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Corona lukker Egebjergs arrangementer

Året der gik i Egebjerg Klubben

Se billeder fra årets fastelavnsfest

Mobildækning i Egebjerg



Formanden: Året der gik i Egebjerg
Vanen tro kiggede formanden tilbage på 

året, der gik, da der var generalforsamling 

i Egebjergklubben i februar 2020. 

"Årets gang i Egebjergklubben har i 2019 

kørt fremad med fuld fart i samme spor. 

Vi har fastholdt den gode sammensætning i 

bestyrelsen, som blev valgt i 2018, og har 

haft flotte fremmøder til vores faste 

arrangementer. 

GODE ARRANGEMENTER 

Vanen tro har året budt på alt fra 

Midsommerfest til banko og fastelavn, hvor vi 

udnyttede den fulde kapacitet af Fælleshuset, 

for at få plads til alle.

Vi er utrolig glade for al den hjælp, vores 

frivillige hjælper lægger i disse arrangementer. 

Det er en uundværlig hjælp, for at få afviklet 

mange af arrangementerne. 

EGEBJRGKLUBBEN BLEV 50 ÅR

2019 var også året hvor vores lille forening 

blev 50 år gammel. Det blev fejret med 

solskin, pølser, loppemarked, flødeboller og 

meget mere d. 28/8.

Selv om beboeropbakningen ikke er lige så 

stor, som da foreningen startede op i sin tid, 

var der mange mennesker, som kiggede forbi 

og tog del i fejringen. 

Heriblandt Ballerups borgmester, Jesper 

Würtzen, som holdt en rigtig fin tale og gav 

os det flotte maleri... som vi stadig mangler at 

finde en plads til.

Vi havde også fint besøg fra nogle af vores 

interessegrupper, og jeg håber, der var nogle 

nye ansigter, der fik øjnene op for 

Fælleshaven, Kreaklubben, Øl- og vinlauget 

eller Ballerup E-sport.

Tak til alle som mødte op og var med til at 

fejre vores runde dag, vi håber alle, børn såvel 

som voksne, havde en lige så dejlig dag, som 

vi havde.

Og særligt tak til Fælleshuset for den flotte 

gave, et gavekort, som er blevet forvandlet til 

lidt grønt liv i lokalet.

Vi glæder os til at arrangere flere festlige 

aktiviteter over de næste mange år.

TO BLADE BLIVER TIL ET

I slutningen af 2019 startede vi en dialog 

med Fællesvirket fra bykvarteret omkring 

vores to beboerblade: Egebjergbladet og 

Egebladet.

Vi synes, at det er lidt fjollet, at der er to 

blade i så lille et område. Og vi har kunnet 

mærke, at mange beboer rundt omkring i 

Egebjerg har samme holdning. 

Samtidigt vil vi gerne være med til at 

nedbryde den mur, vi føler, der nogle gange er 

imellem det ’gamle’ og det ’nye’ Egebjerg. 

Vi vil genre skabe en fælles informationsplat-

form, som dækker og samler hele Egebjerg. 

Derfor arbejder vi kraftigt hen i mod, at der 

fremover udgives ét fælles blad i et 

samarbejde mellem Egebjergklubben og 

Fællesvirket. 

Bladet vil udkomme seks gange om året, og 

vil indeholde alt det, I kender fra 

Egebjergbladet i dag, blot med tilføjelse af 

nyheder fra den anden side af gaden også.

Der er stadig nogle praktiske ting der skal 

falde på plads, men vi håber på, at første 

udgave af det nye blad ligger i jeres 

postkasser i august eller september.

DET KOMMENDE ÅR

2020 kommer til at byde på mere af alt det 

i kender, og forhåbentligt vil der også komme 

et par nye tilbud.

Der vil stadig være mulighed for at deltage i 

familiespisning, fællessang, brætspilsaftener 

og meget mere.

