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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: Jette Halgaard;  

halgaard@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. 

DEADLINE 

til næste blad: 

13.01 2022 

Har du en historie  til Egebjerg-

bladet?  

Redaktører:  

Mette Herold Pedersen 

Rikke Ravnsgård 
 

Redaktionsudvalg: 

Frank Damgaard 

Erik Pedersen 
 

Børneside: 

Marie Høgh Sørensen 

 

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 
 

Fårsidefoto ;) 

Yvonne Jensen: ”Gåklubben” 

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. 

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 58,5 250 kr 

Halvside 87 x  122 400 kr 

Helside 180 x 122 750 kr 

bladet@egebjergklubben.dk 

mailto:elise.quottrup@gmail.com
mailto:birgitte2750@gmail.com
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Er du vores nye distributør? (HJÆLP!) 

Er du glad for at modtage Egebjergbla-

det? 

Vil du være en aktiv del af uddeling af 

bladet? Så er det dig, vi står og mangler! 

Distributørens arbejde er koncentreret 

i tiden omkring udgivelsen af de enkelte 

Egebjergblade – 6 gange årligt – og be-

står i kontakt med trykkeriet, kassere-

ren i Egebjergklubben og de seks bude, 

som uddeler i hver deres distrikt i Ege-

bjerg, samt uddeling og postforsendelse 

af blade til modtagere uden for selve 

Egebjergområdet. 

Opgaven er lagt på skinner 

Cirka én uge før bladleveringen, sendes 

en reminder pr. SMS til budene, så de 

ikke glemmer at hente deres blade.  

Som regel leveres bladene om torsda-

gen hos distributøren, færdigpakket i 

papkasser til budene med navn på, samt 

en kuvert med nogle blade til arkivet i 

Egebjergklubben. 

Kassereren afleverer lønsedler til bude-

ne som de får sammen med kasserne 

med blade til omdeling.  

Torsdag eftermiddag sendes en SMS til 

budene som reminder. Budene afhenter 

deres kasser hos distributøren. 

Budene omdeler dem i løbet af den 

efterfølgende weekend.  

En god lokal indsats 

Arbejdet er frivilligt, til gengæld yder du 

et vigtigt arbejde, som kun tager en 

begrænset mængde af din tid.  

Uden distributør, intet Egebjergblad. Så 

det er en vigtig rolle! 

Skulle ovenstående have din interesse 

kan du kontakte:  

bladet@egebjergklubben.dk  

Af: Daniel Ravnsgård, formand for Egebjergklubben 
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Fælleshuset kan indtil videre kun 

reserveres via e.mail til: 

post@egebjergfaelleshus.dk.  

Se evt. 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  

VIL DU LEJE  
EGEBJERG FÆLLESHUS? 
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Torsdag d. 6. oktober var der mulighed 

for at blive klogere på Babytegn. 

Egebjergklubben havde inviteret Maya 

Hagemann. Hun bor selv i Egebjerg, og 

til daglig underviser hun forældre og 

pædagogisk personale - bl.a. i Ballerup 

Kommune - i brugen af Babytegn. 

Babytegn er simple fagter, som små 

børn kan lære at bruge, inden de lærer 

at tale. Det kan være med til at nedsæt-

te frustrationer for både barn og vok-

sen, når barnet bliver i stand til at gøre 

sig forståelig, selvom de endnu ikke kan 

tale. 

Maya Hagemann arrangerer kurser, 

workshops og forløb i babytegn 

med Fingersprog.dk. 

Tak for en hyggelig aften, hvor der var 

god plads til at stille spørgsmål og blive 

klogere sammen. 

Sidder du og brænder inde med et em-

ne, som du selv, eller nogen du kender i 

Egebjerg, kunne have lyst til at fortælle 

om? 

Så er du altid velkommen til at kontakte 

Egebjergklubben via facebook eller på 

mail: bestyrelsen@egebjergklubben.dk 

Foredrag  om Babytegn i Egebjergklubben 
Af: Kristine Boss Skårhøj, Egebjergklubbens bestyrelse 
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Pæreskoven—nyplantet skov 

Den 9. oktober mødte ca. 30 voksne og 

børn i alle aldre op for at plante de 

første træer i den nye skov; Pæresko-

ven.  

Naturvejleder i Ballerup Kommune, 

Michael Fallesen, bød velkommen og 

fortalte om projektet.  

Den kommende skov, Pæreskoven, skal 

opstå mellem Nordbuen og Ring 4 (se 

kort). Pæreskoven kommer til at omfat-

te 11.700 træer.  

