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Læs om forældredemo:
Hvor er der en voksen?
Tilbageblik: Fælleshuset bliver til

Affaldssucces igen i år

Demonstration: Hvor er der en

En masse fremmødte børn til demonstration (og leg)

Der er for mange børn til for få
pædagoger i børnehusene i vores
kvarter. Og i resten af landet. Det
fik flere hundrede forældre til at
mødes foran biblioteket i Centrumgaden og vandre i samlet flok til
Ballerup Rådhus med spørgsmålet:
”Hvor er der en voksen?”
(#hvorerderenvoksen).

Flere hundrede børn og voksne foran biblioteket

afleveres.
Blandt demonstranterne var mange
kendte ansigter fra Egebjerg. Her er
bekymringen også stor, og der har været
mange tårer både åbenlyst fra de små og i
skjul fra forældrene (i hemmelighed,
naturligvis, for der skal jo bakkes op og
vises klarhed i afleveringssituationen…

Det var smukt vejr til demonstrationen,
lørdag d. 6. april, og der var god stemning
hos de mange hundrede fremmødte
voksne og børn. Samtidig var der på en
gang
dirrende
utilfredshed
over
forholdene og en håbefuld fornemmelse
af, at der nu endelig kan tales om det, der
i de mange børnefamiliers hverdag er en
frustration, hver gang familiens yngste skal
Der blev holdt taler foran rådhuset for de mange fremmødte

Demonstranter på vej ned gennem Centrumgaden mod
rådhuset - Borgmester Jesper Würtzen var også med

også selvom tvivlen vokser sig større og
større). Flere børnefamilier taler over
fællesspisning i Egebjergklubben om,
hvordan man kan skære ned på arbejdet
for at få tid til at hente ungerne tidligt,
fordi alternativet ikke har en standard,
man kan stå inde for. Det var forfriskende
at samles og sige det højt.

voksen?

Oppyntning til ære for pædagogerne - her ses Børnehuset Valhalla i Skoven
Alma viser sit takkekort til personalet i Børnehuset

Dagen inden demonstrationen havde
omsorgsfulde
forældre
udsmykket
Egebjergs børnehuse med balloner, og der
var kage og knus til pædagogerne. Signalet
var klart: Det er ikke pædagogernes
arbejde, forældrene er utilfredse med.
Forældrene kan godt se, at alle
pædagogernes hænder er fulde, når de
kommer
om
morgenen.
Det
”godmorgen”, der ikke kommer til
børnene er ikke af ond vilje fra
pædagogernes side – de er lige så
frustrerede
over
situationen, som
Alma gav takkekage til Linda, pædagog i Valhallla

forældrene er. Vi står på samme side i
denne sag.
Nu bliver det spændende at se, om vores
landspolitikere, vores
lokalpolitikere,
vores ledere i børnehusene, vores
pædagoger og vi forældre i fællesskab kan
gøre det bedre.
Redaktionen

HVORDAN VI FIK VORES FÆLLESHUS
Skovbovænget, og
også brugt flittigt.

Egebjergklubben så dagens lys i
september 1969, men der skulle gå ti år
før klubben fik tag over hovedet. Mens
forskellige
aktive
mennesker
i
Egebjergklubbens bestyrelse igennem en
tiårig periode rendte kommunen på
dørene med ønsket om egne lokaler, blev
møder, generalforsamlinger, arrangementer og andet holdt rundt omkring.
I bebyggelsen Egeløvparken på den anden
side af Syvendehusvej havde Hareskov
Bank en filial, og i bankens kælder, hvor
den store bankboks stadig står, er der
blevet
afholdt
adskillige
generalforsamlinger. Stedet er i dag vietnamesisk
restaurant. Andre møder og aktiviteter
blev afviklet ved Hareskovens Lilleskole på

