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Amalie, Liva og Mira på en solbeskindet første skoledag som 3.klasser

Nye Pokémons i Egebjergs gader
op hen over sommeren.
På den måde kan man se klynger af
Egebjerg-borgere, der dukker op og
trykker som gale på deres mobiltelefoner.
Helt stille er de ikke, for det er også alle
tiders lejlighed til at dele ud af tips og
tricks, der gør de andre spillere endnu
bedre. Når kæmpevæsenet er blevet
besejret af nabolagets spillere, så takker
gruppen pænt af, og så glider alle videre i
deres egne retninger.

En tilfældig torsdag i august mødtes en større flok Egebjerg-borgere og nedlagde i fællesskab en
af de nye kæmpe-pokémoner

Måske har du bemærket, at flokke af
mennesker
står
samlet
rundt
omkring i Egebjerg. De taster og
trykker som vilde på deres smarte
telefoner i klynger, mens de ser
koncentrerede ud, og kun taler kort
til hinanden. Så kan det meget vel
være, at du er vidne til en indædt
kamp
mod
de
nye
kæmpePokémoner,
der
har
indtaget
Egebjergs gader. Bare rolig, de findes
kun i den virtuelle verden. Heldigvis.
Måske er du en af dem, der får rynket
pande og sørgmodige øjne, når du ser en
hel familie, der står og koncentrerer sig

om hver sin telefon. Umiddelbart vil
forbitrelsen ikke blive meget bedre af, at
en hel gruppe gør nøjagtigt det samme.
Eller hvad?
På telefonerne er nogle spil, der giver
naboer nye ting at mødes om – og ét af
dem hedder ”Pokémon”. Det handler om
at gå ud i gaderne og bruge sin
mobiltelefon som en slags magiske briller,
hvorigennem man kan se væsener, der
ellers er usynlige. Er man med i spillet, så
handler det om at fange en masse
forskellige væsener og derefter bruge dem
til at kæmpe mod hinanden – eller mod
de kæmpevæsener, der netop er dukket

God grund til at åbne pokémonappen igen
Til alle jer, der engang har downloadet
”Pokémon”-appen, men egentlig er gået
helt død i det: Der er gode nyheder! Spillet
er nemlig over sommeren blevet udviklet,
så der nu er nye pokémon-stops og andre
udfordringer at give sig i kast med. Og hvis
du ikke har kastet Pokémon-boldene, efter
at du er flyttet til kvarteret, så er der i det
hele taget en god grund til at lyne
sommerjakken og eventuelt tage børnene
med ud på en familieudflugt, for pokémonstoppene er en alle tiders måde, at blive
guidet rundt til Egebjergs kunstværker. Og
dém har vi faktisk en del af.
Mette Herold Pedersen, Redaktør

Fælleshusets arbejdsgruppe:
Gode venner med plads til flere
Grundejerforeningens
Fælleshus
bliver holdt i stand af en gruppe
ihærdige mænd. Til gengæld får de
stærk samhørighed med andre i
kvarteret… og det er en god
undskyldning for at lade støvsugeren
stå. Men gruppen kunne godt bruge
nogle yngre kræfter.
”Mine børn startede i vuggestue og skole,
og dengang startede jeg med at være med
i diverse forældreorganisationer. Da
børnene blev store, og skolen blev flyttet,
så fik vi mulighed for at overtage huset –
og jeg ville da være med til at have
indflydelse og bestemme over lokalerne.

For så havde vi mulighed for at lave nogle
aktiviteter. Vi kunne jo ikke så godt lave
det hele nede på hjørnet”, siger Jan Tegner
og
griner
charmerende
og
imødekommende.
Der er gået 30 år, siden Jan og en håndfuld
andre mænd i Egebjerg oprettede den
arbejdsgruppe,
der
stadig
holder
Fælleshuset i stand. Nogle gange er det en
lampe, der skal ordnes, og andre gange
mødes gruppen bare, og så ser de, hvad de
kan finde på. Over sommeren har de
arbejdet på det bageste lokale, der for
nylig er blevet ledigt i fælleshuset.
Stærkt fællesskab – med plads til
flere
”Nu er mine børn blevet 50 år, og de siger
tit til mig: ’At du gider’, men jeg holder af
det,” siger Jan med kraft bag ordene.

Jan Tegner er en af de mænd, der sørger for at
vores Fælleshus er i ordentlig stand. Det har
han gjort i 30 år, og han stopper ikke lige med
det samme.

