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Halloween d. 31 oktober
Lysende græskar, ugygge og gys…..

Mange skoler, børnehaver, fritidshjem samt 

private hjem er begyndt at holde 

halloween. Så møder børnene udklædte 

op som små hekse, skeletter, vampyrer og 

andre uhyggelige figurer, og der leges 

selskabslege, spises kage og danses.

Derudover er det skik og brug, at børn i 

alle aldre går udklædte fra dør til dør, 

mens de siger trick-or-treat, når de 

banker på. Trick-or-treat kan bedst 

oversættes som slik eller ballade, guf eller 

gys og skal selvfølgelig betyde, at hvis man 

ikke ”hoster” op med noget slik til 

børnene, så vender de tilbage og 

skræmmer eller laver ballade… ;o) Præcis 

som man oprindelig var bange for, at de 

døde ville komme tilbage for at hævne sig 

på de levende. 

Hvornår er det halloween?
Halloween er altid d. 31. oktober. Ifølge 

overtro er natten mellem d. 31. oktober 

og d. 1. november nemlig den nat, hvor de 

døde har lettest ved at vende tilbage til de 

levendes verden, eventuelt for at 

skræmme eller gøre regnskaber op. Men 

for mange danskere er efterårsferien 

blevet den tid, hvor man skærer græskar 

ud. 

Har halloween en kristen 
baggrund?
Nej, der er ingen direkte sammenhæng 

mellem kristendom og halloween. For de 

gamle keltere i England var festen ved 

halloween årets store religiøse fest, hvor 

de også fejrede nytåret. Den katolske kirke 

gjorde på et tidspunkt 1. november til sin 

allehelgensdag, og den 31. oktober fik 

navnet All Hallows Eve, hvilket senere er 

blevet til Halloween. Men de traditioner, vi 

forbinder med halloween, stammer fra 

USA.

Hvor kommer græskarret fra?
Oprindelig har kelterne brugt roer til at 

lave lygter af i fejringen af deres nytår. 

Lygter, som fra starten har haft de 

skræmmende ansigter, som de har i dag. 

Meningen med de skrækindjagende lygter 

var nemlig at holde de dødes spøgelser 

væk, så de ikke kunne gøre skade på de 

levende. Men da de første engelske 

pilgrimme kom til Amerika, måtte de finde 

på noget andet, da der ikke var roer i 

Amerika.

Til gengæld var der græskar, og de står i 

dag som et lysende orange symbol på 

halloween.

Sådan fejres halloween i USA
I USA, hvorfra vi henter inspirationen til 

halloween, har hver familie mindst et 

udskåret græskar foran huset eller i 

vinduet, og det ser altså ret så 

U…hyggeligt ud.

Tips :-)

Et lille tip til at dit græskar holder længere: 

smør det indvendigt med atamon. 

 

Link til tips og ideer på internettet: 

http://www.1000ideer.dk/halloween.asp

Kostumer og andet gøjl: Lokalt i 

Ballerup/Skovlunde kan der købes 

uhyggelig udklædning: www.festtema.dk

Ideer til tips og ideer på smartphones App:

Pinterest 

Steder at besøge, hvor man holder 

halloween:

Tivoli

Legoland

Egeskov slot

Opskrifter til Halloween:

www.arla.dk / søg halloween.

Inspiration til denne artikel er lånt fra 

kristelig dagblad.

Ania Schierning



Valg - også til Seniorrådet
De fleste af os ved vel, at der i november 

er valg til kommunalbestyrelsen. Men i 

november er der også valg til Seniorrådet. 

Hvad er Seniorrådet?
Man kan sige, at Seniorrådet skal sikre, at 

dialog og samarbejde mellem seniorer og 

Kommunalbestyrelsen bliver bedst muligt.

Seniorrådet beskæftiger sig ikke kun med 

forhold, der angår de svage ældre, men 

med spørgsmål, der har betydning for alle 

på 60 år og derover. Det kan fx være 

bolig- og trafikforhold, sundhed, miljø og 

kultur.  

Seniorrådet rådgiver kommunal-

bestyrelsen i 'ældrepolitiske' spørgsmål. 

Kommunalbestyrelsen er faktisk via 

lovgivningen forpligtet til at høre 

Seniorrådet om alle forsalg, der vedrører 

seniorer.

