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Dejlige naturområder i Egebjerg
I en ny pjece fremhæves de grønne oaser 

i Ballerup Kommune, og ud af de i alt tolv 

områder ligger vi i smørhullet mellem to 

store områder her i Egebjerg: ”Egebjerg 

Naturpark” og ”Egebjergene”. 

Egebjerg Naturpark
Om Egebjerg Naturpark kan man blandt 

andet læse at:

”Der er mange søer i det småbakkede 

landskab, og der kommer stadig nye søer til. 

Nogle søer stammer fra gamle lergrave, 

mens andre er opstået, når dræn ikke 

længere bliver vedligeholdt. 

Der er et flot overdrev, som delvis bliver 

afgræsset af får. Den fineste del er dog uden 

for folden, hvor frivillige fra Danmarks 

Naturfredningsforening slår med le. Det gør 

de for at fremme de karakteristiske 

blomster, der vokser her. Overdrev er en 

beskyttet naturtype på tør jord, som bedst 

plejes med græsning eller høslæt.”

Desuden nævnes vores Fælleshave og 

spejdernes bålhytte. Af oplevelser frem-

hæves Byggelegepladsen Rosendal, og 

naturmedarbejderne vil også gerne huske 

os på at rette opmærksomheden mod 

den karakteristiske overdrevsplante ”gul 

snerre” og græsarealernes knejsende 

”Vellugtende gulaks”. 

Egebjergene
Om Egebjergene, der er en del af 

Hareskoven, skrives blandt andet: 

”I Egebjergene er terrænet meget bakket – 

deraf navnet, og området har lige som resten 

af Hareskovene fine seværdigheder. Du kan 

for eksempel besøge en stendysse, der 

stammer fra bondestenalderen og blev 

anlagt til begravelsen af de døde.”

Her fremhæves Motionsrunden, De 

gamle træer, hvoraf det ældste træ er 

mere end 700 år gammelt og hedder 

Grenadéren, og Skovsøen, der med tiden 

er steget så meget rundt om træernes 

stammer, at de er gået ud, og står døde 

tilbage.

Gå på opdagelse
Det særligt udemærkede med pjecen er 

de små kort med tilkendegivelser af 

blandt andet stier, bålpladser og shelters. 

Man kan finde folderen på ballerup.dk 

eller hente et eksemplar på biblioteket 

eller rådhuset.

Redaktionen



0-4 år
Kattedronning:  Viggo, 4 år,  Tranemosevej

Kattekonge: Cornelius, 4 år, Rydtoften

Søndag den 3. marts var det 

fastelavnssøndag, og Egebjergklubben af-

holdt som sædvanligt et fastelavns-

arrangement i fælleshuset.

I ugerne op til fastelavn var det muligt at 

købe billetter til arrangementet, og 

billetterne var så populære, at der 

desværre var nogen, som forgæves havde 

forsøgt at få fat i billetter.

Der var solgt over 100 billetter, så der var 

fuld gang i den, da festlighederne 

begyndte. 

Da klokken nærmede sig 14.00 strøm-

mede det ind med udklædte deltagere. 

Der var en påfugl, Gurli gris, Ronja 

Røverdatter, Cowboys, superhelte og 

mange andre flotte og fantasifulde 

udklædninger.

Det var fastelavnsboller til alle og da disse 

var blevet spist, var det tid til at slå katten 

af tønden.

De yngste (0-4 år) fik lov til at starte og 

stillede sig op på en række og gik i gang 

med tøndeslagningen. Da de mindste var 

færdige, gik de 5-7-årige i gang og gav 

tønden nogle gevaldige slag. Den sidste 

børnetønde var for de 8-14 årige, og til 

sidst fik de voksne også lov til at prøve 

kræfter med tøndeslagning.

Da alle kattekonger og -dronninger var 

blev kåret, kunne børnene indløse en 

slikpose på deres billet, og de to bedst 

udklædte blev udnævnt.

Alle deltagere så ud til at nyde 

arrangementet, og der var mange børn 

som nød, at foråret er på vej, og hyggede 

sig udenfor. 

Der skal lyde en stor tak til alle, der hjalp 

til med arrangementet. En særlig tak til 

Birgitte Skottfelt, som stod for bagning af 

fastelavnsboller og grovboller.

