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Egebjergklubben  
Formand: Daniel Ravnsgård;  

bestyrelsen@egebjergklubben.dk  

www.egebjergklubben.dk  

Egebjerg og Omegns Ølbrygger 

& Vinmagerlav  
Oldermand: Leif Poll;  

l.poll@mail.dk  

Blomstervennerne  
Formand: Elise Quottrup;  

elise.quottrup@gmail.com  

Egebjerg Bridgeklub  
Formand: Dan Bartholdy;  

bibidan@webspeed.dk  

Seniorklubben  
Formand: Flemming Adrian;  

fleve@webspeed.dk  

 

Egebjerg Sportsklub  
Formand: Thomas Sørensen;  

formanden@egebjergsportsklub.dk  

Fælleshaven Nordbuen 1  
Formand: Per Bo Jensen;  

perbojensen12@gmail.com  

FB: Fælleshaven Nordbuen 1  

Egebjergs Grønne Fingre 
- økologisk nyttehaveforening på Mergeltoften 

Formand: Birgitte Andersen 

birgitte2750@gmail.com 

Foreninger i Egebjerg 

 

 

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: 

5. november 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 Eriksen 
 

Tryk: 

JT Gruppen 
 

Oplag: 

1.800 eksemplarer 
 

Udgivere: 

Fællesvirket &  

Egebjergklubben  

E-mail Fællesvirket: 

Formand Therese Hedal: 

fnuggertess@gmail.com 
 

E-mail Egebjergklubben: 

bestyrelsen 

@egebjergklubben.dk 
 

For–/bagsidefoto: 

Gitte Nobel, Egebjergvang 

 

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.  

mailto:elise.quottrup@gmail.com
mailto:birgitte2750@gmail.com
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Når dette nummer af Egebjergbladet 

rammer dine hænder, er der knap en 

måned til Regions– og Kommunalvalget, 

som altid løber af stablen den tredje 

tirsdag i november hvert fjerde år i et 

ulige år. I år falder valgdagen d. 16. no-

vember.  

 

Alle over 18 år uanset statsborgerskab, 

social baggrund og køn kan stemme og 

dermed være med til at vælge sammen-

sætningen af både regionsrådet i hoved-

staden og kommunalbestyrelsen i Balle-

rup Kommune for de næste 4 år. 

 

Men hvem skal man så vælge at stemme 

på? Det kan være svært at få hoved og 

hale på de forskellige partiers politik, 

hvis man ikke lige følger med i det poli-

tiske arbejde i dagligdagen, men heldig-

vis er der råd for det.  

 

I ugerne op til valgdagen vil de forskelli-

ge partier sende deres kandidater ud på 

gader og stræder med en masse info i 

håbet om at være dem, der bejler bedst 

til vælgerne.  

 

Der vil helt sikkert også blive afholdt 

vælgermøder over hele kommunen, 

hvor du kan blive klogere. Som regel 

annonceres de i Ballerup Bladet og i 

diverse Facebook-grupper. 

 

Her i Egebjerg skal vi heller ikke snydes 

for det traditionelle vælgermøde, som 

Egebjergklubben endnu en gang vælger 

at afholde. Længere inde i bladet kan du 

læse meget mere om dato, tidspunkt 

samt deltagere. 

 

Oktober måned byder endnu en gang 

på den amerikanske højtid, Halloween, 

som mere og mere er ved at snige sig 

ind som en dansk tradition. 

 

Sidste år var vi jo hårdt ramt af diverse 

corona-restriktioner, og det lagde bånd 

på en hel del husstande, som valgte ikke 

at deltage i den traditionelle ’Trick or 

Treat’-tur rundt i vores bydel.  

 

Der var en del børn, som derfor måtte 

gå forgæves og ikke fik vist deres flotte 

kostumer frem. Lad os håbe, at rigtig 

mange husstande vælger at pynte op 

med uhygge og lys til glæde for både 

børn og barnlige sjæle. 

 

Vi har igen i år sat lidt fokus på Hallo-

ween. Du kan derfor læse en artikel om 

en familie på Birkemosevej, som har 

valgt at gå ’all in’ og derfor inviterer til 

åbent hus.  

 

Hav en rigtig, festlig Halloween, og tag 

pænt imod børnene, uanset om du væl-

ger at deltage eller ej. 