Valg til Seniorråd

Valget finder som nævnt sted i november, 

men i modsætning til valget til 

kommunalbestyrelsen så foregår valget 

udelukkende via 'brev-afstemning'.

Det betyder, at rådhuset sender et brev til 

alle der er fyldt 60 år. I brevet vil der være 

lidt orientering om valget og en 

returkuvert, som så enten kan afleveres på 

rådhuset eller sendes med posten.

Valget foregår i perioden 8. - 22. november 

2017. 

Der skal vælges 7 personer til Seniorrådet. 

Der vil komme en artikel i Ballerup Bladet 

(formentlig i en kommunal anonnce), med 

billede og lidt info om de opstillede 

kandidater.     

Mød kandidaterne
Mandag d. 6. november kl 17.00 vil der i 

Reehs Baghus blive mulighed for at møde 

de opstillede kandidater. 

Reehs Baghus kaldes til tider blot 

“baghuset” og ligger i Ballerup Centrum 

lige bag kirken.

Et aktivt Seniorråd
Seniorrådet er blandt andet omfattet af 

forvaltningsloven og offentlighedsloven. 

Lovgivningen forudsætter, at Seniorrådet 

også selv, aktivt indgår i samarbejdet med 

kommunalbestyrelsen. Det kan ske ved 

dels at komme med ideer og forslag om 

seniorers forhold, dels at rejse spørgsmål 

og komme med synspunkter inden for alle 

relevante områder.

Man kan læse lidt mere om Seniorrådet på 

kommunens hjemmeside.

PS.  Denne artikels forfatter er blandt de 

(få) opstillede kandidater til Seniorrådet. 

Jørn Steen Jensen

Kom og vær med til Egebjergklubbens familiebanko 
søndag den 5. november i Egebjerg Fælleshus, 
Agernhaven 8.

Vi åbner dørene kl. 13.30 så indkøb af spilleplader, kaffe/te/vand og kage til familievenlige priser kan være på plads 

inden vi begynder på bankospillet kl. 14. 

Spillet foregår i et stille og roligt tempo, så både børn og voksne kan være med. 

Der vil være i alt 7 spil – 6 spil med almindelige præmier og et 7. spil med lidt større præmier. Der er gevinster både ved 1 række, 2 

rækker og ved fuld plade, og selvfølgelig også sidegevinster. 

Mellem 3. og 4. spil er der igen mulighed for at købe kaffe/te/vand og kage samt ekstra spilleplader. 

Desuden sælges ringlodder, og den tilhørende præmie trækkes lige før vi sætter 7.spil i gang.

Arrangementet plejer at være slut senest 16.30.

Vi glæder os til at se Jer til en masse banko-hygge.

Banko-udvalget

Så er der BANKO!
- for HELE familien

Præmier til 
både 

børn o
g voks

ne :)



Annonce fra Ballerup Kommune 

hjemmeside

 

Et rekreativt naturområde er på vej i Ballerup 

Kommune. Der bliver også mulighed for at 

lufte hunden frit i en fold i nærheden

Så er der godt nyt til natur- og 

hundeelskere. Et nyt rekreativt 

naturområde med tilhørende hundefold er 

på vej i den nordvestlige del af Ballerup 

Kommune. 

Det nye naturområde kommer til at ligge 

lige ved vandhullet syd for Pæremose 

Havn i Egebjerg. Arbejdet med at etablere 

området starter, når jorden i 

løbet af efteråret er helt klar, og 

efterfølgende vil der blive sået 

forskellige typer græs og 

blomster samt plantet træer og 

buske. 

Der bliver også etableret en 

hundefold tæt ved samt stier og 

sidde- og legesten, så besøgende 

lettere kan bruge og nyde den 

smukke natur i området.

Området kan først rigtigt tages i 

brug i løbet af 2018, når træer, græs og 

buske har fået ordentligt fat i jorden og 

haft tid til at vokse. 

Man kan selvfølgelig godt gå en tur i 

området inden da, men da vil det blot se 

en smule bart ud.

Den nye hundefold

Hundefolden ved Pæremosehavn blev 
færdig torsdag d. 12 oktober 2017
 

Det var til STOR glæde for hundeejerne i nærområdet.

