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Mindeord om Hans Christensen
Hans Christensen døde d. 21. maj 2017,
efter længere tids sygdom, som tog ham
til sidst. Han blev begravet d. 3. juni i
Skovvejens Kirke.
Æret være hans minde.
André Westh, fmd. Egebjergklubben

Mindeord fra Erik Hagen:
Mandag den 22. maj modtog jeg den triste
meddelelse om, at Hans Christensen var
død.
Vel vidende at der sker en stor
udskiftning i kvarteret i disse år, og at det
allerede er fem år siden, Hans
Christensen gik af som formand for
grundejerforeningen Aagesdal, er jeg
alligevel overbevist om, at vi stadig er en
del, der har kendt Hans i mange år og
husker ham for hans store energi og
virkelyst til gavn for Egebjerg.
Jeg vil derfor prøve at skrive nogle ord
om Hans – et bekendtskab, der blev til et
venskab.
Efter at have været i Egebjergklubbens
bestyrelse et par år blev jeg formand, og
fra den dag fik jeg et nærmere kendskab
til Hans. Hans var, foruden at være
grundejerforeningsformand, også formand
for fællesudvalget for grundejerforeningerne i Egebjerg, forkortet FU. Det var
dette udvalg, der besluttede, hvor stort
tilskuddet til Egebjergklubben skulle være,
og i den forbindelse havde formanden
meget stor indflydelse. Han vidste, hvilke
grundejerforeninger, der var meget
positive, og hvilke, der var lidt mere
tilbageholdende. I det spil var Hans meget
dygtig.
I begyndelsen af 90erne, efter at
kommunen år for år havde øget huslejen
for lokalerne, måtte der tænkes i andre
løsninger. Resultatet blev, at administrationen af lokalerne blev skilt ud fra
Egebjergklubben, og et repræsentantskab

blev dannet, bestående af formændene for
alle de foreninger, som brugte lokalerne.
Jeg blev formand, sandsynligvis fordi jeg
repræsenterede den mindste forening.
Som formand skulle jeg, nok en gang,
forhandle med Hans. Egebjerg Fælleshus,
som var det navn lokalerne meget
naturligt havde fået, kunne ikke køre
rundt uden økonomisk støtte, og når man
gerne ville have noget økonomisk hjælp
fra grundejerforeningerne, var det Hans
Christensen, man skulle tale med.
Dette skal ikke være en levnedsbeskrivelse, men jeg kan dog nævne, at Hans
havde andre interesser end sin grundejerforening og FU. Hans var også meget
politisk interesseret. Han var i kommunalbestyrelsen for de Konservative i en del
år. SSP ”Skole Social Politi” fyldte også
meget. Hans stod for P’et; hans daglige
virke var som vicekriminalkommissær.
Hans var derfor meget involveret, når der
var SSP-dag på pladsen mellem murene,
for der var nok at se til, når sådan et
arrangement skulle afvikles.
Da Hans jævnligt har haft et indlæg i
Egebjergbladet, senest om trafiksituationen i Egebjerg, og jeg ad flere omgange har
været redaktør og i det hele taget været
meget involveret i bladet, har vi naturligvis
også haft meget ”snak” om diverse indlæg.
Sidste gang Hans var til Torsdagstræf var
til fællesspisning, da aprilnummeret af
Egebjergbladet skulle hentes af budene.
Hans gav drikkevarerne, og anledningen
var, at han havde rundet de 80 nogle dage
før.
Nu er det mit håb, at Lis vil trække på de
gamle venner og gode bekendte i Egebjerg, og i det hele taget deltage i det liv,
der stadig foregår i vores kvarter.
Min største medfølelse med de efterladte.
Erik.

Honning fra Kastebjergvej
Har du lagt mærke til, at der i bladet
her annonceres for honning? Og har
du undret dig lidt? Så får du her
historien om en slags fraflytter, der

sværm ind i bistadet, samtidig med at
nogle af hans egne stader også fik lov til at
stå ved gården.

dog stadig kommer på visit.

