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Formand: Per Bo Jensen;  

perbojensen12@gmail.com  
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Formand: Thomas Sørensen;  
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Formand: Dan Bartholdy;  

bibidan@webspeed.dk  

Seniorklubben  

Formand: Flemming Adrian;  

fleve@webspeed.dk  

Egebjergklubbens foreninger 

 

 

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. 

Annoncering i bladet 

Hvis du er interesseret i at annoncere i 

bladet, så send en mail til:  

 

Annoncer 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 

DEADLINE 

til næste blad: 

6. august 2021 

bladet@egebjergklubben.dk 

Har du en historie  til Egebjerg-

bladet?  

 

Redaktører:  

Mette Herold Pedersen 

Rikke Ravnsgård 

Charlotte Holtermann 
 

Redaktionsudvalg: 

Frank Damgaard 

Erik Pedersen 

 

Børneside: 

Daniel Ravnsgård 

 

Distribution: 

Dorte Örnås Eriksen 

 
Tryk: 

JT Gruppen 

 
Oplag: 

1.800 eksemplarer 

 
Udgivere: 

Fællesvirket &  

Egebjergklubben  

E-mail Fællesvirket: 

fnuggertess@gmail.com 
 

E-mail Egebjergklubben: 

bestyrelsen 

@egebjergklubben.dk 

 
Forsidefoto: 

Søren D. Andersen 

 
Bagsidefoto: 

Erik Pedersen 

Egebjergbladet udgives i fællesskab af Egebjergklubben og Fællesvirket og uddeles i Egebjerg Bykvarter og de villa-

kvarterer, som er medlem af Egebjergklubben. Skribenternes synspunkter deles ikke nødvendigvis af udgiverne.  
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Det lysner derude i form af større gen-

åbning af samfundet. Det betyder også, 

at foreningslivet vågner, og at større 

forsamlinger både indendørs og uden-

dørs kan stables på benene. 

 

Derfor vil du i dette nummer af Ege-

bjergbladet opleve rigtig mange indlæg 

med indkaldelser til generalforsamling, 

da de for mange foreningers vedkom-

mende er blevet udskudt pga. Corona 

og forsamlingsforbuddet. 

 

Både i Fællesvirket (sammenslutningen 

af grundejerforeninger i Egebjerg By-

kvartér) og i Egebjergklubben er der i år 

også brug for flere frivillige kræfter til at 

deltage i planlægningen og afholdelsen af 

arrangementer til glæde for alle i Ege-

bjerg.  

 

Især i Fællesvirket har der været mande-

fald, og kun tre medlemmer sidder tilba-

ge. Det er desværre ikke nok til at løfte 

den opgave, det er at planlægge interes-

sante arrangementer eller at være bin-

deleddet til de forskellige grundejerfor-

eninger, som Fællesvirket repræsente-

rer. Derfor har vi brug for dig! 

 

Og hvorfor skal du så deltage i det frivil-

lige arbejde? Det skal du, fordi der er 

brug for så mange hænder og hjerner 

som muligt til planlægning og udførsel af 

de arrangementer, som tidligere har 

kendetegnet vores område, og som vi 

mangler nu. Om du ønsker kun at give 

en lille hånd med eller gerne vil involve-

re dig i selve 

bestyrelsesar-

bejdet, så er 

der plads til 

dig. 

  

På side 8 i det-

te nummer af 

Egebjergbladet, 

fortæller besty-

relsen i Ege-

bjergklubben noget om deres forestilling 

om det at være deltager/frivillig. I Fælles-

virket bakker vi 100 % op om, at ethvert 

bidrag i form af aktiv deltagelse i arran-

gementer eller det organisatoriske ar-

bejde tæller og betyder noget. 

 

Vi vil jo gerne opretholde traditionen 

om Sankt Hans Aften på bålpladsen ved 

Vingesøen, men vi mangler dig/jer, som 

får det til at ske. 

 

Herfra skal en opfordring lyde til at del-

tage på den generalforsamling/det re-

præsentantskabsmøde, som er relevant 

for dit område, så du kan melde dig på 

banen. Og kan du ikke møde op, så er 

du altid velkommen til at henvende dig 

til de respektive formænd for henholds-

vis Egebjergklubben og Fæl-

lesvirket.  

 

På redaktionens vegne 

Charlotte Holtermann 

 Redaktør 

Egebjerg har brug for DIG! 
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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 støt-

ter du de lokale aktiviteter i 

området.  

Vi hjælper gerne med layout. 

Se priser og kontaktmulighe-

der på s. 2 

Egebjergbladet 
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Indkaldelse til repræsentantskabsmøde for 

Fællesvirket, Egebjerg Bykvarter 
 
 

Forretningsudvalget indkalder til repræsentantskabsmøde for alle 

grundejer– og boligforeninger i Egebjerg Bykvartér  

 

Tirsdag d. 8. Juni 2021 kl. 17:30 – 20:00 

i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8 

 

Vi serverer aftensmad og øl, vin og vand kl. 18:00, som indtages un-

der mødet. Dørene åbnes kl. 17:00, og mødet begynder kl. 17:30. 

