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Forsidebilledet er taget af AnneKatrine Lindinger, der nyder at tage billedet i vores smukke område.



Torsdag den 5. maj var der fortsat 

generalforsamling i Egebjergklubben, efter 

det ikke var lykkedes at finde nye 

bestyrelsesmedlemmer ved den 

oprindelige generalforsamling.

Erik Hagen havde sagt ja til at fortsætte 

som dirigent, og han sprang direkte til 

punkt 6: ’valg af bestyrelse og 

suppleanter’.

Der var i alt  fire pladser på valg, hvoraf 

kun én, Frank Damgaard, var villig til 

genvalg. Heldigvis har Egebjerg beboere, 

som træder til, når det virkelig gælder. 

Derfor lykkedes det ikke blot at få besat 

de  tre pladser for de afgående 

bestyrelsesmedlemmer, men også den 

sidste ledige plads, som det ikke lykkedes 

at besætte sidste år. 

Det er med stor glæde, at vi derfor kan 

byde velkommen i bestyrelsen til:

Birgitte Skottfelt (Egekrogen),

Marie Høgh Sørensen (Egebjerglund-Syd),

Kristine Boss Skårhøj (Egebjerglund-Syd),

Pernille Høgh Sørensen (Aagesdal) – 

ekstraordinært valgt for ét år.

Vi byder også velkommen til Lauge 

Kellermann (Pilehøj) som ny suppleant. 

Samtidigt bliver afgående bestyrelses-

medlem, Bjarne Andersen, også suppleant. 

Samtidigt tilbød Lisbeth Jensen 

(Egebjerglund-Syd) og Benny Rasmussen 

(Egebjerglund-Nord) at være en del af 

hjælperteamet.

Under punkt 7: ’valg af revisor samt 

suppleant’ blev både Jørgen Bragge og Lis 

Folke (suppleant) genvalgt. 

Inden dirigenten og formanden takkede af 

for god ro og orden, fik vi os en lille snak 

om hjertestartere. Vi er så heldige, at vi 

blandt de nye bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter har ikke mindre end fire 

ansatte hos sygehusvæsenet.  Så mon ikke 

vi vender hjertestarterne på et af de 

kommende bestyrelsesmøder :-)

Efter mødet konstituerede den nye 

bestyrelse sig således:

Formand: Daniel Sejer Ravnsgård

Næstformand: Frank Damgaard

Kassér: Lisbeth Navntoft Pedersen

Sekretær: Frank Damgaard

Jeg vil gerne takke de afgående 

bestyrelsesmedlemmer, for det store 

stykke arbejde de alle har ydet for 

klubben gennem de seneste år. En særlig 

tak skal lyde til den afgående formand, 

André Westh, som med sikker hånd har 

styret klubben gennem de sidste to år.

Nu er jeg klar til at overtage faklen, og jeg 

føler vi har fået samlet et stærkt hold! Jeg 

glæder mig især over, at der er kommet 

nye, yngre medlemmer til, som jeg er 

sikker på bliver et godt supplement til de 

’gamle’ erfarne kræfter.

Samtidig har vi fået styrket vores 

hjælperteam, så fremtiden ser bestemt 

positiv ud, og vi glæder os til skabe nogle 

gode rammer for alle borgere i Egebjerg.

Fuldt referat fra generalforsamlingen samt 

regnskab for klubben, kan findes på:

egebjergklubben.dk/gf2018

  

Med venlig hilsen

Daniel Sejer Ravnsgård

Formand, Egebjergklubben

Egebjergklubben fortsætter 
- stærkere end før

Egebjergklubbens bestyrelse består af:
Daniel Sejer Ravnsgård
Frank Damgaard
Lisbeth Navntoft Pedersen
Erik G. Pedersen
Pernille Høgh Sørensen
Marie Høgh Sørensen
Birgitte Skottfelt
Kristine Boss Skårhøj

Suppleanter:
Bjarne Andersen
Jørn Steen Jensen
Nina I. Caspersen
Lauge Kellermann
Mette Herold Pedersen (redaktør)
Rikke Sejer Ravnsgård (redaktør) 
 

Egebjergklubbens  bestyrelse  er  nu  igen    efter  den  fortsatte  generalforsamling    fuldtallige,  idet 
samtlige otte pladser i bestyrelsen er blevet besat. Der blev også tilbudt ekstra hjælpende hænder til 
hjælperlisten. Så nu er klubbens fremtid sikret :)



Fælleshaven Nordbuen 1
Så er startskuddet til Fælleshaven gået. 