Vi håber at kunne vise nogle af Danmarks 

EM-gruppekampe fra parken på storskærm 

til juni. Og forhåbentligt alle de følgende 

kampe, hele vej til finalen. 

Vi er altid åbne for nye ideer, så hvis der 

sidder nogen og tænker ”hey, hvorfor laver i 

aldrig det her arrangement” så sig til, så 

tager vi ideerne med til bestyrelsesmøderne. 

TAK

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for 

jeres indsats i 2019, tak til alle der har givet 

en hånd med i løbet af året og tak til 

fælleshuset for det gode samarbejde som jeg 

ser frem til at fortsætte. "

Daniel Ravnsgård 

Formand for Egebjergklubben



CORONA
- Egebjergklubben aflyser 

Corona-virus (Covid-19) er kommet til 

Danmark, og ligesom så mange andre har 

Egebjergklubben fulgt med i smitterisiko 

og anbefalinger. 

Vi har derfor valgt at følge de råd, der er 

kommet fra myndighedernes side om at 

begrænse arrangementer.

Derfor holdes der desværre ikke 

familiespisning d. 26. marts. Vi håber, at vi 

allerede d. 30. april kan vende stærkt 

tilbage med god mad til Egebjergs skønne 

familier.

Hold dig orienteret omkring kommende 

arrangementer på Facebook og i bladet 

her.

HVAD MED DIT ARRANGEMENT? 

Mange arrangementer og grundejer-

foreningsmøder bliver i disse dage udskudt 

eller sprunget over. 

Vi hjælper gerne til med at informere 

løbende via Facebook, og i april-nummeret 

af Egebjergbladet.

Skriv til bladet@egebjergklubben.dk.

Marie Høgh Sørensen, Bestyrelsesmedlem i og 

på vegne af Egebjergklubben

Vi hjælpes ad... 
Kan du hjælpe til med at passe børn, mens 

instututionerne er lukket? Kan du handle 

lidt ekstra ind for naboen, der er i den 

sårbare gruppe, og derfor skal holde sig 

indendøre, til sundhedssystemet igen har 

styr på situationen?

I denne tid må vi stå sammen ved at blive 

fra hinanden. Men som nabo kan man jo 

godt nærme sig hinanden og tilbyde sin 

hjælp. På afstand og med nyvaskede 

hænder, naturligvis. På samme måde er det 

helt på sin plads at sige til, hvis man selv 

har brug for hjælp. Vi kan finde hinanden i 

mange af de lokale facebookgrupper - eller 

banke på døren.

I Egebjerg arbejder flere jo fx på Herlev 

Hospital, der nok får rigeligt at lave de 

næste uger. Og andre arbejdspladser kan 

også vise sig at måtte kalde flere 

medarbejdere ind.

En lille ting, vi i hvert fald alle kan gøre,  er 

at lytte til myndighederne, når de siger, at 

vi ikke skal hamstre fødevarer og andet fra 

vores butikker. At handle nogenlunde som 

normalt og med tanke for alle andre, der 

også har brug for varer, er til vores fælles 

bedste. 

Mette Herold Pedersen, Redaktør



Generelt er der i Egebjergområdet god 

signal til mobiletelefoner og mobil 

bredbånd. Visse steder er det dog ikke 

helt ligegyldigt hvilket selskab der vælges.

Vi har i Danmark tre forskellige 

mobilnetværk: TDC, Telia/Telenor (TT) og 

3. Forskellige selskaber/brands anvender 

et af disse netværk. F.eks. YouSee, Telmore, 

og Nettalk anvender TDC’s netværk. CBB, 

Greentel, OK, CallMe, DUKA mfl. 

anvender TT-netværket og Oister 

anvender 3’s netværk. Der er mangle flere 

mobilselskaber, så undersøg hos selskabet 

hvilket netværk de anvender.

