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Sæsonen åbner med grill-picnic, side 3 

Er du den nye redaktør for Ege-

bjergbladet? Læs side 3 & 7 



Leje af lokaler i Egebjerg Fæl-
leshus? 

Reservation af Fælleshuset kan 
ske torsdage kl. 20-21, når der er 
torsdagstræf. 
 
Når TorsdagsTræf holder lukket 
på grund af ferie eller arrange-
menter, kan man på 
www.egebjergfaelleshus.dk læse 
om hvordan, man skal forholde 
sig. Se under ”Regler for leje”. 
 
Priser for leje af Fælleshuset: 
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 
 
Husk at medbringe 150 kr. til re-
servationsgebyr.  
 
Der udlejes ikke til ungdomsfe-
ster.  
 
For medlemmer af tilknyttede for-
eninger er der trådløst net. Pass-
word udleveres i baren eller af 
den tilsynsførende. 

Egebjergbladet  

Udgivet af Egebjergklubben, 

Redaktør: Mette Raaschou-Nielsen 

bladet@egebjergklubben.dk 

Redaktionsudvalg: Finn Madsen, 
Erik Pedersen & Mette Raaschou-
Nielsen. 

Tryk: RC Grafisk 

Distribution: Per Groth Andersen, 

Oplag: 840 ekspl. 
www.egebjergklubben.dk 

Vi tilstræber fortsat at kunne 

udsende Egebjergbladet.  

I så fald er 

 

DEADLINE  
for næste nr.  

31. august 2015 

Læs mere på 

næste side 

 

EGEBJERG FÆLLESHUS 

Agernhaven 8, 2750 Ballerup 
post@egebjergfaelleshus.dk 

Annoncepriser 
Størrelse i mm Pris Farvetillæg Størrelse i mm Pris Farvetillæg 

42,5 x 60 

42,5 x 124 

88 x 60 

88 x 124 

 95 kr. 

 180 kr. 

 180 kr. 

 320 kr. 

 30 kr. 

 50 kr. 

 50 kr. 

 100 kr. 

58 x 188 

133,5 x 188 

270 x 188 

320 kr. 

480 kr. 

650 kr. 

100 kr. 

150 kr. 

200 kr. 

For annoncering skriv til bladet@egebjergklubben,dk 

Foreninger og kontaktmulighederForeninger og kontaktmuligheder  

Egebjergklubben 
Formand: Mette Raaschou-Nielsen; 

bestyrelsen@egebjergklubben.dk 

www.egebjergklubben.dk 

Blomstervennerne 
Formand: Elise Quottrup;  

frantsquottrup@outlook.dk 

Egebjerg Bridgeklub 
formand: Dan Bartholdy; bibi-

dan@webspeed.dk 

Egebjerg Billardklub 
Formand: Flemming Peters;  

ifpeters@youmail.dk 

Egebjerg og Omegns  

Ølbrygger & Vinmagerlav 
Oldermand: Leif Poll;  

l.poll@mail.dk 

Egebjerg Sportsklub 
Formand: Erik Neergaard;  

formanden@egebjergsportsklub.dk 

Foreningen til Pinsens  

bevarelse 
Præsident: Benny Lyng Rasmussen; 

Benny Lyng@youmail.dk 

Seniorklubben 
Formand: Flemming Adrian;  

fleve@webspeed.dk 

www.egebjergfaelleshus.dk 

http://www.egebjergfaelleshus.dk/
mailto:post@egebjergfaelleshus.dk


Sidste gang var vi næsten 30 del-

tagere, vejret var godt, så vi dæk-

kede bord udenfor, og det var 

rigtig hyggeligt.  

Det er gratis at deltage, så der 

skal ikke købes billetter eller til-

meldes i forvejen, men vi forven-

ter selvfølgelig, at I køber jeres 

drikkevarer i baren. 

Velkommen til endnu en hyggelig 

aften, hvor naboer, genboer, bag-

boer  m.fl. er meget velkomne. 

Egebjergklubbens bestyrelse 

GrillGrill--picnic i augustpicnic i august  

RedaktørskifteRedaktørskifte  

Ingen tilmelding, gratis deltagelse,,,  

Hvis du ikke er så vant til at grille, 

er der helt sikkert en anden, der 

gerne vil hjælpe.  