Min bror, der har en gård i nærheden, blev
derefter interesseret i biavl og meldte sig
ind i den lokale skolebigård. Derefter
startede han op med nogle få stader
inklusive det gamle trugstade.

Det hele startede med et gammelt
bistade fra Kaj Jørgensen på Kastebjergvej.
Han havde tidligere holdt bier, og da han
ophørte med biavl, fik min far et af
bistaderne. Det må være omtrent 20-25
år siden.

Trugstadet til højre i billedet

Bistaden fik beboere
Det blev dog ikke til bier i første omgang,
da trugstadet stod hjemme i haven på
Kastebjergvej. På et tidspunkt kom
bistadet over til min fars gård i Hejls i det
daværende Christiansfeld kommune. En
lokal biavler, som min far kendte, satte en

Moderne boliger til bi-familierne
De traditionelle trugstader er dog mere
bøvlede at håndtere, så de resterende
bistader er moderne opstablingsstader.
Det vil sige kasser med rammer, der sættes ovenpå hinanden for at udvide opad,
efterhånden som bierne fylder tavlerne i
rammerne.
Det er i dag blevet til cirka 10 bistader,
som står på både min fars gård og min
brors gård.
Normalt
indsamles
og
slynges
honningtavlerne 2-3 gange i løbet af
sommeren. Første gang gerne sidst i maj
til starten af juni. Og sidste gang ofte i
starten af august. I år har april været våd
og kold, og bierne ikke været meget ude,
så det betyder, at første slyngning bliver
senere end de foregående år.

Min bror efterser tavlerne i de moderne bistader
Mere gul honning
Er der i lokalområdet meget raps i blomst,
så bliver honningen fra første slyngning
hvid. Vi må håbe, at bierne i maj nåede at
hente nok, så der kan blive mere af den
hvide honning. Ellers er honningen
årstidens blanding af blomster fra
lokalområdet, og det giver en mere gul
farve.
Den honning, som vi i løbet af sommeren
har taget fra bierne, skulle de jo bruge til
vinterforråd. Så efter sidste slyngning
vinterfordres bierne med sukker. Bierne
kan så opbygge et nyt lager og overleve
vinteren, og være klar når sæsonen starter til foråret.
Frank Damgaard, Kastebjergvej.

Hjertestartere kommer ud
Børnehuset Nord- og Sydpolen får
snart sine hjertestartere ud at
hænge, så alle kan komme til dem.
Mystik omkring hjertestartere
Den trofaste læser vil vide, at der i de
seneste numre har været mystik omkring
opsætning af hjertestartere i området.
Hvem har været initiativtager? Hvem har
bestemt, at de skal hænge netop dér? Og
er det bare et tiltag, der går ud på at få
penge fra os lokale?
Institutionen forklarer
Vibeke Kristensen er pædagogisk leder i
Nord- og Sydpolen. Det er hende, der har
opgaven med at få sat hjertestarterne op,

til hjertestartere, og de foreslog at påtage
sig arbejdet med at få indsamlet lokale
sponsorater, så de to hjertestartere
kunne komme ud at hænge i et skab.
Hurtigt blev der hevet fat i de lokale
erhvervsdrivende og andre, der kunne
tænkes, at ville give et tilskud. Der skulle
dog gå lidt tid med processen, hvor
institutionen lå i dialog med kommunen.
”Normalt er kommunen ikke meget for, at
der skal sponsoreres, og at vi jo så skal
have et skilt med sponsorer ved en
offentlig institution, men hvis det er det,
der skal til, for at redde liv...”, siger Vibeke
Kristensen.

og hun fortæller:
”For to år siden købte vi hjertestartere til
vores to institutioner. Allerede dengang
ønskede vi, at de kunne komme til at
hænge udenfor, så alle i området kunne få
adgang til dem, hvis uheldet var ude. Men
vi havde desværre ikke råd til de skabe,
som der skulle til”.
Derfor blev Vibeke Kristen glad, da hun
tidligere på året blev kontaktet af
foreningen Kunsten at Redde Liv. De har
før hjulpet lokalsamfund med at få adgang

Efter lidt tid fik institutionen grønt lys til
at
lade
sponsorer
bidrage
til
hjertestarterne.
”Jeg står med skiltet lige her. Det er ikke
særlig stort. Der er 6 større sponsorer, og
så er der 6 sponsorer, der står med lidt
mindre skrift. Og når jeg ser på navnene,
så er det enten de lokale forretninger
eller forældre til børn, der har gået i
institutionen,” siger hun og sender en tak
til alle dem, der har støttet projektet.

