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Egebjergbladet
Har du en historie til Egebjergbladet?
Egebjergbladet er et blad fra ”alle os til alle os”
i Egebjerg. Har du en historie, en idé eller en
artikel, så send den til:
bladet@egebjergklubben.dk, og så bringer vi
den i næste blad.

DEADLINE
til næste blad:
23. september 2020

Annoncering i bladet
Hvis du er interesseret i at annoncere i
bladet, så send en mail til:
bladet@egebjergklubben.dk

Størrelse
h x b [mm]

Pris

Kvartside

87 x 58,5

220 kr

Halvside

87 x 122

350 kr

Helside

180 x 122

550 kr

Annoncer

Egebjergklubbens foreninger
Egebjergklubben

Blomstervennerne

Formand: Daniel Ravnsgård;
bestyrelsen@egebjergklubben.dk
www.egebjergklubben.dk

Formand: Elise Quottrup;
frantsquottrup@outlook.dk

Egebjerg og Omegns Ølbrygger & Vinmagerlav

Formand: Thomas Sørensen;
formanden@egebjergsportsklub.dk

Oldermand: Leif Poll;
l.poll@mail.dk

Egebjerg Bridgeklub

Fælleshaven Nordbuen 1
Formand: Per Bo Jensen;
perbojensen12@gmail.com
FB: Fælleshaven Nordbuen 1

Redaktører:
Mette Herold Pedersen
Rikke Ravnsgård
Charlotte Holtermann
Redaktionsudvalg:
Frank Damgaard
Erik Pedersen
Marie Sørensen

Egebjerg Sportsklub

Formand: Dan Bartholdy;
bibidan@webspeed.dk

Seniorklubben
Formand: Flemming Adrian;
fleve@webspeed.dk

Distribution:
Dorte Eriksen

E-mail Fællesvirket:
fnuggertess@gmail.com

Tryk:
JT Gruppen

E-mail Egebjergklubben:
bestyrelsen
@egebjergklubben.dk

Oplag:
1.900 eksemplarer

For- og bagsidefoto
Mette Herold Pedersen

Udgivere:
Fællesvirket & Egebjergklubben

Egebjergbladet udgives i fællesskab af Egebjergklubben og Fællesvirket. Skribenternes synspunkter deles ikke nødvendigvis af udgiveren.
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Velkommen til det nye Egebjergbladet
Sidste år kunne Egebjergbladet fejre 50
års jubilæum. Det er ret godt gået for
et beboerblad, og det har kun kunnet
lade sig gøre, fordi de beboere, der
dengang gik forrest, har sørget for at
give stafetten videre til os, der er flyttet
til kvarteret. Et generationsskifte, om
man vil.
Egebjergbladet opstod dengang som en
del af beboerinitiativet omkring Egebjergklubben. Det var dengang, hvor
store dele af det nuværende Egebjerg lå
som marker, og de gamle sommer- og
kolonihavehuse etablerede sig som nyt
boligkvarter. Bykvarteret kom sidenhen
– og af en eller anden årsag opstod en
identitetskløft mellem ”det nye” og
”det gamle” Egebjerg. Der opstod også
et nyt blad: Egebladet.

Nu står vi så 50 år senere, og de fleste
af os, der flytter hertil, ser på Egebjerg
som en samlet helhed. Vores børn går i
børnehuse og skole sammen, vi henter
pakker i samme kiosk, og vi fra ”Det
gamle Egebjerg” handler ind på
”bykvarterets” gågade og kalder det
vores egen. Derfor giver det kun mening at lægge vores to blade sammen,
og dét blad står du med nu. Vi har nemlig taget det bedste fra Egebladet og
Egebjergbladet og samlet det til ét samlet blad for området.
Vi glæder os til at skrive med jer alle –
fra alle os til alle os.
Venlig hilsen
Mette Herold Pedersen
På vegne af de tidligere redaktører af Egebjergbladet
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VIL DU LEJE
EGEBJERG FÆLLESHUS?

Reserver Fælleshuset torsdage kl. 20-21,
når der er torsdagscafé eller åbent for
afhentning af nøgler. Hvis fælleshuset er
lukket, kan du se mere på vores hjemmeside under ”Regler for leje”.

PRISER FOR LEJE:

Én hverdag
Fredag
Lørdag
Søndag/helligdag
Fredag og lørdag
Lørdag og søndag
Fredag til 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:

Husk 150 kr. til
reservationsgebyr.
•
Brug kontant eller
mobilepay
•
Der udlejes ikke til
ungdomsfester.
•
Der er trådløst internet
(WiFi) i Fælleshuset.
Adgangskode udleveres i
baren eller af den tilsynsførende.
•

EGEBJERG FÆLLESHUS
Agernhaven 8, 2750 Ballerup
www.egebjergfaelleshus.dk
post@egebjergfaelleshus.dk
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To beboerblade bliver til ét!
Hvorfor skal ét område have to blade?
Dette spørgsmål var vi nogle engagerede repræsentanter fra både villa- og
bykvarteret, som for mere end et år
siden stillede hinanden. Vi ville gerne
noget mere fællesskab på tværs af de to
kvarterer, så hvorfor ikke starte med at
”slå pjalterne sammen” omkring et fælles beboerblad?
Det gjorde vi så! Egebjergbladet og Egebladet er nu fusioneret, og resultatet
sidder du med her.
Igennem knap et år har vi på tværs af de
to kvarterer holdt møder om formalia,
praktik, teknik og økonomi. I redaktionen har vi haft fokus på indhold, bladnavn, størrelse, redaktionel linje og
layout. Hvem gør hvad, og hvorfor gør

vi det? Hvordan får vi to hidtil separate
områder til at føle, at bladet repræsenterer alle?

Vi har ikke det entydige svar, men vi vil
som redaktion have fokus på at gøre
bladet vedkommende og informativt for
alle. Og måske lykkes det for os, på et
tidspunkt ude i den ikke så fjerne fremtid, at terminologierne ”bykvarter” og
”villakvarter” i stedet bliver til ”os i
Egebjerg”!
Rigtig god fornøjelse med hele Egebjergs blad, Egebjergbladet!
Mange hilsener
Charlotte Holtermann
Tidligere redaktør af Egebladet
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Hvem skriver Egebjergbladet?
Redaktør-tre-kløver
Af Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej

Det nye blad består af et redaktionelt
trekløver, der er en sammensmeltning
af redaktørerne fra det tidligere Egebjergbladet og det tidligere Egebladet:

Mette:
Bor på Bøndermosevej med min kæreste Anders og vores to børn – Ingrid,
der går i børnehuset Valhalla og Alfred,
der netop er startet i 2. klasse på Hareskovens Lilleskole. Jeg har været redaktør for det tidligere Egebjergbladet i fire

år, og er fast del af Egebjergklubbens
”Krea-klub”, hvor jeg beundrer andres
tricks med garn, og forsøger at følge
med. Ellers udfolder jeg også gerne min
kreative side ved symaskinen, i haven
eller bag kameraet.

