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Gløgg og æbleskiver
i TorsdagsTræf
6. december 2018 kl. 19:30
Gå ikke glip af gløgg og æbleskiver, når
Egebjergklubbens TorsdagsTræf inviterer indenfor i
varmen torsdag d. 6. december.
Kan du ikke lide gløgg, så kan du naturligvis som altid
købe øl, vand og vin i vores bar. Eller en kop kaffe :)

En lille historie
Nu er vi igen blevet oplyst, og det endda
med et dejligt "blødt" lys. Og lys er ikke
kun lys; når jeg kigger ud af vinduet om
natten, ser jeg gadebelysningen falde på
vores hæk og bed. Det giver en
eventyrstemning, så jeg næsten kan se Ole
Lukøje flyve omkring, og englene brede
deres vinger ud… Der er fred og
fordragelighed, en stemning der ikke er
givet hver dag, slet ikke når man åbner
avisen.
Så prøv selv. Måske du også kan se et
lignende eventyrlandskab i din have, held
og lykke.
Lotte Mengel, Pilehøjvej

Vi håber at se en masse af jer.

Krea-aften
Den 6. er også årets sidste chance for at komme og være med i kreahjørnet.
Uanset om det er juleklip, stjernefletteri eller hækleopskriften, du tager under
armen, så er du som altid velkommen til at være med.

Må vi præsentere...
Egebjergklub-medlem nummer 3
Herunder følger tredje præsentation af medlemmerne i Egebjergklubbens bestyrelse. En føljeton, der blev
besluttet, da vi tidligere i år fik en række nye ansigter i klubben. Vi fortsætter med de nyeste medlemmer :)
Pernille Høgh Hellmann – medlem af Egebjegklubbens
bestyrelse siden foråret 2018.
Jeg er 35 år og flyttede til Egebjerg for fire år siden på
Ågesdalsvej. Er oprindeligt fra Vestsjælland og kendte ingen i
Ballerup – bortset fra min søster og hendes familie, som
flyttede til Egebjerg samme sommer. Dengang havde vi to små
piger. Nu er der kommet en tredje pige til. Jeg er gift med Philip
Hellmann. Vores ældste pige er lige startet på Skovvejens Skole
Øst i 0. klasse, og de to andre piger går i Børnehuset ved
Skoven. Jeg er læge og arbejder på Steno Diabetes Center i
Gentofte.

området er der grundlag for at lave flere aktiviteter gennem
klubben – for nye og gamle beboere, unge som ældre. Så da det
blev offentliggjort, at der skulle stille flere nye op til bestyrelsen
i foråret 2018, var det ikke en svær beslutning.
Jeg vil rigtig gerne hjælpe med til, at Egebjergklubben kan bestå,
og jeg synes, vi skal blive endnu bedre til at udnytte de
muligheder, der er ved vores lille “landsbyfællesskab” her i det
gamle Egebjerg.

Da vi flyttede hertil var der ikke noget naturligt samlingssted
for børnefamilierne. De første gange vi var til familiespisning,
var vi ofte kun 1, 2 eller 3 børnefamilier. Men hurtigt blev det
meget populært hos vores børn. Og snart kom der flere til, og
vi begyndte at kende de hyppigste gæster.
Det har føltes naturligt at involvere sig lidt efterhånden. Jeg har
lavet et par små artikler til Egebjergbladet, og har et par gange
hjulpet til til familiespisning. Har deltaget i fastelavn med
børnene og en enkelt krea-aften.
Jeg tænker, at med den store mængde nytilkomne familier i

Honning 2018
Forårshonning
35 kr/bæger

Egebjerg på facebook

Selvom Egebjergbladet naturligvis er den
mest pålidelige kilde til viden omkring dit
nabolag, vil vi alligevel anbefale dig et par
facebooksider, hvis du gerne vil holde dig
opdateret omkring, hvad der foregår i
området. Især to facebook-grupper er
værd at tjekke ud.

"Egebjerg, Ballerup" er en lukket
gruppe for alle os, der bor i Egebjerg.
Relevant for både byen og villaerne. Her
skrives om alt fra smuk solskin over byen
til stjålne cykler og bortløbne kaniner.
Her kan du få spekulationer fra alle om
alt, der har lokal relevans.

