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Lige med ét startede ’Det Almindelige 

Liv’ igen.  

 

Det er dejligt, og det fik det fantastiske 

sommervejr til at skinne endnu mere 

klart og varmt. 

 

Vi kan smile til hinanden i supermarke-

det, og vi må mødes i fælleshuse og på 

caféer. Skolerne og institutionerne be-

gynder at indkalde forældre og børn til 

de sædvanlige møder, ture og aktivite-

ter. Generalforsamlinger og bestyrelser 

kommer på benene igen, og vi bliver 

inviteret til at deltage i fællesskabet på 

alle mulige måder. 

Også Egebjerg Fælleshus er igen be-

gyndt at mødes for at planlægge og 

samle naboer omkring forskellige aktivi-

teter. 

 

I bladet kan man derfor igen så småt se, 

at aktiviteterne starte igen, og det er vi 

glade for. 

 

Vi ses derude :) 

 

Mette Herold Pedersen 

Redaktør 

Leder 

Det er som om augustvejret ikke helt har kunne bestemme sig—det har været 

virkelig godt— virkelig gråt—og virkelig regnfuldt. Og det har givet anledning til 

nogle utroligt flotte regnbuer på himlen. Her fanget på vej til krea-aften, der jo 

også starter ordentligt op igen. Foto: Mette Herold Pedersen  
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Find Egebjergklubbens aktiviteter  

Egebjergbladet udkommer ikke så ofte som tidligere, og derfor kan vi ikke så hyp-

pigt gøre opmærksom på aktiviteter i Egebjergklubben.  

Vi deler ofte begivenhederne på Facebook i diverse lokale grupper, og så kan du 

altid se vores aktiviteter på: 

 

 www.egebjergklubben.dk 

Gode råd til hvad du selv kan gøre for at reducere 

risikoen for indbrud fra Rationel.dk 

kl. 10.30-15:00 
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Ulrik M. Eriksen skrev ovenstående 

opfordring på facebook i Aage-

dals Grundejerforning.  

Spørgsmålet får stor opbakning, og 

idéerne myldrer ind: Bedre skiltning, 

rundkørsel, helt lukket vej eller andet. 

Både for udsyn og for at forhindre biler 

i at køre for hurtigt på Nordbuen. Når 

snakken nu er i gang, kommer der også 

forslag om, at man ser i den anden ende 

af Pæremosevej, hvor der også kunne 

mangle bedre udsyn.   

Hermed er opfordringen givet videre i 

en større kreds :) 

Udsyn ved Nordbuen/Pæremosevej 
Af: Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej 

Nordbuen 
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HARESKOVEN ELLER HARRESKOVEN? 

Undertiden har jeg hørt både kritiske 

og nysgerrige kommentarer, når jeg har 
stavet Hareskoven med to ”r” i stedet 
for ét. Dette er forståeligt eftersom 

den officielle stavemåde på vejskilte, 
skrivelser fra offentlige myndigheder, 
hjemmesider m.m. siden 1900-1920 

som regel har været med ét ”r”.  
 
Ligeledes tænker de fleste hurtigt, at 

navnet må referere til dyret ”en hare” 
uden at reflektere nærmere over, at 
haren er et markdyr og ikke lever i 
skovene. Ligeledes er det bemærkels-

værdigt, at stavemåden med dobbelt ”r” 
forsat anvendes i stednavne som Harre-
strup, Harrekilde, Harresø, Harrevig 

etc.  
 
Ser man på stavningen i et historisk 

tilbageblik, opdager man, at Markbogen 
fra 1688 skriver ”Harre-Schou”. Forst-
manden Johann Georg von Langen 

(1699-1776), der i Frederik den femtes 
regeringstid var ansat til at arbejde med 
genopretning og bevarelse af skovene 

nord for København, skriver på et kort 
fra 1765 ”Harreskou”. Et kort opmålt af 
Det Kongelige Artilleri Corps i 1831-32 

skriver ”Lille Harreskov” og ”Store 
Harreskov”.  
 

Går man længere tilbage i tiden til mid-
delalderen, finder man hyppigt stavning 
med ét ”r” men til gengæld uden ”e”; 

eksempelvis skriver Roskildebispen i sin 
jordebog fra omkring 1370 ”Harskow”.  
 
Dansk stednavneleksikon fra 1980 skri-

ver, at ordet kommer af gammeldansk 

hargh, der sidenhen har ændret sig til 

”hørg”. Hvordan man har udtalt 
”hargh” er uklart. Muligvis har man 
brugt et rullet fortunge ”r” ligesom på 

spansk i ord som ”arriba”, ”rico” og 
”rojo”.  
 

Det rullede fortunge ”r” findes endnu 
på vor skandinaviske søstersprog 
svensk og norsk, men det forsvandt i de 

danske dialekter formentlig allerede i 
middelalderen og renæssancen.  
 
