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Egebjergklubben mangler din hjælp

Et lille påskelam ved læmmedagen hos Grantoftegaard

Læs mere på side 2 og 3



Egebjergklubben mangler medlemmer 
- men hvad laver vi egentlig i bestyrelsen?

Bestyrelsens arbejdsområder

I Egebjergklubbens bestyrelse er der i 

grove træk fire arbejdsområder:

 • Bestyrelsesmøder

 • Sociale arrangementer

 • Barvagt til torsdagstræf

 • Egebjergbladet

Bestyrelsesmøder

Der afholdes ca. 10 møder årligt. På 

møderne planlægger vi kalenderen og 

arbejdsopgaver for de kommende 

måneder, og diskuterer løst og fast 

omkring Egebjergklubben.

Vi tilstræber, at møderne maksimalt varer 

to timer.

Artiklerne i bladet skrives af både 

bestyrelsen, redaktørerne og de øvrige 

borgere i Egebjerg. Der er ikke krav om 

at skulle bidrage med artikler, men man vil 

som bestyrelsesmedlem blive opfordret til 

at bidrage til bladet fra tid til anden.

Sociale arrangementer

En meget stor der af Egebjergklubbens 

arbejde er at planlægge diverse 

arrangementer. Vi har en del faste tiltag 

som fx familiespisning, Fastelavn, 

Midsommerfest, banko med videre. 

Herudover er der nogle ad hoc 

arrangementer som vinsmagning, jazzaften 

og lignende.

 

På bestyrelsesmøderne udvælges én til to 

bestyrelsesmedlemmer, som er 

ansvarlig(e) for det aktuelle arrangement. 

Herudover dannes en arrangørgruppe 

som kan bestå af både 

bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og 

hjælpere, som vil hjælpes ad med 

opgaverne.

Typiske opgaver for et arrangement 

består i:

 • Uddeligering af opgaver og 

   fastsættelse af budget

 • Indkøb af mad, drikkevarer mv.

 • Klargøring af fælleshuset, 

   opsætning af borde, oppyntning, 

   madlavning mv.

 • Barpasning under 

   arrangementet samt bemanding 

   af øvrige aktiviteter

 • Oprydning og optælling af lager

Barvagt til torsdagstræf

Næsten hver torsdag er fælleshuset åben 

til torsdagstræf fra kl. 19:30 (dog tidligere 

ved arrangementer som familiespisning 

mv). 

Bestyrelsen passer på skift baren, hvilket 

består i at:

 • Lægge drikkevare på køl i god 

   tid (ofte kan dem der ikke 

   arbejder i dagstimerne lokkes 

   til at gøre det i løbet af dagen)

 • Åbne Egebjergklubben

 • Sælge fra baren

 • Opgøre kassen og lageret 

   efter lukketid. 

Typiske aftener lukker baren omkring 

kl. 22. 

Egebjergbladet

Det er Egebjergklubben, der sørger for at 

udgive Egebjergbladet, som udkommer ti 

gange årligt.

Vi har allerede to dygtige redaktører, som 

sætter bladet op, og vi er ved at lave en 

aftale med en fast distributør, som har 

ansvaret for uddelingen af bladet.

Bestyrelsen

Der  er  risiko  for,  at  Egebjergklubben  er  nødt  til  at  dreje  nøglen  om,  hvis  ikke  der  kommer  nye 
kræfter  til  bestyrelsen.  Det  vil  desværre  betyde  et  farvel  til  blandt  andet  den  populære 
familiespisning, fastelavnfesten og egebjergbladet. Er du nysgerrig på, hvad det indebærer at være 
en del af bestyrelsen, så læs med herunder og kom til generalforsamling den 3. maj (se næste side) :)

Er du blevet interesseret i 
arbejdet med Egebjergklubben? 

Kom til fortsættelse af den ordinære 
generalforsamling torsdag den 3. maj - her kan du 
stille op til bestyrelsen, eller du kan vælge at 
komme på Egebjergklubbens “hjælperliste”, der er 
med til at sørge for de enkelte arrangementer. Du 
kan også komme, selvom du endnu ikke er helt 
sikker og gerne vil høre mere - vi glæder os til at se 
jer alle :)



Da der til generalforsamlingen ikke 

stillede et tilstrækkeligt antal 

medlemmer op til bestyrelsen, 

suspenderede dirigenten den ordinære 

generalforsamling, ved punkt 6 i 

dagsordenen: Valg (til bestyrelse m.v.).

