
 

Egebjerg BLADET 
Nr. 8  September 2016  48. årgang 

Tegnekonkurrencen fra sidste blad 

blev præsenteret til den hyggelige 

familie spisningen den 25. august, og 

der var flødeboller til alle de børn, 

som var kommet. 

Til lykke til dem alle 4. 

Hyggelig familiespisning - børnene og  

forældrene var til præmieoverrækkelsen. 

Tegninger fra Sade og Alma. 

Tegninger fra Katinka  

og Ameli. 

 



Leje af lokaler i Egebjerg  

Fælleshus? 

Reservation af Fælleshuset kan ske 

torsdage kl. 20-21, når der er tors-

dagstræf. 

 

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 reser-

vationsgebyr.  

 

Der udlejes ikke til ungdomsfester.  

 

Der er trådløst internet (WiFi) i 

Fælleshuset. Adgangskode udleveres 

i baren eller af den tilsynsførende. 
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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  

 95 kr. 

 180 kr. 

 180 kr. 

  

 30 kr. 

 50 kr. 

 50 kr. 

 . 

88 x 124  

 58 x 188  

133,5 x 188  

 

320 kr. 

320 kr. 

480 kr. 

 

100 kr. 

100 kr. 

150 kr. 

 

Hvis du vil annoncerer så skriv til os på bladet@egebjergklubben,dk 

Foreninger og kontaktmulighederForeninger og kontaktmuligheder  

www.egebjergfaelleshus.dk 

  
Egebjergklubben 

Formand: André Westh;                  

bestyrelsen@egebjergklubben.dk 

www.egebjergklubben.dk 

Blomstervennerne 

Formand: Elise Quottrup;  

frantsquottrup@outlook.dk 

Egebjerg Bridgeklub 

Formand: Dan Bartholdy;  

bibidan@webspeed.dk 

Egebjerg Billardklub 

Formand: Flemming Peters;  

lfpeters@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; 

bennylyng@youmail.dk 

Seniorklubben 

Formand: Flemming Adrian;  

fleve@webspeed.dk 

Forside:  

Billederne fra tegnekonkurrencen 

 

  DEADLINE 

for oktober nummer 

mandag 3. oktober 

2016 

Nyhed 

MobilePay 
Nu kan du også betale i  

Egebjergklubben via MobilePay. 

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


Så kommer der jazz i EgebjergklubbenSå kommer der jazz i Egebjergklubben  

 Helen Ann 

 Niels  

 Bull 

Jazz caféJazz café 

Torsdag den 3. november  

arrangerer Egebjergklubben 

igen jazz i Fælleshuset, men 

denne gang bliver det en helt 

anden jazz-stil. 

 

Læs mere om det i næste  

nummer af Egebjergbladet,  

og husk at sætte kryds i  

kalenderen allerede nu. 

 

Tag også gerne naboen med 

her, vi glæder os til at se jer. 

 
Gratis 

adgang 

Ikke torsdag men tirsdag den 27. september 2016 klokken 20.00 

Som vi tidligere har skrevet, så er det lykkedes Egebjergklubben at få en aftale om, at vi får besøg af det lokale   

Ballerup orkester Swing Kings med sangsolisterne Helen Ann og Niels Bull.  

Swing Kings består af garvede fritidsmusikere med kærlighed til iørefaldende glad big band-jazz og swing med numre  

af Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller etc. Big bandet spiller jævnligt op til dans ved byfester,  

foreningsfester og private fester f.eks. bryllupper samt fødselsdage. og de giver koncerter 

i lokale jazzklubber og ved musikfestivaler, lejlighedsvis med kendte jazzsolister. 

Der er gratis adgang, men vi har let forhøjede priser i baren, og der er  

også håndmadder. Vi glæder os til at se dig, tag bare naboen med. 



Egebjerg sportsklub Egebjerg sportsklub --  

Byens Bedste BadmintonByens 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  

Værs’god Værs’god --  fri for madlavning og opvaskfri for madlavning og opvask  
Familiespisning den 29. september kl. 17.30 

- maden er klar, og I kan gå hjem og putte 

børn, når I er færdige med at spise.   

Vi andre hjælpes ad med oprydningen. 
Kom og vær med til en rigtig klassiker, når vi skal have boller  

i karry. Der vil være vand i kander på bordene og mulighed for køb af 

øl/vin/vand til rimelige priser. Alle er velkomne. 
 

Vigtigt - tilmelding senest mandag den 26. september til  

familiespisning@egebjergklubben.dk 

Priserne er de sædvanlige 25 kr. pr. voksen og 10 kr. pr barn på 2 – 11 år.  

Skal vi have en 40 km/t gruppe ??Skal vi have en 40 km/t gruppe ??  
  Alle interesserede som vil bidrage eller være med i en "40km/t-gruppe" i  

  vores kvarter kan møde op til en kop kaffe i Egebjergklubben  

 TORSDAG DEN 15. SEPTEMBER kl. 20.00. 
  Med bedsteforældrehilsen  

  André Westh 

  Formand for Egebjergklubben 

mailto:familiespisning@egebjergklubben.dk


Spændende vinsmagning i FælleshusetSpændende vinsmagning i Fælleshuset  

Fredag den 11. november klokken 19.30 arrangerer 

Egebjerg og Omegns Ølbrygger og Vinmagerlav  

vinsmagning i samarbejde med Egebjergklubben. 
Igen i år arrangerer vi en spændende vinsmagning, og vi præsenterer de  

8 forskellige vine, vi skal smage i næste nummer af Egebjergbladet. 

