
1

Nr. 3 marts 2015, 47. årgang
EgebjergBLADET

Kom til vores spaghetti & kødsovs- 
arrangement, torsdag den 26. marts

Landsindsamlig for Kræftens bekæmpelse 
den 12. april - støt op om en god sag

Se de flotte fastelavnsudklædninger ...
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Egebjergbladet udgives af Egebjergklubben 
www.egebjergklubben.dk

Formand: Lis Folke 
formanden@egebjergklubben.dk 
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Tryk: RC Grafisk
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Oplag: 840 eksemplarer

Forsidefoto: Det store overblik 
Tegning: Side 4, Kirsten Seeberg

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

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

Marts
Torsdag den 26. 
Familiearrangement

April
Torsdag den 23. 
Jazzaften

Kære læser
Der er ingen tvivl om, at 
foråret er lige om hjørnet. 
Man kan se det, hvis man 
kigger ned på jorden, hvor 
de små forårsplanter er be-
gyndt at vise sig. Træerne 
og buskene er også be-

gyndt at røre på sig, og duften i luften bæ-
rer præg af forårets tidlige tegn.

Dette får mig til at tænke på en gam-
mel dansk forårssang: 

Du blå viol, du bly viol
 du unge barn af himlens sol,

 du billed på min lykke.

 Ret som et kildevæld af duft

 du fylder hele vårens luft,

 selv næsten skjult i skygge,

- selv næsten skjult i skygge.

 Du dufter ikke fyrig hed,

 du pranger ikke stor og bred,

 men knoppes i det lave.

 Dog véd jeg ingen duft så fin

 så frisk, så rig, så kær som din

 du vårens morgengave,

- du vårens morgengave.

Jeg ser meget frem til  lysets glød og so-
lens varme, hvor jeg kan komme ud og 
nyde alle de glæder, som foråret bringer 
med sig.

God læseslyst.

Vesna Keller-Larsen, redaktør

I dette nummer ...
En rigtig god historie ...

Mødet i tunnelen ...............................................................................................................  4

Kommende og afholdte arrangementer i Fælleshuset

Spaghetti & kødsovs til hele familien ................................................................................  5
Se vores flotte udklædninger .............................................................................................  6
Vinaftenen var en succes ...................................................................................................  8

Læserne har på hjerte ...

Brevkassen ... .....................................................................................................................  8

Støt op om en god sag

Landsindsamling for Kræftens Bekæmpelse ....................................................................  9

Så er der forår i haven

Har du styr på din have? .................................................................................................. 10 

Send dine kom mentarer, 
nye idéer, ris eller ros til  
bladet@egebjergklubben.dk

Du kan også sende emner af fæl-
les interesse, information om 
diverse arrange menter, nyheder 
fra dit nærområde, humoristiske 
indslag, oplevelser, billeder m.v.

Vi ser frem til dit bidrag.

Caroline har fundet denne forladte 
cykelanhænger  i Egebjerg. 
Er der mon nogen der savner den? 
Ring til Lene på 51948744. 
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Slip for indkøb, mad-
lavning og opvask 

25 
kr. 
pr. 

voksen og 10. kr. pr. barn u/12 år. Børn u/2 år - gratis

I de mere end 30 år jeg har boet på 
Rydtoften, har jeg utallige gange haft 
brug for at gå gennem tunnelen under 
Nordbuen. Det være sig om jeg skulle 
over til Egebjergklubben eller over til 
Netto og tilbage igen.

Enorme vandpytter og skidt
I de første mange år lagde jeg mærke 
til, at der efter store regnbyger, ofte 
var enorme vandpytter i store dele af 
området i tunnelen, så meget at jeg af 
og til skulle helt ud til en af siderne, 
for at komme tørskoet igennem. 

Alligevel lykkedes det ikke altid at 
komme hjem uden våde sko. ”Det skal 
være løgn” tænkte jeg engang for nok 
ti år siden. Siden da har jeg gjort det 
til en vane at tjekke, om dækslet til 
kloakken (tættest på Bøndermosevej) 
er fri for blade eller mudder – og er 
dækslet ikke det, så finder jeg en gren 
af en vis tykkelse for at rense mudde-
ret væk. Bladene kan som regel skub-
bes væk med en sko. 

