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Kom til "Åben Have":
Høstmarked i Fælleshaven
Lille Musikskole
Ole Mouritsen åbner
nyt tilbud til musikglade
børn

50-års-jubilæum

Skiltene er oppe

Husk tilmelding til
Egebjergsklubbens
jubilæumsfest

40-km-zone er endelig
en realitet

Åben have - Høstmarked
Vi driver haven
efter økologiske og
bæredygtige
principper.
For os indebærer
det for så vidt
muligt, minimal
gravning, vi arbejder

Kom til Høstmarked,
Fælleshaven Nordbuen, nr. 1
søndag d. 8. September kl. 12-16
Kom og se, smag og hør om vores dejlige have.
Vi vil være mange fra Fælleshaven Nordbuen tilstede den dag, og I får
mulighed for at se, hvad vi har nået indtil nu. I vil kunne få svar på
stort og småt, fx hvor meget tid, vi bruger på haven, hvad det koster
at være med, hvad man får ud af det, og hvad I nu kan finde på at
spørge om.

kun i de øverste 3-5
cm jordlag, for at
bevare det netværk
at svampe og
mikroorganismer
der findes i jorden
og som kan hjælpe
planterne.

I finder os ved at gå ind ad stien for enden af Birkemosevej mod ring
4.
Vi vil også have en del høst, som der kan smages på og der vil også
være chilismagning til de der tør/har lyst.
Vi er omkring 15 husstande i øjeblikket og der er bestemt plads til
flere. Vi betaler et beskedent årligt kontingent og der er et
indmeldelses gebyr. Vi kommer fra både det "gamle" og det "nye"
Egebjerg. Nogle er helt nye ud i havedyrkning, andre mere eller
mindre erfarne.
Vi glæder os til at se jer, og hvis i ikke kan søndag 8. sept, så er vi
ofte i haven mandage og onsdage, så kig endelig ind.
Ellers kig med på facebook - Fælleshaven Nordbuen 1
Per Bo Jensen, Fælleshaven

Vi har lange bede med de samme afgrøder i hvert, som der så er 23 husstande, der er ansvarlige for. Vi er alle fælles om høsten.

Nogle kalder det
"regenerativt
havebrug"!

Vi har nået meget.
Der er nu borde,
bænke og grill til
fællesspisninger og
hygge. Vi har et drivhus,
fyldt med gode sager, vi
har fået lagt siveslanger
i mange bed, sat
bærbuske og plantet
frugttræer i det der
skal blive til vores
skovhave.

Haven er fyldt af alle slags gode grøntsager og også
spiselige blomster. Og der er planer om at få et bistade
som en vores lokale honning-avlere vil stå for

Nu er de her: 40 km/tzonerne
Syvendehusevej mod øst. Den nordlige
zone medtager Egebjerghuse mod vest,
hvor den sydlige zoner har sin naturlige
grænse ved Nordbuen (der er link til kort
sidst i artiklen).
Ingen bump i første omgang
Til en start er der ikke kommet
forhindringer som bump eller andet, der
forhindrer fartblinde chaufføre at komme
over de 40 km/timen.
Så er der langt om længe kommet 40-kmzoner på villavejene i Egebjerg, der afløser
den tidligere maks-hastighed på 50 km/t.

2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget i
kommunen at vedtage gruppens 40-kmoplæg. Nu skulle arbejdet blot gøres!

Vedtaget for mere end to år siden
For to-tre år siden bemærkede flere, at
der nogle gange blev kørt noget hurtigt
på villakvareterts veje. Samtidig var den
officielle fartgrænse for høj, mente de,
ikke mindst fordi der i de seneste år er
kommet flere små trafikanter, der skal til
og fra skole. Derfor tog en gruppe lokale i
Egebjerg sagen op og satte sig for at
sænke fartgrænserne i villakvarterene.

I juli kom skiltene op
Så gik der to år. Og endelig i uge 28-29
kom skiltene op, og 40 km-zonerne blev
en realitet.

