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Billeder fra Egebjergklubbens 50 års jubilæumsfest den 25. august 2019

Ny naturbog fra lokal biolog
Den 19. september er det muligt at købe
"Anders Kofoeds store bog om naturen 250 fantastiske dyr og planter, du finder i
den danske natur". En ordentlig basse på

mere end 350 sider. Bogen er skrevet i en
lille villa i Egebjerg, og netop derfor har vi
fået fornøjelsen af at trykke én af
dyrebeskrivelserne i Egebjergbladet.

SOMMERHAVEN
Korsedderkop
Araneus diadematus.
Størrelse
Hunnens krop: 17 mm.
Hannens krop: 8 mm.
Leveår
2 år.

Æder
Store mængder af flyvende
insekter.
Korsedderkoppen er nok den mest kendte edderkop
herhjemme, især når vi kommer hen på sensommeren. Pludselig
hænger de overalt som små, fede perler med lange ben og hvidt
kors på ryggen. De er ikke opstået af ingenting, de har været i

Her ser du den
Overalt i haven - få sekunder
før du får spindet i ansigtet.

Her støder du også på den
I skoven, langs vejen,
ved søen, i byen.

Forveksling
Den er let at forveksle med
de andre hjulspindere som
f.eks. kvadratedderkop.

Appetitten kan dog godt ødelægges lidt, når man bliver klar over,
at det smukke kors er ophobet afføring i edderkoppens tarm.

haven hele sommeren, men i august foretager de de sidste
hudskifter for at vokse sig store og fede, og pludselig lægger man
mærke til dem.

Hvis man ikke spiser edderkoppen, kan man få meget glæde af
den ved at fodre den med fluer og andre smådyr. I samme øjeblik
byttet rører spindets klæbrige strenge, kommer edderkoppen
farende.

Spindet er noget af det smukkeste, naturen kan frembringe, men
man kan stadig godt blive træt af at få det i ansigtet hver eneste
dag i august og september. Skulle det blive for meget, kan man
æde sig ud af problemet. Korsedderkop smager fint og er i
smagen beskrevet som nøddeagtig eller som torskerogn.

En anden fornøjelse er at stå tidligt op og nyde konstruktionen af
nettet. Næsten hver aften æder edderkoppen sit net, og i
morgentimerne kreerer den et nyt. Det er altid hyggeligt at
iagttage under morgenkaffen på terrassen.
Anders Kofoed

Næste sangaften er den 17. oktober kl. 19.30
Arrangementet foregår i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8.
Denne gang bliver det med vores lokale og populære pianist Ole
Mouritzen, som har spillet og sunget i mange år med børn i
Egebjerg samt til jubilæumsfesten i august .
Ole har genoptaget undervisning af børn, så vi er taknemmelige

for, at han har overskud til at spille i efterårsferien, hvor Karen
Lisbeth vil synge for.
Vi arbejder på også at kunne præsentere en musiker til
akkompagnere til sang-aften den 21. november.

at

Kærlig hilsen Birgitte Skottfelt

Et tak skal der lyde..
For 50 år siden ønskede en lille gruppe
borgere at skabe et godt nabofællesskab i
det nystartede bykvarter Egebjerg.
Formålet var blandt andet at skabe
aktiviteter for børn og unge i området.
Det førte til at Egebjergklubben blev
stiftet i september 1969.
Ni personer blev valgt til den første
bestyrelse, og
Finn
Jappe
blev
Egebjergklubbens første formand.
Her 50 år senere er essensen af
Egebjergklubben stadig den samme. Vi har
stadig til formål at skabe aktiviteter og
sociale arrangementer for beboerne i
Egebjerg. Vi bruger vores fritid på at drive
foreningen videre, fordi vi elsker
Egebjergområdet og fordi vi synes det er
hyggeligt at mødes i socialt regi med vores
skønne naboer.
Egebjergklubben havde ikke overlevet 50
år, hvis ikke det havde været for de mange
frivillige, som har lagt adskillige timer i at
arrangere fastelavn, midsommerfester,
banko og mange andre arrangementer.
Eller for alle der igennem årene har bagt
kager, lavet salater eller stået hele dagen i
køkkenet for at lave aftensmad til travle
børnefamilier.
Jeg vil gerne sige stor tak til alle, der på
den ene eller anden måde har været en
del af Egebjergklubben i løbet af de sidste
50 år, hvad enten det har været igennem
en årrække, eller blot til et enkelt
arrangement. I har ydet en kæmpe indsats
for at bringe Egebjergklubben til hvor den
er i dag.
Men Egebjergklubben havde heller ikke
eksisteret i dag, hvis ikke beboerne i
Egebjerg blev ved med at bakke op om
initiativet. Der var været perioder, hvor