Vi sørger for, at grillen er varm, 

og der bliver dækket bord med 

tallerkener, glas og bestik, så du 

slipper også for opvasken. Baren 

er åben med vin, øl og sodavand 

til de sædvanlige rimelige priser, 

og hvis det bliver regnvejr, så 

sætter vi bare en parasol over 

grillen. 

På torsdag den 20. august tæn-

der Egebjergklubben derfor igen 

op i den store grill udenfor, og fra 

klokken 18.00 er den klar til brug. 

Du skal selv komme med dine 

bøffer, koteletter, pølser eller 

hvad du vil have, og du skal selv 

stege det på grillen. Du skal selv-

følgelig også have det tilbehør, 

du vil have til kødet med.  

Ses vi til picnic 

den 20. august? 

Egebjergbladet søger ny redaktør! 

Vesna Keller-Larsen meddelte mig desværre umiddelbart før sommer-

ferien at hun ikke ønskede at fortsætte som redaktør af Egebjergbladet. 

Bestyrelsen og redaktionsudvalget har hen over sommeren haft forskel-

lige muligheder i spil, dog uden at nå en løsning. 

Undertegnede har efter bedste evne sammensat dette nummer af Ege-

bjergbladet, men har ikke mulighed for at fortsætte. 

Vi søger derfor en ny redaktør! 

På midtersiderne kan du læse mere om det skulle være noget for dig. 

Indtil videre vil jeg opfordre til at følge med på hjemmesiden og face-

book, da vi ikke kan garantere, hvornår næste nummer er på gaden. 

Mette Raaschou-Nielsen (formand, Egebjergklubben) 



KonkurrenceKonkurrence  

Her skulle have været en artikel 

om en af de erhvervsdrivende i 

Egebjerg, men grundet sommer-

ferie er det ikke lykkedes at få det 

i stand. 

Det giver mulighed for en lille 

konkurrence. 

Svar på nedenstående opgaver 

og deltag i konkurrencen om et 

gavekort på en gratis vand eller 

øl pr. opgave. Dvs. i alt 3 præmi-

er. 

Gavekortene kan indløses ved 

næste arrangement du/I deltager 

i sammen med Egebjergklubben 

inden 31. december 2015.  

Send dit svar på email til  

konkurrence@egebjergklubben.dk 

senest den  24. august 2015. 

Vinderen/vinderne udtrækkes  i 

forbindelse med Familiespisning 

den 27. august 2015 og vil blive 

offentliggjort på 

www.egebjergklubben.dk og på 

facebook den følgende weekend. 

Opgave 2: 

Der er også brugt mange tegnin-

ger i dette nr..  

Spørgsmål: 

Hvormange tegninger er der i 

dette nummer? 

(foto eller tegninger i annoncer 

samt tegninger på denne side 

skal ikke tælles med).  

Opgave 1: 

Med dette nummer af Egebjerg-

bladet går vi digitalt. Vi henviser 

til hjemmesiden og vi er på face-

book. Derudover vil du kunne se 

flere QR-koder i bladet. 

QR-koderne skal gøre det lettere 

at komme direkte på hjemmesi-

den eller til en email. 

Spørgsmål: 

Hvormange forskellige QR-koder 

er der? 

(koderne på denne side skal ikke 

tælles med). 

Opgave 3 

Sommertid er også grill-tid og 

således også i Egebjergklubben. 

 

Spørgsmål: 

Hvormange bøffer (grillbøffer!) 

kan man finde i dette nummer af 

Egebjergbladet? 

(tæl ikke denne side med). 

??? 
??? 

??? 



Familiespisning den 27. augustFamiliespisning den 27. august  

Findes der noget bedre end at 

komme hjem fra arbejde med 

trætte børn og så møde duften af 

god  mad og et dækket bord—

uden selv at skulle have fat i gry-

der, potter og pander?  

Nej, vel? 

Det er netop konceptet med fami-

liespisning den sidste torsdag i 

måneden. 

Glade børn og andre barnlige 

sjæle, der guffer lækker mad—

det er sådan jeg har oplevet de 

efterhånden mange gange, vi har 

spist sammen i Fælleshuset. 