"Egebjerg Klubben" giver dig viden om
arrangementer i Fælleshuset. Her kan du
se, hvad menuen er til næste
fællesspisning, og om der holdes krea til
torsdagstræf i denne uge.
Redaktionen

Nye Naboer ved Netto
34 familier fik første november udleveret
nøglen til deres splinternye hjem i
Teglvangen i Egebjerg .
Det er nok de færreste, der har overset,
at der bag Netto'en ved Egebjerg Bygade
er blevet bygget en ny boligblok.
Mange børn og voksne har fulgt med i
mænd og maskiners arbejde med at rejse
de nye boliger. Flere har med en snert af
sorg sagt farvel til udsigt over trætoppe
og til det lille grønne pusterum mellem
bygningerne.
Nu står boligerne altså færdige, og
nøglerne er blevet udleveret til de første

lejere.
Vi siger et varmt velkommen til vores
nye naboer.
Energivenlige familieboliger
På boligselskabets hjemmeside kan man
læse, at Teglvangen
består
af
familieboliger i et-to plan. Størrelsen på
boligerne ligger mellem 86-115 m2 med
tre-fem værelser i hver bolig.
Bebyggelsen består af fire bygninger, som
er centreret omkring et grønt opholdsog fællesareal.
Teglvangen er et lavenergibyggeri, og er

udført efter bæredygtoge principper.
Folk, der står som interesserede lejere
på Ballerup Ejendomsselskab eller KABfællesskabet, kan søge boligerne via den
interne venteliste.

Mette Herold Pedersen, Redaktør

BANKO i Fælleshuset

Flotte gaver og som altid dejligt selskab.
Sådan var det igen i år, da der søndag
den 4. november var BANKO i Fælleshuset.
Opråberne gjorde deres job professionelt og uden slinger i valsen, og både
store og små holdt tungen lige i munden,

så de ikke gik glip af gevinster i form af
blandt andet store gavekurve med
lækkerier.
Mange tak til hjælpere – ikke mindst for
de gode hjemmebagte kager.

Vi lister os afsted på tå...

Husk lys

i den mørke tid
Nu er det tidligt mørkt, så husk lige at
få lys på cyklen. Også børnenes.
Det kan godt være, at vi som cyklister
eller fodgængere fint kan se med den
nye gadebelysning, men det er ikke
sikkert, at andre trafikanter ser os.

I foråret og i sommermånederne blev der
meldt om irriterende mange ubudne
gæster. Ikke mindst i biler med værktøj,
men også familieboliger er blevet offer for
lidt for lange fingre. Og nu hvor mørket
falder på, og julebesøg planlægges, er der
nok flere, der tænker på, hvordan man
mon garderer sig mod Kasper, Jesper og
Jonathan.
Flere udveksler gode tips til alarmsystemer
og muligheder for at hjælpe hinanden med
Gennem systemet kan du nå alle tilmeldte
at gøre det så uinteressant som muligt, at
Nabohjælpere på en gang, uden du først
vende tyve-blikket mod Egebjerg.
skal indsamle telefonnumre og sætte dem i
system. Du rapporterer ét enkelt sted, og
Nabohjælp
du modtager andres beskeder på SMS. Let
En let, gratis og anerkendt præventiv del af
for os, og noget møg for de skumle typer,
løsningen kan være, at vi er endnu flere,
vi gerne vil fordrive.
der bliver aktive Nabohjælpere.
Det er ikke bare et kælenavn for en venlig
nabo, der gerne tager din del af hækken,
når de alligevel er ude med havesaksen.
Det er et system, der drives af Det
Kriminalpræventive Råd, og som i al sin
enkelhed går ud på at rapportere til et
netværk af naboer, når noget mistænkeligt
eller kriminelt foregår i et hjørne af
boligkvarteret.

Hver fjerde er Nabohjælper – er du?
På nabohjælp.dk kan man se, hvor mange
“Nabohjælpere”, der er i ens kvarter. Med
det værktøj og en vis tolerance over for
skribentens sløsede brug af områdemarkøren ser det ud til, at omkring hver
fjerde ejendom i vores område “Det gamle
Egebjerg” er tilmeldt Nabohjælp. Det
betyder, at vi egentlig har en rigtig god
mulighed for at aktivere netværket og gøre
vores område endnu mindre attraktivt at

