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Leder
Et af mine store ønsker som barn og
ung teenager i 80’erne var at deltage i
Halloween.
Dengang var det en begivenhed, som
kun eksisterede i USA, så det var først
som 20-årig, under et ophold i landet,
at jeg endelig fik mulighed for at deltage. Jeg var dog noget flov, for det var
ikke normalt, at folk på min alder rendte rundt og bankede på døre og råbte
”Trick or treat”. Jeg var dog ret insisterende i forhold til at deltage, så jeg iførte mig et stort og helt dækkende M&Mkostume, så ingen kunne se, hvor gammel jeg i virkeligheden var.
Min Halloween-oplevelse var fantastisk!
Jeg fik én på opleveren samt adskillige
kilo slik og chokolade med hjem i posen, og den dag i dag er jeg enormt glad
for, at jeg fik prøvet ”the real deal”.
Halloween er jo ikke en tradition, som
mange af os voksne har fået ind med
modermælken. Derfor skiller den også
lidt vandene mellem dem, som synes,
det er en fantastisk begivenhed og dem,
som synes, den ikke hører hjemme i
Danmark. For mig personligt er der
intet religiøst over Halloween. Det er
udelukkende en sjov fest midt i en temmelig trist årstid, hvor det bliver mørkere, vådere og koldere. Derfor byder
jeg med glæde Halloween velkommen

hvert år d.
31. oktober.
I dag står jeg så på den anden side af
døren og tager imod Egebjergs børn
med det håb, at jeg kan være med til at
give dem en lige så fantastisk oplevelse,
som jeg havde som 20-årig. Derfor har
jeg slik klar og pynter huset op udenfor
med diverse ”skrækindjagende” uhyrligheder.
Man kan dog synes, hvad man vil og
vælge at deltage eller lade være, men
skal vi ikke blive enige om, at vi voksne
i hvert fald ikke skal tage glæden fra
børnene ved at møde dem med sure
miner, når de banker på en dør, hvor
deres besøg er uønsket?
Vi bringer i dette nummer en artikel
om, hvordan du kan vise din deltagelse i
Halloween, og så har vi nogle forslag til
Corona-venligt slik. Hav en rigtig festlig
Halloween, og forhåbentlig er endnu
flere Egebjerghusstande med i år.
Mange efterårshilsener
Charlotte Holtermann
Redaktør
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100 års fødselar i Egebjerg
I dag, den 11. september 2020, rundede
en fantastisk kvinde endnu et skarpt
hjørne. Lizzie fylder 100 år.
Man møder hende ofte susende afsted
med sin rollator på vej til bussen eller
på indkøb. Lizzie er et menneske, man
ikke kan undgå at holde af.

Kære Lizzie. Stort tillykke
med din store dag.

Kærlig hilsen Sanne Samuelsen.
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Gåklubben Egebjerg

Af: Ulla Appelgren, Bøndermosevej 23

Gruppen har eksisteret i lidt over et år.
Det er Yvonne, som er initiativtager.
Hun har oprettet Facebookgruppen
"Gåklubben Egebjerg (Kildesvinget/
Skovvej)". Det er også hende, der planlægger og fører an på de dejlige ture.
Gå ind på gruppen, og se nogle af de
dejlige fotos fra turene.
Om sommeren, og så længe der er lyst
nok, går vi i skoven og på engene. Om
vinteren foregår turene rundt om i villakvartererne.
Pt. er der 70 medlemmer i gruppen,
men der er i gennemsnit 10-20, der
møder op. Vi overholder selvfølgelig
aktuelle COVID-19 regler. Har man de
mindste symptomer, så bliver man
hjemme. Bliver vi for mange, deles
gruppen op i to.
Ud over at nyde gåturen og naturen så
har vi det rigtig hyggeligt med snak på
kryds og tværs. Det udvikler sig også
Side 6

indimellem til andre hyggearrangementer fx. har der været en Snapse smage
gåtur (snaps med smag fra naturen),
sæsonafslutning på Skovlyst med en
enkelt øl/sodavand og tapas hygge.
Du kan finde Facebookgruppen ved at
søge efter:
Gåklubben Egebjerg (Kildesvinget/
Skovvej)
Den første Facebook
post fra Yvonne som
startede det hele
(juni 2019):

Hvis du synes, fjernsynet er kedeligt, og
mangler du nogen at gå tur med, så
mød op tirsdage på hjørnet af Kildesvinget og Skovvej kl. 18:30. Vi går 4-5
km ca. 1 timen. Ingen tilmelding, bare
mød op. Vi går uanset vejret. Alle er
velkommen. Her er mulighed for at
træffe nye mennesker og få en sludder
om løst og fast.

Egebjergbladet

Godt Naboskab: Bøndermosestien
Af: Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej

Lørdag d. 19. september mødtes 11
folk for at holde ukrudt, rødder og buske nede, så vi alle kan gå på Bøndermosestien. Den yngste var 4 år, den
ældste pensioneret, så aldersspredningen var stor. Mange havde haveredskaber, hækkeklippere eller trillebøre med,
og i fællesskab blev stien gjort efterårsklar. Det tog kun lige godt en time, så
kunne gruppen give sig selv og hinanden
albue-klap og gå hver til sit.
Det er en rar fornemmelse at lægge lidt
fysisk arbejde og se den store forskel,
når mange bidrager. Derudover er arbejdet også en god anledning til at møde sine naboer.
Efter knokleriet med Bøndermosestien
tog gruppen også en kraftig beskæring
af træet for enden af Bøndermosevej.

