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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:
6. maj 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;
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Formand: Per Bo Jensen;
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Blomstervennerne
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Leder
”Jeg er faktisk også blevet lidt for gammel til børnehave...”
Sådan sagde min snusfornuftige femårige
datter, der om en måneds tid tager afsked med vennerne i børnehuset Valhalla og tager sin nyindkøbte skoletaske
med enhjørninger på ryggen for første
gang: Første Skoledag!
Når de små venner synger ”farvel og
tak”, og hendes ”storeven” fra fjerde
klasse tager imod hende på skolen, så
stopper også min tid som forælder i
Valhalla. En titel jeg har haft i al den tid,
vi har boet i Egebjerg.
Og det er ikke kun min datter, der skal
til at lære en masse nye ansigter at kende, det er så sandelig også hendes forældre. For med skolen kommer nye venner, nye forældre til disse venner og nye
venskaber mellem forældrene.
Jeg havde aldrig før spekuleret over,
hvor meget et lokalt område er bygget
rundt om børnene og de børnefællesskaber, som de indgår i, før jeg fik mit
første barn i institution. Og jeg begyndte
nok også kun at forstå det i små steps
med nummer ét. Nogle gange kan det
være et pres i en hverdag, hvor alle ender skal mødes, men oftest er det nu
meget rart. Som når man ser et velkendt
ansigt til Hr. Skæg-koncert i Galaksen i

Værløse, eller når ens børn hviner af
fryd over at genkende en legekammerat
i Egebjergklubben til tøndeslagning.
Og nu vi er ved fastelavn i Fælleshuset,
så er jeg jo nødt til sådan lidt nonchalant
at nævne, at jeg fik ikke bare én, men
hele TO kattekonger med mig hjem.
Det, tænker jeg, falder helt naturligt at
nævne lige her ;).
For det er netop det, jeg holder af ved
Egebjergklubben, ved Fælleshaven, ved
Egebjergbladet og de andre sociale tiltag,
som er her i området: Det holder lidt
sammen på nærområdet. Det gør, at jeg
godt tør love min datter, at selvom man
går ud af børnehaven, så kan man jo
stadig lege med de andre bagefter; også
selvom de skal gå på en anden skole.
Om hun så virkelig er blevet for gammel
til børnehaven, eller om det er et tappert forsøg på at retfærdiggøre afskeden
med en række gode år i børnehaven?
Tja, hun har i hvert fald nogle gode minder med sig i sin mangefarvede enhjørningerygsæk, og det vil jeg gerne takke
både hendes omsorgsfulde og fantasifulde ”voksne” og hendes søde små venner
for.
God skolestart til alle jer, der er nået
dertil. Både børn og forældre.

Mette Herold Pedersen
Redaktør, Egebjergbladet
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Generalforsamling i Fællesvirket
Alle grundejerforeninger under Fællesvirket indkaldes
hermed til generalforsamling og bedes sende en
repræsentant til mødet:
Tirsdag d. 19. April kl. 17:30-20:00
Fælleshuset, Agernhaven 8
Der serveres mad og drikke. Timelding er derfor
nødvendig senest d. 5/4 2022 til formand Therese Hedal
på mail: fnuggertess@gmail.com eller tlf.: 2088 9889.

Påske i NETTO
Af: Liva Winther, Egebjerg Bygade

Så nærmer påsken sig og i NETTO også.
I år kan vi lave påske hygge igen med,
æggejagt, æggeløb og påsketegninger.
Jeres børn må meget gerne tegne en
påske tegning med navn og telefonnummer bagpå. De vil så blive hængt op i
butikken og der vil blive trukket en vinder når der påskehyggedag i Netto med
mig.
Jeg finder en dato hurtigst muligt. Følg
med på Facebook.
Venlig hilsen Liva
Souschef NETTO Egebjerg
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Fodboldklub i Egebjerg
Af: Kenneth Andersen, Egebjergvej

Glade spillere under et event for Folkekirkes Nødhjælp. Foto: BFC Lundegården
Kender du fodboldklubben i Egebjerg?

Vidste du, at der i Egebjerg ligger en
fodboldklub? Sikkert ikke, men det er
Ballerup FC Lundegården fodboldklub,
der ligger her.
BFC Lundegården er en breddeklub
med fokus på relationer, sammenhold
og glæde både blandt spillere og i samarbejdet mellem trænere, forældre og
samarbejdsklubber.