Egebjerg har vist sig at være en hyggelig
lille landsby forklædt som ”endnu et
parcelhuskvarter”. Og Egebjergbladet
er godt til at binde det hele sammen og
invitere alle ind i fællesskabet med åbne
arme. Derfor er jeg også stolt af at være med til at få bladet fyldt, sat op og
sendt afsted.

Den nye redaktør-tre-kløver - fra venstre: Rikke, Mette og Charlotte.
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Rikke:
Bor også på Bøndermosevej, og har
gjort det i knap fem år. Jeg bor med
min mand Daniel, og vores børn Sofus,
som lige er startet i 0.klasse på Skovvejens skole øst og Lea, som går i børnehuset ved Skoven. I skrivende stund
venter vi i spænding på, om det er en
lillesøster eller lillebror, der gemmer sig
i maven.
Jeg har i samarbejde med Mette også
været redaktør på det tidligere Egeb jergb ladet de sidst e fire år.
Vores familie er flittige brugere af Egebjergklubbens tilbud i form af både familiespisning, ”krea-klubben, og hvad
der ellers er på programmet.
Vi er rigtig glade for at bo her i Egebjerg, og vi glæder os til at se vores
børn vokse op i dette skønne område.

Charlotte:
Har boet i Egebjerg i 21 år. Både i villakvarteret og i bykvarteret. Til daglig er
jeg folkeskolelærer på en skole i Værløse, hvor jeg pt underviser 8. og 9. klasse
i engelsk, geografi og biologi. Jeg har to
børn; en søn, der er flyttet hjemmefra,
og en datter som stadig bor hjemme.
Jeg har siden begyndelsen af 2016 været
redaktør på Fællesvirkets beboerblad,
Egebladet. Den tidligere redaktør gennem knap 16 år, Søren D. Andersen,
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ønskede at stoppe, men ingen ny redaktør meldte sig på banen. Da jeg syntes,
at vi stadig skulle have et beboerblad i
bykvarteret, og da jeg altid har gået
med en lille journalist i maven, valgte
jeg at melde mig på banen.
Jeg er rigtig glad for, at vi nu har slået
vores to beboerblade sammen til ét
blad, og jeg er super glad for den imødekommenhed, som Egebjergklubben
har vist overfor samarbejdet.

Hele holdet bag
Ud over de tre redaktører er der en
masse mennesker, der også på forskellige måder bidrager til, at bladet kan udkomme.
Bladet udgives og drives af de to beboerforeninger Egebjergklubben og Fællesvirket, som du kan læse mere om senere i bladet. Uden dem kunne bladet
ikke køre rundt – og meget indhold
handler da også om aktiviteterne, der
sættes op af de frivillige folk i foreningerne. Derudover har vi Dorte og hendes hold af udbringere, der i vind og
slud sørger for at bladet kommer ud. Vi
har Marie, der utrætteligt finder børneløjer til børnesiden, og vi har Frank, der
blandt meget andet holder øje med de
lokale forhold, også de mere tekniske,
så de kan komme med i bladet. Vi har
heldigvis også Lisbeth, der sørger for at

Egebjergbladet
styre og hjælpe vores annoncører – ja,
og vi har naturligvis vores gode annoncører, som vi skylder stor tak for bidraget til det lokale blad. Sidst men bestemt ikke mindst har vi alle jer læsere
og naboer, der jo også skriver ind, når I
har noget på hjerte.

Fællessang
Af: Birgitte Skottfelt, Egekrogen

Vær med til fællessang. Alle er velkomne! Sidst vi var samlet, havde Ole Mouritsen samlet og kopieret hele fire nye
sanghæfter - et kæmpe arbejde , som vi
sætter megen pris på.

Vision og redaktionel linje
Egebjergbladet er med til at skabe tilhørsforhold og en fælles identitet i den
lille by i byen, som Egebjerg er. Bladet
skal gøre det let at blive en del af sit
lokalsamfund og give naboer en fælles
viden, der gør det muligt at tale om de
ting, der sker i Egebjerg. Bladets historier skal oplyse om forhold, der har direkte betydning for os, der bor i Egebjerg. Desuden skal det give viden om
og lyst til at deltage i arrangementer,
som Egebjergklubben og Fællesvirket
afholder, og det skal være en udstrakt
hånd til dem, der selv vil tage initiativ til
aktiviteter i Egebjergklubben. Bladet
skal favne gamle og nye beboere – i alle
aldre.

Vi slæbte Oles flotte musikanlæg med
keyboard, mikrofon og to store højttalere over på legepladsen ved Fælleshuset og havde et par dejlige timer med
sang og musik.
Jo flere jo bedre
Kim Winther synger på Egely sammen
med en gruppe sangglade, som er glade
for at kunne synge med i Fælleshuset.
Fra Ole Mouritsens gamle kor kommer
nogle erfarne sangere, og så er vi ofte
en fra den gamle garde fra Egebjerg tilsammen kan vi synge igennem. Jeg
synes, vi lyder godt !
Vi tænker at mødes snart igen - måske
midt i september - planen er 17. september, hvis corona tillader det !
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Egebjerg Seniorklub
Af: Alice Thomsen, Bøndermosevej

Efter fem måneder mødtes vi igen
tirsdag den 4. august.
Der var gensynsglæde. Men bordopstillingen var anderledes end tidligere. Vi sad ved små borde med fire
ved hvert bord. Men bortset fra det
gik tiden – stort set – som tidligere.
Bodil optrådte med ”Konen med
æggene”. Til sidst knejser konen
med hovedet, så alle æggene ligger
smadret foran på hende på vejen.
Flemming sang en af John Mogensens gode sange.
Efter 4 timers hyggeligt samvær
pakkede vi sammen.
Af og til kikkede vi ud til børnehavebørnene, der legede lige uden for
vores dør.
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Tag på virtuel rundtur i Egebjerg
Af: Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade.