Vil du være med?
De frivillige stipassere er mest fra Aagesdal
Grundejerforening, hvor stien ligger. Er du
interesseret i at være med, så kan du skrive en mail til Signe Sønderskov, der med
jævne mellemrum sørger for at indkalde
flokken, når stien trænger. Det sker 2-4
gange om året alt efter behov.
Skriv til: signesonderskov@gmail.com

Bøndermosestiens venner
Bøndermosestiens Venner blev etableret, da den lokale ildsjæl, som tidligere
sørgede for at holde ukrudtet nede, gik
bort. Pludselig kunne man se det store
arbejde, som manden på frivilligt initiativ havde lagt. Skulle stien omkring Bøndermosesøen bevares, måtte andre
træde til.

Til venstre er holdet i gang. Til højre ses det flotte resultat. Foto: Signe Sønderskov
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Repræsentantskabsmøde i Fællesvirket
Af: Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade
Corona-virussens indtog i Danmark har
sendt mange arrangementer til tælling.
Således måtte også Fællesvirkets repræsentantskabsmøde udskydes i det forgangne forår.

tages med på den årlige byvandring med
kommunen.
Sæt derfor allerede kryds i kalenderen
nu. Stedet for afholdelsen af mødet meldes ud i invitationen.

Men det rådes der nu bod på med et nyt
På repræsentantskabsmødet skal vi have
repræsentantskabsmøde onsdag d. 18.
indsuppleret udgåede medlemmer og
november kl. 19:00.
have valgt en ny kasserer, idet Kirsten
Christiansen efter mange år på posten,
Mødet varsles nu her i Egebjergbladet,
ønsker at træde ud. Kirsten får allerede
men invitation med dagsorden udsendes
nu et kæmpe tak for sin store indsats
til hver boligforening.
med finanserne.
Det er rigtig vigtigt, at hver afdeling sender en repræsentant til mødet, for kun
på den måde har man mulighed for at få
reel indflydelse på, hvad der skal ske i
Egebjerg Bykvarter, og hvad der skal

Sæt kryds i kalenderen og overvej allerede nu, om det måske ikke kunne være
noget for dig at blive aktiv i Fællesvirket.

Fællesvirkets repræsentantskabsmøde i marts 2019. Foto: Charlotte Holtermann
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Har du børn eller børnebørn med ud at
handle?
Af: Pernille Høgh Hellmann, Ågesdalvej (og mor til tre)

bruge en af vores andre gode butikker i
nærområdet.
Vi har alle et ansvar for at begå os fornuftigt i hverdagen, så vi stopper spredningen af Coronavirus, og her er afstand til medmenneskerne yderst vigtig!

Coronavirus er nu igen for alvor ved at
få taget i Danmark, og de seneste ugers
smittetal er bekymrende.
Jeg har i dag snakket med en ældre dame fra nabolaget, som efterhånden havde det rigtig svært, når hun skulle ud og
handle, fordi både børn og voksne ikke
holder afstand.
Det er synd for vores ældre medborgere i Egebjerg og andre i risikogruppen,
at de skal være nervøse for at tage i
Netto, hente en pakke i kiosken eller

Når man skal klare sine daglige indkøb,
bør man derfor overveje, om det kan
gøres uden at medbringe børnene. Især
mindre børn kan have svært ved at huske at holde afstand til andre mennesker i butikken, og de kan have svært
ved at lade være med at røre ved varerne i butikkerne.
Derfor hermed en opfordring: Hold
afstand når du handler. Lad børnene
blive hjemme, hvis det er muligt. Og
hvis de skal med ud at handle, så lad
dem blive tæt på den voksne (og gerne
oppe i det dertil indrettede sæde i indkøbsvognen), så der hele tiden er styr
på, hvor børnene befinder sig.
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VIL DU LEJE
EGEBJERG FÆLLESHUS?

Reservér 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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Brugte Mundbind i naturen

Det er uhensigtsmæssigt at smide brugte mundbind på jorden. Foto: Mette Herold
Af Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej

Nye Coronaregler gør, at flere og flere
af os begynder at have mundbind på. I
Egebjerg har vi ikke en S-togsstation
eller et overvældende cafémiljø, men vi
har et par busstoppesteder, og det er
vist nok til, at der også begynder at
ligge mundbind på gaderne her.

Skader naturen og dyrene
– og kan sprede smitten
”Mundbind er blandt andet lavet af
plast, som kan blive ude i miljøet i år-

hundreder og over tid fragmenteres til
mindre stykker, som kan påvirke både
miljøet, dyrelivet og vores egen sundhed. Blandt andet gennem vores drikkevand.”
Det fortæller Danmarks Naturfredningsforenings miljøpolitiske rådgiver,
Mette Hoffgaard Ranfelt, på foreningens
hjemmeside.
Mette Ranfelt frygter, at mundbindene
kan ende i maven på dyr, som tror, de
har fat i noget spiseligt: ”Plast i naturen
kan gøre stor skade, og desværre ser vi
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alt for ofte syge fugle, rådyr og andet,
der har maven fuld af plastik og ender
med at dø af det,” siger hun.
Miljø- og fødevarestyrelsen stemmer i
på deres hjemmeside:
”Værnemidler må ikke efterlades i naturen. De fleste er lavet af plastik - også
selvom de ligner papir eller stof. De kan
derfor ikke nedbrydes i naturen og
øger samtidig risikoen for smittespredning.”
Engangsmundbindene er op til 450 år
om at blive nedbrudt i naturen.

Sådan gør du med brugte
værnemidler
På Miljø- og fødevareministeriets hjemmeside kan man læse, hvordan man
korrekt skiller sig af med de værnemidler, der er brugt:
”Både engangsmundbind og stofmundbind skal bortskaffes som restaffald. Det
vil sige, at de udtjente mundbind skal i
den nærmeste skraldespand til restaffald i det offentlige rum eller i restaffaldet i husholdningerne.
Andre udtjente værnemidler, som eksempelvis handsker og visirer, er også
restaffald og skal bortskaffes som sådan.