Rikke Ravnsgård, Redaktør

Fastelavn i fælleshuset

5-7 år
Kattedronning: 

Tobias, 6 år, 

Pilehøjvej

Kattekonge: 

Gustav, 5 år, 

Pæremosevej

8-14 år
Kattedronning: Laura, 8 år, Tranemosevej

Kattekonge: Ilias, 10 år, Pilehøjvej

Voksne (15+ år)
Kattedronning: Majken, Pæremosevej

Kattekonge: Jonas, Egebjerg Bygade

Bedste udklædning
Isvaffel: Laura, 8 år, Tranemosevej

Klovn: Charlotte, Pilehøjvej



Tanker efter otte år i bestyrelsen i Egebjerg-

klubben.

At være engageret deltager i de aktivi-

teter, der byder sig i det lokalsamfund, 

som man er en del af, er for mange 

forbundet med besvær eller ligegyldighed.

Det er i den forbindelse vigtigt at gøre sig 

klart, at det ikke kræver meget energi at 

sætte sig ind i, hvilke aktiviteter der byder 

sig og hvilke der evt. kunne have interesse. 

Er man til sport, hobbyaktiviteter, 

konkurrenceaktiviteter, socialt 

samvær mm. er vi begunstiget af, 

at der i lokalsamfundene i 

Ballerup Kommune er en vifte af 

muligheder.

Jeg vil dog gerne tilstå, at det 

først var efter at have boet på 

Pæremosevej en del år, at jeg 

begyndte at komme i Egebjerg-

klubben.

Efter at have deltaget i et par af klubbens 

arrangementer sagde jeg ja til at stille op 

til bestyrelsen.

Det er i den forbindelse vigtigt at fastslå, 

at frivillige og bestyrelsesmedlemmerne i 

Egebjergklubben generelt yder en stor 

indsats, men der er brug for enhver, der 

vil yde en indsats – stor som lille. Og når 

jeg for mit vedkommende har fundet mig 

godt tilpas som aktiv deltager i 

bestyrelsesarbejdet i Egebjergklubben, er 

det begrundet i såvel det sociale samvær 

som lysten til at yde lidt ekstra.

Efter i otte år at have været medlem af 

bestyrelsen i Egebjergklubben, kan jeg 

glæder mig over, at vi har en god 

opbakning til diverse aktiviteter, har et 

velanskrevet Egebjergblad, en god 

økonomi og ikke mindst har fået nye og 

yngre medlemmer i bestyrelsen og som 

redaktører af bladet.

Om jeg stiller op til yderligere to år i 

bestyrelsen har jeg ikke besluttet for 

nærværende, men jeg ser gerne min plads 

overtaget af yngre kræfter. En ting er dog 

sikkert, jeg vil fortsat være indstillet på 

aktivt at støtte Egebjergklubben og 

deltage i arrangementerne.

Erik G. Pedersen

Må vi præsentere...
Egebjergklub-medlem nummer 6

Herunder følger den sjette præsentation i rækken af Egebjergklubbens bestyrelse. En føljeton, der blev besluttet, 

da vi sidste år fik en række nye ansigter i klubben. Her præsenteres et mangeårigt medlem.



Navneforvirring
Den 25/2 var der det månedlige 

kommunalbestyrelsesmøde med en dags-

orden på omkring 50 punkter. Her var et – 

punkt nr. 18 – der refererede til vores 

lokale forhold: Skolen. 

Indholdet har ingen økonomiske eller 

andre konsekvenser end undren, i hvert 

fald hos mig. Fra skolen blev bygget i 

begyndelsen af 70’erne, som afløser for 

den bygning, der nu er Egebjerg Fælleshus, 

har den heddet Egebjergskolen. For nogle 

år siden ramte centraliseringsbølgen også 

Ballerups skolevæsen. Af uransagelige 

grunde mener man, at alt skal være 

kæmpestort, og derfor lagde man blandt 

andet Egebjergskolen og Højagerskolen 

sammen og ”døbte” dem Skovvejens skole 

øst og vest.

Fantastisk ”kreativt” og praktisk, hvis man 

ellers har styr på verdenshjørnerne. Det 

har man også opdaget i skoleudvalget, så 

derfor fik skolerne her og også i 

Skovlunde lov til at ændre lidt på det nye 

navn, så man ville få lov at kalde matrikel 

Øst for Egebjergskolen. 

