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

DEADLINE
til næste blad:
7. Januar 2022

Annoncering i bladet
Vi har ikke plads til flere annoncører i
bladet for tiden. Vi er taknemmelige for
de mange gode bidragsydere, og vi lover
at sige til, når der igen er ledig annonceplads :)
Du er altid velkommen til at skrive et
indlæg, hvis du er lokal forretningsdrivende, hvor du kan fortælle lidt om dig
selv, dine ydelser eller andet, som kunne
være interessant for os, der bor i Egebjerg.

Foreninger i Egebjerg
Egebjergklubben

Seniorklubben

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

Formand: Flemming Adrian;
fleve@webspeed.dk

Egebjerg og Omegns Ølbrygger
& Vinmagerlav
Oldermand: Leif Poll;
l.poll@mail.dk

Formand: Thomas Sørensen;
formanden@egebjergsportsklub.dk

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

Blomstervennerne
Formand: Elise Quottrup;
elise.quottrup@gmail.com

Egebjergs Grønne Fingre

Egebjerg Bridgeklub

- økologisk nyttehaveforening på Mergeltoften
Formand: Birgitte Andersen
birgitte2750@gmail.com

Formand: Dan Bartholdy;
bibidan@webspeed.dk
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Leder
Vinteren kommer snigende, og Egebjergbladet, som du lige nu sidder og
læser, er det sidste blad i år.
Bladet må denne gang sættes op og
skrives sammen fra et værelse i Ganløse. Jeg og min lille familie er nemlig ved
at få bygget hus på grunden i Egebjerg,
og vores hjem er nu kun fundament
med en aftegning af, hvor det nye hus
kommer til at stå.
Når vi nu bygger nyt, så bliver opmærksomheden ekstra skærpet på alle de
nybyggede huse eller store renoveringer og tilbygninger—opad eller udad—
der er i gang på vores villaveje. De oprindelige villaer står over for en hård
dom, når de møder unge tilflytteres
nutidige standarder og krav. Og tilflyttere, dem er der nogle stykker af; halvanden hundrede husnøgler har skiftet
hænder i Egebjergs godt og vel 700
villaer de seneste tre år! I bladet kan du
læse om den fællesmiddag, som de nye
familier blev inviteret til af Egebjergklubben.
For vores vedkommende stod vi med
et charmerende men noget udtjent
gasbetonhus (blandet med andre for-

håndenværende materialer), og vi kunne ikke se, hvordan det kunne trylles
om til at leve op til de ønsker, vi har,
om et klimavenligt hus. Så i stedet for
at begynde på de endeløse forbedringer, som huset kaldte højt på, faldt beslutningen på, at vi måtte give plads til
nyt.
Selvom vi ikke for tiden er fastboende i
Egebjerg, så kommer vi stadig forbi, fx
til halloween. Her fik de modigste i
vores husstand fornøjelsen af at blive
skræmt fra vid og sans, da gode naboer
gav uhygge for alle pengene i et gruvækkende Haunted House, som du kan
møde senere i bladet. En oplevelse, der
blev talt meget begejstret om i ugerne
efter i min drengs klasse.
Der er dog også en del begivenheder,
som vi er gået glip af. Blandt andet var
det med en vis ærgrelse, at jeg måtte
springe valgaften over i Egebjerg Fælleshus, der ellers er en virkelig fin tradition i demokratiets navn. Banko og sangaften… ja en enkelt kreaaften har jeg
endda måtte skippe
Men så er det godt, at jeg kan læse lidt
med her i bladet...

Vi læses ved i det nye år :)
Venlig hilsen
Mette Herold Pedersen
Redaktør, Egebjergbladet
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Middag for de nye beboere i Egebjerg
Af: Marie Høgh Sørensen, Rydtoften, Egebjergklubben

Den 4. November afholdt vi "nytilflytter
-middag" i Egebjerg Fælleshus.

kunne trække ind i lokalet ved siden af,
hvor der var lidt legetøj sat frem.

Det er ikke noget, vi har stablet på benene før, men i år så vi et ekstra stort
behov for at få samlet nye egebjergboere og få lært folk at kende og facilitere at nytilflytterne kunne møde hinanden og hilse på nye naboer, nu hvor
Corona har holdt os mere hver for sig.

Vi havde en hyggelig aften og fik tilbagemeldinger fra folk, som var glade for
at få en specifik invitation til at kunne
møde naboer og få et indblik i, hvad
Egebjerg Fælleshus og Egebjergklubben
er for noget. Og vi blev bekræftet i, at
det vil være oplagt at lave en nytilflytter
-middag jævnligt, fx hvert andet år.

