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EGEBJERG FÆLLESHUS
Agernhaven 8, 2750 Ballerup

Priser for leje af Fælleshuset:

Én hverdag  kr.   700
Fredag  kr. 1050
Lørdag  kr. 1750
Søndag  kr. 1750
Fredag og lørdag kr. 2400
Lørdag og søndag kr. 2800
Fre., lør. og 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. Husk at 
medbringe 150 kr. til betaling af 
reservationsgebyr.
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Udgivet af:

Egebjergklubben

Tryk: RC Grafi sk

Oplag: 820 ekspl.

Efter mange års tro 
tjeneste har Erik Hagen nu 
overleveret posten som 
redaktør til mig, og har 
hjulpet mig godt i gang 
med opgaven. Mange tak, 
kære Erik, du er et godt 
forbillede.

Jeg glæder mig til at komme 
i gang, og synes allerede 
nu, at læserne er søde til at 
sende mig materiale.

Deadline for indsendelse af 
materiale til næste nummer er 
mandag den 3. marts
kl. 12.00.

I dette nummer kan I læse 
følgende:

S3. Kom til fastelavn
S4. Invitation til    
 vinsmagning
S5. Sportsklub
S6. Pas på busserne, børn
S9. Generalforsamling i   
 gourmetklub
S10. Kær bank mange   
 navne
S11. GF Syd
S11. Svingende jazz i   
 Egebjerg

Højde x Bredde
42,5  x    60 mm
42,5  x  124 mm
88,0  x    60 mm
88,0  x  124 mm
58,0  x  188 mm

133,5  x  188 mm
270,0  x  188 mm

Pris:
95 kr.

180 kr.
180 kr.
320 kr.
320 kr.
480 kr.
650 kr.

Farvetillæg:
30 kr.
50 kr.
50 kr.

100 kr.
100 kr.
150 kr.
200 kr.

REDAKTØRENS SPALTE

Annoncepriser (beboerannoncer er gratis)

Aktiviteter i Fælleshuset

13/2 Generalforsamling  
 i Egebjergklub og  
 Fælleshus
20/2 Sportsklubben
28/2 Billardklubben

2/3 FASTELAVN
3/3 Blomstervennerne
4/3 Seniorklubben
7/3 VINSMAGNING

 
10/3 GF Aagesdal
11/3 Klanparken
17/3 Gourmetklubben
20/3 GF Syd

5/4 Sportsklubben
6/4 Sportsklubben
7/4 Blomstervennerne
8/4 Seniorklubben
9/4 Bridge
16/4 Bridge
21/4 Bridge



Kom til fastelavn
Egebjerg februar 2014

Side 3

Egebjergklubben lukker op for 
godteposer, tøndeslagning, sjov 
og ballade den 2. marts kl. 14-17 til 
fastelavn i Fælleshuset.

Af Egebjergklubben

Om du er en vild løve, en indianer, en pingvin 
eller blot en ganske almindelig røver betyder 
ikke spor, for alle er velkomne, og vi glæder os 
til at se en masse børn og voksne igen i år.

Billetter kan købes enten til Torsdagstræf i 
Egebjergklubben, Agernhaven 8 kl. 20-21, 
eller i Egebjerg grill fra den 23. januar til den 
21.februar.

Hvad skal vi lave? Katten op at stave..
De to børn der er bedst udklædt vinder et fl ot 
fastelavnsris hver, og der er desuden slikposer 
til alle børnene, som vi prøver at holde på et 
fornuftigt niveau i år.

Vi kroner kattekonger og -dronninger i tre 
børnegrupper: 0-4 år, 5-8 år og 9-13 år. Der er 
også en gruppe for voksne tøndeslagere.

Baren er åben for salg af fastelavnsboller, 
sodavand, kaffe og øl, og alt bliver pyntet op - 
inklusiv os selv.

Katten op at hænge, hvad koster det af 
penge?

Det koster 30 kr. pr. barn, som går til slikposer 
og kroning af kattekonge/-dronning.

Voksne deltager gratis.

Vi glæder os til at se, hvad I har fundet på i år! 