Klubben er placeret i det charmerende
smørhul mellem Digterparken, Lundegården og Egebjerg; nemlig på Håbets
vej 7 med klubhus i den gamle skole,
Skovmarksskolen. Klubben har 300
medlemmer i alle aldre.
Klubbens historie går tilbage til 1971,
hvor den startede op i et lille lokale på
bondegården i Lundegården, som blev
en fast base i 35 år. Klubben var gennem disse år en mindre forening med
mellem 100 og 125 medlemmer. I november 2016 flyttede BFC Lundegården
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dog tilholdssted til de nuværende klublokaler beliggende på Håbets Vej 7,
hvor også banerne befinder sig. Fra
forår til efterår er klubben og banerne
omdrejningspunkter for rigtig meget
sammenhold, kammeratskab og masser
af fodbold.
Klubben tilbyder kvalificeret træning til
alle, der har lyst til at spille fodbold. For
vores ungdomshold spilles DBUturnering, og for vores børneårgange
spilles der DBU-stævner. Ud over det
har vi både oldboys- og veteranhold i
DBU-turneringer.
BFC Lundegården har et tæt samarbejde med FC Nordsjælland, hvor vi jævnligt inviteres til særlige arrangementer.
F.eks. i forbindelse med en Superliga
kamp. Ligeledes har vi spillere tilknyttet

FC Nordsjællands særlige talenttilbud:
FC Nordsjælland Top Center.
BFC Lundegården er et trygt sted at
starte sin fodboldkarriere; uanset alder.
Vores kvalificerede trænere og vores
trygge træningsmiljø har givet mange
unge mennesker mange skønne oplevelser sammen med andre ligesindede.
Har du derfor en fodboldspiller i familien? Har du interesse og lyst til at indgå i
et fællesskab, hvor idræt og sammenhold er i fokus? Så kom og vær med i
vores skønne fodboldklub. Enten som
spiller eller som frivillig.
Læs mere på www.bfcl.dk eller kontakt
formanden på formand@bfcl.dk.

Nogle af BFC Lundegårdens medlemmer og trænere. Foto: Brian Ehlers Petersen
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Tal med din baby—med babytegn
Af: Maya Hagemann, Tranemosevej

I august sidste år flyttede jeg til Tranemosevej i Egebjerg sammen med min
mand og to børn på 8 og 11. Vores
børn havde fået plads på Hareskovens
Lilleskole, og da vi allerede havde solgt
vores lejlighed på Frederiksberg, blev vi
meget glade, da vi fandt et dejligt hus
tæt på både skole og skov og midt i et
hyggeligt lokalområde.
Ud over at rykke vores familieliv til
Ballerup er det også min drøm at rykke
en del af mit arbejdsliv hertil. De sidste
5 år har jeg nemlig undervist i babytegn
gennem sang og musik i København, og
det vil jeg rigtig gerne udbrede til Ballerup og omegn. Jeg har allerede mødt
flere søde forældre på barsel heroppe,
som har fortalt mig, at der pt. ikke er
noget tilbud om babytegn, men det er
der nu!
Babytegn er en fantastisk måde at give
helt små børn mulighed for at kunne
kommunikere med deres nære voksne,
før talesproget er udviklet. Selve tegnene er simple fagter, som man viser barnet samtidig med, at man siger ordet.
Præcis som vi vinker “hej”, eller ryster
på hovedet, når vi siger “nej”, kan vi
med babytegn f.eks. lade som om, vi
drikker af en kop, mens vi siger
“drikke” eller “tørstig”. Når vores lille
baby ser os lave det samme tegn om og
Side 10

om igen (i kontekst), vil han/hun fra
omkring 10-11 måneders alderen selv
være i stand til at lave tegnet og dermed kommunikere med os. Det kan
reducere mange frustrationer i hverdagen og styrker samtidig babys tidlige
sprogforståelse.
Vi brugte babytegn med vores to børn
og fik så mange sjove, underfundige
oplevelser ud af det. Som når min søn
på 11 måneder stolt fortalte mig, at der
sad en “fugl” ude i haven. Eller min datter på 13 måneder kunne fortælle mig,
at hun gerne ville have, jeg “sang” for
hende, når hun blev skiftet. Eller måden
de begge som helt små babyer faldt til
ro, når jeg viste dem tegnet for “mælk”,
inden de skulle ammes.
Jeg lærte babytegn at kende i England,
hvor begge mine børn er født. Babytegn
er meget mere udbredt og anerkendt i
England end her i Danmark, og jeg vidste hurtigt, at jeg gerne ville være med
til at udbrede kendskabet til tegnene
herhjemme.
Jeg er uddannet folkeskolelærer tilbage i
2002 med blandt andet musik som linjefag, og derfor var det oplagt for mig at
bruge musikken som middel, da jeg i
2017 startede mit firma ’Fingersprog’
og begyndte at tilbyde kurser, workshops og forløb i babytegn.