Vi havde inviteret husstande, som har
skiftet ejere fra 2018 og frem, og var
overvældet over at finde ud af, at vi
skulle ud med invitationer til hele 159
husstande!

Tak til deltagerne for at bidrage til den
gode stemning, og især tak til dem, der
gav en hånd i køkkenet efter middagen

De allerfleste nye ejere lod til at være
børnefamilier, og ofte med små børn.
Tilmeldingerne kom ind i ugerne op til
og på dagen talte vi omkring 50 veloplagte ny-tilflyttere.

Vi håber på at møde mange af jer til
diverse arrangementer i Fælleshuset,
eller i undergrupper eller andre lokale
initiativer, så vi kan mødes på kryds og
tværs med folk fra området.

Der var mad og kaffe og kage, lidt løs
snak, en præsentationsrunde og mulighed for at dem med små børn også

Hilsen Kristine, Birgitte, Frank og Marie,
på vegne af Egebjergklubben
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Fælleshaven får grise
Af: Anders Kofoed, Bøndermosevej

To små minigrise flyttede ind i Fælleshaven på Nordbuen 1 midt i november.
Flytningen gik over al forventning med
stor hjælp fra Fælleshavens medlemmer.
I Fælleshaven har grisene fået en flot
stor indhegning og hus med halm og
varme.
Med tiden er det håbet, at de kan bidrage til føden ved at rense bede for
kvikgræs og andet ukrudt, men for nu
er de bare hyggegrise.

Grisene må ikke fodres
Selvom grisene ihærdigt prøver at bilde
besøgende ind, at de er meget sultne,
må de ikke fodres.

Det er dog i orden, at give dem lidt
mælkebøtter, snerler og skvalderkål.

Billede: Mange af fælleshavens medlemmer hjalp til, da grisene flyttede ind.
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Billede: Grise Bob Firkant (den hvide) og Gurli Gris (den brune) roder på deres nye grund.

Men menneskemad, køkkenaffald og
grøntsager er strengt forbudt. Kraftfoder fra fodertønderne må heller ikke
gives uden foregående aftale med mig.
Grise kan ikke selv sige stop, og æder
derfor til de bliver syge, hvis man giver
dem muligheden.

Hils gerne på dem
Grisene kommer fra en familie med
både børn og voksne, så de er vant til
mennesker. Dog er det hele så nyt for
dem i Fælleshaven, at de her i starten
skal have fred og ro. Derfor skal man
ikke gå ind i deres indhegning. Til gengæld må man meget gerne snakke med
dem. De er nysgerrige og kan godt lide
selskab.
Billede: Tung gris flyttes i bur.
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PIZZA—PIZZA—PIZZA
Af: Therese Jønsson Hedal, Agernskrænten

Egebjerg pizzabar har fået ny ejer og
hermed også nyt navn: Torino Pizza.

der også kommet nye retter på menukortet.

Necati på 36 år, som er barnefødt i Tyrket, har købt stedet.

Resten af året har Torino Pizza åbningstilbud på 10% rabat til de kunder, der
selv kommer og henter deres pizza.

Han har lavet pizza i over 12 år, så det
må siges, at det er en profession, han
mestrer til UG.
Han har tidligere haft restaurant i København, men syntes, at det blev for
upersonligt: Der var for
meget gadesalg, og han
fik ikke den personlige
kontakt med sine kunder, som han holder
meget af.

Jeg har naturligvis selv afprøvet det nye
sted, og jeg kan varmt anbefale Torino
pizza: Så tag forbi, og byd Necati velkommen til vores lille bydel.

Så fik han restaurant i
Lejre, men den lå langt
fra bopælen.
Derfor var han glad for
at finde stedet i Egebjerg til sit pizzaria: Her
får han den tætte kontakt til sine kunder, og
samtidig ligger det tilpas
tæt på Glostup, hvor
han bor med sin familie.
Med det nye pizzaria er
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Tak for støtten
Af: Louise Larsen, Birkemosevej

Vi vil gerne takke store og små, som
støttede vores udendørs Haunted
House på Birkemosevej 3, hvor vi samlede ind til Læger Uden Grænser.
Syv drenge knoklede sammen med fire
forældre i dagevis for at give jer en fed
oplevelse og få samlet penge ind. Det
blev en kæmpe succes!! Vi havde i løbet
af aftenen ca. 200 mennesker igennem
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skræmme-møllen. Derudover modtog
vi enkelte bidrag. Det betyder, at vi i alt
fik skrabet 2355 kr. sammen. De er
selvfølgelig allerede blevet overført til
Læger Uden Grænser. Tak!
Arbejdsmæssigt og økonomisk havde
det helt sikkert været utrolig meget
nemmere og billigere for os forældre
bare at overføre nogle penge til velgø-

