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Foreninger og kontaktmuligheder

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.

Egebjergklubben
Formand: André Westh;
bestyrelsen@egebjergklubben.dk
www.egebjergklubben.dk

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

Blomstervennerne
Formand: Elise Quottrup;
frantsquottrup@outlook.dk

Egebjerg Sportsklub
Formand: Erik Neergaard;
formanden@egebjergsportsklub.dk

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

Foreningen til Pinsens
bevarelse
Præsident: Benny Lyng Rasmussen;
Bennylyng@youmail.dk

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

Seniorklubben
Formand: Flemming Adrian;
fleve@webspeed.dk
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Der udlejes ikke til ungdomsfester.
Der er trådløst internet (WiFi) i
Fælleshuset. Adgangskode udleveres
i baren eller af den tilsynsførende.

Følg os på facebook
DEADLINE
for september

22.08.2016
EGEBJERG FÆLLESHUS
Agernhaven 8, 2750 Ballerup
post@egebjergfaelleshus.dk

Egebjerg Klubben

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.

88 x 124

320 kr.

100 kr.

For annoncering skriv til bladet@egebjergklubben,dk

TorsdagsTræf i Fælleshuset starter igen fra den 18. august ,
og som sædvanlig med en hyggelig grill aften i Egebjergklubben
På torsdag den 18. august tænder Egebjergklubben 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 selvfølgelig også have det tilbehør, du vil have til kødet med. 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, og du slipper også for opvasken, for vi skal nok rydde op bagefter. 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.
Det er gratis at deltage, så der skal ikke købes billetter eller tilmeldes i
forvejen, men vi forventer selvfølgelig, at I køber jeres drikkevarer i baren.
Vi glæder os til at se dig, og du må selvfølgelig meget gerne tage naboen
med.

Egebjergklubbens bestyrelse

Familiespisning 25. august kl. 17.30 med græsk inspireret mad
Har du lyst til at genoplive ferieminderne, eller har du bare lyst til et måltid uden at skulle bekymre dig om indkøb og
madlavning?
Menuen er pastitsio - en traditionel græsk ovnret med makaroni og kødsovs - med en grøn
salat til.
Der vil være kander med vand på bordene og mulighed for at købe øl / vin / vand til
rimelige priser
Tilmeld Jer på familiespisning@egebjergklubben.dk senest mandag den 22. august
Priserne er de sædvanlige 25 kr. pr. voksen og 10 kr. pr barn på 2 – 11 år.

På tur med Seniorklubben – Gyrstinge Skovkro og Tadre Mølle
I år var det planlagt at skovturen skulle finde sted tirsdag den 5. juli, mødested i Egebjerg Fælleshus kl. ca. 11.30 og afgang ca. 12.00. Turen skulle foregå med Ballerup Turister. Da vi sluttede os til selskabet, blev vi bl.a. mødt af Inge, med
en bakke hvorpå der stod en del små glas. Tillykke med dagen!
Vejrudsigten lovede ikke for godt, nærmest kunne vi forvente regn det meste af dagen, så uheldige blev vi heldigvis ikke.
Alle var ombord i bussen ti minutter i 12, og snakken gik lystigt.
Turen til Gyrstinge gik for det meste på store veje og godt en time senere var vi ved Skovkroen. Vi blev budt velkommen af kromutter og bænket i et lokale – kun til vores brug – der var dækket op til 29 personer og ret hurtig kunne vi
afgive bestilling på bevare til maden = buffet. Mens vi sad der var regnen begyndt.

Ifølge Hans blev vi ”snydt” for ikke at se den smukke sø, så jeg har indsat et foto i stedet.
Stemningsbilleder fra Gyrstinge Skovkro
Herefter gik turen til Tadre Mølle – vi måtte lidt af en omvej på grund af en bro, der ikke var høj nok til vores bus – og
vi blev derfor lidt forsinket til næste stop = Tadre Mølle
Stedet lå idyllisk i udkanten af skoven. Rundvisning (vandmøllen i to etager) på egen hånd! Det var lidt ærgerligt for der
kunne nok være fortalt en del historier om stedet med tilhørende urtehave. Der var dækket op til kaffe og kage i en
gammel lade. Kagen var god, men to termokander til så stort et selskab var i underkanten.
Det regnede stadigt da vi kom tilbage til Egebjerg men humøret var højt.
Tak fordi vi fik lov til at deltage.
Lis Folke

BØRNESIDEN
Konkurrence:
Tegn din sommerferie.
Send os en tegning af noget du har lavet i din
sommerferie.
Konkurrencen er for børn i alle aldre, og der vil
blive trukket lod blandt alle indsendte tegninger
til fællesspisning d. 25. aug.
Vinderen vil få en lille præmie (også selvom de
ikke er til fællesspisning den dag) og vil få sin
tegning printet i næste nummer af Egebjergbladet!
Kom forbi og aflever jeres tegning i vores postkasse på Rydtoften 42 inden d. 23. august.

