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Hvis du kan lide at skrive, og
du som frivillig vil være med til
at skabe fællesskab omkring
aktiviteterne i Egebjerg, så kan
Egebjergbladet bliver udgivet af
du blive den nye redaktør.
Egebjergklubben,
www.egebjergklubben.dk
Vi sætter dig ind i opgaven og
Formand Lis Folke:
hjælper dig undervejs. Læs
formanden@egebjergklubben.dk
mere om opgaven her i bladet
Tlf. 44 97 60 48
på side 4-5.
Mobil: 51 90 67 58
Er du interesseret kan du

EGEBJERG FÆLLESHUS kontakte Lis Folke:
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.

formanden@egebjergklubben.dk

Tlf. 44 97 60 48 / 51 90 67 58
Sankt Hans så det fyger
Et af årets højdepunkter er
jo Sankt Hans, og det lader
Egebjergklubben naturligvis
ikke gå ubemærket hen.
Klubben sætter fut under
begivenheden, og tænder op

under grillene, til

Midsommerfest i Fælleshuset
fra kl. 18.30,
hvor menuen står på
fællesspisning, fællestur til
bålet ved Teglværkssøen og
efterfølgende hygge i baren.
Kom og vær med! Alle er
velkomne.
Kommende aktiviteter
På bagsiden af bladet er denne
gang en lang oversigt over
aktiviteter, der gælder helt frem
til 2015. Det skyldes, at vi ikke
ved, hvornår der kommer en ny
redaktør.
Gem derfor bagsiden, hvis du
vil være sikker på ikke at gå
glip af noget!
Deadline for næste blad
Det er meget usikkert, hvad
der kommer til at ske med
bladet.
Derfor tager vi muligvis ikke
imod artikler til næste nummer,
men du er som altid meget
velkommen til at skrive til os.

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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Midsommerfest iFælleshuset
Som det er
tradition, arrangerer
Egebjergklubben
fællesspisning og
en hyggelig aften i
Fælleshuset, Sankt Hans
aften mandag den 23.
juni klokken 18.30.
Af Bestyrelsen for
Egebjergklubben
Menuen bliver, som den plejer,
flotte bøffer med kartoffelsalat,
ta’ selv salatbord og flutes, og
baren er åben med vin, øl og
sodavand til de sædvanlige
billige priser.
Der bliver dækket bord og
tændt op i grillene, så alt er
klar til, at du selv steger din bøf
fra klokken 18.30.
Når vi er færdige med at spise,
kan I gå over til Fællesvirkets
bål med båltale ved
Teglværksøen klokken 21.00,
hvis I har lyst til det, eller I kan
blive i Fælleshuset.
Baren vil være åben hele
aftenen, så I kan kigge forbi
på vejen hjem til en hyggelig
sludder, selvfølgelig også
selv om I ikke har deltaget i
spisningen.
Billetterne koster 75 kroner
stykket, og de skal købes nu

på torsdag den 12. juni i
Fælleshuset fra klokken 19.30,
eller hele ugen i Egebjerg
grillen, Egebjergvej 72. Men
senest nu på lørdag den 14.
juni!
Husk at du skal have kontanter
med til billetterne både i grillen
og i Egebjergklubben.
Der skal ikke købes billetter
til børn, der ikke spiser bøffer,
men der vil være mulighed for
at købe en ristet pølse med
tilbehør i baren, for 10 kr..

Side 3

Der bliver kun solgt 60 billetter,
så du må hellere købe hurtigst
muligt, hvis du har lyst til at
deltage.
Velkommen til en hyggelig
aften sammen med dine
naboer – du kan jo også
spørge dem, om de vil med.
Vi glæder os til at se jer!
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Ny redaktør søges - hjælp!!
Egebjergklubben
søger med lys og lygte
efter en ny redaktør til
EGEBJERGBLADET.
Af Lis Folke, formand for
Egebjergklubben
Meget desværre har Mette
været nødt til at sige stop som
redaktør for Egebjergbladet,
for at bruge tiden på
videreuddannelse.

lyst, må vi bøje os for den
beslutning. Vi har været glade
for samarbejdet med Mette.
I bestyrelsen har vi talt
om, at det er muligt at dele
redaktørposten op, så én
person ikke skal sidde med
hele ansvaret.
Der kunne f.eks. være en
til at læse korrektur, en til
at illustrere og en til det
overordnede ansvar.

Hvor lidt bestyrelsen end har

Annoncer

Side 4

Vi har skrevet rundt til alle
grundejerforeningerne, for at
få eventuelle bud til jobbene
og vi har spurgt to navngivne
kreative personer, desværre
uden held.
Venligst kontakt Lis Folke på
lisfolke@hotmail.dk.
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Arbejdsopgaver som redaktør
Redaktørposten kan
deles op, så flere er
inde over opgaven, men
her er en beskrivelse af
redaktørens nuværende
arbejdsopgaver.
Af Mette Hvidberg Lund
Skabelon
Jeg bruger Indesign, men man
kan også benytte Publisher
eller Word, som jeg har lavet
en skabelon klar i.
Bladet består af en
billedforside i farver med
teasere, en side 2 med et
forord samt oplysninger om
Egebjergklubben.
Der er i alt tolv sider, hvor
annoncer fordeles jævnt. På
bagsiden, som også er i farver,
er der typisk en oversigt over
aktiviteter.