Han holder af lokalerne, der gav mulighed
for at samle Egebjerg på en helt ny måde,
og så holder han af det sociale samvær,
som arbejdsgruppen rummer. Når han
taler om de andre mænd i gruppen, er det
tydeligt, at de med tiden er blevet meget
mere end blot arbejdsfæller: De er gode
og nære venner, der hjælper hinanden,
også når de bliver gamle.
Netop det med alderen er ved at blive en
udfordring, for når Fælleshuset skal

ordnes, kunne det være godt med flere
yngre deltagere, der kan tage fat. Han
håber derfor, at der er nogle, der har lyst
til at komme og give en hånd med. Det
kan fx være, at der sidder et par nyligt
pensionerede, der gerne vil møde nogle
flere mennesker – ”og så er det en rigtig
god grund til at lade støvsugeren stå, og
komme over og hygge sig med nogle
andre” griner Jan.
Lidt fakta om Fælleshuset
Fælleshuset ligger på Agernhaven 8.
Lokalerne blev overtaget af en bestyrelse
sammensat af lokale i Egebjerg, da den
gamle Egebjerg Skole fik nye lokaler i år
1980. Fælleshuset danner blandt andet
rammen
om
grundejerforeningernes
generalforsamlinger,
den
månedlige
familiespisning og de årlige begivenheder,
der bliver arrangeret af Egebjergklubben.
Derudover bliver Fælleshuset lejet ud til
beboere i området, når stuen ikke er stor
nok.
Er du klar til at bruge nogle kræfter og
give en hånd med, når der skal arbejdes
lidt i huset, så skriv en mail til Jan Tegner
på tegner.hansen@get2net.dk eller ring på
41270175. Det ville forresten ikke gøre
noget, hvis der kom nogle seje damer. Det
har vi haft før.
Redaktør, Mette Herold Pedersen

Midt i en agurketid
Agurketid: periode om sommeren,
hvor medierne pga. ferier mangler
nyhedsstof, og hvor små (ligegyldige)
begivenheder
derfor
slås
uforholdsmæssigt stort op.
Som mange nok har bemærket, har
Ballerupbladet de seneste mange uger
været noget tyndt. Vi er midt i en
agurketid, og som andre medier er vores
eget Egebjergblad også ramt af dette
fænomen.

Ordet agurketid stammer oprindeligt fra
tysk. 'Sauregurkenzeit' (de sure agurkers
tid) var i det 18. århundrede i Tyskland
tiden, hvor blandt andet agurkesalget stod
stille om sommeren.
Agurketiden burde vel bare være den tid
på året, hvor agurkerne i drivhuset kan
høstes.
Der er mange forskellige slags agurker,
men den mest udbredte sort i Danmark
er cucumis sativus. Denne sort er kendt
under det meget almindelig navn
"almindelig agurk" men kendes dog også
under navnet slangeagurk.
Den ellers så uskyldige agurk må ikke blot
lide under at være synonym for en kedelig
nyhedsperiode om sommeren, men også
under udtrykket "at gå agurk", om det at
blive meget ophidset og vred.
De krumme agurker har også måttet lide,
da de i 1995 blev erklæret uegnede til salg
af EU. De er dog sidenhen blevet
forskånet.
De fleste tror, at agurken er en grøntsag,
men botanisk set er den faktisk et bær.

Bær er fantastiske i smoothies, og derfor
følger her en opskrift på en frisk og
lækker smoothie med agurk og mynte.
Rikke Ravnsgård, redaktør

Agurkesmoothie med
mynte
Ingredienser:
150 g agurk i små stykker
3 stilke frisk, kraftig mynte
1½ dl iskold minimælk
¼ tsk fintrevet limeskal
(usprøjtet)
2 tsk friskpresset limesaft
friskkværnet peber
Fremgangsmåde:
Put agurk, mynte og 1 dl
minimælk i en blender og blend
til alt er findelt. Tilsæt resten af
minimælken, sammen med
limeskal, limesaft og peber.
Blend et kort øjeblik og smag
drikken til. Hæld den i et højt
glas og server straks.
Velbekomme

Det nye skoleår
Sommerferien er slut, og et nyt skoleår er begyndt for de mange børn og unge her i Egebjerg. Områdets 2 skoler har sagt velkommen til
en masse nye og "gamle" elever.