Velkommen til bladets
nye side kun for børn!

Tak for et rigtig godt initiativ til Marie, Jaap, Alma og Cornelius. Vi glæder os til at se,
hvad det udvikler sig til. Bestyrelsen i Egebjergklubben.

Sheltertur i Jonstrup Vang
Det bliver mere og mere populært at overnatte i det fri. Det kunne man for nogle måneder siden høre gentaget i radioavisen dagen lang. Som egebjergborger er der rig af mulighed for at overnatte i shelter og få tilfredsstillet nogle af sine ’vildmands’behov. Endda lige
i nærheden.
Således drog vi, på en ganske almindelig fredag eftermiddag i sommerferien, to fædre og
to døtre på fire år, afsted mod shelteret på Fuglehavepladsen i Jonstrup Vang. Vi havde cykelvognene fulde af soveposer, liggeunderlag, lommelygter, guf og (virkelig meget) andet grej og særligt pigerne havde glædet sig rigtig meget til denne dag. Eller det vil sige,
de voksne var også ret spændte, idet DMI havde varslet rigelig regn i løbet af aftenen…
Det tog ikke lang tid at tilbagelægge den smukke cykeltur derud. Stierne ud over markerne er grusstier og perfekte at cykle på. På
vores vej hilste vi på både heste og køer og plukkede vilde hindbær.
Vel ankommet fik vi hurtigt gang i det bål vi skulle lave mad over. Alt
imens begyndte vores lejrkammerater så småt at dukke op. I alt skulle vi
overnatte fem fædre og seks børn, alle fire eller fem år gamle. Alle havde
medbragt lidt til aftenen og der var tilsyneladende ingen der syntes at vi
skulle gå ned på hverken mad eller hygge. På ægte lejrbålsmanér stod menuen således på snobrød og grillede pølser suppleret med bøf til de voksne. Tilbehøret, løg og kartofler, blev tilberedt i bålet. Desserten bestod af
ristede skumfiduser og grillede bananer.
Midt under aftensmaden begyndte det at regne, heldigvis mere moderat
end lovet, men dog nok til at vi måtte sætte en presenning op. Det blev
ved hele aftenen, men så længe vi sad tørt og kunne holde varmen, var det
kun hyggeligt.

Alle børnene hyggede sig også i den grad. Når de ikke drønede rundt i skoven i
regntøj og gummistøvler, puttede de sig i soveposerne og legede med lommelygter i tørvejr i shelteret. Derfor var de også trætte da det blev sengetid. Efter
to kapitler af ’Otto er et næsehorn’ var der (rimelig) ro i lejren. Så kunne de
voksne i flammernes skær få vendt verdenssituationen og smage på den medbragte rom.

Honning
Sommer 2015 - 20 kr.
Sensommer 2015, lidt mørkere - 25 kr.
Ca. 450gr pr. bæger

Frank Damgaard
28110142 / 44971020
Kastebjergvej 26A

Sheltertur forsat…...
Næste morgen kunne vi over havregrynene og en kop kaffe konstatere at alle havde sovet godt og ingen var døde af sult eller kulde. Snakken gik hurtigt på hvornår vi mon kunne gentage succesen. Svaret var klart: Så snart som muligt!
Jaap og Alma, Rydtoften og Philip og Katinka, Ågesdalsvej.

Faktaboks
På naturstyrelsens hjemmmeside kan man finde overnatningspladser i hele landet.
Nogle er store shelters, andre små mens man også kan finde lejrpladser til telt.
Nogle af pladserne kan bookes på forhånd.
www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning

Midsommerfest i Egebjergklubben…….
Vi blev 38 feststemte mennesker til klubbens grillfest på denne lange junidag.
Mange frivillige var mødt, for at klargøre lokalerne og maden, så det kunne blive en hyggelig aften.
Vi lånte grillen fra vores naboer, som fint klarede de mange møre bøffer.
Formanden holdt en lille tale om denne særlige aften, som de fleste danskere syntes er en herlig
tradition og vores glæde over at der er flyttet en del unge familier og børn ind i kvarteret. De
er med til at give liv og fremtid til Egebjergområdet.
Der skal også være en tak til de som passede baren, grillen og frembragte den dejlige buffet.
Se selv på billederne, det var da en hyggelig fest, selv om det endte med både regn, lyn og torden.
Med de bedste sommerhilsner
Formanden

