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Noahs Ark er tilbage
”Egebjergkvarterets billedkunstner, Kirsten
Seeberg, har begået en herlig tegning af
Noahs Ark og har skænket et eksemplar til
bladet. Tegningen er i farver og kan købes
både som plakat og som kort.”

lokalet. En stor tak til Kirsten fra Egebjerg
Fælleshus.

til 50 kr, og det er også muligt at købe
postkort mm.

På Fælleshusets vegne

Kirsten bor på Pæremosevej nr. 9, der
hvor der er en stor flot elg i forhaven.

Ovenstående kunne læses på forsiden af
Egebjergbladet april 2000. Tegningen var
også på forsiden, dog kun i s/h. Bladet gav
straks tegningen videre til Fælleshuset,
som sørgede for, at den blev indrammet
og ophængt. Mange må have glædet sig
over denne dejlige tegning, men næsten
alting får en ende. For fem år siden, måske
flere, faldt billedet på gulvet og gik i
stykker. Det blev sat til side og glemt.
Nu har Kirsten Seeberg givet Fælleshuset
en ny udgave af Noahs Ark. Billedet er
blevet hængt op, og det liver gevaldigt op i

PS: Meget gik tabt, ja, næsten alt, da
Thomas og Kirstens hus brændte ned,
men nu er Kirsten igen i fuld gang med at
finde på og skabe nye kreative ting. Hvis
billedet på forsiden har vakt din interesse,
kan du komme i kontakt med Kirsten på
tlf. 28 18 09 13 eller på mail:
kirsten@seebergbilledkunst.dk

Erik

Billedet af Noahs Ark, som er trykt på
lærred, måler 63 cm x 83 cm inkl. en smal
"sølvramme” og koster 800 kr. Derudover
fås Noahs Ark også som print i A3 format

Den nye affaldsordning for koteletgrundejere!
Fortsættelse fra forrige nummer om
afhentningsforhold
i
den
nye
affaldsordning.
Affaldsordningen er kommet ud af
starthullerne, og der er kommet nogle
mere forståelige og brugbare regler for
alle de, som ejer en koteletgrund.
Grundreglen er at en grundejer, som har
en
koteletgrund, skal
stille
sine
affaldsbeholdere indenfor en afstand af
fem meter, fra det sted hvor
”koteletarmen” rammer det egentlige
grundstykke, for at få afhentet sine
affaldsbeholdere uden selv at skulle køre
dem ud til skel.
Affaldsbeholderne bliver efter tømning sat

tilbage på den plads som grundejeren har
indrettet som ovenfor beskrevet.
Er der særlige forhold på koteletgrunden
som gør, at afstanden på de 5 meter fra
det sted hvor koteletarmen rammer den
egentlige grund, ikke er mulig, er der
mulighed
for
at
søge
individuel
dispensation, som afgøres efter et
konsulentbesøg. Kontakt Vestforbrænding
vedr. dispensation.
Så man kan sige, at Ballerup Kommune
har forsøgt at give de bedst mulige
løsninger for den enkelte grundejer, hvor
også individuelle forhold kan indgå i en
bedst
mulig
affaldsløsning
for
koteletgrundsejeren. Det må man sige er

Der har selvfølgelig været visse praktiske
indkøringssmåproblemer her i den første
måned. Men Vestforbrænding har været
lydhør og aktiv, for at få det hele til at
fungere.
En af de øvrige ting, der næsten er
kommet på plads, er at grundejerne kører
deres beholdere UD TIL SKEL – og ikke
ud på fortovet, samt at skrældemændene
ligeledes sætter beholderene tilbage på
grunden og ikke på fortovet, ja det er
næsten forbilledligt så fine fortovene ser
ud! Dette til glæde for barnevogne,
gangbesværede og øvrige fodgængere. Det
er ikke længere nødvendigt at skulle ud på
vejen for hver 50 meter, som det tidligere
har været tilfældet en del steder.

meget tilfredsstillende.
Der kan findes meget mere info, bl.a. om
tømmedatoer, SMS-service og afskaffelse
af
dit
gamle
stativ/beholder
på
https://ballerup.dk/borger/affald.
Med bedste sorteringshilsner
André Westh,
fmd. Egebjergklubben