Egebjergbladet

Babytegn, sang og musik hos Maya Hagemann. Foto: fingersprog.dk
Vi synger både kendte børnesange og
sange, jeg selv har lavet, så vi kan komme omkring en masse brugbare babytegn, som knytter sig til babys hverdag.
Vi synger om dyr, om at skifte ble, om
at komme på tur, om at være sulten, og
jeg bruger også billeder og rekvisitter til
at illustrere tegnene. På den måde lærer
forældrene en række babytegn på en
nem og sjov måde, mens deres børn
hygger sig med at lytte til musikken og
have en god, social stund.

et fast sted i Ballerup, men indtil da
tilbyder jeg at komme ud privat til mødregrupper og lave f.eks. en introtime
eller workshop for babyer i alderen 012 måneder.
Hvis I er interesserede i at få mig ud på
et besøg, kan jeg kontaktes på mail:
fingersprog@gmail.com, og I kan finde
mere info på www.fingersprog.dk.
Jeg håber, vi ses til babytegn, sang og
musik!

Mit håb er på sigt at tilbyde mine kurser
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Fastelavn er mit navn
Af: Rikke Ravnsgård, Bøndermosevej

Søndag den 27. februar var det fastelavnssøndag, og heldigvis kunne Egebjergklubben igen afholde deres populære fastelavnsarrangement. Som så
oftest før blev billetterne revet væk, og
der var udsolgt.
Det var bagt en masse fastelavnsboller
med forskellig glasur, og Birgitte havde
bagt nogle lækre müsliboller. Tønderne
blev hængt op og slået ned én efter én,
og imponerende nok var der i år to
tønder, hvor samme deltager blev kåret
som kattedronning og kattekonge.

Årest vindere

Aldersklasse 0-4 år:
Kattedronning og kattekonge blev
Venice på 4år fra Skotteparken.

Der var fastelavnsris til alle vinderne, og
alle børn fik også en slikpose. Det var
dejligt vejr, og der var fest og farver
såvel inde, som ude på legepladsen foran fælleshuset.
Det var dejligt at kunne være tilbage til
et velkendt arrangement uden coronarestriktioner.
Vi glæder os til næste år.
5-8 år:
Den ældre dame med slag i blev både
kattedronning og kattekonge...
næh, det var Cornelius på 7 år fra
Rydtoften.
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9-13 år:
Kattedronning blev Oskar på 10 år fra
Egebjerghuse.
Kattekonge blev Alfred på 9 år fra
Bøndermosevej.

14 og op:
Kattedronning blev Lena fra Pæremosevej og kattekonge blev Anders fra Bøndermosevej

Præmie for bedste udklædning gik til
påfuglen Ida på 7 år fra Kastebjergvej,
og til trolden Charlotta fra Egebjergvej.
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Fællessang i fælleshuset
Af: Bodil Ringsmose

I torsdags var jeg på en ganske almindelig torsdag sammen med ca. 20 andre
personer til fællessang i Egebjergklubben for tredje gang. Det er en skøn
oplevelse hver gang.

Ole sidder glad ved klaveret og fortæller, synger og spiller. Vi synger med, så
godt vi kan. Ole finder skønne sange, vi
ikke kender, og heldigvis også sange vi
kender, og dem skråler vi ekstra højt
med på.
Sidste år fik jeg ham til at spille nogle af

Ole Emil Hansens sange (Ole fra Rosendal). Så det gør han også gerne.
Ikke nok med at vi kommer ned til fællessang, der bliver også serveret kaffe.
Inden jul fik vi gløgg og æbleskiver.
Denne gang havde Birgitte lavet den
skønneste rødbedesuppe, man kunne
tænke sig!
Næste gang er d. 24/3, hvor vi igen kan
få rørt vores stemmer sammen med
Ole Mouritsen. Tak for hyggelige sangstunder.
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Halvårsmøde med kommunen
Af: Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade

1. Ulovlig parkering
Der parkeres ulovligt ved Buepladsen
samt ved Egely/bag Kirkebymuren og
idrætspladsen. Resultatet er bl.a. spærrede flugtveje ved Hallen og spærrede
redningsveje ved Buepladsen. Kommunen ser på, om der måske skal ske en
ændring af skiltningen, evt. med opmærkede båse, og p-vagten sendes ud for at
holde mere øje.
2. Vejbelægning på Egebjerg Bygade
Belægning og især bump på strækningen
ved Skotteparken og Egely er i meget
dårlig forfatning. Henriette giver besked
til kommunens asfaltmand om at se på
det.
3. Støj på Nordbuen/belastning af
vejen
Der er megen tung trafik på Nordbuen,
Fællesvirket ønsker farten reduceret til
40 km/t, som den er på Egebjergvej.
Kommunen kigger på mulighederne.
4. Kunsten på Nordbuen
Sagen har været kompliceret af, at der
er tale om et kunstværk. Både Kulturog Fritidsudvalget og Klima- og Miljøudvalget har sagen på her i foråret med
henblik på hhv. at fjerne (plus evt. retablere) kunstværket, og at bevillige
penge til asfaltering.
5. Borgertip
Fællesvirket var lidt utilfredse med, at
mange af deres dagsordenspunkter blot
henvises til borgertip. Hella mente, at
Side 16

