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HØJSÆSON FOR
GENERALFORSAMLINGER
I GRUNDEJERFORENINGERNE

Stor fastelavnsfest

HVOR HØRER DU TIL?

Grundejerhvaforén?
Det er sæson for afholdelse af de
ordinære generalforsamlinger i grundejerforeningerne. Men hvordan er det nu lige
med sådan en grundejerforening - og er
det værd at trodse kulden for at komme,
når din grundejerforening holder generalforsamling?

de
bestemmelser,
som
står
i
grundejerforeningens
vedtægter. Det
gælder også punkter, der vedtagelses ved
de
ordinære
generalforsamlinger.
Beslutter grundejerforeningen, at alle skal
have gult tag på huset, så gælder det som
en fælles lov i området. Derfor kan det
være en god idé at holde sig opdateret,

Hvad laver grundejerforeningen?
Grundejerforeninger er en sammenslutning af folk, der alle ejer en grund, i et
bestemt område. Der er ikke en lov om,
hvad grundejerforeninger skal varetage, og
ikke alle parcelhuskvarterer har valgt at
danne grundejerforeninger. Fordelen ved
at have en samlet forening er, at den kan
være en fælles stemme i forhold til
kommunen, når der fx skal vedligeholdes
veje eller ændres i byplanen.
Samtidig er det en organisering, der
sørger for drift og vedligeholdelse af
eventuelle private fællesveje, fællesarealer
og fællesanlæg. For eksempel er det
Aagesdal Grundejerforening, der sørger
for at Bøndermosestien er farbar og
tilgængelig for alle.
Foreningen kan også organisere og støtte
sociale arrangementer.

når der indkaldes til generalforsamlinger.

Medlemmer er forpligtet til at overholde

Gule tage er nok ikke øverst på
dagsordenen i de fleste generalforsamlinger i vores kvarter. Det er nærmere
vedtagelser om snerydning, vedligeholdelse af veje og medlemskab af væsentlige
fælles anliggender, som fx at man gerne vil
modtage
Egebjergbladet.
En
vis
retningsgiver for vedligeholdelse af haver
kan også være omfattet.
Hvordan kan jeg være med?
Orienter dig i vedtægterne, der for
mange
grundejerforeningers
vedkommende kan findes på det store
web. Du kan også læse sidste års referat,
så du er klar på, hvad emnerne sådan
omtrent omfatter.
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Hold øje med,
grundejerforening

hvornår

din
holder

generalforsamling. Vi annoncerer gerne i
Egebjergbladet på de sidste sider, men tjek
også postkassen, da nogle foreninger får
omdelt invitationen. Kom og vær med på
en lytter, eller deltag aktivt i snakken alt
efter temperament.
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Er du selv forhindret i at komme, kan
du give en fuldmagt til din venlige
nabo, der ved alt om din holdning til at
snerydning eller ukrudt. Hver husstand
har én stemme.
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Har du selv et forslag, du mener skal
rejses i din grundejerforening, kan du
gøre det. Ofte skal det være skriftligt og
lande hos bestyrelsen 14 dage inden
generalforsamlingen. Hvis du er i tvivl, så
kontakt
formanden
for
Grundejerforeningen.
Hvilken grundejerforening?
Det er naturligvis en fordel at vide,,
hvilken generalforsamling du skal begive
dig af sted til. Her er en hjælp til
nytilflyttere og andre, der ikke har nået at
sætte sig ind i den sag.
(Artiklen fortsætter på næste side)

