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Forord
Historier der springer
i alle retninger sådan kan man vist
bedst karakterisere
dette nummer af
Egebjergbladet, der
spænder over vidt
forskellige emner.
Af Mette Hvidberg Lund

Praktisk info
Først skal det helt praktiske
på plads - der er nye priser
Egebjergbladet bliver udgivet af i Fælleshuset og nye
Egebjergklubben,
parkeringsregler generelt set i
www.egebjergklubben.dk
Ballerup.
Formand Lis Folke:
formanden@egebjergklubben.dk Glædelige oplevelser
Tlf. 44 97 60 48
Dernæst går turen til Cuba,
Mobil: 51 90 67 58
meget langt fra praktiske
hverdagsemner, der byder på
EGEBJERG FÆLLESHUS spændende oplevelser og stor
venlighed mellem mennesker.
Agernhaven 8, 2750 Ballerup
post@egebjergfaelleshus.dk
Priser for leje af Fælleshuset:
Én hverdag		
kr. 750
Fredag		
kr. 1250
Lørdag		
kr. 1850
Søndag/helligdag kr. 1850
Fredag og lørdag kr. 2600
Lørdag og søndag kr. 3000
Fre., lør. og søndag kr. 3800
Reservation af Fælleshuset
kan ske kl. 20.00 - 21.00, når
der er Torsdagstræf (hvilket
er fra kl. 19.30 - 23.00). Der
udlejes ikke til ungdomsfester.
Husk at medbringe 150 kr. til
reservationsgebyr.
For medlemmer af tilknyttede
foreninger er der trådløst net,
og password udleveres i baren
eller af den tilsynsførende.

I det behagelige hjørne
gemmer sig også erindringen
om et dejligt arrangement med
vinsmagning og tilbehør. Man
kan næsten føle vinens kvalitet
og smage aftenens hygge.
Aktiv indsats i nabolaget
Men nu skal det ikke blive alt
for hyggeligt, for i artiklen efter
sender SSP bud efter folk,
der skal op af lænestolen og
hjælpe til med at forebygge
ungdomskriminalitet.
For også at være parate til at
holde volden fra døren, lægger
hjemmeværnet an til øvelse i
Egebjerg og omegn - og der
vil endda kunne forekomme
skyderi med løst krudt fra den
25. - 27. april.
Nu er Egebjergbladet skudt
af for denne gang. God
fornøjelse!

PSST.
Deadline for indsendelse af
materiale til næste nummer er
mandag den 28. april.
Læg i øvrigt mærke til, at
oversigten over aktiviteter i
Fælleshuset nu er på bagsiden
af bladet.

Annoncepriser (beboerannoncer er gratis)
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
Side 2

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.
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Nye priser for leje af fælleshuset
Efter den 1. maj stiger
priserne for leje af
Fælleshuset, hvilket
skyldes forhøjelse af
priser i forbindelse med
vedligeholdelse.
Af Svend Jensen
Egebjerg Fælleshus
Som vi nævnte på vores
generalforsamling i februar
måned, har kommunen
gennem de seneste år
forhøjet vores lejebetaling for

Fælleshuset.
Grundet dette, og da de
daglige udgifter vedrørende
vedligeholdelse af Fælleshuset
stiger, herunder nu også
rengøring, ser vi os desværre
nødt til at forhøje priserne
for private udlejninger. Dette
gælder udlejninger indgået
efter den 1. maj 2014.
Agernhaven 8, 2750 Ballerup
post@egebjergfaelleshus.dk

De nye priser fremgår af side 2
(forrige side) i dette nummer af
Egebjergbladet.

Nye parkeringsregler i Ballerup
- læserne skriver
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Hvor er det dejligt
, når der kommer
en ny lov,
som virkelig kan
gøre livet lidt lette
re – i hvert
tilfælde for mig.
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Med venlig hils

