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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.
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 Kirsten Seeberg

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

Vil du stadig have 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.

GLØGGAFTEN……… i TorsdagsTræf
den 15. december 2016 kl. 20.00
Kom ned til gløgg og æbleskiver i Egebjergklubben til årets
sidste TorsdagsTræf.
Der vil som sædvanligt være salg af øl, vand og vin.
og hvis nogle ønsker en kop kaffe i stedet klarer vi også det.
På vegne af EGEBJERGKLUBBEN

ed
gg m
ø
l
g
s
h-rom
1 gla
o
r
t
s
er i
rosin leskiver elade
3 æb et marm 0 kr.
v
mela antal ca 2
m
e
j
h
af
ngig
æ
h
f
a

Ulla Houe ring evt. 6022 5539

Sidste TorsdagsTræf inden jul er den 15. december, og vi åbner igen
torsdag den 12. januar 2017.
Det berører også lokaleudlejningen. Hvis man ønsker at leje lokalerne i juleperioden henvises til Fælleshusets
hjemmeside www.egebjergfaelleshus.dk under Regler for leje.
Hvis man ikke har internetadgang eller ønsker nærmere informationer, kan henvendelse rettes til Christian Sørensen
på telefon 3028 8053.
Hvis du har spørgsmål om nøgleudlevering eller andet, kan der også rettes henvendelse til Christian om dette.
Vi ønsker alle en rigtig god og forhåbentlig dejlig jul og et godt nytår.
På Egebjergklubbens/Fælleshusets vegne
Christian Sørensen, formand for Fælleshuset
André Westh, formand for Egebjergklubben

Familiebanko i Egebjergklubben
Søndag den 6. november var ca. 60 børn og voksne mødt op i Egebjergklubben for at deltage i det årlige bankospil.
De fik sig nogle dejlige timer i selskab med familie og venner, hvor de hyggede sig over kaffen og de hjemmebagte
kager.
Spillene gik fint, og mange gange, når der blev råbt banko, kunne man høre nogle dybe suk eller nej nej nej, jeg
manglede kun en. Specielt ved de 2 hovedgevinster i ekstraspillet var det helt tydeligt, at mange ærgrede sig, da der var
gået lang tid, før de vindende numre blev trukket.
2. præmien var en meget flot dekoration, som var skænket af Blomstervennerne, der holder deres møder i Fælleshuset,
og 1. præmien var en flot købmandskurv.
Efter spillene skulle alle vindere af de frosne ænder og flæskestege med tilhørende vine have deres dejlige præmier
udleveret.
En lille time efter det sidste spil, var det hele ryddet op, og de frivillige kunne sige tak for i dag efter endnu et vellykket
arrangement i Egebjergklubben.
Bjarne

Næste Familiespisning
Menuen til familiespisningen torsdag den 24. november står på ”Forloren Hare”.
Maden er klar kl. 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 som sædvanlig være kander med vand på bordene og mulighed for at købe øl/sodavand/vin til rimelige priser.
Desuden kan der købes en dejlig Nespresso efter maden (flere varianter)!

VIGTIGT: tilmelding senest mandag d. 21. november til:
familiespisning@egebjergklubben.dk
Bidraget er de sædvanlige 25 kr. pr voksen og 10 kr. pr barn på 2-11år og alle er velkomne!
Der er selvfølgelig Mobile Pay og kontant, som man ønsker det.
Der er ikke Familiespisning i december.