Nogle steder i Udbakken ligger lavt og lidt 

i ”skygge” af masterne på enten Hareskov 

station eller Sortemosevej (bygningen ved 

Fransk Spisehus) . I disse master har alle 

tre mobilselskaber antenner. En af 

ulemperne ved et svagt mobilt signal er at 

telefonen ofte laver netværkssøgning for 

at finde en bedre sendemast, og dette 

bruger hver gang strøm og aflader 

batteriet.

På kortet ses at i Udbakken har TT en 

mast ved Digevænget., og betyder at der 

lige her er bedre mobil dækning 

indendørs med de selskaber der anvender 

Telia-Telenor nettet.

Så der første der bør gøres inden valg af 

mobilselskab, det er at undersøge hvilket 

mobilnetværk selskabet anvender. På 

telepristjek.dk/mobilabonnement-priser/ 

angives hvilket netværk selskaberne 

anvender.

Dernæst kontroller dækningen og 

eventuelt find masteplaceringerne. Dette 

ikke bare hjemme, men også f.eks. ved 

sommerhuset eller andre steder der 

ønskes god dækning.

Uheldigvis er det ikke så mange steder 

man kan finde mobilmasterne. Heldigvis 

kan vi finde masteplaceringer på 

mastedatabasen.dk .

Siden er dog noget teknisk. Vælg adresse 

(ikke kommune) og ”Søg”. Derefter vælg 

Tjenestetype mobiltelefoni og Alle 

Teknologier. Afslut med ”Vis”.

Alternativt man spørge bekendte og 

gæster der er på besøg om hvilket selskab 

de anvender og hvor god signalstyrke de 

har på telefonen.

Frank Damgaard, Egebjergklubben

Mobildækning i Egebjerg

Billede: Kort over mobilmaster i Egebjerg. Find kortet i 

farver på egebjergklubben.dk/net

P.S.
I uge 5 kunne man i dele af Egebjerg 

opleve dårligere signal på TDC’s 

mobilnetværk. Grunden var udskiftning af 

udstyr på bla. sendemasten ved 

Egebjerghallen.

/Frank :)



Idé: Hvad med en boghylde?

Egebjergbladet modtog en idé fra Bodil 
Ringmose fra Pilehøjvej. Hun skrev:

"Jeg har en hel del bøger, derimellem en del 
nyere krimier. Jeg kan ikke nænne at smide 
dem ud. Der er sikkert mange der har det på 
samme måde!

Jeg tænkte om man ikke kunne have en reol 
i sidelokalet i Fælleshuset, hvor man kunne 
sætte sine bøger. Man kan så, når man er i 
Egebjergklubben, tage nogle bøger, og sætte 
nogle andre, hvis man har lyst.

Jeg har også set i Valby, Vangede og Hellerup, 
at der står et lille skab, der ligner en plakat-
søjle. Her er samme system;  altså "tag en 
bog."

Men hvor skal man henvende sig med 
ideen??

Det er så min ide. Da vi jo ikke har bibliotek 
herude i Egebjerg!"

Idéen med delebøger er glimrende, mente 
redaktøren, men da det er Fælleshusets 
anliggende med indretning af lokalerne 
måtte idéen forbi de gode folk, der holder 
til her.

Efter lidt tid kom besked tilbage til Bodil 
fra Svend Jensen fra Egebjerg Fælleshus' 
bestyrelse: 

"Vi har d.d. drøftet dette på vores 
bestyrelsesmøde i Fælleshuset, og kan oplyse, 
at vi synes, det er en god ide ,og at vi er 
positive. 

Vi vil dog inden der foretages yderligere 
drøfte "projektet" med Egebjergklubben, idet 
det nok er den, der skal stå for det praktiske. 

"Orden på hylderne". Vi skal nok sørge for 
reoler, som vi forestiller os skal stå i det 
gamle billardlokale."

Det ser altså ud til, at en idé er ved at 
blive til virkelighed. Når det praktiske 
kommer på plads mellem Fælleshus og 
Egebjergklubben.