Arbejdsproces
Egebjergklubben og
andre sender artikler med
billeder, som redaktøren
korrekturlæser.
Alle artikler med
kommende begivenheder
i Egebjergklubben og
Fælleshuset har 1. prioritet og
sættes derfor forrest.
Dernæst kommer andre
aktiviteter, artikler om tidligere
begivenheder og alt muligt
andet.
Når artiklerne er korrekturlæst
og sat ind over annoncerne,
gerne med billeder og
illustrationer, skriver
redaktøren et forord, der
fungerer som en teaser til
bladet.
Oversigten på bagsiden
opdateres med nye

Annoncer
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begivenheder - så mange som
der er plads til.
Tilsidst laves forsiden, der
gerne viser det vigtigste i
bladet med store billeder
og illustrationer samt små
teasere.
Efter deadline sendes bladet
som pdf til RC grafisk.
Bladet udkommer ca. ti gange
om året.
Er du interesset?
Hvis du kunne tænke dig at
hjælpe til hele eller dele af
opgaven, hører vi meget gerne
fra dig.
Ring eller skriv til Lis Folke

formanden@egebjergklubben.dk

Tlf. 44 97 60 48 / 51 90 67 58
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Digital post kommer til dig
Fra 1. november 2014
skal alle borgere
over 15 år, der har et
CPR-nummer, som
udgangspunkt kunne
modtage Digital Post fra
det offentlige.
Af Lis Folke
De borgere, der er i stand til at
modtage posten digitalt, skal.
De borgere, der ikke er i stand
til at modtage posten digitalt,
og lever op til mindst én af

fritagelsesgrundene, kan blive
fritaget og fortsætte med at
modtage post fra det offentlige
på papir som hidtil.

Husk at tage dit NemID og din
bærbare pc eller mobiltelefon
med, hvis du skal have hjælp til
at oprette en digital postkasse.

Torsdag den 18. september
og torsdag den 2. oktober
fra kl.17-19 vil borgerservice
være på besøg i Egebjerg
Fælleshus.

Egebjergklubben byder på en
kop kaffe, og vi glæder os til at
se dig.

Personalet vil hjælpe med
at oprette og vejlede om
digital post, læseadgang og
fritagelse.

Annoncer
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Annoncer
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Pæremosehavn
Vejrguderne var med os,
da vi Store Bededags
aften havde inviteret
til en guidet tur til
Pæremosehavn.
Af Lis Folke, formand for
Egebjergklubben
Rigtig mange havde valgt at
tage imod invitationen. De var
nok lige så nysgerrige som
undertegnede, for at høre mere
om det projekt, der har fået del
i Borgermillionen.
Pæremose Havn ligger på
matriklen Pæremosevej 37c,
hvor en del af os nok har gået
på trampestien til venstre fra
Spejderhuset, men aldrig vovet
os ind på grunden.
Vi blev modtaget af Morten
Løkkeberg, der smilende og
meget entusiastisk fortalte om
det kommende projekt.

Annoncer
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... og varme hveder
Pæremose Havn skal bestå af
åbne aktiviteter, som enhver
der kommer forbi kan gøre
brug af. Det kan f.eks. være
balanceløb på opdagelsernes
sti i læhegnet eller
udforsknings-broen ved søen.
Der er givet tilladelse til en
trampesti rundt om søen, og vi
trampede alle rundt. Vi fik set
hytten indefra og vi kunne se
unge mennesker være aktive
ved bålpladsen og med at
istandsætte ”ræservogn”.

Det var bare rigtig hyggeligt,
og snakken gik ved borderne.
Billigt var det også - 10 kr. for
to halve hveder og 5 kr. for
kaffe.
Folk fra Sportsklubben og
andre fra Dartholdet kom også,
og der var råhygge til det var
næsten midnat.
Tak til alle der mødte op, og
tak til alle der hjalp til.

Da vi kom tilbage til
Egebjergklubben var der
dækket fint op til varme hveder
med ost og syltetøj, en tradition
indført af Ulla for nogle år
siden.

Annoncer
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Bridgeundervisning
dig en hobby, der kan vare
resten af dit liv? Et spil, der vil
udfordre og holde din hjerne i
gang? Udsigten til mange
timers socialt samvær og nye
bekendtskaber? Hvis du kan
svare ja til disse spørgsmål, så
er dette tilbud om undervisning
måske lige noget for dig…
Et spil med en historie
Kortspillet er mindst 3000 år
gammelt; kontraktbridgen er
fra 1925. Spillet blev opfundet
af amerikaneren Vanderbilt på
et krydstogt. Bridge er siden
blevet kaldt det mest geniale
spil, menneskehjernen har
udtænkt.