Derfor genoptages generalforsamlingen 

med det formål, at få valgt en bestyrelse 

med suppleanter samt revisorer.

Der er brug for, at mindst tre 

medlemmer vil stille op til bestyrelsen. 

Ellers kan Egebjergklubben ikke fortsætte 

sit arbejde.

Dagsorden for Egebjergklubbens forsatte 

ordinære generalforsamling er ifølge 

vedtægterne:

 6. Valg af: bestyrelse, suppleanter

    til bestyrelse, samt revisor og 

    revisorsuppleanter.

 7. Eventuelt

Dette for i god tid at advisere alle som 

kunne tænkes at ville deltage.

Samtidig understreges det, at 

Egebjergklubbens fortsatte 

eksistens afhænger af, at der melder 

sig mindst tre, som vil vælges til 

bestyrelsen! 

Skynd dig at melde dig, jo før jo bedre.

Egebjergklubben:

bestyrelsen@egebjergklubben.dk  

eller du kan også ringe til formanden 

André Westh; 20420059, hvis du gerne vil 

høre mere.

Med venlig hilsen

Bestyrelserne/generalforsamlingen, 

Egebjergklubben

Indkaldelse til fortsat general-

forsamling i Egebjergklubben!

Torsdag d. 3. maj kl. 19.30 i Fælleshuset.

Snemand 
Frost

Bedst som vi allesammen var klar til at 

foråret skulle komme, meldte Hr. Vinter 

sin ankomst i slutningen af februar.

De fleste børn var nok glade for at 

kunne lege, kælke og boltre sig i det 

hvide landskab.

På Bøndermosevej stod i hvert fald den 

fineste snemand, som Melissa og Alba 

var ude og lave på en snevejrsaften i 

marts.



Igen i år uddeler kommunen en million kr. 

til gode ideer fra borgere som dig og mig. 

I marts måned var der ansøgningsfrist for 

at indstille forslag, og i april kan du 

stemme på det bedste initiativ i Ballerup 

Nord, som vi er en del af. Det sker tirsdag 

d. 17. April kl. 17-19 på Ballerup Rådhus.

Ét af de tre indstillede projekter er 

”Fælleshaven Nordbuen 1”.  Det kommer 

fra Per Bo Jensen fra Egebjerg, der 

fortæller om sin idé: 

”Idéen er at starte en Fælleshave på et 

stykke af Grantoftegårds jorde ved Nordbuen.

En fælleshave er en økologisk have, der drives 

af 20-25 familier eller individer i fællesskab. 

Jordstykket kunne fx være 50x50 meter og 

inddeles i bede af 35 meters længde, hvor 

der i ét bed er gulerødder, i det næste løg, så 

kål osv. Måske en 12–15 bede.

Vi bliver 2-3 familier eller personer om at 

tage sig af to bede. Tiden kommer til at ligge i 

nogle hyggelige arbejdsweekender, hvor der 

skal klargøres og sås. Dertil kommer 2-3 

timer om ugen til at holde det lidt ved lige. 

Alle, der er med, kan høste det, der er behov 

for til familien selv.

Mit håb er, at det kan bringe os tættere 

sammen i Egebjerg på tværs af områder og 

aldre. Det bliver et sted, hvor familier kan gå 

hen og lave noget sammen, og sammen med 

andre. Det må gerne være et sted, hvor man 

også kommer, selv om man ikke er en aktiv 

del af haven, men bare vil nyde stedet og få 

sig en snak med de, der er der. Samtidig vil 

fælleshaven forhåbentlig være starten på at 

holde debat- og inspirationsmøder, det kunne 

være spændende madeksperter med oplæg 

om brug af havens grøntsager. Det kunne 

være inspiration til den giftfrie – og måske 

spiselige – prydhave eller lignende. Det skal 

også være et sted, hvor der bliver afholdt 

bytte-frø- og bytte-stiklinger-dage osv. 

Forhåbentlig kan det også være en inspiration 

til flere fælleshaver i Ballerup. Og så vil det 

også bringe os i tættere kontakt med naturen 

herude.”

To andre idéer bejler til 

Borgermillionen

Borgermillionen bliver geografisk fordelt 

efter indbyggertal i fire områder af 

kommunen, og Ballerup Nord kan få 

164.646 kr. til en god idé. Ud over idéen 

til en fælleshave er der to andre idéer i 

spil i Ballerup Nord.

