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Egebjerg Senioridræt
fortsætter i Egebjerghallen

Russisk spionsender på
Dyndsagervej ...

Bliv opdateret på bussagen
i Egebjerg Nord
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Foreninger & kontaktpersoner
Egebjerg Gourmetklub
Mester: Leif Aage
Mail: egebjergvinimport@ofir.dk

Onsker du at leje lokale i
Fælleshuset?
Du kan reservere Fælleshuset på
hverdage i tidsrummet fra
kl. 20.00 - 21.00, og fra kl. 19.30
- 23.00 de dage, hvor der er
torsdagstræf.
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.

Egebjerg sportsklub
Formand: Erik Neergaard
Mail: formanden@egebjergsportsklub.dkk

Egebjerg Billardklub
Formand: Flemming Peters
Mail: flemming@egebjergsportsklub.dk

Egebjerg Bridgeklub
Formand: Dan Bartholdy
Mail: bibidan@webspeed.dk

Seniorklubben
Formand: Flemming Adrian
Mail: fleve@webspeed.dk

Blomstervennerne
Formand: Elise Quottrup
Mail: frantsquottrup@outlook.dk

Egebjerg og Omegns
Ølbrygger & Vinmagerlav
Oldermand: Leif Poll
Mail: l.poll@mail.dk

Foreningen til Pinsens
bevarelse
Præsident: Benny Rasmussen

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

Egebjerg Fælleshus
Agernhaven 8, 2750 Ballerup
post@egebjergfaelleshus.dk
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Farvetillæg

Størrelse
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Farvetillæg
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95 kr.

30 kr.
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42,5 x 124

180 kr.

50 kr.

133,5 x 188

480 kr.

150 kr.

88 x 60

180 kr.

50 kr.

270 x 188

650 kr.

200 kr.

88 x 124

320 kr.

100 kr.

Redaktør/grafisk layout: Vesna Keller-Larsen
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Velkommen til septem
berudgaven
af
Ege
bjergbladet. Jeg er bla
dets nye redaktør og
er meget glad for at
have fået lov til arbejde
med Egebjergbladet. Jeg glæder mig til
opgaven og håber, at jeg vil kunne levere
et lige så godt produkt, som de mange
ildsjæle, der har udført dette arbejde
igennem rigtig mange år.

Fra Ballerup Bibliotek til Royal Copenhagen ............................................................ 10

Aktivitetskalender

Med det nye design ønsker vi at komme
endnu tættere på vores læsere og samtidig
gøre mere brug af de mange elektroniske
muligheder, der er til rådighed.

Om bussagen i Egebjerg Nord.......................................................................................9

Oktober
Torsdag 2/10 Digital post—læs
side 3
Mandag 6/10 Deadline Egebjergbladet

Her kunne din annonce være
placeret - se vores annoncepriser
Størrelse

Kære læser

Som du kan se, har bladet fået et nyt
grafisk udtryk, som jeg og bestyrelsen i
Egebjergklubben håber, at du vil tage godt
imod.

Er det din cykel?.............................................................................................................8

Vi glæder os til at se dig til vores aktiviteter i Fælleshuset

Priser for leje:
kr. 750

Foreninger & kontaktpersoner......................................................................................2

Få hjælp til at oprette din digitale postkasse................................................................ 5

Du kan ikke leje Fælleshuset til
ungdomsfester

Én hverdag		

Indholdsfortegnelse

September
Torsdag 4/9 Senioridræt starter i Egebjerghallen, læs side 3
Torsdag 18/9 Digital post, læs
side 5
Torsdag 25/9 Nyt
familiearrangement i Fælleshuset
—læs side 7
Find 5-6-7 fejl…

November
Søndag 2/11 Banko
Mandag 3/11 Deadline Egebjergbladet
Torsdag 13/11 Fællesspisning
December
Torsdag 4/12 Julehygge
Torsdagstræf i Fælleshuset
finder sted hver torsdag
kl. 19.30.