Genbrug af mundbind?
Engangsmundbind må naturligvis ikke
genbruges.
Men når nu vi er ved emnet plastikforurening, miljø og natur, så er det værd at
overveje, hvilke mundbind man bruger.
Danmarks Naturfredningsforening anbefaler, at man skaffer sig mundbind,
der kan genanvendes: ”…der [kommer]
også flere og flere gode stofmundbind
på markedet, som kan være et miljømæssigt bedre alternativ til engangsmundbindene, og som lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området,” skriver de.

Venlig opsang fra en nabo
Af Lise Grunwald , Egebjergvej

Mundbind, det er ikke særlig sjovt, MEN
derfor behøver man vel ikke bare smide
dem fra sig, når de er brugt færdig. Gik
fra Netto i Egebjerg mod Nordbuen og
stoppested 164 mod Ballerup, og alene
der var smidt fire brugte mundbind. Kan
vi ikke være enige om, at det er de lokale, der benytter bussen og ikke de andre.
Læg mundbind i en plastpose, og tag den
med hjem, og smid det væk på forsvarlig
vis. Eller i papirkurven der hænger til det
samme ved stoppestedet. Pas på vores
smukke område, Corona er kommet for
at blive i et (langt) stykke tid, og det
betyder meget affald.
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Egebjerg Blomster har fødselsdag

Egebjerg Blomster tager sig godt ud med ejerne bag disken. Foto: C. Holtermann
Af: Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade

Det er ikke nogen hemmelighed, at der
igennem årene har været gjort mange
forsøg på at etablere forskellige slags
forretninger i Bygadens små butikslokaler. Disse butikker har dog ikke holdt så
længe og har efter kort tid måtte lukke
igen pga. manglende tilslutning fra de
handlende. Det har igennem nogle år
betydet tomme, triste lokaler, som ikke
gjorde noget for æstetikken.

dele af kommunen samt nabokommuner.

Der var nok mange skeptikere, som lige
løftede et øjenbryn ved nyheden om, at
endnu en butik prøvede lykken, men
heldigvis er deres skepsis blevet gjort til
skamme. Egebjerg Blomster trives og er i
fremgang, og med et år på bagen d. 1.
november kan indehaverne af blomsterbutikken, Dzhemine og Bircan, godt ønske hinanden til lykke med butikkens
For knap et år siden så en helt ny type første fødselsdag.
forretning dagens lys i Bygaden, da Egebjerg Blomster d. 1. november slog dø- Blev kærester i 7. klasse
rene op for, hvad der skulle vise sig at Dzhemine og Bircan (udtales ’Desmine’
blive en hyggelig, lille og lokalt drevet og ’Birsjan’, red.) er begge født i den
blomsterforretning, som er velbesøgt af sydlige del af Bulgarien, men voksede op
både lokale beboere og folk fra andre i Tyrkiet.
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Mens Bircan har haft en barndom med
bopæl i både Bulgarien, Tyskland og
Tyrkiet pga. forældrenes arbejde, så har
Dzhemine haft en mere stille og rolig
opvækst. Det var først, da Bircan flyttede fra Tyskland og tilbage til Tyrkiet, at
parret mødte hinanden.
”Da jeg kom tilbage til Tyrkiet og skulle
begynde i skole, havde jeg glemt det
meste af mit tyrkiske”, fortæller Bircan.
”Skolen satte mig derfor ind i en 7. klasse, så jeg kunne indhente alt det, jeg
skulle rent fagligt. Det var lidt pinligt at
sidde dér sammen med mine nye klassekammerater, som var 3 år yngre end
mig selv, men i dag er jeg glad for det,
for ellers havde jeg ikke mødt Dzhemine”. Parret blev stort set kærester med
det samme og blev efter et par år forlovede.

Danmark efter 4 lange år adskilt fra
Bircan, og d. 6. juni samme år blev parret gift.
Dzhemine havde ved ankomsten naturligt nok ingen venner og intet arbejde.
Hun gik med det samme i gang med at
lære dansk. ”Jeg ville jo rigtig gerne arbejde og tjene mine egne penge, så derfor var det vigtigt for mig at kunne
sproget,” oplyser Dzhemine. ”Men
dansk er altså et rigtig svært sprog at
lære, og det var svært for mig at få et
job, fordi jeg ikke kunne sproget ordentligt. Derfor sad jeg hver dag derhjemme og kedede mig, for jeg havde
ikke noget at lave og ingen venner.”
Der gik dog ikke lang tid, før Dzhemine
ventede parrets første barn, og allerede

Bircans forældre flyttede til Danmark
for at arbejde og måtte efterlade deres
børn i Tyrkiet, men de kom hjem på
besøg hver 3. måned. I mellemtiden
passede søstrene og resten af familien
Bircan, som var godt på vej til selv at
blive myndig.
Han husker tydeligt, da livet igen ændrede sig. ”I 2006, da jeg var 21 år, flyttede mine søstre og jeg op til vores
forældre i Danmark. De boede på det
tidspunkt i Lyngby. Jeg begyndte på
sprogskole for at lære dansk, og så fik
jeg arbejde hos Ballerup Bowling”, erindrer Bircan. ”Jeg måtte efterlade Dzhemine i Tyrkiet, men vi var jo forlovede
og vidste, at vi skulle se hinanden igen.
Bryllup og barn
Først i maj 2010 ankom Dzhemine til

