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"Et lille egern der ofte 
kommer hos os, for at 
få lidt nødder..."



Trængsel på bøndermosestien
På Aagesdals generalforsamlinger har 

man et par gange diskuteret Bønder-

mosestien.  Et forslag gik ud på helt at 

nedlægge stien; et uhyrligt forslag al den 

stund, den har eksisteret siden 1946, 

således at der er hævd på dens eksistens!

Et par historiske rids om stien

I 69 år (sommerhus + helårshus) har jeg 

kunnet glæde mig over udsigten over 

søen og det omfangsrige dyre- og 

planteliv. 

Min familie og jeg har flittigt benyttet 

stien, når vi skulle til købmanden eller 

bageren. Nogle cyklede også på stien, og i 

50'erne var der ofte (irriterende) 

knallertkørsel. 

Stien har imidlertid altid været brugt. Dog 

i de sidste 20 år måske med lidt 

nedadgående tendens.

Fornyet trængsel

Men se nu: Her i disse forfærdelige 

Coronatider, når en del mennesker er 

hjemme, har man sandelig genopdaget 

stien, og fra mine vinduer kan jeg glæde 

mig over rigtig mange - heriblandt 

hundeluftere, der går tur på stien; ja, i 

sammenligning med tidligere kan man 

næsten tale om en trængsel!  

Folk er ved at genopdage naturen og "de 

nære ting". Mon ikke interessen for stien 

er kommet for at blive?

Aagesdals første formand, Willy 

Søndergård, kaldte i øvrigt stien for 

Kærlighedsstien, fordi mange unge 

elskende par gik tur dér!

Måske kunne romantikken sænke sig 

over  stien igen?

Per W. Johansson,

Bøndermosevej 9.

Bøndermosestiens indgang fra Bøndermosevej. Stien fører langs Bøndermosen til Ågesdalsvej. 

Da Egebjerg blev kloakeret i 1969-1971, 

var man heldigvis så fremsynet at etablere 

adskilt kloak- og regnvand. Det er dog 

efterhånden 50 år siden, så i flere 

måneder har vores lokale vandselskab, 

Novafos, været i gang med inspektion, 

spuling og reno-

vering af både 

almindelige kloak-

rør og regnvands-

afløb inkl. stikled-

ningerne.

Grundejere bliver 

informeret med en 

”standardseddel” 

den uge, som arbej-

det foregår.

På sedlen kan man læse, at der eventuelt 

kan komme sprøjt fra afløb eller toilet. 

I disse covid-19-tider kan man blive lidt 

bekymret for, om virus kan smitte ad 

denne vej. Novafos henviser her til 

brancheorganisationen for vandselskaber, 

DANVA, der har information om netop 

det. Her fremgår det, at der ikke er  

kendte problemer. Se link til disse sider 

på: www.egebjergklubben.dk/links

Frank Damsgaard

Egebjergklubben

Kloakrenovering i Egebjerg



Danmark klapper - på Udbakken

Når klokken bliver 19:00, går familierne på 

Udbakken på gaden for at hilse på hinanden. 

Det har de gjort i mange uger nu. For selvom 

de ikke må komme for tæt på hinanden i 

denne coronatid, så er de stadig en del af et 

nabofællesskab.

Karla Rødtnes Schadegg på 10 år skriver her 

om, hvad det vil sige at være med på vejen, 

når Udbakken klapper:

Vi mødes ved vejen ude foran vores eget 

hus. Vi klapper, trommer, slår eller ryster 

med ting. Det skal være ting, der lamer 

som for eksempel instrumenter, grydelåg 

eller skraldespande, som vi slår på med 

pinde. Vi bruger også murespande, som vi 

vender på hovedet og bruger som 

trommer. I starten, da det var mørkt, tog 

vi lommelygter og stjernekastere med ud 

og lavede lysshow. Der var også flere, der 

havde lanterner med ud. Det hele tager 

cirka 3 minutter.

Det var vores genbo,  Anette, der fandt på 

det. Hun havde læst om noget på 

facebook, der hedder "Danmark Klapper".

Anette skrev en SMS og fortalte, at vi 

skulle mødes for at have det sjovt 

sammen på afstand. Hun lokkede os med 

ved at fortælle hvem af de andre naboer, 

der også kom.

Når vi mødes på vejen bliver vi glade og i 

godt humør, og vi for lov til at se de andre 

søde naboer - bare med et par meters 

afstand. Det er vildt hyggeligt. Når vi er 

færdige med at klappe, vinker vi til 

hinanden og råber "GOD AFTEN", inden 

vi igen går ind til os selv.

Nogle dage har vi været helt op til 10 

familier. Det er ikke alle der kommer ud 

hver aften. Men vi er fast 5 familier, der 

går ud hver aften.