Nyt tiltag for hundeejere
Mange hunde og deres ejere nyder i
vinterhalvåret folden ved Nordbuen, hvor
både hunde (og mennesker) leger og
socialiserer sig.
Når foråret kommer, får køer og får deres
folde tilbage og vi hundeejere må igen
glæde os til vinterhalvåret.
Marken ved Pæremosevej 37 A-D ved
Pæremosehavn, har nu stået og vokset sig
stor og ”grim” i mange år, området bliver
ikke brugt til noget. Derfor har et par
kærlige hundejere fået den gode idé, at
det kunne være ideelt at bruge dette
område til afhegnet hundeareal.
Jeg skrev herfor til Ballerup Kommune i
januar måned, om det ikke kunne være en
god idé? Og allerede fra 1. email har de
været meget optimistiske og positive ved
forslaget.
Seneste nyt
Helle Hardø Tidemann, Formand for
Teknik- og miljøudvalget orienterer om, at
Ballerup kommune nu har besluttet og
accepteret,
at
området
ved
Pæremosehavn
(modsatte
side
af
spejderhytten) får afhegnet hundeareal, og
budgettet er ligeledes tilsidesat til denne
opgave.

Hun skriver dog også, at vi må have lidt
tålmodighed inden etableringen, da det
samlede udspil til Grøn Plan skal igennem
diverse faser, men at jeg allerede nu godt
må sprede den gode nyhed til
hundeejerne i Egebjerg og omegn.

I samme forbindelse har jeg oprettet en
gruppe på facebook for opdatering af
processen, ja og meget mere hund. ;o)

Gruppen hedder:

Hunde i Egebjerg
Gruppen kan bruges til:
• Info omkring nyt hundeareal v.
pæremosehavn
• Legeaftaler
• Luftning (lommepenge)
• Hundetræning (nosework, agillity,
Rally, hvalpe, jagt osv.)
• Hundefodder
• Udstyr til hunde

•
•
•
•

Hundepasning
Socialisering
Hundeskove
Salg af hundeudstyr

• Det gode hunde liv
• og meget mere :-)
Mvh
Familien Schierning og hunden Henning
Pæremosevej 45

-

Hjertestartere fortsættelse
Fortsættelse fra marts nummeret.
Redaktionen har arbejdet under højtryk
for at klarlægge, hvad der ligger bag
opsætningnen af 2 hjertestartere ved to
kommunale daginstitutioner i området I
”det ny Egebjerg”.
Det ser ud til, at de to kommunale
institutioner ikke selv har været
initiativtagere
til
at
få
opsat
hjertestartere, og at Ballerup Kommune
heller ikke er blevet inddraget i
processen med deres egne institutioner!!
Hvem står bag?
Det har været foreningen/intiativet:
”Kunsten at redde liv”, der har adresse i
Randers, som har været initiativtager til
hele projektet .
Der er en del personer, i såvel ” det nye
Egebjerg” som i det” gamle Egebjerg”,
der ikke har kunnet forstå, hvad der lå
bag indsamlingen af sponsorater hos
forskellige lokale firmaer. Og hvorfor det
netop har været de to kommunale
institutioner, som er blevet ”valgt” som
opsætningssteder
af
udendørs
hjertestartere i vores område!
I et samarbejde i det samlede
Egebjergområde, har vi forsøgt at finde
ud af, hvem eller hvad ”Kunsten at redde
liv” er.