Familiespisning
Når du modtager dette blad, så hører du
til en af de ti grundejerforeninger, der er
markeret på kortet på forsiden af bladet.
Flere veje hører til to forskellige
grundejerforeninger, alt efter hvilken ende,
du befinder dig i. Det gælder fx
Kastebjergvej,
Pæremosevej
og
Syvendehusevej. Så selvom du er til vejfest
med din nabo, kan I høre til to forskellige
Grundejerforeninger. Derfor skal du ikke
hovedløst følge efter din nabo, selvom han
vinker venligt og spørger, om du vil med.
Bor du et sted, hvor det er svært at tyde,
om det er den rigtige generalforsamling,
du tager til, så kan du finde et interaktiv
kort
på
Ballerup.dk
og
søge
"Grundejerforeninger". Find vores område,
og zoom ind på kortet. Så kan du se, hvilke
matrikler,
der
ligger
i
hvilke
grundejerforeninger.
Mette Herold Pedersen, Redaktør

Ved familiespisningen den 25. januar var
der igen en del børn, som havde tegnet
tegningen fra børnesiden i Egebjergbladet
færdig.

Men der var også en lille præmie til alle
de andre børn, og det var denne gang i
form af en fastelavnsmaske. De forskellige
masker blev ivrigt afprøvet, så børnene
blev allerede så småt klar til fastelavn.

Der blev trukket lod mellem de afleverede
tegninger med præmie til den heldige
vinder.

Bjarne Andersen

Nyåbnet behandler i området
Ondt i lænden, bøvl med nakken, kilo der
ikke forsvinder, en baby der ikke kan sove,
en teenager der har det svært, stress eller
tankemylder..?
Behandler fra Egebjerg
Tæt på Egebjerg er der nu åbnet et
behandlerhus, der gerne vil hjælpe os af
med en række
fysiske
eller
psykiske
problemer.
Behandlerhuset
ligger
i
Hareskovby - og
en
af
de
nystartede
behandlere
er
Body-sds-

terapeut Karin Almer Nielsen fra Egebjerg.
“Jeg har snart boet i Egebjerg i 3 år og har
et stykke tid puslet med tanken om at
begynde at behandle lokalt. Da jeg i
efteråret hørte om planerne for
behandlerhuset “Skoven
311”
i
Hareskovby, tog jeg kontakt, og nu er jeg
stolt af at kunne kalde mig en del af det”
Behandlerhuset ligger på Gammel
Hareskovvej 311b - ved siden af pizzariaet,
og huser flere dygtige behandlere. Pt. er
der tilknyttet to fysioterapeuter, en
osteopat, en doula og flere yogainstruktører udover Karin med body-sdsbehandlingerne.

Body-sds
Body-sds er et alternativt behandlingssystem. Via en kombination af bl.a.
pulserende massage, ledbevægelser og
organmassage skaber behandlingen rum i
kroppen, fjerner spændinger og udrenser i
led og organer. Hvis du vil vide mere, er
du velkommen til at kontakte Karin på tlf60772516
eller
læse
mere
på
www.kroptur.dk eller www.skoven311.dk.
Kom til officiel åbning i marts
Behandlerhuset Skoven 311 holder officiel
åbning den 17. marts 2018. Der kan du
komme til åbent hus og hilse på
behandlerne.
Karin Almer Nielsen, Egebjergvej
(forkortet af red.)

Egebjergklubben trænger til en
foryngelseskur  er det dig, der er medicinen
Over de sidste år er der sket en gradvis
foryngelseskur i Egebjergområdet, og den
tendens vil vi også gerne se mere af i
Egebjergklubben.
Bestyrelsen i Egebjergklubben blev lidt
yngre i 2017, hvor Daniel Ravnsgård fra
Bøndermosevej
tiltrådte.
Samtidigt
overtog Rikke Ravnsgård og Mette Herold
Pedersen rollen som redaktører for
Egebjergbladet. Dette har vi haft stor gavn
af siden, og vi vil rigtig gerne fortsætte
denne foryngelseskur.

Nye friske kræfter - dig?
Vi søger derfor nye friske grundejere, som
gerne vil hjælpe med til at bibeholde og
videreudvikle
Egebjergklubbens
familievenlige aktiviteter, som
Familiespisning, Fastelavnsfest mv.