Midlerne til skoven er doneret af Balle-

rup Kommune, Danmarks Naturfred-

ningsforening, Growing Trees Network 

Foundation samt indsamlede midler fra 

TV2-showet ”Danmark planter træer”. 

De 11.700 træer skal plantes til glæde 

for naturen og klimaet.  

De fremmødte var med til at plante de 

100 første træer. Træerne blev plantet 

på marken syd for Fælleshaven. Det 

er blomstrende frugtbærende træer: 

Pære-, æble- og kirsebærtræer til gavn 

for insekter, dyr og mennesker. Langs 

stien er der plantet rønnebærtræer. 

Disse træer markerer indgangen til den 

nye skov ”Pæreskoven”.  

På den modsatte side af stien i retning 

af Pæremose Havn (spejderhytten) vil 

der blive plantet cirka 11.000 løv- og 

nåletræer, hovedsageligt egetræer (80 

%) og douglasgran.  

Af: Lis Suhr, Udbakken 
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I området vil der også blive gravet en 

mindre sø.  Da der er risiko for, at rå-

dyr og harer vil beskadige de nye træer, 

vil området blive indhegnet. Indhegnin-

gen vil blive i øer, så området kan be-

nyttes, indtil skoven har nået en højde, 

hvor presset fra dyr forsvinder.  
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Gåklubben i Egebjerg 

Vores Gåklub har nu eksisteret i mere 

end tre år. Vi er ca. 150 medlemmer, 

hvoraf de 15-20 er faste deltagere hver 

tirsdag. 

Turene starter kl. 18:30 på hjørnet af 

Skovvej og Kildesvinget. Vi går ca. fem 

kilometer, og det varer normalt om-

kring en times tid. Nogle gange om året 

tager det lidt længere tid.  

Før sommerferie gør vi stop på Skov-

lyst, og før julepause stopper vi på kir-

ketorvet og ønsker hinanden god jul. Vi 

har derudover været på kunstbesøg hos 

Le Kunst, vinsmagning hos den lokale 

vin-pusher i Egebjerg, og et enkelt regu-

lært pitstop er det også blevet til. 

Fordelen ved at vandre er, at snakken 

går livligt på kryds og tværs imellem 

deltagerne. 

I sommerhalvåret går vi primært i Har-

reskoven og nærliggende områder. I 

mørketiden går vi hovedsageligt hvor 

der er oplyst på villavejene. 

At deltage er helt gratis og uforpligten-

de. Du behøver ikke at melde til eller 

fra. Du møder bare op. Vi går i al slags 

vejr. 

Find facebookgruppen ved at søge på 

”gåklubben egebjerg”. Håber at møde 

Jer på en tur. 

Af: Yvonne Jensen, MacGregor Alle 
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Fredag den 4. november 2022 blev der 

holdt Vinsmagning i Fælleshuset. 

42 deltagere havde tilmeldt sig arrange-

mentet og nød en herlig aften sammen 

med Lise Nerlov fra Biovin i Værløse. 

På bordene var der dækket op med 

smageglas, og til vinen kunne man tage 

lidt brød, ost, pølse, pesto og oliven.  

Aftenen var arrangeret af Egebjerg og 

Omegns Ølbrygger og Vinmagerlav i sam-

arbejde med Egebjergklubben, og older-

manden Leif Poll bød velkommen, inden 

han gav ordet til Lise Nerlov fra Biovin.  

Hun præsenterede Biovin, der er en 

online-butik for økologisk vin, som hun 

driver som en hobbyvirksomhed. Hun 

arbejder til daglig som forlagsredaktør, 

men er uddannet Sommelier fra Vinaka-

demiet. Denne uddannelse er dog ikke 

én, som hun bruger hver dag, men den 

giver hende en god baggrund for at 

sammensætte en passende vinmenu til 

herlige retter. 

Vi smagte på otte forskellige vine i et 

prisleje omkring 100 kr. Lise Nerlov 

arbejder kun med økologiske vine og 

bæredygtighed omkring vinprodukter-

ne. 

Den første vin kom fra Beaujolais og 

var en Rosé Cépage på Syrah-druen, 

som var god til lette retter hele året 

rundt. 

Så smagte vi en Bourgogne Blanc Char-

donnay fra Domaine Pérol. Vinen havde 

for 10 procents vedkommende ligget på 

egetræsfade i 12 måneder, mens resten 

kom fra vin opbevaret i ståltanke. Det 

var en dejlig lidt syrlig og måske let bit-

ter vin. 