Kim Allentoft
t
Skovbovænge

Jeg har en hund
, og jeg bruger ro
llator, når jeg
går tur med ham
. Derfor er jeg gl
ad for, at det nu
ikke længere er
tilladt at parkere
med hjulene på
fortovet. Nu skal
jeg ikke ud på kø
rebanen for at
komme frem, hv
is der holder en
bil. Det er da et
fremskridt!
Det vil sikker også
glæde andre, fx
dem med
barnevogn.
Det er især svært
at komme forbi en
bil med hjulene oppe på fort
ovet, når der er gr
en
e og andet,
der ikke er klippe
t ind til hegnet.
Det bliver skønt,
når alle beboere
har lært reglen
– og også husker
deres gæster på
den.
Vov og hilsen fra
Balder og Ida Sko
vgaard
Side 3
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Cubanske oplevelser, tøj og tobak
Cuba er et vidunderligt
land at rejse i, med
smilende og hjælpsomme mennesker, en
frodig natur og ikke
mindst behagelige
varmegrader.

spændende, men næsten
lige så interessant var de
uforudsete oplevelser.

Af Lis Folke, formand for
Egebjergklubben
Når jeg, inden jeg skulle på
ferie, fortalte at turen denne
gang gik til Cuba, sagde flere,
der allerede have været der:
”Glæd dig”. Jeg kan kun sige,
at de havde ret.
Lisbeth og jeg var på en
ni-dages rundrejse på ca.
halvdelen af øen, der er
omkring 1200 km bred, og vi
kørte i alt 1687 km.
Mange af oplevelserne var
naturligvis planlagte, så
som Havana, Hemingways
Hus, Vinales-dalen, besøg
på cigarfabrik, romfabrik,
Svinebugten og meget,
meget andet. Alt sammen

Tøj med til uddeling
Hjemmefra havde Lisbeth og
jeg besluttet, at det ville være
en god idé, at fylde ekstra op
i kufferterne med børnetøj,
noget der ville kunne gå i arv.
Jeg fik selv ca. ti kilo fra min
familie, og Lisbeth fik noget
fra den vuggestue, hvor hun
arbejder, samt blandt andet et

Annoncer
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par nye Chanel-sandaler fra en
af hendes kollegaer.
Man kan have treogtyve kilo
med i kufferten og syv kilo
håndbagage, så der var også
plads til bade- og sommertøjet.
Vores danske guide, Jørgen,
bor i Cuba syv måneder om
året. Han har enorm viden
om landet, og da jeg spurgte,
om der fandtes et børnehjem,
hvor vi kunne aflevere det
medbragte tøj, svarede han,
at han havde forbindelser til
nogle, der ville blive meget
glade for at modtage den fyldte
”plastikkuffert”.
Et par dage senere kunne han
bekræfte, at tøjet var sat på et
tog til Santiago, til en familie
der. I øvrigt havde samme
modtager sidste gang måtte
vente et døgn på toget, fordi
det var gået i stykker, men det
er en hel anden historie.
På ottende-dagen fik vi
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tilbagemeldingen, at tøjet var
blevet modtaget med stor
glæde. De fine sandaler havde
de solgt og fået penge nok til at
købe en ny vandpumpe for! En
solstrålehistorie.
Hjemmerullede cigarer
De sidste fire dage skulle vi
være på et flot femstjernet,
“all inclusive” hotel beliggende
i et område med strande og
bjerge. Det var rart at kunne
fordøje alle de indtryk og sjove
oplevelser, vi havde haft med
de andre toogtyve medrejsende
undervejs.
Den anden dag vi var der, ville vi
cigarer fra hans fars
ud for at aflevere endnu to poser
tobaksmark.
med tøj, shampoo, kuglepenne
og hvad ved jeg.
Som tak spurgte vi ham, om
han ville modtage de to poser
Vi var ikke kommet ret langt fra
med tøj. Det takkede han ja til,
hotellet, da vi blev tiltalt af en
da han have kone og fire børn
mand, der præsenterede sig
og godt kunne bruge tingene.
som den lokale dyrlæge.
Han ville fortælle, at hvis vi gik
den anden vej, ville vi komme
op i bjergene, hvor der var en
utrolig smuk udsigt. Han boede
selv i bjergene. Derefter gav
han os hver fire hjemmerullede

Her må jeg indskyde, at en
almindelig ”borgerløn” er på
20 CUC (under 120 kr.) om
måneden, hvilket også gælder
for uddannede.
Da han havde fået poserne,
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gav han os yderlige ni cigarer!
Vores lille problem var, at
vi ikke kunne transportere
cigarerne i løs vægt i
kufferterne, da de ville gå i
stykker.
Så samme aften gik jeg rundt
og faldbød cigarer. De sidste
fik jeg lagt ved restaurantens
vinudvalg. I baren var der
bagefter en stærk duft/dunst af
cigarrøg.
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Udsøgt vinsmagning

Fredag den 7. marts
inviterede Egebjerg og
Omegns Ølbrygger og
Vinmagerlav i samarbejde
med Egebjergklubben
til vinsmagning i
Fælleshuset.
Af Finn Madsen
Der var købt næsten 50 billetter
til arrangementet, og det var
en flok forventningsfulde
Egebjergborgere, der mødte op
til smagningen.

