
EgebjergBLADET
Nr. 7 august 2018 50. årgang



Projektet med den nye gadebelysning er 

blevet noget forsinket i forhold til sidste 

reviderede plan, hvor hele området skulle 

have væreT klar ultimo juli.

Der arbejdes nu på Pileagervej og de 

tilhørende sideveje samt Udbakken, 

Skovbovænget, nordligste Syvendehusvej 

til og med Egekrogen. Samtidig er der 

også begyndt gravearbejde i området vest 

for Skovvej.

Lys i Syd

Den 9. juli kom der lys til G/F Aagesdal 

samt de sydøstligste dele af Egebjerglund-

Syd. Det tog noget længere tid før lyset 

blev tændt for den resterende dele af 

Egebjerglund-Syd.

I juli oplevede vi en del overgravede 

telefonkabler, og pt. arbejder TDC stadig 

på at få repareret fejlene på kablerne. 

Fredag den 13. juli om aftenen blev et 

hovedelkabel gravet  delvist over på 

Egebjergvej, så det østligste Egebjergvej, 

Kærvænget mv. manglede strøm. Dette 

medførte også, at kabel-tv ophørte med 

at virke i et større område, bla. dele af 

Syvendehusvej. Heldigvis fik DONG/ 

Radius inden for et par timer repareret 

kablet.

Sidst i juli blev resten af Egebjergvej, 

Dyndsagervej med sideveje, og den 

vestlige del af Kastebjergvej (1-31) stort 

set klar, dog mangler der enkelte steder 

lidt reetablering.  

Lys i Egebjerglund-Nord

Den 31. juli fik dette område lys. På 

Egebjergvej er der lys fra lyskrydset hen 

til Syvendehusvej.

Kærvænget, Pilehøjvej, resten af 

Kastebjergvej, og derfra Syvendehusvej op 

til  Egebjergvej er tæt på at være klar. 

Desværre fik stien mellem Kærvænget og 

Kastebjergvej i første omgang forkerte 

master på 4,5 meter, som er dem, der 

anvendes til villaveje. På stierne skal der 

være en 4,0 meter mast og en lampe på 

1200 lumen (~80W el-pære), sådan at 

lampen lyser korrekt ned på stien. 

Dette er ikke eneste sted, at det er 

smuttet med højden. Lyskrydset 

Pileagervej-Egebjergvej fik i første omgang 

kun en 4,5 meter mast, hvor det skulle 

have været 8,0 meter omkring lyskrydset. 

Dette bliver forhåbentlig rettet, så snart 

TDC har repareret de overgravede 

telefonkabler lige ved siden af.

TDC har ultimo juli været forbi 

Torsagervej og forlænge kablet til kabel-

TV. Nu er der plads i jorden til de nye 

master, og entreprenøren kan nu få sat de 

nye master op.

 

Energieffektiv belysning

Den nye gadebelysning er meget mere 

lysstærk end de gamle gadelamper. 

Specielt på Egebjergvej og Syvendehusvej 

er der blevet godt oplyst. De nye 

gadelamper på Egebjergvej er på hele 

6000 lumen (dette svarer til fire stk. 

gammeldags el-pærer á 100 Watt).  

På villavejene er der anvendt en belysning 

med 2600 lumen per lampe (svarer til tre 

stk. 60 W el-pærer). Lyset fra disse lamper 

er mere behagelig gul-rødligt end de nye 

lys på de større veje, der er mere ”hvid”.

De nye lysdiode (LED) lamper er 6-8 

gange mere effektive end glødelamper, og 

de er ca. to gange mere effektive end de 

sparepærer der sad i de gamle 

gadelamper. Derudover lyser LED 

gadelamperne retningsbestemt nedad, så 

det udstrålede lys udnyttes mere effektivt 

 end tidligere. 

Med den nye gadebelysning vil kommunen 

fremover kun bruge 40% i strøm i forhold 

til tidligere.