Shelteren som samlingspunkt

Shelteren nord for Lundegården er 

desværre nedbrændt. Savnet efter 

shelteren har ført til et forslag om at 

genopbygge det. Et Shelter giver ly under 

ture med regnbyger, og flere møder er 

spontant opstået ved shelteren. 

Opførelsen af en shelter skabe rammer 

for leg, samvær og hygge mellem 

institutioner, børn, ældre og hundeluftere.

Brugervejledning til kommunens 

udendørs motionsudstyr

Der er udendørs motionsudstyr i hele 

kommunen, men de bliver ikke benyttet, 

fordi mange ikke ved, hvordan de skal 

bruges. Forslaget er, at udarbejde en 

brugervejledning i app-form, der kan vise 

øvelser i levende billeder. Gratis service, 

der kan tages med på mobilen og give 

bedre mulighed for at bruge redskaber i 

naturen.

Se mere og stil spørgsmål til 

projekterne

Se mere om borgermillionen på 

ballerup.dk/borgermillionen2018. Du kan 

også stille spørgsmål til idéerne på 

facebook – søg efter Borgermillionen 

2018. Du kan stemme på rådhuset d. 17. 

april kl. 17-19.

Fællesskabshave og Borgermillionen

Billede fra Fællesskabet Rubra i Odense, der er 
inspirationskilde til idéen



Stadig billetter til vinsmagningen
I Egebjergklubben laver vi forskellige 

arrangementer, for at beboerne i 

kvarteret skal lære hinanden at kende, og 

så vi også forhåbentlig kommer hinanden 

lidt mere ved. 

Det er nu fjerde gang, at Egebjerg og 

Omegns Ølbrygger og Vinmagerlav 

arrangerer en spændende vinsmagning i 

samarbejde med Egebjergklubben. 

Denne gang bliver det fredag den 6. 

april klokken 19.30, og det er som 

sædvanlig i Fælleshuset. 

Vi har de andre år været op til omkring 

halvtreds deltagere til nogle hyggelige 

aftener med gode naboer og oplevelser. Vi 

håber, at vi ses, og du kan jo også spørge 

dine naboer, om de vil med.

Det kræver selvfølgelig ingen særlige 

forudsætninger udover interesse for og 

lyst til at smage nogle gode vine med lidt 

mad, som passer til. Jørgen fra 

Sommeliervin har udvalgt 8 spændende 

vine, hvor han vil fortælle om de 

forskellige druer. 

Jakob fra Fransk Spisehus vil lave lækre 

tapassmagsprøver fra deres 

receptionsbuffet, så man måske også kan 

blive lidt klogere, næste gang man skal 

vælge vin til maden. 

Hvis du vil vide mere om arrangementet, 

kan du læse om det i sidste nummer af 

Egebjergbladet. Du kan også se bladet på 

 http://egebjergklubben.dk/ under fanen 

Egebjergbladet.

Vi glæder os til igen at invitere jer til en 

hyggelig aften med lidt lækker mad, en 

masse informationer og historier om 

druesorter, vin og den rigtige vin til 

maden.

Billetter til arrangementet koster 

150 kr. for at smage 8 vine med 

tapasbuffet. 

Billetterne skal som sædvanlig købes til 

TorsdagTræf nu på torsdag i Fælleshuset, 

eller i Egebjerg Pizzabar – husk kun 

kontanter og senest på søndag den 1. 

april.

Egebjerg og Omegns Ølbrygger og 

Vinmagerlav

Ovenstående vin er bare én af de vine, der vil 
være at finde til vinsmagningen



Spire/plante-byttedag

Efter frøbytte hvad kommer så? Spirebytte 

selvfølgelig :-) Der er måske nogle af jer, der allerede 

er i gang med forspiringen, og er man heldig, har man 

sikkert fået mange flere spirer end man selv kan 

bruge... 

Derfor inviterer vi til spire/plante-byttedag i 

Egebjerg! Konceptet bliver, at man tager sine 

småplanter med til at bytte med eller sælge til 5-

10kr. stk. (for at dække udgifter til materialer). 