Sidste gang var vi 45 til familiespisningen
Familiespisningen d. 27. okt. blev en hyggelig sammenkomst!
De mange børn og forældre spiste godt igennem af den velsmagende og rigelige squash-suppe, mens snakken gik på
kryds og tværs.
Familiespisningen kan også give andre gode oplevelser. Bedøm selv det her lille intermezzo, henne ved gryderne.
- Barn : Nej! Det vil jeg ikke ha’, det ser da underligt ud. - Voksen : okay, så får du ikke det, der er på tallerkenen! Men
prøv lige at smage …
Der bliver smagt. - Barn : ja men det smager jo godt, det vil jeg gerne ha’ alligevel!
Ja, sådan kan man få udvidet sin viden om, hvad der smager godt.
Ellers var det lidt ekstra hyggeligt, da der var to helt ny tilflyttede børnefamilier med denne gang.
De syntes, at det er en rigtig god ide med familiespisningen, her kan man hurtigt og helt naturligt få kontakt med de
andre familier fra området.
Som en sagde: - Man føler sig virkelig velkommen her i Egebjerg!
Der var da også nogle stykker af ”de gamle” oppe ved den ene ende af de lange borde.
Til slut blev der trukket lod mellem de indkomne farvelagte ”Børnesiden”, og det blev Amalie, der blev den heldige
vinder af præmien (se billede). Men der var også en lille gevinst til alle de andre børn, så alle fik karameller.
Og så lige en tak til Hanne-Lise, Inge-Lise og Bjarne for den dejlige mad.
Ligeledes tak til alle der gav en hånd med ved afrydning og opvask!

Amalie med sin flotte præmie.

Kort over Egebjergtroldene
af Lars-Bo Videbæk
En regnfuld søndag eftermiddag i oktober tog jeg med Eva og Finn Kielgast ud for at finde trolde.
Jeg havde godt nok lagt mærke til troldene, når hunden skulle luftes, men var jo ikke sikker på, at jeg kunne finde dem
alle selv.
Eva og Finn viste den bedste rute mellem troldene. Vi fandt også et godt sted til en ny trold, som skal erstatte en anden
trold, der har mistet både næse og ører. Den nye trold kan nok være lidt svær at finde uden hjælp. Den er markeret
med nr. 7 på kortet.
Efter af have fået styr på trolde og rute, sluttede vi hjemme hos Eva og Finn.
Udenfor deres hyggelige træhus er der også en trold, som kan ses fra vejen.
Den har nr. 9 på kortet.
Indenfor i tørvejr og bevæbnet med hjemmelavet hindbærsnaps og kage, fik vi
planlagt, hvordan trolde-kortet skulle gribes an. Eva ønskede sig et kort, hvor
man også kan se billeder af troldene.
Efter lidt søgning på internettet, fandt jeg frem til ViewRanger, som både
kan tracke en rute og gemme fotos og meget andet. Bevæbnet med dette
program på telefonen gik jeg atter i skoven for at få ruten registeret og tage
billeder af troldene. Resultatet er beskrevet på de følgende sider.
Ruten starter ved stien på Skovbovænget overfor indkørslen til Udbakken - vistnok kendt som ”Egons Sti”. Et printet
kort over ruten er vist sidst i denne artikel. En interaktiv udgave af troldekortet kan findes v.h.a. en browser på siden:
my.viewranger.com/route/details/MTAwNzI4
For at få fuld adgang til ruten og billederne af troldene, kan man lave en gratis profil på ViewRanger's hjemmeside.
Har man en smartphone eller en tablet med GPS indbygget, kan det interaktive kort tages med på turen og hjælpe med
at finde troldene undervejs. Installer ViewRanger app'en fra Apple App Store eller Google Play Store. Nedenstående
QR kode kan scannes for at hurtigere at finde app'en.

Når app'en er installeret, skal den gratis ViewRanger profil
bruges for at få fuld adgang. Scan QR koden for at komme
direkte til ruten, eller start app'en og find ruten
”Egebjerg Troldene” på kortet.

Er du i nærheden af Egebjerg, burde trolde-ruten poppe op som et af de første ruter i nærheden.
1) Find trolde-ruten og tryk på den

2) Tryk på pilen for at hente ruten

3) Tryk på trolden for at følge ruten

4)

Tryk på Start

5) Du er rødt kryds - gå mod blåt 1-tal

Hver trold er markeret med en blå cirkel og et hvidt tal fra 1 til 9. Når man bevæger sig mod en trold, vil app'en vise et
foto af trolden. Så snart man er tæt på trolden, skifter app'en automatisk til den næste trold (næste waypoint).
ViewRanger app'en kan også bruges til at følge de mange andre ruter, som ViewRanger brugere har lagt ind både i
lokalområdet og rundt om i Verden. Man kan desuden benytte app'en til at tracke egne ruter og dele dem med med
andre brugere.
God jagt!