Ifølge punkt 18 fremgår det, at i Skovlunde 

har skolebestyrelsen taget mod tilbuddet, 

men ikke i Egebjerg. Vores lokale 

skolebestyrelse havde åbenbart med et 

formentlig spinkelt flertal besluttet ikke at 

ændre navnet. 

Skolen blev derefter anmodet om at 

genbehandle spørgsmålet og har derefter 

valgt at beholde det "meget sigende" 

Skovvejens Skole afdeling Øst og afdeling 

Vest. Jeg tror de undrer sig i skoleudvalget. 

Hvis ikke, så gør jeg det. Hvad er mon 

begrundelsen for dette? 

De to skoler kommer jo ikke til at ligge 

fysisk tættere på hinanden, og man flytter 

vel heller ikke rundt på eleverne, så de kan 

køre frem og tilbage over Skovvejen for at 

komme i skole. 

En skole skal naturligvis ikke have et navn 

udelukkende af nostalgiske grunde, men 

navnet behøver da ikke være bevidst 

konstrueret.

Jørgen Bragge, Egebjerg 

Der var engang..
Egebjergbladet Nov. 1969



Det er ALTID hyggeligt til krea-aften. Ikke mindst, når 

der bliver hygget om os med hele to kager og kaffe på 

kanden. Og så er det fedt, når der kommer nye ansigter 

til – og nye kreative projekter. Sidst kom der blandt 

andet akvareltegninger med, og vi var klar til at åbne 

både garnbiks og galleri :-)

Kage, Kaffe og Krea
Egebjergklubben dækker op til 

Krea-aften i fælleshuset hver den 
første torsdag i måneden fra 

kl. 19.30. 



Næste familiespisning i Fælleshuset: 28. marts



Lukning af Bøndermosestien?
”Kære alle, som et punkt på dagsordenen til 

vores generalforsamling har bestyrelsen 

fremsat et forslag om at lukke bøndermose-

stien og afhænde pæremosen. Dette synes jeg 

er et utroligt trist forslag”, sådan starter Per 

Bo Jensen, der også er initiativtager til 

Fælleshaven, et indlæg på facebookgruppen 

for Aagesdals grundejere. 

Indlægget kommer på baggrund af et punkt 

på Aagesdals generalforsamling, hvor der er 

forslag om at afhænde grundejerforening-

ens vedligeholdelsespligtige arealer, Bønder-

mosestien og Pæremosen. Begrundelsen er, 

at det er dyrt for grundejerne med den 

ordning, der kører nu, og vurderingen i 

oplægget er, at ikke mange bruger stien – 

og at den er fuld af hundeefterladenskaber. 

”Hovedargumentet for at lukke stien er 

økonomi og dens dårlige stand. Jeg går der selv 

ind i mellem og synes på ingen måde, at stien 

er i dårlig stand. Tværtimod. Men tænk nu, hvis 

vi kunne danne "Bøndermosestiens venner" og 

så selv stå for vedligeholdelse”, skriver Per 

med en opfordring til alle, der vil være med 

til at bevare de naturområder, vi har i 

området. Han nævner desuden muligheden 

for, at kommunen måske vil have interesse i 

at medfinansiere for at bevare de grønne 

områder.

Flere har på facebooktråden allerede 

tilkendegivet holdninger for og imod at 

afhænde området. Nogle peger på, at 

Bøndermosestien og Pæremosen bør 

behandles hver for sig, fordi der er 

forskellige omstændigheder om dem. Flere 

drømmer om at gøre bøndermosestien 

mere interessant, hvis man kunne åbne ind 

til Bøndermosesøen, og andre pointerer, at 

grundens ejer naturligvis selv bestemmer 

over søen, der er privat. Er par stykker har 

på forhånd meldt sig til at være en del af 

"Bøndemosestiens venner".

Al denne gode debat bekræfter i hvert fald 

én ting: Det vil være godt at få en debat om 

oplægget til den kommende general-

forsamling i Aagesdals grundejerforening 

den 25. marts.

Mette Herold, Redaktør



Fastnet eller mobiltelefoni  del 2
I februarudgaven af Egebjergbladet blev første del af artiklen om fastnet- og mobiltelefoni bragt. Herunder følger anden del af artiklen, hvor du 

kan lære mere om IP-telefoni.