OBS. Er der problemer med 

entreprenørarbejde, eller hvis man 

opdager andre fejl så som i vinden 

vippende gadelamper, enkelte gadelamper, 

der ikke lyser som de andre, så kontakt 

kommunens Team Belysning på 41 75 02 

05 eller c-bem-belysning@balk.dk 

Frank Damgaard

Der graves stadig i Egebjerg



Fodboldfeber i fælleshuset
Da Danmark tirsdag den 26. juni spillede 

0-0 mod Frankrig, kvalificerede de sig 

samtidig til ottenedelsfinalerne mod 

Kroatien ved VM i fodbold. En kamp der 

skulle spilles allerede søndag den 1. juli kl. 

20:00.

Dette var en oplagt mulighed for at lave 

et fælles arranegement i Fælleshuset, men 

det ville kræve at der skulle handles 

hurtigt, og der var flere udfordringer, der 

skulle løses. Var Fælleshuset overhovedet 

ledigt og kunne vi i så fald låne det? Kunne 

vi låne projektor og lærred? Kunne vi 

skaffe hjælp til opstilling og oprydning? 

Måtte vi overhovedet vise kampen for 

DR?

Alt lykkedes 

Heldigvis gik det hele op i en højere 

enhed. Fælleshuset var ledigt, og havde 

tilmed både projektor og lærred, som vi 

måtte låne. Vinduerne blev tildækket med 

sorte sække. Der blev indkøbt snacks og 

brygget kaffe, og baren solgte både øl, vin 

og vand. 

Da det var med kort varsel, kunne vi ikke 

nå at reklamere for arrangementet i 

Egebjergbladet, men folk blev informeret 

via Egebjergklubbens facebook-side (samt 

via de øvrige kommunikationsmuligheder 

vi havde).

Per og Henrik fra Aagesdal var så venlige 

at give en hånd med det praktiske, og 

efter kampen var de fleste med til at 

rydde op. Lis Folke var så glad for 

arrangementet, at hun tilbød at betale 

hele barregningen. Tusind tak for det, Lis.

Det er ikke til at sige, præcist hvor mange 

der så kampen i Fælleshuset. Nogle gik lidt 

tidligt, mens andre kom til. Men jeg tror at 

vi altid var mindst 30 mennesker, der 

jublede og ærgrede os sammen.

Selve kampen

Kampen startede med en dansk scoring, 

der kom så hurtigt og pludseligt, at vi 

knapt nok opdagede det. Men det gav 

uden tvivl stemningen et boost fra starten. 

Kort efter udlignede Kroatien, og herefter 

fulgte en lang periode uden scoringer. 

Alligevel var stemningen god, og som 

kampen skred fremad, levede folk sig 

mere og mere ind i det. Kampen endte 1-

1 efter ordinær tid, og der skulle spilles 

2x15 minutter forlænget spilletid. Det 

største jubelbrøl kom efter 116 minutter, 

hvor Kasper Schmeichel reddede et 

Kroatisk straffespark, som betød, at 

kampen skulle afgøres i en 

straffesparkskonkurrence. 

Her trak Kroatien desværre det længste 

strå, og sendte Danmark ud af 

turneringen. Havde vi vundet, skulle vi 

have spillet kvartfinale lørdag d. 8. juli mod 

Rusland. I så fald er jeg sikker på, at vi 

havde kunnet samle endnu flere glade 

fodboldtilhængere i Fælleshuset.

På trods af nederlaget var det dog en god 

aften, og vi vil helt sikkert kigge på 

muligheden for at lave tilsvarende 

arrangementer ved større sportsevents i 

fremtiden.  

Daniel Ravnsgård, Formand, Egebjergklubben

Hvis du gerne vil holdes 
opdateret omkring lignende 
arrangementer i fremtiden, 

så 'synes godt om' 
Egebjergklubbens 

Facebookside. Søg blot på 
"Egebjerg klubben" på 

Facebook, og find os under 
"sider".