tilslutningen har
interessen er altid
oplever vi stor
arrangementer, og

været dalene, men
vendt tilbage. For tiden
opbakning til vores
det er vi utrolig glade

for.
Der skal derfor også lyde en tak til alle jer
der har deltaget i vores arrangementer, og
især til jer der stadig gør.
Hvis der er nogen som stadig har til gode
at opleve hvad Egebjergklubben kan
bidrage med, kan jeg kun opfordre jer til
at dukke op næste gang. Lige meget om du
er en sangfugl, elsker brætspil eller blot
har behov for at nogen laver aftensmaden
en gang imellem, så har vi nok et
arrangement, der passer til dig. Alle
Egebjergklubbens begivenheder fremgår af
kalenderen på bagsiden af dette blad, og vi
træffes hver torsdag aften i Fælleshuset til
Torsdags Træf.
Husk at hvis I har forslag til
arrangementer eller aktiviteter, men har
behov for lidt hjælp til det praktiske, kan I
altid kontakte bestyrelsen.
Daniel Ravnsgård, Formand Egebjergklubben
bestyrlelsen@egebjergkluben.dk

Borgmester Jesper Würtzen til Egebjergklubbens
jubilæumsfest i snak med den nuværende formand
Daniel Ravnsgård og en tidligere formand for klubben,
Flemming Adrian.

Nedlæggelse af busrute i Egebjerg
164 fortsætte fra trafikpladsen omtrent
som den nuværende bus 166, det vil sige
at bus 164 vil køre forbi Gladsaxe
Sportshal, Søborg Hovedgade, Vangede
Station, Gentofte Hospital, Hellerup St.,
og med endestation Skudehavnsvej.
Ændringerne betyder at der ikke længere
er busbetjening på stoppestederne
Kærvænget
og
Egebjergvej
(ved.
Syvendehusvej)!

Bus 42 nedlægges søndag den
13. oktober 2019.
- Og en ny bus 164 tager over på noget af
strækningen. Årsagen er, at Metro
Cityringen i København snart åbner.
Mange buslinjer, der går ind til København,
omlægges eller nedlægges for at tilpasse
busserne til den nye Cityring.
Stumperne på bus 42’s rute er klippet op
og fordelt mellem andre buslinjer. I
Egebjerg er ruten fordelt mellem bus 165
og den nye bus 164.
Bus 42 går pt. fra Ballerup via Gladsaxe
Trafikplads, Emdrup, videre ad Lersø
Parkalle, Tagensvej, og til Nørreport
Station. Selvom bus 42 nedlægges, vil dele

af strækningen mellem Ballerup og
Gladsaxe blive erstattet af den nye bus
164.
Bus 165 vil ikke længere tage ned af Ring4
og op ad Klausdalsbrovej forbi Tryg. I
stedet vil bus 165 efter Netto/Hækmosen
tage lige over Ring4 ad Skinderskovvej
forbi Hjortespringbadet, inden den videre
tur til Herlev.
Den nye bus 164 starter ved Ballerup
station som bus 42, og kører ned af
Skovvej og Egebjergvej. Ved lyskrydset
drejer bus 164 op af Nordbuen og videre
af Klausdalsbrovej forbi Tryg, videre til
Gladsaxe trafikplads, som før med bus 42.
Da buslinie 166 også omlægges, vil bus