….burde have været overskriften på bagsidekalenderen og næstsidste side i sidste
udgave af Egebjergbladet. Jeg håber, at alle alligevel er nået til det, de ville til den
rigtige tid. Ovenstående aktivitetskalender skulle gerne være med de rigtige datoer.
Mette Raaschou-Nielsen

Men vi kan dog ikke udvikle bladet alene,
og derfor vil vi gerne opfordre dig til at
sende os bidrag og aktuelle indlæg, som
andre læsere også kan have glæde af.
Det kan være emner af fælles interesse,
information
om
diverse
arrange
menter, nyheder fra dit nærområde,
humoristiske indslag, oplevelser, nye
idéer, billeder m.v. Du kan sende dine
bidrag, kommentarer, ris og ros til
bladet@egebjergklubben.dk

”

Vi kan dog ikke udvikle
bladet alene, og derfor vil
vi gerne opfordre dig til at
sende os bidrag og aktuelle
indlæg, som andre læsere
også kan have glæde af.

Bladet trykkes fortsat i sort/hvid med
omslaget i farver, men ønsker du at opleve
hele Egebjergbladet i farver, kan du på
www.egebjergklubben.dk/Egebjergbladet
hente den elektroniske version.
Husk, Egebjergbladet er dit blad — og
derfor er det dit engagement, der kan
gøre bladet endnu mere spændende og
relevant.

Rigtig god læselyst
Vesna Keller-Larsen
Redaktør

Forsideillustration: Kirsten Seeberg stentøjhøns dekoreret med amerikanske
stroke&cote glasurfarver
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Egebjerg Senioridræt fortsætter i Egebjerghallen

Få hjælp til at oprette din digitale postkasse
Kom og mød Borgerservice, som kommer til Fælleshuset for at
hjælpe dig med at oprette din digitale postkasse, så du er klar til
at modtage digital post fra det offentlige.

Egebjerg Senioridræts samarbejde med Egebjerg Skolen
fortsætter bl.a. takket være
støtte fra borgmester Würtzen.

Af Vesna Keller-Larsen

Foto: Torben Byfoged

Som vi allerede har skrevet om
tidligere, skal alle borgere over 15
år, der har et CPR-nummer kunne
modtage digital post fra det offentlige.
Loven om digital post træder i kraft
den 1. november, og det er derfor
vigtigt, at du opretter din digitale
postkasse så snart som muligt.

Til trods for den nye skolereform
beholder Egebjerg Senioridræt haltid
i Egebjerghallen. Det er til stor lettelse
for bestyrelsen, at man endelig har
fået vished for, at foreningen kan
fortsætte med sit store gymnastikhold
på 90 deltagere hver torsdag fra kl.
14:15 til 16:15. Det er også en glæde, at
instruktør Sirid Nolsøe fortsætter sin
inspirerende undervisning i den nye
sæson 2014/15.

Anders Dalgaard, formand for Egebjerg Senioridræt, og borgmester Jesper Würtzen foran
Ballerups rådhus.

Tak til borgmester Würtzen
“Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
takke borgmester Jesper Würtzen for
et godt samarbejde, der muliggør den
fortsatte aktivitet i Egebjerghallen”,
udtaler Anders Dalgaard, formand for
Egebjerg Senioridræt.

Er du til yoga eller linedance
Egebjerg Senioridræt har i dag få
ledige pladser på yogaholdene om
tirsdagen. Foreningen vil gerne have
nye medlemmer til linedance om
torsdagen på Solvej.

Husk at medbringe dit NemID og din bærbare pc
og/eller mobiltelefon med netadgang.
Borgerservice vil hjælpe dig med at oprette din
digitale postkasse samt vejlede dig om brugen af
digital post og læseadgang. De vil også fortælle
dig om mulighederne for fritagelse.