"40-km.-gruppen" havde flere møder med
Ballerup Kommune, hvor der drøftedes
forskellige løsningsmodeller. Den 30. maj

Der skal selvfølgelig stadigvæk køres efter
forholdene, for der kan være legende
børn, hunde, katte, høns eller kaniner på
vejene.
Der er to zoner på hver sin side af
Egebjergvej. Den nordlige zone går op til
Hareskoven, mens den sydlige zone går
ned til Pæremosevej. Begge afgrænses af

"Efter aftale med politiet indføres
zonerne, uden at der laves ekstra
fartdæmpning. Det skyldes, at hastigheden
på vejene i forvejen er lav." skriver
Ballerup Kommune på deres hjemmeside
og fortsætter:
"Efter cirka et år vil vi evaluere
områderne for at finde ud af, om de har
haft den ønskede effekt. Herefter vil vi
tage stilling til, om hastighedszonerne skal
fortsætte, og om der eventuelt er behov
for at lave ekstra fartdæmpning."
Link: ballerup.dk/borger/vi-saenker-farteni-egebjerg
Redaktionen

Adgang til fælleshus
Der er ændret adgang til Fælleshuset som
cyklist eller fodgænger.
Der er kommet afspærring ind til Klub
Nord fra cykelstien og fortovet på
Nordbuen. Derudover er nu et lille bump
fra parkeringspladsen ved Fælleshuset og
ind til klub Nords boldbaner.

Frank Damgaard, Redaktionen

Afspærringen er formodentlig kommet for
at begrænse knallertkørsel igennem klub
Nords område.
Hvis man ikke vil hoppe over afspærringen, kan man tage stien ned forbi BFOAgernhuset (lige efter tunnelen). Se
kortet.
Frank Damgaard, Redaktionen

Smuk Bøndermosesti
Arbejdsdagen på Bøndermosestien var en
stor succes, hvor vi på bare halvanden time
fik klippet ned, slået stien og fjernet
haveaffaldet. Ud over at være rigtig
effektive, var det super hyggeligt.
Tak til de mange som har bidraget med
udstyr og hjælp på dagen.

Er du frisk på at være med til at trylle stien
smuk til efteråret?
Skriv en mail til Signe Fogtmann
Sønderskov på
signesonderskov@gmail.com og bliv sat på
listen, der får besked om næste dato.
Signe Sønderskov, Egebjergvej
Bøndermosestiens Venner

På billederne til venstre
ses "før" og "efter" men slå selv et smut
forbi og nyd den dejlige
sti.

Nyt tilbud for musikglade børn
Nogle gange sidder der dygtige mennesker, der bare har lyst til at give ud af sig selv. Sådan er det for Ole
Mouritsen, der siden december har arbejdet på at skabe en lille musikskole - et gratis tilbud for børn, der
har lyst til at spille musik. Måske kender du et barn, der skal meldes til?
Ole Mouritsen er uddannet musikpædagog og har undervist i mange år. Flere kender hans undervisning fra Det Blå Hus eller fra
morgensang på den lokale folkeskole, som han stod for indtil december sidste år. Nu er han klar til at oprette Den Lille Musikskole, så
han kan fortsætte sit kald og sit arbejde med undervisning. Flere forældre, der kender Oles undervisning, er begejstrede for det nye
initiativ og hilser tilbuddet varm velkommen. Læs Oles egne tanker bag Den Lille Musikskole herunder:
Redaktionen

Tilmelding til Den Lille Musikskole
Da dette tiltag er ganske nyt, er der
mange
ubekendte, som
gør, at
begyndelsen og starten af Musikskolen
ikke i alle henseender kan være helt
præcis. Dog for overskuelighedens skyld
vil jeg oprette følgende tilbud:
Sammenspilsorkester for børn i
indskolingen tilbydes på følgende
dage:
• Tirsdage lige efter skoletid.
• Torsdage lige efter skoletid.
• Fredag lige efter skoletid.
Alle dage varer lektionerne
minutter.

ca. 30

Jeg ved ikke på nuværende tidspunkt,
hvornår børnene får fri på disse dage. Det
er forskelligt i klasserne. Jeg modtager
gerne information fra forældrene. Hvor
mange børn, der tilmelder sig, ved jeg
ikke, men jeg vil overordnet lægge 0. og 1.
klasse sammen og 2. og 3. klasse sammen
og oprette hold derefter.
I tilfælde af flere børn end 8 på et hold
oprettes to hold, hvoraf 2. hold
selvfølgelig møder senere, eller de møder
på en anden dag. Færre børn på et hold
kan også ske. Der tages selvfølge al muligt
hensyn til andre fritidsaktiviteter.
De oplysninger, jeg behøver, er: Barnets
navn og klasse – Forældrenes navne – tlf.
nr. – email-adresse – ønske om dag og tid.
Derefter vil jeg oprette en liste over alle