Derefter en rødvin fra Beaujolais ”Bien 

Èlevé” på druen Gamay også fra Domai-

ne Pérol. Den var gjort frugtig ved at 

tage druerne forsigtigt op i en stålbe-

holder, hvor de nederste druer så blev 

mast. Der blev tilført kuldioxid (Co2), 

så de nederste druer gærede og frigav 

mere Co2, som så fik de øverste, ikke 

maste druer til at gære inden for skal-

len.  

Så fik vi en lækker Riesling-hvidvin fra 

Rheinhessen i Tyskland, som faktisk er 

verdens største producent af Riesling 

Af: Finn Madsen, Egebjerg og Omegns Ølbrygger- og Vinmagerlav  
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med en andel på omkring 40 procent af 

markedet. 

Den næste var Farberrebe Orange fra 

Nahe gæret med drueskallerne som en 

rødvin, selv om det var en hvidvin. Det 

giver en mere kompleks smag. 

Fra Nahe smagte vi også en Spätburgun-

der, det er det tyske navn for Pinot 

Noir. En let vin med duft af røde bær 

og en smag af mørke saftige kirsebær, 

skovbund, muldjord og lakridsnoter. 

Og så Saumur Champigny ”Veilles Vig-

nes” fra Loire og høstet fra 50-100 år 

gamle vinstokke. Kraftigere vin med en 

markant smag. 

Den sidste vin var Scheurebe fra Rhein-

hessen, en rigtig dessertvin, og den blev 

serveret til et lille glas æblekage med 

flødeskum. Det passede rigtig godt sam-

men. 

Efter vinsmagningen var der mulighed 

for at købe de smagte vine til tilbudspri-

ser, og det var der mange, som benyt-

tede sig af. Det var alt i alt en herlig 

aften med spændende vine. 
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Den grønne salon vokser 

Vi har en nyhed hos Selvig Organic Hair 

som vi er stolte af, da vi som Ballerups 

eneste certificeret grøn salon, med glæ-

de kan fortælle at vi udvider med endnu 

en selvstændig frisør: Berit Herløv.  

Berit har været ansat frisør i 27 år i 

Ballerup, hun brænder for det grønne 

og har derfor valgt at indgå samarbejde 

med Charlotte hos Selvig Organic 

Hair i vores dejlige Egebjerg. Berit og 

Charlotte har arbejdet sammen for 27 

år siden og ser begge frem til samarbej-

de.t  

Velkommen til Egebjerg Berit og jeg 

håber I vil tage lige så godt imod Berit 

som I har taget imod mig. 

Du kan se mere på www.selvighair.dk  

Hvad er en Grøn Salon?  

Det er frivillige ordninger for saloner, 

der gerne vil kunne dokumentere, at de 

undgår skadelig kemi, passer på deres 

kunder og ansatte, og at de arbejder 

med at nedbringe deres miljøbelastning 

hvad angår energi, affald, forbrug og 

belastning af naturen. 

For at blive certificeret som Grøn Sa-

lon skal salonen leve op til disse 12 

krav: 

Kemi og sundhed: 

1. Ingen skadelige stoffer fra Grøn 

Salons Forbudtstofliste 

Produkter til videresalg, make-up og 

farvning af bryn og vipper må ikke inde-

holde stoffer fra Grøn Salons Forbudt-

stofliste. 

2. Salonen er særligt opmærksom 

på allergi og overfølsomhed 

3. Afblegningsmidler med persul-

fater må ikke komme i kontakt 

med hovedbunden 

 

Af: Charlotte Selvig, Egebjerg Bygade 

http://www.selvighair.dk/
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Salonens drift 

4. Den daglige leder har viden om 

kemi og sundhed ved produkter 

Salonens daglige leder har deltaget  i 

Grøn Salons teoretiske kursus om ke-

mi, arbejdsmiljø og sundhed i frisørfa-

get. 

5. Salonens ejer/daglige leder og 

ansatte har den 4-årige frisør ud-

dannelse 

6. Den butiksansvarlige skal hvert 

andet år deltage i Grøn Salons Op-

dateringskursus 

7. Den daglige leder/ejer skal in-

struere personalet i betydningen 

af Grøn Salon 

8. Der gøres rent med miljømær-

kede rengøringsmidler 

9. Hvis der er servering i salonen, 

skal varerne være økologisk mær-

ket og/eller være mærket efter 

Fair Trade-ordningen 

10. Plastikposer må ikke udleve-

res, hvis der findes alternati-

ver (gælder i lande, hvor plastikposer 

stadig er lovlige at udlevere gratis). 