Det er dog hændt nogle gange, at jeg 
har måttet bede min mand om hjælp, 
Han er god med en stor kost ..så kom 
bladene og andet skidt væk 

For nogle år siden fortalte min mand, 
at Ulrik, der bor i træhuset, også fri-
villigt tager sig af renhold under tun-
nelen med sin fejemaskine. 

Imponerende indsats
Den oplysning imponerede mig. Jeg 
har altid gået ud fra, at kommunen 
havde været på spil, når tunellen var 
helt fri for blade og skidt. 

For et par uger siden, en torsdag, 
hvor jeg skulle over og passe bar i 
TorsdagsTræf, blev jeg mødt af sy-
net af en ung mand med en fyldt 

Mødet i tunnelen

Af Lis Folke

gennemsigtig skraldepose i hånden og 
med ham to små børn. Vi hilste for-
melt på hinanden. 

Ulrik fortalte, at kommunens fejem-
askine er for høj til tunnelen, derfor 
bruger han sin egen maskine. Det vi-
ser sig, at ikke alene fejer Ulrik tunne-
len, han samler også skidt og møg op 
fra skråningen. Hatten af for det.

Gad vide om der findes andre ege-
bjergborgere, der også rydder op på 
et offentligt område i vores dejlige 
kvarter? Det kunne være interessant 
at høre /læse om.

Hyggeligt familiearrangement i Fælleshuset
Vi glæder os til at se jer til endnu en 
hyggelig sammenkomst.

sms 
til 25112550 senest mandag den 23. marts med navn, evt adresse samt antal børn og voksne, som deltager 

Spaghetti med kødsovs 
til hele familien

torsdag den 26. marts kl. 17.30

Begrænset an-

tal pladser - først 

til mølle ...

Vær opmærksom på nyt telefon nr. 25 11 25 50
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De festligt pyntede lokaler blev besøgt 
af prinsesser, Ninja’er, sørøvere, en 
lyserød kanin, et højhus, adskillige 
dyr og andre flotte, sjove og kreative 
udklædninger. 

En dejlig fastelavnsfest
De mange udklædte børn udgjorde 
en festlig ramme om en dejlig efter-
middag med hygge, fastelavnsbol-
ler, slikposer og højt humør. Børn og 
voksne i alle aldre slog katten af tøn-
den. Køllerne blev svunget og bund og 
sidste pind resulterede i ris og kroner. 

I år var herrer og damer fælles om 
tønden og til alles fornøjelse holdt 
tønden til mange omgange.

Følgende kattedronninger og konger 
blev kåret med kroner og ris:

0 – 4 år
Dronning: Christine Lind
Konge: Christine Lind
5 – 8 år
Dronning: Freja Jensen
Konge: Mia Rosenmai Stockfleth
9 – 13 år
Dronning: Christoffer Grünberg
Konge: Mathilde Wollesen
14 år og opefter 
Dronning: Alex Garavano
Konge: Alex Garavano

Bedst udklædte børn blev kåret, og i år 
faldt valget på Pochahontas, en påfugl, 
Zebra og Hawaiipige. Bag udklædnin-
gerne var Marie Emilie Frydensberg 
Jørgensen, Mia Rosenmai Stockfleth, 
Katrine Erichsen og Mathilde 
Wollesen.

Se vores flotte udklædninger
Traditionen tro havde Egebjergklubben igen i år inviteret til fa-
stelavnsfest.  På trods af vinterferie var mange børn, forældre og 
bedsteforældre mødt op – ja, det forlyder, at selv en familie fra 
Aarhus lagde vejen forbi … 
Af Jette Boll
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I år det det 30. gang, at frivillige går på 
gaden for at samle penge ind til kam-
pen mod kræft. Og lige fra Kræftens 
Bekæmpelses første landsindsamling 
i 1986 har opbakningen været stor.

”Alle 275 kommuner var med fra star-
ten, og vi havde 41.000 indsamlere 
det første år, hvilket faktisk er flere, 
end vi har nu, så ruterne var kortere. 
Interessen for at få en indsamling til 
kommunen kom mange steder fra by-
ens borgmester, der gik forrest for at 
få stablet en indsamling på benene. 
Også mange husholdningsforeninger 
gik aktivt ind i arbejdet, og erhvervs-
livet gav flotte donationer”, fortæl-
ler Bjarne Heide Jørgensen, chef 
for afdelingen for Frivillig Indsats i 
Kræftens Bekæmpelse. Bjarne blev i 
sin tid ansat til netop at organisere en 
landsdækkende indsamling.