I år faldt Sankthansaften på en lørdag, og 

samtidig med VM i fodbold, men vi var  16 

voksne og 5 børn, der trodsede varmen 

og andre arrangementer for at komme til 

Egebjergklubbens midsommerfest.

Med hjælp fra klubbens frivillige var der 

sørget for gode bøffer, pølser, 

kartoffelsalat og andet lækkert tilbehør.

Vejret var i år rigtig godt til udendørs 

grill, og de fremmødte hyggede sig. Det 

traditionelle bål og båltaler i Egebjerg var 

i år aflyst på grund af manglende 

tilslutning af hjælpere fra Egebjerg 

Fællesvirke.  Afbrændingsforbudet havde 

nok ikke gjort det lettere i år at lave et 

stort bål. 

Forhåbentlig lykkes det næste år, flere har 

allerede på facebook meldt sig som 

hjælpere.

Vi håber at se jer alle og flere til igen til 

næste år.

På vegne af bestyrelsen, 

Frank Damgaard

Midsommerfest i 
Egebjergklubben

Fælleshaven 
Nordbuen

Fælleshaven Nordbuen udvikler sig støt 

trods heden med blanft andet rødbeder, 

porrer, gulerødder, kål og majs . 

Vi takker for lån af vand hos venlig nabo . 

Nu har vi fået vand lagt op til 

Fælleshaven! 

Vi har fået hegn, der beskytter mod 

rådyr og harer og skal i gang med 

kompost og jordforbedring og til 

efteråret skal der plantes frugtbuske mm. 

Vi vil gerne være flere til mange 

spændende opgaver.

Jeg har fået nye bekendtskaber, som jeg 

ser frem til at lære endnu bedre at 

kende! 

Jeg synes, det er sjovt at lægge lidt tid og 

kræfter i at få noget godt op af jorden 

og lærer meget undervejs og mine 

Der var godt fyldt op omkring grillen, da bøfferne 
skulle tilberedes.



Farvel og mange tak til 
Egebjerg

I april 1972 var Kirsten, børnene og jeg 

igen på tur fra lejligheden på Frederiksberg 

på jagt efter et hus, der opfyldte 

kriterierne på vores fælles liste. Nu var vi i 

det tredje hus den dag, et Beck og 

Gregersen hus på Birkemosevej 18, 

mægleren var Morten Krog i Hareskoven. 

Med et gik det op for os alle fire, at vi 

havde fundet drømmehuset. Vi blev så 

glade, at vi løb rundt i huset og prøvede 

akustikken og forældrene glemte, at vi var 

ved at 7-doble vores husleje, og ungerne, 

at de skulle sige farvel til vennerne. Her 

var smukke gule mursten, 4 værelser og en 

pejs. Der var en overdækket terrasse 

ligesom i vores sommerhus og en 

ugeneret have med store frugttræer. 

Skolen lå i nærheden med tunnel under 

vejen og der var skov i gåafstand. Vi hilste i 

øvrigt på en sød nabo i bikini, Kirsten og 

Bent blev vore nære venner i mange år. Vi 

satte os i græsset og nød vores nye hjem, 

før vi tog ned til mægleren.

Huset har nu været basen i vores liv 

gennem 46 år. Her levede vi livet med 

arbejde, skole og gode aktiviteter: 

Badminton, fodbold, forældreråd og et 

godt naboskab med vejfester. Der blev 

også overskud til mængder af fester for 

medarbejderne, familien og vennerne. Vi 

nåede også fire hunde: To golden, en 

flatcoated og senest en labrador, og tre 

fine katte af racen domestic. Disse minder, 

det har været et indholdsrigt liv.

Men nu flytter vi. Det er nogle år før 

planlagt, selvom vi lige har fået bygget en 

skøn havestue på 30 m2. Vi fik et  tilbud, vi 

ikke kunne afslå på en helt unik moderne 

seniorlejlighed i Karlebo gamle rådhus 

med tre meter til loftet, palævinduer, stor 

terrasse og en fælleshave, det turde vi ikke 

afslå, vi skulle jo flytte til mindre indenfor 

få år. Nu har drømmehuset fået et til salg 

skilt fra RealMæglerne. 