Da min lillebror havde fødselsdag, sang vi 

alle fødselsdagssang for ham, og vores 

Genbo havde flag med ud og råbte hurra.

I går var der et par fra vejen, som havde 

Bryllupsdag. Nogle havde taget flag med 

ud, og andre råbte bare tillykke med 

dagen til dem. 

Karla Rødtnes Schadegg, 

Udbakken 

FOTO: Hele familien er ude med, når Danmark klapper på vejen. Her har Karla og hendes 

brødre, Konrad og Frode, fundet spande og instrumenter frem. Klar til at lave liv i gaden.



Vores børn gider ikke altid bare at gå en tur, men hvis turen på 

en eller anden måde gøres lidt anderledes, så hjælper det som 

regel.

Derfor er vi glade for at rigtig mange hjem her i Egebjerg har 

stillet bamser frem i vinduerne, således at børnefamilier og andre 

barnlige sjæle kan gå på en slags skattejagt, eller rettere 

bamsejagt i området.

Så kan man komme ud og røre sig lidt i det gode vejr og hygge 

sig med at lede efter bamserne i vinduerne. Der skal kigges højt 

og lavt og alle vegne.  Det er næsten som at jagte pokemons i 

Pokemon Go, bare uden en telefon i hånden. 

Der er bamser i alle størrelser og steder. Ja, vi har sågar fundet 

en bamse i vinduet på en campingvogn.

Og hvis det skal være rigtig sjovt, så laver vi en bingoplade til 

børnene og så gælder det selvfølgelig om at få "fuld" plade :-)

Det er ikke kun i Egebjerg, at man kan gå på bamsejagt. Vi har 

også fundet mange fine bamser i vinduerne i gågaden i Ballerup. 

Mange andre byer i hele landet er også med på ideen og har 

også sat bamser i vinduerne til bamsejagt til glæde for en masse 

børn.

Så hvis ikke I allerede har været rundt i vores dejlige område og 

lede efter bamser, så kan jeg kun opfordre jer til at gå en tur ud i 

det gode vejr til en hyggelig omgang bamsebingo.

Rikke Ravnsgård, redaktør

Bamsejagt i Egebjerg



Sort skærm udskudt til 
2. juni 2020
Skiftet af TV-kanal til DVB-T2 er udskudt til 2. juni grundet Covid-19. Så kan vi alle nå at få 

hjælp med check af det eksisterende TV, eller eventuelt få tid til at se på et nyt TV.

 

TV-ændringerne gælder kun, hvis du modtager TV med egen antenne fra masten i 

Gladsaxe eller Hove. Det vil sige DR’s kanaler og Boxer’s kanaler.

Der er ingen ændringer for dem med YouSee kabel-TV eller fra andre TV-udbydere via 

internet eller over satellit!

Kan mit TV DVB-T2?

Du kan allerede nu tjekke, om dit fjernsyn er klar til at modtage det nye signal. Det gør 

du ved at lave en ny kanalsøgning. 

Tjek derefter om du får programmet "T2-testkanal". På nogle TV finder du den på

programplads 88 :

Alternativt hvis du har Boxer-abonnement og kan se ZDF og NRK1, så kan du allerede 

modtage med DVB-T2.

Link til DR og digi-tv mv. kan findes på: www.egebjergklubben.dk/net  

Frank Damsgaard

Egebjergklubben



En lille blomst med minder
Egebjergbladet har modtaget en kærlig 

sommerhilsen fra Bodil Ringsmose, der har en 

helt særlig blomst i sin have:

"For 50 år siden fik min femårige datter en 

lille hyacint i fødselsdagsgave. Da blomsten 

visnede, blev den plantet uden for hendes 

værelse. Den voksede - og blev til flere. 

Siden er den delt nogle gange!

Nu - 50 år efter - står den stadig og lyser 

op. Jeg glæder mig hvert år over den og 

synes, det er flot, at den nu har fejret 50 års 

fødselsdag.!"

Tak for den søde fortælling - og sikke en fin 

fødselar! 





Mange af os har været hjemme i en tid, 
hvor afstand har været afgørende. Men 
selvom der tales om tomme butikker og 
forladte veje, så har det ikke set sådan ud 
i villakvarterene. 

Her har gaderne været det sted, hvor 
børnene (få ad gangen og med god 
afstand) har mødtes for at få en smule 
luftforandring. Hjemmeboende halvvoksne 
unge er blevet lokket ud i solskinnet.  
Vennerne kan man ikke så godt besøge, og 
noget skal man jo give sig til. Hareskoven 
har været mere befolket end Ballerup 
Station, og man har måske ligefrem været 
påpasselig og undgået skovstierne på 
grund af smitterisiko. 