På gensyn fra
Egebjergklubben

PS
Rygning er ikke tilladt i lokalet denne dag, da 
det trods alt først og fremmest er børnenes dag.

HUSK: Der er også tøndeslagning for os i 
Egely, kl. 11-14. Voksne deltager gratis. Se 
nærmere på www.egebjergklubben.dk. 
 



Der kan stadig købes 
billetter til vinsmagning i 
Egebjerg Fælleshus
fredag den 7. marts 
klokken 19.30.

Af Finn Madsen

Egebjerg og omegns Ølbrygger 
og Vinmagerlav inviterer til 
vinsmagning i samarbejde med 
Egebjergklubben.

Vi har aftalt med vinimportøren 
Piemonte fra Hillerød, at 
de kommer og fortæller om 
italienske vine, primært fra 
Piemonte området. 

I får selvfølgelig også en 
masse informationer og en 
række sjove og pudsige 
historier. Vinsmagningen varer 
ca. tre timer, og I kommer til at 
smage på i alt otte dejlige
hvid-, rød- og dessertvine, 
samt et udvalg af delikatesser 
fra området.

Pris 175,- pr. person

Historien om Piemonte
Vi har fået lidt tekst fra 
Piemonte, hvor de fortæller om 
sig selv, som I kan læse her:

“Vi begyndte at interessere 
os meget for Norditalien, 
efter at Jørgen via sit 
arbejde begyndte at komme 
en del i området omkring 

Venedig, nærmere betegnet 
i middelalderbyen Asolo, der 
ligger meget smukt på et lille 
bjerg ved foden af Alperne/
Dolomitterne med udsigt til 
bjergene og Po-dalen.

En spire til at fi nde et lille 
feriehus begyndte at gro, da 
varmen, vinen, italienerne, 
maden og naturen tiltrak os 
meget. Det synes dog umuligt 
at fi nde noget attraktivt i 
området, og vi vendte blikket 
imod den vestlige del af 
Norditalien, nærmere betegnet 
Piemonte.

Vi faldt straks for Piemonte. 
Her er endnu smukkere med
220 graders udsigt til Alperne 
omkring Podalen - det er 
simpelthen ubeskriveligt. 

Her har Nebbiolo, Barbera, 
Dolcetto og Muscatodruerne 
perfekte betingelser i det 
kuperede område.  
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INVITATION TIL VINSMAGNING

Annoncer
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Her er fred og ro - ingen 
stress, maden er vidunderlig 
- ikke mindst de hvide 
trøfl er og befolkningen er 
venlig og imødekommende. 
Morgendisen henover 
vinmarkerne giver en hel unik 
stemning.

Vi har fundet vores lille oase 
- og vil nu gerne introducere 
de gode vine fra området til 
danskerne. Joh... de fl este 
kender nok en Barolo og en 
Barbaresco, men de andre 
vine er ikke særlig kendt i DK.

Det vil vi nu forsøge at lave 
om på. Vi synes, at det er 
spændende at servere vine, 
som ingen andre har. Alle de 
vine og delikatesser, vi har i 
forretningen er EGEN import 
og udelukkende fra små 
producenter.”

Lav en god handel
Til mine vinsmagninger har jeg 
altid en pris- og bestillingsliste 
med, så deltagerne har 
mulighed for at købe både vine 
og delikatesser.

Tilbuddet til jer er, at alle kan 
købe vinene til 12-fl aske-prisen 
- uanset antallet af fl asker der 
bliver købt, samt at jeg leverer 
gratis til jer alle.

Derudover tager jeg min 
fl otte salgsvogn med, 
hvor deltagerne efter 
vinsmagningen har mulighed 
for at handle, og jeg har 
Dankortautomat i vognen, 
så ingen behøver at have 
kontanter med :-).

Billetter
Billetter kan købes allerede nu 
i Fælleshuset om torsdagen, 
når der er Torsdagstræf
kl. 20-21.

Derudover kan billetter, fra 
den 15. februar når det næste 
nummer af Egebjegbladet 
kommer, også som sædvanlig 
købes i Egebjerg grill.

