EgebjergBLADET
Nr. 6 juni 2018 50. årgang

Sankt Hans-bål i Digterparken med heksekonkurrence

Fuldt hus i Fælleshuset
Torsdag d. 17. maj var der liv og glade
dage, da tre arrangementer udfoldede sig i
Fælleshuset på samme tid.
Torsdagstræf - selvfølgelig
Som altid var der TorsdagsTræf, der
tiltrækker snakkesagelige naboer og
flygtige visitter fra folk, der skal låne
nøglen til Fælleshuset. Der er nu kommet
nye
muskler
i
bestyrelsen
af
Egebjergklubben, og det betyder også nye
ansigter bag baren og kaffemaskinen. Husk
at alle, der har lyst, kan komme til
TorsdagsTræf. Der behøves hverken
billetter eller punktlighed. Vi er her fra kl.
19.30 til cirka 22.
Møde om den nye fælleshave
Ved hjælp af skillevæggen blev det store
fælleslokale til to mellemstore rum. På

den måde kunne det tilbagevendende
TorsdagsTræf skilles fra det spændende
møde om Fælleshaven. Sidstnævnte havde
tiltrukket flere, der var nysgerrige efter at
høre om planerne for den nu anlagte
fælleshave, der er ved at tage form i den
øverste del af marken øst for Nordbuen.

Samtidig blev garnet snoet, kreationerne
blev skabt, og der var kage og historier til.

Krea-aften
For at få plads til det hele var der åbnet
for det lille sidelokale, der tidligere har
været billardrum. Nu står lokalet fint og
nymalet, og der er sågar flyttet en
behagelig sofa ind - i det mindste på
prøve.

Ligesom TorsdagsTræf er det bare om at
møde op. Vi har endda ekstra pinde og
prøvegarn, hvis man ikke lige har nået at
anskaffe det selv. Du kan også komme
med eget gør-det-selv-projekt, det er
absolut ikke en betingelse, at det skal
være i garn.

I sofaen og på stole rundt om sad et par

Mette Herold, redaktør og krea-arrangør

håndfulde af kvarterets kreative sjæle og
udvekslede gode idéer til alt fra
hæklefasthed til penselstrøg i akvarel.

Krea-aften er tilbagevendende hver første
torsdag i måneden., når det kan lade sig
gøre. Tjek eventuelt bagsidekalenderen for
at se, hvornår næste Krea-aften ligger.

Gravearbejdet er begyndt nord
for Egebjergvej
påbegyndt. Når kablet er lagt og
forbundet, skulle der kunne komme lys i
området.
Lysmasterne på Torsagervej venter stadig
på koordinering mellem TDC og
entreprenøren. Når dette er på plads, kan
der graves, og TDC kan få flyttet deres
kabler.

Der er nu blevet gravet nye master ned
på Dyndsagervej og på en del af
Egebjergvej. Luftledninger og gamle
gadelamper er fjernet på Dyndsagervej,
Kastebjergvej 1-33 og den østlige del af
Tranemosevej. Forhåbentlig fortsætter
arbejdet i resten af området uden for
megen forsinkelse, og vi kan håbe på, at
arbejdet nord for Egebjergvej, inklusiv
Udbakken og Egekrogen, bliver færdig til
ultimo juli.
Der er nu valgt en anden placering af
lysmaster Ved Skovgærdet, da der var en
hovedvandledning og kloakrør for tæt på
lysmasternes placering i den oprindelige
plan. Så nu placeres de nye master i
samme side som de eksisterende
gadelamper.
Et godt tip
Når entreprenøren graver, så kontrollér,
at det er det korrekte sted ,som er aftalt
med kommunen. Specielt hvis
markeringerne er slidt væk eller ikke
opdateret efter en aftalt flytning af
placeringen. Det ér set, at graveholdet er

begyndt et forkert sted, hvis markeringen
er forkert i forhold til kortet.
Kontroller selv med kortet på
kommunens hjemmeside. Se link til
vejbelysning på

http://egebjergklubben.dk/div
Problemer?
Er der problemer med
entreprenørarbejde, eller hvis arbejdet
sker uden for kl. 7-18 på hverdage, så
kontakt gerne kommunens Team Belysning
på 41 75 02 05 eller c-bembelysning@balk.dk