IP-telefoni 

(adskilt fra bredbåndsudbyder)

Ulempen ved at binde bredbåndsabon-

nement sammen med IP-telefoni hos 

samme udbyder er, at nummeret skal 

flyttes med, når man skifter 

internetudbyder. Der er flere selskaber, 

som tilbyder IP-telefoni uafhængig af 

internetudbyderen, og hvor det kun 

kræves, at man tilkobler en lille boks til 

routeren derhjemme. Til denne telefoni-

boks tilsluttes fastnettelefonerne. 

Fordele ved IP-telefoni

• Telefoni kan også ske via program på 

PC, eller App på mobiltelefonen (eller 

tablet). På den måde kan man ringe 

eller modtage fastnetopkald fra sin 

mobiltelefon.

• Flytter man adresse eller skifter 

bredbåndsleverandør, så skal 

telefoniboksen blot tilsluttes internet, 

der skal ikke flyttes nummer eller 

skiftes IP-telefoni selskab.

• Ofte tilbydes billige minuttakster til 

udland.

• Priser per måned starter ved 20 kr. (fx 

20 kr mindsteforbrug af samtaler per 

måned).

• Der tilbydes også  ”pakke”-abonne-

menter med ”fri tale” i kombinationer 

ved opkald til fastnet, mobil, norden 

eller udland.

Ulemper ved IP-telefoni

• Opsætning af App på mobiltelefon eller 

på PC kræver lidt teknisk viden. Nogle 

IP-telefoniselskaber har en god vejled-

ning på deres hjemmeside, som hjælper 

på vej.

• Lyden kan give problemer, hvis man har 

en dårlig eller meget langsom internet-

forbindelse, en dårlig WiFi-forbindelse, 

eller hvis mobiltelefonen befinder sig et 

sted med dårlig mobil bredbånds-

dækning. IP-telefoni sker over internet, 

så den anvendte internetforbindelse 

skal have lidt ledig plads til talesamtalen 

og ikke have for stor forsinkelse. 

Af IP-telefoni udbydere findes fx fonet.dk, 

viptel.dk, mifon.dk, tellio.dk

OBS: Alarmkald eller nødknap til 

kommunen eller hjem-mehjælp?

• De fleste eksisterende løsninger 

kræver, at man har gammeldags 

”fastnet”, eventuelt ”fastnet-mini”-

abonnement. Dermed sikres at nødkald 

fungerer, også hvis der er strømudfald. 

Nødkalds-boksen kan bringes til at 

fungere med en IP-telefoni-boks, men 

går strømmen eller internettet, så 

fungerer nødkaldsanlægget ikke! Der er 

dog ved at komme en nyere type 

nødkaldsboks, der fungerer på 

mobilnettet med SIM-kort, og denne 

kræver ikke fastnettelefoni. Så tal med 

kommunen om mulighederne.

Efter del 1 af artiklen blev bragt i sidste 

blad, gjorde en læser mig opmærksom på, 

at greentel.dk tilbyder abonnementer 

med fastnetnummer og viderestilling til 

mobil, fx 3 timers tale til 98kr/md.  Så det 

kunne også være en mulighed. Der skal så 

findes en passende mobiltelefon til 

abonnementet, da de gamle fastnettele-

foner ikke kan anvendes.

Frank Damgaard, Redaktionen



Kom og syng 
med os

Kom og syng 

forårssange fra 

Højskolesangbo-

gen med Bir-

gitte Skottfelt og 

Geert Schultze. 

Vi kan bare godt lide at synge, og vi 

vil gerne samle flere sangglade folk 

fra Egebjerg og omegn. Geert er 

supergod på guitar, og der er også et 

stemt klaver, så hvis du er god på 

tangenterne, skal du endelig komme 

og være med.

Undervejs får vi også tid til lidt 

hyggelige pauser med kaffe, te og 

gode boller.

Vi øver stemmebåndene tirsdag d. 19. 

marts, 9. april og 21. maj. Alle dage kl. 

19.00-21.00. Det er ikke nødvendigt 

at kunne komme alle dage, og det er 

ikke nødvendigt at melde sig til på 

forhånd.

Du er velkommen til at 

kontakte Birgitte Skott-

felt på 22 94 28 15. 