På foretagenets hjemmeside beskriver
”Kunsten at redde liv” sig, som en
forening! Vi har forsøgt at få fat i
foreningens vedtægter. Det har ”Kunsten
at redde liv” ikke ønsket at fremsende,
og har heller ikke ønsket at oplyse om,
hvem der sidder i bestyrelsen, bortset
fra formanden, hvis navn fremgår af
”Kunsten at redde liv”s hjemmeside.
Vi kan se, at foreningen ved sin stiftelse,
havde en adresse, som tilhører et firma i
i Langå udenfor Randers!
Senere oplyses der kun, at foreningen
har en formand, som fremgår af
”Kunsten at redde liv”s hjemmeside, og
at formanden har bopæl i Ulstrup.
Ærgerlig baggrund
Det er meget ærgeligt, at vi gennem
”Kunsten at redde liv” har fået et
initiativ, som mest ligner et kommercielt
tiltag, der har til hensigt at få opsat
hjertestartere, med diverse kontrakter
om service og kurser, som giver
Randersfirmaet nogle gode indtægter.
Det virker på ingen måde, som noget der
har noget at gøre med ”at have omsorg
for Egebjergs beboere”.
Med ”hjertelig” hilsen
André Westh
Fmd. Egebjergklubben
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Egebjerg Sportsklub tilbyder
en gratis prøvetime til dig, der overvejer
at spille badminton hos os.
Vi er en forening af motionister, men alle er velkomne.
Pris for 11 måneder: Kun 250 kr.
Ny sæson starter til august.
Find ledige baner og indmeldelsesblanket på
www.egebjergsportsklub.dk

Kontakt:
post@egebjergsportsklub.dk
eller ring
til Inge på
tlf: 27269864

Foreningen til Pinsens bevarelse
Skal vi ses 1. pinsedag?
Søndag den 4. juni 2017 er det igen 1.
pinsedag, og så mødes medlemmerne af
Foreningen til Pinsens Bevarelse som
sædvanlig kl. 12.00 ved indgangen til
skoven. Vi mødes ved den røde låge for
enden af Pileagervej, for i samlet og lystig
flok med madkurv og tæpper eller stole
at gå mod den store bålplads, hvor vi
sammen vil nyde vores medbragte mad og
drikkevarer.
Foreningen har absolut ingen religiøse
forbindelser eller holdninger, og dens
eneste formål er at hylde samværet og
komme hinanden ved i vores dejlige skov.
Det er mange år siden, at vi startede
traditionen med at spise sammen i skoven,
og hvilken dag kunne være bedre end 1.
pinsedag, hvor foråret er kommet, og
deraf
kommer
selvfølgelig
også
foreningens navn. Efter spisningen kan
børnene lege i skoven, der bliver
sommetider også arrangeret spil for de
voksne, og ellers hygger vi os med snak og
medbragt kaffe og kage.
I løbet af sommeren arrangerer
foreningen også sommetider en udflugt,
men så kommer der nærmere orientering
i Egebjergbladet.
Omkring klokken 14.00, hvis vi er færdige

med at spise, er der forhåbentlig faldet så
meget ro over medlemmerne, at
generalforsamlingen
kan
afholdes.
Præsidenten holder en lille tale, og
derefter skal der vælges en ny præsident,
for jeg mener, at nu har jeg aftjent min
embedspligt. Ordensmarskallen afholder
mandtal ved opråb, så vi kan se, hvem der
er mødt op, Skriveren noterer, og hvis
man udebliver uden afbud to gange, er
man ikke mere medlem af foreningen.
Men der ingen grund til bekymring, for
man kan sagtens blive medlem igen, hvis
der bare er to andre, der vil anbefale det,
og det har heldigvis aldrig været noget
problem. Det gælder selvfølgelig også for
helt nye medlemmer, foreningen er ikke
større, end der stadig er god plads til
flere, det er jo altid hyggeligt at se nye

ansigter, og der er god plads i skoven.
Hvis du synes, at det lyder godt, så mød
bare op kl. 12.00. Du skal selvfølgelig tage
din familie og gerne også naboerne med,
og I er meget velkomne alle sammen.
Hvis det mod forventning bliver meget
dårligt vejr – kraftig regn eller storm, så
bliver vi desværre nødt til at aflyse
arrangementet.
Medlemskabet er gratis, og der er ingen
forpligtelser.
Præsidenten
Benny Lyng Rasmussen
Mail : bennylyng@youmail.dk

Honning
Sommer 2016 25 kr.
Ca. 450g pr. bæger
Frank Damgaard
28110142 / 44971020
Kastebjergvej 26A

Egebjergklubben præsenterer:

Midsommerfest
Igen i år afholder Egebjergklubben
Midsommerfest i Fælleshuset, med god
mad og hyggeligt samvær, Sankt Hans
aften fredag den 23. juni.
Dørene åbnes fra kl. 18:00.

blive i Fælleshuset, hvor baren er åben
hele aftenen.