Parrets bryllup 6/6 2010. Foto: Privat
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et år efter brylluppet kom sønnen, Can,
som i dag er 9 år gammel og går i 3. klasse på Skovvejens Skole, afdeling Egebjerg.
Graviditeten var en alvorlig omgang for
Dzhemine, og derfor hjalp sundhedsplejersken parret med at få en lejlighed i
Ballerup. Den første, de fik tilbudt, var i
Egebjergvang. De stod som nr. 4 på ventelisten, men de 3 forreste afslog, og på
den måde havnede Dzhemine og Bircan i
Egebjerg.
Egebjerg manglede blomster
Det var ikke helt en tilfældighed, at familien valgte at slå sig ned som blomsterhandlere, for Bircans to søstre arbejder
også med blomster. ”Da vi skulle finde
på en idé i forhold til at starte som selvstændige, lå det lige for at åbne en blomsterbutik. Vi syntes, at der manglede
sådan en butik her i Egebjerg, så derfor
kastede vi os ud i det,” fortæller Bircan
og fortsætter. ”Det er et spændende job,
og så er vi jo rigtig interesserede i blomster. Så man kan vel godt sige, at det lidt
er en familietradition, når nu mange af os
arbejder i blomsterbranchen”.
Planer for fremtiden
Den 1. november har butikken 1 års
fødselsdag, og det første år er gået rigtig
godt ifølge de to ejere. ”Vi er meget
glade for, at det blev her i Egebjerg, at vi
åbnede butik”, siger Dzhemine. ”Vi synes
virkelig, at alle her i området har støttet
os godt og har rost os for vores blomster. Vi har også fået hjælp af en lokal
borger, Amalie Paaske, til at få lavet en
nem, lille hjemmeside og hjælp til sproget i opslag på sociale medier. Det er vi
rigtig glade for! Så vi mærker virkelig lidt
af stemningen fra det bysamfund, som vi
selv kommer fra og kender til i Tyrkiet;

hvor alle mere eller mindre kender alle.”
Bircan bryder ind og fortæller, at parret
har planer om at udvide butikken. ”Vi vil
jo gerne imødekomme alle vores kunders anmodninger, så derfor har vi brug
for mere plads. Det er lidt svært at holde vores blomster friske i længere tid, og
derfor undersøger vi lige nu, om vi kan
leje et af nabolokalerne, så vi kan få mulighed for at sætte blomster og planter
på køl. Det har vi ikke så stor mulighed
for lige nu, på de kvadratmeter vi har.”
Man må sige, at Dzhemine og Bircan har
gjort al skepsis om endnu en ny butik i
Bygaden til skamme. De har ramt helt
plet i forhold til, hvad Egebjerg og nærområdet har brug for. Vi vil her fra redaktionen ønske parret tillykke med
deres første år og håber, at de fortsætter i Egebjerg i mange år endnu.

Bircan i butikken. Foto: C. Holtermann
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Ildsjæle fjerner affald
Af: Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej
Det er søndag formiddag. Klokken er
10:20, og tre mænd i vaders har netop
gået en hurtig første runde i Tårnsøen.
Det er Erland, Allan og Ulrik. De er
udstyret med en stor, gennemsigtig
plasticpose i den ene hånd og en gribetang i den anden.
”Det er faktisk ikke så galt, som vi havde forventet”, siger Erland lettet og
viser sin pose frem med en stor klump
ubestemmeligt affald i bunden. Den er
langt fra fuld, men det, der er i den,
hører tydeligvis ikke normalt til i en sø.
Erland er den helt rigtige til at bedømme, om et område har meget eller lidt
skidt. Han er nemlig ude og samle affald, når vejret tillader det. Ofte flere
gange om ugen. Især i rabatten oppe
ved Ring 4 får han gevinst, men også på
stier og i naturområderne er der folk,
der bare smider ting og sager. Til stor
undren for Erland og de andre, der
frivilligt og af et stort hjerte til naturen

og det rene byrum mødes for at samle
og smide det ud, som andre har ladet
ligge.
Mundbind fylder også for tiden
Jeg er interesseret i at høre, om de kan
se, at der bliver smidt mundbind, for
dem har jeg selv set et par stykker af.
Og en nabo har også skrevet til bladet
om det. Men egentlig synes jeg ikke, det
er en overvældende del af bybilledet
her i Egebjerg, alt taget i betragtning.
”Ja, der er mundbind! Jeg har ikke talt
dem. Men når jeg er ude, ser jeg da en
5-10 stykker måske. Det bliver vel et
sted mellem 50 og 150 mundbind i den
seneste tid. Især ved vejen, hvor det
virker til, at man bare smider dem ud
ad vinduet. Jeg så endda en hel pakke
med mange enkelte mundbind, der lå og
flød rundt om. Det undrer mig virkelig,
at folk ikke bare smider dem i deres
egen skraldespand eller en af de mange,
som står rundt omkring,” siger han, og
peger på en offentlig skraldespand ved
bænken, som vi står ved siden af.

Iført vaders og gribetænger fanges der affald fra bunden af søen. Foto: Mette Herold
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Allan, Erland og Ulrik. Er ude at fiske skrald op ad Tårnsøen. Foto: Mette Herold Pedersen

En hundelufter kommer forbi og hører,
at vi taler om mundbind:
”Jeg er lige gået herop gennem Lundegården. Der ligger virkelig mange mundbind. Hvis jeg havde haft en pose, så
havde jeg nok kunne samle de første
100-200 stykker bare på den vej,” siger
han.
Erland bliver meget interesseret i, hvor
de mere nøjagtigt ligger. Normalt rydder han kun affald der, hvor der ikke er
en boligforening, der har ansvaret. Og
han lyder som om, han har styr på,
hvor det er. Men det er tydeligt, at tanken om de mange mundbind på stier og
i buskadser ganske tæt på, kan han ikke
sidde overhørig.
Indsamling aflyst: Skraldet er væk
De gode frivillige, der fylder et sted
mellem tre og fire sække om ugen, gør
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deres job godt. Faktisk så godt, at den
årlige affaldsindsamling i Egebjerg i år
blev aflyst. Til bladet skrev Jeanette
Marcussen, der er koordinator bag affaldsindsamlingen: ”Der bliver ikke organiseret indsamling i Egebjerg i forbindelse med affaldsindsamlingen.dk. Der
er simpelt hen ikke nok affald i vores
nærområde. Det skyldes desværre ikke,
at griseriet er blevet mindre, men at
der hele året, hver uge, er blevet fjernet affald.”
Har du alligevel været ude og samle
skrald, så skyldes det måske, at der
også er andre organisationer, der har
haft affaldsindsamlinger.
Og selvom vi har et fantastisk hold af
ildsjæle, der sørger for rene gader og
natur, så er det naturligvis bedst, hvis vi
alle sørger for at rydde op – ikke
mindst efter os selv.