Der er sket meget med kortudviklingen
fra dengang, hvor Krak hvert år udgav
en ny ”Kort over ….”. Således findes
der i dag en korttjeneste, som helt ned
i små detaljer giver dig mulighed for
virtuelt at ”besøge” fjerne steder på
jorden.
Google Earth med den ekstra funktion
”Streetview” gør det fx muligt som
folkeskolelærer at udvide geografiundervisningen, så eleverne bedre forstår
jordens længde- og breddegrader samt
giver mulighed for at sende eleverne på
en lille smuttur til Harlem i New York i
engelskundervisningen.
Google Earth Streetview kan bruges til
at finde vej og danne sig et bedre overblik, inden man færdes på steder, hvor
man ikke er stedkendt, men tjenesten
kan også bruges ud i den lidt mere kuriøse genre.

Google-bilen i Egebjerg
Kigger man nærmere efter på en lille,
virtuel rundtur, opdager man nogle
gange nogle sjove eller spøjse scenarier
fra dagligdagen, som er blevet fanget i
lige præcis det øjeblik, hvor Googlebilen kørte forbi og tog et billede.

lidt interessant at se, hvordan bydelen
nogle steder ser meget anderledes ud
end i dag.

Varer på cykelstien

Kigger du rigtig godt efter på
Streetview, så finder du en lille spøjs
scene på Egebjerg Bygade. Scenen viser
en mand, som har været på indkøb i
Netto. På vej hjem på cykel er hans ene
pose enten gået i stykker eller faldet af.
I hvert fald er hans varer (fra ananas og
hårshampoo til agurk og meloner)
spredt over et stort område på cykelstien. Den stakkels mand har parkeret
cyklen og er i gang med at samle varerne op.

Her i Egebjergområdet har Googlebilen også været forbi flere gange i løbet af det sidste årti. Og det er faktisk
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Det har nok ikke været verdens bedste
dag for denne herre, men vi andre får jo
så mulighed for at trække lidt på smilebåndet. Skulle du tilfældigvis genkende
dig selv og har lyst til at fortælle historien, så hører vi gerne fra dig her på redaktionen.
Sidder du altså en dag og keder dig og
ikke kan finde på noget mere spændende, så prøv en virtuel tur i dit nærområde. Og finder du noget andet interessant
fra området på Streetview, så hører vi
også gerne fra dig. God fornøjelse.
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Google Earth kan enten
downloades som app eller
kan tilgås på:
www.earth.google.com/web
Streetview åbnes ved at klikke på den lille person nede i
højre hjørne. Herefter vil en
række blå linjer på kortet
dukke frem. Når man herefter trykker på en af stregerne, ”flyver” man ned på gadeniveau det pågældende sted.

Egebjergbladet

Egebjerg byttekæde
Af: Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade.

Hvis du en dag står og mangler en god
bog eller en ny film og er lidt træt af de
samme evindelige film, serier eller forfattere, som står og samler støv på dine
reoler, så er der nu en ny mulighed for
at få udvidet horisonten på toppen af
Egebjergs Spanske Trappe ved Agernstrædet. Og endda helt gratis!
Konceptet hedder ”Egebjerg Byttekæde”, og initiativtageren bag er Susan
Magnussen, som selv bor på Agernstrædet. Det er ganske enkelt: du tager en
ting fra et bord og stiller en ny i stedet.
Man må også gerne tage flere ting, men

det vigtigste er, at man selv stiller noget
tilbage, som andre kan få glæde af, så
bordet aldrig er tomt.

Landsbystemning i Egebjerg
Susan er forholdsvis ny beboer i Egebjerg og endte herude for lidt over et
år siden. ”Jeg er en af dem, der blev
ramt af Ellebo-skandalen. Da tiden nærmede sig for, at jeg skulle fraflytte de
nedrivningstruede bygninger, begyndte
jeg at kigge nærmere på de afdelinger,
som vi blev tilbudt som erstatning. Og
jeg faldt pladask for Egebjerg”, fortæller
Susan.
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”Jeg elsker den “landsbystemning”, der
er herude samt alle de grønne områder. Jeg faldt til med det samme og er
pludselig blevet engageret i lokalsamfundet, hvilket jeg aldrig har været før.
Allerede da jeg havde boet her et par
måneder, fik jeg arrangeret et loppemarked. Noget, som Corona desværre
har afskåret os fra at afholde i år.”

Gamle ting skal have nyt liv
I dagligdagen arbejder Susan i detailhandlen og bruger sin fritid på bl.a. film,
bøger og perler. Idéen til Egebjerg Byttekæde opstod tidligere i år, da hun sad
og kiggede rundt på sine ejendele. På
trods af en nylig flytning var der stadig
nogle ting i hjemmet, som hun ikke rigtig havde brug for længere.
”Jeg stod selv med en masse dvd’er og
bøger, som jeg egentlig bare gerne ville
af med. Men da jeg elsker at se ting få
nyt liv, ville jeg ikke bare smide dem
ud. Og når jeg har det sådan, så har
andre det sikkert også”, ræsonnerer
Susan i forhold til idéen om byttekæden. ”Og så har det selvfølgelig også
den fordel, at jeg selv får noget nyt.”
Første gang Susan satte Egebjerg Byttekæde i gang var i maj i år. ”Jeg startede
med at lægge lidt følere ud på Facebook
i forhold til, om folk ville synes om idéen, og da jeg fik positiv feedback, kastede jeg mig ud i det.”

På trods af at Susan selv havde nogle
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ting i overskud, som hun gerne ville af
med, så havde hun brug for noget mere
til byttekædebordet. ”Folk har været
super søde til at hjælpe, og første gang
kom de med bøger og dvd’er, så bordet
ikke var helt tomt.”

Byttekæden må gerne blive
større
Indtil nu har det også været muligt at
bytte CD’er, men interessen fra folk er
ikke stor, så nu skal den del afvikles. I
forhold til fremtiden for Egebjerg Byttekæde har Susan gjort sig nogle tanker.
”Foreløbig holder vi os til at bytte bøger og dvd’er. Det må efterhånden gerne blive en smule større, men ikke alt
for stort, da jeg jo selv skal opbevare
tingene fra gang til gang. Det kunne
ende med et mini-loppemarked ved
siden af, da der jo er god plads på begge
sider af den store trappe her på Agernstrædet”.
Byttekæden har nu været afholdt nogle
gange med ca. 1-1½ måneds interval.
Interessen er forøget, og for hver gang
bytter folk mere og mere. Da Susan
arbejder hver 3. weekend, er det dog
svært at finde et fast interval for afholdelsen af byttekæden, så skulle du være
interesseret i en tur forbi, er det en
god idé at holde øje med opslag i Facebook-gruppen ”Egebjerg, Ballerup”.
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Når skraldebilen har været der...