Mørke lamper
På Nordbuen og Egebjergvej er der nogle
gadelamper, der ikke lyser. Årsagen er fejl i
nogle af de gamle kabler, der blev
genbrugt til de nye gadelamper. Det var
kun den øverste del af masterne, der blev
udskiftet på disse strækninger.
Fjernstyring er droppet
Det var oprindeligt tanken, at
gadebelysningen kunne styres centralt fra
kommunen. Ikke bare med mulighed for at
tænde og slukke, men også for
nedjustering af lysstyrke og
tilbagerapportering om, hvorvidt den
enkelte lampe lyste. Dette system
kommunikerer trådløst med hver lampe.
Desværre har det vist sig, at dette system
ikke har fungeret pålideligt, så disse ekstra
funktioner er indtil videre blevet slået fra.
Dog kan du på flere lamper se antennen,
der oprindeligt skulle styre lampen:

Pas på parkering
I området nord for Egebjergvej, hvor der i
denne tid er planlagt gravning, er det en
god idé ikke at parkere bilen lige ved de
planlagte masteplaceringer eller ved de
gamle træmaster.
Syd for Egebjergvej mangler der endnu lys.
Gravearbejdet til det manglende kabel
mellem Pæremosevej og Nordbuen er

Frank Damgaard, Redaktionen

Fra Østerbro til Egebjerg
Inspireret af historien om at flytte i forrige
Egebjergblad besluttede jeg mig for at skrive
en lille beretning om vores første år som
husejere her i Egebjerg.
Vi flyttede hertil fra Østerbro i foråret
2017, fyldt af forventning til hvordan livet
her ville udspille sig. En måned efter
indflytning blev tre til fire, og vi har
således haft god tid til at falde til i
området, da vi på skift har holdt barsel i
huset.

Ensomhed i forstaden?
I løbet af vores første måned som
husejere landede Egebjergbladet i
postkassen - og hvilken positiv
overraskelse det var, at der var et
fælleshus og et fællesskab her i området,

Der gik heller ikke længe efter indflytning
før det ringede på døren - og der stod
vores nye genbo med en flaske vin og
ville byde os velkommen. Vi fik også hilst
på de andre naboer/genboer/bagboer i
løbet af vores første tid her, og vi har

som var åbent for alle. Vi meldte os
således
til
den
førstkommende
familiespisning, og vi var dårligt trådt
indenfor, før vi blev mødt af andre
børnefamilier, der spottede os som ”de
nye”, og vi blev inviteret til at sætte os
ved en af de andre fremmødte familier.

både fået barselsgave, arvet tøj og lånt
værktøj af dem.
Eftersom den første tid som husejere
skulle bruges på barsel, havde jeg
overvejet, om det mon ville blive ensomt
at rykke fra byens pulserende liv og
herud,
hvor
vi
ikke
havde
forhåndskendskab til området. Men blot
et par måneder efter indflytning havde vi
fået os et netværk så stort, at vi dårligt
kunne forlade matriklen, uden at hilse på
nye venner og bekendte både til højre og
venstre.
Tilflytterne
Det netværk, vi har fået det første år i
Egebjerg, består primært af børnefamilier,
der som os selv er flyttet hertil inden for
de sidste par år. Så hvem er vi, og hvorfor
flytter vi hertil? Her vil jeg give mit helt
eget uvidenskabelige bud på, hvem der
flytter hertil og hvorfor:

Jeg tror, det primært er par i 30’erne, der
efter endt uddannelse har boet nogle år i
byen. De har fået jobs, tjener fint, og har
fået det første barn. I løbet af de første
par år som børnefamilie i en lejlighed,
kommer længslen efter mere plads og
kort afstand mellem ude og inde. Og på at
komme lidt tættere på naturen og lidt på
afstand af byens liv og larm.
Her begynder tankerne om hus og
forstadslykke at fylde.
Destination Egebjerg
Når så drømmen om hus og have skal
realiseres, hvad får så de unge
børnefamilier til at vælge Egebjerg? Her vil
jeg igen tillade mig at komme med mit

uvidenskabelige bud:
Nærhed til skov og natur, nærhed til byen,
gode
daginstitutioner,
mange
arbejdspladser inden for en rimelig

være, at det var det helt rigtige valg at
flytte hertil! Vi har oplevet et fællesskab
omkring os, som vi næppe havde turdet
håbe på. Der var stor opbakning til både

afstand samt gode trafikale forhold til
mange steder på Sjælland.

den vejfest, vi var med til at arrangere
sidste år, samt til de arrangementer vi har
deltaget i gennem Egebjergklubben. Vi er

Efter at være flyttet hertil kan jeg nu
tilføje, at det lokalt forankrede fællesskab

blevet taget rigtig godt i mod af naboer, og
har lært en masse andre børnefamilier at
kende.

også meget vel kunne være en god grund
til at flytte hertil, men det er ikke mit
indtryk, at ejendomsmæglerne i området
bruger det som salgsargument - hvilket
jeg ellers mener, har sin berettigelse.
Status efter første år
Hvis jeg skal gøre status over vores første
år som beboere i Egebjerg, så må det