Mandag den 4. marts fik mange ikke hentet 

haveaffald i de gamle 120 liter beholdere 

med grønt låg. Specielt jer, der bor nord 

for Egebjergvej.

Der var i stedet lagt en seddel med en lidt 

misvisende fejlmelding om haveaffaldet, 

som ikke hjalp til at opklare problemet:

”Plastsække medtages ikke til haveaffald – 

kun godkendte beholdere, papirsække og 

bundter.”

Om aftenen kom så noget sent en Nem-

SMS om, at nu kunne 120-liters-beholdere 

ikke anvendes mere.

Øjensynligt var der en telefonstorm til 

kommunen om mandagen, for det var 

svært at komme igennem på telefon. På 

Ballerup Kommunes hjemmeside, lidt gemt 

under affald, var der en linje om, at de 

gamle 120-liters ikke kunne anvendes 

længere. Og der stod, at man selv kunne 

anskaffe ”godkendte plastbeholdere140-240 

ltr. mærket EN 840-1”.

Efter nogle dages forvirring er linjen med 

120 liter beholder fjernet, og udmelding fra 

kommunen er nu: 

”Vestfor-

brændingen 

har fejlagtigt 

sendt en sms 

ud i mandags 

om, at 120-

liter-affalds-

beholdere til 

haveaffald ikke er godkendt og ikke tømmes.

Vestforbrænding har i dag sendt sms’er ud om, 

at sms’en er udsendt ved en fejl, og at der 

fortsat tømmes haveaffald i 120 liter 

beholdere.”

Vi får så se, hvor længe de gamle 120 liter 

kan anvendes, for problemet er, at de gamle 

120-liter-beholdere er 5-10 cm for lave, og 

skal manuelt løftes på plads, før renova-

tionsvognen selv kan løfte og tømme de 

gamle beholdere. Så når/hvis Ballerup 

Kommune og Vestforbrændingen vælger at 

sløjfe de lave beholdere, så må vi håbe, at 

der informeres bedre inden ændringen, og 

at der i det mindste lægges en seddel med 

korrekt årsag til den manglende tømning.

Frank Damgaard, Redaktionen

Forvirring om 
haveaffaldsbeholdere



Egebjergklubben
Formand: Daniel Ravnsgård;                 
bestyrelsen@egebjergklubben.dk
www.egebjergklubben.dk

Egebjerg Bridgeklub
Formand: Dan Bartholdy;
bibidan@webspeed.dk

Egebjerg og Omegns 
Ølbrygger & Vinmagerlav
Oldermand: Leif Poll;

l.poll@mail.dk

Blomstervennerne
Formand: Elise Quottrup;
frantsquottrup@outlook.dk

Egebjerg Sportsklub
Formand: Thomas Sørensen
formanden@egebjergsportsklub.dk

Seniorklubben
Formand: Flemming Adrian;
fleve@webspeed.dk

Fælleshaven Nordbuen 1
Formand: Per Bo Jensen
perbojensen12@gmail.com
FB: Fælleshaven Nordbuen 1

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 
25. m

art
s 2

019

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. 



Til kalenderen
Marts

Mandag d. 25/3 deadline blad (udkommer 13-14/4)

Torsdag d. 28/3 fra  17.30 Familiespisning og

                19.30 TorsdagsTræf

April

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

Tirsdag  d.   9/4 fra 19.00 Sangaften

Torsdag d. 11/4 fra 17.30 Spilleaften og 

  19.30 TorsdagsTræf  - bare mød op

Torsdag d. 25/4 fra 17.30 Familiespisning og

               19.30 TorsdagsTræf

Mandag d. 29/4 deadline blad (udkommer 18-19/5)

Maj

Torsdag d.  2/5 fra 19.30 TorsdagsTræf og KREA aften

Torsdag d.  9/5 fra 19.30 TorsdagsTræf  - bare mød op

Torsdag d. 16/5 fra 19.30 TorsdagsTræf  - bare mød op

Mandag d. 20/5 deadline blad - udkommer 8-9/6

Tirsdag  d. 21/5 fra 19.00 Sangaften

Torsdag d. 23/5 fra 17.30 Familiespisning og

                19.30 TorsdagsTræf

28. marts:
  Svensk pølseret og grønt (ærter, majs) 

Tilmelding senest mandag 25/3 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