Er man ikke vant til at bruge lyden, kan 

den være svær at udtale, og det kræver 
øvelse (især hvis man har et kort tunge-
bånd). Måske kan det dobbelte ”r” og 

det manglende ”e” være et forsøg på 
ortografisk at afbilde udtalen. 
 

Hvad betyder så ordet Hargh eller 
Hørg? Ifølge etymologisk ordbog er en 
hørg en dynge af sten. Har dynger af 

sten en vigtig betydning arkæologisk og 
historisk set, kunne man spørge i for-
længelse af det.  

 
Fænomenet er kendt fra flere arkæolo-
giske udgravninger og undersøgelser af 

kulturminder i det sydlige Skandinavien. 
Den mest kendte hørg er måske den 
store hørg på Gotland, en 45-50 meter 

lang og 7-8 meter høj bunke af halvsto-
re sten.  
 

I Harreskoven stødte skovløber Henrik 
Nielsen i 1975 i forbindelse med anlæg-
gelse af en sti langs med Fægyden på en 
utrolig mængde af halvstore sten i skov-

bunden. Skovrider Ejnar Laumann Jør-

Af:  Jesper From, Skotteparken 
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gensen (1920-2006) påbegyndte heref-
ter en udgravning, der varede tæt på 10 
år.  

 
Man fjernede et ca. 20 cm tykt lag af 
jord, sand og dødt ved og fandt under 

det en rektangulær formation beståen-
de af ca. 1000 halvstore sten. Det rek-
tangulære område var henved 18 meter 

langt, 3 meter bredt og 0,5 meter højt. 
Det havde en rund tragtfomet fordyb-
ning (en grube) tæt på midten og desu-

den åbninger og et mindre område med 
færre sten i begge ender.  
 

I forbindelse med udgravningen fandt 
man en flintøkse, som kunne dateres til 
bondestenalderen (ca. 3500 f.kr.). Skov-

rider Laumann Jørgensen udgav senere 
en række amatørarkæologiske bøger og 
artikler om Hareskovens forskellige 
sten og stensætninger, herunder især 

de såkaldte rillesten.  
 

Nogle af hans tolkninger og teorier 
mødte og møder forsat heftig modstand 
fra mange professionelle arkæologer. 

 
Man kender også til tæpper af halvstore 
sten i forbindelse med forhistoriske 

begravelser, men da ligger stenene sæd-
vanligvis kun i ét lag, og der vil være 
spor af et gravkammer og døde 

(skeletter) under dem.  
 
Man taler derfor specifikt om en hørg, 

når stenene ligger i flere lag, og der ikke 
er spor af begravelser. Der er ikke me-
gen omtale af hørge i ældre historiske 

kilder. Den omtale der er i disse kilder, 
tyder på, at fænomenet må forbindes 
med især vikingetid og jernalder, bl.a. 

nævner en tysk krønike fra 1085, at der 
i Lejre lå store bunker af sten med dy-
reknogler ovenpå. Ifølge det må man se 
hørgen som en offerplads. Lignende 

beskrivelser kan man finde i nogle af de 
oldislandske sagaer.  

Et  eksempel på et sted i skoven, hvor der ligger mange sten i skovbunden. Fotoet er fra Lille Harre-

skov, tæt på fægyden. Foto: Jesper From. 
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Da Ejnar Laumann Jørgensen i slutnin-

gen af 1990erne begyndte at interesse-
re sig entusiastisk for oldtidsastronomi 
hæftede han sig ved, at hørgens længde-

akse er øst-vest orienteret, og at sol-
nedgangen står direkte over den ved 
efterårsjævndøgn (21.-22. september) 

og solopgangen ved forårsjævndøgn (21.
-22. marts). Det kunne tyde på, at den 
har været et slags observatorium og 

kalender.  
 
Det ene behøver imidlertid ikke at ude-
lukke det andet. Måske har man haft 

behov for at takke guderne med dyre-
ofringer, når man gik imod lysere tider 
og formilde dem, når man gik imod 

mørkere? Tillige kan dele af vikingeti-
dens religion bygge på traditioner og 
skikke, der rækker betydeligt længere 

tilbage i tiden. 
 
Flere steder i skoven, særligt i det om-

råde af Lille Harreskov, der grænser op 

til Fægyden, finder man andre områder 
med stentæpper strøet ud i skovbun-
den. Nogle af dem er utvivlsomt for-

tidsminder, mens andre er mere tvivl-
somme.  
 

Det sidstnævnte kan skyldes, at de ikke 
er fredede, og at man i tidens løb har 
fjernet sten fra dem, der kunne bruges 

til prydsten langs med stier, men det 
kan selvfølgelig også være et udtryk for 
tilfældighed og naturens luner, at en 
mængde sten ligger samlet på et sted og 

danner en iøjnefaldende struktur. 
 
Samlet set må man konkludere, at me-

get taler for, at Harreskoven betyder 
skoven med de store stendynger eller 
stentempler og ikke skoven med harer. 