Desværre må jeg undvære denne 

hyggelige aften i august, men jeg 

håber, at mange andre vil sikre at 

traditionen føres videre i den 

kommende sæson. 

Hvad menuen står på i denne 

måned er endnu uvist, men mon 

ikke både børn og voksne får de-

res smagsløg tilfredsstillet. 

Det koster 25 kr. pr. person over 

12 år, børn i alderen 2-11 år ko-

ster 10 kr, mens børn under 2 år 

er gratis. 

Der bliver serveret postevand til 

maden. Hvis lysten er til andre 

drikkevarer, vil baren være åben 

til de sædvanlige rimelige priser. 

Vi beder om at man ikke tager 

egne drikkevarer med. 

I Fælleshuset, Agernhaven 8, kl. 17.30 

Tilmelding på facebook  

eller på email til  

familiespisning@egebjergklubben.dk 

Mon I skal have pandekager? 

Har du/I tid og lyst til en gang 

imellem at kokkerere til familie-

spisning, hører vi meget gerne fra 

dig/jer. 

Selv om vi har gode kræfter, der 

både synes, at det er hyggeligt 

og sjovt at lave mad til mange, så 

vil vi rigtig gerne kunne afløses 

eller bare have hjælp ind imellem. 

Det kunne også være, at du/I har 

en god idé til almindelig hver-

dagsmad, der kan laves på et 

rimeligt budget og i større mæng-

der. 

Kokke og køkkenskrivere  

Skriv en email på familiespis-

ning@ege-bjergklubben.dk eller 

på facebook. Vi glæder os til at 

blive inspireret. 

Mette Raaschou-Nielsen 

Hvornår var det nu? 

Nåhhh jo! 
Sidste torsdag i måneden! 

Husk tilm
elding senest: 

Mandagen fø
r =

 den 24/8 

Skriv antal børn og voksne! 



Kom og oplev en eftermiddag 
som spejder fuld af sjov, leg og 
nye venner.  

 
 
Du kan blandt andet stå til søs og 
opdage nogle af hemmeligheder-
ne i vores lille sø. 
 
Er du god til forhindringsløb? Så 
prøv vores. Her er det nødvendigt 
at samarbejde.  
 
 
Bål og mad på bål bruger vi me-
get tid på. Du får mulighed for at 
smage noget af det, vi kan lave. 
Måske er det her, du skal have 
pandekager? 
 
 
Kender du Angry Birds?  
Har du prøvet at spille det på en 
mark? Det er super sjovt. 
Kom selv og prøv. 
 
Tømmerflåder,  
 
Sæbekassebiler, 
 
- og meget andet.  

Har du spørgsmål, så skriv eller 

ring til  

Mia Varming Rangholm,  

Tlf. 2720 0668,  

spejder@gmail.com  

Det hele foregår hos  

Ballerup Gruppe, DDS, 

Pæremose Havn,  

Pæremosevej 37 C 

Lørdag den 22. august 

kl. 14-16 

Det hele er gratis, så du skal 

bare have tøj med at være ude. 

Alle er velkomne—store og små. 

Er du rigtig sej og vil prøve at 

overnatte sammen med spejder-

ne, så er du meget velkommen.  

Men så må du tilmelde dig.  

Læs mere om tilmelding til over-

natning på ballerup.spejder.dk/

sommer 

 

 

 

God fornøjelse  

Mette Raaschou-Nielsen 

(’gammel’ spejder) 

Åbent Hus hos Spejderne  Åbent Hus hos Spejderne    



Går du med en redaktør i maven? 

Egebjergbladet søger redaktør eller redaktionsgruppe! 

JobopslagJobopslag   

Egebjergbladet retter sig mod 

beboerne i 10 grundejerforenin-

ger i Egebjerg dvs. i alt ca. 800 

husstande. 

Bladet udgives af Egebjergklub-

ben med støtte fra alle de 10 

grundejerforeninger. 

Formålet med Egebjergbladet er 

bl.a. at 

 Videregive vigtig information  

 Orientere om arrangementer 

 Bringe artikler til gavn for be-

boerne 

 Inspirere til godt naboskab 

 Give lokale erhvervsdrivende 

mulighed for at annoncere 

Bladet udkommer i øjeblikket 10 

gange om året efter en udgivel-

ses- og tidsplan, der fastlægges 

et halvt år frem i samarbejde med 

Egebjergklubbens bestyrelse. 