Egebjergbladet

renhed. Men så var vi alle gået glip af alt
det sjove!
Derudover er der også bare noget dejligt i at se børn knokle for noget, der er
større end deres egen slikspand. Vi er
sgu lidt stolte af dem!
Endnu engang: Tak fordi I kom og støttede op.
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Foto: 67 deltog i det årlige familiebanko. Vi kom gennem syv spil med præmie for én række,
to rækker og pladen fuld. Og sidegevinster—naturligvis!

Foto: Erik sørger for, at alt går retfærdigt til ved opråber-centralen.
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Familiebanko i Fælleshuset
Af: Daniel Ravnsgård, Bøndermosevej

Den 7. november afholdt Egebjergklubben det traditionsrige Familie-banko i
Fælleshuset.
Der dukkede 67 deltagere op, og der
var både voksne og børn.
Vi spillede i alt syv spil, hvor der var
præmier til både én række, to rækker
og fuld plade, samt slik som sidegevinster. I alt var der 33 præmier at kæmpe
om til en værdi af mere end 4.000,Det 7. spil var aftenens hovedspil med
ekstra gode præmier, bl.a. en blomster- Foto: Finn blev den heldige vinder af hoveddekoration skænket af Blomstervenner- præmien: Gavekurven.
ne og et gavekort til Format Biograf i
Ringloddespil nr. 3: Gavekort til
Ballerup.
Bog&Ide eller Legekæden til Ulla, BønHovedpræmien var en lækker gavekurv, dermosevej.
og den heldige vinder blev Finn fra
Alt i alt blev det en hyggelig eftermidSkotteparken. Stort tillykke til Finn.
dag med kaffe, kage og masser af banUd over de syv klassiske bankospil var
ko.
der tre spil ringlodder, med hver fire
præmier i hver. Det ene spil var med Vi håber alle fremmødte havde en hyggelig dag.
børnepræmier, b.la. biografbilletter og
chokoladejulekalender. Vinderne af de
tre hovedpræmier blev:
Stort tillykke til alle vinderne.
Ringloddespil 1: Gavekort klipning Studio 22, til Sebastian, Ved Skovgærdet
Ringloddespil nr. 2: Bornholmersnaps til
Lis, Pæremosevej

Med Venlig Hilsen
Egebjergklubben
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Valgaften i Fælleshuset
Af: Frank Damgaard, Kastebjergvej

Ca. 45 personer havde torsdag aften
den 28. oktober fundet vej til Egebjerg
Fælleshus. Mødet var arrangeret af
Egebjergklubben og Fællesvirket. Forinden afholdtes den månedlige familiespisning, hvor politikerne var inviteret
med.
Denne gang var der tilmeldt hele 13
byrådskandidater, dog måtte et par
melde afbud. Så følgende deltog:
Jesper Würtzen (A), Mikael Wandel (V),
Lars Green Bach (B), Simon Knudstrup
(F), Jette Meinertz (O), Allan Kristensen
(C), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Michael
Olsen (P), Brian Ølholm (D), Serhat

Kücükkart (L), Ulrik Eibye (Æ).
Efter en kort præsentation fra hver
blev kandidaterne fordelt ved bordene,
og hvert bord kunne så have en samtale
med politikerne. Efter omtrent et kvarters tid skiftede politikerne bord, sådan
at de nåede at komme rundt til alle
bordene i løbet af aftenen.

Da der denne gang var mange kandidater, måtte de fordeles med to kandidater per bord, men det kunne også sagtens lade sig gøre, selvom der måtte
deles om taletiden.
Tak til alle politikerne som deltog.
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Bliv dus med skovens træer
Af: Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej

”Hvad er dét for et træ?”
Børn er brutale, når de stiller spørgsmål, for vi voksne skal jo vide alt. Men
nogle gange bliver svaret lidt mudret,
når vi trasker hjem gennem skoven. For
hvem ved egentligt, hvad træet mere
nøjagtigt hedder end bare ”træ”?
Det gør Anja fra Birkemosevej! Og endnu bedre: Hun deler ud af sin viden om
træerne. Ikke kun navnene, men også
lidt ekstra nyttig viden om dem. Hun

folder deres liv og særligheder ud, så vi
andre også får lyst til at se op mod trækronerne og spørge: ”Hvad kan det
træ?”
Find hendes ”ugens træ” på facebook,
og vær med, når hun fortæller om blades kendetegn, og træernes muligheder og historier. Lad dig smitte af hendes glæde ved træer, og tag eventuelt
en lille ven i hånden, som du kan dele al
din nye viden med …

Birketræ—Betula pendula og Betula pubescens
Af: Anja Vensild Hørnell, Birkemosevej

Smukke, smukke birkestammer – hele
året rundt. Det begynder at være svært
at kende træerne på bladene, for de
fleste blade er jo faldet af. Alligevel er
birketræerne nemme at genkende med
deres hvide bark.