11. Elektricitet skal indkøbes som 

grøn el fra en leverandør, der ga-

ranterer, at de indkøber elektrici-

tet fra vedvarende energikilder 

12. Affald skal som udgangspunkt 

sorteres med henblik på genan-

vendelse i overensstemmelse med 

lokale myndigheders krav 

FOTO: Daglig leder, Charlotte Selvig (TV). Frisørsalonen Selvig Organic Hair på Egebjerg Bygade (TH) 
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OM PORTVIN OG JUL  

Ruby, Late Bottle Vintage (LBV) vintage 

port,  tawny & Colheita… kært barn 

har mange navne.  

Portvin fremstilles af druer fra vinmar-

ker  omkring Douro-floden i det nordli-

ge Portugal. Vinen bliver, efter en kort 

gæring (til omkring 6-7pct.), tilsat en 

neutral brændevin, aguardente, for at 

stoppe gæringen og bevare restsukke-

ret i vinen og oprindeligt for at portvi-

nen kunne holde til transporten til ho-

vedmarkedet England (det var i gamle 

dage). 

Efter gæringen er det fadlagringen, der 

afgør, hvilken type portvin, der bliver 

resultatet 

Nu går vi den søde juletid i møde 

og det er i grunden synd.....  ikke at 

vi går juletiden i møde, men at det kun 

er her vi nyder portvinens glæder. Port-

vin går fremragende til en peberbøf 

(LBV & vintage port), i en cocktail (hvid 

portvin) og ja så er den jo også en selv-

følgelighed til julebordet. 

Af andre anvendelsesmuligheder kan 

det nævnes, at portvin til et ostebord 

er perfekt. Er det stærke oste, skal du 

som regel have fat i en tilsvarende 

smags-stærk vin, som en Tawny eller en 

vintage. 

Prøv ligeledes 

at give din 

gløgg et godt 

skvæt portvin. 

Dette giver 

gløggen en 

mere rund 

smag i forhold 

til, hvis du 

kun bruger 

rødvin. Du 

kan også lave 

lækre saucer 

og simreret-

ter med port-

vin som ingre-

diens.  

 

Slutteligt min favorit: Et godt glas port-

vin til et stykke mørk chokolade.  

Skål og god jul. 

Bartholo Vin Birkemosevej 17 holder 

åbent den 26. november fra 14-16. Den 

3., 10. og 17. december fra 14-16. Eller 

efter aftale. 

Jeg har et stort udvalg af vine & 

portvine til jul samt cava & cham-

pagne til nytårsaften. 

Der er altid smagsprøver :-) 

Af: Anders Bartholomæussen , Birkemosevej 
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Mit første kæledyr (af lokal forfatter) 

Vidste du, at hvis man stiller kattens 

vandskål tæt på dens madskål, så drik-

ker den ikke så meget? Det er bedre at 

sætte vandet og madskålen hver for sig, 

så drikker katten bedre.  

Og vidste du, at kaniner kan blive en-

somme? At Marsvin kan lære tricks? Og 

at hunde bliver kede af det, hvis de ikke 

føler sig som en del af familien? 

Kat, kanin, marsvin og hund er de 4 

mest almindelige kæledyr i Danmark og 

nu er der kommet en lækker bog om 

hvert dyr.  

I samarbejde med Dyrenes Beskyttelse 

og forlaget Carlsen har jeg haft æren af 

at skrive bogserien ”Mit første kæle-

dyr”. Bøgerne er blevet til ud fra tanken 

om, at jo mere vi ved om vores kæle-

dyr, jo bedre kan vi passe dem og jo 

bedre venner kan vi blive med vores 

kæledyr. Med bøgerne håber vi at kun-

ne skabe mere glæde og trivsel for både 

kæledyr og mennesker. 

Det har været spændende at arbejde 

sammen med eksperterne fra Dyrenes 

Beskyttelse, som hele tiden er opdate-

ret med nyeste viden. Det er den viden, 

jeg nu giver til dig. 

 

I bøgerne kan du blandt andet læse om 

 Kæledyrets biologi 

 Et døgn i dit kæledyrs liv 

 Daglig pasning 

 Sjov og leg med dit kæledyr 

 Kæledyrets sprog 

 Testen er jeg klar til kæledyr? 