Kl. 18:30 er grillen klar til, at man selv
steger sin bøf. Efter maden er der
mulighed for at tage til båltale ved
Fællesvirkes bål ved Teglværkssøen, eller

Billetter koster 80 kroner pr. person, og
kan købes i Egebjerggrillen, Egebjergvej 72
eller om torsdagen i Fælleshuset fra
klokken 19.30.
Børn skal ikke købe billet, men har
mulighed for at købe en pølse med
tilbehør til 10 kr. i baren på dagen.

Menuen består af gode bøffer med
kartoffelsalat, ta’ selv salatbord og flutes.

Der er et begrænset antal billetter til salg,
som sælges fra mandag 15. maj til og med
torsdag d. 15. juni, eller så længe lager
haves. Vi anbefaler derfor, at I køber jeres
billet i god tid.

I er også meget velkome til at komme
forbi
efter
spisningen, og
fejre
midsommeren med jeres naboer.
Vi glæder os til at se jer alle sammen til
en hyggelig aften sammen i gode venners
lag.
De bedste hilsner Bestyrelsen

G/F Ågesdals generalforsamling
Referat af generalforsamling i
G/F Ågesdal
Formanden
Flemming Voss
bød
velkommen og Erik Pedersen valgtes til
dirigent.
Fra formandens beretning: Der var holdt
to
bestyrelsesmøder
siden
den
ekstraordinære generalforsamling i juni
2016 - hvor der blev indvalgt fire nye
bestyrelsesmedlemmer
ellers
er
kommunikation forgået via mails og
telefon.

Facebookgruppe
Der
er
oprettet
en
lukket
facebookgruppe for G/F Ågesdal. Som
medlem af foreningen kan man via en
venneanmodning blive medlem. Det kan
anbefales og der kommer mange gode
oplysninger den vej.

oprensning af Pæremosen. Ønsket var at
få fældet nogle af de træer, der står på
Kommunens grund, så der kom mere lys
til mosen. Efter en del meningsudveksling
blev forslaget nedstemt - da man
forestillede sig, at det kunne blive for dyrt
for foreningen.

Affaldsordningen

Gennemgang af regnskabet

Den nye affaldsordning blev omtalt miljømæssigt en god ide og vi må se
hvordan det går. Det bliver nok ikke
ændret.

Kassereren gennemgik regnskabet og
efter nogle forklaringer, blev det vedtaget.
Ligeledes blev budgettet godkendt - dog
her med nogle uddybende forklaringer.
Kontingentet er grundet den stramme
likviditet fastsat til kr. 525.

Ny snerydningsmaskine
Der er leveret og betalt for den nye
snemaskine som er købt sammen med
"Syd". Vor andel er kr. 68.772 og det beløb
vil blive afskrevet over 7 år. Den dyre
maskine skal selvfølgelig have en ordentlig
og fornuftig opbevaringsplads, og der
arbejdes på en løsning, som prismæssigt
ligger inden for det beløb, som den forrige
generalforsamling vedtog på samlet kr.
84.000 - og vil betyde at vor likviditet er
lidt stram i en periode.

Betaling af kontingent
Bestyrelsen vil foreslå en ændring af
vedtægterne
således
at
kontingentbetalingen fremskyndes til 15.
april med sidste rettidige betaling den 1.
maj og at betaling ikke længere kan foregå
kontant men kun via indbetaling til
foreningens konto i banken - dette forslag
blev senere vedtaget for forsamlingen.

Hjertestartere
Der er ansøgt om Hjertestarter fra to
børneinstitutioner - som skal sættes ud til
"fri
afbenyttelse". Vi var enige om
at det ikke var en opgave for den enkelte
grundejerforening, men måske en sag for
Egebjergklubben. Der er dog kommet
penge nok allerede inden vi nåede vor
generalforsamling.

Busproblemer
Hans Christensen (FU) fortalte kort om
deres
arbejde
bl.a.
om
udflytterbørnehavernes transport som
genere vore naboforeninger. De er
begyndt at bruge busser, som er mindre
end de 8 m lange som skiltene viser er
min. grænsen.