Fælles vilje i Ballerup
Også i Ballerup er opbakningen til 
Kræftens Bekæmpelses landsindsam-
ling altid stor. 

Dorthe Abel, leder af landsindsam-
lingen i Ballerup siger: ”Det er over-
vældende at opleve, hvor mange der 

bakker op om indsamlingen. Uanset 
hvem der går på gaden, og hvem vi 
møder derude, er den gode stemning 
altid forrest – sammen med viljen til 
at kæmpe for den gode sag”.

Enorm indsats, der 
gør en forskel
Igennem årerne er der blevet samlet 
mere end 650 mio. kr. ind. af knap 
661.000 indsamlere. Og den 12. april 
i år vil omkring 95 pct. af samtlige 
husstande i Danmark få besøg af en 
indsamler. 

Det skyldes ifølge Bjarne Heide 
Jørgensen, at Kræftens Bekæmpelse 
er lokalt organiseret og rigtig godt 
forankret i alle kommuner.  ”Vi er 
rigtig stolte af og taknemmelige over, 
at tusindevis af mennesker hvert år 
yder så stor en indsats. Det gælder 
både de frivillige kampagneledere, 
der organiserer hele indsamlingen, 
og de mange, der går fra dør til dør og 
samler ind. Pengene er med til at gøre 
en stor forskel for foreningens arbej-
de med både forskning, patientstøtte 
og forebyggelse, siger Bjarne Heide 
Jørgensen.

Tilmeld dig som indsamler
Alle kan melde sig som indsamler til 
Kræftens Bekæmpelses landsindsam-
ling 2015. Unge under 18 skal gå to 
og to, mens børn under 13 skal følges 
med en voksen.

Meld dig som indsamler på 7012 2015 
eller gå ind på www.indsamling.dk

Landsindsamling for Kræftens Bekæmpelse
Søndag den 12. april går tusindvis af indsamlere på gaden i for-
bindelse med Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. I løbet af 
de 30 år, landsindsamlingerne har fundet sted, har de frivilllige 
samlet 650 mio. kroner ind til kræftsagen.

I år fejrer indsam-lingen 30 års fødselsdag og kan 
glæde sig over, at frivillige 

siden 1986 har gået, hvad der 
svarer til 47 gange rundt om 

jorden og indsamlet mere 
end 650 mio. kr. til kampen mod kræft

30år
s 

ju
bi

læ
um for landsindsa m

lingen

I artiklen ”10 års kamp er slut” frem-
hæves den store indsats, som har ført 
til, at Københavns Kommune nu ikke 
længere kan aflevere børnehavebørn 
i store busser ved børnehaverne på 
Tranemosevej. Som jeg har forstået 
det, har busserne været til stor gene 
for beboerne og til fare for børn i om-
rådet. Det glæder mig, at beboerne 
på Tranemosevej er tilfredse med det 
nye busforbud, og at de føler, at deres 
børn kan færdes mere trygt på vejen. 

Rystet over sagens omfang 
Men når det er sagt, er jeg personligt 
temmelig rystet over sagens omfang. 
Det drejer sig så vidt jeg ved om fire 
busser dagligt: To ved 9-tiden om 
morgenen (efter områdets børn er af-
leveret i skole) og to ved 15-tiden (før 
områdets børn kommer hjem). Det 
må derfor have været begrænset hvor 
mange farlige situationer, der kan 
have været tale om, og til hvor meget 
gene de fire busser kan have været for 
beboerne, som i de fleste tilfælde er på 
arbejde i de pågældende tidsrum. 

Personligt har jeg dagligt cyklet med 
mine børn igennem Tranemosevej 
på vej til og fra skole og børnehave, 
og jeg har aldrig oplevet en farlig si-
tuation pga. busser - de eneste farli-
ge situationer, som jeg har oplevet, 
har skyldtes personbiler (altså højst 
sandsynligt beboeres egen kørsel på 
Tranemosevej). Og som jeg har for-
stået det, har der da heller aldrig 
været nogen ulykker forbundet med 
buskørslen. 