 

På billedet ser man Stenhørgen fra stien af. I baggrunden aner man stendiget og Fægyden, landeve-

jen, der forbinder Værløse og Hareskovby og deler skoven i Store og Lille Hareskov. Foto: Jesper From  
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16. november er der kommunal-

valg. Måske ved du lige, hvor krydset 

skal sidde. Eller måske tænker du, at der 

er en evighed til november. Men hvis du 

nu ikke har fundet din lokale stemme, så 

er det måske nu, der skal til at læses lidt 

ekstra med, så du finder den bedste 

repræsentant for din stemme. 

 

Og hvor kan vi så se, hvad de forskellige 

kandidater og partier gør og mener?  

    

Den trykte   

I Ballerup Bladet vil der de næste måne-

der være flere læserindlæg – ofte fra 

opstillede politikere. Her kan vi læse 

med om, hvad politikerne selv har på 

hjerte, og hvordan de svarer på spørgs-

mål, kritik eller kommentarer fra an-

dre.   

 

Den sociale: Facebook  

Ny debatside på facebook: ”Fremtidens 

Ballerup - Debat og politik på 

tværs” forsøger at skabe debat omkring 

de områder, der fylder i kommunalbe-

styrelsen og i Ballerup i øvrigt. En række 

politikere taster sig livligt ind i debatten, 

der blander sig med indlæg og spørgs-

mål fra borgere i Ballerup Kommune. 

Der er plads til alle, der vil være med til 

at diskutere emner. Gruppen admini-

Valg i efteråret - er din stemme klar? 
Af: Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej 

Kommunens opgaver  

 

 Det sociale område: det samlede finansie-
rings-, forsynings- og myndighedsansvar   

 

 Børnepasning  

 

 Folkeskolen, herunder specialundervisning 
og specialpædagogisk bistand til småbørn 

 

 Specialundervisning for voksne 

 

 Ældrepleje  

 

  Sundhed (forebyggelse, pleje og genoptræ-
ning, der ikke foregår under indlæggelse, 
behandling af alkohol- og stofmisbrug, 

hjemmesygepleje, tandpleje og socialpsyki-
atri)  

 

 Aktivering og beskæftigelsesprojekter for 

forsikrede og ikke-forsikrede ledige.  

 

 Integrationsindsats Forsyningsvirksomhed 
og redningsberedskab  

 

 Natur, miljø og planlægning Lokal erhvervs-
service og turistfremme  

 

 Deltagelse i regionale trafikselskaber Det 

lokale vejnet  

 

 

(kilde: finansministeriets hjemmeside)  
Fortsættes på s. 15 
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streres på tværs af politiske partier og 

har altså debatten i fokus. Du skal søge 

medlemskab af gruppen. 

  

Den grundige 

Følg med i kommunens politiske hold-

ninger ud fra referater med dagsordner 

og afgørelser. Her kan vi se mere om, 

hvilke sager, politikerne skal tage stilling 

til, og vi kan se, hvilke politikere, der 

deltager i møderne – og om de er for 

eller imod forskellige forslag.   

  

Find referater for alle gruppemøder på 

ballerup.dk. Du finder dem her: ”Om 

kommunen” - ”politik” - ”Dagsordener 

& referater”  

 

Den personlige: Fælleshuset  

Traditionen tro vil Egebjerg Fælleshus 

åbne for politisk debat. Her vil hvert 

parti stille med en kandidat. Alle kandi-

dater får taletid, og efterfølgende er det 

muligt at tale med hver enkelt sammen 

med de af dine naboer, der deltager på 

mødet.  

 

I år er der valgaften torsdag d. 28. okto-

ber 2021.  

Fortsat fra s. 13 

Kommunalvalg 2017: Egebjerg Fælleshus åbnede dørene for repræsentanter fra 

alle opstillede partier. Her kunne Egebjergs særlige interesser drøftes om bordet. 
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Indkaldelse og dagsorden for den ud-

skudte generalforsamling  

Den 16. september 2021 kl. 

19:30 i fælleshuset. 

Program  

Inden vi går i gang, serveres der en kop 

kaffe, en øl eller et glas vin med lidt 

tilbehør.  

Vi indleder med generalforsamling for 

Egebjergklubben. Derefter holder vi en 

lille pause, inden vi går videre til gene-

ralforsamling for Egebjerg Fælleshus.  

Dagsordner ifølge vedtægterne. 

 

Egebjergklubben:  

1.Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  

3. Regnskab 2020 

4. Indkomne forslag   

5. Budget 2021 

6.Valg  

7. Eventuelt  

Egebjerg Fælleshus:  

1.Valg af dirigent  

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 2020 

4. Indkomne forslag 

5. Budget 2021 

6. Valg  

7. Eventuelt 

Ordinær generalforsamling i Egebjerg 
Fælleshus og Egebjergklubben 

Ad 4 (Egebjergklubben):  

Forslag til ændringer i vedtægterne 

§ 6 Bestyrelsen består af 8 medlemmer, 

repræsenterende flest mulige grundejerfor-

eninger. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges 

direkte på generalforsamlingen. 4 vælges i 

lige år og 4 i ulige år. 

