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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:
4. marts 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.
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Fokus på det positive
Det er måske lige tidligt nok at sige, at
foråret er på vej, når vi dårligt nok har
oplevet regulær vinter endnu.
Og jo, jeg ved godt, at der har ligget sne
i mere end et par dage, og at isskraberen har været i brug på bilen adskillige
morgener, men de store temperaturudsving, som vi har oplevet i denne vinter,
indgyder ikke rigtig den ægte følelse af
vinter.
Jeg savner nu ikke den klassiske vinter,
for jeg er ikke vild med isnende vindstød, frosne bilruder kl. 7:30 om morgenen og sne, sjap og glatte veje.
For nogle dage siden gik jeg en tur med
min veninde, som jeg kender godt. Jeg
ved, at hendes hverdag ikke altid er
nem, og at hun bestemt har mange udfordringer på daglig basis.
Jeg spurgte hende, hvordan det kunne
være, at hun meget sjældent har behov
for at ytre sin utilfredshed og hvordan
hun altid formår at holde humøret højt.
Til dette svarede hun: ”Det er et valg,
jeg har truffet! Der er så meget, man
kan beklage sig over, men der er endnu
mere, man kan glæde sig over. Og det
har jeg valgt at gøre frem for at brokke
mig! Man bliver i dårligt humør over
konstant at være negativ, og jeg vil meget hellere være glad.”
Det satte tankerne i gang i mig, for jeg
kan da godt nikke genkendende til, at
det måske mange gange alt for nemt

bliver det negative, der bliver fokuseret
på frem for det positive.
Det er måske også derfor en gut for
nylig valgte at etablere Danmarksmesterskabet i brok, hvor man simpelthen
kan vinde titlen som ”Årets Brokkerøv”.
Jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at
erhverve mig den titel, men jeg kunne
nok godt lande en god plads i kategorien
”Klassisk brok” (AULA, hundelorte,
vejret mm.).
Dog har min veninde ret. Der er så meget, vi kan beklage os over, og det er
nemt at finde hullerne i osten, men hold
da op, hvor er der også bare mange
flere ting, vi kan sætte pris på: landet vi
bor i, gratis lægehjælp, solen der skinner, familien, mulighederne vi har og
meget, meget mere.
Jeg laver som regel ikke nytårsforsæt,
for jeg kan ikke overholde dem alligevel,
men jeg vil rigtig gerne øve mig i at sætte meget mere fokus på alle de gode
ting, som vi har i livet, for det bliver da
en langt bedre dag, hvis vi møder og
bliver mødt af smil og positive sind.
Rigtig god februar måned, hvor vinterferien og Vinter-OL står for døren.
Mange vinterhilsener

Charlotte Holtermann
Redaktør
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Lyskryds ved Skovvejen Skole, Vest
Af: Frank Damgaard, Kastebjergvej

I sommer begyndte et gravearbejde ved
Håbets Vej/Skovvejen over for Højagerskolen (Skovvejens Skole vest).
Derudover er der kommet ny asfalt på
cykelstien fra Kildesvinget/Skotteparken
og hen til krydset, så der nu er god
cykelsti helt frem til Rema1000/
Digterparken.
Besynderligt nok begyndte
gravearbejdet med at fjerne en del af
gangstien, der gik langs plankeværket
længst væk fra vejen. Man kunne tro,
det var grundet noget kloak- eller
kabelgravning. Senere viste det sig, at

der skulle laves et lyskryds til at afløse
fodgængerfeltet, og Ballerup kommune
havde en kort nyhed om det på deres
hjemmeside.
Det store gravearbejde gik i gang, og
indtil slut november, måtte cykler og
fodgængere ud på Skovvejen ad nogle
midlertidige fodgængerfelter. Det kan
undre, at der ikke var planlagt at beholde gangstien som “omfartssti”, indtil
det ny fortov og cykelsti var klar.
Generelt er det nye lyskryds en god
ide, da mange cyklende ofte blot
cyklede over fodgængerfeltet. For der
eksisterede tidligere ikke en overgang for cyklister. Kørte man ud
fra Håbets Vej, så kunne man ikke
komme ind på cykelstien før ved
indkørslen til skolen.
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Christina Baunsgaard foran mange af sine mange værker i resin. Foto: Privat