Borgerservice hjælper dig
Datoen er lige om hjørnet, og har du
brug for hjælp til oprettelsen af din
digitale postkasse, de grundlæggende
funktioner om digital post, læseadgang
mv. kan du få hjælp fra Borgerservice
torsdag den 18. september eller
torsdag den 2. oktober fra kl. 17-19.
Mød op i Fælleshuset, og husk at tage
dit NemID og din bærbare pc eller
mobiltelefon med.
Fritagelse
Lever du op til mindst én af de
otte fritagelsesgrunde, som du kan
læse mere om på Digitalstyrelsens
hjemmeside www.digst.dk, kan du
anmode om at blive fritaget. For
at aflevere din anmodning skal du
møde personligt op i den kommune,
hvor du er eller senest har været
folkeregistreret.

Kontakt
Er
du
interesseret,
kan
du
kontakte
foreningens
formand
Anders
Dalgaard
på
e-mail:
anders.dalgaard@tdcadsl.dk
eller
mobil 5155 4714.

Badmintonsæsonen er startet
Udover haltiderne i Egebjerghallen kan Egebjerg
Sportsklub nu også tilbyde baner i Højagerhallen.
Af Erik Neergaard
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Selvom Egebjerg Sportsklub primært
er en forening for motionister, er alle
velkomne til at spille badminton

Er du interesseret?
Se på hjemmesiden www.egebjergsportsklub.dk, om der er ledige baner.

Kontingentet for en sæson er
kr. 250 for voksne og kr. 125 for børn

Find selv makkere, du ønsker at spille
med.

For at udnytte hallerne bedst muligt
spilles der double. Såfremt der er
ledige baner, kan der dog også spilles
single.

Skriv til post@egebjergsportsklub.dk
eller ring til baneforvalteren Inge på
tlf. 2726 9864.
Vi glæder os til at se dig i Egebjerg
Sportsklub.
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Russisk spionsender i Egebjerg?

Slip for indkøb, madlavning og opvask ...

Af Hans Christensen

når vi på torsdag den 25. september slår dørene op til et nyt arrangement for de travle familier i Egebjerg. Så slip for indkøb,
madlavning og opvask og spis aftensmad i Fælleshuset sammen
med naboer, kammeraternes familier m.fl..

Møntorens forklaring
Herunder oplyste årvågne Jan
Tegner, at han tilfældigvis kom forbi,
da apparatet blev opstillet, og han
spurgte montøren, hvad man havde
gang i.
Montøren oplyste, at der var
tale om et apparat, der kan måle
temperaturen i vejene med henblik
på, om det er påkrævet (særligt om
vinteren og om natten) at rykke ud
med kommunal saltning af vejene
inden morgentrafikken.
”Okay”, tænkte jeg. Om dette kan
man læse i TMU’s dagsorden af 13.
august, at: ”Ballerup kommune inden
den kommende vinter får opstillet to
glatføremålestationer og får derfor
et bedre grundlag for vurdering af
risikoen for glatte veje”.
Mystisk genstand
Jeg bemærkede først på sommeren,
at en ny mystisk stander med
noget mistænkeligt udstyr var
opstillet på Dyndsagervej ved
indkørslen
fra
Egebjergvej.
Umiddelbart syntes jeg, det lignede
en russisk spionsender af ældre dato,
og vi ved jo, at mr. Putin har mange
lange antenner ude.

Ængstelige ved passage
Efterfølgende blev jeg kontaktet af et
par pligtopfyldende naboovervågere,
der var ængstelige ved passage
af det mystiske apparat, og de
bad mig efterforske i sagen.
I sagens anledning kontaktede jeg
herefter et par kendte beboere på
Dyndsagervej.

Fremskridt
”Det er da et fremskridt”, tænkte
jeg igen. I gamle dage (d.v.s. for
få år siden) var det vejformanden
eller vagten, der under nattisning gik til vinduet for at aflæse
udetemperaturen - over vejniveau og traf beslutning om, hvorvidt Vej &
Park og entreprenørerne skulle rykke
ud med saltning m.v. (hundedyrt i
nattetimerne).

Send sms til 5066 60
48
senest mandag den
22. sept og skriv, hv
or
mange I kommer
Spagh

Klokken 17.30 står vi klar med
spaghetti og kødsovs til de sultne
maver. Prisen er 20 kr. for alle over 12
år og 10 kr. for børn (2-12 år).