Af: Hans Møller, Egebjerghuse.

Siden papiraffaldsposerne for tre år
siden blev afløst af de sorte flerrumsbeholdere, bliver der jævnligt tabt og efterladt affald på gaden, hvor skraldevognen har holdt. Det må være beholderliften bag på vognen, der ikke fungerer
tilstrækkelig præcist. For nogle typer
affald ser det blot sjusket ud og lader
sig hurtigt fjerne, men tabte glasskår er
til fare for katte- og hundepoter, bare
barnefødder og cykeldæk.
En enkelt gang var der blandt skårene
en hel flaskebund med takker, som ville
kunne anrette skader som et partisansøm. Her er "fangsten" fra tømningen d.
29/7.
Jeg har flere gange anmeldt de tabte

glasskår på Vestforbrændings online
selvbetjeningssystem, men det sker der
ikke noget ved. Det kunne være at det
hjalp, hvis nogle flere anmeldte det tabte affald. Næste tømning af glas er d.
23/9 (i hvert fald her på Egebjerghuse),
og hvis du finder glasskår eller andet
affald på gaden, hvor skraldevognen har
holdt, kan du som nævnt anmelde det
online i Vestforbrændingens selvbetjeningssystem på siden:
https://selvbetjening.vestfor.dk/
En vejledning til selvbetjeningssystemet
finder du her: http://tiny.cc/vmlmsz
Vi kan håbe på, at det har en effekt,
inden dyrepoter eller barnefødder
kommer til skade.
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Fælleshuset har renoveret køkkenet
Af: Frank Damgaard, Kærvænget

Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8, har
henover sommeren renoveret køkkenet. For nogle af os er det den gamle
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 bygningen huser i dag Klub
Nord og en børneinstitution. Det er
kommunen, der ejer bygningen, og
kommunen sørgede for håndværkere til
renovering af gulv, EL og VVS. Bestyrelsen i Egebjerg Fælleshus har selv fjernet
det gamle køkken og malet vægge samt
opstillet det nye køkken.
Vi skrev i sidste nummer af Egebjergbladet. at planen var at genbruge et andet
køkken fra en anden bygning i kommunen, men den plan blev opgivet. Det
endte med, at Fælleshuset har anskaffet
et helt nyt IKEA-køkken, og heldigvis
havde fælleshuset økonomi til dette.

Den største forskel mellem det gamle
køkken og det nye er, at næsten alle de
nye skabe er med skuffer, så tilgængeligheden bliver meget lettere og overskuelig. Det giver dog den begrænsning, at
skufferne har en begrænset bæreevne,
så der kan ikke fyldes helt så meget ind
i skufferne som på hylderne i de gamle
skabe.
OBS Fælleshuset kan altid bruge nye
frivillige evt. også til den arbejdende
bestyrelse. De laver et kanon godt arbejde med at holde fælleshuset kørende, så vi andre kan afholde arrangementer eller låne lokalerne.
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Vil du være med..?
Af Per Bo Jensen, Tranemosevej

Til fælles indkøb af hønsefoder og lign.
Vi er efterhånden en del i Egebjerg,
der har den fornøjelse at holde høns.
Så vi er et par stykker, der har snakket
om at lave et fælles indkøb af fx økologisk fuldfoder og økologisk korn.
Hvordan organiserer vi det, hvad skal
vi købe og hvor? Og hvad der ellers
kommer op, fx gode historier, som
den om min gamle ven i Odense, der
havde sin tamme dværghøne med til
møderne i fodboldklubben, den hed
Suppe, den er vist ikke mere.
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Morgenbrød leveret på dørtrinnet
Af: Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade

Ungdommen kan stadig! Det har en 14årig dreng, Daniel Paaske fra 7.K på
Egebjergskolen, med sin nystartede
forretning ”Daniels Morgenbrødsservice” netop bevist.

Konceptet er, at man bestiller sit morgenbrød hos Daniel senest lørdag, og så
står der frisk morgenbrød på dørtrinnet, når man vågner op søndag morgen.
Man kan bestille, hvis man bor i Egebjerg, Klanparken eller Digterparken.

ikke så mange muligheder for at tjene
sine egne penge”, fortæller Daniel, ”Så
jeg har længe gået og tænkt over, hvad
jeg kunne finde på for at tjene nogle
lommepenge. Og da vi ikke har nogen
bager i umiddelbar nærhed, samtidig
med at der er en del beboere her i området, som ikke har bil, så de lige selv
kan køre i Føtex fra morgenstunden,
besluttede jeg at se, om der kunne være nogen, der havde lyst til at få morgenbrødet bragt til døren mod et mindre leveringsgebyr”, fortsætter han.

”Når man er 14 år gammel, er der jo
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Sparer sammen til en cykelanhænger
Og det var der. Selvom forretningen er
helt nyetableret, går det rigtig godt.
Endda så godt at nogle kunder har efterspurgt levering om lørdagen også.
Det overvejede Daniel at sætte i gang,
men han måtte erkende, at han én gang
om ugen har behov for at sove længe,
så derfor er der ikke levering af morgenbrød lørdag.
Daniel sparer sammen til en cykelanhænger. ”Den skal jeg bruge for at have
plads til al morgenbrødet, for det fylder
jo lidt”, fortæller han.

senest lørdag kl. 18.00. I beskedfeltet
skal du angive navn og adresse og notere hvilke rundstykker, der ønskes
(grove, hvide el. blandet. Hvis intet angives, leveres en blandet pose). Ved
stort morgentilbud angives også kageønske (Dagmartærte eller snegle).
Når pengene er modtaget, bekræftes
leveringen på SMS med et OK, og så
kan du vågne op søndag morgen til frisk
morgenbrød leveret ved døren. Du kan
se og like Daniels side på Facebook,
som hedder ”Daniels Morgenbrødsservice”.

Daniel er i øvrigt meget glad for den
positive modtagelse, hans initiativ har
fået. ”Jeg har modtaget flere SMS´er fra
kunder, der har fortalt, hvor dejligt det
er at kunne åbne døren, og så står der
morgenbrød klar. Der er også en sød
dame, som har skrevet en fin bedømmelse af mig i den lokale Facebookgruppe. Det gør mig glad og er helt klart
med til at give mig lyst til at gøre det
endnu bedre. Derfor overvejer jeg på
et tidspunkt måske at udvide sortimentet, så mine kunder også kan bestille
smør, ost, juice og lignende produkter
til morgenmaden”, slutter han af.

Der er to størrelser morgenmadspakker, du kan bestille.