Vi følger naturligvis op på initiativet :)

Tak for den gode idé til Bodil - og hvis 
nogen andre idéer, der kan gøre det 
hyggeligt, sjovt, festligt eller rart at komme 
i vores Fælleshus, så er I velkomne til at 
skrive dem til enten bladet eller 
Fælleshuset. 

Mette Herold Pedersen
Redaktør, Egebjergbladet



Sang i Fælleshuset
Et fantastisk klaverspil ved Ole Mourtizen ledte 

os igennem mange dejlige gamle og nye danske 

sange og viser torsdag d.13.2. 

Der var også tid til at hyggenakke. 

En meget dejlig aften, og vi skyndte os at 

reservere både lokale og Ole. Vi kan derfor 

mødes igen til sang torsdag d 16.4. I Egebjerg 

Fælleshus. Med forbehold for, at det KAN blive 

aflyst - vi følger myndighedernes anbefalinger. 

Alle er velkomne - også hvis man ikke vil synge, 

men bare vil underholdes eller hygge ved baren.

Endnu en gang tusind tak til Ole. 

Det er muligt at komme med ønsker og forslag 

ved at skrive til birgitteskottfelt@gmail.com

Birgitte Skottfelt

Fællesspisning

Som altid en hyggelig fællesspisning med snak ved bordene, udtrækning af heldig vinder, der havde 

udfyldt børnesiden - og masser af tatoos til alle, der ville have.

Husk at næste fællesspisning desværre er aflyst, da vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger 

om at begrænse smitterisiko med coronavirus (Covid-19). Vi regner med at være tilbage 30. april :)

Isalina var den heldige vinder, der 

havde udfyldt børnesiden til 

Fællesspisning.





Fastelavnsfest i Egebjergklubben
Igen i år blev der afholdt fastelavnsfest i 

Egebjergklubben. Arrangementet er efter-

hånden blevet ret populært, og desværre 

var der en hel del familier, som ikke nåede 

at sikre sig billetter til dagen.

Arrangementet startede kl. 14 med faste-

lavnsboller til alle. Herefter blev der slået 

katten af tønden.

Først var det de mindste deltagere 

mellem nul og fire år, der skulle prøve 

kræfter med tønden.

Her var det Estermarie på 4 år fra 

Tranemosevej, der slog bunden ud og blev 

kattedronning. Hector, som også er 4 år 

fra Sketteholmen, slog tønden helt ned og 

sikrede sig titlen som kattekonge.

Herefter var det de 5-7 åriges tur til at slå 

katten af tønden. Børnene gav den alt 

hvad de kunne, og i sidste ende var det 

Alfred på 7 år fra Bøndermosevej, der 

blev kattedronning, og hans klassekam-

merat Elyas på 7 år fra Syvendehusvej, der 

blev kattekonge.

I aldersklassen 8 til 13 år blev der 

ligeledes gået til den, og Hector på 9 år 

fra Pilehøjvej blev kattedronning og Esben 

på 9 år fra Pæremosevej blev kattekonge.

De voksne fik også lov, så alle over 14 år 

skulle slå den sidste tønde ned. Der var 

mange voksne, der gerne ville lege med, 

og til sidst løb Rikke og Daniel fra 

Bøndermosevej med de fornemme titler.

Alle børnene kunne efter endt 

tøndeslagning hente deres slikpose i 

baren, og så var arrangementet ved at 

være slut

Dog skulle der selvfølgelig også lige kåres 

de to bedst udklædte. Disse titler gik til 

Anna på 3 år fra Kastebjergvej, som var 

klædt ud som en fin lille løve, og til Alma 

på 8 år 

fra 

Rydtoft

en, der 

var 

klædt 

ud som 

en 

ananas 

med 

solbrille

r på.

Tillykke til alle vinderne og tusind tak for 

et fantastisk arrangement, hvor alle var 

med til at gøre det til den skøn 

fastelavnssøndag.

med venlig hilsen Egebjergklubben  



Den 27. februar var der generalforsamling 

i Egebjergklubben.