Egebjergbladet
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Koglefolket flytter ind i Hareskoven
Af Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej

De små fødder jokker afsted på skovstien, da den lille pige får øje på en skygge
ud af øjenkrogen. Hun lister væk fra
børnehavegruppen i retning af det sted,
hvor skyggen forsvandt. Hun gemmer
sig bag en busk og titter forsigtigt frem.
Og dér løber den, en lille kogle med
runde øjne og et stort blad viklet omkring sig. Da den fornemmer, at et
menneske er i nærheden, stivner den
og trimler om på Hareskovens jord.
Pigen suser hen og samler den op. Den
er helt stille nu, og var det ikke for øjnene og bladet, skulle man tro, at det
bare var en helt almindelig grankogle.
Hun putter den forsigtigt i lommen og

Side 22

løber tilbage til sin gruppe. Her viser
hun den frem til pædagogerne og vennerne. De synes, den er meget flot; hun
kan tage den med hen til børnehaven
og vise den til de andre, foreslår en af
de voksne. Det gør hun, og alle lytter
interesserede til hendes fortælling om,
at den løb rundt i skoven. De voksne
smiler og tænker, at hun er fuld af fantasi. Men de andre børn er klar over, at
det må være rigtigt, for når de ser nærmere på koglen, er det tydeligt, at det
ikke bare er en grankogle fra et træ.
Næste dag tager pigen den med i lommen igen og lægger den tilbage på den
plet, hvor hun fandt den.

Egebjergbladet
Måske er der flere, der har set nogle
særlige kogler i Hareskoven den sidste
tid? Det kræver, at man har vakse øjne,
for de kan sidde helt stille i deres huse
af blade og bark. Men de er der. Det er
koglefolket, der er flyttet ind i Hareskoven.

som små væsener, der bevæger sig omkring.
Fakta: Historien er baseret på øjenvidneberetninger fra to anonyme, men højst troværdige kilder. Fotodokumentation er indhentet fra Hareskovens Lilleskoles ForældreIntra.

Lilleskoleelever bygger Kogleby

0.-2. klasse på Hareskovens Lilleskole
havde i august deres årlige lejrskoletur.
Men i år var et ganske særligt år, og
destinationen var Hareskoven, altså i og
omkring lilleskolen, der som bekendt
ligger i udkanten af Hareskoven. Og det
var heldigt, for lige nøjagtigt i dén uge
kom koglefolket til Hareskoven for at
finde et nyt sted at bo. Heldigvis havde
børnene øjnene med sig, sådan er børn
jo, og måske lige så heldigt var det, at
de var klar over, hvad det var, de så. De
havde nemlig alle hørt børnefortællingen om ”Ole og Koglefolket”. Derfor
var de hurtige til at forstå, hvad der var
på færde: Koglefolket var kommet til
Hareskoven på udkig efter et nyt sted
at bo. Det blev hurtigt klart, at børnene
måtte hjælpe til. Efter fire dage havde
alle koglerne fået nye huse og tøj på
kroppen. Koglekongen og hans folk er
meget taknemmelige.
Det er klart, at børnene ikke sådan lige
kan røbe, hvor koglerne bor. Men de er
der altså. Og hvis du er rigtig heldig og
meget forsigtig, kan det være, du når at
se dem, mens de ikke tror, de bliver
iagttaget, for så opfører de sig nøjagtigt

BOGEN: Ole og Koglefolket
Ved et tilfælde opdager 8-årige Ole, at
grankoglerne, han har samlet i skoven,
kan tale og bevæge sig. De er med
andre ord levende og tilhører det
såkaldte koglefolk. Koglefolket vil normalt helst ikke i kontakt med mennesker, men de bliver alligevel gode venner med Ole, for Ole hjælper dem
med mange ting. Han forærer dem
blandt andet sin legetøjsfærge, og den
får en helt afgørende betydning, da
der opstår skovbrand der, hvor koglefolket bor. Som gengæld kommer
koglefolket Ole til undsætning, da han
er i fare for at få skylden for skovbranden.
"Ole og koglefolket" er første bind i
Poul Dyrhauges (1916-1988) populære børnebogsserie.
Billede og tekst fra Google Books
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Fik du ikke Egebjergbladet?

Send en mail til
bladet@egebjergklubben.dk med navn,
adresse og mailadresse. Så sætter vi dig
på listen over private abonnenter.

Af Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej

”Ej, hvorfor får jeg ikke det blad?” spørger
skuffede naboer, der ellers mener, at de
bor i Egebjerg.
Og det er rigtig nok: Egebjergbladet
rammer ikke alle postkasser i området.
Og det er ikke kun, hvis postkassen står
lidt skjult for buddene. Nogle er nemlig
ikke med i hverken Fællesvirket eller
Egebjergklubben gennem deres grundejerforening. Vi har altså huse og boliger, der er en slags løsgængere, kan
man sige.
Sådan kan du få Egebjergbladet
Modtager du ikke Egebjergbladet, og
kunne du godt tænke dig at få det fremover?