Ændres til: 

§ 6 Bestyrelsen består af op til 8 medlem-

mer, repræsenterende flest mulige grund-

ejerforeninger. Alle bestyrelsesmedlemmer 

vælges direkte på generalforsamlingen. Halv-

delen vælges i lige år og halvdelen i ulige år. 

§ 7 Bestyrelsen leder alle foreningens anlig-

gender og fastsætter selv sin forretningsor-

den. Bestyrelsen holder møde, så ofte for-

manden eller 3 bestyrelsesmedlemmer fin-

der det fornødent og er beslutningsdygtig, 

når mindst 5 medlemmer er til stede. 

Ændres til: 

§ 7 Bestyrelsen leder alle foreningens anlig-

gender og fastsætter selv sin forretningsor-

den. Bestyrelsen holder møde, så ofte for-

manden eller 3 bestyrelsesmedlemmer fin-

der det fornødent og er beslutningsdygtig, 

når mere end halvdelen af bestyrelsens med-

lemmer er til stede. 
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Sommeren er kommet og gået, og den 

er blevet nydt i fulde drag af danskere 
over hele landet. De høje temperaturer 
har fået folk til at trække ud i haver, 

parker og andre offentlige arealer for at 
nyde godt af det gode vejr. 
 

Dette gælder også for mange unge men-
nesker, som i over et år har været afskå-
ret fra at feste med hinanden og nyde 

hinandens nærvær. Den nyvundne frihed 
efter lempelsen af de mange corona-
restriktioner, har betydet, at en masse af 
det tabte skulle indhentes. 

 
Over sommerferien har der derfor væ-
ret trængsel i det offentlige rum med det 

resultat, at der er indløbet i tusindvis af 
klager om støjende adfærd og høj musik, 
som har generet folk eller forhindret 

den daglige nattesøvn. 

I Ballerup har Ballerupvagten (tlf.nr.: 

4477 3434) også haft travlt over som-
meren, hvor de kommunale arealer er 
blevet brugt flittigt af unge mennesker. 

Det er som sådan også i orden, for man 
må gerne bruge de offentlige arealer til 
samvær, leg mm., men mange steder har 

sammenkomsterne udviklet sig til hær-
værk på bygninger og andet materiel, 
store mængder affald er blevet efterladt, 

og flasker er smadret til stor gene for 
bløde trafikanter og dyrepoter.  
 
Mange gange er folk blevet generet af 

den høje musik og snak, som er fortsat 
til langt ud på natten, og det betyder, at 
kommunens lokale vagtkorps har haft 

nok at gøre hen over sommeren. Balle-
rup-vagten oplyser, at de både på hver-
dage og i weekenderne har været på 

rundtur til diverse skoler og daginstituti-

Støjende adfærd og musik til ulempe 

Af:  Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade 

Soundbokse er efterhånden fast inventar ved fester. Foto: Jens Thaysen 
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oner, hvor de unge mennesker har fun-

det et hyggeligt sted at sidde.  
 
”Som regel er de unge mennesker ikke 

opmærksomme på, at der er boligområder i 
nærheden, og derfor er de rigtig gode til at 
flytte sig, når de bliver bedt om det”, for-

tæller én af Ballerup-vagtens vægtere. 
”Ofte er det de samme unge mennesker, vi 
støder på, og i sådanne tilfælde, beder vi 

dem om at gå, men andre sanktioner har vi 
ikke. Såfremt de unge ikke retter sig efter 
vores henstilling, kontakter vi politiet”.  
 

Og kommer politiet ud, er det en lidt 
anden sag. Ifølge § 8 i ordensbekendtgø-
relsen kan politiet forbyde benyttelse af 

højtalere, musikanlæg, musikinstrumen-
ter eller lignende, når benyttelsen må 
antages at være til væsentlig ulempe for 

de omkringboende eller forbipasseren-
de.  
 

Som regel vil politiet give en advarsel og 
opfordre til at skrue ned. Efterkommes 

dette ikke, har politiet lov til at udskrive 

en bøde på 1500 kr. eller konfiskere 
lydanlægget, såfremt en sådan er invol-
veret. 

 
Generelt lyder politiets opfordring ved 
fester således: 
 

 Vis hensyn, når du fester. Skru ned, 
særligt i de sene aftentimer og ud på 

natten (det er også god karma; næste 
gang er det måske dig, der gerne vil 
sove, mens andre larmer). 

 

 Er du plaget af høj musik, så tag kon-
takt til de festende, og bed dem venligt 
om at skrue ned. De fleste er flinke og 

har måske ikke lige tænkt sig om i 
”festens hede”. 

 

 Har du ikke held med at få skruet ned, 
kan du ringe til os på tlf. 114 og anmel-
de musik til ulempe. Så får vi dæmpet 

festen. 
 