Egebjerghallen

blev

Men i 1978 begyndte det at se ud, som
om det slidsomme benarbejde ville give et
resultat. På generalforsamlingen den 9.
februar 1978 kunne formanden, Finn
Jappe, under beretningen nævne: ”at
lærerne på Egebjergskolen mener, at de kan
forlade pavillonbygningerne allerede august
1978 – muligvis 1979, så denne side må nok
snarest gøres til genstand for undersøgelse af,
om der er mulighed for at etablere faste
lokaler på gamle afdeling.”
Det var gode nyheder, og der kom flere.
Den 1. marts var der vælgermøde som
optakt til kommunalvalget, og på dette
møde nævnte viceborgmester Ove E.
Dalsgaard: ”at der forelå planer til udnyttelse
af Egebjergskolens gamle afdeling, hvor
Egebjergkvarterets behov for lokaler til
beboeraktiviteter blev tilgodeset, og at man
var positiv over for disse planer.”
Nu begyndte projektet at tage form. I maj
1979 begyndte tingene at udkrystallisere
sig, men der var rift om den

pavillonbygning, der

var

aktuel

for

Egebjergklubben. En del af bygningen
skulle bruges til ungdomsklub, en anden til
børnehave, så var der et såkaldt
fælleslokale, som skulle deles mellem
musikundervisningen og Egebjergklubben,
og endelig Egebjergklubbens eget lokale,
det nuværende barlokale.
Lokalet, som
vender
ud
mod
parkeringspladsen, var det såkaldte
fælleslokale. Når jeg gør et stort nummer
ud af at kalde det ”det såkaldte”, bunder
det i, at det var meget svært at vriste det
fra musikundervisningen. Nogle år senere
flyttede musikundervisningen til helt
andre lokaler, og Egebjergklubben kunne
fra da af disponere over begge lokalerne,
køkkenet og toiletterne.
På det konstituerende møde efter
Egebjergklubbens generalforsamling blev
der for første gang nedsat et lokaleudvalg
bestående af følgende: Vibeke Lyhne, Hans
Jørn Rasmussen, Kurt Andersen, Poul
Woldby, Hans Østergaard og Torben Riise.

Erik Hagen på vegne af fælleshuset

Fælleshusets bestyrelse har været i arkiverne:
Egebjergbladet maj 1980:
EGEBJERGKLUBBENS LOKALER
Indretningen af den gamle Egebjergskole
er i gang. Den ene halvdel er færdig til
brug for den nye fritids- og ungdomsklub.
Den anden halvdel, som Egebjergklubben
og den frivillige musikundervisning skal
dele, var tidligere på året klar til
forelæggelse i kommunalbestyrelsen, men
blev af tekniske årsager udskudt til en
senere behandling.
Nu er sagen klar igen, og på det
kommende kommunalbestyrelsesmøde i
maj måned vil sagen blive behandlet. Det
er vores indtryk fra kontakten til
skoledirektøren og til økonomiudvalget, at
det kan påregnes, at der gives den
fremsatte bevilling grønt lys.
Kulturel forvaltning regner med at gå i
gang med arbejdet straks, når bevillingen
er godkendt, således at indretningen er
klar efter sommerferien. Egebjergklubben
følger naturligvis nøje med i denne sags
udvikling, og vi regner med at kunne give
nærmere orientering i næste nummer af
bladet.
Torben Riise

INDVIELSESFEST  SÅ KOM DEN
STORE DAG
Lørdag den 8. november 1980 vil blive
stående i erindringen hos alle, som
var med ved den festlige indvielse af
Egebjergklubbens nye lokaler.
Forventningen
var
næsten
uudholdelig,
da
Torben
Riise
[formand] tog ordet for at fortælle lidt
om baggrunden for begivenheden.
Alle stirrede som fixeret på ham og på
døren
bag
ham
med
det
farvestrålende bånd, som skulle
klippes over og føre os ind til det
allerhelligste. Men inden da fik vi
noget at vide om, hvad der går forud
for store begivenheder. En hård
arbejdsindsats gennem uger, hvor
både dage og nætter må tages til
hjælp. Måske er det for stærkt at tale
om ”blod, sved og tårer”, men det vil
være korrekt at tale om sved.
Torben trak nogle navne frem, som
havde ydet en ganske særlig indsats,
og de bør nævnes her. Baren er jo et
vigtigt centrum i en klub som denne,
og den var tegnet af Tage Rosenfjeld
og bygget sammen med Peter
Poulsson. Jeg tror ligefrem jeg tør
sige, at de hermed har sikret sig et
varigt minde. Leo Steenbuch havde