Den 17. april fik vi 80.000 kr. fra 

Borgermillionen, og et par dage efter blev 

de første pæle slået i til afmærkning af 

haven. Den ligger mellem Nordbuen og 

stien, der forbinder Birkemosevej med 

Nordbuen. Vi var en lille gruppe, der var 

oppe at besigtige stedet og nedsatte os 

selv som en lille opstartsgruppe. Vi skulle 

blandt andet planlægge det første 

stormøde, som er den 17. maj kl. 20-21 i 

fælleshuset. 

Her vil vi fortælle om ideen med haven, 

og så skal vi finde ud af, hvor mange der 

vil være med. Så mød op, også selv om I 

bare er nysgerrige, og meld meget gerne 

inde på vores Facebook side, hvis I 

kommer. 

På mødet vil der også blive snakket om, 

hvilke opgaver, der er, og hvilke grupper, vi 

skal have lavet for at løse dem. Skulle du 

være forhindret i at komme, eller ser det 

her for sent, så henvend dig til os via 

facebooksiden (Fælleshaven Nordbuen 1) 

eller til mig via email - 

perbojensen12@gmail.com.

De første bed er blevet etableret, 20 

meter lange, og der skal renses for en del 

sten, ren Zen. 

I det første bed er der blevet sat kartofler 

med hestebønner ind imellem. 

Hestebønner er rigtig gode til at fiksere 

kvælstof og derved give ekstra næring til 

kartoflerne. Samtidig er der nogen, der 

mener, at hestebønner kan være med til at 

beskytte mod skimmelsvamp! Og så 

smager de godt. 

I det næste bed er der blevet sået 

gulerødder på de første par meter, og når 

vi får købt nogle flere frø, bliver hele 

bedet fyldt med gulerødder, blandet med 

enten løg eller porrer. Løg og porrer er 

gode med deres lugt til at forvirre 

gulerodsfluen, så de ikke finder 

gulerødderne og gør dem skade. Ren win 

win. 

Vi skal i de næste par uger have etableret 

mange flere bede, og så skal vi have købt 

frø, småplanter, læggekartofler osv, 

ligesom der også vil komme bærbuske og 

lave frugttræer. Sofija fra Birkemosevej vil 

rigtig gerne være med som 

børnerepræsentant, og der vil blive lavet 

et område med småhaver for børn og 

børnebørn :-).

Hvis der er nogen, der ligger inde med 

blomsterløg, knolde eller lignende, 

stiklinger og skud fra bærbuske osv, som I 

vil af med, så hører vi meget gerne fra jer.

Pengene fra borgermillionen skal blandt 

andet også bruges til at etablere 

vandforsyning og opsætte et dyrehegn, så 

det bliver os, der nyder godt af 

anstrengelserne. Der ligger mange flere 

opgaver og venter, men mere herom 

senere. 

Per Bo Jensen

Det første jordbærbed med stiklinger frs Rikke og Louise.



Affaldsindsamling 2018
FANTASTISK er ordet for årets 

affaldsindsamling, både på godt og ondt. Vi 

mødes hvert år på atletikbanen ved 

Plejecenter Egely, når det er tid for 

Naturfredningsforeningens landsindsam-

ling af affald i Egebjerg By- og 

villakvarterer. Der er efterhånden en 

trofast skare, men der kommer altid nye 

til. 

Det er utroligt, at vi egebjergensere efter 

7 års indsats stadig indsamler 

rekordmængder af henslængt affald i vores 

nærområder. En del af forklaringen skyldes 

dog, at især Erland og Ulrik - vores to 

trofaste ”affaldsambassadører” - 

tyvstarter allerede i februar-marts. De 

cykler jævnligt rundt i yderområder som 

Ring 4, Frederikssundsvej, Skovvej, 

Egebjergvej og Nordbuen og indsamler 

både stort og småt, hvad vi andre smider 

omkring os. Og det er ikke småting - 64 

sække fik de to alene indsamlet i år. Plus 

alt det ”løse” som ikke kan være i en 

plastiksæk.

Signe og Noah fandt en cykel på deres 

rute omkring Egebjergvang og Egebjergvej. 

Annette fandt blandt andet en metalstang, 

et gummihjul, og meget andet skrammel i 

buskadset omkring atletikbanen og stien 

til Rosendal. Jeannette cyklede først til 

Ballerup Byvej, hvor hun havde set, at en 

skraldespands indhold lå spredt ud over 

det hele. Hun fortsatte til ”Lunden” ved 

Lautrupvang Gymnasium, hvor hun dog 

måtte give op - der var simpelthen ALT 

for meget.