Så savner vi noget fra Østerbro? - tja, det
skulle da lige være en god bager lige nede
på hjørnet og en kort cykeltur på arbejde.
Men ellers, nej, Egebjerg har alt hvad
hjertet begærer.
Sofie Lange, Pilehøjvej

To Egebjergbutikker flytter til Værløse
I juli måned slår frisør Salon Nova og
kosmetolog Cream Hudplejeklinik dørene
op til deres nye fælles butik på Ballerupvej
7 i Værløse. Det betyder samtidig et farvel
til lokalerne på Egebjergvej. Men
forhåbentlig ikke til kunderne.

Der vil komme nye udvidede åbningstider,
for at imødekomme alles behov, og der vil
dermed bliver flere åbningstimer i døgnet,
så der ikke længere vil være lange
ventetider på behandlingerne.
Stadig lige i nærheden

I mange år har de haft hver deres lokaler
ved siden af hinanden. Butiksindehaverne
har haft et godt samarbejde og har derfor
snakket længe om at slå pjalterne
sammen, når de rigtige lokaler tilbød sig.
Da Akacie Blomster lukkede butikken i
Værløse, stod de flotte lokaler klar til at
overtage, og så var chancen der.

Afstanden fra den gamle
adresse til den nye adresse
er fire kilometer, og
indehaverne af butikkerne
håber, at mange vil tage den
korte ekstra tur fra
Egebjerg.

Der er masser af parkeringspladser,
fortæller de, og ellers går bussen lige
dertil, da det er meget tæt på Værløse
station.
Redaktion

Mangler du et perfekt fritidsjob? Så er du måske vores nye bladbud!!
Egebjergbladet deles ud hver måned af vores flittige bladbude.
Vi mangler netop nu én til at dække den ene rute.
”Tur nr. 4” omfatter 182 blade. Ruten dækker
Rydtoften, Sketteholmen, Birkemosevej, Lerholmvej,
Pæremosevej, Torsagervej, Nordbuen,
Agernhaven 4-6 (Ungdomsklubben og vuggestuen).
Bladet skal udbringes 10 gange om året, dvs. en
gang per måned minus juli og december.
Det er normalt i den 3. weekend i måneden, dog nogle gange
den 4. weekend. Du kan få datoerne at vide for et halv år frem.
Ved hver udbringingsrunde skal bladene afhentes hos
vores distributør på Bøndermosevej om torsdagen,
og de skal være delt ud senest om søndagen, 3 dage efter,
så det er dejligt fleksibelt for dig, og tager kun et par timer. _
Lønnen er 140 kr. + 20 kr. feriepenge, i alt 135 kr. per gang. Ved interesse eller spørgsmål kan du sms'e eller
ringe til Dorte, der er distributør, på 29 86 38 81.

Sum sum sum sum sum
Maj måned har været meget varm og
solrig, og når man cykler eller går
igennem Egebjerg, ser man overalt
blomster, der pryder haver, enge, skrænter,
træer og buske.
Jeg bliver hver gang så glad. Ikke alene er
det skønt for øjet og en sikker
forårsbebuder, men det er vigtigere, end
man lige går og tror med alle de blomster.

Vigtige små
En dag forklarede jeg mine to piger, da vi
stod og beundrede nogle fine hybenroser,
om vigtigheden af blomster for at
tiltrække bier. Og faktisk havde de
allerede hørt om de vigtige bier. På
børnekanalen Ramasjang kører der nemlig
en serie om at gøre mere for verdens
bier.
Bierne er truet
Bier over hele verden kæmper en kamp
for at overleve. Nogle dør på grund af
madmangel, andre dør på grund af mangel
på husly, mens en helt tredje gruppe
mister livet på grund af pesticider.
Verdens bestande af bier har haft nogle

hårde årtier. Bestandene er faldet over
hele verden, og det seneste årti har været
specielt slemt. Blandt andet har man i
USA oplevet store tab af honningbier, og
fænomenet med massedødsfald blandt
honningbier er også kommet til
Vesteuropa og Danmark. Antallet af bier

med ordentlige bolig- og yngleforhold.

er mere end halveret siden 1950’erne.

dansk.

Årsagerne
er
blandt
andet,
at
levebetingelserne for bierne er blevet
forringet, ligesom pesticider og sygdomme
også spiller en stor rolle. Hertil kommer,
at antallet af andre bestøvende dyr også
er faldet, såsom sommerfugle og
svirrefluer, hvilket fører til færre
bestøvede blomster og dermed endnu

Køb eller lav såkaldte bi-hoteller. De
består af hule sivrør, hvor bier kan yngle
og overvintre.

mindre mad til dem alle sammen. Det er
altså en ond cirkel, kan man sige.
Sådan kan man hjælpe
En del kan gøres fra politisk hånd ved at
indføre krav om beplantning af offentlige
arealer, mindre brug af pesticider, mere
diversitet i landbruget osv.

