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JULESTUE 2016
EGEBJERG FÆLLESHUS
LØRDAG DEN 19. NOVEMBER KL. 10-15
SØNDAG DEN 20. NOVEMBER KL. 10-15
se mere side 4……….

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.
Der udlejes ikke til ungdomsfester.

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

Egebjergbladet
Udgivet af Egebjergklubben
www.egebjergklubben.dk
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Redaktør: Redaktionsudvalget
bladet@egebjergklubben.dk
Redaktionsudvalg:
Jørn Steen Jensen, André West,
Erik Pedersen & Finn Madsen
Tryk: JT-gruppen
Distribution: Per Groth Andersen,

Nyhed

Oplag: 815 ekspl.

MobilePay

Forside:
Billedet er fra Blomstervennerne

Nu kan du også betale i
Egebjergklubben via MobilePay.

Der er trådløst internet (WiFi) i
Fælleshuset. Adgangskode udleveres
i baren eller af den tilsynsførende.

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

Annoncepriser
Størrelse i mm

www.egebjergfaelleshus.dk

Pris

Farvetillæg

Størrelse i mm

Pris

Farvetillæg

42,5 x 60

95 kr.

30 kr.

88 x 124

320 kr.

100 kr.

42,5 x 124

180 kr.

50 kr.

58 x 188

320 kr.

100 kr.

88 x 60

180 kr.

50 kr.

133,5 x 188

480 kr.

150 kr.

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

Ny redaktør til Egebjergbladet !
Egebjergklubben søger en ny redaktør og tilrettelægger af
vores Egebjergblad pr. 1. dec. 2016 eller snarest muligt.
Har du lyst til positivt at bidrage til et oplysende og gerne lidt sjovt og hyggeligt lokalblad til glæde for vores
fællesskab her i Egebjerg, ja - så er dette vel et ønskejob for dig.
Bladet udkommer 10 gange årligt og finansieres hovedsagligt ved annonceindtægter + bidrag fra grundejerforeningerne. (Redaktøren tager sig ikke af det økonomiske).
Du vil blive produktionsansvarlig for bladets tilrettelæggelse, og du kommer til at bidrage redaktionelt til bladets
indhold sammen med redaktionen, som består af 3-4 bestyrelsesmedlemmer!
Hele redaktion og produktion er frivilligt arbejde.
En del kommunikation foregår via nettet, og der er redaktionsmøde, når det skønnes nødvendigt.
Du har god tid, der er en uge efter sidste deadline til tilrettelæggelsesarbejde i forbindelse med hvert blad, inden
du sender det til trykker (i pdf-format). Redaktionsudvalget hjælper dig også med korrektur.
Vi har et brugervenligt program med færdige skabeloner til den praktiske tilrettelæggelse af bladet, og du vil
kunne forvente at blive oplært i brugen af det, men du skal kunne arbejde med EDB på normalt brugerniveau.
Hvis dette fantastiske job har din interesse, så kan du få yderligere oplysninger hos medlem af
redaktionsudvalget Finn Madsen eller hos formand for Egebjergklubben André Westh, skriv til:
bestyrelsen@egebjergklubben.dk
Du kan desuden ringe til formanden på telefon 20420059.

Bestyrelsen, Egebjergklubben
Vi siger samtidig stor tak til vores hidtidige redaktør Nete Gabel, der har lavet 10 flotte blade, men som
af arbejdsmæssige grunde desværre ikke kan fortsætte.

Hyggelig familiebanko i Egebjergklubben
Vi håber, at vi ses søndag den 6. november kl. 14.00
Igen i år skal vi have et hyggeligt bankospil i Egebjergklubben,
Agernhaven 8, og nu er det igen tid til det årlige traditionelle
arrangement. Af hensyn til børnenes sengetid, har vi ligesom de
sidste år valgt at afholde det en søndag eftermiddag.
Bankospillet foregår som altid i et stille og roligt tempo, så det
er netop noget, hvor man kan tage børnene med.
Pladepriserne er også ”børnevenlige”, og der er som altid
spændende, flotte gevinster både ved 1 række, 2 rækker og ved
fuld plade, og der er selvfølgelig også sidegevinster.
Vi spiller 6 spil og et ekstraspil med større præmier, hvor man
kan købe ekstra plader. Der er en lille pause efter 3. spil, hvor vi
sælger et ringlotteri - også med fine præmier.
Baren har åbent hele eftermiddagen med salg af vand, øl og vin til de sædvanlige små priser, og der bliver også mulighed
for at købe kaffe og hjemmebagt kage. Vi starter som nævnt spillet kl. 14.00, men dørene åbnes allerede kl. 13.30, og
der plejer at være rift om pladserne, så kom i god tid.
Vi regner med at slutte omkring kl. 16.30, så der stadig er tid til at forberede søndagsmiddagen.
Af hensyn til børnene foregår rygning selvfølgelig udenfor under åben himmel denne dag.
Vi glæder os til at se jer, og alle er velkomne.
Egebjergklubben – bankoudvalget