Så os der er vant til at benytte de sløjfede
stoppesteder er der nu følgende
muligheder for at komme til Ballerup:
• Gå 700-900 meter hen forbi lyskrydset
Egebjergvej/Nordbuen for at tage bus
164 (eller ved byporten/Agernhaven på
Nordbuen). Nok ikke det helt store
problem for os med velfungerende
bentøj. Men for gangbesværede kan det
være langt at gå.
• Tage 165 til Netto/Hækmosen og gå
over til Ring4 og tage 400S
• Tage 165 til Gl. Klausdalsbrovej, og der
skifte til 164.
• Eller tage 165 til Herlev og handle der,
enten i Punkt1 eller Big :-)
Til det positive hører så for os at bus 164
går lige forbi Gentofte Hospital, så kan vi
tage bussen direkte uden at skulle skifte
undervejs.
Se mere om ændringerne på http://
egebjergklubben.dk/div
Frank Damgaard

Åben have og arbejdsweekend i Fælleshaven
Fakta om Fælleshaven:
Fælleshaven Nordbuen er et projekt, der
blev startet op af en lille initiativgruppe i
2018 med stor økonomisk støtte fra
Borgermillionen i Ballerup kommune.
Haven er nu i fuldt flor og den vokser
stadig fra dag til dag. Haven drives efter
økologiske og bæredygtige principper. Det
betyder for så vidt muligt, minimal
gravning, der arbejdes kun i de øverste 35 cm jordlag, for at bevare det netværk at
svampe og mikroorganismer der findes i
jorden og som kan hjælpe planterne.
Nogle kalder det "regenerativt havebrug".
Det blev til mange nysgerrige besøgende i
den skønne Fælleshave ved Nordbuen en
søndag i september, og det endte også
med at vi fik flere nye medlemmer.

tomat-tabouleh, samt kaffe og pandekager
på bål. Ungerne gik på opdagelse i de
mange rækker af bede og smagte på
grøntsagerne.

Der er lange bede med de samme
afgrøder i hvert, som der så er 2-3
husstande, som er ansvarlige for. Alle er
fælles om høsten.

Samtidig havde vi arrangeret arbejdsweekend i haven. For sådan en have skal
passes og plejes hele året rundt. De
flittige medlemmer, havde hele weekenden
travlt med at gøre bede klar til vinteren.
Der blev sået vinterafgrøder, lavet trappe
ved drivhuset og vandingsanlægget blev
gravet ned.
Mens foreningens medlemmer havde
travlt med at skuffe bede, klippe
bærbuske, lave stentrappe og meget mere,
gav Per Bo Jensen alle nysgerrige
besøgende en grundig rundvisning i haven.

Find mere information om haven på
Facebook: “Fælleshaven Nordbuen 1”
Skriv gerne til:
maikenmeedom@gmail.com
hvis
du
ønsker at få mere information om
indmeldelse.

Det var skønt at se og hilse på gæsterne
der kom på besøg i fælleshaven. De blev
budt på Birgittes dobbelt squashkage og
Der blev luget i jordbærbedene, klippet
bærbuske og slået græs. Alt i alt blev det
en super hyggelig og aktiv weekend i
fælleshaven, hvor mange beboere kom
hinanden ved i Egebjerg.

Mange hilsner fra Maiken Meedom
(på vegne af bestyrelsen for Fælleshaven
Nordbuen)

Søndagsmotion i skoven
- for friske kvinder i alle aldre

Familiespisning

for nogle år siden og jeg begyndte at løbe
med den. Det var straks lidt sjovere. Så
var der pludselig en masse indlagte pauser
- til at snuse, møde andre hunde,
markere... Pauser for mig til lige at nyde
skoven. Det udviklede sig til mange stop
undervejs for min egen skyld - et stop til
stræk eller sving, til en lille meditation ved
et vandløb, til lidt mave- og armbøjninger
på kælkebakken.