SPORTSKLUB
Egebjerg Sportsklub 
holder ordinær 
generalforsamling 
torsdag den 20. februar 
kl. 19.30 i Egebjerg 
Fælleshus, Agernhaven 
8. Bemærk tidspunktet!

Af Henrik

Indkaldelse med dagsorden i 
henhold til lovene udsendes til 
medlemmerne i løbet af januar 
og lægges sammen med øvrigt 
materiale på
www.egebjergsportsklub.dk 

Medlemmer, der ikke måtte 
have modtaget indbydelsen 
til generalforsamlingen primo 
februar, kan skrive til
post@egebjergsportsklub.dk 
eller ringe til undertegnede på 
tlf. 60 17 19 53. 

Send os din emailadresse.

Plads til din annonce?

Skriv til:
bladet@egebjergklubben.dk

SPORTSKLUB
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PAS PÅ BUSSERNE, BØRN!
Udfl ytterbørnehavernes 
store busser kører i 
daglig rutefart ad små 
veje langs skoven, 
hvilket er til stor gene 
for mange af beboerne 
i villakvartererne, der 
frygter for deres børns 
trafi ksikkerhed.

Af Niels Krogh Andersen,
Formand for Egebjerghøj 
grundejerforening

For mange år siden klagede 
enkeltpersoner over de 
gener, som buskørslen 
til skov-børnehaverne på 
Tranemosevej forårsagede, 
når børnene skulle afl everes 
og afhentes. 

Emnet blev et fast punk på 
dagsordenen ved den årlige 
generalforsamling, og vi har i 
årevis kommunikeret forgæves 
med Teknisk Forvaltning i 
kommunen. 

Frygt for trafi kulykke
Der er dagligt otte busser, som 
kører til og fra institutionerne, 
og dette kan betragtes som 
rutetrafi k.

Vi oplever ofte situationer, 
hvor skolebørn er i fare, da 

buschaufførerne ikke kan se 
de små trafi kanter, og vi frygter 
dagligt, at der vil ske en ulykke. 

Kamp mod kommunen
For et år siden opfordrede 
kommunen os til 
at komme med forslag til en 
udgiftsneutral trafi kforbedring. 

Vi kom med et forslag hertil, 
som gik ud på at børnene 
kunne blive sat af ved Netto 
eller kører i mindre busser.

Kommunens ingeniører gik dog 
ikke med til dette, og foreslog 
i stedet, at man  fl yttede  
trafi kken hen til en anden 
grundejerforening.

Dette er absolut ikke vores 
ønske, da problemet 
blot fl yttes til fl ere andre 
grundejerforeninger. 

Vi ønsker at busserne skal 
køre på veje, som er egnet til 
bustrafi k - det vil sige brede 
veje med fortov. 

Aktiv indsats 
Seks grundejerforeninger har 
i den forbindelse i fællesskab 
skrevet et høringssvar 
til kommunen, som skal 
behandles af de nyvalgte 
politikere.

De seks grundejerforeninger 
har været meget aktive i 
forbindelse med at gøre 
politikere samt beboere i 
området opmærksomme 
på sagen, og jeg håber, at 
læserne af dette blad også vil 
støtte op om vores holdning.

Fælles høringssvar 
Netop nu har 
grundejerforeningerne 
og Hans Christensen, 
som er koordinator for 
sagen og talsmand for 
alle grundejerforeninger, 
underskrevet og sendt et 
høringssvar til kommunen. 

Vi ser frem til, at kommunen 
efterlever borgernes ønsker. 

Læs høringssvaret på de 
næste to sider!

Plads til din annonce?

Skriv til:
bladet@egebjergklubben.dk

Annoncer
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Plads til din annonce?

Skriv til:
bladet@egebjergklubben.dk

Annoncer

GENERALFORSAMLING I GOURMETKLUB
Egebjerg Gourmetklub afholder ordinær generalforsamling mandag den 17. 
marts kl. 19.00 i Egebjerg Fælleshus.