Tilmeld dig senest mandag den 22.
september kl. 12. Send en sms til
5066 6048.. Skriv navn og hvor
mange voksne og børn I kommer.

Drikkevarer kan købes i baren til
rimelige priser. Postevand fås uden
beregning.

Vi glæder os til en fantastisk aften.
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Frivillig Fredag - sæt kryds i kalenderen
Af Jytte Mølgaard, koordinator for
Frivillige Motionsvenner i Ballerup

Frivillig Fredag er en national
frivillighedsdag, som afholdes hvert år den sidste fredag
i september – i år fredag den
26. september 2014.
Mød op på dagen og oplev,
hvor mange muligheder der er
for frivilligt arbejde samt glæden ved at være frivillig aktiv.

uset

Formålet med dagen er at:
• Markere og anerkende frivilligheden
og synliggøre det frivillige arbejde
• Give borgere, der ikke i forvejen
yder en frivillig indsats, mulighed for
at se, hvad de frivillige foreninger og
aktiviteter står for
• Få mulighed for at tiltrække nye
kræfter

Dette års tema er:
”Frivillig - der hvor du lever”
Det handler om at vise den energi og
livsglæde, frivilligt arbejde giver og om
at sætte fokus på de typer af frivilligt
arbejde, der har lokalsamfundet som
omdrejningspunkt.
Program for dagen bliver udsendt
i løbet af september og vil komme
i Ballerup Bladet, Kig & Lyt og på
hjemmesiden
www.ballerup.dk/
frivillig/aktiviteter.
Du kan læse mere om frivillig fredag
på Frivilligfredag.dk
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Er det din cykel?

Billedet, der blev bragt i MetroExpress
mandag den 25. august 2014

kunne se, at skribenten kendte sagen
eller havde forstået den. Èn af disse
var Helle Tiedemann, formand for
TMU, som naturligvis kender hele
sagens aspekter.

Denne cykel har stået ud for
Snogholmvej 1 i over en måned, og der må jo være nogen,
der mangler den. Det er en
Raleigh, og den er låst.

Nævnte ”udgydelser” er primært ævl
og pladder, hvor de pågældende gejler
hinanden op og opfordrer til ulovlige
chikaner og hærværkstrusler, som
jo er meget trist. Én af ”udgyderne”
præsenterer sig i Politiken som
forfatter Sissel Bergfjord. Hun har
en god fantasi og er sikkert en god
forfatter, men hun har ikke fattet ret
meget af, hvad denne sag drejer sig om.

Om bussagen i Egebjerg Nord
Af Hans Christensen, talsmand for Fællesudvalget for grundejerforeningerne

Er din hund klar til en tur i skoven?

I Egebjerg Bladet maj 2014 skrev
formanden for ”Egebjerghøj”, Niels
Krogh Andersen, om problemerne
med de usædvanligt store busser, der
dagligt kører rundt på lokalvejene i
Egebjerg Nord med børnehavebørn
fra Københavns kommune til spejderinstitutionerne på Tranemosevej.
Busserne kører til gene for beboerne
og for vores egne børn i Egebjerg
Nord, der til fods eller på cykel skal
passere området til Egebjergskolen
og vores egne institutioner. Niels
Krogh Andersen beskrev ligeledes
vores initiativer via Fællesudvalget
i et forsøg på at få busserne ud af
området.
Initiativerne bar frugt
Disse initiativer bar frugt og mundede
ud i, at kommunens Teknik og
Miljøudvalg (TMU) på aprilmødet
besluttede, at denne daglige busdrift
ikke hører hjemme på boligvejene,
og at man i stedet anlægger et nyt
stoppested for disse busser ved
Skovvej, hvorfra børnene går ad en
nyanlagt sti til institutionerne på
Tranemosevej.
Ballerup kommune er vejmyndighed
for egne veje og må naturligvis også
sikre, at kommunens egne børn,
fra hele Egebjerg Nord, kan færdes
sikkert til og fra egne institutioner.
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Protester mod TMU’s beslutning
Så langt så godt. – Men i skrivende
stund har EB’s læsere imidlertid

