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FORSIDE:
Smuk tæge i Egebjerg... nej, det
er ikke en flåt ;)

Læs om...
Egebjerg Seniorklub
Kig tilbage på Det Gamle Egebjerg
Nyt køkken i Fælleshuset
... og meget mere!

Fra Det Gamle Egebjerg

Fotografiet her viser et panorama af
Egebjerg fra 1943-44 set mod nord. Vi skal
koncentrere os om tre bygninger: Den
hvide gård længst til venstre, det gamle
bondehus i midten og huset, der skjuler
sig bag granerne mellem de nævnte huse.
Den hvide gård hed Egebjerglund og
bestod af tre bygninger, hvoraf den
nordligste endnu er tilbage, kraftigt
ombygget. Den ligger ud til Dyndsagervej.
Her blev oprindelig drevet landbrug, men
senere i 60'erne gartneri. Det midterste
var et rigtigt gammelt bindingsværkshus
med lerklinede vægge og lerstampet gulv.
Her flyttede familien Friborg ind i 1943;
men da Niels Friborg var lidt af en
altmuligmand, fik han bragt huset i
nogenlunde stand. De dyrkede havebrug
og holdt et par grise, ligesom Friborg var
tagtækker.

Huset bag granerne var i 1943 lige blevet
færdigbygget af Louis Hertz, som i øvrigt
var fotograf med atelier i Lyngby. Friborg
og Hertz dannede makkerpar, når større
opgaver skulle løses. F.eks. gravede de
grøfter til dræning af Hertz' store parcel.
De plantede frugttræer, og Hertz gik
meget op i havebrug.
Søen var ganske stor, næsten halv så stor
som Bøndermosen. Den strakte sig fra
Egebjergvej, som anes som en streg
gennem midten af fotoet, og et godt
stykke mod syd. Egebjergvej slog dengang
en bue uden om søen. I løbet af 60'erne
blev søen fuldt op, så Egebjergvej kunne
rettes ud. Herved blev der to
hjørnegrunde ud af det ved Kærvænget.
Det gamle bondehus blev revet ned, men
inden da var det i nogle år tilholdssted for
nogle skæve eksistenser.

Betty og Niels Friborg havde i
mellemtiden fået bygget en villa ud til
Egebjergvej længere mod vest. Friborg
blev nu en aktiv amatørarkæolog og Betty
ejendomsnægler. Louis Hertz byggede to
huse, et (halvt) bjælkehus på Rydtoften og
en villa bag Egebjerggrillen. Hertz flyttede
senere til Lyngby i en lejlighed bag Lyngby
Storcenter. Her besøgte jeg ham, og han
forærede mig et fotoalbum med fine
gamle Egebjergfotos; det her viste
stammer fra albummet.
På fotografiet er det stort set kun marker,
der ses. Enkelte udstykninger er så småt i
gang; nogle små sommerhuse anes her og
dér..

PER W. JOHANSSON.

Fjern ukrudt og beskær buske, træer og hække
Så er det tid til den årlige klipning af
blandt andet hække. Vi skal jo alle kunne
komme forbi på fortove og stier.
Fra kommunens hjemmeside:
Hvis din grund grænser op til offentlige
fortove og stier, har du pligt til at holde
disse rene for snavs, affald, visne blade og
ukrudt.
Ingen ukrudtsmidler.
På offentlige vej-, sti - og fortovsarealer
må du ikke bruge ukrudtsmidler på grund
af risikoen for, at det forurener
grundvandet. Brug i stedet for lugejern,
damp- eller gasbehandling.
Beskæring
Som grundejer med skel ud til veje,
fortove, stier og pladser, skal du beskære
dine træer, buske og hække, så:
• din beplantning holdes inde på din egen
grund året rundt og ikke vokser ud
over skel (jf. Hegnsloven § 11)
• lys fra gadelamper uhindret når veje,
fortove, pladser og stier
• skilte er synlige for trafikanter
• brandhaner, el- og an-tenneskabe m.m.
let kan benyttes.