Tilmelding er en nødvendighed af hensyn til maden. 

 

Dagsorden og formandens beretning udsendes 2 uger før mødet på 

mail. Har din boligforening ikke modtaget en indkaldelse, er det fordi, 

e-mail-listen ikke er opdateret. Send en mail til formanden via neden-

stående e-mail. 

 

Da vi kun er 3 medlemmer i forretningsudvalget, skal der vælges 2-4 

ekstra medlemmer til udvalget, og gerne 1-2 suppleanter. Der afhol-

des 4 møder om året. 

 

Vi følger gældende restriktioner for covid-19 på arrangementsdagen 

og vil opfordre alle deltagere til at møde op med en negativ og gyldig 

Corona-test. 

 

Bliver man forhindret pga. symptomer for covid-19 eller andet, må 

man meget gerne sende en anden repræsentant fra foreningen. 

 

Forretningsudvalget håber, at alle grundejerforeninger fra Egebjerg 

Bykvartér møder frem og lader sig repræsentere. 

 

På vegne af Fællesvirket 

Therese Hedal, formand 

fnuggertess@gmail.com 
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Den udskudte generalforsamling afhol-

des i år den 16. september 2021 kl. 

19:30 i Fælleshuset. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Begge foreninger søger nye medlemmer 

og hjælpere. Kunne du tænke dig at 

være en del af bestyrelsen, så tag gerne 

allerede nu fat i formanden for enten 

Egebjergklubben: 

formanden@egebjergklubben.dk 

eller Fælleshuset: 

formanden@egebjergfaelleshus.dk .  

 

Egebjergklubben søger desuden en revi-

sor. Det kræver ikke, at du er uddannet 

bogholder, men det er en fordel, at du 

har flair for tal og kender til regnskaber. 

Lyder det som noget for dig, så skriv til 

kassereren:  

kasserer@egebjergklubben.dk    

Endelig indkaldelse med nærmere infor-

mation følger i Egebjergbladet efter 

sommerferien. 

 

Bestyrelserne for Egebjerg Fælleshus og 

Egebjergklubben 

Ordinær generalforsamling i Egebjerg 
Fælleshus og Egebjergklubben 

mailto:formanden@egebjergklubben.dk
mailto:formanden@egebjergfaelleshus.dk
mailto:kasserer@egebjergklubben.dk
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Hvad er Egebjergklubbens bestyrelse 
egentlig for en størrelse? 

Bestyrelsen i Egebjergklubben er det 

styrende organ, som planlægger alle de 

aktiviteter, der foregår i regi af Egebjerg-

klubben. Mange i Egebjerg tror, at Ege-

bjerg Fælleshus og Egebjergklubben er 

én og samme ting, men det er det ikke. 

Egebjergklubben bruger dog Egebjerg 

Fælleshus til de fleste arrangementer, 

men det er to separate foreninger.  

 

Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt på 

en generalforsamling, og alle vælges for 

en to-årig periode bortset fra supplean-

terne, som vælges for ét år ad gangen. 

Bestyrelsen holder cirka seks møder om 

året.  

 

Kom og vær med  

Vi, der sidder i bestyrelsen, sætter stor 

pris på det sociale fællesskab, vi danner 

rammen om i Egebjergklubben og er 

glade for, at vi kan bidrage med vores 

engagement for at få tingene til at lyk-

kes. Men det er jo alle jer, der deltager, 

som gør det til et fællesskab, så vi vil 

benytte lejligheden til at sige TAK til alle 

jer, der kommer til vores arrangemen-

ter, ligegyldigt om det handler om fami-

liespisning, varme hveder, fastelavn, 

glögg-aften, Sankt Hans-aften, valgaften, 

storskærm med sport, banko, eller no-

get helt tredje.  

 

Hvis du endnu ikke har været til et ar-

rangement, skal du være mere end vel-

kommen. Hold øje med bladet eller 

vores facebookside, hvor vi fortæller, 

hvad der sker. Nogle arrangementer 

kræver tilmelding, andre gør ikke.  

 

Vil du kontakte os, kan du skrive til:  

bestyrelsen@egebjergklubben.dk , 

eller du kan finde minimum én af os om 

torsdagen i Egebjerg Fælleshus, når der 

er arrangement eller Torsdags Café. 

Det kan være, du har spørgsmål til os, 

idéer til arrangementer, eller at du øn-

sker at bidrage til klubbens arbejde på 

den ene eller den anden måde. Er tiden 

knap, kan du sagtens melde dig til at 

hjælpe til ved et enkelt arrangement 

eller lave mad til en enkelt familiespis-

ning, eller noget helt tredje.  

 

Hvis du vil høre mere om, hvad det vil 

sige at være med i bestyrelsen, er du 

velkommen til at kontakte os, og hvis du 

vil være med i bestyrelsen, kan du op-

stille til næste generalforsamling (se me-

re i næste blad). Vi kan altid bruge nye 

ansigter I bestyrelsen. Det er både hyg-

geligt og rart at vide, at man gør en for-

skel. 