Resin-brugskunst
Af: Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade

I et lille hyggeligt hus på Skovvej her i
Egebjerg bor Christina Krarup Baunsgaard sammen med sin mand og datter
på 3½ år. Huset, som parret forelskede
sig i med det samme, de så det, blev
fundet ved et tilfælde og var et oplagt
valg, da det lå tilpas tæt på by og tæt på
en skov, som var ønskescenariet.
Christina er netop blevet 40 år og står
bag sin egen online kunstshop CIKABA
Artshop, som kan findes på instagram. I
shoppen sælger Christina sine kunstværker, der er skabt i resin. Resin er et
plastlignende tokomponents-epoxy materiale, som kan bruges til mange formål.
Christina har valgt at skabe sine egne
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helt unikke kunstværker med forme,
som betyder meget for hende.
Christina er ikke uddannet kunstner,
men er autodidakt, og oprindeligt lå det
ikke lige i kortene, at det var kunstens
verden, hun skulle bevæge sig ind i. ”Jeg
er uddannet pædagogmedhjælper via en
PGU
(produktionsgrunduddannelsen).
Men da jeg altid har været god til at
snakke med folk og levere god kundeservice og kundepleje, endte jeg med at
blive salgsassistent i Thiele briller i 2009,
hvor jeg fortsat arbejder. Dog på nedsat
tid for at have tid og kreativt rum til at
lave mine ordre til mine kunder.”

Egebjergbladet
Det kreative element i Christinas verden har dog ligget lige for hele livet, og
som barn var hun en af dem, der altid
lige skulle ”dimse” med ting. Derfor har
hendes far stadig én af hendes tidligere
kreationer stående: en fyrfadsstage af
ståltråd og perler.

”Jeg fandt sten, vættelys og slebede glasskår på stranden i vores sommerhus
som barn, og den dag i dag kan jeg stadig finde på at tage en tur til stranden
for at finde strandting”, ytrer Christina.
Det var lidt et tilfælde, at hun kom i
gang med at arbejde med resin. ”I maj
2021 fik jeg en idé. Jeg har altid været
fascineret af mælkebøttefnok. Så delikate og flygtige. Jeg tænkte, om jeg kunne
bevare sådan én i resin. Som sagt, så
gjort, og det blev for alvor starten på
cikaba.artshop.”

”Jeg har forskellige forme, jeg skaber
mine ting ud fra, og som udgangspunkt
bestiller jeg kun forme hjem, som jeg
selv elsker eller kan se et formål med til
mig selv eller andre”, fortæller Christina. ”Alle mine ting kan ses på min Instagram eller i mine albums på min private
Facebook-profil, også selvom man ikke
er venner med mig.”

Christina har fået lidt af et gennembrud,
idet hun er blevet kontaktet af Creative
Mind, som er en kunstnerisk talentbase,
der afholder kunst- og designudstillinger. Creative Mind udvælger kun de
kunstnere til deres portefølje, som det
kreative team har udvalgt efter størst
talentpotentiale. Dette samarbejde har
allerede affødt en invitation til en større
kunstmesse. ”Jeg skal udstille i Øksnehallen ved kunstmessen d. 9.-10/4 2022,
og det er jeg megastolt over. Min største drøm er naturligvis at kunne leve af
min kunst og at kunne arbejde med det
på fuld tid. At kunne arbejde hjemmefra
og stadig have tid til at hente min datter
tidligere fra institution er alfa og omega.
Det vil give os mere kvalitetstid sammen, og samtidig kan jeg holde styr på
hjemmet”, slutter Christina.
Skulle du have lyst til at læse mere om
Christina, se flere af hendes værker
eller måske endda selv at bestille et
værk, så kan det lade sig gøre ved at
søge på hendes navn på Facebook, finde
cikaba.artshop på Instagram eller at
kontakte hende på:
christinabaunsgaard@gmail.com.

