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Forsidebilledet er taget en smuk vintermorgen over tårnsøen af Maj-brit Petersen.

Hurra! Egebjergklubben fylder 50 år
Oh, when I look back now
That summer seemed to last forever
And if I had the choice
Yeah, I'd always wanna be there
Thosewere the bestdays of mylife
Back in the summer of sixty-nine

Det var ikke kun Bryan Adams, der havde
gang i den i 1969 – det havde også de

Egebjergbladet fejrer 50 års fødselsdagen
hele året med uddrag fra datidens

familier, der myldrede til forstaden og
begyndte at skabe sig et liv på god afstand
af København og samtidig så dejlig tæt på
hovedstadens mange tilbud. Det er i år 50
år siden, at beboerinitiativet stiftede sig
som Egebjergklubben, og samme år
blev det første
prøvenummer
af
Egebjergbladet
trykt.

skribenter. Der er meget guld at komme
efter, både for dem der var med i 1969
og for os, der er kommet til og stadig
kommer til området i disse år.
Egebjergklubben er i fuld gang med at
arrangere 50 års-jubilæum for alle i
Egebjerg. Vær derfor særligt forsigtig med
at takke ja til invitationer, hvis de falder i
August. Her vil der nemlig snarest
komme en invitation ud, som du ikke vil
gå glip af.

Det allerførste Egebjergbladet

Sådan begyndte det hele - Et udklip fra Ballerup Måløv Avis fra 1969

Må vi præsentere...
Egebjergklub-medlem
nummer 4
Herunder
følger
fjerde
præsentation
af
medlemmerne
i
Egebjergklubbens bestyrelse. En føljeton, der blev besluttet, da vi sidste
år fik en række nye ansigter i klubben. Denne gang præsenteres et
medlem, som har været medlem af bestyrelsen i nogle år.

Fælleshaven,
Nordbuen 1
Fælleshaven lever i bedste velgående, og
den blev fremhævet af Ballerup Bladet
som en af tophistorierne i 2018. Det
kan vi godt være stolte af.
Måske er du ikke fuldgyldigt medlem –
endnu. Men når foråret begynder om

Mit navn er Lisbeth Navntoft Pedersen,
og jeg bor på Rydtoften i den blinde
ende. Der bor jeg sammen med min
mand Svend, som er kasserer i
Fælleshuset. Vi er begge pensionister.

lidt, og trangen til at hive havehandsker
på melder sig, så husk at der er meget
hygge og erfaring at høste i fælleshaven.
Alle er velkomne.

Jeg blev valgt ind i Egebjergklubbens
bestyrelse i marts 2015 og overtog
straks posten som kasserer – jeg
forestiller mig, at det er næsten alle
bankfolks lod.
Jeg lod mig opstille til bestyrelsen, fordi
jeg godt vil være med til at føre ideen
med Egebjergklubben videre. Det vil
sige være med til at lave arrangementer
for områdets børn og voksne.
Familiespisning er et af de arrangementer, som jeg er medarrangør af. Det
er af og til et stort arbejde, men jeg

Her sættes fælleshusets nye drivhus op
– så er der klar til tomaterne :-)
synes, at det opvejes af den hyggelige og
venlige stemning, der er til familiespisningerne, og så nyder jeg at se
børnene hygge sig og lege med
hinanden.
Jeg plejer også at være med til at
arrangere fastelavn og banko.
Derudover er jeg gerne deltager, når
der er vinsmagning, jazz og krea.

Fastelavn er mit navn...
Tag hele familien med til fastelavnsfest i
Fælleshuset.

Søndag den 3. marts fra
kl. 14-17.
Egebjergklubben byder igen indenfor til
fastelavnsfest for hele familien i Egebjerg
Fælleshus, søndag den 3. marts 2019 fra kl.
14.
Igen i år vil der være fire fastelavnstønder
i forskellige sværhedsgrader og aldersgrupper, så alle kan være med, lige fra de
helt små til de helt store.

Billetter kan også reserveres ved en mail
til tilmelding@egebjergklubben.dk med
det
ønskede
antal
voksenog
børnebilletter. Der vil blive sendt et svar
med vejledning, og billetterne betales
derefter via MobilePay og afhentes i baren
på dagen.
Billetterne sælges fra torsdag den 31.
januar, hvor der er Familiespisning i
Egebjergklubben, til og med torsdag den

21. februar.
Så længe lager haves.
Vi glæder os til at se en masse glade
robotter, prinsesser, troldmænd, havfruer
og andre kreative væsener til en hyggelig
eftermiddag.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Priser
Børn (t.o.m 13 år):
Voksne:

45,- inkl. fastelavnsbolle, saftevand og slikpose.
15,- inkl. fastelavnsbolle og kaffe/te ad libitum.

