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Foreninger og kontaktmuligheder
Egebjergklubben

Egebjerg og Omegns
Ølbrygger & Vinmagerlav

Formand: Mette Raaschou-Nielsen;
bestyrelsen@egebjergklubben.dk
www.egebjergklubben.dk

Leje af lokaler i Egebjerg Fælleshus?
Reservation af Fælleshuset kan
ske torsdage kl. 20-21, når der er
torsdagstræf.
Når TorsdagsTræf holder lukket
på grund af ferie eller arrangementer, 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 reservationsgebyr.
Der udlejes ikke til ungdomsfester.
For medlemmer af tilknyttede foreninger er der trådløst net. Password udleveres i baren eller af
den tilsynsførende.
EGEBJERG FÆLLESHUS
Agernhaven 8, 2750 Ballerup
post@egebjergfaelleshus.dk

Oldermand: Leif Poll;
l.poll@mail.dk

Blomstervennerne

Egebjerg Sportsklub

Formand: Elise Quottrup;
frantsquottrup@outlook.dk

Formand: Erik Neergaard;
formanden@egebjergsportsklub.dk

Egebjerg Bridgeklub

Foreningen til Pinsens
bevarelse

Formand: Dan Bartholdy;
bibidan@webspeed.dk

Præsident: Benny Lyng Rasmussen;
Benny Lyng@youmail.dk

Egebjerg Billardklub
Formand: Flemming Peters;
lfpeters@youmail.dk

Seniorklubben
Formand: Flemming Adrian;
fleve@webspeed.dk

Til kalenderen
November
Torsdag d. 26/11

Familiespisning, tilmelding 23/11

December
Torsdag d. 3/12

Julehygge, billet kan købes 17-29/11

Torsdag d. 17/12

Sidste torsdagstræf før jul

Januar
Mandag d. 4/1

Deadline Egebjergbladet

Torsdag d. 14/1

Første torsdagstræf efter jul

Torsdag d. 28/1

Familiespisning, tilmelding 25/1
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Annoncepriser
Størrelse i mm

www.egebjergfaelleshus.dk

Pris

Farvetillæg

Størrelse i mm

Pris

Farvetillæg

42,5 x 60

95 kr.

30 kr.

58 x 188

320 kr.

100 kr.

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.

For annoncering skriv til bladet@egebjergklubben,dk

Julestue 2015
Kom til Julestue og få din unikke juledekoration.

Blomstervennerne er en forening med ca. 25 medlemmer, der mødes den første mandag hver måned i Egebjerg Fælleshus.
Her fremstilles blomsterdekorationer og andre blomsteremner.
Alle medlemmer har mange års erfaring med blomsterkunsten. Der er ingen undervisning - man inspirerer hinanden.
Det er nu 15. gang, at foreningen afholder julestue. Hvert år kommer mange fra nær og fjern for at
købe årets adventskrans eller juledekoration, og foreningen er meget glad for den store succes. I de
forløbne år er der afholdt mange udstillinger og demonstrationer af kendte blomsterdekoratører.
Da der naturligt sker frafald af medlemmer, har foreningen plads til nogle få nye. Hvis nogen har lyst,
er man velkommen til en snak med foreningens formand Elise Quottrup på årets julestue.
Julestuen afholdes i Egebjerg Fælleshus lørdag den 21. og søndag den 22. november
begge dage mellem klokken 10 - 15.
Julestuen sælger blandt andet adventskranse, juledekorationer, julepynt, nisser og masser af andre
gaveideer.
Der er også tombola.
Begge dage kan man, for at komme i ekstra julestemning, købe æbleskiver, gløgg og kaffe.
Vi ses til julestue….
Blomstervennerne -

en blomsterdekorationsforening

EGEBJERG SPORTSKLUB
BYENS BEDSTE BADMINTON

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

Julehygge i torsdagstræf den 3. december 2015 kl. 18.30
Egebjergklubben inviterer igen i
2015 til julehygge, hvor vi sammen spiser lidt god mad, hygger
med ”naboen” og ønsker hinanden GLÆDELIG JUL..

Vi glæder os til at se dig/jer den
3. december kl. 18.30 – medbring
julehumør og evt. nissehue.

Buffet’en vil omfatte mange af de
traditionelle retter, der hører til en
”rigtig julefrokost” og vi har naturligvis sørget for et flot pyntet lokale med juletræ osv..

Egebjergklubben.