”99% af det, jeg laver, er bestillingsarbejde. Dvs., at jeg i samarbejde med
kunden finder frem til, hvad de ønsker
af mine produkter, om det skal være
blomster- eller havtema, og så laver jeg
det i den farve, de ønsker. Moder natur
er 100% min inspiration. Jeg elsker hver
en ting, jeg har lavet, og det er lige
svært at sige farvel til værkerne, hver
gang en ordre er færdiggjort.”
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I sne og kulde skal golfbolden rulle
Af: Frank Damgaard, Kastebjergvej

Dette overraskende syn stødte jeg på 2.
juledag på vej ad stien til Herlev Rideskole og Skinderskovhallen.

Sne og frost er tydeligvis ikke en hindring for medlemmerne af Hjortespring
golfklub.
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Familiespisning
for
Egebjerklubbens medlemmer.
Vi håber snart at kunne åbne op for
familiespisning igen hver den sidste
torsdag i måneden.
Tilmeld dig ved at sende en mail til
familiespisning@egebjergklubben.dk
senest mandagen inden spisning.
Forhåbentlig bliver første spisning
torsdag den 24. februar.
Følg med på egebjergklubbens hjemmeside.
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Valg i Egebjerg
Af: Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej

Krydset blev sat, og nye folk trådte ind i
kontroltårnet på Rådhuset. Men hvordan så valget egentligt ud hos os i Egebjerg d. 16. november 2021.
Først og fremmest var vi rimelige til at
dukke op i Egebjerghallen i forhold til
de otte andre områder i kommunen.
Med 2.616 hoveder fik vi en stemmeprocent på 77,1 pct. og lå dermed 11,2
procentpoint foran Ballerups gennemsnitlige deltagelse, der var på 65,9 pct.
Hvad stemte vi så?
I lighed med det samlede Ballerupresultat havde vi et særdeles godt øje til
Socialdemokratiet, der som bekendt
også fylder en del af Ballerups kommunalbestyrelse. Dog fik det store parti
7,1 procentpoint færre stemmer i Egebjerg end i hele kommunen, ligesom

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige fik
henholdsvis 2,0 og 0,4 procentpoint
færre stemmer. På den anden side fik
Konservative, SF og Venstre et noget
flottere resultat i Egebjerghallen end i
resten af kommunen: I procentpoint fik
C 3,4, SF fik 2,6 og V fik 2,5 procentpoint flere stemmer.
Et bedre resultat end det kommunale
gennemsnit fik også de Radikale med +
1 og Veganerpartiet med +0,6 procentpoint. Enhedslisten og Liberal Alliance lå
og vippede på den lidt varmere side af
et valgresultat, der ellers lignede gennemsnittet temmelig meget, begge med
et plus på 0,2 procentpoint.

Kandidater fra Egebjerg
Disse indvalgte kandidater har du måske set i Egebjerg:
 Charlotte Holtermann (A), bor i Egebjerg
 Morten Andersson (A), bor i Egebjerg
 Peter Als (A), arbejder i Klub Ballerup
Nord
 Sandra Marsenic (A), bor i Egebjerg
 Simon Knudstrup (F), arbejder i Børnehaven Valhalla
 Taner Genc (F), bor i Egebjerg
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Egebjerg fik sin helt egen skulptur

Indvielsen af Egeporten søndag d. 21. november var godt besøgt. Foto: Søren D. Andersen
Af: Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade

En råkold, men solrig søndag i slutningen af november, blev Egebjergs nye
skulptur ”Egeporten” indviet i overværelse af over 100 fremmødte borgere.
Processen bag skulpturen har vi flere
gange beskrevet her i Egebjergbladet,
men den tåler en gentagelse, for historien bag er lidt speciel. Vi skal lige en tur
tilbage til 2013 og vedtagelsen af den
nye lokalplan for Egebjerg Bykvarter.
Heri blev det for første gang beskrevet,
at der til hver en tid skal stå et kunstværk på Buepladsen.
Lad os så lige spole frem til 2016, hvor
den hovedløse dame, som indtil da havSide 12

de beboet pladsen, var returneret til Louisiana, der i en årrække havde udlånt
værket til Buepladsen. Der var nu ikke
længere en skulptur på granitstenen, og
det irriterede Fællesvirket, som var lidt
ærgerlig over den kunsttomme plads.
Derfor tog de selv initiativ til at udskrive
en konkurrence, der indbød folk til at
komme med forslag til et nyt værk. Janet
Spiegal tog udfordringen op og leverede
et forslag, som indeholdt nogle kvinder,
der dansede omkring et egetræ.
Med dette forslag i hånden kontaktede
Fællesvirket herefter kommunen med
håb om at kunne få opbakning til værket.

Egebjergbladet
Kommunen havde en forpligtelse over
for Egebjerg i forhold til kunst på Buepladsen, men skulle der sponsorer på
banen krævede det en kendt kunstner
involveret.
Peter Hesk, som er tidligere Ballerupborger og en anerkendt billedkunstner, blev kontaktet og spurgt, om han
kunne se sig selv i et samarbejde med
en lokal borger, som havde en idé, men
ingen praktisk erfaring. Det kunne han
godt, og hans ja blev startskuddet til den
skulptur, som blev afsløret d. 21. november.
De to kunstnere mødtes adskillige gange for at udarbejde et udkast, og de var
ikke altid enige om, i hvilken retning de
skulle gå. Skulpturen på Buepladsen er
resultatet af en fælles udformning, hvor
Janets oprindelige tanke om dansende
kvinder og Peter Hesks meget genkendelige, kunstneriske udtryk er smeltet
sammen til et mesterligt kunstværk.
Normalt skal man ikke blande sig i den
kunstneriske proces, men der blev udtrykt ønske om, at når nu skulpturen
skulle stå i Egebuen midt i Egebjerg og
udført i samarbejde med en Egebjergborger, så ville det være på sin plads at
få et Egeblad inkorporeret et eller andet
sted på skulpturen. Det ønske opfyldte
kunstnerne på mesterlig vis ved at forme den yderste kant af skulpturen som
et egeblad og lade silhuetten af en dan-

serinde vise sig inde i midten.
Skulpturen, som er noget helt nyt i Ballerup i forhold til tankegangen og processen bag, står nu permanent fast på
sin granitsokkel. Det er ikke et kunstværk leveret TIL borgerne, men et
kunstværk, som er blevet til sammen
MED borgerne. Nu er det ikke mere
kunst til folket, men kunst fra folket.

Alting er gået op i en højere enhed i et
givtigt samarbejde mellem Ballerup
Kommune og Fællesvirket som de økonomiske ”bagmænd” og Janet Spiegal og
Peter Hesk som henholdsvis amatørkunstneren og den professionelle billedkunstner. Dette samarbejde er nu resulteret i, at Egebjergborgerne i fremtiden
kan kigge på deres helt eget lokale
kunstværk skabt til og af Egebjerg: Egeporten.

Janet Spiegal og Peter Hesk. Foto: C. Holtermann
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Velkommen til ny Netto-bestyrer
Af: Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade

Der er sikkert ikke mange, der har lagt
mærke til det, men Netto har igennem
adskillige måneder haft en ny butikschef, som har sørget for, at butikken
hver dag i denne lidt pressede coronatid har kørt på skinner.
Den nye butikschef hedder Kadro Kadro og bor i Allerød med sin familie.
Kadro er rigtig glad for sit arbejde i
Netto Egebjerg, og han er ikke helt
ukendt med arbejdet, idet han kommer
fra en lignende stilling i Netto Kirke
Værløse.
Kadro har sat sig det mål, at Netto skal
være mere end en butik, man køber

sine varer i og går igen.
”I denne butik forsøger vi medarbejdere hver dag at forbedre os, så I kunder
kan have en nem og dejlig oplevelse,
når I handler”, fortæller han og fortsætter.