tilmeldte.
Forældre/bedsteforældre er velkomne
som aktive eller passive, dog af
pladsmæssige hensyn i begrænset omfang.
Undervisningen er gratis (som al min
undervisning i skolen altid har været), idet
glæden ved samarbejdet med børn og
skolens lærere altid har stået mit hjerte
nær. Sideløbende
har
jeg
haft
fuldtidsarbejde i Det Blå Hus i 25 år samt
voksne sanghold siden 1984 (og de er der
stadig) samt fungeret som kirkesanger i
Kirke Værløse Kirke i 29 år. Så jeg har
kunnet leve.
Lidt om indholdet i undervisningen
Primært vil jeg søge af lære børnene
glæden ved samarbejde/sammenspil og
den fælles oplevelse det er, at arbejde og
praktisere musik med andre. Det er alfa
og omega. Det kræver koncentration,
motorisk
udvikling, opmærksomhed,
hensyn til andre og meget mere. Især
glæden ved at kunne løfte en opgave
sammen med andre uden at være bange
for den, er essentiel. Og så en smule teori
dertil.
Som et lysende ønske over det hele står,
at alt læres bedst gennem glæde og
fornøjelse ved det, man laver. Og så skal
man være tryg!
Vi arbejder med: metallofoner (som
xylofoner men med metal klangstave),
latinamerikanske
rytmeinstrumenter,

afrikansk tromme, lille trommesæt.
Børnene lærer at spille efter bogstaver,
som gør, at de lynhurtigt får et udbytte,
som lyder af noget. Der læres ikke noder,
men et sådant nodehold kan jeg dog
oprette efter ønske. Går det helt vildt,
kan
jeg
tilbyde
sangglade
børn
mikrofonsang. Det bliver senere…? Vi skal
kunne kravle, før vi løber.
Og kære forældre
Vær tålmodige. Det er ikke let at starte
noget fra bunden, men jeg vil
kommunikere via PC eller telefon, alt
hvad jeg kan.
Kort om mig
Jeg er snart 69 år, konservatorieuddannet
musikpædagog med hovedfag i bl.a.
EM=Elementær musikopdragelse (Vestjysk
musikkonservatorium 1984), en datter,
Johanne, som er lærer på skolen, samt en
søn, Thomas, som er socialrådgiver. 3
børnebørn.
Den lille Musikskoles adresse er
Egebjergvang 73. Det er blokken lige
overfor boldburet ved Fritter 1.
Er der spørgsmål, så kontakt mig:
mail: ole.mouritsen@webspeed.dk
tlf. mobil 26562844
fastnet 44661438
Mange hilsener Ole

Borgertip der virker
Som ny tilflytter med små børn går jeg
mange (rigtig mange endda) ture med
barnevognen og kommer derfor lidt
omkring - og ser kvateret fra mange
vinkler.
Jeg besluttede mig for nylig for at prøve
kommunens indberetningssystem, app'en
Borgertip, og er blevet særdeles positiv
overrasket.
Herunder ses en facade langs en sti ved
skolen. Blot en uge efter, jeg havde taget
det første billede og ’meldt ind’, var der

blevet malet flot nyt.
Således inspireret forsøgte jeg også med
en lidt mindre ting med to manglende

praksis noget lavere, afhængig af hvilken
afdeling der står for det.
De mest indberettede ting er i øvrigt
huller i veje og bjørneklo (ref. https://

brosten i et fortov. Det blev også fikset
inden for samme uge.

ballerup.dk/om-kommunen/om-ballerup/
ballerup-borgertip).

300-400 tips om måneden
For de nysgerrige kan Borgertip-statistik i
øvrigt ses på kommunens hjemmeside.
Ballerup kommune modtager mellem 300400 henvendelser om måneden via
Borgertip-kanalen og har givet sig selv en
generel svarfrist på 10 dage. Det er dog i

Tip kommunen
Så hvis man ser noget, der falder inden
for kommunens arbejdsopgaver, så hjælp
kommunen med nogle lokale øjne, og
prøv at lav et borgertip.
Kristian, Kastebjergvej
KOM I GANG
Find app'en i din app-store.
Søg: "Ballerup Kommune Borgertip".

Billede: I begyndelsen af juni bemærkede jeg den
overmalede bygning på min vej med barnevognen på
stien mod skolen. Jeg meldte det via BorgerTip.

Billede: En uge efter stod bygningen flot og nymalet.

I april 2018 bragte Egebjergbladet også en artikel om
”Borgertip”smartphone
app’. Her kan du finde en
grundig begynder-guide.

Sankt Hans i fælleshuset
Den 23. juni var der Sankt Hans-fejring i
Egebjerg Fælleshus.
Solen skinnede og lokkede om kap med
det lækre tilbehør til grillmaden, da
egebjerg-klubben bød velkommen til årets
Sankt Hans-fest.