Kunsten at redde liv
"Kunsten at redde liv" en en forening, der
blev stiftet i 2012 med kontor i Randers.
De hjælper bl.a. lokalsamfund til at få sat
hjertestarere op eller gøre dem mere
tilgængelige.
Maria Lund er fundraiser og har arbejdet
sammen med institutionen om at få rejst
penge til udeskabene. Hun fortæller, at de
indsamlede pegne bliver brugt til skabene
og en forsikring, der skal dække, hvis fx
hjertestarterne bliver stjålet eller udsat
for hærværk. Hun forsikrer, at de er en
forening og ikke en forretning.
Vibeke Kristensen og Maria Lund regner
med, at hjertestarterne kommer ud at
hænge til gavn for alle i området i løbet af
kort tid.
Hvad med Det Gamle Egebjerg?
Begge hjertestartere er placeret i det
Nye
Egebjerg,
fordi
Børnehusets
afdelinger ligger her. Derfor overvejer
repræsentanter fra Det Gamle Egebjerg ,
om vi har brug for hjertestartere tættere
herpå.

Mette Herold Pedersen, redaktør

Ny belysning på vej
Har du en
idé?
til et kulturelt
arrangement?

Mon der sidder et par stykker rundt
omkring, der kunne være interesserede i
at skabe lidt kultur i området?
I så fald kan man nu søge om tilskud hos
Ballerup Kommune og få andel i en pulje
på 100.000 kr.
Arrangementet skal være for mindst 100
deltagere og række ud over den gruppe,
der ansøger om støtten.
Se mere på kommunens hjemmeside på
https://ballerup.dk/borger/har-i-en-godide-til-et-lokalt-arrangement

Øv!
Den 5. maj kørte
jeg
gennem
skoven. Da jeg
kom
til
den
øverste bålplads,
så jeg noget underligt ligge ved bænken.
Det var et trolde-hoved! Tænk jer - et
hoved fra en af de fine trolde. Som Eva
Kielgast har sat op i vores skov , til glæde
for os med lidt fantasi! Jamen er det ikke
utroligt, at nogen laver den slags
vandalisme i vores skov?
Jeg tog hovedet under armen og kørte
hen til Eva . Hun fortalte- at lige denne
trold- den med krøller-kun havde siddet i
træet en måned. 3 andre var ødelagt og
en stjålet.
Jeg er ked af det på Eva's vegne.! Men jeg
er hamrende vred på dem der øver
hærværk på uskyldige trolde.!
Bodil, Pilehøjvej

Til efteråret begynder kommunen
arbejdet med ny vejbelysning i
Egebjerg.
Det
kan
have
overraskende
konsekvenser
for
nogle.
Her i Egebjerg kommer der
vejbelysning til efteråret eller vinter.

Masternes placering og den konsekvens
det medfører, vil nok overraske nogle.
Af redaktionen

ny

Der er ikke blot tale om at forny
pærerne, men der kommer også nye
lysmaster. Og deres placering bliver
formentlig ikke som de gamle.
Det kan have "alvorlige konsekvenser"
for det vi har stående i skel ud til vejen uanset om det er hæk eller mursten.

Kommunen skriver om arbejdet med belysning
I
efteråret
moderniserer
vejbelysningen
Digterparken

og
vinteren
2017
Ballerup
Kommune
i
Ballerup
midtby,
og
Egebjerg.