Ødelagt facade ved unges tilholdssted på Egebjergskolen. Foto: Charlotte Holtermann 
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Tilskuerne var overvejende børnefamili-
er, der var behørigt klædt i rødt og 
hvidt til lejligheden, da vi blændede op 

for fodbold-EM i Fælleshuset d. 17. juni.  
 
De fleste havde været et smut forbi 

Egebjerg Pizzaria, så der duftede i hele 
hytten, og så var den rigtige atmosfære 
sat.  

 
Vinduerne var dækket af sort plastic, så 
solen ikke kunne komme ind og forstyr-

re festlighederne. Alligevel var skærmen 
en anelse mælkefarvet, og man skulle 
lige vænne sig til, at lyden kom bagfra. 
Men stemningen var god.  

Der gik da også kun to minutter, så 
havde Danmark scoret, og der blev 
brølet fra hele den overrumplede for-

samling. Desværre gik resten af kampen 
ikke så godt for de rød-hvide, men vo-
res resultat (2-1 til Belgien) er der in-

gen grund til at dvæle ved. Det er – 
som man siger – historie.  
  

 
Kampen  
17. juni kl. 18:00.   

Danmark – Belgien  
Gruppe B, København, Danmark 
Resultat 1-2 

EM i Fælleshuset 

Af: Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej 
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Selskabet Gigabit har taget navneforan-

dring til Wizer, og ellers er det samme 
selskab.  
 

Internet fra Wizer og TV fra You-
See Wizer tilbyder kun forbindelsen til 
internettet og ikke andre services som e

-mail, TV, streaming-tjenester osv., så 
man skal fortsat overveje, hvordan man 
fremover vil se TV. 
 

Har man YouSee kabel-TV (via coax 
kabel), kan internet fra Wizer kombine-
res med det eksisterende TV-abonne-
ment. Husk blot at afmelde bredbånds-

del hos YouSee, når det nye internet 
over fiber er sat i drift og fungerer. 
 

Er fjernsynet direkte tilsluttet kabel-TV 

via coax-antennekabel, så skal der ikke 
ske ændringer. Har man et Smart-TV, så 
betyder leverandørskiftet, at der på TV 

skal opsættes trådløs/WiFi-adgang til 
den nye router. Anvendes netværkska-
bel, skal kablet blot forbindes til den nye 

router. Har man sammen med sit You-
See TV-abonnement også en YouSee TV
-boks, så vil denne også virke, selvom 

man skifter internet til fiber fra Wizer, 
dvs. Start-forfra og TV-arkiv på TV-
boksen vil forsat fungere. 
 

Vær opmærksom på, at YouSee’s TV-
boks kun kan anvende WiFi på 5GHz 
(802.11ac), så den nye router skal have 

denne standard, og TV-boks skal opsæt-
tes og forbindes til den nye router. 
 
E-mail fra YouSee og internet fra 

Wizer De fleste nyere internetudbyde-
re tilbyder ikke ekstra services som 

f.eks. e-mail. Ophører man med bred-

bånd fra YouSee, så ophører ens email 
efter senest 30 dage. Og det er noget 
uklart, om man kan fortsætte med email, 

selvom man har mobil-bredbånd fra 
YouSee. I givet fald kontakt YouSee in-
den skifte. 
 

Bedst er måske at overveje skifte til en 
email, der er uafhængig af ens internet-
udbyder. Der er udmærkede gratis 

email-tjenester fra f.eks. google, micro-
soft og apple. Det giver så bøvlet med at 
huske at give alle bekendte besked om 
den nye mailadresse. Og glem ikke at 

ændre e-mail i profil på alle websteder 
du har login til. 
 

Ældre computere kan ikke altid i sig selv 

udnytte den nye, forbedrede hastighed, 
så den vil måske vise langt mindre end 
den reelle hastighed fra router ud til 

internettet. Fordelen med den hurtigere 
internetforbindelse er tilstede, når flere 
i husstanden samtidig bruger internettet 

til smartphone, smart-TV, streaming af 
video, spil og andet.  
 

Er der nok interesse i andre grundejer-

foreninger eller på enkelte veje, vil Gi-
gabit evt. grave fiber i de områder. Ege-
bjerglund-Nord er pt. ved at undersøge, 

om der i  deres område er nok interes-
se, nu da Egebjerghøj får gravet ned.  
 

Er du interesseret, og bor du på Kaste-

bjergvej, så skriv til kontakt Jens-Jørgen 
Gaardhøje gardhoje@nbi.dk. Er der 
praktiske eller tekniske spørgsmål, kan 
du kontakte Frank Damgaard-

frank@overbygaard.dk tlf. 28110142. 

Til dig der har Gigabit (nu Wizer) 
Af Frank Damgaard, Kastebjergvej 
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Her nyder vi ny-opgravede kartofler, 

gulerødder, rødbeder og jordskokker, 

høster masser af jordbær og ærter, 

plukker salat, nyder helt friske hvidløg, 

gul- og rødløg og henter kål, porrer, 

selleri og pastinakker hele vinteren 

igennem.  