 

Bog.dk skriver: 

Mit første kæledyr-serien er illustreret 

med både billeder, tegninger og grafik-

ker, der sammen med de mange gode 

eksempler på, hvordan du passer og 

plejer kæledyret, gør serien til den ide-

elle introduktion til en hverdag med 

henholdsvis kanin, kat, hund eller mar-

svin. 

Bøgerne koster 129,95 kr pr stk og 

25% af salget går til Dyrenes Beskyttel-

se. 

Jeg håber bøgerne vil blive taget godt 

imod og at de kommer ud og kan inspi-

rere rigtig mange familier som har kæle-

dyr. 

  

Af: Anja Vensild Hørnell, biolog og naturvejleder, Birkemosevej 
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FOTO: Anja Vensild Hørnell viser sin bogserie frem på Årets Bogforum i Bellacenter. 
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Status på fjernvarme i Egebjerg 

I juni vedtog kommunalbestyrelsen 

Vestforbrændingens 2030-plan for fjern-

varme, og villakvartererne i Egebjerg er 

med i fase 2 (2026-2030). Klanparken 

og villakvarterne vest for Skovvej med 

Nysøvang og nordpå er med i fase 1 

(2023-2027). 

Egebjerg Bygade-området er allerede et 

fjernvarmeområde, men det er EON, 

der leverer varmen, ikke Vestforbræn-

dingen, Se artikel i maj/juni-nummeret 

for mere om dette problem. 

På Ballerup Kommunes hjemmeside er 

der mere information om fjernvarme-

planerne. 

I december 2022 kommer der besked 

til alle borgere i e-boks om, hvornår 

man kan blive tilbudt fjernvarme. 

Der arbejdes på at lave en låneordning 

på gasfyr, hvis det nuværende skal skif-

tes og ikke kan vente, til der kommer 

fjernvarme i området. Hvis du ønsker 

dette tilbud, kræver det, at du bor i et 

godkendt fjernvarmeområde og har 

tilmeldt dig. 

Vær opmærksom på, at der ikke gives 

tilskud til varmepumper i de nu ved-

tagne fjernvarmeområder. Der er 

dog ikke tilslutningspligt til fjernvar-

men, så andre varmekilder er tilladt. 

Kommunen har afholdt en del informa-

tionsmøder om fjernvarme i oktober, 

og møderne blev streamet, se mere på  

b a l l e r u p . dk / f j e r n v a r me  u n der 

”informationsmateriale”, hvor mødet 

fra 4. oktober kan genses. 

Vestforbrændingen har en ny standard-

aftale for kunder, så de ikke længere 

skal have en stor sum penge op af lom-

men for at få installeret fjernvarme. 

Ordningen træder i kraft i starten af 

næste år og fungerer sådan, at Vestfor-

brændingen ejer fjernvarmeanlægget i 

huset, som kunden har brugsret til for 

3.500 kr. om året. For at komme i gang 

med fjernvarme, skal du med den nye 

ordning kun betale 15.000 kroner for 

etablering i perioder, hvor Vestfor-

brændingen er ved at udrulle fjernvar-

me.  Det kræver til gengæld, at du siger 

ja til fjernvarme, når de er i området, så 

de ikke skal ud at grave igen. Kommer 

du først på senere, koster det 45.000 

kr. 

Af: Frank Damgaard, Kærvænget 
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Familiespisning den 15. december 

Vi plejer at holde familiespisning den sidste torsdag i hver måned, 

men i december afholder vi familiespisning d. 15. december i Ege-

bjerg Fælleshus. 

Menuen står på pasta Bolognese. Tidspunktet er kl. 17.30. Prisen 

er 10 kr. for børn og 30 for voksne. Tilmelding sker 

mellem d. 1. og 12. december ved at skrive en mail 

til: familiespisning@egebjergklubben.dk. 

 

Familiespisning er fortrinsvis for beboere tilhørende Ege-

bjergklubben. 

 

 

Af: Egebjergklubben 

GLØGG OG ÆBLESKIVER 

Kom og nyd et glas gløgg, et par æbleskiver 

og en kop kaffe d. 8. december i Egebjerg 

Fælleshus til en overkommelig pris.  

Det sædvanlige udvalg af øl, vin og sodavand 

kan naturligvis også købes.  

Baren er åben fra kl. 19.30, og gløgg og æble-

skiver vil blive serveret fra kl. 20 til 21. 

Arrangementet er åbent for alle borgere i 

Egebjerg. 