Det som ryster mig er derfor, hvor 
mange penge jeg og kommunens an-
dre skatteydere har betalt for denne 
kamp, hvor nogle beboere har valgt 
at lægge arm med forvaltning og po-
litikere igennem 10 år på grund af fire 
daglige busser. 

En gang imellem har jeg følelsen af, 
at vi kunne få meget pænere og sik-
rere veje, hvis vi som borgere forstod 
at hæve blikket en anelse. VI er kom-
munen og burde arbejde for et godt og 
konstruktivt samarbejde med forvalt-
ningen, som har den faglige viden om 
veje og trafik. Det burde virkelig ikke 
være nødvendig med ti års kamp.  
Med venlig hilsen 
Katrine Larsen, Pilehøjvej 2

Kære Katrine,

I dit indlæg om buskørslen i vo-
res område med børnehavebørn fra 
Københavns Kommune er du offer for 
nogen misforståelser:

Når du tegner en brandforsikring på 
dit hus, forventer du ikke, at huset vil 
brænde, men du sikrer dig for tilfæl-
det, at det skulle ske. Når der kører 
store busser på små villaveje, ønsker 
du sikkert ikke, at nogen kommer 
til skade, før der bliver grebet ind. 
Grundejerforeningen Egebjerghøj har 
haft problemet inde på livet i mange 
år, men har måttet tale for døve ører 
overfor forvaltningen, indtil man 
sidste år endelig fik ”hul” igennem. 
Desværre med det resultat, at for-
valtningen foreslog, at busserne blot 
skulle køre ad andre lokalveje i om-
rådet, hvorunder de skulle bakke på 
steder, hvor bl.a. skolebørn færdes på 
vej til de to skoler: Egebjergskolen og 
Lilleskolen. 

Foruden sikkerhedsrisiko er det ikke 
rimeligt, at store busser skal køre 
rundt i et boligområde. 

Grundejerforeningerne gik derfor 
sammen og sendte en protestskrivel-
se til kommunen og foreslog samti-
digt alternativer. Dette endte med, at 
kommunen gik med til at godkende 
kørsel med børnene i mindre busser, 
hvilket er et kompromis, som alle par-
ter har tilsluttet sig.

Udgifterne
Du bekymrer dig over udgifterne til 
dette forløb, hvilket du ikke har grund 
til. Politikere og embedsmænd er sat 
til at servicere borgerne, ikke om-
vendt. Embedsmændene er fastansat 
og modtager hverken flere eller færre 
penge, såfremt borgerne har klager 
over forvaltningen, selvom det så ta-
ger ti år at råbe dem op. Det har deri-
mod taget grundejerforeninger og be-
rørte borgere en umådelig masse tid, 
kræfter og sikkert også penge, inden 
dette problem er blevet løst.

Med venlig hilsen
John Keller-Larsen
Formand for Grundejerforeningen 
PILEHØJ.

Brevkassen ...

Næsten 50 forventningsfulde delta-
gere mødte fredag den 6. marts op i 
Fælleshuset til smagningen af over-
søiske vine med det lokale vinfirma 
Sæsonvine. 

Franskuddannet sommelier
Vi fik vinene præsenteret af Michael 
Kahr Jørgensen, som er franskuddan-
net sommelier med jyske rødder. Han 
har en mangeårig baggrund i vinbran-
chen i Frankrig og Danmark, og han 
holder af vin fra hele verden, så længe 
de er godt lavet.

Michael levede bestemt op til sit ryg-
te og fortalte levende og inspirerende 
om de forskellige vine, vi skulle sma-
ge. Der var både hvide og røde vine, 
og normalpriserne var fra 79- optil 
189 kr. men Sæsonvine havde lavet 
nogle virkelig gode tilbud på de vine, 
vi smagte, så der var mange, der be-
nyttede lejligheden og afleverede be-
stillinger. Der var også spændende 
smagsprøver på Saesonvines oliven-
olie, tapenader, foie gras og tartelli.

Det var en hyggelig aften med en 
rigtig god stemning ved bordene, og 
folk blev siddende efter smagningen. 
Snakken gik om de vine, vi havde 
smagt, og der blev smagt en ekstra 
gang på sjatterne.