Vi havde inviteret Piemonte
fra Hillerød til at præsentere
nogle af deres vine og
delikatesser, og der var
bestemt ingen, der blev
skuffede.

Finsortering af druer
Der produceres de fleste
steder kun nogle få tusinde
flasker af hver vin om året, og
mange steder bliver druerne
høstet med håndkraft.

Jørgen fortalte engageret og
underholdende om firmaet og
om sine rejser til Piemonte.

Et af stederne bliver hver
enkelt klase vurderet i
hånden, når der høstes, og
umodne druer, druer med
huller eller andre fejl bliver
kasseret på marken med det
samme.

De handler med små
familievingårde, som de selv
finder dernede, og det giver
spændende vine, som ikke
kan købes andre steder i
Danmark.

Annoncer
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Hvis der kommer hagl, før
druerne skal høstes, bliver
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alle klaser på hele marken
gennemgået og sorteret med
det samme, for skader på
en enkelt drue kan give mug
på hele klasen. Det giver
selvfølgelig helt specielle
kvalitetsvine.
Lækre smagsprøver
Vi smagte otte forskellige
vine fra nogle af Piemontes
leverandører. Der var vine til
over 300 kr. og der blev ikke
sparet ved udskænkningen.

af de gode tilbud, da vi var
færdige.
Der var fin stemning og
rigtig godt humør, alle fik en
god oplevelse og rigelige
smagsprøver af det hele. Der
var også til dette arrangement
flere ”nye ansigter”, hvilket var
dejligt, og vi håber, I kommer
igen en anden gang, når
Egebjergklubben inviterer.

Der var også smagsprøver på
flere spændende pølser, oste,
oliven og andre delikatesser,
de også har fundet i
Piemonte, og som supplerer
vinsortimentet helt perfekt.
Jørgen var en god fortæller, og
vi fik både gode informationer
om vinene og hyggelige
historier fra hans indkøbsture.
Flot præsentation
Deres store flotte salgsvogn
var også med. Den blev
gjort klar, før vi begyndte
på smagningen, og der var
mange, som benyttede sig
Annoncer

Gratis!
Her er plads til
din beboerannonce
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Deltag i SSP imod ungdomskriminalitet
SSP Lokalgruppe
Egebjerg søger at komme
ungdomskriminaliteteten til
livs i lokalområdet, og de har
brug for hjælp hertil.

kanoture sammen med unge
i aldersgruppen, ligesom de
årlige Familiemarkeder for
nogle år siden var et produkt af
Lokalgruppens tiltag.

Af Hans Christensen

Lokale ildsjæle
For et par år siden blev
sammensætningen af vores
Lokalgruppe ændret, men der
er fortsat mulighed for at lokale
ildsjæle deltager.

Lokalgruppen er et
samarbejdsforum bestående
af repræsentanter fra Skolen,
Socialforvaltningen, Lokalpolitiet og andre, herunder
skolebestyrelsen og lokale
ildsjæle, som sammen
skal søge at organisere
forebyggende foranstaltninger
imod ungdomskriminalitet i
lokalområdet.