Carsten og Rasmus møder også trofast 

hvert år. De fik samlet to poser omkring 

Nordbuen, hvor Erland og Ulrik havde 

støvsuget blot en måned inden. Det giver 

et godt billede af, hvor hurtigt det går 

med tilsvining. Nordbuen er en 

myldretidsfærdselsåre, hvor bilisterne 

åbenbart synes, det er nemmere at kaste 

affaldet ud ad vinduet, i stedet for at tage 

det med hjem i deres egen skraldespand. 

Kl. 13 kom en lastbil fra Materielgården 

med sin egen kæmpe-grabber og hentede 

dagens ”fangst” både på Mergeltoften og 

ved Egely. Det gik tjept, skal jeg lige hilse 

og sige! Vores forhåndssortering af metal, 

træ og affaldsposer blev opsamlet af 

Lastbil-Johnny med forunderlig præcision 

og fordelt i særskilte rum. Kommunen 

indberetter det samlede indsamlings-

resultat Ballerup-Måløv-Skovlunde til 

Naturfredningsforeningen, så det senere

kan ses på:

http://www.affaldsindsamlingen.dk/arets-

resultater/

Tak til jer alle sammen som gjorde en 

kæmpe indsats! Det forunderlige er, at I 

næsten ikke var til at stoppe igen, og flere 

tog afsted på runde 2 efter et ”pit-stop” 

med lidt vand/juice og frugt, og aflevering 

af den første pose. Vi ses forhåbentlig igen 

i april 2019.

Anne Reinert

Afhentning af de mange indsamlede affaldssække

Indsamlingsindsatsen for 
Egebjerg er mindst 1½ ton:
små 100 affaldssække (inkl. 
Erland/Ulriks tyvstart på 64+…)
ca 515 alu-dåser. Heraf kun ca. 50 med 
pant, som ikke var kvaste og kan 
indløses. (Husk at mange 
pantautomater også kører uden-pant 
igennem blot til genbrug. 
Grænsehandel forpligter!). 

Diverse v/ Egely:
8 voksencykler + 1 barnecykel (alle 
har stået/ligget i månedsvis/siden 
sidste års indsamling)
2 fodboldmål af metal
4 europaller
2 små madrasser
1 meget stor panserglasplade
2 havestole i træ på skråningen ved 
Kaninfabrikken
ca 20 hele glasflasker og diverse itu
5 hjulkapsler til biler
diverse metal, træ og vejarbejde-
dimser
masser af plast, pap og papir i de 
indsamlede poser
- og endnu mere på Mergeltoften som 
Erland og Ulrik har indsamlet pr. 
cykel….



I dette eksempel er det et af de røde fodgængerlys i krydset 

Egebjergvej/Pileagervej, som ikke lyser.

Derefter skal der vælges en kategori, element og emne. Det 

kan nogen gange drille lidt at finde ud af, præcis i hvilken 

kategori, at fejlmeldingen hører hjemme. Prøv evt. de 

forskellige, og find det element og emne, der passer bedst til 

fejlen.

Der kan tilføjes et eller flere billeder til at 

beskrive fejlen, og en tekst, der beskriver 

fejlen i nærmere detaljer. Specielt en ekstra 

tekst kan være en god ide, hvis den 

benyttede kategori ikke dækker 100%.

Til slut tilføjer man sin email og 

telefonnummer.

Inden indberetningen indsendes, fås en 

oversigt over det indtastede, hvor man kan 

se, om der er noget, der skal rettes.

I Borgertip-App'en vil du senere kunne se en status på din 

indberetning, ofte får du svar indenfor et døgn, specielt på 

hverdage. Kan fejlen afhjælpes indenfor 14 dage, vil du i 

Borgertip-App'en kunne se, at dit tip er afsluttet. I  dette 

eksempel kom der status med information om, at der sendes 

en tekniker, for at få fodgængerlyset repareret.

Frank Damgaard

Ballerup borgertip-app
Er der problemer med vejbelysningen, 

hul i vejen, cykelsti eller noget helt 

andet?

Gør Ballerup Kommune opmærksom 

på det med App'en ”Ballerup Kommune 

– Borgertip”  til din smartphone.

Denne App findes til Android og 

iPhone. Har man ikke en smartphone, 

kan man også indberette direkte via 

hjemmesiden, søg blot efter 

”borgertip” på ballerup.dk.

Der kan også findes et link på 

Egebjergklubbens hjemmeside: 

egebjergklubben.dk/links.