Af bestyrelsen for Egebjerg Gourmetklub

Dagsorden:

a. Valg af dirigent.
b. Mesters beretning.
c. Fremlæggelse af regnskab og evt. budget.
d. Fastsættelse af kontingent.
e. Indkomne forslag.
f. Jubilæumsarrangement.  
g. Andre kommende arrangementer. 
h. Valg af formand/mester, kasserer/ordensmester,  
 tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant.
i. Eventuelt. 

Ifølge klubbens vedtægter skal indkomne forslag fra medlemmer være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
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Af Torsten Kyllesbech

Jeg var i banken, som nu er restaurant
Viet-Hoa, med Kirsten og mine tre børnebørn.
De var meget betaget af den store Bankboks-
dør i kælderen.

Vi mødte Lis Folke og Hans Christensen i 
restauranten, og mindedes de mange navne på 
Banken.

• Det var Hellerup Bank, som i starten af 
70`erne kom med Kokkedal Bank og 
Hareskov Bank.

• Senere blev det Hellerup og Omegns Bank 
A/S.

• Andelsbanken opkøbte  Hellerup Bank og så 
kom der igen nyt skilt.

• Så kom sammenlægningen med 
Privatbanken og så havde vi UNI-BANK.

• Endelig kom NORDEA men så blev 
“Hareskov afdeling nedlagt” og fru. Iversen 
kom til Værløse.

KÆR BANK MANGE NAVNE
En lille historie om én af forretningerne i Egeløvparken, nu restaurant 
Viet-Hoa, som blev bygget i 1971-72.
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GF SYD

Vores lokale kapelmester 
Palle Filipsen spillede 
med sine musikalske 
venner i orkestret Cool 
Cats Inc. 

Af Finn Madsen

Selv om det var Kyndelmisse 
og koldt udenfor, var der 
varme og hygge til jazzaften i 

Egebjerg Fælleshus torsdag 
den 6. februar.

Der var mødt en masse 
forventningsfulde 
egebjergborgere op, også fl ere 
som ikke ”plejer” at komme, og 
vi håber meget, at I kommer 
igen en anden gang.

Fortsættes på bagsiden ...

SVINGENDE JAZZ I EGEBJERG

Grundejerforeningen 
Egebjerglund Syd holder  
generalforsamling 
torsdag den 20. marts kl. 
20.00 i  Fælleshuset.

Af bestyrelsen

Indbydelse med dagsorden 
omdeles til medlemmerne i 
løbet af februar. Den kan som 
øvrigt materiale ses på
www.egebjerglund-syd.dk 
under Generalforsamlingen. 

Har du ikke modtaget din 
indbydelse sidst i februar, så 
skriv til
post@egebjerglund-syd.dk 
eller ring til 60 17 19 53.

Vi vil endnu engang kraftigt 
opfordre til, at man melder sig 
til www.nabohjælp.dk.

Det er meget sikkert og helt 
gratis.
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Fortsat fra side 11 ...

En god gang jazz
Vi fi k en god gang jazzmusik 
af bl.a. Count Basie og Duke 
Ellington med et velspillende 
orkester, og der var rigtig god 
stemning og godt humør på 
begge sider af scenen.

Cool Cats Inc. har eksisteret i 
vekslende former i en halv snes 
år og har optrådt på Copenhagen 
Jazzfestival, på lokale jazz-
steder i Københavns omegn og 
ved talrige private fester, hvor 
publikum har oplevet, at der 
fortsat er livskraft i jazzen.

Tak til Cool Cats Inc.
Der var gratis adgang 
til arrangementet, og 
Egebjergklubben vil gerne takke 
Cool Cats Inc., for at de havde 
tilbudt at bruge deres øveaften 
på at spille for os - tak for en god 
oplevelse, og vi håber, at det kan 
lade sig gøre en anden gang.

Som noget nyt blev der solgt 
håndmadder, hvilket også var 
populært, og baren havde god 
omsætning. Det blev lidt senere 
inden folk gik hjem og vi kunne 
lukke og slukke.

Annonce

SVINGENDE JAZZ I EGEBJERG