Akkompagneret af Ole Mouritsen
ved klaveret synger vi nogle af de
gamle julesange og danser om
juletræet.
Drikkevarer – vin, øl og vand –
kan købes til jule-rimelige priser.
Billetter á 150 kr. kan købes i
Torsdagstræf og i Egebjerggrillen, Egebjergvej 72,
fra den 17. november 2015 til
og med den 29. november.
Det begrænsede antal billetter vil
blive solgt efter først til mølle
princippet.

På juleglædeligt gensyn.

Nyt kryds ved Ring 4 og Klausdalsbrovej skal…….....
Vejdirektoratet gik i april i gang
med at ombygge krydset mellem
Klausdalsbrovej, Nordbuen og
Ring 4 i Ballerup. Målet er at få
løsnet op trafikken, der især skaber problemer i myldretiden.
Samtidig benyttes lejligheden til
at opgradere den eksisterende
cykelsti på strækningen langs
Ring 4 til en supercykelsti.
Alle fire grene af krydset vil blive
ombygget, ligesom signalanlægget vil blive optimeret, så det
samlede anlæg vil kunne afvikle
mere trafik ad gangen.

vognbaneforløb.

skehalse.

Vejdirektoratet opfordrer alle trafikanter til at holde øje med skiltningen i krydset og vise hensyn i
myldretiderne. ”Vi forsøger naturligvis at gøre arbejdet færdig så
hurtigt som muligt og med færrest
mulige gener for trafikanterne.

Over weekenden 13. - 16. november lukkes adgang til krydset
fra Nordbuen og Klausdalsbrovej.
Ring 4 bliver åben til trafik. Formålet med det er til at lave de
heller og signal arbejde færdig
midt i krydset. Der bliver arbejdet
24 timer om dagen og det vil spare ca. 2 måneders almindelig arbejde, hvis vi skal holde krydset
åben i hele forløbet”.

Projektet koster i alt 12 mio. kr.
og finansieres gennem Transportaftalen 2013, Pulje til bedre
kapacitet og bekæmpelse af fla-

Med ombygningen bliver krydset
desuden dimensioneret til modulvogntog, så de store lastbilstransporter kan bruge krydset. På
Nordbuen og Klausdalsbrovej
sættes farten ned til 60 km/t.
Arbejdet startede i uge 15 i april
og varer frem til december 2015.
Derefter holder arbejdet pause
indtil sommeren 2016, hvor det
øverste lag asfalt - slidlaget lægges.
Trafikanter i krydset vil opleve en
del gener i forbindelse med det
nødvendige arbejde. Det drejer
sig bl.a. om nedsat hastighed og
perioder med ændrede

Følg os på facebook

Egebjerg Klubben

…løsne op for myldret
Facts:

Præcisering:

 Tidsplan er april – dec. 2015
med nyt slidlag om foråret 2016.

I sidste nummer af Egebjergbladet skrev vi under overskriften
”heldet følger de tossede”, at
annoncører kunne få hjælp til
design af annoncerne.

 Entreprenør er Per Aarsleff
 Omfattende trafikafvikling da
krydset skal udvikles i alle 4 retninger. Der vil være nogle forstyrrelser i anlægsperioden, specielt i
opstarten indtil folk finder ud af
det. (VD gør alt de kan til at minimere forstyrrelser)
 Gasledning i Nordbuen blev flyttet i efterår 2014, så at Nordbuen
kunne udvikles til flere spor.
 Udføres sammen med opgradering af cykelstien langs Ring 4,
som bliver opgraderet til en Super Cykelsti.
Yderligere oplysninger:
Projektleder Neal McMullan, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3747
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3621

Formuleringen har vist sig at
give anledning til nogen diskussion.
Vi skal derfor præcisere, at et
eventuelt vederlag går til Egebjergbladets slunkne kasse.
”Eventuelt”, da det vil være mere sædvane, at Erik Hagen designer annoncerne pr. kulance.
Formand for Egebjergklubben
Mette Raaschou-Nielsen

Så var der BANKOOOO!!!
Søndag den 1. november slog
Egebjergklubben igen dørene op
for det traditionsrige, hyggelige
og godt tilrettelagte familiebanko.

langt og spændende spil, blev det
Bibi der kunne råbe BANKO!
Tillykke til Bibi.

Igen i år var der bagt masser af
kager som blev solgt sammen
med kaffe, øl og vand til yderst
rimelige priser.
Der blev spillet 7 spil , og i alle
spil var der masser af præmier til
1 række, 2 rækker og den fulde
plade. Og i alle spil var der sidegevinster. I 7. og sidste spil var
den store og fine kurv på spil, og
efter et

Tv:
Bibi med hovedgevisten,
en kæmpe
kurv med alt til
julen.

Tv: Erik og Karin,
der styrende spillene
med myndige stemmer...