?

tænke dig at blive en del af fællesskabet og forme området.
Der er flere bestyrelsespladser på valg, så
tag gerne din nabo med under armen.

f.eks.

Det kan også være du har helt nye ideer
til hvad vi alle kan bruge Egebjergklubben
til..?
TORSDAG D. 1. MARTS
...er der generalforsamling i Egebjergklubben. Kom og stil op, hvis du kunne

Daniel Ravnsgård, bestyrelsesmedlem &
Andre Westh, formand i Egebjergklubben

Har du spørgsmål til
Egebjergklubbens arbejde, er du
velkommen til at kontakte Daniel
Ravnsgård på 20916113 eller
danielravnsgaard@gmail.com. Du
kan også se lidt mere på
egebjergklubben.dk.

3 spørgsmål til Daniel Ravnsgård
Daniel Ravnsgård har ét-års-jubilæum som
bestyrelsesmedlem i Egebjergkluben, og er
med sine 33 år den yngste. Daniel har
boet i Egebjerg i 2½ år. Er gift og far til
Sofus (4 år) og Lea (1 år). Her svarer han
på tre spørgsmål om bestyrelsesposten.
Hvad fik dig til at melde dig til bestyrelsen?
Jeg og min familie har med stor glæde
deltaget i mange af de aktiviteter, som
Egebjergklubben har arrangeret. Jeg synes,
at det som Egebjergklubben bidrager med,
er værd at støtte op om, så derfor meldte
jeg mig ind i bestyrelsen.

Hvad laver du i klubben og bestyrelsen?
I Egebjergklubben forsøger vi at skabe et
godt socialt miljø på tværs af
grundejerforeningerne i Egebjerg. I mit
første år i bestyrelsen har jeg været med
til at planlægge bl.a. midsommerfest og
familiebanko, samt været en del af det
barteam, som passer baren i fælleshuset.
Baren har åbent ved alle større
arrangementer og hver torsdag til
torsdagstræf.
Hvorfor vil du anbefale andre at være med i
Egebjergklubben?
Jeg vil anbefale dig at stille op til

bestyrelsen i Egebjergklubben, hvis du
også brænder for Egebjerg og gerne vil
være med til at skabe gode sociale
rammer for folk i alle aldre.
Vi kan altid bruge et par friske øjne og
nogle gode ideer til at forbedre
Egebjergklubbens arbejde.
Hvis ikke bestyrelseslivet er noget for dig,,
er der også mulighed for at blive hjælper
og derigennem bidrage til enkelte
arrangementer.
Mette Herold Pedersen, redaktør

------------- Lys forude -------------Med et barn i hånden har det været en
fornøjelse
at
følge
med
i
gravemaskinernes arbejde og tælle alle
de små farverige afspærringer, der dukker
op med ensartede intervaller. Imens kan
alle glæde sig over, at arbejdet med de
nye lysmaster i Egebjerg ser ud til at
være godt i gang.

allerede skiftet eller rengjort, og de har
fået ny LED-belysning. Det gælder også
de ”gamle” lamper f.eks. overfor
Fælleshuset ved stien, der går ned til
tunnelen til Bøndermosevej.
Ved Nordbuen er toppen af masterne
savet af og nogle af masterne har allerede
fået en ny top med den nye belysning.

Omkring d. 25-26 januar kunne man se,
at der var ved at ske noget ved
Pæremosevej og sidevejene. Arbejdet er
godt i gang i den vestlige del af
Pæremosevej og Rydtoften, og på
Bøndermosevej og Birkemosevej.
I det nye Egebjerg er mange af lamperne