Som det første skal man vælge sin 

placering. Ved brug af GPS’en i sin 

smartphone står kortet omtrent det 

sted, man befinder sig. Der kan så 

finjusteres ved at flytte kortet, så 

midterangivelsen befinder sig det 

aktuelle sted, der skal fejlmeldes. 

På illustrationerne her på siden, ses et 

eksempel på, hvordan app'en benyttes:



Spændte børn til BFO-start 2.maj
For alle områdets børn fra årgang 2012 

var 2. maj en særdeles spændende dag. 

Efter dagene før at have sagt farvel til de 

vante og trygge rammer i Egebjergs 

børnehaver, var det tid til nye 

udfordringer i BFO (Børnefritidsordning) 

og debut som førskolebarn. 

På den måde går børnene i BFO over 

sommeren indtil første skoledag midt i 

august. I hele kommunen sker skiftet fra 

børnehave til BFO på dette tidspunkt for 

at få en mere glidende overgang, og 

allerede fra årsskiftet har børnene haft 

ugentlige ture til ’fritteren’ med deres 

børnehaver.

Alligevel var 2. maj tydeligvis en dag fuld 

af nervøsitet og spænding, men også 

stolthed og nysgerrighed for alle de nye 

førskolebørn.

Årgang 2012 på Skovvejens skole tæller 

ca. 130 børn fordelt på fem nye 0. klasser, 

to på Skovvejens skole vest (tidligere 

Højagerskolen) og tre på Skovvejens 

skole øst (tidligere Egebjergskolen). 

Således var kantinen på Skovejens skole 

øst fyldt til bristepunktet, da de tre nye 

klassers børn og deres forældre var 

inviteret til velkomstarrangement i 

strålende solskin. Her bød 

distriktskolelederen velkommen efterfulgt 

af et par sange fra skolens 2. og 3. klasser. 

Herefter var det tid for børnene til at 

sige farvel til forældrene, inden de begav 

sig mod ’fritteren’ med deres kommende 

klassekammerater og de nye pædagoger. I 

et virvar af forældre med kameraer, 

barnegråd, latter og forvirring, lykkedes 

det alle børn at følge de rigtige grupper 

og forældrene blev ladt ’alene’ tilbage, 

ligeså spændte på at møde de andre 

forældre fra klassen over en kop kaffe og 

en croissant.

Efter et par timer kunne børnene hentes 

på ’fritteren’, og forældrene kunne få en 

rundtur i de nye omgivelser. Det var 

tydeligt, at de nervøse miner fra et par 

timer før var erstattet af lettelse og 

stolthed for de fleste børn. En god og 

blød start på livet som skolebarn.

Philip Hellmann, Ågesdalsvej 4





Igen i år kan man komme og nyde Sankt Hans-stemningen i Fælleshuset, når 

Egebjergklubben slår dørene op til endnu en grill-fest. 

Så tag din nabo under armen, og kom og mød de andre fra kvarteret; unge som gamle.

Sæt               i kalenderen d. 23. juni

Dørene åbner kl. 18, og grillen er klar kl. 18.30 til at man selv steger sin bøf. Som tidligere 

år er der indkøbt bøffer til alle og der er flutes, kartofler og lækre salater som tilbehør. 

Børn kan købe en pølse til grillen for 10 kr. 

Efter maden er der mulighed for at tage til båltale ved Fællesvirkets bål ved Teglværkssøen, 

eller blive i Fælleshuset, hvor baren er åben hele aftenen. I er også meget velkomne til at 

komme forbi efter spisningen og fejre midsommeren med jeres naboer.

Billetter købes fra 31. maj til og med 17. juni i Egebjerggrillen, Egebjergvej 72 eller om 

torsdagen i Fælleshuset fra klokken 19.30 eller til Familiespisning d. 31. maj. 

De bedste hilsner Egebjergklubbens Bestyrelse

HAR I HØRT DET: NU ER DER SNART 
SOMMERFEST IGEN!

Seniorklubben holdt forårsfest tirsdag den 1. maj.

Der var pyntet op med nyudsprungne bøgegrene og anemoner. I 

stedet for den almindelige medbragte mad var der denne dag 

højt belagt smørrebrød. 

Øl, snaps og vin havde vi i rigelige mængder. 

Der var også sange, som vi plejer, men denne dag havde vi besøg 

af to spillemænd. Det gav sangene et ekstra pift, så vi sang en 

masse dejlige sange.

Det blev en dejlig dag. 

Ida Skovgaard

Forårfest i Seniorklubben

De to glade spillemænd, Kirsten og Louis.



Det koster så lidt, men giver så meget.

Du kan skrabe sne foran naboens 

hoveddør, når du er færdig med at 

skrabe foran din egen. Du får helt sikkert 

et glad smil tilbage. 