Skovvejens skole Øst (Egebjergskolen)
Onsdag den 9. august var sommerferien slut for de
mange børn på Skovvejens skole øst.
70 nye børn havde allerførste skoledag og startede op i
0. klasse. De nye børn er fordelt i 3 nye
børnehaveklassegrupper.

Omkring efterårsferien bliver grupperne inddelt i 3 klasser.
På skolen går der i alt ca. 800 elever fra 0. klasse til 9. klasse.
På første skoledag blev de nye elever budt velkommen af en del
af skolekoret.

Hareskovens Lilleskole
Eleverne på Hareskovens Lilleskole fik en lidt længere sommerferie og
havde første skoledag om torsdagen den 10. august.
Skolens 256 elever, samt en håndfuld dimitterede elever fra sidste skoleår,
mødte op til det nye skoleår. Heraf begyndte 22 helt nye elever i den nye
børnehaveklasse.

På Hareskovens Lilleskole blev der spillet op til sang rundt
om flagstangen.

Midsommerfest i Egebjergklubben
Igen i år fejrede vi midsommerfest i
Egebjergklubben, hvor 41 glade gæster var
mødt op til en hyggelig aften.
Med hjælp fra klubbens frivillige var der
sørget for gode bøffer med lækkert
tilbehør. Grundet leveringsproblemer var
de traditionelle oksekødsbøffer erstattet
med kalvekød, og det var der vist ingen,
der var kede af.
I år var det lykkedes at få en enkelt familie
med børn med til festen. Vi bliver flere og
flere børnefamilier i området, og har
allerede set en glædelig udvikling, hvor
mange
børnefamilier
deltager
i
familiespisningen. Dette håber vi med
tiden også at se til vores andre
arrangementer som fx midsommerfesten.
På trods af lidt vejrmæssige udfordringer
havde vi en hyggelig aften, hvor de fleste
droppede bålet og blev indenfor i
fælleshuset.

En stor tak til alle arrangører og hjælpere
for at holde styr på alle detaljerne og ikke
mindst tak til alle de fremmødte for at
bidrage til en god fest.
Vi håber at se jer alle igen til næste år.
På vegne af bestyrelsen
Daniel Ravnsgård

Nyt om den nye
vejbelysning

Markering af ny lysmast
Markering af lysmasteplacering
Som mange har set, er der blevet
markeret op til de nye lysmaster, senest i
dele af det nordlige Egebjerg den 9.-10.
august. Markeringerne angiver i hvilket
område, der skal arbejdes, og hvor der
skal være frit til gravearbejdet. Der, hvor
der skal placeres en lysmast, er dette
yderligere markeret med en rød cirkel
med kryds, se ovenstående billede.
Optimering af belysning
Det er de gamle træmaster, der vil blive
fjernet. Så vidt jeg kan se, kommer der
nogle steder ekstra lysmaster, og
placeringen flyttes lidt for at give en
bedre belysning. De gamle master var jo
primært beregnet til elforsyning, og de
var placeret, hvor dette var mest
hensigtsmæssigt til dette formål. Det
bestræbes på, at der er omtrent 30 meter
mellem lysmasterne for at give en optimal
belysning. Lysudstrålingen fra de nye
lysmaster er også anderledes, så dette har

også indflydelse på placeringen.
Derudover ser det ud til, at placeringen
forbedres ved nogle kryds og andre
steder, hvor der kan være behov. Fx på
stien mellem Kærvænget og Kastebjergvej
kommer der en ekstra lysmast ovenover
trapperne. I den mørke tid bliver dette en
forbedring i forhold til den nuværende
belysning.
Gravning ved grunde
Som grundejere skal vi huske på, at
området mellem fortov og grund/skel skal
være tilgængelig, så gravemaskine mv. kan
komme til. Enkelte steder må det
forventes, at der kan blive gravet på langs
med fortovet, så eventuelle blomster og
anden bunddækkende bevoksning vil blive
fjernet. Dette vil dog kun ske få steder, da
de fleste veje i Egebjerg allerede har fået
nedgravet kabler til belysningen.
Der bliver indenfor nærmeste fremtid
udsendt et orienteringsbrev til alle
berørte. For de grundejere, hvor der er
registreret problemer med afstand til vej
og fortov, vil der blive sendt særskilt
henstilling.
For dem, der bor i områder med private
fællesveje, skal der først holdes
partshøringer, hvor placeringen af de nye
lysmaster skal aftales.