Det er blot nogle af de ting, vi høster i 

haven, og vi har fået øjnene op for 

grøntsagssorter, vi ikke rigtig kendte 

eller huskede. Glaskål, en sød lille grøn 

eller rød fætter, der smager godt i sala-

ter eller i en wok ret, palmekål der kan 

stå hele vinteren igennem og bliver bed-

re og bedre. Spaghettigræskar er nok 

det største nye hit hos mange af os. En 

utrolig nem og lækker grønsag efter at 

være blevet flækket, penslet med olie 

og krydderier og bagt 20-30 min, og 

derefter rives til “spaghetti” med en 

gaffel.  

Hvem havde tænkt på pastinak som en 

skøn grøntsag? Nok ikke så mange, men 

den er blevet meget populær i haven, 

da den kan høstes langt ind i vinteren 

og giver en dejlig smag til mange gryde-

retter og i supperne. Og sådan er der 

mange dejlige ting, vi høster i haven, og 

der er plads til at eksperimentere med 

nye afgrøder eller andre sorter; lilla 

gulerødder, blå blomkål, majroer og 

andre gode sager.  

Selvfølgelig kommer det ikke uden en 

arbejdsindsats. Vi er ca. 15 husstande 

fra det “gamle” og det “nye” Egebjerg, 

og vi kan sagtens være flere. Vi har delt 

Fælleshaven Nordbuen —  

også en dejlig plet i Egebjerg 

Af:  Per Bo Jensen, Birkemosevej 
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bedene mellem os i tre grupper, som vi 

så har ansvar for. Årsrutinen er, at vi 

starter med at sætte gang i frø i drivhu-

set. Vi dyrker selv alle vores afgrøder 

fra frø; porrer, selleri, alle mulige kål, 

majs, salater, og hvad det nu kan være.  

I løbet af foråret fræser vi det øverste 

jordlag (3-5 cm). Efter ca. en uge begyn-

der vi så at så, sætte eller lægge, hvad 

der nu måtte skulle i gang. Vi afholder 

som regel en arbejdsdag eller to i 

weekenderne i foråret for at få lavet 

dette, og ellers så mødes vi typisk nogle 

timer om eftermiddagen/aftenen en dag 

om ugen, ofte tirsdag.  

Der skal luges, slås græs, sættes net 

over afgrøderne, og det er ret hyggeligt 

at gå og lave have i fællesskab, og så er 

der som regel tid til en kop te, eller 

hvad der nu kommer i koppen.  

De enkelte bedgrupper er ansvarlige 

for at fortælle, hvornår der må høstes i 

bedene, og for nogle afgrøders ved-

kommende bliver alt høstet med det 

samme og delt ud. Når vi kommer hen 

på efteråret, skal vi have efterafgrøder i 

jorden, så jorden ikke ligger bar hen 

over vinteren, og der skal også sættes 

hvidløg.  

Der er masser af plads til hygge, og vi 

har borde og bænke til fællesspisning og 

havefest. Vi har også et stort drivhus, 

hvor vi forkultiverer mange af vores 

afgrøder og så efterhånden fylder op 

med tomater og chili. Vi prøver også 

med en skovhave, hvor vi har gang i 
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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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frugttræer, bærbuske og flerårige afgrø-

der. Og der ligger også en del træstam-

mer, hvor der bliver dyrket svampe.  

I år har vi haft lidt flere udfordringer 

end de andre år. Corona-tiden har 

gjort, at vi ikke har kunnet mødes helt 

så ofte og mange, som vi plejer, vi hav-

de et ret koldt forår, og endelig så er vi 

lidt færre, end vi har været de foregåen-

de år.  

Men vi har stadig gang i rigtig mange 

gode afgrøder. Så kom og besøg os, få 

en snak eller bare nyd haven.  

Åbne havedage  

Vi viser haven frem i dagene for høst-

markederne, 4.-5. september, mellem 

kl. 14 og 15. I finder os ved at gå ind ad 

stien for enden af Birkemosevej. Vi lig-

ger på højre hånd ud mod Nordbuen. 

Man kommer også ind på stien fra 

Nordbuen. Haven blev etableret i for-

året 2018 med hjælp fra Borgermillio-

nen, som uddeles af Ballerup kommune. 

Til at starte med var vi seks husstande 

og startede på en bar mark, der har 

været dyrket økologisk i adskillige år af 

Grantoftegård.  

Vi dyrker også jorden økologisk og så 

vidt muligt uden at grave :-).  

Find os og kontakt os på facebook - 

“Fælleshaven Nordbuen”, eller kom 

forbi tirsdage.  
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Inde bag den solide blå dør åbner sig et 
køligt rum med dunkel belysning, mas-
sive træhylder og et dekorativt antikt 

smedejernsgitter, der diskret deler la-
geret fra selve butikken. Nøjagtigt så-
dan ser en rigtig vinhandel ud.   