Ifølge den aktuelle plan arbejdes der i
området syd for Egebjergvej i ugerne 5 til
10. Nord for Egebjergvej er planlagt
ugerne 10 til 15, dvs. fra marts til april.
Derefter området vest for Skovvej. Vi må
håbe vintervejret ikke begynder at drille
for meget. Arbejdet forventes
afsluttet i første kvartal af 2018.
Man vil kunne opleve, at
entreprenørarbejdet udføres i
”ryk”, dvs. med pauser ind i
mellem hvor der ikke ser ud til at
ske noget. Dette skyldes, at der

er forskellige arbejdssjak til de forskellige
opgaver som gravning, forbindelse af
kabler, lamper mv.
I det sydlige Egebjerg er det tydeligt at se
gravehullerne. De fleste steder graves
der et hul ved den ny mast, der fjernes
nogle SF-sten, og der graves ned til elkablet. Enkelte steder, f.eks. på
Bøndermosevej, lægges ekstra kabel
under fortovet, og der skydes rør under
Pæremosevej for tilslutning af el til
belysningen på denne vej.
Frank Damgaard, Redaktionen

De forsvundne postkasser
De to postkasser på Egebjergvej er blevet
taget ned. Endnu er de at finde på
postnord.dk under ”find os”.

Skal man i Egebjerg poste et brev, så kan
det ske i postkassen ved Netto på
Egebjerg Bygade eller oppe ved

postkassen Egely/Skotteparken.
Frank Damgaard

Hvis jeg ingen boller får, så...!
Traditionen tro holdt
Egebjergklubben fastelavn
i fælleshuset for store som
små.
Der var mødt talstærkt op
af både voksne og børn

spændende fra 0 til 70 år.
Kostumer var der også
rigtig mange forskellige og
sjove udgaver af, og det
var ikke kun børnene, der
var klædt ud.

Det var et hyggeligt
arrangement med lækre
fastelavnsboller, slikposer
til børnene og kåring af
kattedronninger
og
-konger, samt
bedste
udklædning.

16+ÅR
Dronning:Vivi
Abildgaard, 38 år,
Torsagervej
Konge: Lars Peters,
39 år, Ishøj

BEDSTE UDKLÆDNING

0-4 ÅR
Dronning: Sofus
Ravnsgård, 4 år,
Bøndermosevej
Konge: Jakob Christensen,
3 år, Egebjerghuse

5-9 ÅR

10-15ÅR

Dronning: Maise Mortensen,
8 år, Egebjergtoften
Konge: Simon Stockfleth,
7 år, Egebjergvej

Dronning og
Konge: Frida
Damtoft, 10 år,
Torsagervej

Træ: Julian Aanhaanen, 1 år, Rydtoften
McDonalds pomfritter: Jessica Peters, 12 år, Ølstykke

22. marts

Vinsmagning 6. april
Egebjerg og Omegns Ølbrygger og Vinmagerlav inviterer til en
spændende vinsmagning fredag den 6. april. Køb billetter senest
søndag d. 1. april kl. 19.30 og få 8 vine med lækker tapasbuffet.
Igen i år laver Egebjerg og Omegns
Ølbrygger og Vinmagerlav en vinsmagning i
samarbejde med Egebjergklubben.
Den flittige læser af Egebjergbladet - og
trofaste gæster til vinsmagning - bemærker
straks, at datoen er ændret fra marts til
april. Det har desværre været nødvendigt.
Vi vil gerne forny os lidt, så derfor har vi i
år aftalt med Fransk Spisehus, at de leverer
en lækker tapasbuffet til vinene. De
samarbejder med en lokal leverandør, som
vil
præsentere
vinene
nemlig
sommeliervin.dk.
Præsentation af Sommeliervin
HVORFOR SOMMELIERVIN
Sommeliervin ønsker at være en lille skarp
vinvirksomhed, der også beskæftiger sig med
mad og indretning af vinkældre.
Ideen er enkel. Vi skaber en vinbutik på nettet,
hvor man kan købe vin og blive forført af
vinenes kvalitet/smag, og ikke et sted hvor
mængde og rabatter udgør ens valg, og vi
springer alle mellemled over. Det vil altså sige,
at vi rådgiver, i form af det sortiment vi fører.
Vores primære opgave er at fylde webshoppen
med gode og velvalgte vine til den absolut
bedste pris.
VINPASSION OG SMAG ER VIGTIG
sommeliervin.dk er et barn af Jørgen Vindall
Nielsen, som har en stor passion for vin og
gastronomi. Han gennemførte Vinakademiets
sommelier uddannelse på det første hold i
Danmark tilbage i 2008, og har også en
uddannelse på Restaurantskolen. Interessen til
vinens verden startede tidligt, hvor han købte
vine for nogle af sine konfirmationspenge. 10
år i udlandet har også givet store vinoplevelser,