Med mange
flotte præmier!

Interview med Blomstervennerne
i anledningen af deres JULESTUE i Fælleshuset den 19.-20. november
fra klokken 10.00 til15.00 begge dage
Jeg er gået en tur hen til Rydtoften, for at tale med Elise Quottrup, forkvinde
for Blomstervennerne. Nu afholder Blomstervennerne igen Julestue i Fælleshuset, hvor mange år har I egentlig holdt julestue?
Vi har holdt julestue i Fælleshuset i 16 år, altså siden 2001, så dette års julestue
er derfor den. 16. julestue. Forud havde vi afholdt to julestuer et andet sted.
Forkvinden forklarer desuden, at Julestuen består af 13 ”stadeholdere”, som
præsenterer sine håndlavede dekorationer, adventskranse og opsatser.
Alt i julestuen er selvproduceret og håndlavet, det er julestuens særlige
kendetegn! – indskyder forkvinden.
Nå - men så derfor er der et fint udbud af håndmalede glasting, en bod med hjemmelavede bolsjer og en bod med
småbilleder komponeret med motiver lavet af tang. Der er håndlavede gaver i stof, grill/grydelapper og meget andet
samt filtede ting. Der er også en spændende bod med opsatser og skulpturer støbt i cement.
En rigtig morsom ting er jo de to blomsterbindere, der medbringer friske blomster, som du kan bestille en buket
hos – ja og måske se dig til lidt tip om, hvordan du selv kan lave kønne buketter. Blomsterbinderne tager også mod
bestillinger på buketter og dekorationer til senere levering.
Her til slut vil jeg spørge dig, Elise – I kalder det for en julestue, og ikke et
julemarked. Hvorfor det? Det er først og fremmest, fordi julestue betyder
HYGGE, så vi har selvfølgelig sørget for, at der er noget til ørene såvel som til
smagen. Begge dage er der kaffe, gløgg, sodavand og æbleskiver, som man kan
sidde og nyde til meget rimelige priser!
Og tilføjer desuden, at lørdag har vi levende musik med IBJ-Band, som bidrager
til den gode stemning i julestuen. Og, der er selvfølgelig fri entre begge dage,
så på gensyn til alle læserne, afslutter forkvinden.
Med et lille, hyggeligt julesmil.
Aw.

Spændende vinsmagning i Fælleshuset
Fredag den 11. november klokken 19.30
Som vi tidligere har skrevet arrangerer Egebjerg og Omegns Ølbrygger og
Vinmagerlav igen i år vinsmagning i samarbejde med Egebjergklubben og
DarkSun Wine. Du kan læse mere om dem på www.darksunwine.dk.