Billetterne kan købes allerede nu i Egebjerg Pizzabar eller til  

TorsdagsTræf i Fælleshuset, men senest torsdag 3. november. 

De koster 100 kr. pr. stk. for de 8 vine og lidt pølse, ost og brød. 

Vi har fundet en leverandør, som har specialiseret sig i Sydafrikanske  

vine, og de præsenterer sig selv her. 

DarkSun Wine er en mindre vinimportør, der har specialiseret sig i Sydafrikanske vine bl.a. fra Delheim Vineyards og 

med smagninger og arrangementer for både virksomheder, foreninger samt private. 

Vores firmasmagninger foregår som regel på firmaets/foreningens adresse, hvor DarkSun Wines medarbejdere står for 

den praktiske afvikling af arrangementet, og på en tilbagelænet måde tilpasser sig de enkelte deltagere, således at alle 

føler sig både godt behandlet, og velinformerede omkring de smagte vine, og ikke mindst omkring vinhusenes historie. 

DarkSun Wine har gennem årene holdt smagninger for en del firmaer og foreninger, ligesom vi med  

jævne mellemrum holder åbne smagninger hos og med vore samarbejdspartnere. 

Ved vore smagninger – store som små – præsenterer vores sommelier  

vinene og svarer på gæsternes vin spørgsmål. 

 

Vi importerer primært vine fra Sydafrika, men har dog en enkel Muscat fra  

Frankrig i sortimentet. 

Vores mission er at give både virksomheder, foreninger og private  

mulighed for at nyde lækre kvalitetsvine, uden fordyrende mellemled. 

Dette uanset om det er ved køb af  

vine eller ved arrangementer. 

 

Vi glæder os til at se jer. 
 

Delheim Vineyards 

 

 
  K
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Flotte solsikker Flotte solsikker   

Kære redaktør 

 

Vi vil gerne støtte op omkring bladet og følge  

trop med indlæg fra børn i området.  

 

Vi forsøgte os for sjov i foråret med at plante  

nogle solsikkefrø i haven.  

Da vi kom hjem fra ferie i starten af august  

kunne vi se at vores solsikker havde nyt vejret  

herhjemme.  

 

Resultatet er vedhæftet.  

 

Den højeste solsikke er 257 cm fra jorden til  

midten af blomsten.  

(Vi prøver at se overrasket ud på billedet) 

 

Hilsen Sofija 10 år og Li-

am 5 år 

Birkemosevej 14 



BØRNESIDEN 

Færdiggør rækken ved at give klodserne de rigtige farver: 



JH Catering annoncerer igen i bladetJH Catering annoncerer igen i bladet  

Egebjerg Bladets redaktion har lavet 

aftale med vores lokale Catering-

Service om fremtidig annoncering i  

Egebjerg Bladet. 

 

I den anledning har redaktionen aflagt 

et besøg i forretningen, beliggende  

Sortemosevej 1 B, der drives som et 

familieforetagende med Jørgen  

Hedegaard i spidsen. 

JH fremviste beredvilligt forretningen 

og varerne (se fotos) samt forklarede 

om servicen, der kan forventes.  

Herunder blev bl.a. nævnt diverse 

smørrebrødstilbud (a 10, 20 eller 30 

kr./stk.), ”Dagens Ret” 45 kr., og ikke 

mindst diverse Diner-menuer, som kan 

sammensættes efter ønske. 

 

Forretningen er åben mandag-fredag kl. 07.00-13.00, evt. afhentning/eller levering af varer uden for åbningstid kan ske 

efter aftale. Telefonen,  43629445 er ”altid” åben.  Der er P-plads bag forretningen (ud mod Sortemosevej). 

I det område, hvor Egebjerg Bladet udkommer, og mod et gebyr på ca. 50 kr., bringer JH Catering varerne  

(min. 10 kuverter) ud til f.eks. private fester, firmaer, foreninger og institutioner m.fl.  – alt efter aftale.   

 

Redaktionen og Egebjergklubben glæder sig til endnu en lokal annoncør, og vi opfordrer i den forbindelse læserne til at 

støtte vore annoncører.  



ForhindringsForhindrings––  og tumlepladsen i Hareskovenog tumlepladsen i Hareskoven  

Redaktionen fik et brev fra Bodil Ringsmose 

Til Egebjerg Bladet.  

Jeg havde regnet med, at når det nye blad udkom, ville det være fuld af lovord og billeder  

af den nye naturlegeplads i skoven. Men nej ! Der var intet.! 