Kommunens folk er her ude og markere op til de
nye lysmaster

Tidsplan og
mere info
Efter seneste
tidsplan
begynder
opsætning af
lysmaster
tidligst fra
november. I
øjeblikket er
man i gang med
at grave og
opsætte
belysning i
Skovlunde, og
De nye lysmaster, som
derefter bliver
denne i Skovlunde
det
Digterparken og Ballerup Midtby.
Ballerup kommune har skrevet mere
information på kommunes hjemmeside
under vejbelysning og ”Modernisering i
Egebjerg”:
www.ballerup.dk/vejbelysning
Her kan findes et link til et kort med
de nye placeringer af lysmasterne.
Endnu er kortet dog ikke opdateret
med de nye lysmaster i Egebjerg.
Frank Damgaard

Er du vores nye
distributør?
Er du glad for at modtage
Egebjergbladet?
Vil du være en aktiv del af uddeling af
bladet?

distributøren er ansvarlig for, samt en
kuvert med nogle blade til arkivet.

Så er det dig, vi står og mangler!

budene som reminder, og de fire kasser
bringes til Fælleshuset, hvor budene så
afhenter deres blade torsdag aften. Budene
omdeler dem i løbet af den efterfølgende
weekend.

Distributørens arbejde er koncentreret i
tiden omkring udgivelsen af de enkelte
Egebjergblade – 10 gange årligt – og består
i kontakt med trykkeriet, kassereren i
Egebjergklubben og de fire bude (som
uddeler i hver deres distrikt i Egebjerg)
samt uddeling og postforsendelse af blade
til
modtagere
udenfor
selve
Egebjergområdet.
Kort fortalt vil din opgave bestå i
følgende:
Cirka én uge før bladaftenen, der altid er
en torsdag, sendes en reminder pr. mail til
budene, så de ikke glemmer at hente deres
blade.
Mandag eller tirsdag før en bladaften tages
kontakt med trykkeren og det aftales hvor
og hvornår bladene bliver afleveret. Som
regel leveres de om torsdagen hos
distributøren i fire papkasser til budene og
en kasse med de ca. 100 blade, som

Torsdag eftermiddag sendes en SMS til

De ca. 100 blade sendes eller bringes til
rådhus, Fællesvirket og G/F Gadehusene
samt Ballerup Bladet. Dette gøres som
regel om fredagen – en frisk cykeltur på
omkring en times tid.
Distributøren sørger for at indkøbe
frimærker, A4 kuverter samt labels og får
udgifterne dækket af kassereren.
Arbejdet er frivilligt, til gengæld yder du et
vigtigt arbejde, som kun tager en begrænset
mængde af din tid.
Skulle ovenstående have din interesse kan
du kontakte bladet@egebjergklubben.dk
for nærmere info.
Bestyrelsen

Har du noget på hjerte?
Som opfølgning på agurketidsartiklen vil vi
gerne opfordre ALLE til at skrive til os, så vi
kan sende Egebjergbladet ud med masser af
indhold hver gang.
Så hvis du har set noget spændende eller
noget sjovt i området, så tag et billede eller
to og skriv en lille historie. Så kan vi alle
sammen nemlig følge med i, hvad der sker i
vores nærområde.

Honning
Forår eller sommer 2017
25 kr/bæger
ca. 450 gr. pr. bæger
Frank Damgaard
28110142 / 44971020
Kastebjergvej 26A

Hvad enten det er folk
der samles til et spil
Pokémon,
eller det
handler om hundelorte på
gaderne, smarte
opfindelser eller
dræbersnegle, så tøv

ikke med at indsende en lille historie eller
anekdote.
Vi glæder os til at høre fra jer på
bladet@egebjergklubben.dk
Redaktørerne

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
August
Torsdag 31/8 kl. 17.30:

Familiespisning

September
Mandag 11/9
Torsdag 28/9 kl. 17.30:

Deadline: Egebjergbladet Oktober
Familiespisning

AUGUST:
Grøntsagstærter med salat
SEPTEMBER:
Gryderet

Oktober
Mandag 9/10
Deadline: Egebjergbladet Oktober
Torsdag 26/10 kl. 17.30: Familiespisning

Tilmelding for august senest mandag 28/8
og for september mandag 25/9 på
familiespisning@egebjergklubben.dk
med antal personer og adresse

BEMÆRK at der på grund af nye udgivelsesdatoer for bladet,
afholdes 2 familiespisninger inden næste blad udkommer.

Voksen: 25 kr.
Barn: 10 kr.
Kontant eller Mobilepay