Jeg har altid været vild med Hareskoven selv før jeg flyttede hertil. Den er så
smuk, varieret og vild og så har den
motionsruten, som kan inspirere både
børn og voksne.
I flere år har jeg mest brugt skoven til at
løbe i - nu og da. Mest for at holde mig
bare lidt i form og brænde nogle kalorier
af. Det er rart at løbe i skoven - få klaret
hovedet og mættet sanserne - men løb
har aldrig været min store lidenskab. Jeg
synes faktisk det er temmelig ensformigt
og hårdt - så det har altid været noget jeg
skulle tage mig sammen til. Så fik vi hund

Som uddannet bevægelsespædagog fra
Gotvedinstituttet giver det så meget
mening også at lave alt mulig anden
motion og bevægelse i skoven. For os er
det vigtigt at motion/løb - ude som inde er varieret, sjovt og giver glæde og energi.
Så bliver vi ved.
Så min tanke er at få andre kvinder med
på sådan en søndagsmotionstur. En tur
hvor vi kombinerer en masse dejlig
bevægelse med let løb, let styrke, balance
og hvad vi nu kan finde på ude i skoven.
Vi mødes ved skovgærdet for enden af
Pileagervej hver søndag kl. 11 til en lille
times motion - det koster en 50'er. Vil I
med så send mig en sms på 4041 7032
senest dagen før.
Hilsen Sirid Nolsøe

Den sidste torsdag i august blev der
afholdt den første familiespisning
efter sommerferien.
Der blev serveret lækker mad i form
af græsk farsbrød med nogle rigtig
gode salater som tilbehør.
Som sædvanlig havde flere børn
udfyldt børnesiden og deltog
håbefulde i konkurrencen, hvor der
var kanelgifler på højkant. Den
heldige vinder kunne indkassere to
gifler og de andre børn måtte nøjes
med én.
Den heldige vinder blev Katinka fra
Aagesdalsvej.

Egebjergklubbens 50 års jubilæum
Augustsolen skinnede og humøret var
højt, da vores allesammens Egebjergklub
fejrede sine 50 år søndag den 25. august i
Egebjerg fælleshus.

af egne kreationer og ting fra gemmerne.
Sulten blev stillet med smørrebrød og
grillpølser og snakken gik livligt på tværs
af generationer både på græsplænen og
inde ved bordene i skyggen.

Kl. 12 slog Egebjergklubben dørene op til
en udstilling med stande fra nogle af de
forskellige interesseforeninger i området.
Man kunne både smage på øl fra
Ølbrygger & Vinmagerlavet og nyde
spændende salater fra Fælleshaven
Nordbuen I. Også Kreaklubben, Familiespisning og Seniorklubben var repræsenteret og Egebjerg E-sport viste spil på
computer. Fælleshuset, som står for
vedligeholdelse af lokalerne, forærede
Egebjergklubben et flot gavekort som skal
bruges på nye planter til at friske op
indendørs.

Borgmester
Jesper Würtzen holdt tale
for Egebjergklubben
og
overrakte et
fint
billede
som gave fra
Kommunen.
Kom ned og
nyd det i fælleshuset, hvis du endnu ikke
har set det! Han nåede også at få en god
snak med folk omkring standene.

i en masse glade børn på jubilæumsdagen.
Der blev brændt krudt af i hoppeborgen,
boldøjet blev trænet ved flødebollekastemaskinen og de kreative blæste
kæmpe sæbebobler.

For de mindste var der en velbesøgt
rytmiktime med masser af sang og
instrumenter.

Børnefamilier flytter i stigende antal til
Egebjerg og det afspejlede sig ikke mindst

Udenfor var der loppemarked, hvor både
børn og voksne solgte et varieret udbud

Der var også sang på tværs af alle aldre,
da først Ole Mouritsen og siden Kirsten
Seeberg spillede for til visesang.

Da
kaffetørsten
meldte
sig, blev
kagekonkurrencens flotte kreationer båret
frem. Det var Tina Græse fra Egebjergvej,
der løb med sejren og den flotte præmie –
tak for alle de lækre bidrag! Alle kagerne
kunne herefter smages – og der blev spist
op til sidste krumme.
Tusind tak til alle jer der kom forbi og var
med til at gøre jubilæumsdagen så festlig.
Egebjergklubben er til for os alle – kom og
benyt de mange gode initiativer – og sig til
hvis du har en god ide til noget nyt.
Kristine Boss Skårhøj,
bestyrelsesmedlem i
Egebjergklubben

Vi havde en stand ved Egebjergklubbens
50 års jubilæum, hvor vi fik mange gode
snakke med gæsterne, der også smagte
på vores produkter.
Lavsbroder Gert havde forskellige øl
med, viceoldermand Finn havde rosevin
med, og så havde vi også oldermanden
Leifs rødvin med.

fælleshuset, hvor vi starter med lidt snak
og smager måske på noget øl eller vin.
Bagefter er der spisning gerne med et
tema, og vi skiftes til at lave mad og
købe vine til. Det er hyggeligt og helt
uforpligtende, og man har stadigvæk
mødepligt, men der er selvfølgelig
mulighed for at melde afbud.