Træer og buske må gerne rage ud over
vejarealet, såfremt grenene sidder så højt
oppe, at alle kan passere frit under
grenene:
Husk at grene hænger længere ned i
fugtigt vejr.
Hvis du planter nyt
Hvis du planter ny hæk, busk eller træ
mod offentligt vejareal eller offentligt
grønt areal, skal du:
• plante minimum 30 cm fra skel.
Det gør det nemmere:
• for dig som grundejer at beskære/klippe
din beplantning og hæk helt ind til skel

• for kommunen at komme til brandhane,
skilt, vejbelysning, antenneskab m.m.,
der er placeret i dit skel
Bemærk, at skel normalt ikke er ved
fortovskant men ofte 20-30 cm fra
fortovskant, og nogle enkelte steder her i
kvarteret er det hele 1-2 meter fra
fortovskant. Så undlad at plante eller
bygge mur lige op ad fortovskant.
Frank Damgaard, Redaktionen

Fælleshus renoverer køkken
Egebjerg fælleshus havde planlagt at
renovere køkkenet i sommerferien. På
grund af covid-19 er alle arrangementer
og udlejninger aflyst, så arbejdet er

Egebjergskole, inden skolen flyttede til
den nybyggede Egebjergskole ved siden af.
Det er først fra 1979 at Egebjergklubben
kunne låne og bruge lokalerne. Resten af

ikke et ”helt” nyt køkken, men genbrug
fra en af kommunens andre bygninger.
Den største forskel mellem det gamle
køkken og det nye er, at næsten alle de

allerede startet.

bygningen huser i dag Klub Nord og en
børneinstitution inkl. distrikt Skovejens
distriktskontor.

nye
skabe
er
med
skuffer, så
tilgængeligheden bliver meget lettere og
overskuelig. Der
giver
dog
den
begrænsning, at skufferne har en
begrænset bæreevne, så der kan ikke
fyldes helt så meget ind i skabene som på
hylderne i de gamle skabe.

Heldigvis har fælleshuset et godt
samarbejde med Ballerup kommune, og
kommunen var med på at begynde
tidligere med renoveringen.
Det er jo kommunen der ejer bygningen.
For nogle af os er det den gamle

Kommunen sørger for håndværker til
renovering af gulv, EL og VVS. Bestyrelsen i
Egebjerg Fælleshus har selv fået fjernet
det gamle køkken, og vil selv male og
opstille det nye køkken mv. Det er i øvrigt

Ligeledes begrænser de eksisterende vvsog el-installationer indretning og placering
af komfur, vask og vaskemaskine. mv.
Bestyrelsen i Fælleshuset håber at
køkkenet stort set kan være færdig i uge
27, men at der muligvis nok vil komme til
at mangle nogle småting. Og bestyrelsen
regner også at det går i orden med
økonomien.
OBS Fælleshuset kan altid bruge nye
frivillige evt. også til den arbejdende
bestyrelse. De laver et kanongodt arbejde
med at holde fælleshuset kørerende så vi
andre kan afholde arrangementer eller
låne lokalerne.
Frank Damgaard, Redaktionen

Farvel - pas godt på Egebjerg
Det var med vemod, at vi måtte forlade vores
dejlige Egebjerg, som nogle af dem der har
boet der længst.
Så mange gamle minder: sammenkomster,
vejfester, fællesspisning, revy, vinsmagning,
bridge,
blomstervenner,
loppemarked,
fastelavn, m.m.

Vil blot sige: Pas på denne perle, der er givet
videre til jer, der bor der nu!
Men vennerne er der endnu og vi ses – og
selv er vi ved at føle os tilrette i den nye
lejlighed på Rolighedsvej i Ballerup.
3. sal, elevator, stor altan og adgang til tag,
hvor havemøbler og blomsterbede venter.
Og dertil et smukt gårdmiljø.

Lad dette være vor lille hilsen: men måske
mødes vi til indkøb på gågaden?
Eve Staunsager og Flemming Adrian,
Kærvænget

Sankt Hans sommerfest?
I år er det desværre ikke lykkedes at arrangere vores sommerfest med
tilhørende bål i forbindelse med Sankt Hans.
Corona har sat en stopper for rigtig mange af vores faste arrangementer her i
løbet af foråret. Så selvom regeringen nu har åbnet lidt mere op for, at vi igen
kan få lov til at mødes, så er det ikke lykkedes at få stablet sommerfesten på
benene.
Dels er legepladsen ved fælleshuset stadig lukket, og vi kan derfor ikke låne den,
og renoveringen af køkkenet i fælleshuset er i fuld gang.
Vi glæder os til igen at kunne afholde en masse arrangementer i
Egebjergklubben.
Følg med på egebjergklubben.dk og fb.me/egebjergklubben for seneste nyt om
kommende arrangementer.
Mvh bestyrelsen

Gør et kup og støt Mødrehjælpen
batterier. Det med fejl og mangler ryger
ud og det tøj vi skønner ikke kan sælges
sendes til blandt andet Balkan.
Alt vaskes grundigt og prissættes.
Mærkevarer koster naturligvis lidt mere.