 

Til foråret bliver der anlagt gå-stier inde på området samt 

borde/bænke og skraldespande til hunde høm-hømér

 
Vi håber fortsat at folk vil være søde og behjælpelige med at 

samle deres hunds høm-hømér op, så pladsen ikke bliver ulækker 

på kort tid.  

 

 

Er du på facebook, og vil du gerne følge hundene, så kan du følge 

siden som hedder: Hunde i Egebjerg

 

 

Hunde i Egebjerg

 

Gruppen kan bruges til:

 

·         Info omkring hundefolden ved pæremosehavn

·         Legeaftaler

·         Luftning (lommepenge)

·         Hunde træning (nosework, agillity, Rally, hvalpe, jagt osv)

·         Hundefodder

·         Udstyr til hunde

·         Hundepasning

·         Socialisering

·         Hunde skove

·         Salg af hundeudstyr.

·         Det gode hunde liv

·         mm.

 

Mvh.

 

-Familien Schierning og hunden Henning  -  Pæremosevej 45

 



”40km/t” i Egebjerg villakvarter
NU sker der noget!

Pengene til etablering er frigivet af 

kommunalbestyrelsen d.28 august.

For at der rent praktisk kan opstilles skilte 

og etableres de nødvendige 

hastighedsdæmpere, skal der først 

foretages hastighedsmålinger på de 

vejstykker, som er over 300 m lange. Det 

sker her i efteråret.

Når det er på plads, skal forvaltningen 

udarbejde en endelig detaljeret plan på 

lokalkort, som politiet skal godkende. 

Politiet skal godkende, at alt er rigtigt 

placeret, fx skilte og hastighedsdæmpere, 

før det endelige praktiske arbejde kan gå i 

gang. 

Politiet er principielt positive over for, at 

der etableres 40 km zoner.

Så snart politiets godkendelse af planen 

foreligger, er det forvaltningens plan straks 

at igangsætte opstilling af skilte osv. 

Der skal desuden udarbejdes en 

evalueringsplan, som efter en periode skal 

klarlægge om hastighedszonern faktisk 

virker efter hensigten.

Hvad gør vi I egebjerg villakvarter, 
nu da pengene ER bevilliget og 
frigivet?
Den nyvalgte koordinator for 

grundejernes fællesudvalg her i Egebjerg, 

Leif Winther, bliver koordinator i det 

videre arbejde med at planlægge de 

konkrete lokale zoneplaner med hensyn til 

påbudsskilte og hastighedsdæmpere. 

Da dette arbejde er tæt knyttet til 

grundejerforeningernes 

kompetenceområde, har Leif desuden 

bedt ”6-mandsudvalget” om at biststå i 

den praktiske fase med historik osv. så vi 

sammen med forvaltningen kan få lavet 

den bedst mulige løsning for alle parter.

Med trafikhilsen fra ”6-mandsudvalget”  og 

 Leif Winther.

    

Egebjergklubben på Facebook
Udover vores hjemmeside  www.egebjergklubben.dk, så har Egebjergklubben en offentlig Facebook-side, hvor vi annoncerer møder, 

familiespisning m.v. Facebook siden hedder Egebjerg Klubben.

 

Vi er også ved at starte en lukket debatgruppe, hvor man kan debattere forskellige emner som er relevante for Egebjergklubben og 

Egebjerg. At gruppen er lukket betyder, at man skal anmode om at blive medlem af gruppen og at kun medlemmerne kan se opslagene.

Find Facebook-siden

På vores hjemmeside er der under 

”Links” henvisninger til vores facebook 

sider.

Du kan også finde siden ved at scanne 

nedenstående QR-kode.

Frank



Er I nytilflyttet børnefamilie? 
del 2

Her følger anden del af artiklen omkring muligheder for børnefamilier i og omkring Egebjerg.

Baby-bio og familie-bio

Begge dele foregår i Baltoppen Bio. Baby-bio er på udvalgte fredage kl. 11. Familie-bio er på udvalgte 

lørdage kl. 11. Der er svagt lys i salen under forestillingen og lydniveauet er lavere end normalt. Der 

er pusleborde i salen. Til familie-bio er der forståelse for, at mindre børn har brug for at gå lidt rundt 

og snakke lavt. Forældrene kan enten tage deres baby med ind i salen eller børnene kan sove i 

barnevogn eller lift i foyeren. Der er en velfungerende facebook-gruppe for begge dele (Navn: 

Babybio i Ballerup). 