Nu hvor det begynder at blive koldt,
kan det være en fordel at vide, at birketræ er suverænt som brænde. Det er
fordi det brænder let, med en klar flamme, uden mange gnister og så dufter
det bare dejligt.
Foto: Kurve af birkebark.
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Birketræernes blade er savtakkede og
her om efteråret smukt gule. Hanblomsterne (raklerne), som skal sprede pollen til foråret, er allerede klar. Hunblomsterne kommer først frem ved
løvspring
Birketræerne har vokset i Danmark
siden isen trak sig tilbage for over
10.000 år siden. Birketræets ved bruges
som brænde, til finer, papirmasse og
husgeråd. Barken bruges til at flette
kurve og lave æsker af. Grene bruges til
koste og fastelavnsris.
Om foråret kan man tappe birkesaft og
bladene kan bruges som vanddrivende
og udrensende the.
Mange fotografer og billedkunstnere
har birketræer med i deres kunst.
Og så er der fortællinger og myter om
birketræerne: Der er skikken med at
rise folk og fæ med forårets birkegrene
før knopskud for på den måde at overføre birkeknoppernes grokraft til dem,
der blev riset. Der er også traditionen
med at plukke et bundt birkegrene omkring midsommer og hænge dem op i
huset—så hænger de der, og opsuger
dårlige tanker, ind til man brænder
bundtet af ved næste midsommer.
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VIL DU LEJE
EGEBJERG FÆLLESHUS?

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

PRISER FOR LEJE:

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

kr. 800
kr. 1.350
kr. 1.975
kr. 1.975
kr. 2.800
kr. 3.200
kr. 4.000

DET SKAL DU VIDE:

Husk 150 kr. til
reservationsgebyr.

Brug kontant eller
mobilepay

Der udlejes ikke til
ungdomsfester.

Der er trådløst internet
(WiFi) i Fælleshuset.
Adgangskode udleveres i
baren eller af den tilsynsførende.


EGEBJERG FÆLLESHUS
Agernhaven 8, 2750 Ballerup
www.egebjergfaelleshus.dk
post@egebjergfaelleshus.dk
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Hundefrisør LILU
Af: Therese Jønsson Hedal, Agernskrænten

I starten af oktober åbnede der endelig
igen en hundefrisør i Egebjerg. Som
hundeejer med en hund, der skal klippes regelmæssigt, ved jeg om nogen,
hvor svært det er, at få tider til hundeklip. De fleste har op imod tre måneders ventetid i København og omegn.
Nå men tilbage til vores nye hundesalon:
Den er ejet af Izabella Zielinska, der er
født i Polen. For cirka seks år siden kom
hun til Danmark og har etableret sig i
det danske samfund. Izabella er uddannet på Vestpommerns Teknologiske
Universitet i Szezerin inden for kynologi
(Kynologi er læren om hunden som dyr
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og redskab i menneskets tjeneste, akkurat som zoologi er læren om alle dyr.
Ordet kynologi kommer af kynos(hund)
og logos(lære).)
Hun har været hundefrisør i over 10 år,
og har tidligere haft en salon i København. Da Izabella flyttede til Egebjerg,
syntes hun, at der manglede en hundesalon i området, så hun fandt et egnet
lokale til formålet.

Som vi alle ved, er dansk et meget
svært sprog, så Izabella foretrækker
kommunikation på engelsk, indtil hun
bliver bedre til det danske.
Hjertelig velkommen til Izabella og hendes salon!