 

  Mange efterårshilsener 

Charlotte Holtermann 

             Redaktør 

Valg og Halloween 
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Tirsdag den 16. november 2021 skal 

der afholdes kommunal- og regionalvalg 

i hele Danmark. Egebjergklubben og 

Fællesvirket vil gerne hjælpe dig med at 

sætte dit kryds, og vi inviterer derfor til 

vælgermøde i Egebjerg Fælleshus 

Torsdag d. 28. oktober 

fra kl. 19.30 

Vi har inviteret en repræsentant fra alle 

opstillede partier og lister og giver dem 

muligheden for at møde beboerne i 

Egebjerg i øjenhøjde.  

Aftenen starter med, at alle kandidater-

ne får 5 min. til at præsentere sig selv 

og deres parti/liste. Herefter vil de cir-

kulere rundt mellem de opstillede bor-

de, hvor hvert bord får 10-15 minutters 

enetid med hver kandidat, hvor der  

kan spørges om løst og fast.  

Til slut får hver kandidat 5 min. til en 

sidste afsluttende bemærkning. 

Tilmelding er ikke nødvendig, så tag 

naboen med, og bliv klogere på, hvor 

du skal sætte dit kryds. Vi sørger for, at 

der er friskbrygget kaffe på kanden, og 

baren vil være åben for køb af kolde 

forfriskninger.  

Vel mødt til en informativ aften i demo-

kratiets tegn.  

Med venlig hilsen 

Egebjergklubben og Fællesvirket 

Vælgermøde i fælleshuset 
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Halloween i forstaden 

- Nu med House of Horror og et 

godt formål. 

Hjemme hos os er Halloween uden 

sidestykke årets mest populære højtid. 

Sådan har det dog ikke altid været. Da 

vi boede på Nørrebro, var der ingen, 

der gjorde noget særligt ud af Hallo-

ween. Det ændrede sig drastisk, da vi 

flyttede herud til forstaden.  

En bekendt prøvede at “advare” mig 

om, hvor meget der gøres ud af det 

her. Vi havde derfor købt hele 10 slik-

kepinde, som selvfølgelig røg i løbet af 

to minutter til vores ilddåb af en hallo-

ween. Siden da er vi blevet noget mere 

rutinerede. Vi udvider hvert år reperto-

iret - både hvad angår udsmykning, 

uhygge, festligheder, sjov og ballade. 

Vores motto er, at man aldrig skal mis-

se en god mulighed for at fejre noget 

som helst - også selvom det ikke lige er 

en gammel dansk tradition. Det er om-

vendt heller ikke en amerikansk traditi-

on opfundet af sukkerfabrikanter, sådan 

som mange tror.  

Det kan selvfølgelig ikke bestrides, at 

den måde, vi fejrer Halloween på, er 

meget amerikansk, eller at det er en af 

de absolut mest kommercielle og kalo-

rieholdige højtider overhovedet - kun 

overgået af Julen! 

Halloween stammer dog fra en gammel 

keltisk højtid, som har omkring 6.000 år 

på bagen. Den blev kaldt “Samhain”, og 

her fejrede man, at høsten var overstå-

et.  

Man mente, at lige præcis d. 31 Okto-

ber blev grænserne til de dødes rige 

udviskede. De afdøde kunne derfor 

komme tilbage til de levendes verden 

for at skræmme og lave ballade. Derfor 

virker det også som en god ide at lave 

græskarlygter og tage uhyggelige kostu-

mer på for at skræmme de døde væk. 

Hvis du som os elsker gys, gru og guf, 

så inviterer vi i år til: 
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House of Horror 

Birkemosevej 3 i Egebjerg 

Åbent kl. 16-20 

Pris pr. næse for en tur: 10 kr. 

Vi er flere voksne og ikke mindst syv 

seje drenge, som lægger kræfter i pro-

jektet.  

Alt overskuddet går til læger uden 

grænser, som hjælper folk i lande, hvor 

der er ægte gys og gru. 

Mange uhyggelige hilsner fra Simon, 

Louise, Hugo og Egon 

Husk at du kan vise at du er med på  

”slik eller ballade”-legen ved at sætte 

et græskar  med lys i foran dit hus den 

31. oktober. 
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Kender du Egebjerg Grønne Fingre? 

Det er den økologiske nyttehavefor-

ening på Mergeltoften, hvor vi, der bor i 

Egebjerg Bykvarter, kan leje et havelod 

og dyrke frugter og grønsager. 