Åbent hver fredag
Sæsonvine har åbent på Brydehusvej 
30A hver fredag fra 11.00 til 18.00, 
og der er altid gode tilbud på vine. Du 
kan også tilmelde dig deres nyheds-
brev på http://www.saesonvine.dk, 
så får du serveret tilbuddene én gang 
om ugen. 

Vinsmagningen var arrangeret 
af Egebjerg og omegns Ølmager 
og Vinbrygger lav sammen med 
Egebjergklubben.

Vinaftenen var 
en succes
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CO2-temaet er stadig aktuelt, og vi 
skal alle passe på vores miljø. En af 
måderne er at plante træer. Træerne 
opsamler og lagrer CO2 samtidig 
med, at de ”drikker” store mængder 
vand og således hjælper med til at 
undgå oversvømmelser, når vi udsæt-
tes for kraftige regnskyl. 

De store træer er måske plantet for 
mere end 100 år siden og er med til 
at give karakter til din have og hele 
det område, de står i. Træer og buske 
er også med til at skaffe ly til havens 
fugle, som til gengæld kvitterer med 
at holde utøj borte fra dine prydplan-
ter. Er det nødvendigt at fælde et stort 
træ i haven, så sørg i det mindste for 
at plante et nyt af hensyn til miljøet – 
og dine efterkommere.

Mange af blomsterne er blomsterløg 
som krokus, narcisser, hyacinter og 
vibeæg. Fik du ikke lagt dine forårsløg 
i efteråret, kan du med fordel drage 
nytte af blomsterne nu, og efter blom-
stringen er det helt i orden, at du læg-
ger løgene i havens bede - også selvom 
det ikke er ”højtid” for løgplantning. 

Du kan også lade løgene ligge tørt, kø-
ligt og lysfattigt, indtil de er helt i ro, 
for derefter at lægge dem direkte ned 
i jorden.

Havens træer og buske
En anden gruppe af havens planter, 
der også bebuder forår, er havens 

Ethvert blomsterudsalg lokker i disse uger med skønne opsatser 
af forårsblomster.  Det er tid til at begynde med havearbejde ...

træer og buske. Om nogle få uger be-
gynder de at springe ud - nogen med 
de lyseste grønne blade, andre med de 
smukkeste blomster. Missionen går 
ud på at gribe en skarp beskærings-
saks, og iføre sig gummistøvler, hue 
og handsker. 

Grene af fjeldribs, birk, magnolia, 
hjertetræet, prydkirsebær, mirabel-
le, sydbøg, pilen, forsytiaen og rød 
ribes skal i en stor vase med masser 
af vand. Så skal de stå køligt i op til 
en uges tid, eller indtil knopperne be-
gynder at røre på sig. Nu kan de flotte 
grene indtage førstepladsen på fami-
liens fælles tilholdssted og pryde om 
det snarligt forestående forår.

Gode råd
# Gå kasserne med gemte rodfrugter 
og løg igennem. Kassér de rådne af-
grøder og læg dem, der duer, i en ren 
kasse

# Plant de første krukker til med dejli-
ge forårsløg som krokus, vibeæg, nar-
cisser og hyacinter

# Fik du ikke plantet den nye hæk i 
efteråret, så gør det bare nu. Dit ha-
vecenter kan sagtens levere barrodede 
planter lige nu

# De allertidligste stauder begynder 
at røre pa sig, og påskeklokkerne er 
snart ved at springe helt ud. Gå be-
dene igennem og fjern evt. bunker of 
blade, så de nye spirer kan komme op 
i lyset

# Er du til chili, tomater og peberfrug-
ter, så skal du så dem ved min 20 gra-
der et lyst sted i din bolig

# Er havemøblerne ok? Hvis ikke skal 
de måske repareres, kasseres eller 
bare vaskes? 

# De elektriske haveredskaber kan ef-
terses og smøres, hvor der er bevæge-
lige dele 

# Fik du ikke bygget højbedet færdigt 
sidste år, så er det bare om at komme 
i gang

# Står du og mangler en gave til en 
barnedåb, fødselsdag eller bryllups-
dag, så er der gode råd og spændende 
lejlighedstræer i dit havecenter.

Har du styr på din have?

Af: Marianne Bachmann Andersen
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