Billetterne kan købes senest torsdag 3. november i
Egebjerg Pizzabar eller til TorsdagsTræf i Fælleshuset.
De koster 100 kr. pr. stk., og for det kan du smage 8 vine
med lidt pølse, ost og brød.
Her følger et par smagsnoter og et par ord om, hvilken mad man kan spise til de vine, vi skal smage.
·
Marquis D´Almera. Sødlig mousserende vin med en dejlig frugt og fylde. Brug den som aperitif, eller som
kompliment til en dessert f.eks. vaniljeis, karamel & friske bær.
·
Delheim Chenin Blanc 2015. Aromatisk vin med tropiske noter, dejlig fylde og en god syre til at opnå
en perfekt balance. En forret med asparges og rejer vil være rigtig godt. Også salater med et sødligt element vil
fungere rigtig fint.
·
Muratie Laurens Campher 2014. Dejlig vin af på chenin blanc, sauvignon blanc, verdelho
og viognier. Frisk vin med god frisk syre, med smag af lime, citron og generelt et
indtryk af friske tropiske frugter. Drikkes før maden, eller til salater f.eks. nødder,
æbler, citroner og et par syltede elementer vil passe godt.
·
Delheim Merlot 2013. Kraftig rødvin med dybe noter af brombær, solbær,
mørk chokolade og cigar. Dejlige afrundede tanniner, og en god afrundet
karakter. Kan nydes med kød fra grillen, dertil et par ovnbagte tomater,
kartofler og en kraftig og smagfuld skysauce.
·
Rhino Run Cabernet Sauvignon 2014 (Van Loveren). Klassisk
Cabernet Sauvignon fra dygtig producent. Vinens første umiddelbare indtryk
er en ren duft af solbær. Vinen kommer til sin ret ved kraftige retter, som
f.eks. braiseringer af okse. Et godt stykke rødt kød med kraftig garniture vil
også fungere rigtig godt.
·
Delheim Pinotage 2013. Dejligt frugtigt præg af modne kirsebær og
mørke frugter. En moden, mediumkraftig vin med en afrundet blødhed. Til lyst
kød f.eks. kalv eller gris, gerne med en garniture der har været i ovnen for at
give noget smag. Også en stor oplevelse med vildt, såsom rådyr, fasaner, ænder
etc.
Christina Van Loveren Shiraz 2013. Kompleks vin hvor man
overvældes af smagsindtryk som lakrids, læder, sorte kirsebær, peber og
krydderier. Kraftig og krydret til fyldige og krydrede retter. En dejlig fedtmarmoreret bøf med en timian / rosmarin sauce vil fungere fremragende.
·
Delheim Edelspatz 2014. Sød dessertvin med masser af fylde og
karakter. Nødder, karamel og sød frugt giver en fin palet af smagsnuancer.
Til desserten, f.eks. klassiske desserter som creme brulé, vaniljeis med
chokoladekage etc.
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
DarkSun Wine
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Der var over 60 til familiespisningen
Familiespisningen den 27. september var en stor succes.
Menuen med boller i karry må have haft meget stor interesse, for der
var over 60 spisende gæster, og det er det største antal til familiespisningen, det har været indtil nu.
Det store antal deltagere var ved at give de 2 kokke grå hår i hovedet,
bl.a. da nogen af tilmeldingerne kom ret sent, så en stor tak til kokkene
Nina og Lili for deres store indsats. Det var rigtig lækker mad, og snakken
gik rigtig godt mellem de voksne, mens børnene legede.

Næste familiespisning

Menuen til familiespisningen den 27. oktober står på squashsuppe.
Det plejer også at være en populær børne-menu, så på gensyn.
Maden er klar klokken 17.30 , og forældrene kan som sædvanlig gå hjem og putte børn, når I er færdige med at
spise. Vi andre hjælpes ad med oprydningen.
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 24. oktober til familiespisning@egebjergklubben.dk

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

OBS

Fælleshuset har 2 høje barnestole, men det slår ikke altid til, når vi har Familiespisning.

Hvis nogen har en stol noget lignende denne til overs, så overtager Fælleshuset den gerne. I kan bare
tage den med næste gang eller skrive en mail til sevendjensen@gmail.com, så skal vi nok få den hentet.

BØRNESIDEN

1: gul 2: brun

3: sort

4: lyserød

Hvad er det næste i rækken?

Konkurrence: Løs opgaverne på
børnesiden så godt du kan, og tag
siden med til familiespisning
d. 27. oktober, hvor vi trækker
lod om en lille præmie!

Farvelæg
Mickey Mouse
i flotte farver

De store træer og efterårets storme
Højt for træets grønne top
Træer vokser jo med tiden og bliver store og til tider lidt for store for en almindelig grund i et ret tæt bebygget
villaområde. Og så må der jo gøres noget.
I dette tilfælde var løsningen at fælde et par store grantræer, der stod tæt ved vejen - med tilhørende el-ledninger
til gadebelysningen og et par carporte med tilhørende tage og et cykelskur og så lige et hustag.
Med andre ord, så kunne de to træer ikke bare lige fældes. Eneste mulighed var at klippe det i små bidder. Først
grene fra neden af og op - og hejse dem ned. Og så klippe stammen i små bidder fra oven og så hejse dem ned.
Men træmanden foreslog en alternativ løsning og det var den 'simple', at hejse træerne op over ledningerne og så
lægge dem ned på vejen og partere dem der.
Det blev så løsningen og på billederne kan man se lidt om hvordan det gik for sig.
Det var ganske fascinerende at se et stort grantræ (23 m højt) blive hejst op over el-ledningerne og så lagt stille
og roligt ned på vejen. Heldigvis er det ikke en voldsomt befærdet villavej og der var også alternative muligheder,
så alle kunne stadig komme 'uden om' via andre veje.
Men se et par så store træer bliver
hejst endnu højere op og helt roligt
flyttet hen over ledningerne i stor
højde, jo det var ganske godt og flere
af naboerne tog da også billeder af
begivenheden.
Med venlig hilsen
Jørn Steen Jensen