For hver tønde krones der både en
kattekonge og en kattedronning, og der
er præmier til de bedste og mest
fantasifulde udklædninger.
I baren kan der købes øl, vin og vand til
de sædvanlige fornuftige priser.
Billetter
Billetterne kan købes i Fælleshuset hver
torsdag
til
torsdagstræf
eller
i
Egebjerggrillen på Egebjergvej (her kan
kun betales med kontanter).

Honning 2018
Forår eller sommer
35 kr/bæger

Fra boligområde til grønt rekreativt område
tidligere været et forslag om et nyt
bofællesskab på arealet, som man
besluttede at henlægge på grund af den
massive modstand, projektet og Ballerup

Kommunalbestyrelsen
godkendte
i
december måned en ny planstrategi for
2018. Samtidig lukkes et kapitel, som
drejer sig om et lille område i Egebjerg:
Ragnisvænge – et stykke jord for enden
af Syvendehusvej mod Værløse. Det får
nu status som grønt rekreativt område.
”Den beslutning sætter endeligt punktum
for en plan og diskussion, der går en del år
tilbage,” fortæller Jørgen Bragge, der har
en
historie
både
i
Ballerups
kommunalbestyrelse (R) og Egebjergklubben. Han husker dengang sagen var

højaktuel i Egebjerg, og han glæder sig
over, at sagen ser ud til at være
afsluttet.
I indstillingen, der blev godkendt, skriver
Center for By, Erhverv og Miljø blandt
andet:
”Syv høringssvar vedrører området
Ragnisvænge i Ballerup, der i Kommuneplan 2013 er udpeget som haveboligområde - dvs. at der er mulighed for
opførelse af boliger. Området henligger i
dag som grønt område, der ifølge de lokale
borgere har en vis rekreativ værdi. Der har

Kommune
mødte. Administrationen
vurderer, at området med fordel kan skifte
status til grønt rekreativt område i den nye
kommuneplan. Høringssvaret vurderes ikke
at give anledning til ændringer i
planstrategien.”
Beslutningen får måske ingen praktisk
betydning, da der ikke er bygget huse på
jorden, men nu stemmer kommuneplanerne overens med grundens
funktion.
Hvis du er interesseret i historien om
Ragnisvænge, der tidligere hed Sortevad
mose, kan du finde facebooksiden
"Bevar Sortevad mose - Ragnisvænge",
der har mere end 100 følgere.
Redaktionen

FAMILIESPISNING
Det er rigtig dejligt, at Egebjergklubbens
Familiespisninger er blevet så velbesøgte,
MEN det har givet os nogle udfordringer:
1) De frivillige kokke har indset, at
faciliteterne i Egebjergklubben ikke
rækker til at håndtere mere end cirka 60
til spisningerne.
2) Vi har lavet menuer med mere grønt,
hvilket har gjort indkøbene lidt dyrere.
3) Der har været tilmeldte, som af en
eller anden årsag ikke er dukket op til
spisning, og dermed har vi en enkelt gang
haft underskud på arrangementet.

Vi har
tænkt os at håndtere
udfordringerne på følgende måde:
Tilmelding til familiespisning sker som
sædvanlig ved at sende en mail til
familiespisning@egebjergklubben.dk, hvori
det er angivet, hvor mange børn og
voksne, der tilmeldes. Som kvittering for
tilmeldingen får man som noget nyt et
automastisk svar, hvor det vil fremgå, hvis
der ikke er flere pladser. Tilmeldingen
gælder ikke, før der er betalt på
Egebjergklubbens MobilePay 14442.
Prisen for voksne sættes en anelse op, så
priserne i 2019 er: 30 kr. for voksne, 10 kr.
for børn (2 til 10 år) og gratis for børn op

til 2 år.
Noget helt andet er, at vi vil prøve at
introducere en børnebordende, hvor
større børn kan sidde sammen, hvis de
har lyst. For de mindre børn vil vi prøve
om højtlæsning eller sang kunne være en
hyggelig aktivitet, når de er færdige med
at spise.
Vi kokke håber på, at alle fortsat vil få
nogle hyggelige spisninger, hvor vi ved
fælles hjælp får det hele til at fungere.
Vi glæder os til at se jer til næste
Familiespisning den 31. januar.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Egebjerg Fælleshus og Egebjergklubben
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 14. marts kl. 19.30 i Fælleshuset.

Program
Inden vi går i gang, serveres der en kop
kaffe, en øl eller et glas vin med lidt
tilbehør.
Vi indleder med generalforsamling for
Egebjergklubben. Derefter holder vi en
lille pause, inden vi går videre til
generalforsamling for Egebjerg Fælleshus.