Under corona nedlukningen har mange
børnefamilier haft tid til at få ryddet op og
samlet sammen og på mine to første
butiksvagter er forældre kommet med
poser og kasser med fantastiske børneting.
Butikken bugner af dejligt tøj og legetøj og div. udstyr. I er velkomne til at komme
med mere men også meget gerne købe
noget.
Alt bliver tjekket inklusiv legetøj med

Jeg er vildt imponerret over mine nye
kolleger, der arbejder gratis. Men det er jo
også skønt at få lov at glæde både givere
og nye ejere af børnetøj og ting - indtil nu
lutter gode oplevelser. Kan anbefales og
der er brug for flere hænder.
Mødrehjælpens
butik
ligger
på
Centrumgaden 10 og har åben onsdag til
fredag fra kl. 10-17 og lørdag fra 10-14.
I kan finde os på facebook.
Kh Birgitte Skottfelt (ny frivillig i butikken)

Egebjerg Seniorklub
Vi i Egebjerg seniorklub mødes den første
tirsdag i hver måned, i hvert fald inden
coronaen. Det er i Fælleshuset klokken
12, og vi spiser vores medbragte

medlemmerne lavet lækker hjemmelavet
mad, med mange forskellige slags pålæg.
Sommerturen i bus er ud i det blå.

madpakker, drikkevarer køber vi i baren.
Bagefter får vi kaffe. Der bliver delt sange
ud, og vi synger 4 – 5 af de gode gamle
sange.

Efteråret blev f.eks. sidste år fejret med
god kinesisk mad. Som buffet anrettet på
fade oven på varmelegemer, også en
vellykket dag. Også juleafslutningen var
meget hyggelig.

Det er altid en glæde at møde de andre.
Snakken går livligt, og vi udveksler
oplevelser siden sidst. Som de ældre
mennesker vi er, kan der være en og
anden, der er blevet syg, og vi prøver så
godt vi kan, at være deltagende, og altid
med stor medfølelse.

dage efter kom der besked om, at
klubben foreløbig var aflyst.

Da jeg skulle op til Fælleshuset den 3.
marts, fik jeg den tanke, at tage
fotoapparatet med, og som tænkt så gjort.
Inden vi gik hvert til sit denne eftermiddag
skrev vi os på listen til næste måneds
påskefrokost, tirsdag den 7. april. Men få
Årets arrangementer
Vi er så heldige, at nogle af medlemmerne
arrangerer noget for os i løbet af året, og
det er vi dem meget taknemlige for.
Første tirsdag i januar starter vi med at
ønske hinanden godt nytår med et glas
vin...
Til

forårsfrokosten

havde

nogle

af

BILLEDE: Indtil 3.
marts har vi kunnet
sidde
rundt
om
bordet som det ses
her – mon det snart
kan blive muligt igen?

Til sidst
Jeg vil nævne vores formand - Flemming
Adrian. Han har været formand for
Seniorklubben i mange år, og er det
stadig.
Han og jeg deltog begge i opstarten af
Egebjergklubben for 52 siden.
Alice Thomsen
Bøndermosevej

"Café Egebjerg"?
Til bladet@egebjergklubben.dk:
Kære Egebjergblad
Tak for et imponerende initiativ taget af
en ny generation af Egebjergborgere til
at puste nyt liv i det lille lokal-blad,
Egebjergbladet.
Nu da vi pga. coronakrisen er begyndt at
færdes mere i det nære miljø, ville det
være hyggeligt med lidt lokalmiljø. Jeg
efterlyser et cafemiljø.
Forleden da jeg gik en af mine ture, fik
jeg lyst til en kop kaffe, og satte mig
forventningsfuldt ved et bord udendørs
på La Fiesta, det lokale pizzeria. Men
‘nixen bixen’ - kein kaffeslabberas her!
Nu ligger der lige akkurat et uudlejet
forretningslokale mellem La Fiesta og
Egebjerg Blomster, den fine nye
blomsterforretning, som kunne være et
oplagt cafe-emne. Tænk, hvis nogen fik
lyst til at drive en cafe her med lidt
udendørs servering. Her kunne man også
sælge is såvel soft- som gl.dags. Og måske
et glas vin eller en fadøl!
Ja, tænk en gang :)

