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Samlet Egebjerg  
Egebjergklubben vil 
have det "nye" Egebjerg 
med.

Arrangementer 
Masser af ting, du kan 
lave i november/
december - kig ind...   

Plads til børnene? 
Prognoserne siger, der bliver 
færre børn, mens vi kan se, 
at der bliver mange flere?



Er der plads til børnene i 
Egebjerg? 
Forvirrende tal fra kommunen og 65 

børn, der slet ikke er plads til i 

Skovvejens Distrikt. Derfor er der 

blandt andet oprettet en nødløsning 

i al hast - der er kapacitetsmangel. 

Mon talfolkets krystalkugle skal 

pudses, så den passer bedre til 

virkeligheden?

I september startede en ny børnegruppe 

op, der hører til Børnehuset Nord- og 

Sydpolen. Den nye gruppe hedder 

Isbjerget, og den er blevet oprettet for at 

få plads til alle børn i Egebjerg. Det er 

naturligvis godt, at der kommer en ny 

institution/gruppe i stedet for at fylde de 

andre helt ud over deres formåen. Men 

det kan virke lidt underligt efter de nylige 

nedskæringer og sammenlægninger. 

Fald i børnetal giver god grund til at 

slå institutioner sammen

For at starte ved begyndelsen, så fik 

Børne- og skoleudvalget den 31.01.2017 

forelagt at: ”Efter udbygningen af Valhalla i 

Skoven er den maksimale kapacitet i 

distriktet 434 børn. I januar 2017 er 

behovet 414 børn faldende til 391 i 

december 2019 ifølge pasningsprogno-

sen.” 

Nu står vi så i slutningen af 2019. 

Børnehuset Valhalla i Skoven er blevet 

udbygget, og Valhalla i Byen er blevet 

nedlagt som børnehus og inddraget som 

en del af Skovvejens Skole. Der er nu en 

formel kapacitet på 434 børn i vores 

distrikt. Alt er kørt på skinner i forhold til 

de planer, som kommunen skrev om i 

starten af 2017. Undtaget den væsentlige 

detalje, at der ikke er 391 børn med brug 

for pasning i vores område. Heller ikke 

selvom man i notatet til sagen kunne læse 

den skråsikre udmelding: 

”Der er således ikke noget, der tyder på, at 

behovet vil overstige kapaciteten 

fremadrettet. Hvis der alligevel skulle blive 

behov for alle 434 pladser til distriktets egne 

børn, kan man ikke længere tage børn fra 

andre distrikter/kommuner ind.” (Distrikt 

Skovvejen – Notat om kapacitet og 

arealkrav).

Det har vist sig, at der er blevet behov for 

alle pladserne. Og mere til. Der er nu 

cirka 499 børn i Skovvejens Distrikt; 

Omkring 65 børn mere, end man på 

nogen måde kunne forestille sig for et par 

år siden. Det betyder, at vores børnehuse 

er overbelagte og ventelisterne til at få 

pasning er blevet lange.

Alt imens ser vi stadig flere børnefamilier 

rykke ind på villavejene, vi hilser dem 

hjerteligt velkomne og glæder os over 

flere legekammerater og mere aktivitet i 

gaderne. Indtrykket er ikke, at børnetallet 

er i frit fald de næste år. Snarere 

tværtimod. 

Flere forældre og færre børn i 2031?

Prognoserne gør brug af mange forskellige 

tal, og det er nødvendigt at holde tungen 

lige i munden, for at holde styr på dem. 

Men vi har alligevel på redaktionen gjort 

forsøget, da tallene ikke lader til at 

stemme overens med den virkelighed, vi 

ser i dagligdagen. 

I befolkningsprognosen, der ligger til 

grund for pasningsprognosen, kan man 

bl.a. læse, at der frem til 2031 vil ske et 

fald i befolkningen i Skovejens Distrikt. 

Der vil samtidig til den tid være en del 

flere ældre og meget færre børn end nu.