fremtryllet det meste af inventaret, og
Bjarne Rasmussen havde stået for el
installationerne.
Så var det Borgmester Burchardts tur.
Han glædede sig over at kunne
aflevere lokalerne til os og var ikke i
tvivl om, at Egebjergklubben kunne
skabe det helt rigtige værested for
sine beboere. Han sluttede med at
udtale sin beundring for denne meget
livskraftige beboerklub.
Så blev det farvestrålende bånd
klippet over, dørene slået op, og den
store indvielsesfest kunne begynde.

Egebjergklubbens formand Torben Riise og borgmester
Burchardt får overrakt saksen

Smuk solnedgang i Egebjerg

Har du også et godt billede af
vores skønne Egebjerg?
Send det meget gerne til:
bladet@egebjergklubben.dk

Affaldsindsamlingen 2019 - Rent forår
MÅÅÅÅÅL – sidste år blev Ballerup nr. 2 i
landsindsamlingen af affald, hvor Egebjerg
havde en meget stærk finger med i spillet
med ca 1,5 tons. Vi tangerer igen i år med
50 kg mindre, men det er vigtigt at
bemærke, at bøtten for alvor er vendt.
Indsamlingsområdet har nemlig været
væsentlig større, takket være vores
voksende skare af lokale ildsjæle, som
allerede har været aktive hele februar og
marts, især i yderområderne.
HELE Egebjerg var i år talstærkt
repræsenteret med 22 vokne og børn, en
hund - OG EN PONY – fra både By-/
Villakvarteret og Klanparken. Den flot
udsmykkede pony med røde sløjfer og
sidehængte reklamer for affaldsindsamlingen kom sammen med en ny
forening, 4H-Egebjerg for børn og unge,
som havde kaldt til deltagelse via deres
Facebook-side. Mere om dem i en anden
artikel - så hold øje.

de selv ville aflevere på genbrugsstationen
- de er selvfølgelig talt med i landsindsamlingsresultatet.
ILDSJÆLENE havde desuden i månederne
inden indsamlet 83 poser fra yderområderne Ring4 - Klausdalsbrovej Frederikssundsvej - LautrupParken Skovvej - og jeg-skal-komme-efter-dig. De
var samlet på Håbets Vej (!) til afhentning
af Materielgårdens kæmpe lastbil inden
restopsamlingen ved Atletikbanen.
GEVINSTEN var i øvrigt - mindst:
411 alu-dåser
28 glas- og plastflasker
200+ cigaretskodder
52 mælkekasser som Arla genbruger
8 cykler
1 fladskærms-TV
1 mikrobølgeovn
1 støvsuger
1 havestol
- og en bobslæde fra i vinters.

ERHVERVSOMRÅDERNE fx Lautrup Malmparken er stadig mega-slemme.
Derfor har jeg bedt Naturfredningsforeningen om at lave en kampagne 2020
for at få virksomhedsområderne med på
samme vis som skolerne. Vores ildsjæle
har også kontaktet taxaselskaberne for at
bede dem opfordre deres chauffører om
selv at holde rent på holdepladserne.
Mange bække små…
VI fik foreløbig gjort RENT bord og klar
til RENT forår/sommer. Nu gælder det
om at følge den gode stil, og opfordre alle
til at tage ansvar for eget affald.
TAK til jer alle, store som små - og pony
4H - samt Johnny og Gunni fra Materielgården, som alle bakker helhjertet op. Vi
ses igen til næste år.