 
Vinsælgeren står og taler med en ung 
mand, som netop har fundet den rigtige 

vin frem, der skal deles med vennerne i 
aften. Jeg får straks tilbudt dagens 
smagsprøve; en spansk hvidvin, der står 

i en blikspand med is. Den er god, frisk 

og let og passer godt til en lørdag efter-
middag i sensommeren. Med glasset i 
hånden får jeg et lille indblik i indehave-

rens vineventyr, som han meget gerne 
deler med naboer og kunder i hans 
yderst velassorterede hobbybutik.  

 
Interessen for vin er livslang, men det 
er kun et år siden, vinsælgeren starte-

de  s i n  l i l l e  f o r r e t n i n g  v ed 
navn Bartholo Vin. Butikken bliver dre-
vet hjemme fra bopælen på Birkemose-
vej og har lige så stille tiltrukket vingla-

de naboer, der har brug for nye forsy-
ninger og inspiration. Selvom ejeren er 
en beskeden mand, så er det tydeligt, at 

her er en ægte vinentusiast, der har 
styr på, hvad han taler om. Og han ken-
der både til vinen og til de gårde, de 

kommer fra. 
 
”Det er spændende at møde bønderne og 

høre om deres produktion, og jeg kender 
vinproducenter i mange lande, men især 
Spanien laver nogle helt fantastisk gode 

Udsalg fra havelågen   

Af Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej 

Der popper små udsalgs- og bytteord-

ninger op rundt omkring i Egebjerg. Det 
er enkeltpersoner, der står for mindre, 
private initiativer. Og det gør gaderne 

lidt mere interessante at gå rundt i.  
 
Nogle gange er det decideret butikker 

fra bopælen, andre gange er det garage-
salg med  mulighed for at rydde ud i 

gamle gemmer og give nyt liv til ting. 

Det hele er med til at skabe et kvarter, 
der summer af virkelyst og initiativ, hvor 
små idéer kan prøves af, og hvor naboer 

inviterer hinanden ind. 
 
På Birkemosevej har et ægtepar fået 

hver deres idé, der har rod i hver deres 
passion; Bøger og vin.    

Masser af vin på hylden 

Foto: Døren står åben til vinbutikken  
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vine. Næste gang skal jeg til Mallorca, hvor 

jeg skal besøge fire-fem vingårde for at se, 
hvad de har, og om der måske kan være 
et samarbejde,” siger ejeren, der altid er 

på udkig efter en vinperle, som måske 
ikke er blevet opdaget endnu.  
 

I butikken bliver varerne elegant præ-
senteret på hylder, hvor pris og anmel-
delser er let at læse, så købere selv kan 

finde rundt i de mange forslag. De pris-
venlige udgaver til under 60 kr. lig-
ger nonchalant i et elegant og kontrol-
leret rod i de solide træskuffer, mens 

de særlige økologiske og veganske vine 
har fået sit eget hjørne. På den sto-
re øltønde i midten står et klassisk ud-

valg til den, der skal bestemme sig i en 
fart, mens der rundt på væggene står et 
større udvalg af både rød- og hvidvin og 

rosé.  
 
Vinbutikken er et besøg værd, uanset 

om du bare skal have et godt glas vin 

med hjem til aftensmaden, en hygges-
ludder over en smagsprøve, eller om du 
leder efter spændende drikkevarer med 

gode historier, der kan skabe glæde ved 
en større anledning.    
 

”Der er åbent hver dag – på nær når der 
er lukket”, griner ejeren, der driver bu-
tikken ved siden af sit almindelige arbej-

de. Han er som regel hjemme i week-
enden, og så er han klar til at åbne dø-
ren og vise rundt. Skulle døren være 
lukket, er man velkommen til at ringe til 

ham, og man kan også aftale at komme 
et smut forbi på forhånd.  
 

Bartholo Vin  
Web: www.bartholovin.dk  
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Bog-bytteskab 

”Kom og byt, hvis du elsker bøger lige så 

højt som mig”. 
 
På Birkemosevej 17 hænger et nydeligt 

bogskab på et plankeværk fyldt med 
bøger.  
 

Idéen er, at naboer og folk, der kom-
mer forbi, kan tage en bog med og ef-
terlade en anden i stedet. På den måde 

kan gode læseoplevelser deles. 
 
”Jeg køber tit bøger i genbrug, og finder 
også relativt nye udgivelser. Når de er læst, 

vil mange af dem ryge i bogskabet. Jeg 
håber, der kommer meget udskiftning i 

skabet, så der er noget at komme ef-

ter,” siger Selfika, som står bag bogska-
bet.  
 

Idéen startede i Rødovre, hvor Selfi-
ka første gang stødte på et bogskab i et 
villakvarter, og siden har hun set andre, 

der gør det samme. Hun tænkte, at 
sådan et skab kunne være hyggeligt at 
have i Egebjerg, og så lavede hun det 

selv. Mange har allerede hilst skabet 
velkommen. 
 