Moderniseringen omfatter opsætning af
nye master og lamper. Der er kabellagt i
områderne, og vi forventer kun at skulle
udføre mindre gravninger i form af
punktgravninger ved masterne og enkelte
korte langsgravninger.
Placering af de nye belysningsmaster
I
løbet
af
foråret
vil
vores
belysningsrådgiver planlægge placeringen
af de nye lamper. I første omgang vil de
registrere forholdene på vejene. Når
arbejdet
er
færdigt, sender
vi
informationsbreve til alle grundejere i
området.
Påbud om beskæring og fjernelse af
hegn, støttemure mv.
Når vi skal til at anlægge den nye
belysning, har vi brug for arbejdsplads.
Nogle steder er haverne desværre flyttet
så langt ud på vejen, at vi ikke har plads
nok, og derfor bliver vi nødt til at
fremsende påbud om beskæring af
beplantning og fjernelse af faste

genstande.
For at sikre, at vi kan komme til at
arbejde, fremsendes i løbet af sommeren
2017 "Varsel om Påbud" og "Påbud" om
beskæring af beplantning og fjernelse af
faste genstande fra vejarealet. Disse
skrivelses er den eneste lovlige måde,
hvorpå vi kan sikre, at der bliver ryddet.
Vi fremsender kun "Varsel om påbud" og
"Påbud" til de grundejere, hvor vi har
registreret, at vi ikke har arbejdsplads
nok. Vær dog opmærksom på, at hvis du
har plantet småplanter, lagt perlesten
eller lignende i rabatten, bliver der ikke
fremsendet "Varsel om påbud" og
"Påbud", da det ikke hindrer os i at
arbejde. Disse ting bliver gravet op i
forbindelse med gravearbejdet. Ønsker
du at bevare sådanne ting, skal du fjerne
det forud for anlægsarbejdet.
Hvem udfører anlægsarbejdet
Seas-nve udfører anlægsarbejdet med
Kemp
&
Laurtizen
som
underentreprenør. Alle anlægsfolkene er
ansat under danske vilkår.
Se evt. www.ballerup.dk

Pas på hækkeklipning
lagt æg. Så selvom du ikke kan se det kan
din hæk meget vel være et helt lille
parcelhuskvarter i sig selv med
solsortereder.

Så kom solen og varmen - og i haverne
tager alting pludselig fart. Græsset vokser,
blomsterne folder sig ud om kap med
ukrudtet, og så er der hækken, der ligner
en pjusket grøn mammut i vinterpels.
Selvom din nabo kaster sigende blikke i
retningen af den lidt vel høje og strittende
liguster, så har du en alletiders grund til at
lade hækkesaksen stå lidt endnu. For jo
længere du venter jo bedre chance giver
du til de småfugle der har bygget rede og

Skal du give fuglene fuldkommen fri skal
du vente til slut juli, men det kan godt
tænkes at din nabo synes det er lige lidt
vel voldsomt. Heldigvis kan du godt klippe
tidligere, bare du er ekstra forsigtig, når
du klipper i toppen. Her er solsortenes
reder, og hvis de bliver blottet forlader
hunnen dem, eller de bliver tømt af
skaderne.
Men om det bliver dagen før eller efter
Sankt Hans gør ingen forskel.
Anders Kofoed, Biolog, Bøndermosevej

Tillykke til Gustav, der vandt
lodtrækningen og TO flødeboller til
forsommerens sidste Familiespisning.

Hurra! 40 km/t er godkendt
40 km/t i Egebjergs villakvarterer er
blevet besluttet uden anmærkninger
- nu kan arbejdet snart begyndes. Vi
arbejder på individuelle løsninger for
de forskellige strækninger.
Der var klapsalver til familiespisning i
Fælleshuset, da det blev afsløret, at Teknikog Miljøudvalget d. 30. maj besluttede
vores 40 km-projekt uden anmærkninger.
Dermed har "40 km/t-gruppen", der
består af frivillige her fra Egebjerg,
sammen med kommunen fundet frem til
en måde at få startet på reguleringen af
hastighed i ”det gamle” Egebjergs område.
”40 km/t-gruppen” håber, at arbejdet kan
påbegyndes i dette år!
Planen er i sin enkelthed og i store
træk:
A)
Alle
tilkørselsveje
ind
i
villaområder, syd og nord for Egebjergvej
mærkes med påbudsskilte, 40 km/t. samt
evt. mindre bump (eller lignende) på de
længste vejstykker (foreskrift).
B)
Egebjergvej, Syvendehusvej og
Nordbuen skal vurderes nærmere
omkring de meget forskellige problemer,