Du får dit eget lod på 50 kvadratmeter. 

For det betaler du 300 kr. pr. år. Til 

den pris får du adgang til haveredska-

ber, vand og gødning.  

Vi er 16 haveglade mennesker i alle 

aldre, og lige nu har vi et par ledige 

lodder. Så drømmer du om egne grønt-

sager i 2022, kan du allerede nu gå i 

gang med at forberede jorden.   

Er du interesseret i at leje et lod og 

høre mere om foreningen, er du vel-

kommen til at sms’e eller ringe til Bir-

gitte på 29 99 88 64. 

Af: Birgitte, Nytteforeningen på Mergeltoften 
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Familie-Banko i Fælleshuset 

Søndag d. 7 november 2021 afholder 

Egebjerglubben endnu engang banko for 

hele familien. 

Vi åbner dørene kl. 13:30, så der er 

mulighed for at købe bankoplader og 

forsyne sig med kage og kaffe/te/vand, 

inden første spil starter kl. 14.00. Det 

sidste spil plejer at være slut inden kl. 

17:00. 

Vi spiller flere spil med præmier til både 

én række, to rækker og fuld plade, og 

dertilhørende sidegevinster. Det sidste 

spil vil være dagens hovedspil med eks-

tra store præmier. 

Vi spiller i et roligt tempo, så alle kan 

være med, og der vil være præmier, der 

passer til både børn og voksne. 

Undervejs i spillet holdes pauser, hvor 

der er mulighed for at købe ringlodder, 

ekstra plader og hente friske 

forsyninger.  

Vi glæder os til at se dig til en 

hyggelig dag med masser af præ-

mier. 

Med venlig hilsen 

Egebjergklubben 

 

 

 

Tilmelding kan ske på følgende måder: 

1. Send en mail til:  

tilmeld@egebjergklubben.dk, 

hvor I angiver antal børn og 

voksne 

2. Tilmeld jer i baren til et af Ege-

bjergklubbens arrangementer, 

eller 

3. Ring til Daniel på 20 91 61 13. 
 

Ved tilmelding er det muligt at forudbe-

stille bankoplader og ringlodder. 

 

Priser: 

Bankoplader 

1 plade:  20,- 

3 plader:  50,- 

 

Ringlodder 

1 lod:   4,- 

3 lodder:  10,- 

mailto:tilmeld@egebjergklubben.dk
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Foreningen Gadehusene 

Midt i Egebjerg Bykvartér ligger bolig-

foreningen Gadehusene, som består af 

29 boliger fordelt i to rækker over for 

hinanden på både Egebjerg Bygade og 

Egebjergtoften. Husene varierer i stør-

relse og fremtoning, og hvert hus har sit 

eget særpræg. Gadehusene blev opført 

i 1988-1989, og de små hyggelige gader 

understreger Gadehus-miljøet og gør 

det på én og samme tid til et spænden-

de, trygt og godt sted at bo.  

 

I hjertet af foreningen ligger Firkanten 

(parkeringspladsen) med den karakteri-

stiske kunstlygtepæl ”Til Gården og til 

Gaden” samt ”Trekanten”, som er be-

boernes fælles grønne areal med var-

tegnet ”Nøglehullet” som indgangspor-

tal.  

Boligejerne bor dør om dør, hvilket re-

sulterer I, at man lærer naboen at ken-

de. Et godt kendskab til hinanden gør, 

at man også kan bede om hjælp til at 

holde øje med boligen, gå tur med hun-

den, trille affaldsbeholderen ud til vejen 

mm.  

 

I ferieperioderne ser man derfor ofte, 

at en nabo lige kigger en ekstra gang, 

hvis en uvedkommende ringer på en 

dør eller ”pudser” vinduer i haven. Det 

store kendskab til hinanden og op-

mærksomheden omkring boligerne gør, 

at man ikke så tit oplever indbrud i Ga-

dehusene. 

 

Hvert år afholdes der to arbejdsdage i 

foreningen, hvor de fælles arealer bliver 

Af: Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade 
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vedligeholdt og gjort henholdsvis som-

mer- og vinterklar. I løbet af nogle timer 

er der fjernet ukrudt, beskåret træer og 

buske, klippet nøglehul, slået græs og 

drukket kaffe. 