”I Netto Egebjerg fokuserer vi ikke kun
på at sælge varer, men har også stort
fokus på kundernes oplevelse, da det
skal gøre både vores og kundernes dag
bedre. Vi glæder os til at se jer hernede, og har I nogle spørgsmål, er I altid
velkomne med ris og ros og til at komme og spørge os”, lyder det fra Kadro.

Nettomedarbejderne Kadro, Ulla, Carsten og Ibrahim. Foto: Mihiha, Netto Egebjerg

Side 15

Egebjergbladet

Side 16

Egebjergbladet

Nytårshilsen fra Egebjergklubben

Godt Nytår
fra Egebjergklubben
Rigtig godt nytår. Vi var mange, der i
sommer troede, at nu var det slut med
mundbind, nedlukninger og andre Corona-restriktioner, der påvirker vores
dagligdag. Men vi tog fejl, og kulturlivet i
Danmark er i skrivende stund igen mere eller mindre nedlukket.
Der er dog lys for enden af tunnelen,
og på et pressemøde d. 12. januar fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke om regeringens gradvise genåbning
af kulturlivet. Desværre er forsamlingshuse og selskabslokaler stadig lukkede
frem til og med 31. januar, så i den periode vil der ikke være aktiviteter i Egebjergklubben.
Det er svært at spå om, hvordan situationen ser ud fra februar og frem. Lige
nu ser det lyst ud, og vi satser stærkt
på, at vi i slutningen af februar kan afholde både fastelavn og familiespisning i

Egebjerg Fælleshus. Måske med enkelte
justeringer i forhold til, hvad vi plejer.
Men situationen kan hurtigt ændre sig,
og vi anbefaler, at I holder jer opdateret
v i a e n te n v or e s h j e m m es i d e ,
www.egebjergklubben.dk, eller vores
Facebookside, www.facebook.com/
EgebjergKlubben.
Her vil vi informere om vores arrangementer og angive eventuelle restriktioner eller aflysninger.
Vi i Egebjergklubben håber, at 2022
bliver et mere normalt år end de to
foregående år, og vi glæder os til at se
jer til vores arrangementer.
Pas på hinanden derude.
Med venlig hilsen
Daniel Ravnsgård, Formand for Egebjergklubben
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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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Plantebytterne - er du sådan én?
Af: Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej

Nu begynder det er klø i fingrene igen.
Frøposer og Google tjekkes en ekstra
gang igennem for at se, om nogle af de
små kan tåle forspiring nu. Det kan de
ikke, for de bliver lange og slasker sammen, inden de kan komme ud. Tålmodighed, målmodighed.
Men om ikke så længe begynder sæsonen for forspiring og såning. Glæde og
fryd! Så skal de gamle tebreve med sidste års blomsterfrø frem fra gemmerne
- og måske kommer der også et enkelt
brev (eller ti) med hjem fra indkøbsturen.
Ud over dine egne frø er der også masser af mulighed for at bytte sig til nye
haveoplevelser med andre i eller omkring Egebjerg, der ligesom dig har høstet masser af små frø eller skærmet
stiklinger fra sidste år. Når sommeren
nærmer sig, er der også bytte af delte
stauder, småbuske og andre planter,
der bliver tilovers.
Det er genialt - ikke mindst for nye
haveejere.
Hareskov-Egebjerg Plantebytte
”Tanken bag det lokale plantebytte er helt
simpelt at bytte eller bortgive de stauder,
stiklinger, buske, frø etc., som du har overskud af. Som haveejer oplever man ofte at
have for mange stiklinger eller ærgre sig
Side 20

over at smide den delte staude på komposten. Slut med det, nu kan overskuddet i
stedet blive en mulighed for at få noget nyt
og spændende ind i haven. Yderligere er
dette jo en oplagt mulighed for at udvide
sit netværk med haveentusiaster fra lokalområdet.”, står der i gruppens beskrivelse.
Gruppen er lukket, men du skal bare
anmode om medlemskab, og det er kun
til bytte, ikke til salg.