besøge for ubudne gæster. Om tallet helt inaktiv Nabohjælper rejser en mistanke
kan passe, skal måske nok tages med en om, at der nok er flere derude, der måske
har brug for at støve deres profiler af, hvis
god portion forbehold...
tallet “hver fjerde er nabohjælper” på
Meldte os til og glemte alt om det
Selv kan jeg bryste mig af at have meldt os
til som noget af det første, da vi flyttede
ind for fire år siden. Det har sikkert været,
fordi en venlig nabo fik mig inviteret (tak
for det), og jeg så fidusen i det. Så husker
jeg faktisk ikke meget mere. For vi skulle
male, vi skulle køre ind i ny institution, vi
skulle lære, hvordan man aflæser el. Vi
skulle en masse, der gjorde, at
medlemsskab af nabohjælp røg i
baggrunden.
En sjælden gang imellem kommer der en
SMS, der kunne lyde hen i retning af:
“Mistænkelig hvid varevogn på XX vej i et
par dage nu”. Og jeg holder øje og føler, at
jeg har fået nyttig viden. Desværre har jeg
ikke fået sat mig mere ind i end før nu. Jeg
har endelig fundet kodeordet frem igen og
er klar til at blive en bedre nabohjælper.
Skal vi gøre det nu? (måske igen)
De meget få sms’er, jeg modtager,
sammenholdt med min egen historie som

nogen måde skal være retvisende. Så
herfra skal lyde en venlig opfordring til, at
vi finder kodeordene frem eller opretter
en profil.

KOM I GANG MED NABOHJÆLP
Hvordan tilmelder man sig?
På nabohjælp.dk kan du oprette en profil. En uges tid senere lander der en
valideringskode i din postkasse sammen med klistermærker, som du kan sætte på
husets vinduer, døre eller måske postkassen.
Nærområdet sender bredt ud
Når du er blevet Nabohjælper indgår du i et netværk i dit nærområde. Du kan
selv justere, hvor langt du synes, dit nærområde skal strække sig. Hvis andre
nabohjælpere, der er i dit nærområde, rapporterer om noget mistænkeligt, så vil
du få besked om det på SMS. På den måde kan du holde et ekstra vågent øje.
Personligt, betroet netværk (en mulighed)
Der er også mulighed for at oprette et personligt netværk. Her kan man invitere
nærmeste naboer i en lukket kreds, hvor I blandt andet kan dele en feriekalender,
så I får besked om, at den anden er ude at rejse – og hjemme igen.
Inviter også de andre
Du kan invitere dine naboer med i klubben, der kun bliver mere eksklusiv, i takt
med at flere er med. Du kan enten sende en email til din nabo, eller lægge en
folder i postkassen. Du kan selvfølgelig også banke på og tage en sludder…
Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej

Sidste TorsdagsTræf inden jul er den
13. december 2018 kl. 19:30
... torsdag d. 10. januar åbner vi dørene igen med venlige folk bag baren og KREA-aften til
at starte løjerne op.

Hvordan lejer jeg Fælleshuset over julen?
Fælleshuset holder også jul, så hvis du ønsker at leje lokalerne i juleperioden, så skynd
dig at læse "Regler for leje" på www.egebjergfaelleshus.dk. Du kan også henvende dig til
Christian Sørensen på telefon 3028 8053.

Egebjergklu

en & Fæ eshuset siger glædelig jul.

Fællesspisning med juletræ
Vær med til at
pynte juletræet i
Fælleshuset til
næste
familiespisning,
29. november.

Tag endelig
hjemmelavet
julepynt med til
træet.
Se menu og hvordan du tilmelder
dig spisning på bladets bagside.

Tag del i Egebjergklubben
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.

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. 20
21, 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.

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

Seniorklubben

Formand: Flemming Adrian;
fleve@webspeed.dk

Når du modtager Egebjergbladet, er du
automatisk en del af Egebjergklubben  kom og

Egebjergbladet
Har du en historie til
Egebjergbladet? Egebjergbladet er "fra alle
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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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Til kalenderen
November
Lørdag d. 24/11 fra 10-15 Julestue med blomstervennerne
Søndag d. 25/11 fra 10-13 Julestue med blomstervennerne
Torsdag d. 29/11 fra 17.30 Familiespisning og
19.30 TorsdagsTræf
December
Torsdag d. 6/12 fra 19.30 TorsdagsTræf, KREA aften
og æbleskiver
Torsdag d. 13/12 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op

2019
Januar
Torsdag d.
Torsdag d.
Torsdag d.
Torsdag d.

10/1 fra 19.30
17/1 fra 19.30
24/1 fra 19.30
31/1 fra 17.30
19.30

Årets første TorsdagsTræf og KREA-aften
TorsdagsTræf - bare mød op
TorsdagsTræf - bare mød op
Familiespisning og
TorsdagsTræf

29. November:
Chili con carne
i både en stærk og en mild udgave
Vi pynter juletræet, lidt før vi begynder.
Vær velkommen til at medbringe lidt
eget pynt til juletræet.
Tilmelding senest mandag 26/11 på
familiespisning@egebjergklubben.dk
med antal personer og adresse
Voksen: 25 kr.
Barn: 10 kr.
Kontant eller Mobilepay