Dog er der en mærkværdig tendens: Der 

forventes en stigning i antal af personer 

mellem 25-39 år. Altså den kategori, der 

passer med børnefamilierne. Der 

forventes at være 143 flere i denne 

kategori i 2031, end der var i 2018. Det 

svarer vel til omkring 70 nye 

børnefamilier, måske tilflyttere? Men 

samtidig med, at denne gruppe stiger i 

antal, så forventes børnetallet at falde. Så 

mens vi i 2018 havde 582 børn i alderen 

0-5, så vil vi i 2031 have 519 børn i 

samme aldersgruppe. Hvordan hænger 

det dalende børnetal sammen med, at vi 

forventes at være markant flere i den 

fødedygtige alder? 

Prognosen er allerede ude af trit

Allerede her få år efter 

befolkningsprognosen er udarbejdet, 

stemmer den slet ikke med de reelle 

børnetal. Det kan vi se på tilflytternes 

alder, barnevogne og runde maver – og 

det kan vi se på de faktiske tal her i 2019. 

Derfor kan det godt undre, at der lægges 

institutioner sammen og drømmes om at 

optage børnegrupper fra andre distrikter. 

Det kan være, at kommunen skal se deres 



tal igennem igen og tjekke, om de skal 

korrigeres?

Tallene betyder trods alt, at alle 

børnehuse er helt fulde, ingen stille 

perioder, hvor personalet kan få pusten 

inden næste store årgang. Tallene må også 

være afgørende for udviklingen af de to 

afdelinger på Skovvejens skole. Det kører 

allerede på pumperne.

Mens modellen regner med større og 

større fald i de yngste årgange, så ser vi 

reelt en stigning. Det ser dårligt ud her i 

2019, men hvordan ser det ud om 5 eller 

10 år, hvis ikke der bliver taget fat og lavet 

en holdbar løsning allerede nu? 

Børnetallet falder desuden meget hurtigt i 

prognosen. Således forventedes det, at vi 

fik 552 børn (0-5 år) i år, 2019. I 2022 vil 

der være endnu 30 børn færre på samme 

alder. Altså institutionsalderen. 

Grav selv videre i tallene 

Befolkningsprognosen i artiklen er 2018-

2031 og findes på ballerup.dk - økonomi 

og budgetter - økonomibilag - arkiv - 

økonomibilag 2018. 

Pasningsprognosen, der refereres til i 

artiklen, ligger tilgængeligt på kommunens 

hjemmeside under referat fra Børne- og 

Skoleudvalget - 31-01-2017, pnkt 11.

Redaktionen 

Ét samlet Egebjerg
Egebjergklubben åbner nu op for, at alle 

fra både by- og villakvarterene kan gøre 

brug af "torsdagscaféen" i Fælleshuset.

Et tiltag, som vi håber bliver første skridt 

af mange flere, der skal få de to 

minibysamfund til at blive ét stort 

fællesskab.

To parallelle samfund i Egebjerg  

Der er "Gamle Egebjerg" - os, der bor i 

villakvarterene i Grundejerforeningerne, 

der modtager Egebjerg Bladet og mødes 

til arrangementer i Fælleshuset gennem 

Egebjergklubben. 

Og så er der "nye Egebjerg", der består af 

bykvarteret, der ligger omkring Egebjerg 

Bygade. De modtager "Egebladet" og taler 

sammen gennem Fællesvirket. Nordbuen 

og Egebjergvej skiller os ad.

Det gamle kom først - dengang, der var 

marker på den anden side - og siden kom 

det nye Egebjerg til. Men den skelnen er 

fjern for os i dag. Vi ser det som en 

helhed. Vores børn går i institution og 

skole sammen, vi handler i samme Netto 

og får sat håret ved samme frisør. 

Mere samarbejde - mere fællesskab

Fællesvirket og Egebjerg-klubben har 

mødtes omkring muligheden for at blive 

en mere sammentømret flok. måske 

endda ét Egebjerg hen ad vejen.