Området ved Pæremosen
Et medlem ønskede, at bestyrelsen skulle
henvende sig til Kommunen, om en

Valg af bestyrelse
Efter valg består bestyrelsen af de samme
fem medlemmer: Flemming Voss BØN22,
Lis Folke RYD3, Peter Valbjørn BIR8, Chris
Christensen RYD5 og Philip Hellmann
ÅGE4.
Suppleanter: Per Bo Jensen, Aage Vinter
Christensen. Revisor: Benny Lyng Nielsen,
Flemming Manique og som suppleant Erik
Pedersen.

Eventuelt
Der vil blive holdt en sommerfest/vejfest herom senere.
Formanden takkede for god ro og orden.
Herefter var der tid til spisning og
råhygge.

Bottlebag

En smart opfindelse
Jeg har for nylig været en tur til La Palma –
en af de Kanariske Øer – en flyvetur på
fem timers varighed. Lisbeth og jeg havde
som sædvanlig valgt hver sin plads ved
midtergangen, en plads der ikke giver
udsyn til start og landing men derimod
giver adgang til nemt at stå op og strække
benene. Fra min plads fik jeg øje på en lille
fiks tingest, som de tre passagerer skråt
foran mig havde hængene ovenover det
udslåede klapbord, en lille kurv til deres
drikkevarer på dåse eller lignende. Den var
16cm lang x 8 cm bred x 7 cm dyb og
hang på to små ”bøjler”. Jeg spurgte
faderen i familien, hvor de havde købt de
smarte tingester! Han fortalte, at det var
én af hans venner der havde opfundet
BottleBag og han gav mig ydermere et lille
visitkort på opfinderens navn og
internetadresse. Jeg takkede pænt, stak
kortet i tasken og glemte så alt om
episoden. Lige indtil hjemturen, hvor
samme familie igen sad foran os med
deres udslåede ekstra plads. På hjemturen
fik en stewardesse øje på den smarte
”opbevaringskasse” – hun forslog at
opfinderen henvendte sig til deres In-Flight

shop, så den måske kunne blive solgt
ombord deres fly engang i fremtiden.
Jeg tog et foto af opfindelsen så alle
EgebjergBladets læsere kan se hvad jeg
mener. Hvis du også synes at det er en
smart idé, kan du se mere på
www.bottlebag.eu
Producenten bor i Greve.
Lis Folke

Familiespisning og
børnekonkurrencen
Igen i april var der mange tilmeldte. Der
kommer flere og flere til, og fælleshuset
(og også legepladsen udenfor) emmer af
børnelatter. Det er dejligt at se nye
mennesker hver gang, og antallet af
børnefamilier har for længst oversteget
de "gamle" garvede.
Der var også rekord mange deltagere i
konkurrencen fra børnesiden denne gang,
og ovenfor ses den heldige vinder Luc.
Næste familiespisning er rykket til den
første torsdag i juni grundet Kr.
Himmelfart. Se nærmere info på bagsiden
af bladet.
Rikke Ravnsgård, Redaktør

Mangler du din kat?
2. Påskedag – altså mandag den 17. april 2017 om morgenen – fandt vi en kat, som lå død på græsplænen i vores have.
Der tale om en hvid kat med en karakteristisk sort hale.Vi mener, at der er tale om en hankat.
Billeder af katten kan evt. sendes eller ses på opslaget ved Netto Egebjerg.
Vi har afleveret den afdøde kat til dyrlægen, der kunne konstatere, at den ikke var hverken øremærketatoveret eller
chippet, så det har ikke været muligt for os at finde frem til ejerne af katten. Derfor denne fremlysning af ejerne, så de
kan få vished for, hvad der er sket med deres kat.
Dyrlægen kunne ikke sige noget sikkert om, hvad katten var død af, men den har muligvis været udsat for en påkørsel,
da den havde blodudtrædninger på højre side af hovedet.
Vi har gennem flere år ofte set den afdøde kat i vores have og har betragtet den som en god ven af vores egen kat,
Mizzer.
Vil du vide mere, kan du kontakte enten Gert Holm-Petersen på mobil: 28 60 59 00 eller Anne Kaarsberg på mobil: 50
42 83 60.Vi bor i Egebjerghuse 18, 2750 Ballerup.