 

Se Egebjergklubbens bestyrelse her til 

højre: 

Af:  Pernille Høgh Hellmann, Ågesdalsvej 
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Formand:  

D a n i e l  S e j e r 

Ravnsgård, Bøn-

dermosevej 4, valgt 

til bestyrelsen i 

2017 
 

 

 

Næstformand:  

Frank Damgård, 

Kastebjergvej 26A, 

valgt til bestyrelsen 

i 2016  

 

Kasserer:  

Lisbeth Navntoft 

Pedersen, Rydtof-

ten 39, valgt til 

bestyrelsen i 2015. 
 

Øvrig bestyrelse: 
 

Erik Geert Peder-

sen, Pæremosevej 

42, valgt til besty-

relsen i 2013 

 

 

Marie Høgh Søren-

sen, Rydtoften 42, 

valgt til bestyrelsen 

i 2018 

 

 

 

 

Kristine Boss Skår-

høj, Kastebjergvej 

18, valgt til besty-

relsen i 2018 

 

 

Pernille Høgh 

Hellmann, Åges-

dalsvej 4, valgt til 

bestyrelsen i 2018 

 

 

 

Birgitte Skottfelt, 

Egekrogen 12D, 

valgt til bestyrel-

sen i 2018  

 
 

Suppleanter:  

 

Lauge Keller-

mann, Pilehøjvej 

57, valgt til besty-

relsen i 2018 

 

 

 

Nina Ilona Cas-

persen, Egebjerg-

huse 40, valgt til 

bestyrelsen i 2017 

 

 

R i k k e  S e j e r 

Ravnsgård, Bøn-

dermosevej 4, 

valgt til bestyrel-

sen i 2017 

 
 

Mette Herold 

Pedersen, Bøn-

dermosevej 3, 

valgt til bestyrel-

sen i 2017 
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Gode råd til hvad du selv kan gøre for at reducere 

risikoen for indbrud fra Rationel.dk 
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Når jeg går aftentur med hunden, ople-
ver jeg jævnligt, at unge mennesker 
mødes både på skolens og dagsinstituti-
onernes områder. 
 
Når jeg ligger i min seng og håber på en 
god nats søvn, oplever jeg også jævnligt, 
at grupper af unge samles omkring sø-
en. 
 
Fælles for mine oplevelser er, at de un-
ge mennesker samles om at feste; drik-
ke, ryge og høre musik, og ofte bliver 
det en højlydt affære, efterhånden som 

mørket falder på. De unge mennesker 
råber, skændes, griner - de smadrer 
desværre også flasker i stor stil, generer 
fuglene i søen og bryder hegn op og den 
slags. 
 
De her unge mennesker er ikke dårlige 
unge. De er bare unge, der er i gang 
med at finde ud af, hvordan et ung-
domsliv også kan være. Men når jeg 
efterhånden rigtig mange gange har lagt 
ører og nattesøvn til, og når jeg ser re-
sultaterne af aftenernes og nætternes 
fester, så tænker jeg, at noget burde 

Vores unge - vores ansvar? 

Ann Dorte Ahrenskjær, Egebjergtoften 

Et ødelagt hegn samt graffiti på en af skolens bygninger. Foto: Charlotte Holtermann 
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gøres. Nogen burde gøre noget. Spørgs-
målet er bare, hvem er nogen, og hvad 
kan man gøre?  
 
Når jeg går aftentur med hunden, og 
jeg kan høre larm og flasker, der vælter 
rundt, så slår jeg et sving forbi og siger 
”Godaften”. Får kigget på de unge men-
nesker og får en snak med dem. Jeg 
møder både næsten-voksne-unge, som 
ofte ryger nogle joints og egentlig er 
fredelige nok. Jeg møder også meget 
unge, altså virkelig unge, som er meget 
fulde og larmende. 
 
Et par gange har jeg været bekymret 
for enkelte, sanseløst berusede piger, 
og nogle andre gange har jeg måtte 
tage den store voksen-hat på og bedt 
de unge om at samle deres glasskår og 
affald sammen og forlade stedet. Og jeg 
er blevet stående, til de gik.  
 

Jeg har til gengæld aldrig mødt andre 
voksne end mig. Jeg tænker, at der må 
være andre voksne, fx. forældrene til 
de meget unge, der kunne have en inte-
resse i, hvordan ungdomslivet leves 
efter solnedgang i lokalområdet. 
 
Min hensigt med indlægget er ikke at 
skyde hverken på de unge eller på de-
res forældre. Min hensigt er at kaste en 
bold op som en appel til hele vores lo-
kalområde om at tage et fælles ansvar 
for vores dejlige og særlige område; og 
for vores unge mennesker.  
 
Hvis nogen en gang imellem kunne slå 
et smut forbi skolen om aftenen, når 
vejret er nogenlunde, og der er ferie 
eller weekend, så tror jeg, at vi i fælles-
skab kan skabe større tryghed både for 
de unge mennesker, for områdets an-
dre beboere og for cykler og hundepo-
ter. 

Smadrede flasker er ikke et særsyn efter de unges fester. Foto: Charlotte Holtermann 
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Af:  Frank Damgaard, Kastebjergvej 

Gigabit er og har været i gang med at 

nedgrave fiberrør på Egebjergvej og syd 

for Egebjergvej mellem Nordbuen og 

Syvendehusvej.  