Pris
Prisen for private abonnenter er 150
kr. om året. Det dækker 6 blade, der
leveres eller sendes til dig.
Hvor sender vi hen?
Hvor, du bor, er underordnet. Flere af
vores private abonnenter er tidligere
beboere i Egebjerg, der er flyttet længere væk. Det kan vi også sagtens klare.
Løsgænger eller bare ikke modtaget?
Er du i tvivl om, hvorfor du ikke modtager bladet, hvis du fx er med i en
grundejerforening, som du mener, er en
del af Egebjergklubben. Så send endelig
også en mail til
bladet@egebjergklubben.dk med navn
og adresse og en kommentar om, at du
er i tvivl. Så kan vi se, om du skulle have
modtaget bladet.
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Halloween i Egebjerg
Af: Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade
Nu varer det ikke længe, før små monstre, selvlysende skeletter, hekse og
andre mærkværdige personager, pludselig står foran døren og kræver slik i
stedet for ballade. Der er naturligvis
tale om fejringen af Halloween d. 31.
oktober, som igennem det sidste årti
for alvor har fået foden indenfor hos
børn og barnlige sjæle i Danmark. Flere
og flere er med. Er du?
En keltisk højtid
Rigtig mange tror, at Halloween er en
amerikansk baseret højtid, men Halloween stammer fra Irland og var en keltisk høstfest, som blev taget med til det
nye land af de irske udvandrere. Dengang troede man, at de døde vendte
tilbage til jorden, og man tændte bål for
at bortskræmme hekse og onde ånder,
som også hærgede frit denne aften.
Halloweenfejringen har naturligvis ændret sig gennem årene, men det er stadigvæk de onde ånder, der står i centrum af højtiden.
Halloween vs. Allehelgensaften
I Danmark har vi gennem århundreder
fejret Allehelgensaften, som har en slående lighed med Halloween, men dog
alligevel adskiller sig ved dels datoforskellen, dels den religiøse betydning.
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Allehelgensaften fejres den første søndag i november, hvor Halloween altid
fejres d. 31. oktober. Derudover er
Allehelgensaften en kristen (især katolsk) højtid, hvor man bruger dagen på
at fejre de helgener, som ikke selv har
deres egen dag. Halloween er en hedensk højtid med rødder i keltisk folketro, hvor der er fokus på ånder og en
åben port til dødsriget. I Danmark bærer den dog præg af udelukkende at
være en kærkommen mulighed for lidt
sjov og spas midt i det mørke efterår,
og det er vel også som sådan, at de
fleste børn, unge og voksne betragter
dagen.
Hvad gør vi i Egebjerg?
I Egebjerg fejrer flere og flere husstande
Halloween med græskar, slik, uhyggelig
oppyntning af huse og udklædte børn,
som mødes med spændt forventning til
det, der skal ske. Hvis du ønsker at
deltage i markeringen af Halloween og
få besøg af udklædte børn, kan du nemt
gøre opmærksom på det ved at markere din deltagelse med noget så simpelt
som et græskar foran hoveddøren.
Skulle du være én af dem, som giver
den hele armen på oppyntningssiden, så
er det helt sikkert også et kærkomment
signal til alle de små ballademagere, som
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går rundt og leder efter døre, man kan
banke på. En del børn har fortalt om
nogle meget kedelige oplevelser med
sure folk, som bestemt ikke ønskede
deres tilstedeværelse ved hoveddøren.
Er du derfor en af dem, som ikke ønsker at få besøg, så lad være med at
pynte op, eller tag i stedet græskarret
ind på selve dagen, så børnene ikke
banker på den forkerte dør.
Halloween i en Corona-tid
Der er dog en lille Corona-begrænsning
på i år, som alle os, der deltager, skal
være opmærksomme på omkring uddelingen af slik. For ikke at sprede virus
skal slikket, man uddeler, være pakket

ind fra producentens side. Løst liggende
slik i en skål går derfor ikke i år. Man
må heller ikke selv pakke slik ind i mindre portioner. I stedet kan det anbefales at købe plastindpakkede slikkepinde,
små chokoladebarer, mini Haribo-poser
mv. Børnene må ikke selv tage slikket i
skålen. Det er uddeler, der med handske på skal stå for den del, ligesom der
jævnligt skal sprittes af. De medfølgende
forældre bør også medbringe håndsprit,
så de udklædte poder regelmæssigt kan
spritte hænderne af.
Rigtig god fornøjelse d. 31. oktober til
dem, som vælger at markere den festlige dag sammen med andre i Egebjerg.

”Slik eller ballademagere” ved sidste års Halloween i Egebjerg. Foto: C. Holtermann
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Vil du have fibernet-forbindelse?
Af: Jørn Ishøi, Formand i Egebjerglund-syd

Gigabit undersøger nu interessen for at
udrulle fiber-internet i Egebjerg Øst!
Bor du i GF. Egebjerglund-syd/Aagesdal
eller på Egebjergvej øst for krydset ved
Nordbuen, så har du nu mulighed for at
få fiber-internet. Det kræver dog en
tilmelding på minimum 45% af husstandene.
Gigabit er nu klar til at du elektronisk,
kan fortælle dem, at du gerne vil have
fiber-internet.
1.

Gå ind på www.gigabit.dk

2.

Søg din adresse frem

3.

Læs betingelserne

4.

Vælg din hastighed

5.

Tilmeld dig

(Der trækkes 998 kr. hvis der er mere
end 45% tilmelding, og projektet derfor
gennemføres.)

Du må gerne fortælle dine naboer, at
det nu er muligt at tilmelde sig hos Gigabit.

Man kan sagtens fortsat have TV fra
YouSee og så få internet fra Gigabit
eller vælge en anden TV-udbyder, som
Boxer eller Telia-TV (tilbyder en boks
hvis man ikke har smart-TV eller lign).
Hvis du bor andre steder i Egebjerg og
gerne vil have fiber-internet, så send en
mail til:
joern_ishoei@msn.com med
navn, adresse, mail og grundejerforening. Så vil jeg samle dem sammen i en
interesseliste for resten af Egebjerg.
Gigabit vil også gerne installere Nord
for Egebjergvej, hvis der er tilslutning
nok: 45% af husstandene pr. vej.