”Det er meget nyt med skabet. Jeg satte 

det op for fire dage siden, og der er allere-
de taget en håndfuld bøger og sat nogle 
ind. På Facebook er det blevet taget rigtig 

godt imod. Opslaget har kun fået positive 
kommentarer og mange likes, så jeg tror, 
at det er noget, folk vil benytte sig af. ”  

 
Og så skal vi lige høre, hvad læseentusi-
asten selv har læst for nylig. 

 
”Jeg er lige blevet færdig med "Kvinde set 
fra ryggen" af Jesper Wung-Sung. Den kan 

jeg varmt anbefale. Den handler om male-
ren Hammershøi's kone, Ida Ham-
mershøi, og er meget velskrevet,” lyder 

anbefalingen af bogen, der nok snart er 
at finde i bogskabet. ”Jeg læser selv bredt, 
primært skønlitteratur, og alle bøger og 

genrer er velkomne i bogskabet, så der er 
noget for enhver smag,” tilføjer hun.  
 

Så har du en bog, du ikke længere har 
lyst til at beholde, kan du give den vide-
re i bogskabet på Birkemosevej. 
 

Foto: Bogskabet hænger på Birkemose-

vej 17  

Af: Mette Herold, Bøndermosevej 



Egebjergbladet   

Side 34 



Side 35 

Egebjergbladet   

Frokost for Modne Kvinder 
 

Næste frokost bliver tirsdag den 14. september 2021 kl.13:00. 

Det foregår som altid i Egebjerg Fælleshus. 

Vi sørger for smørrebrød, kaffe og kage og mulighed for hygge-

ligt samvær. 

Du medbringer selv de drikkevarer, som du ønsker at drikke. 

Tilmelding 

Har du lyst til at deltage, tilmelder du dig ved at indbetale 100,00 

kr. på MobilePay på tlf. 21370992- Ingrid Madsen. 

Skriv venligst navn på. 

Tilmeldingsfristen er den 6.9.2021 

Hilsen Lilli, Karen og Ingrid 

 

Frisk luft og en masse skridt.. 

Gåklubben Egebjerg fortsætter sine dejlige ture på ca. 5 km hver 

tirsdag kl. 18:30 fra hjørnet af Kildesvinget og Skovvej 

        

Kom og vær med — turen tager en times tid   

Hilsen Yvonne 
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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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Den 3/8 var Egebjerg seniorklubben på 

sin årlige skovtur. Denne gang en  
lidt anderledes tur. Nemlig til Amager 
bakke.  

 
Man havde været lidt skeptiske inden 
turen, for hvad skulle vi dog se på på 

sådan et forbrændingssted?  
 
Men vi blev glædeligt overraskede. I en 

stor elevator blev vi kørt næsten op på 
toppen af kolossen, og så kunne vi gå 
lidt videre. Og sikken en udsigt! 
 

Ind over København, ud over Øresund, 
ja, helt til Herlev sygehus osv. Vi spiste 
en dejlig frokost i Sundby sejlklub. Drak 

kaffe i den skønne Naturpark Amager.  
Kørte igennem Kongelunden! Ja, bussen 
kørte os rundt i områder på Amager, 

som man ikke lige plejer at se.  
 
Vejret var med os. Endelig kan 

man igen komme ud efter den 
forfærdelige "Corona" tid, hvor 
vi alle har måtte sætte det akti-

ve liv på standby! 
 
Og vi pensionister har jo alle 

Corona-pas.  
 
Tak for en rigtig, dejlig tur! 

 
 

 

Seniorklubben på skovtur 

Af:  Bodil Ringmose 
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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 Fælleshus 

September 2021 

Oktober 2021 

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

Torsdag 9.9 Café Egebjerg Fælleshus Kl. 1930-22 

Torsdag 16.9 Generalforsamling, Egebjerg-

klub og Egebjerg Fælleshus 

Egebjerg Fælleshus Kl. 1930-22 

Onsdag 23.9 Café og sangaften  Kl. 1900-22 

Torsdag 30.9 Familiespisning (fortrinsvis for 

Egebjergklubben) 

Café 

Egebjerg Fælleshus Kl. 17.30 

 

Kl. 1930-22 

Torsdag 7.10 Café og Krea  Egebjerg Fælleshus Kl. 1930-22 

Torsdag 14.10 Café Egebjerg Fælleshus Kl. 1930-22 

Torsdag 21.10 Café og sangaften Egebjerg Fælleshus Kl. 1900-22 

Torsdag 28.10 Familiespisning (fortrinsvis for 

Egebjergklubben) 

Valgmøde KV2021  

Egebjerg Fælleshus Kl. 17.30 

 

Kl. 1930-22 

November 2021 

Torsdag 4.11 Café og Krea  Egebjerg Fælleshus Kl. 1930-22 

Søndag 7.11 Familiebanko Egebjerg Fælleshus Kl. 1330-16 

Torsdag 11.11 Café Egebjerg Fælleshus Kl. 1900-22 

Se alle Egebjergklubbens arrangementer på egebjergklubben.dk 
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