Kort over Trolde-ruten

Lige til at tage med på en
Trolde-tur i Hareskoven.

Nu sker der
måske noget
med de 40km/t
i Egebjerg
Der indkaldes til møde om
"40 km/t" i vores
villaområder, torsdag den
1. december 2016. kl 20.00
i Fælleshuset, Agerhaven 8
Formanden for Teknik-og miljøudvalget, Helle Tiedemann vil deltage ved mødet.
Helle har tilkendegivet, at det var noget hun gik til valg på - at få hastigheds
nedsættelser - og at hun syntes at der køres for hurtigt!
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Det vil være vigtigt, at også grundejerforeningerne er repræsenteret på mødet. Jeg håber derfor, at de valgte
repræsentanter (formænd) vil lade sig repræsentere, evt. ved grundejerforeningernes fællesrepræsentant,
Hans Christensen.
Og jeg vil desuden især opfordre børnefamilierne til at komme!
Det er mit håb, at alle grundejerforeninger og fællesrepræsentanter, vil handle på den udtalte og berettigede bekymring som mange af de ny tilflyttede børnefamilier giver udtryk for, nu 10 år efter de sidste forhandlinger
med Ballerup kommune fandt sted.
Jeg håber ligeledes, at alle politikere i kommunalbestyrelsen, ønsker at gøre Ballerup til en attraktiv kommune for
børnefamilierne, en kommune som ser fremad og vi derfor har god grund til at være optimistiske her i det
"gamle" Egebjerg.
Det er ikke Egebjergklubbens opgave at påtage sig den slags opgaver.
Men det er Egebjergbladets opgave
at bringe holdninger og bekymringer
fra borgere/ grundejere i vores område
i spil, så der forhåbentlig skabes debat
og handling hos de relevante instanser/
grundejerforeninger hvis opgave det er
at repræsentere de lokale grundejere /
borgere.
Politikernes opgave er selvfølgelig at
lytte til (især) de ny tilflyttede børnefamilier, som tegner fremtiden i vores
kommune!
André Westh, initiativtager og
fmd. for Egebjergklubben

Din nabo kører for stærkt på jeres vej
Meget apropos den seneste tids debat om for høj hastighed på vores villaveje i Egebjerg faldt jeg over en artikel på
dr.dk med ovenstående overskrift.
Der refereres fra færdselspolitiets fartmålinger med fotovogne, foretaget efter ønske fra utrygge borgere og
grundejerforeninger, i dette tilfælde i Midt- og Vestjylland, men det er sikkert alment gyldigt.
Politiet kan konstatere, at majoriteten af fartsyndere er folk, som selv bor i området. I ét tilfælde 18 ud af 20, som gik i
fælden.
Dette bekræftede en formodning, jeg allerede havde. Egebjergvej er jo en gennemkørselsvej med alt, hvad det
indebærer af trafik, og vi ved fra mange års debat på generalforsamlingerne i Egebjerglund-Syd, at der er meget
uvedkommende trafik på Pæremosevej. Derimod er det svært at forestille sig, at der på de mellemliggende villaveje
og kvarterets øvrige ”små” veje kører ret mange, som ikke er enten beboere eller besøgende til beboere.
Selv har jeg boet på Egebjergvej i 37 år, og jeg tror, at det antal gange, jeg har kørt på de bagvedliggende veje, kan tælles
på én hånd. Som det også fremgik af et læserbrev fra en beboer på Syvendehusvej i sidste nummer af Egebjergbladet,
hjælper fartbegrænsning meget lidt, hvis der ingen kontrol er fra politiets side. Her hjælper vist kun ansvarsbevidsthed
og god moral.
Min opfordring vil derfor være, at alle, der føler, at hastigheden på villavejene er et problem, møder op på de
kommende generalforsamlinger i grundejerforeningerne og eventuelt indsender relevante forslag i forvejen, så der kan
komme en drøftelse af problemet i det rette forum, som er grundejerforeningerne og eventuelt fællesudvalget for
grundejerforeningerne i Egebjerg.
Link til ovennævnte artikel:
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/din-nabokoerer-staerkt-paa-jeres-vej
hvor man bl.a. kan læse, at ”alt tyder på, at det gør et ekstra indtryk på bilisterne, når de bliver blitzet i deres eget
område”.
Med venlig hilsen
Erik Hagen