Se også mere på http://www.baltoppenbio1-2.dk.

"Familiespejd" i Pæremose Havn 

Pæremose Havn er et aktivitetsområde på Pæremosevej 37c. Der var en lille artikel om Pæremose Havn i 

sidste nummer af Egebjergbladet. Alle er velkomne til at benytte Pæremose Havn til friluftsaktiviteter, når 

der ikke er spejdermøder. 

Der er bålplads, shelter mm. og man kan låne mange remedier og holde 

arrangementer dernede efter aftale. Den sidste søndag i hver måned er der 

”familiespejd” kl. 10. Her vil spejdere have en eller flere aktiviteter klar til 

familier med børn fra 2-6 år. Det koster 30 kr. per familie. Ingen tilmelding 

nødvendig, bare duk op. 

Se mere på http://ballerup.gruppe.dds.dk/familie eller facebook-gruppen 

Pæremose Havn.



Findveji.dk

'Find vej i Danmark' er et gratis tilbud om en anderledes tur i 

skoven. I skovene omkring Egebjerg findes poster opstillet af dansk 

orienteringsforbund. Du har måske allerede set dem – lave røde 

pæle med et orienteringslogo på. Download et kort fra siden 

findveji.dk, print det ud - og så er det på jagt efter poster. 

Der er ruteforslag i forskellige længder og sværhedsgrader, og du 

bestemmer selv tempoet. Der er også mulighed for at bestille lidt 

mere detaljerede kort over skoven 

fra de lokale orienteringsklubber.

'Find vej i Danmark' er med andre 

ord både for hurtigløbere, 

stavgængere og familier med 

klapvogn.

Ballerup 
Børneklub

Ballerup Bibliotek, Baltoppen LIVE, og 

Baltoppen BIO har startet en 

børneklub for de 0 – 6 årige og deres 

voksne. Alle kan være med og det er 

gratis at blive medlem. Du får dit eget 

personlige medlemskort ved henvendelse på Ballerup Bibliotek eller 

kulturhusene i Skovlunde og Måløv, når du har meldt dig ind. 

Som medlem opnår du rabatter på udvalgte forestillinger og 

koncerter på Baltoppen, rabatter på særlige film i Baltoppen BIO, 

medlemsarrangementer for hele familien, nyhedsmails med aktuelle 

børnekulturtilbud på Ballerup Bibliotek og kulturhusene, bl.a. billige 

forestillinger med børneteater. 

Se mere på https://bib.ballerup.dk/børneklub

Shelters

Der er rig mulighed for at overnatte i det fri i vores 

nærområde. På naturstyrelsens hjemmeside findes en 

oversigt over shelters, både store og små, samt 

lejrpladser i skoven, hvor man må slå telt op. De store 

shelters skal bookes i forvejen, og man skal være 

hurtig, for de er populære!

Overnatningerne bookes på 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning/. 

Mange spejdergrupper råder også over shelters som 

kan bookes. En del af dem kan findes via ovenstående 

link. Disse er oftere ledige da man skal kontakte 

spejderne for at booke og ikke blot kan gøre det via 

hjemmesiden. I Egebjerg Naturpark (det grønne 

område mellem Nordbuen og Digterparken) ligger 

også en kommunal shelter, find den for enden af vejen 

Digterparken. 

God fornøjelse!

Hvis du har flere tips til børnefamilier, så skriv dem 

endelig her i bladet. 

Philip Hellmann og Pernille Høgh Sørensen 

Ågesdalsvej 4



Seniorklubben fik den 3.oktober besøg af Ove E. 

Dalsgaard, som vi gerne ville have til at fortælle

os om pilgrimsruten – den ældgamle rute, 

Caminoen, som går til Santiago de Compostela

i Spanien – og som hvert år befærdes af tusinder 

af mennesker.

Vi fik at vide, hvordan det var at gå ruten, og i 

hans tilfælde, var det sammen med hans nabo.

Der blev fortalt om alle de forskellige 

nationaliteter, man kunne møde, også folk fra 

Danmark blev der hilst på.