Så vil jeg da have lov til at rose den. Det er herligt at have den som mål, når jeg  

skal en tur i skoven med børnebørnene. Og det at det også er til hunde, gør det 

ikke ringere. Ungerne leger, de er hunde, nogle gange møder vi også hundefolk 

og får en sludder. Men et ønske har jeg! Kunne man ikke få skovens folk til at 

komme noget træflis under vippen og i tunnellerne.  

Vi kommer hver gang hjem med meget mudrede sko. 

Hjemturen går selvfølgelig af "trolde-stien". Så tak til Eva Kielgast og skovfolket. 

Hilsen Bodil Ringsmose, Ameli og Sade. 

Eva Kielgast har videresendt Bodils ønske til skoven, og mon så ikke  

problemet bliver løst. 

Vi fik også en hilsen fra Eva Kielgast 

Fra indvielsen har jeg vedhæftet et par billeder. Det var en skøn dag, hvor regnen stoppede, da borgmesteren kom. 

Kommunen kom af med al sin kaffe og økologiske sodavand. Skovens folk har været fantastiske at arbejde sammen 

med, og hele ledelsen stillede da også op til sodavand og kage. Nu håber jeg bare, at alle vil passe godt på redskaberne. 

Der er flere, der har spurgt, om jeg ikke kunne lave et troldekort. Det vil jeg gerne, men jeg ved ikke helt,  

hvordan jeg kan lave det.  

Skal det være elektronisk?  

De bedste hilsener 

Eva 

Hvis du har en ide eller et forslag til  

Eva’s troldekortet, så sender vi det  

videre, hvis du skriver til  

bladet@egebjergklubben.dk. 



Byggestøj i dit nabolag ??Byggestøj i dit nabolag ??  
Skulle du komme ud for byggestøj i nærheden af din bolig, er hovedreglen, at der kun må foregå støjende bygge og an-

lægsarbejder mellem kl. 07.00 og kl. 18.00. 

Der er desuden angivelser af, hvor kraftig støjen må være i dette tidsrum ( 60dB), hvilket ikke er særligt meget – især 

set i forhold til f.eks. nedrivning af en ejendom med en gravko, det vil ofte kunne støje en hel del mere -!  

Vil du vide mere?  

Se Ballerup Kommunes ”Forskrift for støjende bygge- og anlægsarbejder i Ballerup kommune”  

 

Et eksemplar af sidst udgivne forskrift  kan ses på Egebjergklubbens hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Egebjergklubben. 

 
Erik Andersen er konditor og ridder  

af Dannebrog. Det er ham, der laver  

de imponerende kager, når der er  

fest på slottet.  

Fredag d. 12. august var det ikke de 

royale, der fik kage, men  

beboerne på Udbakken.  

Der blev holdt vejfest, og ved den  

lejlighed havde Erik og Tove valgt at 

fejre, at de nu har boet på Udbakken  

i 50 år. Tillykke med det. 

 Kagen smagte herligt, og som det 

fremgår af billedet, fik den hurtigt  

”ben at gå på”! 

Finn Kielgast 

Vejfest med kage fra dronningens slotVejfest med kage fra dronningens slot  



Egebjerg Senioridræt får en faneEgebjerg Senioridræt får en fane  
Ved en højtidelig begivenhed fik Egebjerg Senioridræt overrakt en fane 

med Dannebrog.  

Det skete onsdag den 15. juni 2016 (Valdemars dag) i Holmens Kirke. 
Før arrangementet spillede Kvindelige Mariners Musik Korps uden for kirken.  I kirken blev sangen suppleret af Køben-

havns Politi Sangkor. Der var tale ved justitsminister Søren Pind. 

Selve overrækkelsen stod Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth 

for, men praktisk bistået af hendes niece, var det vist.  

Efter overrækkelsen gik forsamlingen til Rosenborgs Eksercer-

plads anført af 8. Regiments Musikkorps. 

På pladsen var der dels musik og dels taler bl.a. ved formanden 

for Danmarks-Samfundet i Storkøbenhavn. 

Danmarks-Samfundet er arrangøren af disse arrangementer.  
 

Læs mere om DanmarksSamfundet på net-

tet:  danmarkssamfundet.dk 

Læs mere om Egebjerg Senioridræt på: senioridraet-balk.dk/

egebjerg    

 

Mvh Jørn Steen Jensen 

http://danmarkssamfundet.dk/
http://senioridraet-balk.dk/egebjerg
http://senioridraet-balk.dk/egebjerg


Til kalenderenTil kalenderen  

  
September 

Torsdag 15.09 Kl. 20.00 Møde til en "40km/t-gruppe"  

Tirsdag  27.09 Kl. 20.00 Jazzaften med Swing King  

Torsdag 29.09 Kl. 17.30 Familiespisning 

Oktober 

Mandag  03.10 Deadline Egebjergbladet oktober 

Torsdag 27.10 Kl.  17.30 Familiespisning 

Mandag  31.10 Deadline Egebjergbladet november 

November 

Torsdag 03.11  Kl. 20.00 Torsdagstræf med jazzcafé 

Søndag   06.11 Kl. 14.00 Banko om eftermiddagen 

Fredag    11.11  Kl.  19.30 Vinsmagning med DarkSun Wine  

Torsdag 24.11 Kl.  17.30 Familiespisning 