De mange fremmødte havde forskelligt
kød med til grillen, og der var snart en
liflig duft på pladsen foran Fælleshuset.
Indendøre var der dækket op med
langborde, og snakken gik hurtigt livligt
mellem naboer.
Årets forsøg med ikke at sælge billetter
på forhånd, men blot dukke op, fungerede
ganske fint - og der var flere børnefamilier
end tidligere, der valgte at trille
barnevogne og løbecykler hen til
arrangementet.
Ingen Sankt Hans uden bål. Så der var
sørget for et lille bål og en lille heks på

pladsen foran fælleshuset.
Da der kom flammer i bålet, blev der
sunget midsommervise, og bagefter blev
der ristet skumfiduser over bålet
.
Rikke Ravnsgård, redaktør

Vejfest i Aagesdal
Børnene løb rundt og legede, tegnede med kridt
og kørte på cykler, løbehjul og med trækvogn til
langt ud på aftenen, alt imens de voksne fik snakket
på kryds og tværs om stort og småt.
Det var en super hyggelig vejfest og vi satser på at
gentage successen til næste sommer.
Rikke Ravnsgård, Bøndermosevej
Lørdag den 15. juni var dagen, hvor der skulle holdes
"vejfest" i grundejerforeningen Aagesdal. Festen skulle
afholdes i den lukkede ende af Bøndermosevej, som de to
foregående år.
Vi havde selvfølgelig alle håbet på godt
vejr, men vejrguderne så ikke umiddelbart
ud til at være med os. Opsætning af telte
blev udsat en times tid på grund af regn,
lyn og torden, men så kom der heldigvis
opklaring og vejfesten kunne afholdes.
Der blev sat telte og pavilloner op og der
blev grillet og nydt de medbragte retter
til buffetten.

Et sjovt skilt
I dag (den 9. juli) så jeg for første gang de
to bump ved institutionen ved Egebjerg
Fælleshus :-)

Afslutningsfest
Onsdag den 29. maj holdt vores
ældregymnastik i Egebjerg den årlige
afslutning i Den Gamle Have i
Frederiksdal.
Vi fik dejlig mad, gik en lille tur til
furesøen, og vejret var skønt.
Vores gode gamle bager, Erik
Andersen fra Udbakken, havde
fremtryllet de flotteste konditorkager, som ønskede os alle en god
sommer.
Tak for det Erik - og god sommer til
alle.

Lis Folke

Bodil Ringsmose, Pilehøjvej 22.

Rydtoften 3

Egebjergklubben inviterer indenfor i Fælleshuset:

BRÆTSPIL
d.
12.
September
kl.
17.30-22.00
Kom som du er - og tag din nabo med (ingen tilmelding nødvendig)
Et foto fra dengang...
Egebjergbladet bragte i juni-nummeret "tilbageblik - for 30
år siden" skrevet af Erik Hagen. Det fik Yvonne til at skrive
til bladet "Vi har jo oplevet det samme som Erik Hagen
beskriver i forrige Egebjergblad". Samtidig sender hun et
billede af et foto fra 1968. På fotoet kan man se Lerholmvej
og Pæremosevej forbundet af Torsagervej.
Yvonne og hendes mand flyttede hertil i 1963 og de har
dermed boet her i området siden før Egebjergklubben blev
etableret.
Redaktionen

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

E
LIN mer 19
D
A
um r 20
DE ste n
be
æ
em
t
n
p
for 2. se
ag
nd
ma

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
August
Torsdag d. 22/8 fra 19.30
Søndag d. 25/8 fra 12-18
Torsdag d. 29/8 fra 17.30
19.30
September
Mandag d. 2/9
Torsdag d. 5/9 fra 19.30
Torsdag d. 12/9 fra 17.30

TorsdagsCafe - bare mød op
50 år Jubilæumsarrangement
Familiespisning og
TorsdagsCafe

19.30
Torsdag d. 19/9 fra 19.30
Torsdag d. 26/9 fra 17.30
19.30
Oktober
Torsdag d. 3/10 fra 19.30
Mandag d. 7/10
Torsdag d. 14/10 fra 19.30
Torsdag d. 21/10 fra 19.30

TorsdagsCafe
TorsdagsCafe
Familiespisning og
TorsdagsCafe

Deadline/blad - udkommer 21-22/9
TorsdagsTræf og KREA aften
Brætspilaften (-22.00) og

TorsdagsCafe og KREA aften
Deadline/blad - udkommer 27-27/10
TorsdagsCafe
Sangaften og TorsdagsCafe

29 august:
Menu: græsk farsbrød
med salater
Tilmelding senest mandag 26/8 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.