Artikler og billeder kommer fra 

private, foreninger og ind imellem 

også fra virksomheder. 

Annoncører kontakter os enten 

selv eller vi kontakter dem. ”Vi” 

omfatter Egebjergklubbens besty-

relse og andre i området. 

Redaktionsudvalget hjælper med 

ideer til artikler og indlæg samt 

evt. kontakt til skribenter. Det kan 

også hænde, at de selv skriver 

nogle af indlæggene.  

Udvalget hjælper også med kor-

rekturlæsning. 

Efter korrektur sendes bladet til 

trykkeriet i pdf-format. 

Vi søger en person eller en 

mindre gruppe af personer,  

der har lyst til at prøve kræfter 

med redaktør-fagets forskellige 

opgaver. 

Du/I kan have prøvet det før eller 

være nye på området. Vi hjælper, 

så du/I kan komme godt i gang. 

Det kunne være spændende, 

hvis I er flere, der har lyst til at 

prøve sammen. 

Det blad, som du sidder med i 

hånden er skrevet og lay-out’et i 

Office-programmet Publisher, 

som Egebjergklubben har licens 

til. Har du allerede erfaring med 

og adgang til andre programmer, 

er du velkommen til at bruge 

dem. 

Du får mulighed for i meget væ-

sentlig omfang at sætte dit eget 

præg på bladet.   

Hvis du eller I er interesserede—

eller bare vil høre mere, så  

kontakt Erik Pedersen fra redakti-

onsudvalget  på tlf.3060 7358.  

 

 

 
Mette Raaschou-Nielsen 

Formand, Egebjergklubben 

Skal dette virke-

lig være det  

sidste nummer? 



 

Den 23. juni lagde Fælleshuset 

traditionen tro lokaler til Egebjerg-

klubbens Skt. Hans arrangement. 

Selv om det var en tirsdag, så var 

vi næsten 40, der så frem til en 

hyggelig aften. 

Efter en kort velkomst af vores 

formand Mette Raaschou-Nielsen 

kunne vi hver især modtage den 

lækre bøf mod at aflevere billet-

ten. Bøfferne blev forberedt med 

krydderier og grillolier, før de med 

kyndige hænder blev bragt videre 

til den videre skæbne på grillen.  

 

Efter spisningen var det tid til at 

gå over til Fællesvirkes bål ved 

Teglværksøen, hvor vores borg-

mester Jesper Würtsen holdt bål-

talen.  

Den meget regn i dagene op til 

Skt.Hans gjorde, at det viste sig 

noget svært at få gang i bålet, 

men så kan man jo hygge lidt 

med musik og anden underhold-

ning. Fællesvirket havde som 

sædvanlig lavet et godt arrange-

ment. 

Der var mange, der valgte at gå i 

Fælleshuset på vejen hjem, hvor 

snakken og hyggen fortsatte.  Det 

blev sent, før baren kunne lukke. 

Finn Madsen 

Midsommerfesten i 

Egebjergklubben 

Det var dansk sommervejr, de 

havde lovet regn, men det var fint 

vejr, da vi skulle til at stege de 

flotte bøffer (bemærk den omhyg-

gelighed kødet håndteres med). 

Vi havde ellers garderet os og sat 

parasolfoden frem, så vi hurtigt 

kunne sætte parasollen over gril-

len, hvis det skulle begynde at 

regne.  

Der var igen i år lavet et flot salat-

bord, der var god omsætning i 

baren, så stemningen var god, og 

snakken gik lystigt ved de flot 

pyntede borde. 



Spil badminton i Egebjerghallen i 11 måneder for kun kr. 250,-. 

 

Vi er primært en forening for motionister, men alle er velkomne. 

 

For at udnytte hallen bedst muligt, spilles der double. Såfremt der er ledige     
baner, kan der dog også spilles single. I bedes selv finde makkere. 

 

Ud over den faste spilletid, arrangerer Egebjerg Sportsklub juleturnering med  

efterfølgende julefrokost. Sidst på sæsonen spilles der klubmesterskab. 

 

Har dette din interesse ? 