Formand Daniel Ravnsgaard berettede 

om året, der var gået og kiggede videre 

mod det kommende års arrangementer. 

Kasserer Lisbeth Navntoft kunne 

fremlægge et regnskab, der overordnet så 

godt ud - og blev godkendt. 

Budgettet for 2020 gav anledning til lidt 

justerede poster. Blandt andet er prisen 

for at køre betalinger over Mobilepay til 

Egebjergklubbens arrangementer steget. 

Leje af lokaler er blevet lidt billigere - og 

så er der den endnu lidt ubekendte 

størrelse, når de to blade (Egebjergbladet 

og Egebladet) skal slås sammen og 

økonomien deles. 

De bestyrelsesmedlemmer, der var på 

genvalg blev genvalgt, ligesom revisor og 

suppleanter blev genvalgt uden nogen 

udskiftninger. Egebjergklubben har i år 

ikke haft problemer med at få 

medlemmer i bestyrelsen. Et godt tegn på 

en god sammensætning.

Herudover blev der drøftet:

- tilfredshed med nye blomster, der ikke 

kræver vand og pasning :)

- sammenlægning af Egebjergbladet og 

Egebladet. Herunder at betaling for bladet 

beholdes på 15 kr. pr. grundejer pr. år., og 

lidt om bladets udseende og frekvens.

- torsdagstræf, der er blevet omdøbt til 

torsdagscafé, har ikke længere åbent i 

baren, medmindre der er aktiviteter på 

den pågældende torsdag. 

- idéer til arrangementer og nye måder at 

få endnu flere naboer til at deltage i 

Egebjergklubben.

 

Dirigenten takkede forsamlingen og gav 

derefter ordet til formanden, der takkede 

for fremmødet.

Egebjergklubbens generalforsamling

Mette Herold Pedersen, Redaktør

Nu kan der jo godt gå lidt tid, før vi igen mødes i Fælleshuset. 
Men til den tid vil der være en lille ændring. Egebjergklubben har 
nemlig lavet en anelse om i konceptet.

Engang var der masser folk i Fælleshuset, når der blev holdt 
Torsdags Træf. Folk kom for at spille billard med hinanden eller 
mødes over en øl og en sludder. Men der kommer ikke længere 
så mange, når dørene åbnes til TorsdagsTræf. Og det er et emne, 
der løbende bliver taget op i Egebjergklubbens bestyrelse. Vi er 
ikke i tvivl om, at naboerne i Egebjerg gerne vil mødes, for flere 
familiebegivenheder trækker heldigvis mere eller mindre fulde 
huse. Men måske er behovet blevet et andet?

Et tilbud som TorsdagsTræf kræver gode frivillige kræfter næsten 
hver torsdag, hvor der skal åbnes på et bestemt tidspunkt, baren 
skal åbnes og bagefter skal der ryddes af og lukkes. Ofte kommer 
der ikke mere end et par stykker, der skal hente nøgle til deres 

leje af Fælleshuset. Og nogle bestyrelsesmedlemmer. 

Derfor har Egebjergklubben besluttet at TorsdagsTræf ikke 
længere har åbent hver torsdag, men fokuserer på de dage, hvor 
der er andre arrangementer i Fælleshuset som fx krea- eller 
sangaften. Samtidig har bestyrelsen besluttet at omdøbe 
torsdagene i Egebjergklubben til det mere moderne 
”TorsdagsCafé”. 

I TorsdagsCaféen kan man både komme for at deltage i det lille 
sidearrangement, der holdes, eller bare komme og få sig en kaffe 
eller et glas øl/vin. Man kan hive et par naboer med og 
hyggesludre lidt – eller benytte chancen for at lære nogle nye 
mennesker at kende. Der er som altid åbent fra kl. 19.30 – 22.00, 
når der åbnes for TorsdagsCafé. Se hvornår der er TorsdagsCafé 
på bagsiden af bladet eller på Egebjergklubben.dk.