Ballerup Bridge Club
tilbyder bridgeundervisning
for begyndere. Det starter
den 3. september 2014 på
Tapeten, Magleparken 5 i
Den enorme popularitet kan
til dels tilskrives det brede
Ballerup
Af Anni Birgitte Møller
Kunne du tænke dig…
.. at lære at spille bridge og få

spektrum af menneskelige
egenskaber, spillet udfordrer:
Fantasi, logisk sans, etik,
psykologi, samarbejdsevne,
selvdisciplin osv. Men

Annoncer
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også spillets astronomiske
muligheder er fascinerende:
Kortene kan fordeles på
1 milliard x 1 milliard x
20 milliarder måder til de
fire spillere! Ingen bliver
nogensinde udlært...
Ballerup Bridge Club
Ballerup Bridge Club (BBC)
blev stiftet i 1967 og er i
dag en af de største klubber
på Sjælland med over 160
medlemmer og spil i fire
rækker hver tirsdag på
Tapeten.
BBC er medlem af
Dansk Bridgeforbund, og flere
af klubbens medlemmer spiller
med i turneringer på distriktsog landsplan. Hver sommer er
der åbent hus, hvor alle kan
tilmelde sig for en eller flere
aftener.
Klubben, og herunder også
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... for begyndere
denne undervisning for
begyndere, drives og udføres
af en lang række frivillige. Læs
mere om BBC her:
www.bridge.dk/2104.
Det praktiske
Kurset gennemføres hvis
12 har tilmeldt sig kurset
inden den 15. august. Der vil
maksimalt være 24 på holdet.
Man tilmelder sig ved at
skrive en mail til BBC på
ballerupbridge@hotmail.com.
Bindende tilmelding og en
garanteret plads på holdet
er sket, når kursusgebyret er
modtaget af BBC i henhold til
de anvisninger, der modtages,
når tilmeldingen sker via mail.
Undervisningen foregår
onsdage kl. 19:00 – 22:00
og starter onsdag den 3.
september 2014.
Der undervises i alt ca. 25
gange med sidste gang den
25. marts 2015. Der udleveres
en undervisningsplan,
bøger med CD samt andet
materiale på den første
undervisningsgang.

Når undervisningsforløbet
er slut, kan man søge om
permanent medlemskab af
BBC eller en anden klub i
området.
Kursusgebyr
Det koster kr. 1.300 at deltage
i kurset. Kursusgebyret
inkluderer: ca. 25
undervisningsgange,
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undervisningsmateriale,
passivt medlemskab af BBC og
indbydelse til blandt
juleafslutning og
generalforsamling, samt
medlemskab af Dansk
Bridgeforbund.
Vi glæder os til at se dig!

Aktiviteter

Da vi jo, som det fremgår andre steder i bladet, ikke ved, om vi har nogen redaktør og
dermed noget blad når efterårs sæsonen starter, har vi her lavet en liste over de
planlagte arrangementer 2014/15
19. juni: Sidste TorsdagsTræf inden sommerferien

23. juni: Midsommerfest

billetsalg til TorsdagsTræf og i Egebjerg-grillen senest lørdag den 14. juni
21. august: TorsdagsTræf starter igen – vi tænder grillen, og du kommer med din egen mad. Vi var
tyve personer sidste gang, og det var rigtig hyggeligt, så vi prøver igen. Gratis og ingen tilmelding
18. september: Digital post kommer til dig – personale fra Borgerservice kommer i Fælleshuset fra
kl. 17.00 til 19.00, og hjælper med oprettelse og vejledning
25. september: Spaghetti og kødsovs – vi spiser tidligt, så børnefamilierne kan deltage og være
hjemme til ”lægge i seng”-tiden, pris pr. person 20 kr.
2. oktober: Digital post kommer til dig – personale fra Borgerservice kommer i Fælleshuset fra kl.
17.00 til 19.00, og hjælper med oprettelse og vejledning
2. november: Søndagsbanko for voksne og børn
4. december: Julehygge med spisning og sang (med musiker)
5. marts 2015: Generalforsamlinger Egebjergklubben & Egebjerg Fælleshus
Klip siden ud eller gem bladet. Vi håber selvfølgelig, at vi har fået en ny redaktør, men ellers skal
vi nok finde en måde at gøre opmærksom på arrangementerne, når det bliver aktuelt.
Alle arrangementer er foreløbig planlagt og med forbehold for ændringer. Du kan også kigge på
vores hjemmeside www.egebjergklubben.dk, hvor vi løbende opdaterer og skriver, hvad der sker.

Klip ud til opslagstavlen

Annonce