 

Se på hjemmesiden www.egebjergsportsklub.dk – m.h.t. ledige baner. 

Udfyld indmeldelsesblanket. 

Hvis der skulle være spørgsmål, kan du skrive til 
post@egebjergsportsklub.dk 

          eller ring til vor baneforvalter Inge på tlf. 27 26 98 64. 

 
På gensyn i Egebjerg Sportsklub. 

 

Venlig hilsen 

BESTYRELSEN                                                                                                                            

EGEBJERG SPORTSKLUB EGEBJERG SPORTSKLUB   

BYENS BEDSTE BADMINTON 

http://www.egebjergsportsklub.dk
mailto:post@egebjergsportsklub.dk


Ny hjemmesideNy hjemmeside  

Har du set Egebjergklubbens 
nye flotte hjemmeside? 

 
Egebjergklubben har fået ny 
hjemmeside med nyt layout. 
Hjemmesiden findes som tidlige-
re på adressen 
www.egebjergklubben.dk. 
 

 

 

 

På hjemmesiden findes blandt 

meget andet information om Ege-

bjergklubben samt nyeste og æl-

dre versioner af Egebjergbladet. 

Arrangementer i Egebjergklubben 

vil fremover fremgå af Aktivitets 

kalenderen, med en nærmere 

beskrivelse under Kommende 

arrangementer.  

Under Afholdte arrangementer 

kan billeder fra de forskellige ar-

rangementer ses. 

Hjemmesiden er under opbyg-

ning og vil gradvis blive opdateret 

med billeder og dokumenter fra 

de gamle arkiver.  

Webmaster 

(web@egebjergklubben.dk) 

 

 

Egebjerg Klubben 

...Og du kan også finde 

os på facebook. 

Pfft….husk at 

følge med på 

hjemmesiden 

….især hvis 
dette er sidste 

nummer 

http://www.egebjergklubben.dk


Hver torsdag er der Torsdags-

Træf i Fælleshuset fra klokken 

19.30. 
Det er Egebjergklubbens besty-

relse, der står i baren, hvor der 

kan købes øl, sodavand og vin til 

meget rimelige priser.  

Alle er velkommen til at komme 

forbi og få en sludder med nabo-

en – hvis de ikke er der, kan det 

jo være, de vil med næste gang.  

TorsdagsTræfTorsdagsTræf  
..starter igen fra den 20. august 

Der er mulighed for at spille dart 

og andre spil, og mellem 20.00 

og 21.00 kan du aftale leje af lo-

kalerne, hvis du har brug for det – 

se priser og betingelser på side 2 

i Egebjergbladet eller på  

www.egebjergfaelleshus.dk 

 

 

 

 

 

 

 

KongernesKongernes  

JellingJelling  
MIN sommer bød på blandt andet 

en tur til Jelling, - Kongernes Jel-

ling. 

Det er mange år siden jeg sidst 

har været i Jelling, men det var 

en stor oplevelse at se det igen. 

Der er bygget et flot museum, der 

på mange forskellige måder for-

tæller historier fra dengang for 

længe, længe siden. 

Der er noget for alle aldre. En 

oplevelse, hvor flere sanser bliver 

brugt. 

Start med at lytte til de gamle 

sagn ved det elektroniske ildsted. 

Så er scenen sat. 

God tur til Kongernes Jelling! 

Mette Raaschou-Nielsen  



Egebjerg Klubben 

Til kalenderenTil kalenderen  
August 

Torsdag d. 20/8 Grill picnic 

 TorsdagsTræf åbner 

Torsdag d. 27/8 Familiespisning   Tilmelding 24/8 

Mandag d. 31/8 Deadline, Egebjergbladet  Se side 3 & 7 

September 

Torsdag d. 24/9 Familiespisning   Tilmelding 21/9 

Oktober 

Mandag d.   5/10 Deadline. Egebjergbladet Se side 3 & 7 

Torsdag d. 29/10 Familiespisning    Tilmelding 26/10 

November 

Søndag d. 1/11 Banko 

Mandag d. 2/11 Deadline, Egebjergbladet Se side 3 & 7 

Torsdag d. 26/11 Familiespisning   Tilmelding 23/11 

December 

Torsdag d. 3/12 Julehygge 