Vejret har været på vores side, og mon 
ikke der er flere haver, der står snorlige 
(eller vilde med vilje) i denne april end 
nogensinde før?

Fællesskaber lukker ned og åbner op
De vanlige fællesskabsinitiativer har 
oplevet en underlig tom tid. Grupper som 
Fælleshuset, Fælleshaven, Egebjergklubben 
og Grundejerforeningerne har alle skulle 
taget stilling til, hvordan man kan mødes - 
eller ikke kan mødes - i denne tid.

Foråret plejer at byde på et væld af 
generalforsamlinger  i Grundejer-

foreningerne. De er vist alle blevet 
udskudt.

Egebjergklubben har den seneste tid 
lukket for alle forsamlinger i Fælleshuset.  
Egebjergbladet, der jo også er en del af 
Egebjergklubben, kan dog udkomme som 
sædvanligt, og her er det forresten også 
tydeligt, at der er mange, der i disse tider 
har husket bladet og sendt 
artikler, småhistorier og 
billeder. Måske fordi 
lokalsamfundet i corona-
tiden har genfundet lidt 
styrke - og fordi flere har 
haft lidt flere timer 
hjemme. Det er dejligt 
med masser af  bidrag - 
bliv endelig ved med det :-)

Hverdagen kommer  
Nu begynder samfundet så 
småt at vågne igen - skoler 
og børnehuse tager igen 
imod børnene i en gradvis 
genåbning, og forældre til 
småbørn får mere rum til 
at kunne arbejde. Måske 
hjemmefra eller på anden 
måde i trit med sundheds-
myndighedernes råd og 
anbefalinger. 

De fleste er nok lettede over udsigten til 
at livet begynder igen, men for 
naboskabets skyld kunne det være fint, 
hvis lidt af det lokale sammenhold blev 
ved. 

Mette Herold Pedersen
Redaktør

Nabofællesskab i Coronatid

Ingrid og Lea er genboer. De mødes 
på vejen, hvor cyklerne bliver rørt 
og baner tegnet op med kridt. 
Dukkerne får også en cykeltur.



Danmarks Naturfredningsforenings årlige 

skraldeindsamlingsdag den 26. april 

udskydes som så mange andre 

arrangemenet i denne tid til den 19. 

september.

Men fortvivl ej :-) man er altid velkommen 

til at kontakte skraldegruppen i Egebjerg, 

hvis man har lyst til at deltage i Egebjerg - 

Skraldegruppe, som indsamler skrald i 

lokalområdet den Sidste Søndag i hver 

måned. Og vi kan sagtens bruge flere 

hænder.

Kontakt Jeannette på: 

JeannnetteMarcussen@gmail.com eller 

Messenger: Egebjerg - Skrald.

Jenneatte Marcussen

Skraldeindsamlingen udskydes også...

Det er en særlig tid for alle initiativer, der 

har til formål at samle folk. Hvordan 

tackler vores små forsamlimgssteder som 

Fælleshaven og Fælleshuset tiden med 

forsamlingsforbud og smitterisiko? Det 

har vi spurgt de to foreninger om.

Fælleshaven holder afstand

Fælleshaven må som alle andre haver 

efterhånden mærke forårstegn og kalde 

på lidt havearbejde. Men hvad nu, når vi 

skal holde afstand? Hvordan går det så 

med Fælleshaven?

"Der er nok ikke lige så meget liv i haven, 

som der plejer at være. Men vi er heller ikke 

startet 100% op endnu.", siger Per Bo 

Jensen, der er initiativtager til Fælleshaven.

Selvom haven ikke er startet helt op 

endnu, har Per dog gjort sig sine tanker 

om covid-situationen, og sendt besked ud 

til medlemmerne i Fælleshaven:

"Jeg har sendt ud, at jeg godt synes, at man 

kan komme derop, da det jo er en stor have, 

og der skulle være plads nok til at holde 

afstand. Jeg har også opfordret til at man har 

handsker på, når man har fat i redskaber og 

andet. Men mest af alt prøver vi nok mest på 

at holde afstand", siger Per.

Fælles arbejdsdage og lignende arran-

gementer i Fælleshaven må også vente 

lidt. 

Fælleshuset er åbent - men tomt 

Fælleshuset i Agernhaven nr. 8 rummer 

normalt aktiviteter fra Egebjergklubben 

med fællesspisninger, torsdagscafeer og 

andre arrangementer. 

Hertil kommer, at en række af vores 

lokale foreninger har fast mødested i 

Fælleshuset, fx Bridgeklubben, Ølbrygger 

og Vinmagerlvet og Blomstervennerne. 

Flere af Grundejer-foreningerne benytter 

lokalerne til generalforsamlinger. 

Desuden er huset vores mulighed for at 

leje plads til private sammenkomster som 

fx fødselsdage eller konfirmationer.