Af: Egebjergklubben 

mailto:familiespisning@egebjergklubben.dk
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Familiebanko i fælleshuset 

 

Der var 64 deltagere i år. Vi havde arran-

geret bordene så der også var placeret 

nogle borde i det forreste lokale. 

Erik og Bjarne var flyttet op til baren 

med oplæsning af bankotallene, og hel-

digvis har fælleshuset højtalere i begge 

lokaler så alle kunne følge med når talle-

ne blev råbt op. 

 

Den nye bordopstilling til banko gav bed-

re plads og gangareal for at komme ned 

til baren hvor der var salg af kage, kaffe, 

vand, øl mv. 

Og det gjorde det også lettere at uddele 

præmier og sidegevinster. 

Af: Frank Damgaard, Egebjergklubben 
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...og tak til Kristine, Daniel, Marie og Birgitte havde bagt kager og boller til 

arrangementet.   

FOTO: Hovedpræmien gik til Filippa 

fra Pilehøjvej. TILLYKKE! :) 

Ved fuld plade i 6. trækning var der hele 3 

gange Banko til hovedpræmien. Sikke en 

ballade. Og så endda fra forskellige familier 

ved samme bord! 

Ja, så måtte der jo være lodtrækning, og det 

blev der så. De to tabende vindere kunne 

derefter hver vælge to præmier fra reserve-

præmierne. Og så var alle glade igen. 
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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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I er nok mange, der har lagt mærke til, 

at der er blevet gravet en del på mar-

ken bag husene ved Pæremosevej og i 

Fælleshaven. Det er her fjernvarmerø-

rene løber, der bl.a. forsyner Egeløvpar-

ken. Og en dag, lød der en alarm. 

De gravede først ned til en føler på rø-

rene ud for Pæremosesøen (ikke hav-

nen), hvor der var alarm. Alarmen 

meldte om vand eller fugt i isoleringen 

rundt om rørene. Ikke vand, der kom 

fra fjernvarmen, men derimod fra et 

hul et sted på den yderste kappe.  

Det første hul blev gravet, hvor rørene 

ligger lavest. Derefter blev der gravet 

nye huller på begge sider for at se, hvor 

hullet er, og det pegede op mod Fælles-

haven. Derfor blev der gravet et hul på 

toppen i Fælleshaven. Her var der tørt. 

Og så var det ellers bare at grave huller 

med et vist interval opad, og man skulle 

helt ind i Fælleshaven for at finde et 

sted, hvor der var tørt under kappen. 

Det fik os i Fælleshaven til at ånde 

lettet op, for det betød, at der bl.a. ikke 

skulle graves under vores drivhus. Nu 

skal man så bare finde lækken et sted 

omkring stien. 

Og hvorfor er det nu så vigtigt at finde 

en lille læk, der kommer udefra, og 

hvor det ikke er fjernvarme der strøm-

mer ud? Det er fordi den alarm gør, at 

andre alarmer i systemet ikke kan ses! 

Hvor langt det hænger sammen med 

den føler, ved jeg ikke. Men snart får vi 

dækket hullet i fælleshaven. 

Af: Per Bo Jensen, Medlem af Fælleshaven 

En kort historie  

om et langt rør med 
et lille hul 
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Nyttige tlf.numre i Egebjerg 

Fællesvirket 

Therese Hedal  2088 9889 
 

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 

November 2022 

December 2022 

Tirsdag 29.11 Fællessang med Ole—alle er velkomne Kl. 11 

Tirsdag 6.12 Seniorklubben mødes Kl. 12-16 

Torsdag 8.12 Gløggaften i torsdagscaféen Kl. 1930-22 

Tirsdag 13.12 Fællessang med Ole—alle er velkomne Kl. 11 

Torsdag 15.12 Familiespisning (fortrinsvis for Egebjerg-klubben) Kl. 17.30 

Tirsdag 3.01 Seniorklubben mødes Kl. 12-16 

Torsdag 12.01 Torsdagscafé Kl. 19.30 

Fredag 13.01 Deadline til Egebjergbladet (udgives 4-5 februar)  

Torsdag 26.01 Familiespisning  

Torsdagscafé 

Kl. 1730 

Kl. 1930 

Februar 2023 

Tirsdag 7.02 Seniorklubben mødes Kl. 12-16 

Torsdag 9.02 Torsdagscafé Kl. 1930 

Søndag 19.02 Fastelavn i Fælleshuset Kl. 14-17 

Torsdag 23.02 Familiespisning  

Torsdagscafé 

Kl. 1730 

Kl. 1930 

Januar 2023 
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