De to foreningers udsendte havde mange 

tanker og ambitioner: Vi vil have det 

bedste fra begge steder med, og vi vil ikke 

ødelægge det, der i forvejen fungerer 

godt. 

Derfor besluttede vi straks at sætte gang i 

en relativt lille ændring. Et lille skridt for 

Egebjerggænserne, men et stort skridt for 

fællesskabet: Nu er caféen om torsdagen 

åben for alle. Vi håber naturligvis, at 

mange vil komme og være med - både 

nye og gamle :)

Redaktionen 



Jubilæum: Pilehøj blev 75 
Lørdag den 14. september holdt G/F Pilehøj hele 75 års jubilæum. 

Eftermiddagen begyndte med kaffe, kage, popkornmaskine og 

hoppeborg. Sidstnævnte til stor glæde for børnene. Til aften var 

der hygge med grillpølser, buffet og efterfølgende desert.

Sidste år endte vejfesten jo i regn, så vi måtte søge i ly indendørs.  

Da det i år er et rundt tal, så fejrede vi jubilæet i Fælleshuset så 

eventuel nedbør ikke skulle forstyrre. 

Pilehøjs historie
Overdrevene beliggende i den nordlige Deel af Sognet; disse have tilforn været bevoxede 

med Skov, som for længe siden er afdreven; Hovedbestanddelen af Jordsmonnet, der er 

høit og bakket, er Hvidleer og Gruus eller grov Sand, blandet med lidt Muld.

Således omtales vores lille lokalområde i 

en beretning fra 1839. Ballerup overdrev 

omfatter også det, vi i dag kalder 

Egebjergområdet, der har fået navn efter 

skovpartiet Egebjergene i Jonstrupvang. I 

tidligere tid fandtes der meget eg her, 

deraf navnet, og endnu findes enkelte 

gamle ege i skoven.

Ældgamle spor af mennesker og deres 

færden gennem tiderne findes overalt 

herude, såvel i skov som overdrev. Et 

synligt minde fra yngre stenalder er 

runddyssen i skoven, og på skrænterne 

ved Syvendehusvej og Kastebjergvej har 

man også fundet spor af oldtidsfolket. 

Skoven strakte sig helt til Ballerup og 

Hjortespring, og de meget store 

skovarealer har fra Frederik den Andens 

tid været benyttet til de kongelige jagter.

Skoven hørte dengang, ligesom gårdene i 

Ballerup, under kronen. Udover den 

naturlige dyrebestand - havde kongen 

også oldensvin gående i skoven. Een gang 

om året blev en flok indfanget og drevet 

til hovedstaden for at ende i de kongelige 

kødgryder



Foreningen stiftes

I 1920’erne blev August og Anna Carlsson 

ejere af gården Vasehøj, og de både 

afsluttede en tid og startede en ny i vort 

lille foreningsområde.

Hele det lavtliggende område ved Vasehøj 

blev brugt som losseplads og bl.a. fyldt op 

med skrald fra København. Her havde 

Carlsson’s gennem årene et større antal 

grisesøer gående, som fru Carlsson 

passede sammen med en svinerøgter. 

August Carlsson havde også et 

tærskeværk, som han kørte omkring med 

og tærskede for andre.

Senere købte de gården Pilehøj, og de lod 

bl.a. det nuværende stuehus opføre. Af de 

oprindelige bygninger, er der kun 

kostalden tilbage, men den er gennem 

årene istandsat og nu genopstået som 

moderne parcelhus.

Her fra Pilehøjs jorder startede 

udstykningen, idet de første parceller 

solgtes i 1942-43.

En udstykningsplan blev udfærdiget i 1943, 

og da tog parcelsalget for alvor fat. En 

parcel kunne f.eks. erhverves for 0,85 - 

1,00 kr. pr. kvadratalen med en kontant 

udbetaling på kr. 50,. Restkøbesummen 

skulle forrentes med 5% p.a., og den 

kunne afdrages med kr. 15 pr. måned.