 

Derudover er de også i gang hos grund-

ejerforeningen Egebjerghøj nord for 

Egebjergvej. 

 

Gigabit anvender en speciel boremaski-

ne, der kan bore sidelæns lidt i stil med 

princippet, når der bores nedad efter 

vand eller olie. Efterfølgende trækkes 

fiberrøret igennem. 

 

Nogle har allerede også fået gravet/

skudt fiberrør ind til huset og fået mon-

teret fiberboks/mediekonverter. 

 

Dog er der pt. endnu ikke nogen, der 

har fået internetforbindelse. Det kom-

mer dog. Routeren skal man selv købe, 

og den bør placeres et sted i boligen, 

hvor der er god dækning for det trådlø-

Fibernet graves nu ned i Egebjerg 

Det er noget af en maskine, der skal til for at bore fiberrørene i jorden. Foto: F. Damgaard  
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se signal (WiFi). 

 

Fiberbredbånd til andre?  

Hvad med grundejerforeninger nord for 

Egebjergvej? 

 

Er der nok interesse  i andre grundejer-

foreninger (mindst 45 pct.), vil Gigabit 

eventuelt oprette et projekt og grave 

fiber i de interesserede områder eller 

eventuelt på enkelte veje.  

 

Egebjerglund-Nord er pt. ved at under-

søge, om der i deres område er nok 

interesse, nu da Egebjerghøj får gravet. 

 

Som nævnt i et tidligere nummer af bla-

det, så er vi ved at undersøge interessen 

for fiber på Kastebjergvej, hvor der er 51 

huse på vejen. Vi er tæt på de 45 % til-

meldte, men mangler endnu 4-5 huse, 

før vi er i mål. 

 

For mere information eller for at tilken-

degive interessen på Kastebjergvej, kon-

takt da Jens-Jørgen Gaardhøje på: 

gardhoje@nbi.dk.  

 

Er der praktiske eller tekniske spørgsmål 

kan man også kontakte  mig, Frank Dam-

gaard: frank@overbygaard.dk tlf. 

28110142. 
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Af: Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade 

Ballerup Kommune har siden 1980’erne 

ført en aktiv kunstpolitik. Der er især 

blevet investeret i kunst i byens rum, så 

der i dag er mere end 130 kunstværker 

rundt omkring i kommunen. Dertil 

kommer udsmykninger og andre kunst-

værker i, ved og på kommunale institu-

tioner.  

 

Tanken bag denne politik har været, at 

kunst, ud over at tilbyde oplevelser, kan 

være med til at give byrum og boligom-

råder en visuel og rumlig identitet og en 

høj kunstnerisk profil. 

 

Også i Egebjerg bykvartér kan du finde 

både traditionelle og utraditionelle 

kunstværker i gadebilledet i form af de 

klassiske skulpturer støbt eller formet i 

sten  e l ler  bronze som f .eks . 

”Danserinden” foran glashuset på 

Agernskrænten og den hvide byport 

”Fugl Føniks” og de mere ubemærkede 

kunstværker som f.eks. ”Fuglespor” på 

husmurene i Egebjergtoften eller ”Skrift 

og tegn” i brostenene på Egebjerg Byga-

de og Nordbuen. Kunst er subjektivt og 

deler mange gange vandene. Nogle el-

sker at betragte et kunstværk, mens 

andre overhovedet ikke kan se idéen 

med selv samme værk.  

 

Her i vores lille bydel er der også delte 

meninger om de mange installationer 

rundt omkring, men er et kunstværk 

decideret, og i bogstavligste forstand, i 

Egebjergs g(l)emte kunst 
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vejen i forhold til støj og sikkerhed, så 

bydes det med garanti ikke velkommen 

af nogen. 

 

Ovennævnte kunstværk, ”Skrift og 

tegn”, kendes måske bedre som bro-

stensbelægningen, der ligger på ”Kryds 

og bolle-pladsen” samt på den hævede 

overflade på Nordbuen, hvor Egebjerg 

Bygade har sin udmunding, og hvor tu-

sinder af biler dagligt passerer over uden 

at bemærke, at de rent faktisk kører 

over kunst. 

 

Mange af beboerne med bolig ud mod 

Nordbuen har i en del år følt sig tem-

melig generede af den rumlende lyd, der 

opstår, når biler og busser passerer den 

hævede, brostensbelagte overflade, og 

flere gange om måneden sker der farlige 

situationer på cykelstien, fordi oversigts-

forholdene ikke er optimale for sikker-

heden.  

Beboerne har derfor i et stykke tid for-

søgt at italesætte problemet overfor 

kommunen, med det mål at få dæmpet 

støjen og få rettet cykelstien ud, når 

belægningen er fjernet. 

 

Og hvorfor gør kommunen så ikke bare 

det eller smider et lag asfalt over? Ja, det 

er der faktisk en temmelig kringlet for-

klaring på og for mange sikkert en smule 

ubegribelig. For det er ikke så nemt bare 

lige at fjerne brostenene og udskifte til 

anden belægning, der er mere støjsvag. 