kunnet opleve, at Ballerup Bladet,
Politiken og især MetroExpress,
landets mest læste avis, har bragt
i hundredvis af protester fra
Københavns pædagoger, forældre,
bedsteforældre og mange flere over
TMU’s beslutning – meget inspireret
og koordineret af især to journalister
fra MetroExpress, der desværre også
kender meget lidt til selve sagen.
Protesterne går tilsyneladende mest
på, at børnene og pædagogerne
fremover skal gå 420 m fra det nye
busstoppested til den nærmeste
institution og lidt længere til den
næste via en nyanlagt sti og i meget
fredelige omgivelser.
Derfor skal
sagen behandles på ny på TMU’s
møde den 2. september.
Man må formode, at når de
københavnske børn har gået disse
420 m, løber de mange km rundt i
Hareskoven i de følgende fem timer,
inden de kører hjem igen. Det er jo
derfor, de elsker at komme herud.
Mange protestindslag
i medierne
Jeg har som talsmand for Fællesudvalget for Grundejerforeningerne
været nødt til at læse mange af de
hundredevis af vanvittige udgydelser
fra mediernes læsere, som ikke kender
noget til selve sagen.
Blandt de mange indslag bemærkede
jeg kun to eller tre - af hvilke man

Journalisten fra MetroExpress
I dag søndag den 24. august blev
jeg så ringet op midt i kirketiden
af MetroExpress’ journalist, Maria
Cuculiza. Vi havde en lang og alvorlig
snak om sagen, som hun formentlig
registrerer som et interview, og
som hun sandsynligvis bringer i
morgen, mandag den 25. august i
MetroExpress.
Jeg forklarede hende hele sagen, fra
starten sommeren 2013 og til dato,
og jeg bebrejdede hende meget, at
hun og journalistkollegaen Jeppe
Findalen havde præsteret et meget
mangelfuldt research i denne sag, og
at dette formentlig havde medvirket
til de mange utilregnelige indslag. Det
syntes jeg, at hun tog til sig. De havde
f.eks. ikke engang selv været herude
for at besigtige forholdene.
Hvor er ansvaret?
Vi sluttede i en rimelig tone og en vis
forståelse. Men jeg aner jo ikke, hvad
hun vælger at bringe i bladet.
Det er utroligt, at så store medier vil
lægge navn til så mange løgnehistorier
præsenteret og iværksat af deres egne
journalister.
Her i landet er der ”pressefrihed
under ansvar”. Pressefriheden er der
til fulde. Men hvor er ansvaret?

Scan koden og
læs artiklen i
MetroExpress fra
mandag den 25.
august 2014.
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Fra Ballerup Bibliotek til Royal
Copenhagen
Efter nogle vanskelige år er kunstneren
Kirsten Seeberg tilbage på sporet igen.
Kirsten Seeberg har altid tegnet og formet meget og har efterhånden udviklet et genkendeligt, naivistisk billedsprog med lukkede, runde former – en slags ornamentik med klare, harmoniske farver.
Af Vesna Keller-Larsen

Hendes
professionelle
løbebane
startede dog i slutningen af 60’erne,
da hun fik antaget sort-hvide papirklip
til salg i "Den Permanente".

Platterne ”Jul i Alfeslottet”, som Kirsten Seeberg har designet og malet for Royal Copenhagen.
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De fleste læsere af Egebjergbladet
kender hendes tegninger, som
gennem årene ofte har prydet
bladets forside. Som oftest var det
temategninger til jul, påske, Skt.
Hans eller fastelavn. I år henvendte
hun sig til Egebjergbladet for at høre,
om vi stadigvæk var interesseret i
at bruge hendes værker til diverse
illustrationer, for nu er Kirsten
Seeberg i gang igen.

år”, fortæller hun. ”Først var det
på grund af min mands sygdom, så
brændte vores hus, dernæst boede
jeg midlertidigt i det nye Egebjerg,
hvor boligen var totalt uegnet til
mine aktiviteter. I november 2013
flyttede jeg så tilbage til mit hus, som
var ufærdigt. Men nu skal det være”,
fortæller hun med et smil og nævner
sin egen keramikovn, som hun glæder
sig til at få.