Generalforsamling for
Egebjergklubben
Dagsorden for Egebjergklubben ifølge
vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Forslag
5. Budget
6. Valg
7. Eventuelt

Generalforsamling for
Egebjerg Fælleshus
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af to revisorer og én
revisorsuppleant
7. Eventuelt

Affaldsindsamling 2019
– søndag 31. marts
Giv en time eller to til den fælles ”naturlige”
forårsrengøringsdag i Egebjerg og de grønne
områder! Det koster ikke noget, men er
givet godt ud…
Vi samler og tæller igen i år dåser – og som
noget nyt skal vi også især samle
cigaretskodder. Gem derfor en lille pose med
hank fra butikkerne, så det bliver nemmere
at tælle dem bagefter.
Der vil være en lille præmie til dén, som
samler flest cigaretskodder (og snyd nu ikke
ved at tage nogle med hjemmefra!).
Mød op søndag den 31. marts mellem kl.
10:30-12:30 på Atletikbanen v/ Plejecenter
Egely, og få udleveret indsamlingsposer og
vand samt frugt. Medbring gerne selv
havehandsker, da vi ikke har så mange.
Fortæl, hvor du selv har set, at der trænger
til grundig affaldsindsamling – det hjælper til,
at vi fordeler os derefter.
Hvis du har en gul refleksvest, så tag den
endelig på. Det kan skabe større
opmærksomhed om indsatsen, når hele
Egebjerg pludselig er fyldt med omvandrende

Haveaffaldsbeholder søges

refleksveste. De tidligere år er der også nogle
vakse, som selv har medbragt en haverive
eller et rivejern, der gør det nemmere at nå
langt ind i buskadserne. Vi låner nogle
gribetænger hos Ballerup kommune, men de
er ofte ikke helt lange nok.
Affaldsindsamlingsdagen i Egebjerg arrangeres
af Fællesvirket i samarbejde med Ballerup
Kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Optællingerne bliver som sædvanlig
indberettet til Naturfredningsforeningen, så
de indgår i landsresultatet.
Du kan læse meget mere om indsatsen på
www.affaldsindsamlingen.dk, hvor der også er
mange andre gode informationer.
Vores arrangement kan du se her: http://
www.dn.dk/arrangementer/639affaldsindsamling---egebjerg-ballerup.
Vi glæder os til at se så mange som muligt
tage handsken på!
Erland (Bykvarteret), Jeannette (Villakvarteret),
Ulrik (Klanparken) og Anne.

Jeg mangler en
haveaffaldsbeholder.
Er der en venlig sjæl i
Egebjerg, som
overskud,

har

så

er

én

i
jeg

interesseret i at overtage/
købe den.
Henvendelse på
mobil: 29 65 04 34
Hilsen
Yvonne Wisler
Torsagervej 4

Masser af julehygge
Så blev det jul i Seniorklubben med
julebuffet, træ, historie, sang og gavebord.
Lidt om Seniorklubben: Vi mødes hver den
første tirsdag i måneden fra kl. 12-16 i
fælleshuset. Vi mødes til fx spisning med mad
hjemmefra, en god snak, sang og spil. Vi hygger
os ligeledes til forårs-, oktober- og julefest, og
så tager vi på en årlig bustur på Sjælland.
Vil du høre nærmere? Ring på telefon
44975507 eller mød op den første tirsdag i
måneden.

Julestue 2018 med Blomstervennerne
I slutningen af november blev der traditionen tro åbnet for kreative blomsterdekorationer,
tombola, musik og ægte julehygge, da blomstervennerne bød indenfor i julestuen. Der var
stor interesse, og dekorationerne blev hurtigt afsat.

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.
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.

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 brug den :)

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.
Udgives af: Egebjergklubben
Redaktører: Mette Herold Pedersen og Rikke Sejer Ravnsgård
Redaktionsudvalg: Erik Pedersen, Frank Damgaard og Marie Høgh Sørensen
Tryk: JT-gruppen
Distribution: Dorte Eriksen
Oplag: 815 eksemplarer

Til kalenderen
Januar
Mandag d. 28/1
deadline blad - udkommer 1617/2
Torsdag d. 31/1 fra 17.30 Familiespisning og
19.30 TorsdagsTræf
Februar
Torsdag d. 7/2 fra 19.30 TorsdagsTræf og KREA aften
Torsdag d. 14/2 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op
Torsdag d. 21/2 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op
Torsdag d. 28/2 fra 17.30 Familiespisning og
19.30 TorsdagsTræf
Marts
Søndag d. 3/3 fra 14.00 Fastelavn i fælleshuset
- husk billetter senest 21. feb.
Mandag d. 4/3
deadline blad - udkommer 2627/1
Torsdag d. 7/3 fra 19.30 TorsdagsTræf og KREA aften
Torsdag d. 14/3
Generalforsamling i Egebjergklubben
og Egebjerg fælleshus

31. Januar:
Butter Chicken
Tilmelding senest mandag 28/1 på
familiespisning@egebjergklubben.dk
med antal personer og adresse.
Tilmelding først gyldig efter
forudbetaling på MobilePay
eller efter aftale.
Se mere på svar fra tilmelding.
Voksen: 30 kr.
Barn: 10 kr.
Kontant eller Mobilepay