Torsdagscafe

Mette Herold Pedersen, Redaktør



Jeg søger lidt havehjælp én eller 
to gange om ugen på 

Bøndermosevej 9.

Ring venligst på 22 762410.

Hilsen
Per W. Johansson.

Generalforsamling i Pilehøj

Grundejerforeningen Pilehøj holder generalforsamling 
mandag den 20. april kl. 19:30 i Egebjerg 
Fælleshus, Agernhaven 8.

Vi følger naturligvis løbende myndighedernes anbefalinger ift. at 
mødes i større grupper - så hold øje med ændringer på Pilehøjs 
Facebookside eller kontakt formanden på frank@overbygaard.dk, 
tlf 44971020.

Modne Kvinder, se her: 
Vi er en gruppe “modne kvinder” som godt kunne tænke 
os, at mødes en gang imellem til en hyggesnak over en 
mindre frokost i Egebjergklubben. Første gang bliver 
tirsdag den 14. april 2020 kl. 13.00.
Prisen for at deltage i sådan en eftermiddag, sætter vi til 
kr. 150,00 inkl. lidt at drikke.

Har dette vakt din interesse, så tilmeld og betal til Ingrid 
Madsen på MobilePay 21370992. 
Senest den 1.april,  så vi kan nå at få købt ind.

Tilmelding samt betaling er bindende.

Et par “modne kvinder”
Karen, Lillie og Ingrid

Mvh. Ingrid Madsen

Påskekonkurrence 
i Netto
Så blev det endelig tid til påske-
konkurrence!

Fra 1/3-20 kan jeres søde børn komme 
med dejlige påsketegninger :)

Husk navn, alder og telefonnummer. Vil 
trækker 3 vindere til påske-hygge-dagen i 
april, hvor der som altid vil være æggejagt, 
skeløb m.m. Info følger senere.

Glæder mig til at se jeres flotte tegninger.
Vh Liva, Souschef i Netto Egebjerg.

HAVEHJÆLP SØGES



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 
6. ap

ril 
2020

TORSDAG: ÅBENT I FÆLLESHUSET

Kl. 20:00-21.00

Hver torsdag kan du hente nøgle til dit arrangement - eller 

spørge efter ledige datoer i Fælleshuset. På bagsiden kan du 

se, hvornår der er åbent i caféen.

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
Marts

Torsdag d. 26/3 fra 17.30 Familiespisning og

               19.30 TorsdagsCafe

April

Torsdag d.  2/4 fra 19.30 TorsdagsCafe og KREA aften

Mandag d.  6/4 deadline blad - udkommer 25-26/4

Torsdag d. 16/4 fra 19.30 Sangaften og TorsdagsCafe

Torsdag d. 30/4 fra 17.30 Familiespisning og TorsdagsCafe

Maj

Mandag d.  4/5 deadline blad - udkommer 23-24/5

Torsdag d.  7/5 fra 19.30 Varme hveder og KREA aften

Mandag d.  25/5 deadline blad - udkommer 13-14/6

Torsdag d. 28/5 fra 17.30 Familiespisning og TorsdagsCafe

Juni

Torsdag d.  4/6 fra 19.30 TorsdagsCafe og KREA aften

Torsdag d. 11/6 fra 19.30 TorsdagsCafe

Torsdag d. 18/6 + 22/6 fælles fodboldaften

Tirsdag  d. 23/6 Sankt Hans sommerfest

Familiespisning 26 marts
er aflyst 

I lyset af meldingerne fra regeringen 
vedr. spredning af Corona /covid-19 
virussen,  sættes arrangementer i 

Egebjergklubben i bero indtil videre. 
Dette betyder også at baren ikke åbnes 

til TorsdagsCafe i marts. 

Se på egebjergklubben.dk og
 fb.me/egebjergklubben for seneste nyt 
om kommende arrangementer i april.