Honning
Sommer 2016

25 kr.

Ca. 450g pr. bæger

Frank Damgaard
28110142 / 44971020
Kastebjergvej 26A

Jazz cafe med Boalth & Torp
Kom til endnu en spændende
jazzaften i Egebjergklubben.

tis
Graang
adg

Kom med og hør Jette Boalth synge til
akkompagnement af Claus Torp på guitar.
Duoen Boalth&Torp leverer lækker lounge-stemning
med jazzede klassikere, bossanova og stille ballader,
krydret med lidt country og nyere singer-songwriter
islæt. De har begge dyrket musikken i forskellige
sammenhænge i mange år men er for nylig begyndt at
optræde sammen. De spiller udelukkende andres numre, men gør numrene til deres egne.
Kom til TorsdagsTræf den 3. nov. Vi åbner baren kl. 19.30, og fra kl. 20.00 vil musikken brede sig i
lokalet. Der er gratis adgang, men let forhøjede priser i baren.

Swing Kings med vellyd og swing i Egebjergklubben
Der var mange som fik sig en dejlig musikoplevelse den 27. september
med Swing Kings og de to solister Helen Ann og Niels Bull under
ledelse af kapelmester Claus Mott.
Det blev en usædvanlig aften for alle de
fremmødte, Helen og Niels gav os
nogle uforglemmelige sange, bakket op
af Swing Kings. Vi hørte f.eks. Route 66
med Helen Ann, så der blev helt stille
hos tilhørerne, og Helen Ann fremførte
den med nerve og selvfølgelig
afslappethed – sådan! Niels Bull croonede sig igennem sit repertoire, så
tilhørerne ikke kunne undgå at lade sig rive med i f.eks. ” Let the good times
roll”, af bare glæde og medleven. Også Swing Kings brillerede med lækre
bigband numre og vi fik Toxido junction lige ind i hjertekulen. Så enkelte lige
måtte danse med. Joh – det var en
aften som vi sent glemmer.
Og så var smørrebrødet lavet med
kærlig hånd så det kunne smages og der
var rigelig god vin og kold øl. En rigtig
jazzaften, og det var svært at gå hjem
fra den gode stemning, så der blev
hængt ud til hen af kl 23.
Tak for det Swing Kings, solister og ikke mindst Claus Mott, som gav det hele
et professionelt niveau og godt humør.
På Bestyrelsens vegne
André Westh Formand for Egebjergklubben