Egebjergbladet

En hund med frisuren i orden—før og efter
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Har du mødt Egebjergtroldene?
Af: Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej

Vinter er den magiske årstid, hvor nisser, trolde og andre overnaturlige væsner dukker frem.
Måske har du opdaget små ansigter og
kroppe titte frem i skoven? De små Egebjergtrolde bliver tydeligere nu, da bladene er faldet af, og træernes grene
står bare tilbage. Du kan se en af dem
på bladets forside.
Hvis du endnu ikke har mødt de små
væsner, så tag børn eller børnebørn i
hånden, og gå på troldetur. Man skal
have øjnene med sig, for de er ikke
større end en fugl, og de sidder gemt i
træerne.
Og nu tænker du muligvis: Men hvordan skal jeg finde sådan nogle små fyre

i hele den store skov? - bevar roen, for
gode mennesker har lagt en trolderute,
så turen bliver lettere. Hele turen er på
godt en halv kilometer, hvis I holder jer
strengt til ruten og ikke lader jer lokke
af andre smukke skoveventyr på vejen.
Ruten består oprindeligt af ni trolle—
men desværre (og det er i sandhed en
skam) — er nogle trolde blevet
bortført. Led derfor ikke for længe efter
nummer 4, 5 og 8. Der er efter sigende
stadig seks trolde at finde.
Trold nummer ni kan ses fra villavejen,
hvor troldemor bor. Hun hedder Eva
Kielgast og er også mor til mange andre
skulpturer i blandt andet keramik, kobber og bronze.

TIP: Tag kortet med på din mobil
Med din smartphone eller tablet kan du
tage det interaktive kort med på turen
og få hjælpe til at finde troldene undervejs.
Installer ViewRanger app'en fra Apple
App Store eller Google Play Store. Du
kan også scanne QR-koden her til venstre for at hurtigere at finde app'en.
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Trolde-ruten:

Indgang til Egebjergtrolde-ruten
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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.
Side 32

Egebjergbladet

Skygger og de nye gadebelysning
Af: Frank Damgaard, Kastebjervej

I 2018 fik Egebjerg ny flot vejbelysning
med LED. Disse lamper udmærker sig
ved kun at lyse ned i de retninger, der
er behov for. Udover at spare strøm, så
giver det også en meget bedre belysning på begge fortov samt vejen.
Men vi skal lige huske at beskære eller
studse træer og buske, så lyset når ned
på fortov og ikke efterlader skygger,
specielt her i den mørke tid.

Som grundejere kan vi lige gå ud om
aftenen og se efter, om egne træer og
buske gror ud over fortov og skygger
for belysningen.
Ofte kan beskæring let klares med en
topsaks med teleskopskaft, og så er der
igen en god belysning på sti eller fortov.
Se eksempel herunder:
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Nyttige tlf.numre i Egebjerg
Herunder finder du nogle nyttige telefonnumre, som du måske kan få brug for i
din dagligdag.
Hvis du synes, at der mangler nogle institutioner eller numre, er du meget velkommen til at melde det tilbage til os i
redaktionen.

Fællesvirket
Therese Hedal
Kirsten Christiansen

2088 9889
2812 7200

Børnehuse
Vuggestuen Sydpolen
Børnehaven Nordpolen
Ved Skoven
Valhalla i skoven

4477 1606
4477 1621
4477 1891
4477 3526

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

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

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

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

Ballerup Kommune
Ballerup Kommune
Ballerup Familiehus
Jobcenter Ballerup
Brydehuset

4477 2000
4477 2177
4477 6500
4477 3737

Politi og vagt
Vestegnens politi
Ballerup Vagtkorps

4386 1448
4477 3434

Vestforbrænding
Tømning af sorteringscontainere
og varme og affald
7025 7060
Ballerup GenbrugsStation
7022 4010
Værløse GenbrugsStation
7022 4010
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Aktiviteter i Egebjerg Fælleshus
December 2021
Torsdag 2.12

Café og Krea

Egebjerg Fælleshus

Kl. 1930-22

Tirsdag 7.12

Seniorklubben

Egebjerg Fælleshus

Kl. 12-16

Torsdag 9.12

Sang med Ole

Egebjerg Fælleshus

Kl. 11-?

Torsdag 9.12

Glögg-aften i caféen

Egebjerg Fælleshus

Kl. 1930-22

Egebjerg Fælleshus

Kl. 1730-19

Torsdag 16.12 Familiespisning

1930-22

Café

Januar 2022
Tirsdag 4.01

Seniorklubben

Egebjerg Fælleshus

Kl. 12-16

Tirsdag 6.01

Café og Krea

Egebjerg Fælleshus

Kl. 1930-22

Fredag 7.01

Deadline, indhold til Egebjergblad (uddeles lør/søn d. 29-30 januar)

Torsdag 13.01 Café

Egebjerg Fælleshus

Kl. 1930-22

Torsdag 20.01 Sang med Ole

Egebjerg Fælleshus

Kl. 11-?

Torsdag 27.01 Familiespisning

Egebjerg Fælleshus

Kl. 1730-19

Café

1930-22
Side 35

Egebjergbladet

Side 36