Det har også en kriminalpræventiv effekt, 

fordi det så ikke er så tydeligt, at der kun 

er fodspor i sneen væk fra indgangen, 

men ingen tilbage.

Du kan tilbyde at tømme postkassen, 

fylde skrald i posen og vande blomster 

ude/inde, mens din nabo er på ferie eller 

i sommerhus. Det kan også holde tyvene 

fra døren.

Du kan passe ungen, katten eller kaninen. 

Måske har du også selv børn eller husdyr, 

som du gerne vil have passet fra tid til 

anden.

Du kan hjælpe med indkøb for en ældre 

nabo, eller ham som lige er kommet 

hjem fra hospitalet med et brækket ben 

og mangler en tredje hånd til bæreposen, 

fordi de to andre er optaget af krykker.

Du véd måske, hvordan man ordner et 

stoppet afløb eller borer hul i væggen, og 

giver gerne hjælp til selvhjælp?

Nabohjælp kan være mange ting, stort 

som småt. Det vigtigste er dog at få smil 

på læben og gøre en forskel. 

Husk at en tjeneste ikke nødvendigvis 

skal gives tilbage - men lige så gerne må 

gives videre til andre. Præcis som når 

man smider en sten i vandet, og ser 

ringene sprede sig.

God og glad sommer.

Anne Reinert

Gør din nabo glad    



Fredag den 13. april fandt jeg 
en perlekæde på skovstien, der 
går fra Bakkehegnet og ned til 

Bålstedet.

Jeg har haft en fremlysning 
hængende ved indgangen til 

skoven fra Bakkehegnet - men 
denne har desværre ikke givet 

noget resultat fra ejeren.

Hvis det er dig, der mangler 
perlekæden, kan jeg kontaktes 

på telefon: 30575713

Venlig hilsen Karin Mathiesen

Vejbelysning: Det forsvundne kabel

Som alle nok har opdaget, så har der manglet lys i de nye gadelamper syd for 
Egebjergvej. Årsagen er, at et nedgravet kabel, der skulle krydse Nordbuen, 
ikke har kunnet findes. Der skal graves et nyt kabel under Nordbuen, så der 
kan komme lys i gadelamperne.

Gadebelysningen på Torsagervej er forsinket, da der skal flyttes et TDC-kabel.
Gravearbejdet nord for Egebjergvej skulle gerne være kommet i gang, når 
dette blad læses.

Vejbelysningen på Nordbuen og vestlige Egebjergvej kan have udfald på enkelte 
lamper, da der til dels er problemer med styringen og der kan være nogle 
dårlige kabler til nogle enkelte af gadelamperne.

Frank Damgaard

Jeg hedder Dorte og er den nye distributør for Egebjergbladet. Jeg bor på 
Bøndermosevej sammen med min mand Ulrik og vores tre piger. 

Siden vi flyttede til kvarteret for snart ni år siden, har jeg nydt at læse 
Egebjergbladet og kunne følge med i stort og småt, som sker i vores dejlige 
kvarter. 

Jeg troede egentlig, at jeg kendte kvarteret 
rigtig godt, men fandt helt nye og hyggelige 
afkroge på min første tur rundt med 
bladet, så det er en fornøjelse at blive 
"tvunget til" at komme rundt i kvarteret 
på cykel og lære endnu mere om vores 
lokale miljø, samtidig med at jeg kan støtte 
op om arbejdet i Egebjerg klubben.

mvh Dorte Eriksen

Har du tabt 
din 

perlekæde?

Ny distributør



Egebjergklubben
Formand: Daniel Sejer Ravnsgård; 
                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

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.
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EGEBJERG FÆLLESHUS
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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 
28. m

aj 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
Maj

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

Mandag d. 28/5  Deadline for næste blad 

Torsdag d. 31/5 fra 17.30 Familiespisning og

               19.30 TorsdagsTræf

Salg billetter til midsommerfest

Juni

Torsdag d. 7/6 fra 19.30 TorsdagsTræf og KREA-aften

- bare mød op 

Torsdag d. 14/6 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op 

Torsdag d. 21/6 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op 

Lørdag  d. 23/6 Skt. Hans og midsommerfest med grill

Juli

Sommerferie

31. MAJ:
 Bagte kartofler og hamburgerryg 

samt salat

Tilmelding senest mandag 28/5 
 på 

familiespisning@egebjergklubben.dk 
med antal personer og adresse 

Voksen: 25 kr.
Barn: 10 kr.

Kontant eller Mobilepay