VORES HAVER - i Ballerup og
omegn
”Denne gruppe er oprettet til dig, der ønsker inspiration til din have - om det er en
park eller et frimærke, en terrasse eller en
altan. Du skal bo i Ballerup eller Omegn.
(…) Vi deler gratis frø, stiklinger, planter,
buske mm. Det er også tilladt at købe,
sælge eller bytte med hinanden.”, står der
i gruppens beskrivelse.
Også denne gruppe er lukket, men du
skal bare anmode om medlemskab.
Byt med dem omkring dig
Du kan naturligvis også se dig omkring
blandt dine naboer.

Selv har jeg med stor taknemmelighed
og glæde fået fluks, smukke tulipaner og
andre gode ting fra min gavmilde og
havekyndige genbo, Alice. Og det genia-
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le er, at det er planter, der har levet i
det område, jeg selv bor (og er tilpasningsparate), samtidig med at de har
været så rigelige, at der kunne deles ud
af dem (det vil sige: Stor sandsynlighed
for succes). Samtidig er der én, der
kender planten og kan give et par gode
råd .

Kom til plantebyttedag
Er du ikke til fFacebook, så har jeg fået
lov at viderebringe, at der er fysisk
plantebyttedag i vores nabo-smørhul,
Hareskovby:

Lokalt frøbytte på Annexgården
Velkommen til årets Frø Popup
Alle er velkomne til at kigge forbi til frøbytte på Annexgården. Foreningen Frøsamlerne står
for arrangementet, og vi lover at tage masser af spændende frø med i alle størrelser og farver.
Konceptet er, at man tager sit overskud af gode, spiredygtige frø af egen avl eller overskudsfrø fra købte frø med, og så deler vi på kryds og tværs. Fortvivl ikke, der er også lidt frø til
dem, der ikke har noget at bytte med.
Husk at tage nogle små poser eller kaffefiltre med til at gemme frø i. Husk at mærke frøposer
tydeligt, så vi ved, hvilke frø
der ligger på bordene.
Pris: gratis
Tidspunkt:
6. marts kl.10.30-11.30
Adresse:
Annexgården, Skandrups
Alle 7, Hareskovby
Arrangør: Frøsamlerne
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Nye stole i Fælleshuset
Af: Frank Damgaard, Kasterbjergvej

Bestyrelsen i Egebjerg Fælleshus har
indkøbt nye stole til lokalerne. Der var
en del leveringsforsinkelser, men endelig i oktober ankom de nye stole.
De gamle tunge stole har ellers holdt
godt. Borde og stole stammer tilbage
fra ca. 1971, da bygningen var den gamle Egebjergskole. Skolen var sammen
med Egebjerggård de eneste bygninger
mellem Skovvej og den nordlige del af
Nordbuen lige på nær nogle få huse på
hjørnet ved lyskrydset til Egebjergvej.
Egebjergklubben har så haft lokaler i
bygningen siden den sidste skoleklasse
flyttede ud af skolen i 1978. I dag huser
den gamle skole også Klub Nord.
De gamle borde skulle lige have fjernet
stoleholderne til de gamle stole, så Fælleshusets bestyrelse var i fuld sving for
at fjerne holderne.

De gamle stole var omkring 50 år gamle

Fælleshusets bestyrelse fjerner stolestolper
fra bordene. Så kan
de tage nogle år mere.

Derefter kunne lokalerne nydes med de
nye lettere stole.

De nye stole står klar til besøg
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Fællessang på en almindelig torsdag
Af: Birgitte Skottfelt

I denne triste grå og kolde vinter kan vi
gøre noget selv for at komme i gang
igen (og glæde os over forårets snarlige
komme).