Erland, Jeannette, Ulrik og Anne

INDSATSEN var på dagen koncentreret
om nærområdet Skovvej-EgebjergvejNordbuen og dét ind imellem. Vejret var
skønt, men blæsten gjorde det lidt svært
at holde poserne åbne, når skraldet skulle
fyldes i.
Alligevel blev det til 23 poser ”plus det
løse”, som ikke kunne være i poserne. Et
ægtepar
havde
desuden
tidligere
indsamlet seks poser i Villakvarteret, som

Søndag den 31/3 mødte 22 glade, frivillige op til den årlige affaldsindsamlingsdag

Egebjergklubben trives
Uddrag af formandens beretning fra
Egebjergklubbens Generalforsamling 2019
2018 har været et godt år i Egebjergklubben, og ved sidste generalforsamling
kom der hele fire nye medlemmer i
bestyrelsen, som alle har været med til at
give klubben et frisk pust og har
medvirket til, at vi i løbet af året har åbnet
dørene for nye arrangementer: Sangaften,
storskærmsarrangementer ved VM i
fodbold og håndbold, brætspil-aften og
tilbagevendende KREA-aften. Faktisk er vi
i den udemærkede situation, at der er en
aktivitet næsten hver torsdag aften til
torsdagstræf.
Selv om halvdelen af bestyrelsen er ny, er
grundstenen i Egebjergklubben stadig den
samme. Og vores hovedarrangementer er
stadig meget velbesøgte.

Gode arrangementer og frivillige
De månedlige Familiespisninger er så stor
en succes, at vi er tæt på at have nået
maksimumskapacitet. Der er en stor
kerne, som kommer stort set hver gang,
men der dukker også jævnligt nye navne
op på deltagerlisten. Der har også været
afholdt Skt. Hans-aften og Familiebanko,
og der har været hyggelige aftener med
varme hveder og lune æbleskiver.
Derudover har vi netop afholdt fastelavnsfest med rekordmange tilmeldte. Det
gik også godt for Egebjergbladet, der i
2018 udkom med 10 fine blade.
Det er kun muligt for os at afholde disse
arrangementer, fordi vi har en stor aktiv
bestyrelse, og ikke mindst fordi der stadig
er frivillige hjælpere som har tid og lyst til
at bruge deres fritid til at bage kage, slæbe
borde, lave mad, handle ind og på andre
måder give en hånd med.

50 års jubilæum
I år bliver et særligt år for
Egebjergklubben: Til efteråret er det
nemlig 50 år siden, at foreningen blev
grundlagt, og det skal naturligvis fejres.
Planlægningen er i fuld gang, og vi håber
inden længe at kunne sende de første
informationer ud. Tanken er, at vi holder
’åbent hus’ en søndag i August, med en
masse aktiviteter for både store og små.
Er der nogen, der har idéer eller forslag,
er I meget velkomne til at sende dem til
os.
Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for
jeres engagement i det forgangen år og
tak til Fælleshuset for et godt samarbejde.
Jeg ser frem til at fortsætte det gode
arbejde det næste års tid.
Daniel Ravnsgård,
formand i Egebjergklubben

Må vi præsentere...
Egebjergklub-medlem nummer 7
Herunder følger den syvende præsentation i rækken af Egebjergklubbens bestyrelse. En føljeton, der blev besluttet,
da vi sidste år fik en række nye ansigter i klubben. Her præsenteres klubbens næstformand.
Oprindelig kom jeg til Egebjerg i 1964
som to-årig, da mine forældre købte huset
på Kastebjergvej. Det blev dog kun til små
to år i Egebjerg, inden familien flyttede til
Venezuela og Brasilien. I 1972 vendte vi
tilbage til Egebjerg.
Jeg kom i den ældste klasse på
Egebjergskolen, og gik på skolen fra 5. til
9. klasse. Det var i de pavillionbygninger
hvor blandt andet Egebjerg Fælleshus har
til huse i dag. Den ”nye” Egebjergskole
skulle jo først bygges. Faktisk var på det
tidspunkt den ”gamle” Egebjergskole og
Egebjergård de eneste bebyggelser vest
for Nordbuen. Resten var marker og
græs.