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

Angående hastighed på vores veje i Egebjerg…..
Der er flere af os beboere, der har registreret og med ængstelse konstateret, at en del biler
kører temmelig hurtigt på vores veje i Egebjerg. Som det er lige nu, så anbefales det, at man
kører op til 45 km/t på Egebjergvej, mens man må køre 50 km/t på langt mindre veje i Egebjerg.
Dette synes vi dels er uhensigtsmæssigt i forhold til støj og fare for børn på de mindre veje,
dels at det burde være lige omvendt. Påbud om maks 40 km/t (gerne lavere) på de mindre veje
i Egebjerg og så evt. 50 km/t på Egebjergvej.
Under alle omstændigheder er vi af den opfattelse, at der bliver kørt alt for hurtigt på vores
veje, hvilket, som skrevet ovenfor, genererer unødig bilstøj og al for stor fare for vores børn,
husdyr og kvarterts dyr (mange døde egern, ænder og lignende).
Derfor håber vi på, at vi alle vil være med til at lægge pres på Kommunen for at få dem til at sætte skilte op, der viser,
at dette er et opholds- og legeområde (de blå skilte). Vi mener, at hvis Kommunen vil betale for skilte på Egebjergvej
(45 km/t), så bør de også være parate til at sikre vejene i Egebjerg mod en stadigt stigende hastighed fra biler.

Svar til ovenstående….
Kære Simon Barfoed,
Du skriver om dine bekymringer omkring bilernes (ret høje) hastighed på vores ”små” villaveje i Egebjergområdet. Du
er ikke den eneste som giver udtryk for dette. En del af de mange børnefamilier som er kommet til vores kvarter, har
fortalt om forskellige episoder med biler som kører meget hurtigt. Jeg har flere gange selv oplevet dette og set biler
som har kørt langt over 50 km/t samtidig med at føreren holdt en mobiltelefon ved sit øre .
Egebjergklubben vil meget gerne bakke op om dette vigtige spørgsmål og vil derfor give tilsagn og støtte til at tage fartproblemet op, ved at klubben gerne stiller lokaler til rådighed. Det kunne f.eks være et par timer en lørdag formiddag,
hvor alle interesserede kan møde op og vi kan drøfte hvad vi kan gøre, for at gøre vores veje mere trygge især for vores børn.
Med venlig hilsen
André Westh, Formand for Egebjergklubben
Er du som Egebjergborger interesseret i at medvirke til at gøre noget ved ovenstående problem, kontakt mig da på
westh@12mail.dk

Billedet viser at børnene i området synes at de har måtte gøre noget overfor de hurtigkørende biler, og har derfor tegnet deres eget fodgængerfelt på Rydtoften, lige ved Ågedalsvej…...

Hjælp din næste!
Fredag den 10. juni tog vi på en weekendtur til Fyn og kom først hjem søndag den 12. juni 2016 ca. kl:16.45.
Da vi åbnede vores hoveddør på Lerholmvej 3, fornemmede min kone, at der var noget usædvanligt og ubehageligt:
Havedøren var åben på vid gab og masser af smykker, computere m.m. var stjålet.
Der havde været indbrud og Vestegnens Politi blev kontakt på stedet.
De var utrolig venlige, imødekommende og forstående over for det skete/indbruddet, og kunne meddele, at
en patruljevogn ville nå frem til adressen inden for en overskuelig tid.
Da den "overskuelige tid" føltes mega lang, kontaktede jeg Vestegnens Politi igen, og en venlig medarbejder
kunne fortælle, at patruljevognen var på vej til Lerholmvej 3, men blev omdirigeret til andre akutte opgaver
desværre. Politi havde meget travlt søndag den 12. juni 2016.
Efter ca. 3 timers ventetid, kom to flinke og dygtige betjente og inspicerede huset, og kunne fortælle, at det
var nogle indbrudstyve, der gik efter bestemte omsættelige værdier, og det ikke var usædvanligt, at indbrudstyvene skaffede sig adgang ved at bore hul i havedøren.
Jeg har valgt at skrive om denne hændelse/indbrud her i bladet, fordi
vores kvarter har været hårdt ramt af indbrud de sidste par år.
Nabohjælpens ordning i Egebjerglund Syd hjælper bestemt, en bevidsthed hos den enkelte husejer om, hvordan man sikrer sit hus bedst muligt, når man tager på ferie, er også afgørende og hjælper meget. Dog vil
jeg ønske, at man tildelte Vestegnens Politi de nødvendige ressourcer
til dels øget patruljering i Egebjerg, og dels til øget mandskab til opklaring indbrudshændelserne i Egebjerg området oplevet de sidste par år.
Venlige nabohilsner
Zouhaier Krifa
Lerholmvej 3
Redaktionen henviser desuden til:
tveast.dk/artikler/tyveknaegte-borer-sig-ind-i-villaerne

PLANTER
Stauder, Stenhøj- og bunddække planter sælges

Såfremt du har været borte i dette
tidsrum, har du mulighed for at
bede om ikke at blive trukket de
375,- kr, hvis måleren ikke har kunnet skiftes.

fra 10,00 kr. pr stk.
Elise Quottrup
Rydtoften 38
tlf. 44972420

Egebjergklubbens bestyrelse har talt
med FORSYNING-BALLERUP
vedr. udskiftning af vandmålere,
med en varsling ca. 3 uger midt i
sommerferien.

mvh André
Kun som illustration.