For der er tale om et kunstværk og der-

med en tilhørende ophavsret fra kunst-

nerens side, som er sikret via loven om 

ophavsret. 

 

Når et kunstværk er opsat eller installe-

ret på en given placering, så er sted og 

udformning nøje gennemtænkt af kunst-

neren, som i al fremtid har ophavsretten 

til værket og skal spørges, såfremt man 

ønsker at flytte eller ændre på placerin-

gen. Det betyder, at det ikke bare lige 

er et par dages arbejde for de kommu-

nale belægningsarbejdere, hvis der skal 

ny belægning på Nordbuens hævede 

overflade ved Egebjerg Bygades afslut-

ning.  

 

”Skrift og tegn”, som består af fem dele 

og strækker sig fra Nordbuen og et godt 

stykke ned ad Egebjerg Bygade helt til 

Plejecenter Egely, er designet og udar-

bejdet til området i 1996 af den kendte, 

amerikanske kunstner, Lawrence Wei-

ner, som bor og arbejder i New York 

og Amsterdam.  Lawrence Weiner står bag ”Skrift og Tegn” 
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Skal ”Skrift og Tegn” fjernes, skal Law-

rence Weiner altså kontaktes og fore-

lægges alternative muligheder angående 

ny placering eller tilbagelevering af vær-

ket. Giver han tilladelse til at lade 

kunstværket flytte, kan værket tages op 

og opmagasineres, til en ny placering i 

området er fundet. Vælger han derimod 

at kræve værket tilbageleveret, så kan 

han se frem til en flere ton tung leve-

ring af adskillige tusinder brosten i New 

York. 

 

Den kommunale beslutning om fjernel-

se af kunstværket er ikke truffet endnu, 

men den klare melding fra beboerne er, 

at sikkerhed og hensynet til de om-

kringliggende beboere bør vægtes me-

get højt, og derfor bør kunstværket 

flyttes, så støjen dæmpes og cykelstien 

kan rettes ud. 

 

Næste gang, du kører gennem Egebjerg 

Bygade, så prøv at se, om du kan finde 

de fem placeringer af ”Skrift og Tegn” i 

belægningen, eller om du kan spotte 

andre af de utallige kunstværker i byde-

lens mange områder. 

Oversigtskort over registrerede kunstværker i Egebjerg Bykvartér. Illustration: KRAK  
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Forsamlingsforbuddet lempes i løbet af 

maj og juni, og som planen ser ud, kan 

vi i Egebjergklubben indbyde til Sankt 

Hans Aften, som vi har gjort tidligere 

år.  

 

Grill, bålfad og sommerviser 

Man tager selv kød med til grillen, og 

brød, salat, flûte og kartoffelsalat kan 

tilkøbes for 10 kr. for børn og 20 kr. 

for voksne. Grillen er tændt fra klokken 

17:00 til 19:00. Drikkevarer køber man 

i baren som vanligt, og vi tager både 

imod kontanter og Mobile Pay. 

 

Der vil være bålfad med en lille heks, 

hvis ikke der arrangeres et større bål i 

Bykvarteret i ”det nye Egebjerg”. 

 

Ole M. kommer og spiller op til fælles-

sang med blandt andet “Midsom-

mervisen“ i løbet af aftenen. Han med-

bringer klavér og sanghæfter til de sang-

glade, som har lyst til at synge med. 

 

Tilmelding senest 21. juni 

For at få en idé om, hvor meget mad vi 

skal forberede, vil vi bede jer om at 

sende en mail til: 

tilmeld@egebjergklubben.dk 

angiv deltagerantal (voksne og børn) 

senest d. 21. juni.  

Meld afbud til samme mailadresse, hvis I 

bliver forhindret. 

 

Følg med på Facebook og web 

På grund af Corona-situationen kan vi 

naturligvis være nødt til at ændre eller 

aflyse arrangementet, så følg med på 

vores facebookside:  

 www.facebook.com/EgebjergKlubben  

og vores hjemmeside: 

 www.egebjergklubben.dk 

 

Vi glæder os til forhåbentlig at se en 

masse mennesker. 

Med venlig hilsen  

Egebjergklubben 

 

 

Kom til Sankt Hans Aften i Egebjerg 

Fælleshus d. 23. juni 

mailto:tilmelding@egebjergklubben.dk
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Af: Rikke Ravnsgård, Bøndermosevej 

Den første weekend i maj fulgte vi Ege-

bjergklubbens opfordring og tegnede en 

dyrerute ind på et kort, og efterfølgen-

de skulle vi ud og gå ruten. 

 

Da vi havde tegnet ruten op på forhånd, 

vidste vi, at vi skulle ud på en 5,5 km 

gåtur. 

 

Så vi pakkede madpakker og snacks, så 

vi kunne holde flere pauser i løbet af 

turen, da vi godt vidste, at vores børns 

ben ville blive trætte. 

 

Vores ældste søn, Sofus, havde valgt sit 

yndlingsdyr til ruten, og vi håber, at I 

kan se, hvilket dyr det er :-). 