Egebjergbladet søger stadig
hjælp
Koordinator til udbringning: Tjansen tager ca. et
par timer ved hver udgivelse, og det er en uhyre vigtig post. For
nærmere info, send en mail til bladet@egebjergklubben.dk.

Skribenter til Egebjergbladet: Vi har brug for

indhold til bladet, og vi vil så gerne have flere til at skrive. Så vi
søger dig, der interesserer dig for lokalpolitik, have, hus,
hjemmebag, kvarterets historie eller andet - vil du bidrage, også
bare enkelte gange, så skriv mail til bladet@egebjergklubben.dk.

Ungeskribent til Egebjergbladet: Hvad rør der
sig, når man er 12-15 år i Egebjerg? Vil du være Egebjergbladets
ungerapporter? Skriv en mail til bladet@egebjergklubben.dk :)

Hornmusik til bryllupsdag
Står I og mangler to musikere til at fejre en rund
bryllupsdag og har brug for lidt hornmusik til
morgensangen, så er vi to friske unge som med
glæde vil hjælpe.Vi er begge øvede musikere, der
hver har spillet i godt 10 år.Vi har erfaring med
at spille til sølv-/guldbryllupper og spiller også
hyppigt i andre sammenhænge.Vi kan spille efter
ønske, og kender de traditionelle sange. Som
udgangspunkt tager vi 1000 kr. for det, men
beløbet kan variere alt efter hvor længe I ønsker
vi skal spille.
Vi håber på at høre fra jer.
Mvh Malte Nolsøe og Ane Svan Bendsen
Kontakt os på:
E-mail: Maltenolsøe@gmail.com
Telefon: 26396503

Tag del i Egebjergklubben
Foreninger
Egebjergklubben

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

TORSDAGSTRÆF
19.30-21
Hver torsdag er der åbent i Fælleshuset
- kom forbi og få en snak med dine naboer
over en øl eller en kop kaffe.

Blomstervennerne
Formand: Elise Quottrup;
frantsquottrup@outlook.dk

Egebjerg Bridgeklub
EGEBJERG FÆLLESHUS

Agernhaven 8, 2750 Ballerup
www.egebjergfaelleshus.dk
post@egebjergfaelleshus.dk

Formand: Dan Bartholdy;
bibidan@webspeed.dk

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

VIL DU LEJE EGEBJERG
FÆLLESHUS?
Reserver Fælleshuset torsdage kl.
2021, når der er torsdagstræf. Hvis
torsdagstræf er lukket, kan du se
mere på www.egebjergfaelleshus.dk
under ”Regler for leje”.

PRISER FOR LEJE AF
FÆLLESHUSET:
Én hverdag
Fredag
Lørdag
Søndag/helligdag
Fredag og lørdag
Lørdag og søndag
Fre., lør. og søndag

kr. 800
kr. 1.350
kr. 1.975
kr. 1.975
kr. 2.800
kr. 3.200
kr. 4.000

DET SKAL DU VIDE:

- Brug kontant eller mobilepay
 Husk 150 kr. til reservationsgebyr.
- Der udlejes ikke til ungdomsfester.
- Der er trådløst internet (WiFi) i
Fælleshuset. Adgangskode udleveres i
baren eller af den tilsynsførende.

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

Når du modtager Egebjergbladet, er du automatisk en del
af Egebjergklubben  kom og brug den :)

Egebjergbladet
Har du en historie til Egebjergbladet?
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Til kalenderen
Maj
Mandag 22/5

Deadline: Egebjergbladet Juni

Juni
Torsdag 1/6 kl. 17.30:
Søndag 4/6
Fredag 23/6

Familiespisning
Pinsens Bevarelse
Midsommerfest med grill

Juli
Sommerferie
August
Mandag 7/8
Torsdag 31/8 kl. 17.30:

Cariocca (spaghettiret med kødsovs
og gulerødder) og salat
Tilmeld senest mandag 29/5 på
familiespisning@egebjergklubben.dk
med antal personer og adresse

Deadline: Egebjergbladet August
Familiespisning
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