Så kom gerne:

Hvad med at komme over i Egebjerg
Fælleshus og synge med på nogle nye og
en masse gamle sange om bl.a. vinter og
forår?

I
Egebjerg
Agernhaven 8

Ole har samlet og kopieret endnu flere
sange til os og glæder sig til at spille og
fortælle.

Godt Nytår fra Ole Mourtisen og Birgitte Skottfelt



Torsdag d 24. februar kl. 11-13



Torsdag d. 24. marts kl. 11-13
Fælleshus

Kom også gerne med forslag til, hvad
du har lyst til, at vi skal genhøre.

Fælleshaven
Af: Birgitte Skottfelt

Nu bliver det snart forår, og vi skal i
gang med at rive og så i fælleshaven ved
Nordbuen. Vi høster stadig porrer og
kål, og spinat er på vej, og vi har fået
søde grise!
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Det bedste er, at vi mødes efter evne
og er fælles om projektet ung som gammel. Der er plads til flere så kom bare
an. Alle kan være med.

Egebjergbladet

En travl 1. juledag på kælkebakken i
Hareskoven

Billeder indsendt af Phil
Rutherford, Egebjerghuse
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Ikke flere krea-aftner i Fælleshuset
Af: Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej

I år vil der ikke være krea-aftener i
Egebjerg Fælleshus, da den hårde
kerne bag aktiviteten holder en pause.
Det startede vist med et arrangement i
en grundejerforening, hvor en visionær
nabo havde indbudt os til at fortælle,
hvad vi kunne tænke os at lave på kryds
og tværs. Én sagde ”Måske noget kreativt”, og en anden sagde ”Jep, den er jeg
med på”. Og sådan opstod den lokale
kreaklub.

Bagefter fandt vi Egebjerg Fælleshus og
torsdagscaféen i Egebjergklubben, der
kunne være en god ramme om vores
møder. Det er vel en 5-6 år siden nu.
Siden har vi mødtes én torsdag hver
måned og har strikket, hæklet og tegnet.

ligt, og vi har kunne få en billig kop kaffe, masser af plads og tag over hovedet
i Fælleshuset.
Men der kommer ikke så mange fra
gang til gang, og næsten ingen nye ansigter. Så det er begyndt at blive en lidt
lang vej over til Fælleshuset, når kreaaften nærmer sig. Vi har derfor besluttet at sløjfe krea-aftenerne. Om ikke
andet så for en periode.
Hvis andre vil, så vil det sikkert være
muligt at genoplive arrangementet. Vi
overvejer desuden, om man skulle få
arrangeret en sy-weekend en dag, for
det kræver så meget plads, og det er
der jo masser af i Fælleshuset. Men det
er endnu kun i tankerne.

Det har været
meget hygge-
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Modne Kvinder - hvad står det for?
Det er damer i pensionsalderen. Det
hele startede engang i forbindelse med
et torsdagstræf i Egebjergklubben, hvor
vi var nogle "damer", som syntes, at der
manglede en aktivitet kun for kvinder i
den modne alder.
Vi kom frem til at prøve at samle nogle
stykker til lidt frokost. Desværre kom
coronaen, men vi fik startet op, og ca.
10 personer deltog. Der blev indkøbt
smørrebrød og ost samt kaffe og kage.
Det er hyggeligt, og der bliver snakket,
og der afholdes fire frokoster i løbet af
året. To i foråret og to i efteråret. Antallet af deltagere er max. 16 personer.
Antallet er sat, så alle kan få talt sammen.
Modne Kvinder afholdes en tirsdag og
starter kl. 13 og slutter som regel ved
16-tiden.
Man medbringer selv drikkevarer, men
der er postevand på bordet.
Der bliver annonceret i Egebjergbladet, hvornår det afholdes, og så tilmelder man sig indenfor det tidsrum, der
er annonceret for tilmelding.

ber med fint smørrebrød fra Konditorgården og sild (i anledning af at det
snart var jul) og ost samt kaffe og lækker kage.