Det kan være chili, tomat, kål, salat, blomster osv. Alle 

er velkomne, og man må gerne tage en ven med. Der 

vil også være en billig kop kaffe. I tilfælde af dårligt 

vejr, så check lige Egebjergs Facebook side 

www.facebook.com/groups/207220999679369/

Hilsen Per

i indkørslen/fortovet på Birkemosevej 12, 8. april kl 14-16.





Skunk-laboratorium – Nej, men lidt om 

chili- og tomatdyrkning.

Nogle har måske undret sig over det 

mærkelige rød/blå lys, man kan se i 

vinduet mindst to steder her i Egebjerg. 

Og nej det er ikke skunk, men derimod i 

mit tilfælde Chili- og Tomatplanter.

Jeg synes, det er fascinerende at høste 

sine egne frø fra en chili eller tomat, der 

bare smager godt, og så så den tidligt 

næste vinter. Især chili har brug for en 

lang vækstsæson, og så nytter det ikke 

noget først at så i April/Maj. 

Omkring 1. februar er et godt tidspunkt 

at så sine chilifrø. Jeg har tidligere brugt 

priklejord, beregnet til spiring, men i år 

kom jeg ved et uheld til at bruge helt 

almindelig pottemuld, og frøene spirede 

virkeligt godt. Og så er den fordel, at de 

ikke så let løber tør for næring, da denne 

jord indeholder en del mere næring! 

Chilifrø skal spires et varmt sted, så mine 

frø står i en lav flamingokasse oven på en 

varm radiator. Flamingoen fordeler 

varmen. Det er vigtigt, at jorden bliver 

holdt fugtig, så jeg vander forsigtigt og 

dækker med film. Langt de fleste frø var 

spiret efter 7-10 dage, men for nogle 

sorter kan man risikere at skulle vente op 

til tre uger. 

Jeg havde en meget høj spireprocent, og 

har derfor alt for mange planter. De bliver 

byttet/solgt for en slik, se indlæg om dette. 

Når spirerne er kommet op, bliver 

spirebakken flyttet ind under det rød/blå 

lys. Det er tid til ompotning, når det 

første sæt rigtige blade er kommet frem.

Det rød/blå lys skyldes, at det er de 

bølgelængder i det synlige (solens) lys 

planter bruger. Så LED- pærer, der giver 

dette lys, betyder et lille strømforbrug og 

at der kun bliver brugt energi til det lys, 

der er brug for. Hvis planterne ikke får 

kunstlys, vil de blive lange og ranglede, da 

de vil forsøge at komme op til det lys, der 

ikke er der.

Efter en eller to ompotninger mere 

begynder planterne så småt at komme ud 

i drivhuset. Dette gøres altid gradvist, for 

at planterne kan vænne sig til de nye 

omgivelser. Først ud nogle timer om 

dagen, og efter nogle dage hele dagen ude 

og natten inde.

Og så er det bare at vente på chilierne 

eller tomaterne. Og det er så hyggeligt at 

dele en god stærk chili med et par gode 

venner, og så håbe de bliver ved med at 

være ens venner. Men jeg prøver både at 

have de stærke hyggechili og de mere 

brugbare, fra helt svage til middelstærke 

chili’er.

Planter, frø og en god snak om chili og 

tomat kan fås ved vores spire/plante-

byttedag.

Chili-Per, Birkemosevej

En hilsen fra Chili-Per



giver koncert i 
Egebjergklubben torsdag den 
19. april 2018 kl. 20
Coolmusikken fra 50’erne er 

inspirationen ved denne lejlighed, hvor 

Jazz’tet Cool Cats giver en koncert med 

udgangspunkt i netop denne stilart. Det 

er melodisk jazz, spillet af en fyldig fem-

mands-blæser-gruppe, hvis ensemble-

passager danner rammen for orkestrets 

solister.  Stilen er velkendt fra 50'ernes 

jazzgrupper omkring datidens musiker, fx 

Gerry Mulligan, Zoot Sims og Lasse 

Gullin.

Jazz’tet Cool Cats har eksisteret i 

vekslende former i en snes år og har 

optrådt på Copenhagen Jazzfestival, på 

lokale jazzsteder i Københavns omegn og 

ved talrige private fester, hvor publikum 

har oplevet, at der fortsat er livskraft i 

jazzen hvad enten man vil lytte, danse 

eller bare hygge sig lidt.