Efterhånden blev der solgt så mange 

parceller, at oprettelsen af en 

grundejerforening, til at varetage 

parcelejernes interesser, var påkrævet. For 

øvrigt var køberne ifølge slutsedler, 

købekontrakter og skøder m.m. 

forpligtiget til, at være medlemmer af en 

grundejerforening. Man blev enige om at 

indkalde til en generalforsamling den 28. 

august 1944 i Martinus selskabslokaler, 

Borups alle 233. Her blev de første love 

for grundejerforeningen vedtaget.

Historiens oprindelise er ukendt

ved Frank Damgaard, Formand 

for Pilehøj Grundejerforening



Familiespisning
Som altid er det en fornøjelse at være til familiespisning. Nye ansigter er 

altid velkomne. Næste gang er der Halloween-tema. Kom i skrækkeligt 

godt selskab. 

Nyd billederne fra sidste familiespisning:

Alle børn, der kommer med 

udfyldt børneside, er med i 

lodtrækningen om noget 

lækkert (bare rolig, der deles 

ud til alle forventningsfulde 

små).





Vær med, når frivillig-

foreningen Naturfamilier 

Ballerup afholder sin første 

officielle tur søndag d. 10. 

november. Der koges 

æblegrød over bål, der 

spilles naturbanko, og der 

vil være et kreativt indslag 

i børnehøjde. 

Vi mødes kl. 10.00 på 

parkeringspladsen ved 

Børnehuset Valhalla (Egebjerghuse 39), 

derefter går vi i samlet flok til bålpladsen 

ved motionsbanen i Hareskoven. En kortere 

tur så de mindste kan være med. 

Naturfamilier er et initiativ fra Dansk 

Naturfredningsforening, der dyrker fælles-

skab i naturen. Deltagelse er gratis og 

fuldstændig uforpligtende. Tanken er 

udelukkende at få familier mere ud i 

naturen. Et initiativ, vi er nogle stykker, der 

aktivt støtter op om med oprettelsen af 

denne tur. 

På Facebook har vi oprettet siden: 

Naturfamilier Ballerup, som du er 

velkommen til at melde dig ind i, så du 

løbende får besked, når der arrangeres flere 

gratis og uforpligtende ture. Hvis du er 

interesseret i at læse mere om initiativet, 

kan du besøge hjemmesiden 

www.naturfamilier.dk, hvor du også har 

mulighed for at tilmelde dig og læse om 

ture i andre lokalområder.

Turen d. 10. november starter med en kort 

gåtur gennem skoven. Turen er i stille og 

roligt tempo, så den passer til både lange og 

korte ben. Dem i klapvogn kan også sagtens 

følge med. Når vi kommer frem til 

motionsbanen og bålpladsen, vil der skulle 

forberedes æblegrød. Hvis i har jeres egen 

kniv med, så kan i hjælpe med at skære og 

skrælle æbler, mens andre syer bladkranse 

eller leger på motionsbanen. I løbet af turen 

bliver der fundet bankoplader frem, så 

børnene kan gå på opdagelse i skoven. 

Måske er der små præmier til udfyldte 

bankoplader? 

Tag med til turen: 

• En kop eller skål samt ske til at smage 

æblegrød. 

• En urtekniv eller skræller til at ordne 

æbler. 

• Madpakke. 

• En kande kaffe, the eller varm kakao. 

Vi håber på fin tilslutning til bål, leg og 

fællesskab i skoven søndag d. 10. november. 

Hvis du og din familie ikke har mulighed for 

at deltage lige denne gang, så skal der nok 

komme et event op for jer i den nærmeste 

fremtid. 

Vi glæder os til at se jer! 

Maria Harpsøe, Hjalte Frandsen og 

Maria Butler

Tag på skovtur med 
Naturfamilier: Bål og leg





Jeg elsker at bo i Egebjerg, vores dejlige natur og nære 

fælles miljø. Men dog er der også en bagside: Jeg har hund 

og oplever en masse negative ting, efter at der har været 

spisefrikvarter. Det er opserveret på min fridag, som er en 

hverdag. 