Bestilling

Daniels Morgenbrødsservice
Mobilepay: 31360602

Hvis du skulle ønske at bestille morgenbrød leveret af Daniel, så foregår det
ved at overføre betaling via MobilePay
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Lille morgentilbud:
5 blandede rundstykker
2 snegle
Inkl. levering kr. 50,-

Stort morgentilbud:
10 blandede rundstykker
1 groft rugbrød
1 Dagmartærte eller 5 snegle
Inkl. levering kr. 75,-

Egebjergbladet
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Egebjergklubben og Fællesvirket
Af: Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade og
Mette Herold, Bøndermosevej
Når nu hele Egebjerg får ét fælles beboerblad, er det nok en god idé at bringe
lidt baggrundsinformation omkring Egebjergklubben og Fællesvirket, som hidtil
har udgivet hver deres beboerblad.
Fællesvirket
I midten af 1980’erne erhvervede Ballerup Kommune arealerne, hvor den
gamle Egebjerggaard lå. Formålet med
erhvervelsen var at udvikle området til
en spændende, alternativ bydel, hvor
boligerne skulle bryde de gængse normer for byggeri og give variation, identitet, oplevelser og liv. Byggeriet skulle
ske i etaper.
Man ville gerne have de kommende
beboere med i udviklingen, og derfor
blev der nedsat en brugergruppe, der i
begyndelsen bestod af 14 repræsentanter fra boligselskaber, skole og institutioner, nabogrundejerforeninger, erhvervslivet og en andelsboligforening.
Efterhånden som de forskellige etaper
blev realiseret, blev sammensætningen
også ændret i brugergruppen, så de
egentlige beboere og brugere af området deltog.
I efteråret 1993 tog repræsentanter for
de etablerede boliggrupper initiativ til at
danne et fælles samarbejdsorgan, som
fik navnet ”Fællesvirket”, fordi folk skulle arbejde i fællesskab. Fællesvirket skul-

le tage sig af fælles, interne anliggender
og være bykvarterets talerør i forhold
til Ballerup Kommune og øvrige myndigheder. Fællesvirket blev et supplement til samarbejdet med den oprindelige brugergruppe, som fortsatte til fjerde og sidste etape var udbygget.
Alle boliggrupper, uanset ejerforhold og
størrelse, er i dag repræsenteret i Fællesvirket, der tidligere har arrangeret
mange aktiviteter for områdets beboere. Det arbejder også for tryghed og
god vedligeholdelse af området. Fællesvirket begyndte i 1998 med at udgive
det fælles beboerblad Egebladet, som i
stil med Egebjergbladet altid har lagt
vægt på at bringe lokale nyheder fra
kvarteret. Egebladet udkom sidste gang
i november 2019.
Egebjergklubben

”Initiativet syder og bobler lige
under overfladen i alle hjørner af
Egebjergkvarteret. Nogle steder
er det allerede kommet frem i
dagslyset: børnenes boldbane,
beboerfesten, undervisningstilbud i de nye skolepavilloner,
henvendelse til kommunalbestyrelsen om svømmebad og andre
udtryk for privat initiativ. Mange
ønsker om større samkvem og
flere faciliteter, så tiden må være
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ind til dannelsen af en egentlig
BEBOERKLUB”
Sådan stod der i det første Egebjergblad
fra 1969. Og dén beboerklub blev til
Egebjergklubben. En klub, der samlede
alle beboerforeningerne i Egebjergområdet.
Dengang var der fuld fart på, og familier
strømmede til det nye område, hvor
det for kort tid siden var blevet muligt
at bygge helårsboliger. Stifterne af Egebjergklubben havde en stor skabertrang, de var initiativrige, håbefulde og
de grundlagde en ånd, der stadig mærkes i dag, når man flytter til området.
Egebjerg er ikke bare et kvarter i en
forstadskommune, det er et område
med sjæl og engagement.

Egebjergklubben er skabt, så områdets
beboere kan komme hinanden ved, og
det er stadig det, der er klubbens formål og virke.
I årene efter stiftelsen voksede antallet
af familier (og børn) i området, og den
skole, der oprindeligt blev grundlagt,
blev for lille. Da en ny skole blev rejst,
blev skolebygningen tom. Her bød Egebjergfolket ind til kommunalbestyrelsen
og fik en ordning, så de kunne overtage
de gamle bygninger. Det er nu Egebjerg
Fælleshus, der rummer mange af de
aktiviteter, som Egebjergklubben arrangerer. Fælleshuset er en forening i sig
selv, men der er et tæt fællesskab mellem Egebjergklubben og -fælleshuset.
I fælleshuset afholder Egebjergklubben
arrangementer som familiespisning og
torsdagscafé, hvor det er muligt at
Side 24

GRUNDEJERFORENINGER I
EGEBJERGKLUBBEN
Gadehusene
Egebjerghusene
Tranemosen
Egebjerghøj
Egebjerglund Nord
Pilehøj
Skovbo
Egekrogen
Aagesdal

komme ned og hilse på sine naboer
over en kop kaffe eller et krus øl. Med
jævne mellemrum er der krea- og sangaftner. Ved fastelavn inviterer Egebjergklubben indenfor i Fælleshuset til ninjaer, Elsaer, supermænd, fantasifulde dyr
og andre udklædninger.
I dag består Egebjergklubben af 10
grundejerforeninger, der stort set dækker samtlige boliger på Ballerup-siden
op mod Hareskoven, langs Syvendehusevej og op til ring 4.
Egebjergklubbens bestyrelse arbejder
hele året på at skabe muligheder for at
mødes omkring forskellige aktiviteter.
Derudover er der en række hjælpere,
der går til hånde ved nogle af arrangementerne. For eksempel sidste år, da
Egebjergklubben fejrede sit 50årsjubilæum.
Egebjergklubbens arrangementer kan
ses på egebjergklubben.dk,

Egebjergbladet

Tårnsøen lider, når vi fodrer ænderne
Af: Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej
Det er hyggeligt at gå en tur om Tårnsøen. Ikke mindst sammen med børnene, Der er garanti for at se svaner, ænder og blishøns…, men lad brødet blive
derhjemme, for de gode hensigter kvæler søen og tiltrækker rotter.

For mange ænder
Fejlernærede ænder vralter omkring, og
der er mange. Flere end den lille sø kan
klare, hvis den skal opretholde sit økosystem.
De mange ænder bliver nemlig tiltrukket af andefodring, men de spiser også
søens undervandsplanter, hurtigere end
planterne kan vokse og formere sig.
Det er et problem, fordi planterne normalt ilter vandet i søen, og det er samtidig skjulested for andre smådyr i søen,
som igen er føde for fiskene. Men med
for mange ænder kan det naturlige
kredsløb ikke køre rundt.