på de skiltede 40 km/t, hverken for biler,
busser eller tung trafik. Vejen er
middelbred men uden cykelstier. Der
færdes desuden mange skolebørn til
Hareskovens Lilleskole!
Der skal særskilt ses på det skarpe sving
oppe ved Hækmosen, der bør være bedre
oversigt .
de har hver især (se neden for).
Trin A): Først
Opsætning af
enkelte ”bump”

påbudstavler

og

Fra Egebjergvej til- Egebjerghuse ,
Tranemosen og Egebjerghøj, Egebjerglund
Nord, Pilehøj, Aagesdal og Egebjerglund
Syd.
Fra Nordbuen til- Aagesdal
Fra Syvendehusevej til- Egebjerglund Syd,
Pilehøj , Skovbo
Trin B): Senere
Undersøgelser
Syvendehusvej:
Der skal ses nærmere på hvorledes der
kan ske en bedre hastighedsregulering, da
den nuværende skiltning og bløde bump
ikke ser ud til at holde hastigheden nede

Egebjergvej (fra krydset ved Nordbuen til
Syvendehusvej):
Det skal undersøges nærmere, hvorledes
vejstykket kan reguleres bedre, så det
bliver mere sikkert for de mange
skolebørn, som bruger vejen mod
Skovvejsskolen afd. Egebjerg. Vejen er ret
smal, der er meget trafik, og der kører
busser.
Nordbuen
(ved
udkørslen
fra
Pæremosevej):
a) der bør være bedre oversigt og
b) måske skal udkørslen markeres på
samme måde som ved indkørslen til
Egebjerg Bygade. Trafikanterne vil da ikke
blive vildledt til at tro at der ikke er flere
tilkørselsveje til Nordbuen.
Med arbejdsom
mandsudvalget”

trafikhilsen

fra

”6-

Hundelorte - fæle og farlige
Pas på din hund og andre hundes
helbred - husk at samle op, når
hunden har været på visit.
Du kommer gående i dine egne tanker, og
pludselig træder du i noget, der lugter så
afskyeligt, du kigger ned og ganske rigtigt;
det er en hundelort!
Det sker desværre ofte her i området, at
hundeejerne glemmer at samle op efter
deres hund - og det er i mange tilfælde til
stor irritation for den person, der har
trådt i lorten.
Det er nok de færreste, der ved eller
tænker over det til dagligt, men en
hundelort kan rent faktisk være farlig. Den
kan nemlig indeholde æg og larver fra
parasitter, der kan smitte både mennesker
og dyr. Heldigvis er det meget sjældent, at
vi mennesker bliver syge af hundelorte, da
vi i Norden har rigtig god hygiejne. Men
det går ofte ud over hundene.
Hvilke parasitter er mest udbredt?
Spolormen toxocara canis, er en parasit
som er meget udbredt blandt hunde og
ræve. Spolormen lever i tyndtarmen hvor
den udskiller æg med hundens afføring,
æggene er meget hårdføre og kan
overleve i naturen i flere år. Det er
sjældent voksne hunde viser symptomer
på spolorm eller bliver syge, men hvalpe
har stor risiko for at blive syge, da
ormene også kan smitte gennem

livmoderen og mælkekirtlerne.
Spolormen kan også smitte mennesker,
her er det børn der er mest udsatte, da
de har mere kontakt med jord og kan
finde på at spise det. Man mener at 6-7
procent af danske børn har været i
kontakt med spolorme. Den er heldigvis
sjældent farligt for mennesker, men den
kan i nogle tilfælde vandre til hjernen eller
øjet hvor den kan gøre skade.
En anden farlig parasit er Hjertelungeorm, det er egentlig en fælles
betegnelse for 2 forskellige parasitter hos
hund - Den franske hjerteorm A.Vasorum
og rævens lungeorm Crenosoma Vulpis.
Den franske hjerteorm kan være livsfarlig,
mens rævens lungeorm sjældent giver
alvorlig sygdom, grunden til at de ofte
nævnes som én, skyldes at begge
parasitter smitter gennem snegle og giver
hunden nogenlunde samme symptomer.
Hjerte-lungeorm udskiller larver via
hundens afføring, larverne bliver derefter
optaget af snegle - Den næste hund vil så
blive inficeret, når den spiser snegle eller
snegleslim.
Hvad kan hundeejerne gøre?
Det vigtigste du kan gøre, er at samle
afføring op efter din hund, så
smittepresset mindskes. Man anbefaler
ikke at bruge ormemidler forebyggende,
da man vil undgå resistens.
Da vi bor i et området med høj