Indlæg fra Fællesudvalget
40 km i timen i Egebjerg
En lille gruppe særligt børnevenlige familier og bedsteforældre har i Egebjerg Bladets seneste numre givet udtryk for, at
man ønsker indført en ”§40/t-Zone” på alle lokalveje i Egebjerg.
Inden man bruger for mange resurser på en sådan ”§40-løsning”bør man vær opmærksom på :
at et sådant projekt vil være utroligt tidrøvende,
det skal være meget kvalificeret udarbejdet for at have en chance,
sandsynligheden for, at det ikke kan gennemføres er stor (p.g.a. økonomien og manglende rentabilitet) og
sandsynligheden for, at det ikke virker som ønsket er også ret stor.
Pæremosevej kan med sin lange, lige strækning (ca. 900 m) evt. danne undtagelse (ligesom Syvendehusvej),
da der her mere gennemkørende trafik og lidt højere hastighed.
Vi kan måske få lov af kommunen til at udføre et projekt på egen regning, men kommunen vil som vejmyndighed
forlange projektet udført efter deres anvisning og fortsatte tilsyn.
Tillige skal Politiet til sidst godkende et sådant projekt, og de plejer ikke at være meget for § 40-Zoner – der er jo i
forvejen 50 km/hastighedsbegrænsning i hele området.
Skal vi selv betale for en ordning, d.v.s. via Grudejerforeningerne med deraf følgende meget mærkbare kontingent
stigninger, og som skal afgøres på 9-10 generalforsamlinger, vil sagen sandsynligvis være dødsdømt.
Og vores fattige kommunes store udfordringer har i mange år været: besparelser, besparelser og besparelser samt
forsøg på at få nedbragt kommunens enorme gæld. – Så måske vil kommunen betragte et sådant projekt som ”luksus i
en sparetid”.
I Fællesudvalget (for Grundejerforeningerne) – som jeg er talsmand for – forsøgte vi os for nogle år siden med et
tilsvarende § 40 projekt. Vi brugte megen energi og resurser på opgaven. Undervejs viste der sig imidlertid at være
delte meninger om, hvorvidt vi skulle gå videre med sagen. Denne endte med , at vi indhentede en udtalelse fra alle 10
grundejerforeninger med resultat: 5 foreninger var for at vi fortsatte bestræbelserne, og 5 var imod. Med dette spinkle
mandat besluttede vi at stoppe processen.
Ud over indlæggene i Egebjerg Bladet har jeg undervejs talt med nogle om det realistiske i en sådan sag.
Herunder forstår jeg, at man bl.a. har drøftet muligheden af opsætning af ”Legende Børn”, skilte som flere grundejerforeninger har gjort.
Den løsning/eller midlertidige løsning synes jeg kan være et udmærket alternativ: de fleste af Grundejerforeningerne
kan formentlig afholde udgifterne hertil under sædvanlige kontingenter og i forventning om, at foreningerne selv stiller
skiltene op strategiske steder.
Undervejs kan vi jo trøste os lidt med, at:
I en hel generation har der ikke været nævneværdige trafikuheld i hele det nævnte område,
at vi bør opfordre de ”hurtigtkørende” bilister til at overholde gældende begrænsning på 50 km/t, og at en 40 km
Zone (som alene bygger på, at fysiske foranstaltninger skal forhindre kørsel over 40 km/t), absolut ikke
nødvendigvis afholder moderne/godt affjedrede biler i at køre betydeligt mere end 40 km/t (jvnf. Hanne Lise
Baumgarten, Syvendehusvej 14, i Egebjerg Bladet/okt./2016 : ”Fartgrænsen (på Syvendehusvej, hvor der er
etableret 40-km-skilte) bliver langt fra overholdt, hverken af personbiler, busser, lastbiler eller motorcykler”).