 

I år afholdt foreningen en sensommer-

fest, hvor 25 deltagere dukkede op til 

en aften i godt selskab. Maden var be-

stilt udefra, og drikkevarerne medbrag-

te man selv. Festen varede til et godt 

stykke efter midnat, hvor folk trak sig 

ind i boligerne igen. 

 

Flere af de nyindflyttede beboere var 

glade for festen og for de fælles tiltag 

generelt i Gadehusene: ”Det var det 

her, vi drømte om, da vi flyttede fra vo-

res hus. At slippe for det store arbejde i 

egen have og at få nogle naboer, man 

kunne have noget fælles med”, fortæller 

en af beboerne i foreningen, som består 

af både nytilflyttere, oprindelige til-

flyttere, unge familier, ældre, par og 

singler - med børn og uden børn.  

 

Næste gang foreningen Gadehusene 

har noget i kalenderen er 1. søndag i 

advent, hvor der er tradition for, at  

beboerne mødes omkring et glas gløgg 

ved vartegnet ’Nøglehullet’, som her-

efter bliver udsmykket med julelys og 

tændt. Det er en hyggelig tradition, som 

har stået på i mange år og er med til at 

samle beboerne om noget fælles. 
Fotos: Amalie Paaske og Tove Bangsgaard 
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Flemming Adrian—vores 90-årige 

formand i Egebjerg Seniorklub—

har valgt at stoppe som formand. 

En post han har bestyret i 20-25 

år. Han synes, der skal nye kræfter 

til. 

Flemming er til fest og farver, og 

han optræder gerne på slap line! 

Pludselig står han der med en hat 

på hovedet og synger en lille sang. 

Hiver publikum op og laver sang-

kor med dem osv. osv. 
Som formand i så mange år er det ble-

vet til utallige skovture, julefester, på-

skefester og oktoberfester. Der har 

været foredrag, førstehjælp, rejsebe-

skrivelser, musik og meget mere på 

programmet. 

Heldigvis forbliver Flemming i klubben., 

der som sædvanlig holder til i Fælleshu-

set den første tirsdag i måneden. 

Hilsen et mangeårigt medlem af besty-

relsen i Egebjerg Senior Klub: Bodil 

Ringmose 

 

En formand takker af 
Af: Bodil Ringmose, Egebjerg Senior Klub 
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Af: Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade 

Der er ikke noget mere hyggeligt end 

en gåtur i vores smukke bydel med 
masser af grønne områder.  
 

Skulle du en dag gå hen og blive lidt 
træt af den sædvanlige rute gennem 
skoven, kan en tur på vores vejnet her i 

Egebjerg anbefales.  
 
Samtidig med at du får nogle kilometer 

under skoene, får du også nye indtryk 
fra de mange flotte og gennemtænkte 
haver.  
 

Dog er det ikke altid kun de nøje plan-
lagte rhododendronbede, flotte blom-
steropsatser eller små springvand, som 

får én til at kigge en ekstra gang. Nogle 

gange er det også folks helt særegne 

kreativitet, som overrasker.  
 
For enden af Rydtoften er det præcis 

det, der sker. Her ligger nemlig en have, 
som i den grad gør sig bemærket.  
 

Ejeren har igennem en årrække valgt at 
klippe sine hække, så de er formet som 
forskellige dyr, og det er ret flot udført, 

så man ikke er i tvivl om, hvad det fore-
stiller. 
 
Hvis du skulle være interesseret i at se 

de resterende ”hækdyr”, som kan be-
tragtes fra vejen, så tag en smuttur forbi 
enden af Rydtoften, hvor du ikke kan 

undgå at bemærke dem. 

Når havehækken overrasker 

For enden af Rydtoften kan du finde denne ”ande-/spurvehæk”. Foto: Charlotte Holtermann 
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En festlig aften - for år tilbage.. 

Her i denne mørke og triste tid kan 

man godt sidde og  lade tankerne flyve, 

og så dukker minderne frem. 

Vi er tilbage i start-60’erne, og når Lis 

og jeg en lørdag aften skulle hygge sam-

men med et par venner, tog vi til Kø-

benhavn. Vi tog bussen til trafikpladsen 

og derfra hurtigbus nr. 63 til  Rådhus-

pladsen. Lidt nede ad Vesterbrogade 

ligger biografen  Paladium, og i forbin-

delse med den var et lille listigt sted, 

som hed Giraffen.  