Da foreningen startede i 1982 skulle nye
brødre bære hjemmeproduceret øl eller
vin frem for lavsrådet til godkendelse
for at blive medlem. Tiderne har ændret
sig, og der bliver ikke produceret så
meget mere, så nu er vi otte brødre,
men nogle af de gamle er stadigvæk
med, og man er juniormedlem, indtil
man bliver 70 år.

Hvis du synes, at det lyder hyggeligt
eller interessant, så kan vi godt optage
et par brødre eller søstre mere, men du
skal selvfølgelig interessere dig for øl
eller vin og også gerne brygning, og vi
deler gerne ud af vores erfaring. Du kan
sende en mail til en af os, og så kan du
blive inviteret til det næste møde. Skriv
til Gert på: gert.holm-petersen@live.dk
eller til Finn på:
finnemadsen@gmail.com
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Familie-Banko i fælleshuset
Der bliver også mulighed for at købe en ekstra spilleplade inden
det 7. spil.
Der vil være præmier der passer til både børn og voksne.
Det sidste spil plejer at være slut inden kl. 17:00.

Søndag den 3. november 2019 afholder
Egebjerglubben endnu engang banko for hele familien.
Vi åbner dørene kl. 13:30, så der er er mulighed for at købe
bankoplader og forsyne sig med kage og kaffe/te/vand inden
første spil starter kl. 14.00.
Vi spiller syv spil med præmier til både 1 række, 2 rækker og
fuld plade, og dertilhørende sidegevinster. Det 7. spil og sidste
spil vil være eftermiddagens hovedspil med ekstra store præmier.
Vi spiller i et roligt tempo så alle kan være med.
Mellem 3. og 4. spil holdes en lille pause, hvor der er mulighed
for at købe ringlodder. Samtidigt er der mulighed for at få
hentet friske forsyninger og eventuelt købe ekstra spilleplader.

Tilmelding er ikke påkrævet, men for at have en idé om hvor
mange der kommer, må I gerne sende en mail med antal
deltagere (voksne og børn) til: tilmeld@egebjergklubben.dk.
Herefter vil I også få mulighed for at forhåndskøbe bankoplader.
Alternativ kan bankoplader naturligvis købes på dagen.
Vi glæder os til at se dig til en hyggelig dag med masser af
præmier.
Med venlig hilsen
Egebjergklubben

Priser
Bankoplader
1 plade:
20,3 plader:
50,-

Ringlodder
1 lod:
4,3 lodder:
10,-

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
September
Torsdag d. 26/9 fra 17.30
19.30
Oktober
Torsdag d. 3/10 fra 19.30
Mandag d. 7/10
Torsdag d. 10/10 fra 19.30
Torsdag d. 17/10 fra 19.30

Familiespisning og
TorsdagsCafe

TorsdagsCafe og KREA aften
deadline blad - udkommer 26-27/10
TorsdagsCafe
Sangaften og TorsdagsCafe
Ole Mouritzen spiller med.
Torsdag d. 24/10 fra 19.30 TorsdagsCafe
Mandag d. 28/10
deadline blad - udkommer 16-17/11
Torsdag d. 31/10 fra 17.30 Familiespisning / Halloween
19.30 og TorsdagsCafe
November
Søndag d. 3/11 fra 13.30 Familie-banko
Torsdag d. 7/11 fra 19.30 TorsdagsCafe og KREA aften
Torsdag d. 14/11 fra 19.30 TorsdagsCafe
Torsdag d. 21/11 fra 19.30 Sangaften og TorsdagsCafe
Lør-søn d. 23-24/11
Julestue med blomstervenner

26 september:
Menu: Carriocca
spaghettiret med kødsovs og gulerødder
samt salater
Tilmelding senest mandag 23/9 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