1000 tak til de frivillige der stabler
sådan et arrangement på benene, og hjælper med at få det afviklet. Vi hyggede os med familien og med kvarterets øvrige beboere.
Nete Gabel.

Findes der trolle og nisser?
I maj blev der fortalt om de fine
trolde Eva Kielgast havde sat op i
træerne!
Så en dag, da jeg havde børnebørnene på hhv. 3 og 7 år, måtte
vi på trolde-jagt. Vi ledte og ledte.
Selv om jeg havde belønning
med, fandt vi ingen trolde!
Det var øv, men belønningen forsvandt dog alligevel 

Det er en god måde at få benene rørt. Så gå på TROLDEJAGT!!
Kondistien har også altid været
en god måde at få børnene
rundt i skoven på, men den er
desværre i dårlig stand.
Tak til Eva for TROLDETUREN.
Hilsen Bodil Ringsmose.

Senere fik jeg fat på Eva, og fik
forklaret og vist hvor de er.
Man skal gå ind fra Udbakken.
Skoven er jo stor når man ikke
aner hvor man skal lede.
Så den første søndag i efterårsferien, havde jeg igen pigerne, og
så var der igen trolde-jagt på programmet!
Vejret var med os. Og lykken også. Vi fandt en masse trolde. Fik
belønning hver gang! Mødte en
masse mennesker og hunde, der
ligesom os nød det gode vejr.
Nogen kendte til troldene, andre
ikke. Selv dem der sad på bænken, lige under en trold, anede
ikke den var der. Den sidste trold
sagde den yngste af pigerne godt
nok var en ugle!
Man har da lov til at bruge fantasien!!

I december kan man møde NISSE-TROLDE, hvis man er heldig!

ANNONCE - ANNONCE - ANNONCE
Alt kan blive sat til salg, når dåbsattesten bliver for gammel……….
Da vi købte den skønneste byggegrund ved Hareskoven i 1976, var vi overbeviste om at vi ville bo dette sted resten af
livet.
Vi havde startet virksomhed i Skovlunde og var vokset ud af huset der, rent pladsmæssigt, hvorfor vi planlage nyt stort
hus, hvor både virksomhed og familie på 5 personer kunne være.
Med hjælp fra Arkitekt Bent Eggert og Ingeniør Arne Christensen fik vi tegnet et hus på 146 m 2 kælder, 146 m2 stue og
100 m2 på 1. sal.
Nu mere end 40 år efter må vi indrømme at huset er for stort, og trapperne kld./stue og stue/1. sal er en dårlig cocktail til
hofter og knæ der er kommet op i 70'erne!
Derfor er huset sat til salg gennem EDC og netop nu, og som det fremgår af annoncen nedenfor, kan alle oplysninger
hentes på nettet!
Da vi ved at læsere af Egebjergbladet ser hvad der sker i vort område, vil vi tilbyde at I kan kontakte ejendomsmægler
eller os, Kirsten og Knus Mathiesen, da vi med glæde vil åbne vort hus, så alle ser hvad huset rummer.
Ønsker I nu at komme så tæt på Hareskoven som I overhovedet kan, så ring på nedenstående telefonnummer
og vi vil med glæde og uforpligtende vise huset frem!
Med venlig hilsen
Kirsten og Knud Mathiesen
Ved Skovgærdet 62
Hareskoven
2750 Ballerup
Tlf.: 25231487 eller 44681344
mail: knud.mathiesen@mail.dk

Familiespisning omkring nytår
Sidste familiespisning i 2015
Torsdag den 26. november kl. 17.30 serverer vi (efter aftale) Risengrød med smørklat, kanelsukker og saftevand samt æbleskiver til dessert.
Pris: 25 kr. pr. voksen og 10 kr. pr. barn 2-11 år.
HUSK tilmelding senest mandag den 23. november på familiespisning@egebjergklubben.dk (OBS! Ingen bindestreg) eller på Facebook.

Første familiespisning i 2016!
Vi fortsætter de hyggelige torsdage med familiespisning den sidste torsdag i måneden. – Og selvom vi skriver
2016 er priserne stadig 25 kr. pr. voksen og 10 kr. pr. barn 2-11 år.
Første gang bliver Torsdag den 28. januar 2016 kl. ca. 17.30.
Menuen er endnu ukendt, men mon ikke det bliver godt for forventningsfulde ganer i alle aldre! Der serveres
postevand til maden. Det vil dog naturligvis også være muligt at købe andre drikkevarer i baren.

HUSK tilmelding senest mandag den 25. januar:

eller Facebook.