Køb mere honning. Øget efterspørgsel vil
give flere biavlere. Eksperter peger på, at
det ofte er bedre for den danske bibestand at købe dansk honning fremfor
økologisk honning – som sjældent er

Undgå sprøjtemidler. Mange af dem er
skadelige for bier.
Og så kan man selvfølgelig give mere
næring til bierne:
Når det kommer til blomster, kan man
plante bl.a. krokus, erantis og andre tidlige
forårsblomster i haven for at hjælpe de
tidlige bier.

Men hvad kan vi selv gøre for at hjælpe
bierne? Her er nogle forslag:

Man kan købe breve med frø fra vilde
blomster og så dem på arealer i haven,
man ikke bruger til noget. Bierne elsker
dem.

Bliv biavler. Dermed hjælper man bierne

Krydderurter såsom timian, merian og

salvie danner også blomster, som bierne
kan lide.
Af træer og buske er hvidtjørn, pil,
æbletræer og bærbuske især guf for bier.
Man kan også lade græsplænen blive lidt
længere, end man normalt ville, inden man
slår den, i den periode, hvor der er
kløverblomster og bellis i den. Og man
bør vente med at klippe sin hæk, til den er
afblomstret.
Flere bier giver flere bær til os
Og husk: Har du selv bærbuske og
frugttræer i haven, vil de give bedre
udbytte, hvis der er mange bier og
sommerfugle i din have som hjælper med
bestøvningen.
Håber det kunne give lidt inspiration, så vi
alle – også fremover – kan nyde blomster,
frugttræer og bier her i vores dejlige
Egebjerg.
Pernille Høgh Sørensen, Ågesdalsvej

Hjælp til sommerfest
For jer, der kommer til Skt. Hans-festen i
Fælleshuset, så kan vi godt bruge nogle ekstra
hjælpere :)
Så har du mulighed for at komme lidt før og
hjælpe til med det praktiske, borddækning mv.?
Kontakt Frank på
mail: sekretaer@egebjergklubben.dk
eller telefon: 44971020

Vi ses efter sommerferien
Sommerferien sænker sig over os, og Egebjergbladet holder som
vanligt pause og vender sprød og solbagt tilbage til august.
TorsdagsTræf holder sommerpause efter sidste træf d. 21. juni, og
åbner først køleskabet igen d. 16. august.
Familiespisning holder også pause, og er tilbage 30. august.
Fælleshuset: Normalt udleveres nøgler til
fælleshuset jo om torsdagen til TorsdagsTræf. Da
det er lukket over sommerferien, må du kontakte
Fælleshuset elektronisk, hvis du ønsker at leje de
gode lokaler, før vi er tilbage.
Se mere på
www.egebjergfaelleshus.dk
under "Regler for leje".
Du kan også skrive
en almindelig mail til
post@egebjergfaelleshus.dk

Tag del i Egebjergklubben
Foreninger
Egebjergklubben

Formand: Daniel Ravnsgård;
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- ca. 22.00
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:Thomas Sørensen
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?
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
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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: Dorte Eriksen
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Til kalenderen
Juni
Torsdag d. 21/6 kl. 19.30
Lørdag d. 23/6 kl. 18.30

TorsdagsTræf - kom bare forbi
Skt. Hans og midsommerfest med grill

Juli
Mandag d. 30/7
August
Torsdag d. 16/8 kl. 19.30
Torsdag d. 23/8 kl. 19.00
Torsdag d. 30/8 kl. 17.30
kl. 19.30
September
Mandag d. 3/9
Torsdag d. 6/9 kl. 19.30

Sommerlukket i fælleshuset
Deadline for næste blad

Første torsdagsTræf efter sommerferie
TorsdagsTræf med Grill (husk kød mv)
Familiespisning og
TorsdagsTræf - kom bare forbi

Deadline for næste blad
TorsdagsTræf og KREA-aften

Skt. Hans sommerfest 23. Juni
Kom fra kl, 18.00, grill tændes til 18.30
Gode bøffer med kartoffelsalat,
ta'selvsalatbord og flutes
Køb billetter senest søndag 17/6
hos Egebjerggrillen
Voksen: 80 kr
Børn kan købe en pølse på dagen: 10 kr.
Alle er velkomne
efter maden - gratis :)