Derfor beder jer tage en snak med jeres store børn i 7.-9. 

klasse. Der er flere gange blevet smadret flasker, som er 

købt i kiosken og Netto. Det er specielt irriterende, da jeg 

har hund, og den kan skære sig. Desuden er det lige uden 

for en børnehave. Der er også købt lightere, der bliver 

brugt som "bomber", og det er farligt, og ellers købes der 

tændstikker, der bliver hældt ud i en stor bunke og futtet 

af. Det sætter selvfølgelig en masse tanker igang: Hvad er 

det så næste gang, der bliver futtet af? 

Jeg håber, I som forældre vil tage en alvorlig snak med 

jeres børn. På forhånd tak.

Liva Winter Rasmussen

Så kom den 
nye Bus 164
Søndag den 13. oktober var premiere for den ny buslinje 164.

Bussen tager til Ballerup over Klausdalsbrovej-Nordbuen-

Egebjergvej-Skovvej til Ballerup 

Station. Der var dog søndag formiddag forsinkelser og et 

enkelt udfald af bussen.

Stoppestederne ved Kærvænget havde endnu ikke fået 

fjernet information om bus 42, så 

passagerer vil vente forgæves på bus 42. De andre bustavler 

på Syvendehusvej og Nordbuen var blevet opdateret.

Frank Damgaard, 

Redaktionen 

Et opråb

Hej, jeg vil gerne takke for alle de nye ansigter der er kommet til 

vores Netto. Det er rart, da det bidrager til vækst og ikke mindst 

dejlige rosende ord. Så mange tak.

Nu er julen snart på trapperne, og jeg elsker jo jeres dejlige børns 

juletegninger. Fra første november ville de være dejligt, hvis der 

kunne komme nogle dejlige tegninger op og hænge i vores 

vindfang, så alle kan se dem. 

Håber, I kan lokke jeres børn til at finde papir og farver frem og 

tegne en juletegning til mig og Netto. Husk navn, alder og telefon-

nummer bag på tegningen. Der bliver som altid den 24 december 

trukket to vindere, ved at tegningerne kommer ned i en stor 

bunke og trækkes med lukkede øjne. Vinderene modtager en 

julegave fra Netto (den er god) og bliver ringet op af mig. Håber 

på at se en masse. 

Varme hilsner

Liva souschef Netto Egebjerg

P. S skulle I have lyst til at lave et julehjerte eller andet til os i 

netto tager vi imod med kyshånd.

Jul i Netto



Tag del i Egebjergklubben

VIL DU LEJE EGEBJERG 
FÆLLESHUS?
Reserver  Fælleshuset  torsdage  kl. 
2021,  når  der  er  torsdagscafé. 
Hvis  caféen  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.

Udgives af: Egebjergklubben

Forside: Kirsten Seeberg

Redaktører: Mette Herold Pedersen og Rikke Sejer Ravnsgård
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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 
28. okto

ber 
2019

TORSDAGSCAFÉ 

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. 

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



Til kalenderen
Oktober

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

Torsdag d. 28/11 fra 17.30 Familiespisning

                 19.30 og TorsdagsCafe

December

Torsdag d.   5/12 fra 19.30 TorsdagsCafe og KREA aften

Torsdag d. 12/12 fra 19.30 Gløggaften og TorsdagsCafe

Januar

Mandag d.   6/1 deadline blad - udkommer 25-26/1

Torsdag d.   9/1 fra 19.30 TorsdagsCafe og KREA aften

31 oktober:  
Menu:  Græskarsuppe m. fyld og brød

Familiespisning med Halloween(u)hygge 
- kom gerne udklædt - efterfølgende mulighed for at 

børnene følges ud på rasletur i mørket

Tilmelding senest mandag 28/10 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

 