Den 22. oktober kl. 19:00 er
der infomøde om fiberinternet i Fælleshuset.
Husk at tilmelde dig ved at sende en
mail til: post@egebjerglund-syd.dk.
Grundet Corona er der kun 50 pladser
i alt.

Priser:
Oprettelse 998kr ved tilmelding før 15.
november, efter denne dato koster
oprettelsen 2999kr.

Venlig hilsen
Jørn Ishøi
Formand i Egebjerglund-syd

Pr. md. 200/200 MB. = 249 kr.

www.egebjerglund-syd.dk

Pr. md. 1000/1000 MB. = 279 kr.
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Ros til det nye og fælles Egebjergblad
Hej Redaktører mv.
Jeg vil gerne rose jer for at lægge de to blade
sammen samt for en super lækker udgave for
august 2020, både udseende og indhold.
Jeg vil også gerne rose jer for det store frivillige
arbejde, som I yder for at lave bladet.
Hej.
Mange tak for det.
Stort til lykke med den nye udgaMange hilsner
ve af “Vores Blad” Egebjerg Bladet.
Jesper Jensen, Pæremosevej 38
Et flot blad med gode artikler.
Hilsen
Yvonne, Torsagervej 4

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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Info til husejere i G/F Aagesdal
Af Grundejerforeningen Ågesdal, Bestyrelsen
Denne meddelelse indeholder besked
om aflysning af Generalforsamling (GF)
2020 og kontingentbetaling 2020.
Som tidligere meddelt, og som alle ved,
har vi ikke kunnet holde generalforsamling i foreningen grundet nedlukning og
forsamlingsforbud. Det ser ikke ud til,
at forsamlingsforbuddet vil blive ophævet i de nærmeste måneder, og det er
uvist hvornår.
Bestyrelsen har derfor valgt at aflyse GF
2020 og fastholde bestyrelsen som valgt
ved GF 2019,grundet force majeure, og
at der ikke var vigtige spørgsmål at tage
stilling til andet end valg til bestyrelse
og fastsættelse af kontingent. De valgte
bestyrelsesmedlemmer fra GF 2019 har
indvilget i at videreføre arbejdet det
næste år på deres valgte mandater fra
2019. Dette finder bestyrelsen at være
den bedste og eneste løsning.
Efter vores første skrivelse i juni har
omkring 44% indbetalt det fra GFindkaldelsen foreslåede kontingent for
2020 på kr. 465. Med denne skrivelse
håber vi, at resten eller en del flere
indbetaler det foreslåede kontingent på
465 kr. som á conto. Vi håber at få vedtaget kontingentet for 2020 og 2021 på
GF 2021.

Vi håber, at der er forståelse og velvilje,
da det vil løse visse problemer ved boligsalg m.v.
Beløbet bedes indbetalt på foreningens
konto i Danske Bank via en af følgende
muligheder:
Kontooverførsel til:
Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 7065183
MobilePay til MyShop nummer:
330835.
Husk at angive i kommentarfeltet, hvor
indbetalingen kommer fra. Fx Bøndermosevej 22 forkortes BØN 22. Vi ser
gerne, at indbetalingen sker hurtigst
muligt og inden medio oktober 2020.
Vi skal samtidig bede om, at de få, som
endnu ikke har oplyst deres mailadresse
til kassereren, sender en e-mail til
aagesdalgf@gmail.com med jeres adresse som fx ’BØN 22’ ’ÅGE 6’ etc.
Det vil lette vores kontakt til medlemmerne, og vi har mulighed for fremadrettet at sende kontingentopkrævninger
på nemmere vis end tidligere.
Denne meddelelse vil blive opslået på
vores hjemmeside ’gf-aagesdal.dk’, Facebook-siden og i Egebjerg-bladet samt
ved omdeling.
Vi håber, der er forståelse, og er der
spørgsmål, så send en mail til:
aagesdalgf@gmail.com
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Garagesalg i gaderne

FOTO: Tina og Marius sidder klar ved loppebordet. De er idémagerne bag initiativet.
Af Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej

Søndag den 20. september kunne man
på sin gåtur se en række små boder på
vejene i Egebjerg. Carporte og indkørsler gjorde det ud for hjemmegjorte
stande, og på bordene lå loppefund af
ting og sager, som ikke længere kunne
bruges af ejerne, men stadig havde masser af liv i sig til den rette. Det var en
slags gadebasar.
På Pæremosevej sad også Marius og
Tine Drejer Eeg klar. Det var i deres
baghave, idéen oprindeligt opstod:
”Tanken med en lille loppebod var at få
ryddet lidt ud i gemmerne. Tidligere på
året havde en nabo spurgt, om vi ikke
skulle være nogle stykker, der satte bod
op. Det syntes vi, var en rigtig god ide,”
siger Tina, der satte handling bag ordene. Hun skrev ud på facebook og opfordrede alle, der havde lyst, til at være
med.
”Selvom det var med kort varsel, var
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der alligevel flere, der meldte sig,” siger
Tina, som synes, at dagen har været
god:
”Det har været rigtig hyggeligt at møde
folk fra nabolaget og få en sludder.”
Det med at møde naboerne for en
sludder er noget, som også Ulla Appelgren på Bøndermosevej kan skrive under på.
”Det er så hyggeligt at stå her, og der
har allerede været flere forbi. Også
mange, som jeg ikke rigtig har hilst på
før. Lidt nede ad vejen bor en nabo,
som jeg først rigtig har hilst på nu. Jeg
synes, det er så skønt.”, siger Ulla. Og
det hele er ikke brugt. For mandens
fine, hjemmedrejede skåle er også på
loppestanden,
Ganske få huse senere møder vi Marie
og hendes børn, der også har været
igennem tøj og legetøj.
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”Andrea har glædet sig helt vildt og
syntes allerede, at vi skulle sætte det op
fredag. Det er et hyggeligt lille familieprojekt og hyggeligt at hilse på naboer
og børn fra samme institutioner,” siger
Marie. Dagens høst til børnenes sparegris var også flot. Der kom 655,- kr. ind
og en masse brugte sager ud.

