været manden imellem byggeriet og 
forsikringsselskabet. Penge skulle 
der være nok af, men tilsyn og 
administration af udgifterne kørte 
af sporet. Jeg er ikke i tvivl om, at 
naboerne har fulgt meget med og 
undret sig over besøg af politiet og 
arbejdstilsynet, mens der var meget få 
besøg af rådgiveren, som skulle holde 
øje med byggeriet. 

Rådgiveren har fået mange penge, 
da han bare kunne skrive sine egne 
regninger i starten, men flere af de 

involverede håndværkere blev ikke 
betalt. For nylig blev jeg desuden 
ringet op om en carport, der heller 
ikke var betalt. Det viste sig, at den 
havde været en fejlleverance, så 
entreprenøren kørte med den igen 
lige efter den var blevet leveret, så den 
entreprenør  havde jeg derfor ikke 
mere tiltro til.

Betaling af egen lomme
Nu har jeg i otte  måneder selv 
styret byggeriet og betalt diverse 
håndværkere af egen lomme, da 
meget stod ufærdigt, da pengene slap 
op. En ny entreprenør, Martin Olsen, 
som for 19 år siden lavede fundament 
til vores vinterhave, har klaret alle 
tingene i haven og langs fundament 
og stier, ordnet kloakker samt stået 
for brolægning. Han har hjulpet 
med kontakt til habile håndværkere, 
der kunne klare resten. Dog har to 
litauiske håndværkere - herboende 
og momsregistrerede - også været en 
uvurderlig hjælp.

Anmeldt på Trustpilot
Jeg har anmeldt rådgiveren på 
Trustpilot for hans elendige 
rådgivning. Han ville jo gerne tage 
hele æren for hus og omgivelser og er 
vred over, at jeg ikke er taknemmelig. 
Jeg er imidlertid meget taknemmelig 
over for mit forsikringsselskab og 
over for de håndværkere, som har 
gjort, hvad de kunne for at få huset 
færdigt. Rådgiveren har jo tænkt rigtig 
meget på at få så mange penge ud af 
byggeriet som muligt og har udvist en 

total mangel for hensyntagen til de 
mange håndværkere, han har ladt i 
stikken økonomisk. 

Ingen anede uråd
Det skal tilføjes, at nævnte rådgiver 
havde kontaktet vores nabo 
umiddelbart efter branden og lovede 
at ordne deres forsikringssag gratis, 
hvis de ville anbefale ham til os. 
Min mand, der døde af sygdom kort 
efter, anede ikke uråd. Så han skrev 
under på en kontrakt, som jeg først 
så, efter min mand var begravet, da 
der var meget at forholde sig til i den 
periode. Naboen var ligeså uvidende 
om rådgivers totale mangel på 
kompetence og empati som vi var.

Tak til Lærerstandens 
Brandforsikring
Det startede altså godt, blev noget 
skidt, men det ender godt i nær 
fremtid, når huset bliver færdigt. Tak 
til Lærerstandens Brandforsikring 
for et dejligt hus og en særdeles god 
behandling.

Til slut vil jeg sige til alle, der skal 
bygge, ombygge eller renovere deres 
hus: Tænk jer grundigt om inden I 
vælger rådgiver, og vælg et kendt og 
anerkendt firma. 

Jeg stiller mig i øvrigt til rådighed, hvis 
der er nogen, der ønsker yderligere 
oplysning om mine erfaringer 
med et dårligt og inkompetent 
rådgivningsfirma. 

Tænk dig grundigt om, før du vælger rådgiver

Det nye hus på Pæremosevej 9

Af Kirsten Seeberg Et julebørnefoto på ryggen af Kirstens elg?Ring  2818 0913  og smut forbi i de tre første uger af december.Så er dit julekort hjemme. 

Ny 
kultur-
skole slår rød-
der i vores område
Af Bettina Skårup, 
medinitiativtager til Apollon
En ny forening for musik og 
kreativ aktivitet er nu åbnet 
på Hareskovens Lilleskole 
som et tilbud til børn og voks-
ne i området.
Den nystartede forening bærer 
navnet Apollon, og sætter fokus på 
aktiviteter inden for musik og kreativ 
udfoldelse. Med professionelle 
undervisere i fag som billedkunst, 
guitar, trompet, sang, voksenkor, 
dans, teater, tegneserietegning, 
zumba, baby-børnerytmik og meget 
mere får lilleskolens elever og andre 
børn i nærområdet mulighed for at 
dyrke deres fritidsinteresser på nært 
hold. 

Nemt at detalge på egen hånd
De fleste fag bliver afviklet i 
dagtimerne inden kl. 17, og det 
vil derfor være nemt for mange af 
børnene at deltage på egen hånd 
uden at være afhængige af bus eller 
at blive hentet og bragt af mor eller 
far.

Tilmeldelse via 
hjemmeside
Første sæson er nu 
i fuld gang og skulle 
man være interesseret 
i nogle af de mange tilbud, kan man 
tilmelde sig forårssæsonen (jan-
juni) via hjemmesiden: apollon-
hareskoven.dk 

Nye fag startes løbende op
Der bliver løbende startet nye fag op, 
fx er der netop startet et blæserhold 
op, og efter nytår tilbydes de lidt 
større børn fx at lære at komponere 
egne numre på deres iPads. Ligeledes 
er der planer om malehold med 
mulighed for at lære akvarel, og der 
varmes op under et teaterforløb med 
forestillinger rundt på områdets 
institutioner. Med i planerne indgår 
også forskellige weekendworkshops.