I øvrigt går vores gode gamle aftaler om arbejdsfordelingen her i dejlige Egebjerg vel fortsat på, at:
Fælleshusets bestyrelse ta’r sig af administrationen, driften og forhandlinger med kommunen m.m. vedrørende
Fælleshuset – og det gør de meget samvittighedsfuldt,
Egebjergklubben ta’r sig af ”løjerne, d.v.s. de gode gamle fælles traditioner + nye initiativer i den forbindelse – og
her har den nye bestyrelse vist sig fremme i skoene m.h.t. nye initiativer, fint OG:
vi i Fællesudvalget for Grundejerforeningerne jvnf. aftalerne ta’r os af de mere fysiske og grundejerforeningsprægede udfordringer, men vi hilser selvfølgelig initiativer, der støtter os i vores arbejde meget velkommen.
- For et par år siden lykkedes det os f.eks. at få de meget store, tunge dobbelt-dækker-busser, som dagligt kørte
Kbh.s kommunes institutionsbørn her til Ballerup Nord, helt ud af vore lokale veje nord for Egebjergvej.
Hans Christensen,
Talsmand for Fællesudvalget for Grundejerforeningerne i Egebjerg.

Alle husejere har pligter
Her er de mest aktuelle:
Hækken skal beskæres, og fortovet ryddes fx for planter, der sniger sig ud på fortovet eller efterårets blade. Og
så skal sneen fjernes.
Der findes klare regler, for de fleste af de pligter du har som husejer. Her er den nok mest aktuelle, som også
kan ses på kommunens hjemmeside. (kik under Bolig -> Ejerbolig )

SOM HUSEJER HAR DU PLIGT TIL AT RYDDE SNE
Offentlig vej
Ligger dit hus på offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov:
mandage - lørdage: mellem kl. 7 og kl. 22
søndage: mellem kl. 8 og kl. 22
Udover fortovet skal du rydde stier og i nogle tilfælde sørge for, at der er adgang til udvendige trapper.
Privat vej
Ligger dit hus på en privat vej eller sti, har du pligt til at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane fortov
og sti. For det meste skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for
den anden halvdel af kørebanen.
Sne fejeordning
Måske har din grundejerforening en ordning som gør, at dit fortov bliver fejet via
en 'snetraktor', men det er kun en service, idet DU stadig er den ansvarlige for
rydning af dit fortov.
Med venlig hilsen
Jørn Steen Jensen

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

Honning
Sommer 2016

25 kr.

Ca. 450g pr. bæger

Frank Damgaard
28110142 / 44971020
Kastebjergvej 26A

Torsdags Træf med Jazz cafe
Den 3. november blev TorsdagsTræf noget ud over det sædvanlige, da duoen
Boalt&Torp havde lagt vejen forbi Egebjergklubben
De underholdt os med en serie af skønne numre. Jette og Claus har sunget
sammen i kor i flere år, men er først lige begyndt at optræde som duo.
De har et bredt repertoire, hvor Jette fremførte numrene med glød og
intensitet, og Claus akkompagnerede med sit lækre guitarspil.
Første nummer var Just the vay you are ( Billy Joel ) numre af Arthur Hamilton,
Vaya con Dias, Jon Strider og Forbandet stille af Julie Maria, et utroligt dejligt
nummer, og lige inden pausen fik vi Jolene ( Dolly Parton).
Efter pausen blev vi ført gennem numre af Nat King Cole, The Eagels, Bo Kasper,
Antonio Carlos Jobim, That old Devil of love (Billie Holiday) og til sidst Burning
House (Cam).
En dejlig torsdag aften, hvor tiden bare gik alt for hurtigt, men det skyldes Jettes
og Claus´s dejlige fortolkninger af alle numrene.
Lidt ærgerligt, at der kun var 25 tilskuere, men det er mest synd for dem, der
valgte ikke at tage denne oplevelse med.
Bjarne

Hvis du ikke nåede at se Swing Kings
ved Egebjergklubbens arrangement, så
spiller de tirsdag julemusik i Baghuset.

Til kalenderen
November
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 01.12 40 km/t beboermøde
Torsdag 15.12. Kl. 20.00 Sidste TorsdagsTræf inden jul - hygge med gløgg og æbleskiver
Tirsdag

27.12. Deadline Egebjergbladet januar

Januar
Torsdag 12.01. TorsdagsTræf åbner efter jul
Torsdag 26.01. Familiespisning