For meget brød
Ænderne snadrer i det beskidte vand,
og ænser ikke det halve franskbrød, der
ligger i kanten. De er stopmætte, og det
brød, de har i maven kommer ud igen
med et højt niveau af næringsstoffer.

Næringsstoffer får algerne i vandet til at
vokse og gør vandet grønt og uklart.
Den ilt, der er tilbage i søen, er på
overarbejde for at nå at nedbryde brød
og andeafføring. Og det kan medføre
iltsvind.
Hjælp søen—stop fodring
Lad os hjælpes ad med at genoprette
søen: Stop med at fodre ænderne.

Side 25

Egebjergbladet

Side 26

Egebjergbladet

Parkering på vejene i Egebjerg
Af: Frank Damgaard, Kærvænget

OK med bil på fortovet

Husk at trailere, campingvogne og andre påhængskørertøjer under 2000 kg
højst må parkere 24 timer på offentlig
vej.

Og så til det positive for de firhjulede, i
Ballerup må vi godt holde med bilen
delvist på fortovet, men ikke over
cykelstien.

For påhængskøretøjer over 2000 kg må
der IKKE parkeres mellem kl. 19.0007.00, undtagen hvis det er tilladt ved
særskilt afmærking.

“Inden for tættere bebygget område kan et
køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg standses eller parkeres
delvist på fortov med maksimalt halvdelen
af køretøjet og højst to hjul i køretøjets
længderetning, såfremt dette ikke er til
fare eller ulempe for færdslen på fortovet.”

Så trailer og campingvogn skal langtidsparkeres på egen grund eller egnet
parkeringsplads.
Alternativt kan man købe et “tippebeslag” så trailer kan opbevares på
siden så den ikke fylder meget i indkørsel eller carport.

Husk ved parkering af bil at holde ti
meter afstand til kryds og fem meter til
udkørsel fra cykelsti/gangsti eller
fodgængerovergang.
Se mere på egebjergklubben.dk/links
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Fælleshaven Nordbuen –
et fællesskab på 3. år

Luftfoto af fælleshaven, april 2020 - Foto: PBJ Luftfotos Birger Lund

Af: Per Bo Jensen, Birkemosevej.

Vi startede fælleshaven i slut april 2018
med tilskud fra Ballerups borgermillion.
Ideen med fælleshaven er at skabe et
fællesskab for alle i Egebjerg og samtidig
dyrke økologiske grøntsager på en bæredygtig måde. Fællesskabet dyrker vi
ved at mødes til arbejde i haven, at lave
fællesspisninger, at mødes i grupper for
at planlægge arbejdet. Princippet i haven
er at vi dyrker lange bed med hver deres afgrøde(r) og så høster vi fælles fra
alle bed.
I april 2018 var fælleshaven bare et
stykke af den mark, Grantoftegård havde dyrket økologisk siden omkring
2001. Med de midler vi fik fra borgermillionen var vi seks husstande, der gik i
gang med at forvandle de ca. 3.500 m2
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jord til en fælleshave.
Siden er der sket ufatteligt meget. Vi er
nu ca. 25 husstande i foreningen fra
hele Egebjerg og vi har omkring 40 bed
på 25 meter i gang plus et stort drivhus.
Vi har fået lagt vand ind og investeret i
drypvandingsanlæg. Der er honningbier
og kyllinger, en skovhave på vej med en
fiskedam (dog uden fisk :-) ). Bordebænkesæt til fælleshygge og en masse forskellige blomster.
Fælleshaven giver os gode afgrøder som
vi selv har dyrket under giftfrie forhold,
og mange har fået øjnene op for at spise mere grønt og lært nye grøntsager at
kende. Vi inspirerer hinanden lidt, og så
har vi fået Joanna i haven, som gerne vil
lære os at fermentere grøntsager og

Egebjergbladet
dermed en ny måde at nyde dem på.

der.

Jorden i haven er ret leret og dermed
bliver den i tørkeperioder også umanerlig hård. For at forbedre jorden sår
vi efterafgrøder i september/oktober
som skal tilføre jorden struktur og også
næring fra nitrogen samlende planter.

Et spændende princip, men nok også
lidt langhåret. Så vi er stadig ved at finde en balance. Bevaring af jordens
struktur og kulstof betyder også at vi
ikke graver i haven og at det er forbudt
at gå i bedene. Forhåbentlig vil disse
metoder på sigt betyde at jorden får en
bedre struktur, og derved bliver lettere
at dyrke.

Herved undgår vi også at jorden kommer til at stå bar om vinteren. Til foråret bliver efterafgrøderne fræset eller
skuffet ned i jorden til fladkompostering, så vi tilføjer jorden mere humus.
Vi prøver at begrænse brugen af dyrekompost, for at fremme det svampenetværk der findes i jorden, og som i princippet skulle kunne hjælpe planterne
med at få næring fra områder som planterne ikke selv kan nå med deres rød-

I drivhuset starter vi alle de afgrøder,
der ikke skal sås direkte i jorden. I år
har det især været et bredt udvalg af
kål, forårsløg og porrer, blad og knoldselleri, fennikel og diverse græskar. Efter at planterne er kommet ud er huset
blevet fyldt med især tomat og agurkeplanter. I år har vi været ret udfordret

Arbejdsdag i fælleshaven, juni 2020 - Foto: Kaali Kristian Olsvig
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Annonce?
Egebjergbladet søger lige nu
annoncører til det nye blad.
Som annoncør kommer du ud
til (næsten) alle husstande i
hele Egebjerg. Samtidig støtter du de lokale aktiviteter i
området.
Vi hjælper gerne med layout.
Se priser og kontaktmuligheder på s. 2
Egebjergbladet
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af både snegle og fugle, der går på rov i
især vores kålbede. Ret træls og en
udfordring for næste år. Vi prøver at
lade en masse af de vilde blomster og
urter stå i de områder, som vi ikke dyrker for at give plads til en masse insekter, men det giver også den udfordring
at det er gode steder for sneglene at
gemme sig