Kære skønne naboer i Egebjerg, det blev 

en god tid, vi siger mange tak. 

Venlig Hilsen Kirsten og Paul Buch 

børnebørn synes det er sejt! 

Vil du være med? 

Du kan finde os på Facebook eller 

lægge en hilsen til af os i postkassen 

ved lågen .

Hilsen Birgitte Skottfelt, som er med i 

Fælleshaven Nordbuen 







TorsdagsTræf starter op igen med grillaften 
den 23. august fra kl. 18:00. 

Vi  tænder op i den store grill udenfor, og fra 
klokken 18.00 er den klar til brug. 

Du skal selv komme med dine bøffer, koteletter, pølser eller hvad 
du vil have, og du skal selv stege det på grillen

– du skal selvfølgelig også have det tilbehør, du vil have til kødet 
med. Hvis du ikke er så vant til at grille, er der helt sikkert en 

anden, der gerne vil hjælpe.

Vi sørger for, at grillen er varm, og der bliver dækket bord med 
tallerkener, glas og bestik, og du slipper også for opvasken, for vi 

skal nok rydde op bagefter. 

Baren er åben med vin, øl og sodavand til de sædvanlige rimelige 
priser.

Det er gratis at deltage, så der skal ikke købes billetter eller 
tilmeldes i forvejen, men vi forventer selvfølgelig, at I køber jeres 

drikkevarer i baren.
Vi glæder os til at se dig, og du må selvfølgelig meget gerne tage 

naboen med.

Tag maden med, så sørger vi for grill, tallerkener og godt selskab.

Egebjergklubben

Husk Husk Husk
Efter en sommerferiepause er krea-aften tibage 

igen i starten af september.

Første krea-aften finder sted 
torsdag den 6/9 fra kl. 19.30.

Kom glad, og medbring det du kan lide at nørkle 
med :-)

og husk at kreaaften som udgangspunkt finder 
sted hver den første torsdag i måneden til 

torsdagstræf. Hvis du er i tvivl, så kan datoen 
også ses i kalenderen på bagsiden.

Vi ses, Kreaklubben

Torsdagstræf skyder 
sæsonen i gang med 

grillaften

Reminder:
Krea-aften



Jeg elsker at synge, mest sammen med 

andre, det gør mig i godt humør :-)

En god ven, Geert, har tilbudt at 

akkompagnere på guitar. 

Vi kunne mødes i Egebjergklubben nogle 

gange og synge løs! 

Kom med forslag til, hvad du kunne 

tænke dig at synge. 

Vi kan lære hinanden nye sange og 

genopfriske gamle kendinge blandt andet 

fra Højskolesangbogen og lidt rock 

måske, og som bedsteforældre er det jo 

godt at lære nogle af de gode nye 

børnesange.

Jeg har sunget i mange år og lærer stadig 

nye sange, går til maraton sang i Vartov 

og sangaftener på  Cafe Alleenberg. 

Vi har forslag til sange, men kom også 

gerne med dine. 

Skriv eventuelt til mig, også hvis du kan 

spille klaver :-) 

Kærlig hilsen Birgitte Skottfelt, 

Egekrogen 12d 

tlf.: 22 94 28 15 

Kan du lide at synge? 

Forslag til 
sange:
Kringsat af fjender
Du kom med alt det der var dig 
Kald det kærlighed 
Du som har tændt  millioner af 
stjerner 
I dit  korte liv  
Livstræet
Forårsdag 
Sig månen langsomt hæver 
Skyerne gråner
Den blå anemone 
Godmorgen lille land

Sange af:
Benny Andersens 
Halfdan Rasmussen
Tove Ditlevsen 
Sebastian 
Anne Linnet
Cornelis Vreeswijk

Tema sange:
Årstider
Om Danmark 
Revyviser 
Engelske sange 
Børnesange 

Så kom til 
FÆLLESSANG 
Torsdag d 
25.10 kl 20 
- efter 
familiespisning 

Honning 2018

Forårshonning

35 kr/bæger



Da loven om fornyelse af kørekort blev 

ændret for et par år siden, betød det 

1) at fornyelsen nu gælder for 15 år,

2) at politiet måtte/kunne gå ind og se på 

ansøgers medicinforbrug

Det sidste overraskede mig – OG min 

læge!