Ragnisvænge
I den seneste tid har der været en del læserbreve i Ballerup Bladet omkring Ragnisvænge.
Mange nye beboere er kommet til Egebjerg de sidste 15 år, hvor der har været ro omkring Ragnisvænge. Derfor er der måske nogle som ikke
kender til området og tænker, hvad er det for noget?
Ragnisvænge ligger stort set så nordøstligt som man kan komme i Ballerup Kommune, der hvor Syvendehusvej løber over i Skovbovænget. Oprindeligt var Ragnisvænge en lille vej/sti, der gik langs Sortevad mose. I dag findes vejen ikke længere og det fredede område har overtaget navnet.
Da den første fredningsplan kom i 1939 var det en del af Sortevad Mose. På området lå der en sø på ca. 1000m2 omgivet af træer og buske. Padder og salamandre var en del af faunaen som de også er det i dag. Det er en gammel tørvemose, og der blev i mange år gravet her. En historie fra
1980érne fortæller, at et Sankt Hans bål viste sig at være meget svært at slukke igen, da der gik ild i tørven under det. I 1953 blev der opført en
lille hytte af ”De Unges Idræt” som ligger der i ca. 20 år før den rives ned. Der er stadig beboere i Egebjerg som kan huske, hvordan der så ud
helt tilbage i 1957. De fortæller, at større områder omkring søerne ved Skovbovænget, Syvendehusvej og Ragnisvænge i meget våde perioder, var
dækket af vand og at hele området generelt er hævet mange meter i forhold til dengang.
I 60érne og op gennem 70érne blev der bygget kraftigt i Egebjerg. Syvendehusvej blev rettet ud og Digevænget jævnet ud, som det skete mange
steder i resten af området. De 2 små søer som udgjorde udbakkesøen, blev lagt sammen til den sø vi kender i dag og overskudsjord blev læsset af
på Ragnisvænge.
Omkring 1970 eksproprierede Ballerup Kommune den nordlige del af området for at kunne anlægge en gennemkørselsvej og søen fyldte Kommunen op. Entreprenører fandt her også et sted, hvor de kunne komme af med byggejord og affald, uden at skulle betale for det. I 1973 købte Ballerup kommune resten af området. Vejprojektet blev efterfølgende droppet og området fik lov at passe sig selv.
I 1981 lancerede kommunen en byggeplan, der indebar en fuldstændig ophævelse af fredningen. Hele området skulle bebygges med 70-76 boliger.
Danmarks Naturfredningsforening protesterer og foreslår i stedet, at hele området skal fredes. I 1985 afgør Overfredningsnævnet, at fredningen
skal stå ved magt.
I begyndelsen af 2001 var der lidt røre igen, hvor det blev forslået at bygge ældreboliger, men massive lokale protester satte en stopper for det.
I stedet kom Grantoftegård ind i billedet og i over 12 år har der været uldne gæster i forårsmånederne hvor nogle af deres får græsser i indhegningen og hjælper med at holde bjørnekloen væk. Dyrene er især populære hos børnefamilierne, man skal bare husker at der er fodring forbudt.
Ragnisvænge har stadig et mindre vådområde med flere arter af frøer og salamander foruden ynglende sangfugle, bl.a. nattergal.
Senest er det så et forslag om et økologisk bofællesskab, med kommunen som aktiv deltager, der har sat sindene i kog. Entreprenøren har nu
trukket sig og det samme har Ballerup Kommune. Vi kan kun håbe at Ballerup Kommune fremover vil respektere fredningen af Sortevad Mose.

/ Michael Lund
For dem, som finder det interessant, kan man læse mere på facebooksiden https://www.facebook.com/sortevadmose

Til kalenderen
August
Torsdag 18.08

Torsdagstræf åbner efter ferie med Grillaften

Mandag 22.08

Deadline Egebjergbladet September

Torsdag 25.08

Familiespisning

September
Tirsdag 27.09

Jazzaften med Swing King

Torsdag 29.09

Familiespisning

Oktober
Mandag 03.10

Deadline Egebjergbladet Oktober