Orkesterbesætningen er et klang-

mæssigt overflødighedshorn, idet 

sammensætningen af to messingblæsere 

og tre saxofoner giver uanede 

kombinationsmuligheder – fra traditionel 

big band lyd til blød saxgruppe, 

afvekslende med mere utraditionelle 

klangvariationer.

Bandets besætning består af 

 Holger Tvestmann – trompet

 Thorsten Søbirk – trombone

 Kim Dahl – altsax 

 Michael Hye-Knudsen – 

 tenorsax

 Palle Filipsen – barytonsax & 

 kapelmester 

 Palle Bo Nielsen – piano 

 Stein Larsen – bas

 Kaj Hauggaard – trommer

Der er derfor al mulig grund til at stikke 

forbi og høre et rigtig cool jazz orkester.

Jazz’tet Cool 
Cats 

GRATIS
arrangement



Vi har haft nogle uger med 
frost og sne, og det har 
betydet, at der ikke har 
kunnet graves eller 
reetableres fortove. Så 
entreprenøren er blevet 
nogle uger forsinket.

Ifølge den nye tidsplan 
begynder gravearbejdet nord 
for egebjergvej tidligst i uge 
13, dvs. i slutningen af marts.

Derudover mangler der lys på 
Nordbuen og vestlige Egebjergvej, 
dette skyldes, at der manglede 
nogle overgangsstykker på 
masterne til de nye lamper. 
Forhåbentlig har disse master fået 
lys når dette blad læses.

Frank

Mistet handske
Jeg har mistet min handske på vej til tandlægen på Egebjergskolen. Der er store 
hvide blomster på og den er sort og rød. Jeg bliver meget glad, hvis nogen kan 

finde den, da den er fra min søster I USA.    

Venlig Hilsen
JoAnn Parker - Lerholmvej 33 - 44978877

Vi er en gruppe her i Egebjerg, som alle er glade for at 
nørkle. Vi vil gerne dele vores passion med en masse andre 

og derfor vil vi gerne præsentere en nyhed.

Vi inviterer hermed alle som har en indre "mormor" i sig, 
til krea-aften i fælleshuset torsdag den 5. april.

Vi mødes til torsdagstræf kl. 19.30, hvor der vil være hygge 
og lidt kage til nørklerierne. Kaffe/te eller andre 

drikkevarer kan købes i baren.

Så fat garntasken eller hvad du nu kunne tænke dig at 
nørkle med og kom over i fælleshuset, så vi kan hygge os, 

nørkle, snakke og inspirere hinanden :-)

Hvis du er helt ny i strikke- eller hækleverdenen, men 
gerne vil lære det, så vil der være lidt garn, nogle hæklenåle 

og strikkepinde, som du kan øve dig med og vi vil 
selvfølgelig gerne hjælpe.

Vi glæder os til at se jer.

Mette og Rikke fra Kreagruppen

Vinteren forsinker ny 
vejbelysning

Krea aften
i fælleshuset



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. 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 
3.ap

ril 2
018

TORSDAGSTRÆF 

19.30-22.00

Hver torsdag er der åbent i Fælleshuset 

- kom forbi og få en snak med dine naboer 

over en øl eller en kop valgfri kaffe. 



Til kalenderen
April

Tirsdag d. 3/4  Deadline for næste blad

Torsdag d. 5/4 fra 19.30 TorsdagsTræf med Kreaaften

Fredag  d. 6/4  fra 19.30 Vinsmagning i Fælleshuset

Torsdag d. 12/4 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op 

Torsdag d. 19/4 fra 19.00 TorsdagsTræf og Jazz-aften, bare mød op 

Torsdag d. 26/4 fra 17.30 Familiespisning 

               19.30 og  TorsdagsTræf  med Varme Hveder

Maj

Torsdag d. 3/5 fra 19.30 Ekstraordinær generalforsamling

Mandag d. 7/5  Deadline for næste blad 

Torsdag d. 17/5 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op 

Torsdag d. 24/5 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op 

Torsdag d. 31/5 fra 17.30 Familiespisning 

Juni

Mandag d. 4/6  Deadline for næste blad 

Lørdag  d. 23/6 Midsommerfest med grill

26. APRIL:

Kyllingegrillspyd med et par forskellige 
salater til.

Tilmelding senest mandag 23/4 
 på 

familiespisning@egebjergklubben.dk 
med antal personer og adresse 

Voksen: 25 kr.
Barn: 10 kr.

Kontant eller Mobilepay