Det tog over ni måneder at få mit 

kørekort fornyet. Det er lykkedes nu, men 

i al den tid gik jeg og var nervøs for, om 

jeg blev nødt til at sælge min helt nye bil.

Først fik jeg besked på, at jeg skulle 

indsende en ny lægeattest.

Så gik der et par måneder, før jeg fik 

afslag, da der var trafikfarlig medicin på 

min medicinliste.

Til lægen igen, hvor jeg fik ændret pillerne 

til nogle med langsom optagelse.

Så gik der lige et par måneder igen, før 

der kom et nyt afslag. Der var stadig nogle 

piller med rød trekant, der skulle fjernes.

Efter endnu en tur til lægen blev det så 

ændret, så der ikke længere var noget i 

vejen.

Det tog igen næsten tre måneder, så kom 

mit kørekort.

Jeg ville gerne have vidst, at der var 

medicin, der skulle ændres eller fjernes. Så 

havde jeg jo bare sørget for det, INDEN 

jeg søgte om fornyelsen af kørekortet. 

Det havde også været hensigtsmæssigt, 

hvis min læge havde været opmærksom på 

det. Jeg spurgte direkte, om hun havde 

indberettet eller givet lov til at se min 

medicinliste, men det 

havde hun ikke. Hun var 

også forundret.

Det er egentligt helt i 

orden, at man ikke 

kører med trafikfarlig 

medicin i blodet. Jeg 

vidste blot ikke, at de 

automatisk 

kontrollerede 

medicinforbruget. Jeg troede, at mine 

oplysninger var sikret af data-

beskyttelsesloven.

Så, jeg kan bare opfordre til, at man går 

sin medicin igennem, så man er forberedt 

– det tager såmænd lang tid nok at få 

kørekortet igennem systemet.

Ida Skovgaard

Egebjerghaven 31

Fornyelse af kørekort
Nærmer  udløbsdatoen  sig  på  dit  kørekort?  For  nogle  år  tilbage  kom  der  nye  regler  omkring 
fornyelse  af  kørekort,  og  disse  kom  desværre  bag  på  en  af  vores  læsere,  der  var  tæt  på  at måtte 
sælge sin nye bil. Læs med herunder, så du kan undgå at stå i samme situation.



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: Thomas Sørensen
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.
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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.sep

tem
ber 

2018

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
August

Torsdag d. 16/8 fra 19.30 Første torsdagstræf efter sommerferie

Torsdag d. 23/8 fra 18.00 Torsdagstræf med Grill 

- (husk eget kød mv)

Torsdag d. 30/8 fra 17.30 Familiespisning og

               19.30 TorsdagsTræf

September

Mandag d. 3/9  Deadline for næste blad 

Torsdag d. 6/9 fra 19.30 TorsdagsTræf og KREA-aften

- bare mød op 

Torsdag d. 13/9 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op 

Torsdag d. 20/9 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op 

Torsdag d. 27/9 fra 17.30 Familiespisning og

               19.30 TorsdagsTræf

Oktober

Mandag d. 1/10  Deadline for næste blad 

Torsdag d. 4/10 fra 19.30 TorsdagsTræf og KREA-aften

- bare mød op 

30. AUGUST:

Kalkungryde med ris og salater

Tilmelding senest mandag 27/8 
 på 

familiespisning@egebjergklubben.dk 
med antal personer og adresse 

Voksen: 25 kr.
Barn: 10 kr.

Kontant eller Mobilepay