 

Det var en virkelig sjov måde at komme 

rundt i vores dejlige område, og vi kom 

ud at gå på nogle gader, som vi aldrig 

har været på før. Og så var det ret mo-

tiverende for børnene, at vi skulle lave 

et dyr, så der var overraskende nok 

ingen brok over længden på ruten. 

 

Vi skal helt klar prøve igen med et nyt 

dyr. Og hvis ikke I allerede har gættet 

det, så var det en skildpadde vi gik. 

Gå-turen, der blev til et dyr 

Vi kom forbi byggeriet af ældreboligerne, hvor der 

var store maskiner at kigge på. Foto: D. Ravnsgård 
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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 hjemme-
side under ”Regler for leje”. 

PRISER FOR LEJE: 

Én hverdag  kr.    800 
Fredag  kr. 1.350 
Lørdag  kr. 1.975 
Søndag/helligdag kr. 1.975 
Fredag og lørdag kr. 2.800 
Lørdag og søndag kr. 3.200 
Fredag til søndag 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 tilsynsfø-
rende. 

EGEBJERG FÆLLESHUS 
Agernhaven 8, 2750 Ballerup 
www.egebjergfaelleshus.dk  
post@egebjergfaelleshus.dk  
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Ballerup kommune plastrer alle ånde-

huller til med nybyggeri overalt, så det 

ikke længere er til at holde ud.  Ideolo-

gien om Grøn Kommune holder vist 

ikke længere. Det gælder også nybygge-

riet midt i Egebjerg Bykvarter. 

 

I stedet for godkendelse af 2-etagers 

byggeri, bygges der nu i 3-etagers højde, 

og det skæmmer voldsomt de oprindeli-

ge tanker om Egebjerg Bykvartér som 

mønster-byudviklingsprojekt for det 

gode liv. 

 

Teknik-Miljøforvaltningen og Byrådet 

dispenserer rask væk mht. lokalplanbe-

stemmelser efter forgodtbefindende og 

ignorerer totalt nabohøring - det er 

skræmmende! 

 

Parkeringsproblemerne er velkendte og 

bliver alligevel ignoreret. Egebjerg Byga-

de er meget smal og giver især udfor-

dringer med i forvejen daglige, ulovlige 

henkastning af biler, som potentielt for-

hindrer udrykningskøretøjer, fx. hjerte-

ambulancer og brandudrykning. 

 

Ballerup Kommune ignorerer ligeledes 

totalt, at Gadehusenes tilmatriklede 

privatparkering skal holde for det øgede 

parkeringspres. Vi har vedligeholdelses-

pligten sommer og især vinter med 

sneskrab. Hidtil har Gadehusene i +30 

år undladt at skilte med vores privatpar-

kering. Det er jo beskæmmende med 

yderligere skilteskov, men nu bliver vi 

desværre nok nødt til at markere tyde-

ligt, så vi kan komme hjem med søvnige 

børn og tunge indkøb og parkere tæt på 

vores bolig. Det er absolut ikke ønsk-

værdigt, men har vi noget valg? 

Nybyggeri og nye p-problemer 

Af: Anne Reinert, Egebjergtoften 

Egebjerg Bygade 69 A, som pt. er ved at blive opført. Foto: Charlotte Holtermann 



Egebjergbladet   

Side 28 

Hver torsdag fra 14:15 - 15:30 har for-

eningen Aktive Seniorer Ballerup 

rigtig god seniormotion i hallen. Det 

sidste kvarter er med afspænding. 

 

Der har været helt optaget på holdet, 

men nu er vi klar til at optage flere. 

 

Du skal blot være fyldt 60 år, og prisen 

næste sæson, som går fra 1. september 

til 31. maj, er kr. 500. 

 

Vores instruktør, Sirid Nolsøe, bor i 

Egebjerg og har været hos os i mange år, 

og vi er rigtig glade for hende. Næsten 

alle fortsætter fra år til år. 

Sirid, som er Gotved-uddannet bevægel-

sesunderviser siger: 

 

“Det er en stor fornøjelse at undervise 

seniorer her i Egebjerg i Gotved-

gymnastik. Vi arbejder hele kroppen 

igennem med sving, dans, puls og styrke-

øvelser til god og inspirerende musik. 

Det er dejligt at se, hvordan gymnastik-

ken gør kroppen godt og løfter humø-

ret. Og de sidste ugers udendørs gymna-

stik i solen har været en skøn forfrisken-

de afveksling.” 

 

Ud over motionen er der efterfølgende 

socialt samvær med kaffe og brød, hvil-

Inspirerende senior-gymnastik i 
Egebjerghallen 

Af:  Lise Riise 
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ket rigtig mange deltager i.  

 

Vi holder sommerafslutninger og jule-

frokoster, og der bliver én gang om 

året udbudt en udenlandsrejse. 

 

Om sommeren bestyrer foreningen en 

hytte på Kirketorvet. 

 

Aktive Seniorer Ballerup er meget 

andet og mere end gymnastik i Ege-

bjerghallen. Foreningen har hver dag i 

sæsonen forskellige aktiviteter i Aktiv 

Center Ballerup på Rolighedsvej. 