Ligeledes blev der fortalt om spise- og 

sovesteder, seværdigheder og alt sammen blev 

fulgt op af 

smukke billeder 

fra turen, som 

blev fremvist 

med assistance 

af Frank Damgaard.

Turen kan startes mange steder i Europa, og også 

Ballerup har fået sin egen pilgrimsrute

og tilmed et overnatningssted. Dog kun for 

pilgrimme, som findes i huset på Præstevænget 

10. Et sted som lige er blevet indviet.

 

Alt sammen var det interessant, oplysende og 

godt fortalt af Ove Dalsgaard, og der blev da 

også efterfølgende fortjent klappet af 

medlemmer og gæster for en underholdende 

eftermiddag.

 

Flemming

 

Der sker noget i Seniorklubben hele tiden 

!! – og vi mødes første tirsdag i måneden – året 

rundt

Hvis du vil være med så ring på tlf. 44975507

 Vores ”gamle” borgmester er 
blevet Pilgrim





Valgmødeaften i Egebjergklubben
den 2. november kl 19.30

Egebjergklubben afholder valgmøde i Fælleshuset d. 2. november kl 19.30.Vi har aftalt med Fællesvirket, at mødet gælder for alle i hele 

egebjergområdet, og dermed er alle velkomne. 

Egebjergklubben har inviteret de deltagende politikere til at skrive lidt om sig selv: Hvem er de? Hvilke planer har du for Ballerup? Og 

hvad ser de af muligheder i den kommunale politik, som særligt Egebjerg kan have glæde af?

Derfor er bladet i denne omgang blevet lidt tykkere - og på de kommende sider kan du læse politikernes svar. 

Indlæggene kan måske give dig nogle ideer om, hvilke spørgsmål du eventuelt vil stille kandidaterne. 

Det er dog ikke alle kandidater, der har benyttet muligheden for at få et indlæg med i bladet, men de er alle listet på de følgende sider, så 

du kan se, hvem du kan møde.

Der serveres valgkaffe ad libitum. Desuden har baren åbent, hvor du kan købe øl, vand og vin.

Mød op og bliv klogere på, hvem du skal stemme på. 

André Westh, formand for Egebjergklubben 



Tommy Kronhøj, 
Dansk Folkeparti

Kære Egebjerg borgere.

Mit navn er Tommy. Jeg er 50 år og bor 

sammen med min kone og vores søn på 

10, her i Egebjerg.

Jeg stiller op til kommunalvalget for Dansk 

Folkeparti, ikke for at skabe store 

forandringer i Ballerup eller Egebjerg, men 

med en ambition om at lære og lytte. 

Lære om hvordan, og være med til, at få en 

kommune til at fungere.

Lytte til folk og høre deres idéer til, hvad 

der kan gøres anderledes eller bedre. 

Jeg håber at vi sammen får en hyggelig 

debataften i Egebjergklubben.

Med venlig hilsen

Tommy Kronbøl.

Jesper Würtzen, 
Borgmester, 
Socialdemokratiet

EGEBJERG - DET GODE STED AT BO 

Jeg er vokset op i Egebjerg, har gået på 

Egebjergskolen og har boet i området, 

indtil jeg var 25. Derefter vendte jeg 

tilbage som lærer på både Egebjergskolen 

og Skovmarkskolen. Jeg kender Egebjerg 

som et fantastisk sted med mange 

blandede boliger, grønne områder og 

gode offentlige transportmuligheder. 

DEN TIDLIGE BARNDOM 

Den første tid af barnets liv har afgørende 

betydning for barnets muligheder for at 

klare sig som voksen. Vi skal give alle børn 

en bedre chance ved at arbejde bevidst 

med barnets første 1000 dage med øget 

samarbejde mellem forældrene, 

sundhedsplejersker og pædagoger.

Det er vigtigt, at vi har gode institutioner, 

hvor vores børn kan vokse op i trygge og 

udviklende rammer. Hvor veluddannet 

personale samarbejder med forældrene 

om at give barnet et godt og udviklende 

børneliv. Lige fra børnehus til 

ungdomsklub er Egebjerg kendetegnet 

ved gode institutioner. 