og resten er historie. Webshoppen har flere
dygtige medarbejdere, som udvikler og styrker
shoppen. Du kan også komme i kontakt med
Jørgen Vindall Nielsen i OK tanken på Hold-an
vej 94-96, 2750 Ballerup eller på
hjemmesiden sommeliervin.dk.
Vi smager otte vine
Vinsmagningen kommer til at handle om
druesorter og vinens udvikling. Vi starter
med at smage et glas top spumante,
derefter to hvidvine fra Italien og Spanien,
og så skal vi smage seks rødvine fra Italien,
Spanien, Washington og Californien.
Fransk Spisehus kender mange af jer
sikkert, for de er jo en af vores gode
annoncører i Egebjergbladet.
Præsentation af Fransk Spisehus
MAD UD AF HUSET, NÅR DET SKAL VÆRE
GOURMET CATERING
Hos Fransk Spisehus kan du få lækker fransk
mad ud af huset. Vores udvalg af franske retter
er meget stort, og der er altid garanti for, at
maden er af den bedste kvalitet og til
favorable priser, så alle kan være med, når der

informationer og historier om vin og den
rigtige vin til maden, alt sammen i en rigtig
god kvalitet.
Køb billetter
Billetter til arrangementet koster 150 kr.
for at smage otte spændende vine med en
lækker tapasbuffet. De skal købes nu, og
som sædvanlig i Egebjerg Pizzabar – husk
kun kontanter og til TorsdagTræf i
Fælleshuset senest søndag den 1. april.
skal bestilles gourmet catering.
VI ER SPECIALISERET I DET FRANSKE
KØKKEN
Jakob, som ejer Fransk Spisehus sammen
med sin hustru Lilibeth, har boet flere år i
Frankrig og har dermed fået den franske
livstil og madglæde ind under huden.
Derudover er Jakob udlært fra Restaurant
Sortebro Kro og Restaurant Under Lindetræet
i Odense, som er blandt de absolut bedste
Gourmetrestauranter i Danmark, med
speciale i finere Fransk madlavning.
VI SER FREM TIL AT TILBEREDE EN RET TIL
DIG
Der er en grund til, at vores mad ud af huset
bliver beskrevet som gourmet catering. Vores
fødevarer er altid nøje udvalgt, og vi lader
ikke noget være op til tilfældighederne.
Mange af vores retter kan leveres direkte hos

dig, hvor du enten kan servere det direkte
eller meget nemt opvarme det, inden
middagen skal indtages. Vores mål er altid at
give kunden en madoplevelse, der ikke kan
fås andre steder.
Menuen til Vinsmagning
Tatar af røget laks med rugbrødstuile og
dild, Ballotine
af
unghane
med
pimentcreme og kørvel, Carpaccio af okse
med pesto, rucola, oliven og parmesan,
Lammefrikadelle stegt med løvstikke og
med tzaziki, Røget dyrekølle på grillet
polenta med abrikosmarmelade og
ærteskud, Vitello Tonato: Tynde skiver af
kalv
med
cremet
tunsauce
og
blomsterkapers, Fransk løgtærte bagt med
tomater, timian og parmesan, Comté med
druer.
Vi glæder os til at invitere jer til en
hyggelig
aften
med
en
masse

Egebjerg og Omegns Ølbrygger og
Vinmagerlav V. Finn Madsen

Jazz Jazz Jazz Jazz Jazz

Sæt X i kalenderen for
Grundejerforeningen
Egebjerglund-Nord

Til alle jazzelskere og
musikfans!
Lige så I ved det.
Der er Jazzaften i EgebjergKlubben torsdag d. 19. April
Med ”Jazz’tet Cool Cats”.
Vel mødt også til jeres
gæster. Arrangementet er gratis.