Fra årgang 1978/79 var alle klasser flyttet
over til den ”nye” Egebjergskole, og
Egebjergklubben kunne flytte ind i den
ene del af den gamle skole.
Efter nogle år som bosat i Kolding vendte
jeg tilbage til Egebjerg. Jeg var blandt
andet med i Egebjerg-nettet, hvor vi skulle
undersøge mulighederne for at få fiberinternet i Egebjerg. Foreningen blev dog
nedlagt i 2011 da NESA lovede at
nedgrave fiber. NESA blev dog senere til
DONG, som vist kun interesserede sig
for vindmølleprojekter, så vi fik desværre
ikke fiber i Egebjerg.
I marts 2016 manglede Egebjergklubben

akut
nye
aktive
medlemmer
til
bestyrelsen, så jeg stillede op til den
ekstraordinære generalforsamling og blev
valgt sammen med flere nye bestyrelsesmedlemmer.
Frank Damgaard

Tegnekonkurrence
og påskeløb ved Netto

Nettos påsketegnekonkurrence er i fuld gang, men du kan sagtens nå
at være med endnu.
Lav en flot påsketegning, gerne med en nettohund på. Husk at skrive
navn og telefonnummer bag på tegningen og aflever den i Netto på
Egebjerg Bygade. Tegningerne vil blive hængt op ude på væggen ved
indgangen, så alle kan se de fine tegninger.
Mandag den 22/4 kl. 11 vil tegningerne blive taget ned, og der vil blive
trukket tre vindere, som vinder en fin præmie. Efter lodtrækningen vil
der være æggejagt og æggeløb for både voksne og børn.
Jeg glæder mig til at se jer og jeres tegninger.
Med venlig hilsen Liva, Souschef Netto Egebjerg

Generalforsamling i
Pilehøj
Grundejerforeningen Pilehøj
holder generalforsamling
mandag den 29. april kl. 19:30 i
Egebjerg Fælleshus,
Agernhaven 8

Jubilæumsfest i

Egebjergklubben
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
den 25. august 2019,
så du er sikker på, at du ikke laver
andre planer, når Egebjergklubben
inviterer til 50 års
jubilæumsfest i
sensommeren.

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 Bridgeklub
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.

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

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
Forside: Kirsten Seeberg
Redaktører: Mette Herold Pedersen og Rikke Sejer Ravnsgård
Redaktionsudvalg: Erik Pedersen, Frank Damgaard og Marie Høgh Sørensen
Tryk: JT-gruppen
Distribution: Dorte Eriksen

Til kalenderen
April
Torsdag d. 25/4 fra 17.30
19.30
Mandag d. 29/4
Maj
Torsdag d. 2/5 fra 19.30
Torsdag d. 9/5 fra 19.30
Torsdag d. 16/5 fra 19.30
20.00

Familiespisning og
TorsdagsTræf
deadline blad - udkommer 18-19/5
TorsdagsTræf og KREA aften
TorsdagsTræf - bare mød op
TorsdagsTræf og
Varme hveder

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
Juni
Torsdag d. 6/6 fra 19.30 TorsdagsTræf og KREA aften
Torsdag d. 13/6 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op
Torsdag d. 20/6 fra 19.30 TorsdagsTræf - bare mød op
Søndag d. 23/6 fra 18.00 Skt. Hans og midsommerfest med grill

25. april:
Indbagt nøddepostej med salat
Tilmelding senest mandag 22/4 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