Haven er organiseret med bedgrupper.
Syv bedgrupper i år med 3-4 husstande
i hver. Hver gruppe har fået et antal
bed, som de skal tage vare på, og er
også ansvarlige for at åbne bedene for
høst, når den tid er. Det er nyt for os
alle sammen så vi er stadig ved at finde
ud af, hvordan vi gør det bedst.
Derudover har vi også grupper, der går
på tværs af bedgrupperne, her har vi
organiseret alle de fælles opgaver, såsom en drivhusgruppe, en kompostgruppe, en grøntsagsgruppe (indkøb af
frø osv.) med flere, men vigtigst af alt
også en festgruppe.
For ud over grøntsagerne er fællesskabet en vigtig drivkraft i haven. Fælles-

skabet har, lige som for alle andre, lidt
under corona-krisen, og vi har ikke
været lige så meget fælles, som vi plejer.
Men vi prøver med en havefest, har
holdt Sankt Hans og et par fællesspisningerne er det også blevet til. Vi har
prøvet at lægge tirsdag, som den dag
hvor vi hver især går i haven og arbejder, og skal nok bruge en dag til.
Vi er en blandet flok med folk i alle
aldre og herkomst. Der er kommet
flere børnefamilier til, og det er fedt at
se hvordan børnene glæder sig til at
komme i haven og finde de ting de godt
kan lide. For nogle har det ligefrem
været den unge i familien, der har drevet dem derop, efter at have snakket
med venner, som også var med. Vores
alderspræsident er Elise, som er med til
at fylde haven med alle mulige andre
spiselige urter og blomster. Og så er
der alle os ind i mellem.

Kig meget gerne ind, hvis I kommer
forbi haven, den ligger ved den sti, der
starter på Birkemosevej og ender på
Nordbuen. Ellers besøg os på facebook,
Fælleshaven Nordbuen 1.
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Familiespisning
Af: Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej
Egebjerg Fælleshus har i den sidste
håndfuld år holdt familiespisning sidste
torsdag i hver måned.
Konceptet er enkelt: Meld dig og din
familie til mad, kom og spis, tag hjem
igen. Ungerne leger med hinanden på
legepladsen, flere kender allerede hinanden fra børnehuse eller skoler. Er du
ny i kvarteret er det en alletiders mulighed for at møde dine nye naboer.

Børnefamilierne blev lokket ud
Da Familiespisning startede op, var det
med den slet skjulte dagsorden at lokke
flere af de nytilflyttede familier—også
dem med børn—ind i kvarterets fællesskab omkring Egebjergklubben. Der
blev lokket med frie rammer og mulighed for at komme, deltage og gå igen—
de med mere tid tog køkkentjansen og
vaskede op bagefter.
Og det er blevet en succes.
Faktisk er familiespisning blevet så populært, at man skal være ude i rimelig
god tid, hvis man vil sikre sig en plads
ved bordet.

Kun for Egebjergklubbens beboere?
Ja, desværre. Indtil nu er det kun deltaSide 32

gere fra grundejerforeningerne i Egebjergklubben, der har adgang til Fællesspisning. Misundelige blikke er blevet
kastet, og enkelte har sneget sig med
udefra. Men festen er endnu kun for de
indviede.

Men nu da bladet når længere ud, og
Egebjerg på den måde samles lidt
tættere, kan det da være, at der kan
komme mulighed for at åbne arrangementet op?

Fuldt booket og brug for hænder
Spørgsmålet er, om vi bliver for mange,
og om ventelisterne bliver for lange.
Familiespisning er allerede nu på udkig
efter nye frivillige. For der er brug for
ekstra hænder allerede, som det ser ud
nu.
Så kunne du tænke dig at hjælpe til
med Egebjergs måske største sociale
begivenhed? Det behøver ikke være
hver gang, men måske et par gange om
året?
Så
skriv
gerne
til
kasserer@egebjergklubben.dk,
eller
kom forbi og tal med os til fællesspisning.
Hvem ved: Måske bliver det med tiden
muligt at lave endnu en familiespisning? Og så kan vi lettere åbne op for
vores venner fra Fællesvirket. Måske

Egebjergbladet
kan der arbejdes på at konceptet kopieres og afholdes i lokaler i bykvarteret?

Corona

Men det er så absolut ikke nødvendigt
at komme til familiespisning for at lege
med—børnesiden må ALLE deltage i :)

Intet, der rimer på ”samling i grupper”,
er til at stole på for tiden på grund af
Corona. Heller ikke familiespisning.
Derfor har der også været en længere
pause, ligesom vi må henvise alle til at
tjekke en ekstra gang på egebjergklubben.dk, når vi nærmer os dagen. Vi kan
blive nødt til at aflyse igen.

Børnesiden: En herlig tradition
I midten af Egebjergbladet finder du
”børnesiden”. Den er en del af familiespisningskonceptet. Alle børn, der har
udfyldt børnesiden, og som deltager i
Familiespisning er med i lodtrækningen
om en lille overraskelse.

Katinka var vinderen i lodtrækning om udfyldte
børneside til familiespisning i august 2019

Næste familiespisning
Torsdag 24. september 2020 kl. 17:30 i Egebjerg Fælleshus. Se menu på egebjergklubben.dk. Maden er som sædvanlig klar kl. 17.30, og forældrene kan gå hjem og putte børn, når I er færdige med at spise. Vi andre hjælpes ad
med oprydningen.
Der er vand på bordene, og du kan købe øl/sodavand/vin til rimelige priser.
Tilmelding med antal personer (voksen/barn/baby) og adresse senest mandag d. 21.
september til familiespisning@egebjergklubben.dk Bidraget er 30 kr. pr voksen og
10 kr. pr barn på 2-11år. Der vil komme e-mail med link til betaling via MobilePay
for at bekræfte tilmelding.
HUSK: Grundet begrænsning i antal deltagere er arrangementet fortrinsvis for beboere i grundejerforeningerne bag Egebjergklubben.
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Arbejdsdag:
Bøndermosestien

Lørdag den 19. September kl. 10.30
samles vi til en arbejdsdag i naturens
tegn. Det er nemlig tid til at klippe
grene og ordne stien, der forbinder
Bøndermosevej med Ågesdalsvej.
Det er nogenlunde ét år siden, at
naboerne i Aagesdal Grundejerforening blev enige om at gøre en holdindsats for at bevare en grønne kile
og vores fælles kig ind til Bøndermosesøen. Første arbejdsdag blev god,
og vi glæder os til at gentage succesen. Uden gift, naturligvis.
Har du spørgsmål eller vil du gerne
have en reminder om arbejdsdagen,
så skriv til Signe Sønderskov på signesonderskov@gmail.com
Afsæt en times tid til en god sags
tjeneste. Det er hyggeligt og hurtigt,
når vi er mange… og det er naturligvis ikke et krav, at du bor i Aagesdal :)

Mette Herold Pedersen, på vejene af
Bøndermosestiens venner

Hjertestarter
i Fælleshuset
I Fælleshusets køkken er der
en hjertestarter.
Denne er tilgængelig når Fælleshuset og/eller Fritidsklubben har åbent. Fritidsklubben
har en nøgle til køkkendøren i
Fælleshuset.