Her kunne vi sidde og få en øl eller en  

svingom og ellers bare lytte til Jørgen 

Graungårds showorkester. Trompeti-

sten hed Perry Knudsen, han var en 

festlig fyr, når han tog mundstykket af 

trompeten og holdt den som et snapse-

glas og skænkede op, kluk, kluk.  Trom-

meslageren hed Frederik, og i pauserne 

sad han og strikkede med trommestik-

kerne.  

Sangerinden hed Lis Bjørnholt og en 

gang imellem sang en pige, som hed 

Grethe Klemmesen. Guitaristen hed 

Jørgen Ingeman, og mon ikke der op-

stod sød musik, for de blev jo kendt 

som Grethe og Jørgen Ingeman.  

Ved ti-tiden skulle vi så i biografen og 

se en midnatsforestilling, og når man 

havde sat sig godt tilrette, slukkede alt 

lyset, og pludselig kom der op af gulvet 

foran lærredet et orgel og en pianist. 

Han hed Mogens Kilde  Det var et flot 

syn, hvor han sad i hvid smoking og 

med en projektør på, og han spillede et 

par numre af datidens musik, og så for-

svandt han ned i gulvet igen, og så kun-

ne filmen begynde. 

Efter filmen var vi blevet småsultne, så 

vi gik over på den anden side af vejen. 

Her lå et cafeteria, som hed ABC, her 

var lukket på denne tid af døgnet, men 

udenfor var en række automater, hvor 

man kunne trække dejlige håndmadder 

til en krone stykket. 

Vi gik så hen og tog bussen hjem igen, 

og vi havde haft en festlig aften.  

Gad vide hvad unge mennesker siger til 

denne historie, der skal jo nok være lidt 

mere knald på i dag.  

   

Af:  Alex Jensen, Lerholmvej 
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Det vi taler om med kommunen 

Den 23. september holdt vi i Fællesvir-

ket vores halvårlige møde med Ballerup 

Kommune.  

 

Her gengives hovedpunkterne, så I alle 

kan følge lidt med i, hvad vi taler om.  

 

Renovering, genopretning og ved-

ligehold af bump/veje/fortove 

Tilgængelighedsgruppen, som består af 

repræsentanter fra Handicaprådet og 
Ældrerådet, har udvalgt fortovet langs 
Egebjerg Bygade mellem Egebjergvej og 
Egely, som den, der trænger mest til at 

blive rettet op på. Dermed er hele den 

aktuelle bevilling brugt op.  

 

Hvad angår bump fortalte vi, hvor med-
tagede bumpene er, specielt det ved 
kaninfabrikken. Vi blev oplyst, at der 

ikke siden 2017 har været en bevilling 
til renovering af bump, så der er lange 
udsigter til at få lavet noget på den 

front. Vi forespurgte, om man som mi-
nimum kunne lægge noget løs asfalt på 
bumpet ved kaninfabrikken, da det deci-

deret ødelægger bilerne på sigt. 

 

Renovationsvogne er en belastning for 

belægningen i Skotteparken. Det er en 
privat fællesvej, og grundejerne kan 
ændre på vejens forhold, hvis det er en 

bedre løsning. Det kræver dialog med 

kommunen, da de er vejmyndighed. 
Kommunen er  forpligtet til at overtage 
vejen, hvis en stor del af trafikken er 

gennemkørende – det undersøges pt, 
om der er mulighed for at lave en tæl-

ling i løbet af efteråret.  

 

Natteravne 

Der har været en del støj og ballade fra 

unge mennesker, og Fællesvirket ønsker 
en ordning a la Natteravne, hvor lokale 
kan gå ud og tage fat i de unge. Kom-
munen har vist tidligere besluttet, at 

kun professionelle må påtage sig den 

slags opgaver.  

Fællesvirket får en kontakt til SSP-

medarbejdere i Ballerup, der står for 
opgaver på tværs af Skole, Socialforvalt-
ning og Politi. Her drøfter vi mulighe-

derne. 

 

Støjvold ved Egebjergvej/

Nordbuen 

Beboerne generes af støj fra myldre-
tidstrafik, lastvogne og busser, og der 

er ønske om støjafskærmning. Der er 
foretaget en støjregistrering i 2017 med 
tilhørende handleplan, og her er Ege-

bjergvej ikke udpeget som et af de ste-
der, hvor der er højest støjbelastning. 
Frem til 2023 går hele puljen til at lave 

støjvold på Ballerup Boulevard.  