Vores trafiksituationen i Egebjerg
Forbedring af udkørselsforholdene Sortemosevej/Ring 4
Foranlediget af- og efter aftale med Jørn Steen Jensen, formand for grundejerforeningen Egebjerglund-Syd, har jeg i
årets løb haft en omfattende kommunikation med en ingeniør fra Vejdirektoratet omkring de utilstrækkelige
udkørselsforhod i ovennævnte kryds: især er den meget korte højre (vestlige/eller rettere sydvestlige) vognbane helt
utilstrækkelig til at afvikle trafikken for både højresvingende (mod Ballerup) og ligeudkørende (mod Herlev), herunder
store busser (rute 42 og 165). – Alt især i morgentimerne.
Ring 4 er jo en statsvej, administreret af Vejdirektoratet, der således er ansvarlig
for en sikker og smidig afvikling af trafikken i selve krydset samt tilkørsler – men
desværre ikke for f.eks. den lille umotiverede og brostensbelagte rundkørsel på
Sortemosevej = Herlev Kommune.
Efter et par besigtigelser og forhandlinger med Herlev kommune har ingeniøren
fundet frem til en forhåbentlig tilstrækkelig løsning på problemet, som ikke er alt
for omfattende og dyr for Vejdirektoratet, og som han tror vil kunne løse eller i
hvert fald afhjælpe problemerne, idet han foreslår og iværksætter her i uge 40-41
følgende:
Den korte højre (vestlige) vognbane påstribes og forbeholdes højresvingende (mod Ballerup), den midterste (af de tre vognbaner) påstribes ligeudkørende (mod Herlev) samt venstresvingende (mod Lyngby) og den venstre (østlige) vognbane forbeholdes fortsat venstresvingende (mod Lyngby).
Desuden skal to stk. brostensanlæg i midten af henhv. Sortemosevej og Krebsdammen flyttes lidt.
Dette vil vi så opleve som vejarbejde de nærmeste par uger. Efterfølgende vil han følge op på, om disse foranstaltninger
er tilstrækkelige, evt. vil han i trafiksignalet gi’ lidt mere tid til højresvingende (mod Ballerup).
Jeg synes forslaget lyder fagligt og fornuftigt.
Herlev kommune har ikke været til at fravriste deres lille mærkelige rundkørsel
eller de brosten, der ligger i højre (vestlige) vognbane, og som ville kunne
forlænge denne bane med et par bil-længder.
Herlev kommune hævder, at dette anlæg har været meget dyrt (og det er
sikkert rigtigt), samt at det skal opfattes som kunst!
Alt til orientering!
Med venlig hilsen
Hans Christensen,
Talsmand for grundejerforeningerne i Egebjerg.

Der er nu nedsat en midlertidig arbejdsgruppe for ”40km/t”
Der blev afholdt et uformelt møde over en kop kaffe, torsdag d. 15 september i
Fælleshuset for interesserede, som kunne tænke sig at arbejde for, at vi kan få nedsat
bilernes hastighed i vores områder i det ”gamle” Egebjerg.
Der var 6 fremmødte (en måtte melde afbud), men flere har ønsket at være med, og vi kan
sagtens være flere.
Hvis du også vil være med, så skriv en mail til bestyrelsen@egebjergklubben.dk.
Vi talte om tidligere tiders forsøg på at få nedsat hastighed i vores villaområder og det
mærkværdige i, at der på langt større veje er nedsat hastighed til 40 eller 45 km/t.
Vi undrede os over, at der i Herlev Kommune er et stort antal områder med påbud om
40km/t, og det ser vi ikke i Ballerup Kommune!
Vi talte om muligheder for chikaner, bump og meget andet, hvad koster det, hvem skal betale osv.
Det var de fremmødtes opfattelse, at vi skulle undersøge en række forhold, som måske ville kunne belyse, hvordan
tingene står lige nu og hvorledes vi kan komme videre.
Gruppen af fremmødte vil mødes igen, sandsynligvis i slutningen af oktober. Gruppen har besluttet, at den indtil videre
er en uformel gruppe, og når der så er et mere klart grundlag for, hvad vi evt. kan gøre, så vil gruppen indkalde til et
”stiftende møde” for en arbejdsgruppe, som skal stå for det videre arbejde.
Med de bedste hilsner til alle børnefamilierne.
André Westh
Formand for Egebjergklubben

En kommentar vedr. hastighed i Egebjerg.
Syvendehusvej – hvor der hver morgen og eftermiddag færdes børn til og fra Lilleskolen, mange af dem på cykel, kører
der også mange biler, som skal på job.
Her kører mange af bilerne med ”pæn” fart. Det gælder ikke kun personbiler, der kører også en del lastbiler, og selvfølgelig bus 165. Vi undrer os over, at Lilleskolen ikke måske har kontakt med politiet, som måske kunne vise sig, bare
en gang imellem, det kunne måske være forebyggende. Vi, som bor på Syvendehusvej, kan da frygte, at der en dag sker
et uheld, hvor skoleelever er indblandet.
Fartgrænsen på 40 km bliver langt fra overholdt, hverken af personbiler, busser, lastbiler eller motorcykler.
Med venlig hilsen
Hanne Lise Baumgarten, Syvendehusvej 14

Til kalenderen
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

Lørdag

19.11. Kl. 10.00 - 15.00 Julestue med blomstervennerne

Søndag

20.11. Kl. 10.00 - 15.00 Julestue med blomstervennerne

Torsdag 24.11. Kl. 17.30 Familiespisning
December
Torsdag 15.12. Kl. 20.00 Julehygge med gløgg og æbleskiver