Måske en ny tradition er født?
”Vi håber vi kan gentage succesen næste år. Denne gang mere organiseret og
meldt ud i bedre tid. Vi håber, at flere
vil være med,” siger Tina.

FOTO af Mare, Bøndermosevej: Andrea og
Wilmer er parat til at fylde sparegrisen og få
plads til nyt legetøj.

FOTO: Takket være MobilePay kan udstillingen
i garagen passe sig selv. Fine kjoler og tøj i
bunker og rækker klar til at skifte ejer.

Selvom millionerne måske ikke er
strømmet ind, så har det været en kærkommen lejlighed til at give gamle sager
nyt liv. Og en fin måde at shoppe lidt i
nabolaget. Vi glæder os til at se, hvad
det kan vokse sig til.

FOTO: Ulla Appelgren pyntede op med flag og bød på fine ting og en hyggelig snak.
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Modne kvinder
Så er der atter en dato for
hyggesnak og lidt spiseligt
i fælleshuset.

UPS! I sidste nummer kom
vi til at klippe en grundejerforening ud. Et STORT undskyld til Egebjerglund Syd…

Næste møde bliver tirsdag
den 24. november 2020.

Prisen er 100 kr., som
dækker mad, te og kaffe.
I bedes selv medbringe
drikkevarer til eget forbrug.
Har du lyst til at deltage,
så tilmeld dig og betal til
Lis Folke på MobilePay
senest den 17. november.
Med venlig hilsen
Lis, Karen og Ingrid

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

Kom og køb et lækkert stykke kage på Pæremosevej 43 og støt børnetelefonen. Den 10. oktober fra kl. 14-16 deltager vi i ”bag for børnetelefonen”. Med
venlig hilsen Tina og Marius på Pæremosevej :)
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Egebjergklubben i en Coronatid
Af: Daniel Ravnsgård, Formand for Egebjergklubben

Coronavirussen har lukket Danmark
ned, og det har i den grad også påvirket
Egebjergklubben.
Siden Mette Frederiksen d. 11. marts
lukkede de danske skoler, daginstitutioner, fritidstilbud mm., har Egebjergklubbens arrangementer være yderst begrænsede.
Familiespisninger og Skt. Hans blev hurtigt aflyst, alle møder blev sat i bero, og
vi opfordrede vores interesseorganisationer til at aflyse alle sociale arrangementer. Egebjergklubben gik i dvale
sammen med resten af Danmark.
I takt med at Danmark åbnede op igen,
begyndte Egebjergklubben også stille og
roligt at røre på sig, men med sommerferien stående for døren var det først i
slutningen af August, at vi endelig kunne
åbne dørene for familiespisning igen,
naturligvis med god afstand mellem
familierne.
Vi troede (og håbede), at vi gik mod
bedre tider, men desværre blev glæden
kort. Coronaen har igen vist sit onde
ansigt, og vi har ikke set anden udvej
end, at vi igen må sætte vores arrangementer i bero.
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Det betyder, at der ikke har været familiespisning i september, ligesom den
traditionsrige Familie-Banko ikke bliver
gennemført i år.
Det er vi selvfølgelig utrolig kede af og
ærgerlige over. Der er ikke noget, vi
hellere vil end at byde hele Egebjerg
indenfor til hyggelige sammenkomster.
Det er jo det. vi er her for!
Vi håber, at udviklingen snart vender, så
vi igen kan åbne vores døre, men hvornår, det sker, er svært at spå om lige
nu.
Vi holder jer opdateret igennem Egebjergbladet og via vores Facebookside:
https://www.facebook.com/
EgebjergKlubben
Pas på hinanden derude.
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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 tlf.numre i Egebjerg
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
Oktober 2020
Torsdag 15.10 Sangaften

Egebjerg Fælleshus

AFLYST

Torsdag 22.10 Infomøde om fiberEgebjerg Fælleshus
net—tilmelding kræves
(se side 29)

Kl. 19

Torsdag 29.10 Familiespisning (kun for Egebjerg Fælleshus
Egebjergklubben)
Café (for alle!)

Kl. 17.30
Kl. 1930-22

November 2020
Søndag 1.11

Familiebanko

Egebjerg Fælleshus

AFLYST

Torsdag 5.11

Café
Og Krea-aften

Egebjerg Fælleshus

Kl. 1930-22

Torsdag 12.11 Café

Egebjerg Fælleshus

Kl. 1930-22

Torsdag 19.11 Sangaften

Egebjerg Fælleshus

Kl. 1900-22

Lørdag 21.11

Julestue med blomster- Egebjerg Fælleshus
vennerne

Kommer...

Søndag 22.11

Julestue med blomster- Egebjerg Fælleshus
vennerne

Kommer...

Tirsdag 24.11

Modne kvinder, frokost Egebjerg Fælleshus

Kl. 1300-?

Torsdag 26.11 Familiespisning (kun for Egebjerg Fælleshus
Egebjergklubben)
Café (for alle!)

Kl. 17.30
Kl. 1930-22

OBS: Alle arrangementer er retningsgivende. Vi følger coronasmitten som resten af
verden. Check på https://egebjergklubben.dk/ for aktuel status på aktiviteter i Egebjerg Fælleshus. Pas på hinanden derude!
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