Vingeskudt i tre år
”Jeg har været ”vingeskudt” i tre

Kirsten Seeberg er på mange
måder knyttet til Ballerup og

Egebjergområdet, hvor hun har boet
i flere årtier.
Første udstilling på
Ballerup Bibliotek
Det var også i Ballerup, at
Kirsten Seeberg lavede sin første
kunstudstilling. Året var 1983 og
stedet var Ballerup Bibliotek. “Jeg
gjorde det for at vise andre, hvad nål
og tråd, flitter og farver kan”, fortæller
Kirsten, som begyndte at arbejde med
tekstilmaleri midt i 70’erne.

Bred kunstform
I tidens løb er det blevet til over
100 udstillinger af Kirsten Seebergs
mange forskellige kunstværker, som
spænder bredt fra tekstbilleder, silkeog tekstilbilleder, billeder i oliekridt,
acryl- og oliemaling, kort- og papirklip
til stentøj.
Uanset kunstformen, så er der en
stærk rød tråd, der går igen i Kirsten
Seebergs kunstudtryk. Det er glæden,
der kommer til udtryk i brugen af

farver, sansen for detaljerne og dyr-,
mennesker- og naturmotiver, man
møder i alle hendes værker. Man
bliver simpelthen glad af at se på
Kirsten Seebergs kunst, og dette har
nok været medvirkende til, at hendes
værker er blevet brugt så bredt.
Det er blevet til både julemærker
og plakater - ikke mindst til
Eventyrteatret gennem ti år. Ligeledes
har Miljøgruppen NOAH glæde af
Kirstens Noahs Ark-plakat.
“Jeg har lavet postkort til LYSGLIMT,
gavebilleder til institutioner, fane
til 100 års jubilæum og valgplakat
til Socialdemokratiet i Ballerup,
juletableauer i Amagercentret og

CITY 2 og meget, meget mere”,
siger Kirsten, som også har malet og
designet en serie på fem platter med
tilhørende figurer, "Jul i Alfeslottet"
for Royal Copenhagen.
Kirsten Seeberg er medlem af Danske
Billedkunstneres Fagforening, DBF.

”

Mit univers er eventyr, fabler, dyr og natur. Jeg ser
ikke min fantasiverden som
en flugt fra virkeligheden,
men som en udvidelse af den
hverdag, som jeg er dybt
forankret i. Min glæde ved
tilværelsen afspejler sig i
mine billeder, og jeg håber
og tror, at det smitter.
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66 6048 senest
Send sms til 50 . sept og skriv,
mandag den 22 I kommer.
hvor mange
at se dig og din
Vi glæder os til
astisk aften.
familie til en fant
Spagh
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ed kø
til hel
dsovs
e fam
ilien

Send dine kommentarer,
nye idéer, ris eller ros til
bladet@egebjergklubben.dk
famili Vær med t
earran
il
geme vores nye
nt i Fæ
lleshu
s

Du kan også sende emner af
fælles interesse, information om
diverse arrangementer, nyheder
fra dit nærområde, humoristiske
indslag, oplevelser, billeder m.v.

et

BOSCH kompostkværn AXT 22 D
En kraftfuld kompostkværn
i overskud, kværner
ca. 170 kg. haveaffald i
timen og håndterer grene
med tykkelse til 38 mm.
Opsamlingsboks: 53
liter. Brugt få gange.
Kan afhentes mod kvittering for
kr. 600 sendt til SOS Børnebyerne.
Lidt tømmer i
overskud fra vores
nyere terrasse
3 stk. 9,5 x 4,5 x ca. 4 m
6 stk. 9,5 x 4,5 x ca. 2 m
lidt diverse
Kan afhentes mod kvittering for kr. 200
sendt til SOS Børnebyerne.
Paul Buch, Birkemosevej 18, 2750
Ballerup - Tel: 31 72 00 02
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Grundejerforeningen
Pilehøj har 70
års jubilæum
Vi siger hjertelig tillykke