Af:  Therese Hedal, Formand for Fællesvirket, Agernskrænten 
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En hastighedsnedsættelse på Nordbuen 

er heller ikke en mulighed, da det er en 
såkaldt fremkommelighedsvej. Admini-
strationen er opmærksom på støj fra 

kunstværket ”Sten – saks – papir”, og 

arbejder på at finde en løsning.  

 

Fællesvirket omtalte problemer med 
oversigt for udkørende biler fra Pære-
mosevej og bad kommunen om at se på 

en løsning, da det er et spørgsmål om 

tid, før det går galt. 

 

Plan i forhold til de grønne områ-

der 

Der er ønske om, at kommunen holder 
sine grønne områder. Træer og buske 

trænger til beskæring, bl.a. problem ved 
legeplads. Der efterlyses en elementbe-

skrivelse.  

Vedligeholdelse af kunstværker 

Flere af kunstværkerne trænger til ved-

ligeholdelse. Kommunen vil se på det. 

 

Træ ved Buepladsen 

For en del år siden blev der fjernet et 
træ på buepladsen. Fællesvirket ønsker 
det genplantet, da det forhindrer ulovlig 

parkering. 

 

El-ladestandere 

Fællesvirket ønsker, at der kommer 
nogle ladestandere op i bykvarteret. 
Desværre må kommunen ikke yde til-

skud til dette, men kun opsætte til 

kommunale køretøjer.  

Regionen har besluttet, at der skal etab-
leres en pulje, hvor boligforeninger 

kan søge tilskud til opsætning. Der er 
dog ikke kommet tidsfrist for ansøgning 

endnu. 

 

P-pladser 

Fællesvirkets drøftelse med kommunen 

fremgår af artiklen på næste side, så den 

springer jeg over her. 
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Parkeringsvandringen med Kommunen 

I juni var nogle beboere, politikere og 

ansatte fra Ballerup Kommune i Ege-

bjerg Bykvarter på tur rundt i kvarteret 

for at se, om der kunne gøres noget 

ved manglen på parkeringspladser.  

Der var i april lavet to droneflyvninger, 

én kl. 11 og én kl. 19 for at se, hvilke 

områder der er mest belastet. Det var 

tydeligt at se, at der er et generelt pro-

blem i det meste af bykvarteret, men 

der i særdeleshed er rigtig mange biler 

ved Netto og Egebjergtoften.  

Det eneste sted, der ikke er belastet, er 

omkring skolen, men som Fællesvirket 

har påpeget, er pladserne omkring sko-

len ikke de mest attraktive steder at 

parkere; dels fordi mange gerne vil par-

kere tæt på deres bopæl, og dels er 

disse områder ret øde, så risikoen for 

hærværk på bilerne er klart større.  

Der kom mange løsningsforslag frem fra 

beboerne på byvandringen. Spørgsmålet 

er bare, hvad  der kan lade sig gøre, og 

hvor mange af de offentlige områder, 

der kan benyttes, så det giver mening 

for os beboere. 

Administrationen har efterfølgende 

strikket nogle løsningsforslag sammen 

til TMU-mødet (Teknik- og Miljøudvalgs

-mødet) den 28/9-21. Man kan læse 

mere om administrationens løsningsfor-

slag og TMU’s beslutning på Ballerup 

Kommunes hjemmeside.  

Personligt kan jeg dog undre mig over, 

at der ikke er kommet flere brugbare 

løsninger frem. Specielt i betragtning af 

alle de input, der kom fra beboerne. 

Det må simpelthen være muligt at finde 

en god løsning for Egebjerg bykvarters 

beboere, uden at det hele skal overla-

des til os i boligforeninger. 

Men hvis vi skal se det positive i det 

her, så er kommunen nu opmærksom 

på problemet, og vi må derfor bare 

håbe på en tålelig løsning for alle. 

 

Af:  Therese Hedal, Formand for Fællesvirket, Agernskrænten 

Læs kommunens forslag her 

Du finder de fem løsningsforslag sammen med borgerforslag fra byvan-

dringen under punkt 5 i referatet fra teknik– og miljøudvalget d. 28.09 

2021. 