Villaejer: Få Fiberbredbånd i
Egebjerg
Af: Frank Damgaard, Kærvænget

Det ser ud til at Gigabit er interesseret i at grave fiber i området, hvis der
er nok interesserede.
Så vi kan stadig bruge nye interessetilkendegivelser.
For dem, der ikke allerede har meldt
om interesse til Jørn Ishøi eller via
facebookopslaget før sommerferien,
så kan email om fiber-interesse også
sendes til:
sekr@egebjergklubben.dk,
Husk navn, adresse og grundejerforening og vi samler listen.
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Modne kvinder
Tirsdag den 15. September kl. 13.00 er det atter tid til at kunne mødes til en
hyggesnak og lidt spiseligt i fælleshuset.
Prisen er 100.00 kr. som dækker mad, (smørrebrød og ost) kaffe, te og lidt
sødt.
I bedes selv medbringe drikkevarer til maden.
Tanken med disse sammenkomster er at mødes med andre, få en god snak, et
godt grin og så er det ganske uforpligtende.
Hvis du har lyst til at deltage, så tilmeld dig og betal til mobilepay 20575910,
Karin Thorsen.
Tilmelding og betaling senest den 8. september 2020
Med venlig hilsen
Lotte og Karin

BOLIG
SØGES
Familie med 2 voksne
børn søger bolig med
have til leje eller fremleje senest 1.11.2020. Vi
har tidligere boet i Egebjerg og savner Jer.
Henvendelse til:
Susanne Køber på tlf.:
60 80 77 30.
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En smuk guldsmed
Jeg var ude at plukke hindbær - og se - så
sad der denne flotte guldsmed.
Hilsen Bodil Ringsmose.
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KONTAKTOVERSIGT
Egebjerg passer på Egebjerg
Hvis du oplever indbrudsforsøg, hærværk eller drengestreger
kan du bruge denne kontaktliste/oversigt som vejledning.
112 - AKUT
Hvis du ser eller oplever noget som kræver hurtig handling fra
politi/brandvæsen/ambulance
114 - Andet
Hvis det ikke haster her-og-nu, fx hvis du kommer hjem og ser
at der har været indbrud
Vagtcentralen i Rødovre/Albertslund
43 86 14 48
Vores lokalpoliti - Københavns Vestegn
72 58 74 14
Gitte L. Dalskov (Fagkoordinator). Gitte kan hurtigt kontakte
vores ”egne” lokalpolitifolk: Ole B. Hovøre & Sonny S. Singh
Ballerup Vagtkorps
44 77 34 34
Hvis du oplever optakt til hærværk eller ”uro” omkring skolen
eller andre institutioner
Du er også meget velkommen til at kontakte SSP-samarbejdet
eller Ungerådgivningens opsøgende Team, hvis du fx gennem
noget tid oplever grupperinger af unge, som med deres adfærd
skaber en atmosfære af utryghed og uro:
72309571 Linda Liebst Nielsen, SSP konsulent (lin4@balk.dk)
44773205 Erik Hansen, Afsnitsleder Ungeindsatser eha@balk.dk)
Kontakt også gerne din foreningsformand/beboerrepræsentant,
som har fået direkte mobilnummer til vores ”politibasser”, Ole
og Sonny, så der hurtigt kan følges op på problemets omfang.
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Nyttige telefonnumre i Egebjerg og omegn
Af: Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade 79

Herunder finder du nogle nyttige telefonnumre, som du måske kan få brug for i
din dagligdag.
Hvis du synes, at der mangler nogle institutioner eller numre, er du meget velkommen til at melde det tilbage til os i
redaktionen.
Fællesvirket
Therese Hedal
Kirsten Christiansen

2088 9889
2812 7200

Børnehuse
Vuggestuen Sydpolen
Børnehaven Nordpolen
Ved Skoven
Valhalla i skoven

4477 1606
4477 1621
4477 1891
4477 3526

Skovvejens Skole
Afdeling Egebjerg
BFO Egebjerg
Afdeling Højager
BFO Højager
UU-vejleder, Egebjerg
Tandklinik

4477 3370
4477 1710
4477 3640
4477 2526
4016 1242
4477 3890

Klub Ballerup Nord
Byggelegepl. Rosendal 4477 1718
Fritids– og ungdomsklubben Nordbuen
4477 2077
Fritids– og ungdomsklubben Lundegården 4477 2565
Plejecenter Egely
Plejecenter Egely
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4477 3095
4477 3400

Andre skoler/institutioner
Hareskovens Lilleskole 44988210
Kasperskolen
4477 6261
Borupgaard Gym.
4465 6622
Talent 10, Ballerup10.kl. 3388 0300
NEXT
3888 0000
Ballerup Kommune
Ballerup Kommune
Ballerup Familiehus
Jobcenter Ballerup
Brydehuset

4477 2000
4477 2177
4477 6500
4477 3737

Politi og vagt
Vestegnens politi
Ballerup Vagtkorps

4386 1448
4477 3434

Vestforbrænding
Tømning af sorteringscontainere
og varme og affald
7025 7060
Ballerup GenbrugsStation
7022 4010
Værløse GenbrugsStation
7022 4010
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Aktiviteter i Egebjerg
September 2020
Torsdag 3.9

Café og Krea

Egebjerg Fælleshus

Kl. 1930-22

Torsdag 10.9

Café

Egebjerg Fælleshus

Kl. 1930-22

Torsdag 17.9

Sangaften og café

Egebjerg Fælleshus

Kl. 1930-22

Onsdag 23.9

Deadline, Egebjergblad

Torsdag 24.9

Familiespisning (kun for Egebjerg Fælleshus
Egebjergklubben)
Café

Kl. 17.30
Kl. 1930-22

Oktober 2020
Torsdag 1.10

Café og Krea

Egebjerg Fælleshus

Kl. 1930-22

Torsdag 8.10

Café

Egebjerg Fælleshus

Kl. 1930-22

Torsdag 29.10 Familiespisning (kun for Egebjerg Fælleshus
Egebjergklubben)
Café

Kl. 17.30
Kl. 1930-22

Kender du en begivenhed i Egebjerg, som skal med på
kalenderen?
Skriv til bladet@egebjergklubben.dk
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