Vi holder ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19:30

EgebjergKlubben
Fælleshuset

I Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8
Der bliver serveret en let anretning efter generalforsamlingen
Med venlig hilsen Bestyrelsen

&

Holder generalforsamling torsdag den 1.
marts 2018 kl. 19:30.
I Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8.
Der vil være en kop kaffe eller et glas vin/øl

Grundejerforeningen
Egebjerglund-Syd holder
generalforsamling

og lidt let tilbehør.
Torsdag den 15. marts 2018 kl. 18:00
i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8
Se lidt mere info på
http://www.egebjerglund-syd.dk
Sæt X i kalenderen og mød op ;-)
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Egebjergklubben er først på dagsordenen,
hvorefter Fælleshusets generalforsamling
bliver holdt.
Se januar-Egebjergbladet for dagsorden.

Lejebolig til
frisk pensionist
søges
Til min mor, som er en frisk og aktiv
pensionist, søges en lejelejlighed/-bolig i
Egebjerg-Ballerup området, da hun meget
gerne vil flytte tættere på os.

Henvendelse til Lene på tlf. 2177 9414.

Dig og Værløse Volleyball?
Har du lyst til at
spille volleybold i en
klub, hvor det er
vigtigere at have
det sjovt end at
vinde?

Der er plads på vores hyggelige volleyhold i Værløse.
Vi er flere fra Egebjergområdet, typisk mellem 40-60
år, og vi spiller mix mandag aften fra kl. 20 til ca.
22.15 Hareskovhallen, Manedalsstien 8, 3500
Værløse.
Kontakt Henrik på 40566370 eller læs mere på
http://www.vaerloesevolley.dk/

Tag del i Egebjergklubben
Foreninger
Egebjergklubben

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

EGEBJERG FÆLLESHUS

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

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.

Blomstervennerne

Egebjerg Sportsklub

Formand: Elise Quottrup;
frantsquottrup@outlook.dk

Formand: Erik Neergaard;
formanden@egebjergsportsklub.dk

Egebjerg Bridgeklub

Foreningen til Pinsens
bevarelse

Formand: Dan Bartholdy;
bibidan@webspeed.dk

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

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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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. 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

Til kalenderen
Marts
Torsdag d. 1/3 kl. 19.30

Generalforsamlinger for Egebjergklubben
og Egebjerg fælleshus
Mandag d. 5/3
Deadline for næste blad
Torsdag d. 8/3 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op
Torsdag d. 15/3 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op
Torsdag d. 22/3 fra 17:30 Familiespisning og TorsdagsTræf
April
Tirsdag d. 3/4
Torsdag d. 5/4 fra 19.30
Fredag d. 6/4 kl. 19.30
Torsdag d. 12/4 fra 19.30
Torsdag d. 19/4 fra 19.00
Torsdag d. 26/4 fra 17:30
Maj
Mandag d. 7/5

Deadline for næste blad
TorsdagsTræf - bare mød op
Vinsmagning i Fælleshuset
TorsdagsTræf - bare mød op
TorsdagsTræf og Jazz-aften, bare mød op
Familiespisning
og TorsdagsTræf med Varme Hveder
Deadline for næste blad

22. MARTS:
Ristaffel
Kylling i karrysovs med ris til og en hel
masse tilbehør (kokos, rosiner, majs,
peberfrugter, peanuts o.m.a.)
Tilmelding senest mandag 19/3
på
familiespisning@egebjergklubben.dk
med antal personer og adresse
Voksen: 25 kr.
Barn: 10 kr.
Kontant eller Mobilepay