Følg QR-koden til højre eller dette link direkte til sagsfremstillingen: 

https://ballerup.dk/dagsorden/teknik-og-miljoeudvalget-28-09-2021 
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Er edderkopper bange for kastanjer? 

Det er Halloween, og mange hænger 

spindelvæv og edderkopper op i ruder-

ne ved siden af heksenegle og skeletter 

med dunkle, røde LED-lys. Men i virke-

ligheden er der ikke mange, der er sær-

ligt vilde med at have edderkopper i 

hjørnerne i stuen. Derfor er der gen-

nem tiden kommet mange husråd om, 

hvordan man slipper af med de små 

langbenede fætre. Ét råd er særligt be-

mærkelsesværdigt og kunne – hvis det 

ellers holdt stik – være en meget aktuel 

løsning, nemlig: Kastanjer. 

Vi har fået lov at bringe et uddrag af 

bogen ”100 myter om dyr”, hvor Ege-

bjerg-biologen Anders Kofoed fortæller 

lidt om de kastanjeskræmte edderkop-

per:  

Præcis hvor myten er opstået, ved jeg 

ikke, men angiveligt skulle edderkopper 

være panisk angste for kastanjer. Hvis 

du rundhåndet strør kastanjer rundt i 

dit hjem, skulle du derfor jage edder-

kopperne på flugt. Personligt har jeg 

ofte set edderkopper i kastanjetræer, 

men det kan jo være en særlig modig 

art. Der er ikke meget seriøs forskning 

på området, sikkert fordi selv forskere 

har en grænse for, hvad de gider bruge 

tiden på. Men teorien går på, at der i 

kastanjer skulle være et kemisk stof, 

som edderkopper hader. Kastanjer inde-

holder en bunke af forskellige stoffer, 

men et af de mere relevante kunne væ-

re saponin. Det er et svagt giftstof, og 

det er grunden til, at du ikke skal spise 

hestekastanjer. Det findes i mange 

planter, og i visse tilfælde er det virk-

somt mod insekter. Så måske virker det 

også mod spindlere som edderkopper. 

Det kræver bare, at de æder dem først, 

hvis det skal have en reel virkning, og 

jeg har endnu aldrig set en edderkop 

sætte giftkrogene i en kastanje. Så nej, 

du kan ikke bruge kastanjer til at 

skræmme edderkopper. 

Hvis du vil prøve andre ting, som heller 

ikke virker, så er gode husråd som eddi-

ke, citron og pebermynte heller ikke 

virksomme mod edderkopper. Men du 

får til gengæld et meget duftende hjem. 

Måske er edderkopperne i virkeligheden 

mere bange for dig end omvendt. De 

kan i hvert fald høre dig, og de stivner, 

når de gør det. Ny forskning har påvist, 

at visse arter af edderkopper både kan 

høre vores fodtrin og vores stemmer. 

Men de kan ikke høre dig skrige. Deres 

hørelse er begrænset til lavfrekvente 

lyde. Så skal du skræmme en edderkop, 

skal du brøle af dem med din dybeste 

bas. 

Af: Anders Kofoed, Bøndermosevej 
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Vi synger blandt andet: 

Noget om billigrejser 

Mennesker bliver spist… 

Ge mig en dag 

Visen om de 18 svaner 

Du kom med alt det, der var dig 

Noget om stjernefangst 

Lad os flyve til en stjerne (Nina og 

Frederik) 

Samarkand 

Nå-visen 

Efterårsblæst (ny) 
Lulu 

My Bonnie 
Hulde engel 

Det gamle latinerkvarter 
I en kælder sort som kul 

Når den røde sol går ned (Halfdan R.) 

Pige, træd varsomt 

Desertøren 

Nocturne (Sov på min arm) 

Efterår – Regnen pisker mod min rude 

Jeg gik mig i lunden 
Vort modersmål er dejligt 

Sangaftener i  
Fælleshuset 

Kære Sangere! 

Vi havde en hyggelig sangaften sidst. Vi 

nåede en hel masse sange, og der blev sun-

get godt til. 

Den næste sangaften er nu planlagt 

til torsdag den 21. oktober kl. 19.  

Derefter er der november-sang den Tors-

dag d. 18. november at notere i kalende-

ren. 