Yderlige information: 

Marianne Mølgaard Christensen  

info@apollon-hareskoven.dk

Din pligt som grundejer,  
hvis sneen kommer ...

rydningen. Snetraktoren kører som en 
hjælp, men der er ingen garanti for 
rydning. Der påhviler heller ingen 
grundejeransvar hos traktorføreren 
eller hos foreningerne. 

Ulykker eller uheld som følge af 
manglende/utilstrækkelig snerydning 
eller glatførebekæmpelse hæfter den 
enkelte grundejer selv for. 

Parkér din bil hensigtsmæssigt
Hvis der er udsigt til snevejr, bør du 
parkere din bil, så den ikke står i vejen 
for snefejningen. Ellers køres der 
uden om. 

Hvis der er udsigt til sne mandag 
morgen, så husk at sætte 
affaldsbeholderen væk fra fortovet. 
Beholdere skal sættes ud til skel 
nærmest kørevej. 

Som grundejer har du ansvaret 
for, at der er adgang til din 
ejendom for postbud, avisbud, 
renovationsarbejdere, gæster etc. 

Læs mere om dine pligter som 
grundejer på kommunens hjemmeside.

Af Jørn Steen Jensen, formand for 
grundejerforeningen Egebjerglund-Syd 

Som grundejer har du selv 
pligt til at rydde for sne på 
fortove og stiarealer bestemt 
for gående ud for din ejendom 
umiddelbart efter snefald samt 
gruse eller salte, når det er 
glat. Vedligeholdelsen skal ske 
i tidsrummet kl. 07.00 – 22.00. 

Medlemmer af Aagesdal og 
Egebjerglund-Syd har i fællesskab en 
’fejeordning’, dels som en hjælp til 
den enkelte grundejer, men også som 
en hjælp til alle, der kommer rundt i 
området. 

Snesæsonen nærmer sig,
Snetraktoren er nu efterset og 
køreklar. Det er stadig sådan, at der 
fejes, når der er faldet to cm sne eller 
mere og så vidt muligt inden klokken 
syv om morgen. Ved vedvarende 
snefald fejes flere gange. 

Grundejeren 
hæfter selv
Det er vigtigt at slå 
fast, at det er den 
enkelte grundejer, 
der har ansvar for 
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Om hænderne sidder på 
erhvervsaktive eller pensionister, på 
mand eller kvinde, på høj eller lav – 
er ligegyldigt. Du skal blot have lyst 
til at hjælpe til og have det hyggeligt 
sammen med resten af gruppen.

Kontakt mig eller en anden fra 
bestyrelsen, hvis du vil høre mere. – 
Kom f.eks. over i Fælleshuset torsdag 
den 27. november, hvor jeg er der 
til risengrød med kanelsukker og 
Torsdagstræf - fra klokken 17.30 – ca. 
21.30.

Vidste du, at Egebjergklubben 
 
• Inviterer til familiearraangement 
f.eks. spaghetti med kødsovs (eller 
andet) den sidste torsdag i måneden

• Arrangerer banko én gang om året 

• Afholder fastelavnsfest med 
fire tønder og mange festlige 
udklædninger

•  Tænder op i grillen om sommeren, 
så du/I selv blot skal medbringe kød 
og grøntsager

• Planlægger endnu en 
jazzaften og formodentlig også en 

vinsmagning

... samt meget mere, som du 
hele året kan læse om i dette 
blad.

Det er Egebjerg-
klubben, der står bag 

a r r a n g e m e n t e r n e 
samt udgivelsen af 

Egebjergbladet. 

Til foråret skal der være valg til Egebjergklubben. Vi søger nye 
hænder, som kan hjælpe os med klubbens arbejde.

Valg til Egebjergklubben

Af Mette Raaschou-Nielsen 

 

 

 

Kontakt  

Mette Raaschou-Nielsen 

torsdag den 27. november, 

fra klokken 17.30 – ca. 21.30 

Du kan tale enten med Mette eller en 

anden fra Bestyrelsen, som deltager i 

risengørd-arrangementet den dag.

Kom forbi, så kan vi få en hyggelig 

snak om Egebjergklubben og 

lære hinanden at kende.

Julemarked i 
Egely
Plejecenter Egely holder julemarked 
lørdag den 29. november kl. 10 – 15 
og inviterer gæster til at komme og 
gøre et godt julekøb. 

Du kan købe julepynt, julegaver, 
værtindegaver, dekorationer og 
forskellige af julens spiselige 
specialiteter, og i caféen kan du spise 
middag eller nyde en tår at drikke.

Ældresagens Kor underholder i 
Atriumgården og der vil også være 
lotteri med flotte gevinster sponseret 
af de lokale forretninger.

Alle indtægter fra lotteri samt 
salg fra Egelys egne boder går 

ubeskåret til plejecentrets 
”loppekonto”, som 
sponserer aktiviteter og 
ture til glæde for beboere 
og medarbejdere i Egely.

Egebjerg 

Bygade 34-72

2750 Ballerup



12

 

Blomstervennerne - en blomsterdekorationsforening 
inviterer igen i år til 

Julestue 2014

Kom og oplev julestemningen 
med vores udvalg af unikke, 
håndlavede adventskranse, 

juledekorationer, friske  
dekorationer, julepynt og  

meget mere ...

Vi byder velkommen i Fælleshuset, lørdag den 22. november og søndag den 23. november fra kl. 10 - 15 med tombola, æbleskiver, gløgg og kaffe, som du kan købe.  Der er gratis entré.  Vi glæder os til at se dig.