FOLKESKOLE og UDDANNELSE 

En god skolegang og en uddannelse er den 

vigtigste forudsætning for et godt 

voksenliv. 

Den nye skolestruktur har skabt 

forandringer, og elevernes 

afgangsresultater er kun gået frem, siden 

vi indførte strukturen.

Vi har styrket den nære ledelse omkring 

undervisningen og eleverne - sådan at 

skoledagen kan være tryg, afvekslende og 

fuld af læring.

IT i undervisningen får nu et løft. Der er 

såkaldte Chromebooks på vej til alle 

elever fra 4. klasse og op. Ballerup er en 

stærk uddannelsesby med 3 gymnasier, 2 

erhvervsskoler og 1 universitet. Alle vores 

børn uanset social baggrund skal have en 

uddannelse. Det bliver der brug for på 

fremtidens arbejdsmarked.

BESKÆFTIGELSE og ERHVERV

Ballerup er en førende erhvervskommune. 

Vi bidrager klart mest til BNP pr. borger, 

og vi har nogle af Danmarks mest 

vidensstærke virksomheder. Den position 

skal vi fastholde og udvikle, så vi også i 

fremtiden ligger i top. God uddannelse, 

god erhvervsservice og god infrastruktur 

er af væsentlig betydning for, at vi når 

vores mål.

Ledigheden i Ballerup er faldet de sidste 

år. Vi ligger nu under lands- og 

hovedstadens niveau, men vi skal have alle 

med. Det vil vi sikre gennem uddannelse 

og virksomhedsrettede indsatser.

IDRÆT, MUSIK og FRITIDSLIV 

Gode fritidsaktiviteter skaber fællesskaber 

på tværs af alder, køn og kultur. Ballerup 

Kommune er kendt for sit store 

foreningsliv og mange fritidstilbud. Vi skal 

støtte de mange frivillige ildsjæle, der 

sikrer og styrker fællesskabet og giver 

børn, voksne og seniorer mulighed for 

oplevelser og udvikling.

FREMTIDENS EGEBJERG

Kvaliteterne i Egebjerg med bykvarteret 

og hele det store villaområde - og 

nærheden til naturen skal bevares. 

Egebjerg skal også udvikle sig og følge 

med tiden, så området vedbliver at være 

attraktivt, så nye borgere flytter til, og 

Egebjerg udvikler sig.

Det skal være trygt at bo i Egebjerg. 

Belysningen bliver skiftet i den nærmeste 

fremtid, så det bliver mere trygt at færdes 

på stier og på vejene. Farten skal ned på 

udvalgte strækninger, så børn trygt kan gå 

til og fra skole. 

Egebjerg er et af Ballerups mest attraktive 

områder, og sådan skal Egebjerg blive ved 

med at være.



Mikael Wandel,
Venstre Ballerup

Formand for Venstre i Ballerup.

Medlem af KMB / Kultur- & 

Fritidsudvalget.

40 år.

Gift med Sussie og vi har 3 børn.

 

Jens Rikardt 
Andersen, 
Radikale venstre

Miljø og forurening

Ballerup kommune har mange grønne 

arealer, så der er rige muligheder for at 

omsætte organisk forurening, men en 

meget stor del af kommunen er 

lavtliggende i forhold til grundvandet, som 

derfor meget let kan forurenes, specielt 

med benxener og andre cykliske 

forbindelser.

Vort drikkevand skal være der for 

kommende generationer, så Ballerup 

Kommune skal have en meget restriktiv 

politik overfor lagring og især nedgravning 

af forurenende materialer.

Den nuværende politik, hvor der er 

meget stor tillid til erklæringer fra 

underleverandører og hvor præcise data 

er meget svært tilgængelige, må helt klart 

ophøre. Fremtidens politik må hvile på, at 

enhver mistanke er grundlag for et nej, 

indtil risikofrihed er dokumenteret – 

omvendt bevisførelse på miljøområdet.

RV støtter de igangværende tiltag med 

affaldssortering, men er skeptisk overfor, 

at visse typer af affald transporteres flere 

hundrede kilometer for at nå sit endemål. 

Dette gør energiregnskabet mindre 

favorabelt. På den anden side skal 

Ballerup Kommune ikke selv oprette 

genudnyttelsestiltag, hvis det mere 

hensigtsmæssigt kan ske i samarbejde 

med andre kommuner.