Du er velkommen, uanset om du er fra 

”byen” eller fra ”villaerne” :) 

Skriv til Ole, hvis du vil modtage  

en mail med vores sangaftener på 

ole.mouritsen@webspeed.dk  

Af: Birgitte Skottfelt, 

Egebjergfolk der nyder at synges sammen, Foto: Birgitte Skottfelt 
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Egebjergklubben byder igen inden for til 

familiespisning i Fælleshuset den sidste 

torsdag i hver måned. Vi sørger for 

mad, opdækning og opvask, nemmere 

bliver det ikke.  

Tilmelding sker til: 

familiespisning@egebjergklubben.dk 

med angivelse af antal personer 

(voksen/barn/baby) og adresse. 

Menuen kan ses på egebjergklubben.dk, 

og prisen er kun 30 kr. pr voksen og 10 

kr. pr barn på 2-11år. 

Så tag naboen under armen, og lad Eg-

ebjergklubben sørge for aftensmaden.  

Håber vi ses.  

Mvh Egebjergklubben. 

Familiespisning er tilbage ! 

Generalforsamling i grundejerforeningen Pilehøj 

 

Mandag den 25.oktober 2021 kl 19:30 i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8 

Efter det sidste halvandet års aflysninger kan vi nu afholde vores generalfor-

samling. 

Flere af bestyrelsesmedlemmerne syntes de har ”aftjent” deres værnepligt og 

ønsker at der kommer nye friske kræfter til i bestyrelsesarbejdet. Det er muligt 

at stille op selvom man ikke kan komme den 25. oktober.  Opgaverne i 

bestyrelsen er ikke overvældende. Er du interesseret kontakt undertegnede for 

mere information. 

 

Frank Damgaard tlf. 28 11 01 42 (formand for grundejerforeningen Pilehøj) 
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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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Frokost for Modne Kvinder! 

Tirsdag den 30.11.2021 bliver dagen for vores næste og sidste frokost for MK. i 

år. 

Her skal vi også tage stilling til, om vi vil fortsætte i 2022. 

Tilmeld dig ved, at indbetale 100,00kr til mobilePay på tlf. 21 37 09 92 til Ingrid 

Madsen. 

For det beløb, får du noget spiseligt, smørrebrød, kaffe, kage samt mulighed for 

hyggeligt samvær. Du skal selv medbringe de drikkevarer du vil drikke. 

Skriv venligst dit navn på tilmeldingen. 

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 23.11.2021. 

Med venlig hilsen 

Lillie, Karen og Ingrid 

 

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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Nyttige tlf.numre i Egebjerg 

Fællesvirket 

Therese Hedal  2088 9889 

Ole Andersen   2341 1883 
 

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 4498 8210 

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 

Oktober 2021 

Torsdag 21.10 Sangaften og café Egebjerg Fælleshus Kl. 1900-21 

Torsdag 28.10 Familiespisning (fortrinsvis for 

Egebjergklubben) 

Valgmøde KV2021  

Egebjerg Fælleshus Kl. 1730 

 

Kl. 1930-22 

Søndag 31.10 Halloween i Egebjerg  - husk 

slik, eller du får ballade ;) 

Vis med et græskar 

eller lys udenfor, at 

du er med i legen 

Fra ca. 1600 

November 2021 

Tirsdag 2.11 Seniorklub Egebjerg Fælleshus Kl. 1200-16 

Torsdag 4.11 Nytilflytter-spisning (se side 5) Egebjerg Fælleshus Kl. 17-20 

Fredag 5.11 Deadline på blad  

(med uddeling 27-28 nov.) 

  

Søndag 7.11 Familiebanko Egebjerg Fælleshus Kl. 1330-16 

Torsdag 11.11 Café Egebjerg Fælleshus Kl. 1930-22 

Torsdag 18.11 Sangaften og café Egebjerg Fælleshus Kl. 1900-21 

Lørdag 20.11 Julestue, 1. dag Egebjerg Fælleshus Kl. 1030-15 

Søndag 21.11 Julestue, 2. dag Egebjerg Fælleshus Kl. 1000-13 

Torsdag 25.11 Familiespisning + café Egebjerg Fælleshus Kl. 1730 

Se alle Egebjergklubbens arrangementer på egebjergklubben.dk 

December 2021 

Torsdag 2.12 Krea-aften og café Egebjerg Fælleshus Kl. 1930-22 

Tirsdag 7.12 Seniorklub Egebjerg Fælleshus Kl. 1200-16 

Torsdag 9.12 Glögg og Æbleskiver  Egebjerg Fælleshus  
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