 

Vi tilbyder Linedance for begyndere og 

let øvede, yoga og seniorgymnastik i 

forskellige sværhedsgrader, badminton 

og måske nu også bordtennis. 

I Sundhedshuset er der vandgymnastik. 

I kropseksperimentariet i Egebjerg er 

der motion på “maskiner”. 

 

Hvis du vil vide mere om Senioridræt i 

E geb je rg ,  kan  du  gå  ind  på 

www.aktiveseniorerballerup.dk eller 

kontakte undertegnede: 

 

Annelise Reeh, der bor i Egebjerg. tlf.: 

20764534 eller 

Tidligere formand Lise Riise. tlf.: 

29881940 

 

Foreningens folder vil være at finde på 

Ballerup Bibliotek før sæsonstart. 

 

Næste frokost for modne kvinder 
bliver den 15. juni 2021 kl. 13:00. 
Det foregår som altid  i Egebjerg 
Fælleshus. 
 
Vi sørger for smørrebrød, kaffe og 
kage og mulighed for hyggeligt sam-
vær. Du medbringer selv de drikke-
varer, som du ønsker. 
 
Den 27. april måtte vi begrænse os 
til 10 stk., men vi havde en hyggelig 
eftermiddag, og det var helt rart at 
tale med lidt andre mennesker. 
 
Tilmelding 
Har du lyst til at deltage, tilmelder du 
dig ved at indbetale 100,00 kr. på 

Mobil Pay på tlf. 21370992 - Ingrid 
Madsen. Skriv venligst navn på og 
gerne så tæt på den 9. juni som mu-
ligt. 
 
Tilmeldingsfristen er den 9. juni , og 
Ingrid melder stop, hvis vi når det 
antal personer, der må forsamles. 
På nuværende tidspunkt er det 25 
stk. 
 
Vi glæder os til at se dig. 
 
Hilsen 
Lilli, Karen og Ingrid 

 

Frokost for Modne kvinder 

http://www.aktiveseniorerballerup/
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Bestyrelsen i Seniorklubben byder 

såvel gamle som nye medlemmer 

velkommen til, at vi atter kan mø-

des i Fælleshuset til vores månedlige 

arrangementer. 

 

Da vi er i aldersgruppen, hvor alle 

kan blive vaccineret, er vi trygge ved 

at genoptage vores klubaktiviteter 

efter den lange ufrivillige pause. 

 

Så sæt kryds i kalenderen ved den 

1. juni. 

 

Vi glæder os til at se jer igen. 

Bestyrelsen 

Seniorklubben genåbner tirsdag den 

1. juni 2021 kl. 12:00 
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Hvert år er der ét motiv, som igen og 

igen bliver fanget på diverse kamera– og 

mobillinser og som i den grad optager 

beboerne i Egebjerg Bykvartér. 

 

Det er naturligvis vores allesammens 

svanepar, som år efter år trofast holder 

til i Tårnsøen. Og det er da også lidt af 

et drama, de kan levere i form af glæder 

og sorger, når vi får lov til på tætteste 

hold at følge med i deres liv både med 

og uden unger. 

 

I maj 2018 0pstod der stort påstyr i 

Tårnsøen i form af et fremmed svane-

par, som med deres 2 unger i adstadigt 

tempo og af ukendte årsager var 

vandret ned gennem Egebjerg Bygade 

fra Bøndermosesøen. 

 

Da de nåede ned til søen opstod der en 

heftig kamp om territoriet mod det 

nuværende svanepar, som også havde 

unger. I kampens hede blev alle svane-

ungerne blandet, og det vindende par 

adopterede derefter samtlige unger.  

 

Sidste år kunne områdets beboere følge 

med i udrugningen af årets svaneunger, 

som kort efter under mystiske omstæn-

digheder forsvandt i løbet af en enkelt 

nat.  

 

I år har parret fået 6 unger på benene 

ud af 7 æg. Fire af parrets unger er dog i 

skrivende stund allerede forsvundet, så 

det bliver spændende at følge med i, om 

Tårnsøens svanepar lykkes med at få de 

resterende unger gjort flyveklar. 

  

På disse sider har vi valgt at vise et lille 

potpourri af de seneste års billedopslag i 

Facebookgruppen ”Egebjerg, Ballerup” 

Fotografernes yndlingsmotiv 

Af: Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade  

Tårnsøens smukke svanepar fanget i aftensolen. Foto: André Peter Duus  
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Fotos: Erik Frandsen, Charlotte Dyrbye, Christian Skjæran, Maj-Brit Petersen, C. Holtermann 
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Kom til lyse aftener med fællessang 

Til alle sang-
glade borgere i 
lokalområdet: 
 
Så starter vi  
igen med fæl-

lessang-aftener i Fælleshuset, 
Agernhaven 8 efter sommerferien — 
nemlig torsdage d. 19/8, 23/9 og 
21/10. 
  
Vi synger mest kendte sange og 
lærer/lytter til nogle nye sange. 
 
Dygtige Ole Mouritsen har lovet at 
spille for os, og han medbringer kla-
vér og sanghæfter.  
 

