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Bamseminder og nye klæ'r
Jeg synes, det er sådan en god ide, at folk 

har sat bamser i vinduerne i denne 

corona-tid! Det har jeg selvfølgelig også 

gjort. 

Jeg havde ingen bamse, da jeg var lille. Jeg 

tror heller ingen af mine mange søskende 

havde. Der var en tegneserie i et blad, der 

hed "Bamse og Dukke Lise". Den læste vi, 

så snart vi så bladet (senere har jeg 

strikket dem).

Men NU har jeg bamser :-) Nemlig mine 

tre børns og den, min mor havde, som 

børnebørnene kunne låne, hvis de havde 

glemt deres. Jeg fik også selv en bamse. 

Nemlig "Bamselejse", som jeg anskaffede, 

da vi havde overnatninger i Børnehaven 

Egebjerg, Byggeren på Nordbuen og 

senere Fritidshjemmet på Rosendal. 

Bamselejse kom ud for mange forfærde-

lige ting: 

Den blev gravet ned i sandet, hejst højt op 

i flagstangen, og tilmed sat ud på vandet i 

en gummibåd! Det var sådan noget, vi 

pjankede med, og ungerne syntes, det var 

hylende morsomt!

Bamserne plejer at sidde i en kurv - iført 

nissetøj. Men nu, i denne corona-tid, 

syntes jeg, der skulle ske noget nyt med 

bamserne. Så nu har jeg strikket festligt 

tøj til dem alle. 

Så kan de sidde der og hygge sig. 

Og tænke på gamle dage...

 Bodil Ringsmose



Fibernet: Vil du have 
hurtigt internet?
I disse dage loddes 

stemningen for fibernet i 

Egebjerg. Læs med her, og 

giv en melding på, om du er 

interesseret.

Offentlige instistutioner 

får fiber

De, der er kommet forbi 

skolen og de nærliggende 

institutioner, vil have set, at 

der graves, eller allerede er 

nedgravet fiber. 

Der har været gravet fra Digterparken og 

via Rosendal til Egebjerg-skolen, Klub 

Nord (ved siden af fælleshuset), og de 

institutioner, der ligger deromkring.

Næste etape er om 1-2 år, hvor der blandt 

andet skal graves forbindelse til andre 

kommunale institutioner langs fx  

Egebjergvej og Syvendehusvej.

Måske mulighed for fiber til private?

Ballerup Kommune vil ikke (og må 

forresten heller ikke) forbinde fiber til 

private. Men Ballerup Kommune tilbyder 

andre internetudbydere samgravning, så de 

lettere kan lægge fiber i vores område. Er 

interessen stor nok vil et af selskaberne  

måske nedgrave fiber på villavejene.

Send en mail, hvis du er interesseret

Jørn Ishøi fra grundejerforeningen 

Egebjerglund-Syd har lovet at optælle 

antallet af interesserede i Egebjerg - 

uanset hvilken grundejerforening, du 

kommer fra.

Er du interesseret, skal du derfor sende en 

mail med adresse og hvilken grundejer-

forening, du hører til. Send det til Jørn på:

joern_ishoei@msn.com

Hvis mindst 25% er interesserede, vil et af 

selskaberne måske nedgrave fiber til 

private.

Se mere på: egebjergklubben.dk/net

Frank Damgaard



En ræv på 
besøg i Ege-
bjerghuse-
nabolaget en 
tidlig forårs-
aften.

Blishøns
Fotograf: John Villumsen, Udbakken

Naturbilleder fra Egebjergbladets læsere

Den 4. maj fik jeg 
fotograferet nog-
le blishøneælling-
er i søen, hvor 
Syvendehusvej og 
Skovbovænget 
deler sig.

Fint besøg
Fotograf: Philip Rutherford, Egebjerghuse

Fiskehejren 
En tredje læser har 
fanget et billede af en 
fiskehejre i en trætop.

I dette nummer af Egebjergbladet har flere af jer delt flotte billeder med os. Det er vi meget glade for :)

Læs mere om  

blishønen på 

bladets sidste sider.





Rundt omkring i skoven kan man for 

tiden finde en del bålrester og 

forkullede træstammer. Ofte skubbet 

lidt ind under en busk. 

Derfor skal en opfordring lyde omkring 

at tænke sig om - og måske tage en 

snak med de unge i husstanden om, at 

det er farligt med bål i skoven. Det 

bliver jo ikke mindre farligt af, at man 

skubber gløderne ud til siden - og ud i 

brandbart budskads. 

Det er naturligvis ikke bare farligt men 

også ulovligt at tænde bål i skoven, 

medmindre det foregår på de 

indrettede bålpladser. Dem er der 

heldigvis nogle stykker af i vores skov,, 

så det handler bare om at rykke 

lejrstemningen derhen.

Mette Herold Pedersen, Redaktør

Maj-Egebjergbladet her pyntes med et flot billede af Blishønemor 

med hendes unger. Fanget med fotografiapperat af John Villumsen 

fra Udbakken. Vi har i den forbindelse fået lov at bringe et lille 

uddrag fra "Anders Kofoeds Store Bog Om Natur" omkring 

forsidemodellen., som han beskriver som "en vred, skrigende 

Jesus"... 

Generelt vil blishønen hellere løbe på vandet end flyve. Har 

du en blishøne i søen, går det på ingen måde stille af. 

Hannerne er ekstremt hidsige over for hinanden og jager 

skræppende hen over vandet med pjask og larm. Blishønens 

skrig kan sagtens holde dig vågen om natten, hvis du har en 

sø nær det åbne soveværelsesvindue. 

Efter at territoriet er kommet på plads, lægges æggene i 

kæmpestore reder, helst mellem søens siv. ”Kyllingerne” har 

også deres egen charme. De ligner nogen, der har haft hele 

hovedet stukket ned i syltetøjsglasset. Som teenagere er de 

knap så nysselige. De bliver langlemmede, klodsede og  

ranglede og får et pjusket, orange skæg. De er til gengæld 

fremragende storesøskende og hjælper gerne med at fodre 

deres mindre brødre og søstre fra sommerens senere kuld.

Blishønen flyver meget nødigt, og når den gør, er det med et 

stort tilløb. Ofte er det hen over vandoverfladen, så den kan 

rent faktisk gå på vandet. Når andre hanner skal jages væk, 

sker det også ofte med løb mod udfordreren. Den er som en 

vred, skrigende Jesus.

"Anders Kofoeds Store Bog Om Naturen" 

Forlaget Lindhard og Ringhoff

Bål i Hareskoven

En vred, skrigende Jesus (forsidebilledet)



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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25. m
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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
Maj

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

Torsdag d. 28/5 fra 17.30 Familiespisning og TorsdagsCafe ?

Se på egebjergklubben.dk for status i Juni.

Juni

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

Torsdag d. 11/6 fra 19.30 TorsdagsCafe ?

Torsdag d. 18/6 fra 19.30 TorsdagsCafe ?

Tirsdag  d. 23/6 Sankt Hans sommerfest ?

Sommerferie

Familiespisning 28. maj 
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 maj. 

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