Der er jo et repræsentativt publikum i
kvarteret af såvel unge som ældre.
Hvem tager initiativet?
Var jeg ikke selv så alderstegen, ville jeg
selv tage det :)
Martina Preysz
Egebjerghuse
Redaktionens Svar:
Kære Martina
Tak for din hilsen. Vi er glade for at
Egebjergbladet bliver læst - og ikke
mindst er vi glade, når vi modtager
indhold, historier og tanker, som kan
deles i bladet.
Din idé om en café er hermed givet
videre. Lad os håbe, at vi har en
iværksætterspirer blandt os, der har lyst
til at føre idéen ud i virkeligheden. Vi er
vist mange, der gerne ville gå på den café.
Mette og Rikke
Redaktører, Egebjergbladet

Hjertestartere i Egebjerg
I maj/september 2017 bragte Egebjergbladet en række artikler om et par
hjertestartere, der skulle sættes op af en
forening kaldet "Kunsten at redde Liv". På
det tidspunkt var der en skarp nabo, der
blev mistænkelig ved den måde, som
foreningen agerede på.
Nu kommer fortsættelsen...

opsætning

af

to

hjertestartere

i

Egebjergområdet.
De indsamlede penge skulle også dække
et nødvendigt serviceabonnement, så
hjertestarterne altid ville være klar til
brug (der skal skiftes batteri og hjerteelektroder til kontakt på kroppen med
helt bestemte mellemrum, for at
hjertestarterne kan fungere, som de skal.)

Indsendt af André West:
Fem hjertestartere i Egebjerg
Når du kigger på Hjertestarter.dk finder
du kun hjertestartere to steder - men der
er faktisk to-tre steder mere.
De to steder, man ser på hjertestarter.dk:
A)
Mellem ”Boligforeningen 3B”
og ”Viet Hoa” ved Sortemosevej 1 G
(GRØN MARKERING = altid tilgængelig)
B)
og hos ”Pro-tech Sikkerhedssystemer” Skovvej 99
(GØN MARKERING = altid tilgængelig)
To andre hænger på ydervæggen
opvarmet hjertestarterskab ved:

i

C)
Børneinstitutionen Nordpolen,
Egebjerghuse 82, (altid tilgængelig)
D)
Børneinstitutionen
Sydpolen
Egebjergvang 233, (altid tilgængelig)
Desuden findes der en hjertestarter hos
E) ”Din private Døgnpleje” Skovvej 76,
som er tilgængelig i kontorets åbningstid.

Historien om hjertestarter C og D
Den såkaldte forening ”Kunsten at redde
Liv” samlede i 2017, ca 2x25.000kr ind til

Det viser sig nu, at foreningen er mistænk
for svindel, og at den kort efter gik
konkurs med en gæld til Skat på ca. 6
millioner kr., mens der ikke var oprettet
de nødvendige serviceaftaler, som skulle
sikre, at hjertestarterne faktisk ville
fungere. Nu afventer vi udfaldet af
retssagen
I forbindelse med konkursen kom det for
en dag, at ”Bestyrelsesformanden” havde
hævet flere gange 500.000 kr. til sig selv i
nogle år, også uden om Skat. I retten kom
det frem, at ”Foreningen” aldrig havde
indsendt et regnskab til Skat.

De indsamlede penge fra Egebjerg?
Heldigvis er de to hjertestartere, som
sidder på ydermuren på børneinstitutionen Nord- og Sydpolen fra Falck,
og de bliver serviceret som de skal.
Nu mangler vi bare, at vi kan se dem på
”hjertestarter.dk”,
for
de
to
hjertestartere kommer ikke frem, når du
søger på kortet. Hovsa!
Hvad den falske forening ”Kunsten at
redde Liv” så har brugt alle de indsamlede
penge til, det får vi nok aldrig at vide.

De ca. 6 mio. kr. som skyldes til Skat,
stammede hovedsageligt fra manglende
indbetaling af moms, for de flere tusinde
hjertestartere, som var blevet solgt i hele
”foreningens” levetid. Så der er blevet
solgt for i nærheden af 30 mio. kr.!

For de to hjertestartere som Nord og
Syd har siddende, har de altid haft. Det
eneste som den såkaldte forening
”Kunsten at redde Liv” har brugt penge
på, er to opvarmede skabe i plastik til en
pris af ca. 2 X 1.500 kr. + opsætning af en
lokal installatør (som gjorde det som
sponsorering).