Vil du med? 
Det er gratis at være med, og tilmel-
ding er ikke nødvendig. Så mød ba-
re op, og tag gerne dine sangglade 
naboer med. 
 
Vi starter kl 19 og hygger før og i 
pausen og slutter ca. kl. 21:00. 
 
Der er mulighed for at købe varme 
og kolde drikke undervejs. 
 
Vel mødt! 
 
Kærlig hilsen  
Birgitte Skottfelt og Ole Mouritsen 
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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.  

mailto:lin4@balk.dk
mailto:eha@balk.dk
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Lad os altid værne om freden og holde 

fast i vore traditioner. 

   Sanne Samuelsen 

 

 

Egebjerg markerer 4. maj 

Indkaldelse til generalforsamling: Pilehøj 
 

Af: Frank Damgaard, formand for grundejerforeningen Pilehøj 

Grundejerforeningen Pilehøj forventer at afholde generalforsamling i september-

oktober, hvor de nuværende Covid 19 restriktioner burde være lempet nok til 

igen at kunne afholde møder. Omdeling af dagsorden vil ske mindst 14 dage før. 

Gik du glip af Egebjergbladet i april? 
 

Desværre modtog alle ikke Egebjergbladet som 

planlagt i april. Det beklager vi. Vi har talt med 

trykkeriet og er overbeviste om, at tryk og levering 

igen kører på skinner. Skulle dit blad alligevel ude-

blive, så skriv gerne til os, så vi kan få rettet op på 

det. Skriv til bladet@egebjergklubben.dk 

Vil du læse tidligere blade, så kan du finde dem på 

Egebjergklubben.dk under fanen ”Egebjergbladet”. 

Her kan du faktisk se 17 år tilbage i tiden og se 

udvalgte udgivelser helt tilbage til det første blad i 

1969 (takket være stor flid fra Frank Damgaard). 

Af: Mette Herold Pedersen, Redaktør af Egebjergbladet  
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Nyttige tlf.numre i Egebjerg 

Fællesvirket 

Therese Hedal  2088 9889 

Kirsten Christiansen 2812 7200 
 

Børnehuse 

Vuggestuen Sydpolen 4477 1606 

Børnehaven Nordpolen 4477 1621 

Ved Skoven   4477 1891 

Valhalla i skoven  4477 3526 
 

Skovvejens Skole 

Afdeling Egebjerg  4477 3370 

BFO Egebjerg  4477 1710 

Afdeling Højager  4477 3640 

BFO Højager  4477 2526 

UU-vejleder , Egebjerg 4016 1242 

Tandklinik   4477 3890 
 

Klub Ballerup Nord 

Byggelegepl. Rosendal 4477 1718 

Fritids– og ungdoms- 

klubben Nordbuen 4477 2077 

Fritids– og ungdoms- 

klubben Lundegården 4477 2565 

 
 

Plejecenter Egely 

Plejecenter Egely  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 4477 2000 

Ballerup Familiehus 4477 2177 

Jobcenter Ballerup 4477 6500 

Brydehuset   4477 3737 
   

Politi og vagt 

Vestegnens politi  4386 1448 

Ballerup Vagtkorps 4477 3434 
 

Vestforbrænding 

Tømning af sorteringscontainere 

og varme og affald 7025 7060 

Ballerup Genbrugs- 

Station   7022 4010 

Værløse Genbrugs- 

Station   7022 4010 

Herunder finder du nogle nyttige telefon-
numre, som du måske kan få brug for i 
din dagligdag.  
 
Hvis du synes, at der mangler nogle insti-
tutioner eller numre, er du meget vel-
kommen til at melde det tilbage til os i 
redaktionen. 
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Aktiviteter i Egebjerg 

Vi følger coronasmitten, læs derfor kalenderen med forbehold for 

ændringer—se egebjergklubben.dk for aktuel status på aktiviteter 

i Egebjerg Fælleshus. Eller find os på facebook. 

 

August 2021 

September 2021 

Torsdag 19.8 Sangaften Egebjerg Fælleshus Kl. 1900-21 

Søndag 29.8 Gensynsfest, familier Egebjerg Fælleshus Kl. 1030-> 

Torsdag 2.9 Krea og TorsdagsCafé Egebjerg Fælleshus Kl. 1930-22 

Torsdag 9.9 TorsdagsCafé Egebjerg Fælleshus Kl. 1930-22 

Torsdag 23.9 Sangaften Egebjerg Fælleshus Kl. 1900-21 

Torsdag 30.9 Familiespisning (kun for 

Egebjergklubben) 

TorsdagsCafé (for alle) 

Egebjerg Fælleshus Kl. 1730 

 

Kl. 1930-22 

Juni 2021 

Tirsdag 8.6 Repræsentantskabsmø-

de for Fællesvirket 

Egebjerg Fælleshus 1730-2000 

Torsdag 17.6 EM på storskærm Egebjerg Fælleshus Kl.  1715 

Mandag 21.6 EM på storskærm Egebjerg Fælleshus Kl.  2015 

Onsdag 23.6 Sct. Hans Egebjerg Fælleshus Kl. 17-2000 
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