Luftforureningen lokalt kommer 

overvejende fra dårligt passede villafyr, 

brændeovne og udstødningsgasser fra 

privatbiler, da Ballerups industri 

overvejende er ikke-forurenende takket 

være en fremsynet indsats fra tidligere 

kommunalbestyrelser.

RV vil støtte initiativer til centraliseret 

opvarmning af villaer og 

beboelsesejendomme og vil være positiv 

overfor initiativer, der reducerer 

forureningen fra brændeovne uden at der 

bliver tale om forbud eller urimeligt 

bureaukrati.

RV vil støtte at få flere biler på 

motorvejen til Frederikssund gennem en 

færdiggørelse af denne for at aflaste 

Frederikssundsvej, men er meget skeptisk 

overfor tiltag, der skaber køer med 

holdene biler i tomgang som f.eks. på 

Ballerup Boulevard i erkendelse af, at 

holdende biler forurener meget mere end 

kørende. Af samme årsag bør der være 

grønne bølger på gennemførelsesvejene i 

myldretiderne. 

RV vil fortsat støtte bestræbelserne for at 

få flere ikke-forurenende 

erhvervsvirksomheder til kommunen. 

Specielt uddannelsesinstitutioner skal 

være meget velkomne.



Ulrik Falk-
Sørensen, 
Socialistisk 
Folkeparti

Kommunalvalget handler også om 

demokrati

SF vil gøre op med den centralisering der 

forringer borgernes indflydelse

For kort tid siden blev der offentliggjort 

en undersøgelse der viste, at borgerne 

ikke længere vægtede det demokratiske 

liv i kommunerne som det væsentligste, 

men var mere tilbøjelige til blot at opfatte 

kommunerne som udbydere af service.

Denne udvikling er næppe tilfældig. Den 

afspejler i virkeligheden blot de ændringer 

der i den sidste fireårsperiode er der sket 

i kommunernes forhold til det 

demokratiske liv. Interessen for at 

inddrage borgerne i de kommunale 

beslutningsprocesser er blevet meget 

mindre. I stedet ser man i stigende grad 

kommunen som netop en 

servicevirksomhed.

Det gælder også i Ballerup. Talen om 

medborgerskab man tidligere gjorde 

meget ud af, har man øjensynligt glemt. 

Tydeligst kommer det til udtryk i den 

store reduktion af forældreindflydelsen på 

skoler og daginstitutioner. 

 

Men det er mere end det. Der er tale om 

en generel ændring i måden at tænke på. 

Det vil SF gøre op med. I stedet vil vi 

udvide demokratiet gennem at give 

borgerne mulighed for at stille forslag i 

kommunalbestyrelsen. Og vi ønsker 

generelt at borgere med behov for hjælp 

ikke behandles som klienter, men som 

medborgere. 

Ulrik Falk-Sørensen

Spidskandidat for SF i Ballerup

Ali Abasi,
Enhedslisten

Klaus Kassov,
Alternativet

Lone Madsen,
Nye Borgerlige

Mikkel Kruse,
Liberal Alliance

Allan Kristensen,
Det Konservative 
Folkeparti

Følgende lokalpolitikere kommer også til valgaftenen for 
at repræsentere deres parti.



Blomstervennerne er på vej med Julestue igen

Redaktionen har talt med Elise Qourdrup, som er formand for 
Blomstervennerne, for at høre hvad julestuen i Fælleshuset bringer 
d. 25-26 november!

Elise fortæller, at det igen i år er de hyggelige traditioner som 
gælder.
Der vil være masser af kunstfærdigt bundne dekorationer med 
tørrede blomster, gran, lav og så videre.

Musik og forfriskninger
Igen i år er der levende musik om lørdagen. 
Der vil være tombola og baren er åben med kaffe og forfriskninger 
samt kage både lørdag og søndag.
Sidste år var blomsterbinderne på færde med hjælp til at 
sammensætte buketter af friske blomster. Blomsterbinderne holder 
pause i år.

NYT!! - Blomstervennerne har indrettet et værksted om 
SØNDAGEN til de kreative som bare vil lave en dekoration.
Så  om søndagen fra 11-14 er der  mulighed for, at du kan lave dine 
egne dekorationer under kyndig vejledning og inspiration af 
blomstervennerne. HUSK du skal selv medbringe en ”bund” og lys. 