Det var jo ikke så godt, især for de
mennesker, som skulle få brug for en
hjertestarter!

”Kunsten at redde Liv”, har så scoret
omkring 40-45.000 kr., for de to opsatte
hjertestartere, og det lige ned i lommen.

Og for de hjerteløbere, som måske kom
frem til et menneske i nød, med en
hjertestarter som simpelthen ikke virkede
på grund af manglende service!!
Forfærdeligt!

Ja virkeligheden er nogle gange helt
anderledes, end man kan forestille sig.
André Westh

Frisør og makeup
ROTANA SALON BEAUTY er
ejet af mig, Sazan Hussein. Jeg er

hår (med tråd), vokser mm.

uddannet
frisør
og
makeupassistent, og jeg har
arbejdet med det i snart 10 år.

Jeg kan derudover tilbyde
makeup til enhver lejlighed.

Salonen ligger på Egebjergvej 72
og tlf. er 24 76 33 66.
Jeg kan tilbyde at klippe og farve
hår, tager øjenbryn samt fjerner

Mindeord
Benny Lyng Rasmussen er her ikke mere.
Benny indtrådte i Egebjergklubbens
bestyrelse i 2010, og varetog igennem
mange år indkøbet af øl og vand til
klubbens lager. Ved rigtig mange af
klubbens arrangementer og ved mange
TorsdagsTræf, var Benny at finde bag
baren, hvor han betjente de ofte mange
”kunder” på fornemmeste vis.
Egebjerg Fælleshus fik også efter nogle år
lokket
Benny
med
i
”håndværkergruppen”, og senere også i
bestyrelsen, så Benny havde travlt de år
med sit engagement i 2 bestyrelser.

stor begrænsning på hans fysiske formåen.
Han påtog sig nu alligevel næsten til det
sidste at klare nogle udlejninger for
Fælleshuset og var stadig ”hjælper” i
Egebjergklubben.
Først
ved
generalforsamlingerne i februar 2020, trak
han sig helt tilbage.
Desværre blev helbredet stadig dårligere,
og de sidste måneder blev han ramt af
nogle lungebetændelser, så de sidste
måneder var det ind og ud af hospitalet.
Den 20. maj sov Benny ind i en alder af 81
år.
Æret være hans minde

Desværre skete der det for 4-5 år siden,
at han blev alvorlig syg hvilket satte en

Jan og Lone
Dyndsagervej

Jeg er glad for kundebetjening,
og mit mål er, at se kunden
forlade butikken med et smil på
læben.
Hilsen Sazan

Tag del i Egebjergklubben
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. Der er dog sommerferielukket til 13/8.

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
Redaktører: Mette Herold Pedersen og Rikke Sejer Ravnsgård
Redaktionsudvalg: Erik Pedersen, Frank Damgaard og Marie Høgh Sørensen
Tryk: JT-gruppen
Distribution: Dorte Eriksen
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Til kalenderen
Juni
Tirsdag d. 23/6
Sankt Hans arrangement aflyst
Torsdag d. 25/6 fra 19:00 Sangaften

Familiespisning?
På grund af Corona-situationen har vi i
længere tid aflyst familiespisning. Vi håber
meget på, at vi igen efter sommer kan samles
i Fælleshuset til den gode nabobegivenhed.
Menu mv. til den 27. aug. vil blive annonceret
på hjemmside og facebook.

Sommerferie
August
Mandag d. 10/8
Deadline Egebjergbladet
Torsdag d. 13/8 fra 19:00 Sangaften
Torsdag d. 27/8 fra 17.30 Familiespisning og TorsdagsCafe
September
Torsdag d. 3/9 fra 19.30 KREA aften og TorsdagsCafe
Torsdag d. 24/9 fra 17.30 Familiespisning og TorsdagsCafe
Oktober
Torsdag d. 1/10 fra 19.30KREA aften og TorsdagsCafe
Torsdag d. 29/10 fra 17.30 Familiespisning og TorsdagsCafe

Fællessang, som ikke er hver for sig
Fællessang starter op igen torsdag den 25. juni
kl. 19 med Ole ved klaveret.
Selvom der sikkert er en masse, som har sunget
med på morgensang og fællessang - hver for sig
om fredagen den sidste tid, så glæder vi os til
snart at kunne synge sammen igen.
Efter sommerferien starter vi igen torsdag den
13. august kl. 19.
Mvh Birgitte Skottfelt