Tilmelding foregår på MobilePay på tlf.
21370992, se evt. også et andet sted i
bladet. Ved tilmelding betales 100 kr.
som dækker udgifterne til maden mm.

Hilsen fra Lili, Karen og Ingrid

Modne Kvinder holder en frokost i
starten af februar, og vi sluttede året
med en frokost i slutningen af novemSide 29
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Ordinær generalforsamling i
Egebjerg Fælleshus og Egebjergklubben
Indkaldelse og dagsorden for generalforsamling:

Dagsorden for Egebjerg Fælleshus ifølge
vedtægterne:

Torsdag d. 17. marts 2022 kl.
19:30 i Egebjerg Fælleshus.

1.Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2021
4. Indkomne forslag
5. Budget 2022
6. Valg
7. Eventuelt

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 generalforsamling for Egebjerg
Fælleshus.
Dagsorden for Egebjergklubben ifølge
vedtægterne:

Kunne du tænke dig at være en del af
bestyrelsen, så tag gerne allerede nu fat
i formanden for enten Egebjergklubben
(formanden@egebjergklubben.dk) eller
Fælleshuset
(formanden@egebjergfaelleshus.dk).

1.Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2021
4. Indkomne forslag
5. Budget 2022
6.Valg
7. Eventuelt

Egebjergklubben søger desuden en revisorsuppleant. Det kræver ikke, at man
er uddannet bogholder, men det er en
fordel at du har flair for tal, og kender
til regnskaber. Lyder det som noget for
dig, så skiv til kassereren
(kasserer@egebjergklubben.dk).
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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.
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Frokost for Modne Kvinder
Vi starter året op med en frokost tirsdag den 8. februar 2022 kl. 13.00.
Sted: Egebjerg Fælleshus.

Vi sørger for smørrebrød, kaffe og kage og mulighed for hyggeligt 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 til tlf. 21370992 - Ingrid Madsen.

Skriv venligst navn på.
Tilmelding fra den 25. januar til den 31. februar.
Hilsen fra Lili, Karen og Ingrid

Til alle medlemmer af Aagesdal Grundejerforening:
Torsdag den 31. marts 2022 kl. 20.00

Afholdes grundejerforeningens generalforsamling i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8, 2750 Ballerup.
Den egentlige indkaldelse udsendes, når vi nærmer os.

Mvh. Bestyrelsen.
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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
Ole Andersen

2088 9889

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
Februar 2022
Tirsdag 1.2

Seniorklubben mødes

Kl. 12-16

Tirsdag 8.2

Frokost for Modne Kvinder (se side 29 og 33)

Kl. 13-?

Torsdag 10.2

Torsdagscafé

Kl. 1930-22

Torsdag 24.2

Fællessang med Ole

Kl. 11-?

Torsdag 30.2

Familiespisning (fortrinsvis for Egebjerg-klubben)

Kl. 17.30

Café

Kl. 1930-22

Fastelavn (husk at købe billetter—se mere på s.
26)

Kl. 14-17

Tirsdag 1.3

Seniorklubben mødes

Kl. 12-16

Fredag 4.3

Deadline til Egebjergblad (26-27 marts)

Torsdag 10.3

Torsdagscafé

Kl. 1930-22

Torsdag 24.3

Fællessang med Ole

Kl. 11-?

Torsdag 24.3

Familiespisning (fortrinsvis for Egebjerg-klubben)

Kl. 17.30

Café

Kl. 1930-22

Tirsdag 5.4

Seniorklubben mødes

Kl. 12-16

Torsdag 7.4

Torsdagscafé

Kl. 1930-22

Torsdag 21.4

Torsdagscafé—og måske dart...

Kl. 1930-22

Torsdag 27.2

Marts 2022

April 2022

Se coronastatus for alle Egebjergklubbens arrangementer på egebjergklubben.dk
Side 35

Egebjergbladet

Side 36