Men hvad nu, når der ikke må være 

forsamlinger? Hvordan går det så med 

Fælleshuset? Det fik vi svar på i en mail  

fra Svend Jensen, der er webredaktør og 

kasserer for Egebjerg Fælleshus: 

Må man stadig leje Fælleshuset? 

"Ja man kan og må stadig leje Fælleshuset 

men udlejning foregår p.t. kun via telefon og 

mail. "

Er alt lagt helt ned? 

"Ikke i princippet, men alle faste aktiviteter 

(bridge, Gymnastik, Egebjergklubben) er 

aflyst, ligesom alle lejemål vedr. fester etc. er 

afmeldt indtil starten af juni"

Har Fælleshuset indført nogle 

forholdsregler? 

"Ikke nogen specielle. Da Fælleshuset ikke 

benyttes (hverken af EK eller FH), har vi ikke 

opstillet håndsprit m.v. Hvis der er nogle som 

anvender Fælleshuset, må det være den 

pågældende lejer, der selv må sørge for at 

foreskrifter overholdes. "

Kan økonomien køre rundt, hvis alt er 

lukket det næste halve år? 

"Vi er gået glip af en hel del udlejninger (det 

har jo været konfirmationstid) og forventer 

også, at de fire udlejninger vi har i juni nok 

bliver aflyst.  Men på den anden side er 

mange udlejninger flyttet til august-

september (som p.t. stort set er fuldt 

udlejede). Så hvis disse kan gennemføres, går 

vi ud fra, at vi kan komme næsten 

"helskindet" økonomisk gennem året. Dette 

bl.a. også fordi Grundejerforeninger jo fortsat 

bakker op og så også, at vi jo i den 

"nedlukkede" periode ikke har de sædvanlige 

udgifter til bl.a. lys/varme/rengøring/

affaldsordning.. " 

Får vi en håndsrækning fra Kommunen? 

"Nej. Kommunen var jo så flinke i nedsætte 

vores leje fra 1/1-2019 så vi agter ikke at 

henvende os der. "

Mette Herold Pedersen

Redaktør

Fælleshaven og Fælleshuset i en coronatid



Frisk birkesaft fra haven
En Egebjerggenser har brugt noget at 
sin tid her i foråret på at tappe frisk 
birkesaft fra sit birketræ i haven.
Saften kan drikkes eller fx laves til en lækker 

birkesirup.

Når træet springer ud kan der ikke længere 

tappes saft af træet, så produktionen for i år 

er nu slut.

FORSIDE-EGERN
På forsiden ser du en lille fyr, der er 

indsendt af Bodil Ringmose. Det lille egern 

kommer ofte ved familiens hus, for at få 

lidt nødder...

Tak for det supersøde billede, Bodil!

Udover at Egernet er en nuttet lille ven at have løbende i haven, så 

kan du måske netop nu se, at den ikke kun gnasker nødder. Dem er 

der nemlig ikke naturligt særligt mange af for tiden. Derfor må 

egernet finde en anden diæt. Og for tiden er det særligt 

mælkebøtter, som egernet leder efter. Det kan den nemlig også godt 

lide. Endnu en grund til at lade de gule farver i græsset stå - og 

hoppe en græsslåning over (hvis du da ikke som Bodil har været så 

rar at gemme lidt forråd). 

Tak for fun-fact om egernet lige nu til biolog Anders Kofoed.

Modne kvinder:

I marts nummeret havde vi et indlæg angående 

Modne kvinder.

Det første møde måtte vi desværre aflyse/

udsætte på grund af Coronakrisen, men vi 

prøver igen og håber, at Corona ikke også 

kommer i vejen denne gang.

Tirsdag den 19. maj kl. 13.00 vil vi kunne mødes 

til en hyggesnak og lidt spiseligt i fælleshuset.

Prisen er stadig 150,00 kr, som dækker mad og 

lidt drikkelse.

Tanken for disse sammenkomster er ikke en 

masse madlavning, eller at vi skal mødes hver 

uge. Nej, vi forestiller os, at det kunne være 3-4 

gange årligt, og det er hyggesnak, der er i 

centrum. Maden kan være færdigkøbte 

smørrebrød eller færdig mad udefra.

Det kunne aftales fra gang til gang.

Hvis du har lyst til at deltage, så tilmeld dig og 

betal til mobilepay 21370992, Ingrid Madsen, 

skriv også gerne hvilken drikkevare, du er til.

Tilmelding og betaling senest den 13/5.

Med venlig hilsen

Lili, Karen og Ingrid



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 :)
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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
April

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

Tirsdag  d. 23/6 Sankt Hans sommerfest

Sommerferie

Familiespisning 30 april
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 april og maj. 

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