smitterisiko i forhold til andre steder i
Danmark, kan du vælge at indlevere
hundens afføringsprøve til undersøgelse
med jævne mellemrum.
Hvad kan vi andre gøre?
Hold Danmark Rent og Dansk Kennel
Klub har udviklet et klistermærke, som
husejere kan sætte på deres private,
udendørs skraldespand med teksten ”Her
må du gerne smide din hundepose”. Det
er måske en måde at give hundelufterne
bedre mulighed for at komme hurtigt af
med hundeposerne.

Man kan købe klistermærkerne
webshoppen: www.holddanmarkrent.dk

Saranda Pupovci Larsen, Aut.
Veterinærsygeplejerske, Rydtoften

Midsommerfest i fælleshuset - husk at få billet
Igen i år afholder Egebjergklubben Midsommerfest i Fælleshuset med god
mad og hyggeligt samvær, Sankt Hans aften fredag den 23. juni.
Dørene åbnes kl. 18:00 og 18:30 er grillen klar til, at man selv steger sin
bøf.
Menu: gode bøffer med kartoffelsalat, ta’ selv salatbord og flutes
Billetter: 80 kroner pr. person ‐ købes frem til 15. juni i Egebjerggrillen,
Egebjergvej 72 eller på torsdag i Fælleshuset fra klokken 19.30. Børn kan
købe en pølse med tilbehør til 10 kr. i baren på dagen.
Alle uden billet er meget velkome til at komme forbi efter spisningen, og
fejre midsommeren med jeres naboer.
Efter maden er der mulighed for at tage til båltale ved Fællesvirkes bål ved
Teglværkssøen, eller blive i Fælleshuset, hvor baren er åben hele aftenen.

Kan du hjælpe,
så
Egebjergbladet
kommer frem?
Vi har brug for én, der kan hjælpe
med at fordele Egebjergbladet til
omdelerne og de modtagere, der ikke
længere bor i området. Det handler
om at tage imod fra trykken og smide
lidt i en postkasse. For nærmere info,
send en mail til
bladet@egebjergklubben.dk.

Vi ses efter sommerferien
Vi nærmer os sommerferien, og som altid
holder Egebjergbladet en pause i solen
ligesom alle andre. Men vi vender tilbage
til august.
Torsdagstræf holder sommer efter 22. juni
og frem til 17. august.
Familiespisning holder også en pause, men
er tilbage igen d. 24. august.
God sommer til alle!

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. Husk dog, at der
er sommerferielukket fra 22. juni-17.august.

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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bladet@egebjergklubben.dk.
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Til kalenderen
Juni
Torsdag 22/6
Fredag 23/6

Sidste torsdagstræf før sommer
Midsommerfest med grill

Juli
Sommerferie
August
Mandag 7/8
Torsdag 17/8
Lørdag 26/8
Torsdag 31/8 kl. 17.30:
September
Mandag 11/9
Torsdag 28/9 kl. 17.30:

Deadline: Egebjergbladet September
Torsdagstræf med Grill
Egebjerg Familiemarked (GoEgebjerg)
Familiespisning

Gode bøffer med kartoffelsalat,
ta'selvsalatbord og flutes
Køb billetter senest 15/6 hos
Egebjerggrillen eller til Torsdagstræf i
fælleshuset
Voksen: 80 kr
Børn kan købe en pølse på dagen: 10 kr.

Deadline: Egebjergbladet Oktober
Familiespisning

Alle er velkomne efter mad - gratis :)