Et godt
lokalmiljø

Velfungerende lokalgruppe
Ballerup Kommune var tidligt
fremme med organisering
af SSP-arbejdet. Blandt de
otte lokale SSP-Grupper
har Egebjerg Lokalgruppe
været anset som den bedst
fungerende, blandt andet
på grund af deltagelse af
lokale ildsjæle, samt et altid
velfungerende samarbejde
blandt disse og de kommunalt
udpegede repræsentanter.
Skolens- og Ungdomsklubbens
repræsentanter (hhv. Arne
Møller og Peter Als) har været
nøglepersoner med hensyn til
især de daglige udfordringer.
Lokalgruppen har primært
udøvet tiltag for at forebygge
hærværk, indbrud i institutioner,
graffiti, handel med narko og
brug af samme ”i krogene” i
vores i øvrigt dejlige område.
Undervejs har Lokalgruppen
blandt andet gennemført årlige
Side 8

Jeg synes absolut, at sagen
fortjener, at vi får flere af disse
på banen. Gerne nogle der
brænder for at bevare vores
dejlige område nogenlunde
kriminalitetsfrit, og gerne nogle
der har gode relationer til
vore unge og/eller vore lokale
institutioner.
Jeg håber, at boligforeninger
og grundejerforeninger vil
medvirke til, at vi kan bevare
og udvikle vores lokale SSParbejde.
Kontakt
Henvendelse og eventuelle
spørgsmål kan rettes til SSPkonsulent Arne Møller,
arne.moeller@skolekom.dk.
I må også gerne rette
henvendelse til mig. Jeg har
deltaget i kommunens SSP på
alle niveauer siden oprettelsen,
herunder de sidste mange år i
SSP Lokalgruppen Egebjerg.
Jeg vil gerne afløses, men
jeg medvirker gerne i en
overgangsperiode.
Skriv eller ring til:
hans.bal@email.dk
tlf. 4497 6048.
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Skyderi i Egebjerg
- hjemmeværnsøvelse 25-27. april

Hjemmeværnskompagni
Ballerup afholder øvelse fra
fredag den 25. april kl. 1800
til søndag den 27. april kl.
1800 i Egebjerg og omegn.
Af Jan Sohn,
næstkommanderende i
Hjemmeværnskompagniet
I dette tidsrum vil der kunne
forekomme skydning med løs
håndvåbenammunition, og du
vil kunne se folk med uniform
og våben bevæge sig rundt i
områder omkring Egebjerg og
Digterparken.
Formål
Formålet med øvelsen er
at indøve Hjemmeværnets
krigsmæssige færdigheder
og hjælp til civilsamfundet, i
forbindelse med ulykker eller
katastrofer.
Kompagniet vil blandt andet
have en dag, hvor enhederne

gennemfører grundlæggende
militær efteruddannelse,
GME-F, som er en årligt
krævet efteruddannelse, på
linje med den man kræver af
forsvarets fastansatte.
Ved at vores folk gennemfører
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en årlig kontroluddannelse,
sikrer vi, at vores aktive til
hver en tid vil være i stand
til at løse de opgaver, som
befolkningen forventer af
os. Både her i Danmark og
i forbindelse med støtte til
forsvarets andre enheder i
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internationale operationer.
Selv er jeg lige kommet hjem
fra Afghanistan for seks
uger siden, og mens jeg var
dernede havde vi en deling
indsat i Jyllinge i forbindelse
med oversvømmelsen under
stormen Bodil.
Vi har over 100 aktive
medlemmer, som har til huse
her i Egebjerg. Vi har behov
for at træne vores færdigheder
jævnligt, men for det meste gør
vi det uden at skyde med løst.
Under vores øvelse i april vil vi
fokusere på et krigsscenarie,
som kræver, at der bliver skudt
med løst, hvilket vi håber vores
naboer kan leve med.

Youth Camp 2012: Her indøves opstilling af en
flygtningelejr på Ballerup Stadion.

Mere information?
Skulle der være nogen
problemer under øvelsen, kan
man henvende sig direkte til
mig på mobil 42 40 93 00.
Inden vi afholder øvelsen,
holder vi et informationsmøde
på Håbets Vej 7, mandag
den 21. april fra kl. 19.30 til
kl. 21.00, hvor du kan høre
mere om øvelsen og det lokale
hjemmeværnskompagni.
Annoncer

Her rekognoscerer en delingsfører for fremrykning
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Aktiviteter for alle
Kom og vær med til masser af aktiviteter i Fælleshuset
www.egebjergfaelleshus.dk

16. april: Bridge
23. april: Bridge
25. april: Billard
30. april: Bridge

5. maj: Blomstervennerne
7. maj: Bridge
13. maj: Øl- og vinmagerlavet
14. maj: Bridge

Klip ud til opslagstavlen
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