Børnene kan også lave deres egen dekoration. Børnene kan få en 
lerbund i værkstedet. 
Det skal nok blive hyggeligt som sædvanligt og især for børn og 
deres forældre!

Med venlig hilsen Andre Westh, Redaktionen 

Julestue

MAKE OVER
På grund af indsamling til Ballerups lokale kræftens 

bekæmpelse, hvor Vibeke (fotograf) og jeg har brugt mange 

kræfter og tid, nåede vi desværre ikke at få lavet en make 

over denne gang, men vi glæder os til at vise jer den næste 

make over. 

Hvis du vil lægge hår til en make over og kan afsætte en 

formiddag, så kom forbi med et vellignende foto med dit 

telefon nummer på hos Selvig Organic Hair på Egebjerg 

Bygade 69 B. 2750 Ballerup (du kan også komme det i min 

postkasse ved hoveddøren uden for mine åbningstider). 

Bedste hilsner

Charlotte Selvig, frisør & stylist

Musikaften i fælleshuset

Torsdag den 19. oktober var der musikcafé i fælleshuset.

Der var mødt ca. 25 mennesker op for at høre Boalth & 

Torp.

Musikken var god og det var et rigtig hyggeligt arrangement.



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

Blomstervennerne
Formand: Elise Quottrup;
frantsquottrup@outlook.dk

Egebjerg Bridgeklub
Formand: Dan Bartholdy;
bibidan@webspeed.dk

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

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

Tag del i Egebjergklubben

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 kr.    800
Fredag kr. 1.350
Lørdag kr. 1.975
Søndag/helligdag kr. 1.975
Fredag og lørdag kr. 2.800
Lørdag og søndag kr. 3.200
Fre., lør. og søndag 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.

Egebjergbladet 
Har du en historie til Egebjergbladet? 
Egebjergbladet er "fra alle os til alle os" - vi bringer 

små og store historier med interesse for alle, der 

bor i én af de ti grundejerforeninger i Det Gamle 

Egebjerg. Og vi vil gerne høre fra dig. Har du en 

historie, en idé eller en artikel, så send det til 

bladet@egebjergklubben.dk.

Udgives af: Egebjergklubben

Redaktører: Mette Herold Pedersen og Rikke Sejer Ravnsgård

Redaktionsudvalg: Jørn Steen Jensen,  André West, Erik Pedersen & Frank Damgaard

Tryk: JT-gruppen

Distribution: Erik Pedersen 

Oplag: 815 eksemplarer

Foreninger  

EGEBJERG FÆLLESHUS

Agernhaven 8, 2750 Ballerup
www.egebjergfaelleshus.dk 

post@egebjergfaelleshus.dk 

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

DEADLIN
E

for n
æste

 nummer

mandag 
30.okto

ber 
2017

TORSDAGSTRÆF 

19.30-21.00

Hver torsdag er der åbent i Fælleshuset 

- kom forbi og få en snak med dine naboer 

over en øl eller en kop kaffe. 



Til kalenderen
 

Oktober

Mandag   30/10 Deadline: Egebjergbladet

November

Torsdag   2/11 Valgmøde: Mød de opstillede politikere

Søndag  5/11 Familie-banko

Torsdag d. 9/11 fra 19.30 Torsdagstræf - bare mød op 

Torsdag d. 16/11 fra 19.30 Torsdagstræf - bare mød op 

Tirsdag   21/11 Husk at stemme til kommunalvalget

Torsdag d. 23/11 fra 19.30 Torsdagstræf - bare mød op 

Lør-søn 25-26/11 Julestue og blomstervenner

Torsdag d. 30/11 fra 19.30 Familiespisning og torsdagstræf

December

Torsdag d. 7/12 fra 19.30 Torsdagstræf - bare mød op 

Torsdag d. 14/12 fra 19.30 Torsdagstræf med æbleskiver

30. NOVEMBER:

Sammenkogt ret

Tilmelding senest mandag 27/11 

 på 

familiespisning@egebjergklubben.dk 

med antal personer og adresse 

Voksen: 25 kr.

Barn: 10 kr.

Kontant eller Mobilepay