halvårsmøderne er vigtige for at drøfte
de lidt større og måske mindre konkrete sager, mens akutte skader mv. er
bedst egnede til borgertip. Claus forklarede, at borgertip har den fordel, at der
kan vedhæftes foto, så man kan se præcis, hvad der klages over. Og så går
sagerne hurtigt til den rigtige aktør i
kommunen.
6. Ukrudt ved harmonika
Der er behov for en plejeindsats på
pladsen ved østenden af Tårnsøen og i
området i det hele taget. Claus anbefalede, at der sendes borgertip med foto
af de konkrete steder, så det er tydeligt, hvad der henvises til.

Gadetræernes rødder giver problemer
for belægningen, og det er problematisk især for gangbesværede og rollatorbrugere. Problemet kommer af, at
træerne i sin tid er plantet forkert med
dårlige vækstmuligheder. Der er nogle
steder forsøgt en løsning med at skære
af rødderne, men dette frarådes, da det
blot medfører risiko for, at træerne
vælter.
Udskiftning af gadetræerne ville, ud
over indkøb af nye træer, også kræve
en større forbedring af vækstforholdene, hvilket er meget bekosteligt. Desuden er gaden for smal til store træer.
Inden næste halvårsmøde vil Annegitte
og Claus kigge på gaden og overveje,
hvad der kunne være af løsningsmuligheder.

Egebjergbladet
Der er ikke frivillige nok i Fællesvirket
til at indgå i en arbejdsgruppe om træerne.
7. Alternativ til træ ved Buepladsen
Hvor der for år tilbage stod et træ i det
sydlige hjørne af Buepladsen, mangler
der nu et element til at holde biler, bl.a.
renovationskøretøjer, ude af pladsen.
Da der er meget dårlige vækstforhold,
vil det ikke give mening at plante et nyt
træ. I stedet vil Claus undersøge, om
der evt. kan stilles en granitstele om, af
samme slags som dem, der allerede står
langs bygaden ved Buepladsen.
8. Svanerede i tårnsøen
I Tårnsøen er der igen i år en svanerede tæt på kanten, og igen i år har ræven
taget svaneungerne. Fællesvirket ønsker
at gøre noget, fx, skære reden fri, så
den kan drive ud på søen, eller hjælpe
med at etablere en ny ud midt i søen.
Det blev drøftet, om der er tale om
naturens gang, som man må acceptere,
når svanen åbenbart selv foretrækker
den placering af reden, og om svanen
overhovedet vil benytte reden, hvis den
flyttes. Ole tager kontakt til en ornitolog for at høre, hvad man kan gøre.
9. Høring: Hundelegeplads
En borger har fået midler fra borgermillionen til en hundelegeplads med en
ønsket placering i Egebjerg. Ved en misforståelse er det blevet opfattet, som
om Fællesvirket bakkede op om placeringen, men der er stor utilfredshed, og
der bør derfor findes en anden placering. Flere muligheder blev drøftet. Det
er Fællesvirket, der har opgaven og skal
sikre, at der er bred opbakning til placeringen.

I øvrigt ønsker Fællesvirket at blive hørt
i alle de sager, hvor det kan være relevant. Der henvises især til sagen om
dispensation vedr. parkering til ny bebyggelse i bygaden. Kommunen er helt
indforstået med dette ønske.
10. Byggegrunden Egebjergvang
I lokalplan 132 er der udlagt et byggefelt i Egebjergvang på Ballerup Ejendomsselskabs areal. Byggefeltet ønskes
ikke anvendt, og derfor ønsker boligselskabet, at byggefeltet udgår af lokalplanen. Kommunen redegjorde for, at dette ikke kan lade sig gøre, uden at der
skal laves en ny lokalplan. Til gengæld er
det Ballerup Ejendomsselskab selv, der
har byggemuligheden, og det står derfor
boligselskabet frit for at undlade at udnytte den.

FAKTA OM HALVÅRSMØDET
Det har igennem mange år været
en tradition, at Fællesvirket to gange om året har afholdt møde med
Kommunen omkring bydelen.
Det seneste halvårsmøde blev afholdt torsdag d. 3. marts og deltagerne ved mødet var:
Fra Fællesvirket:
Therese Hedal, Ole Andersen og
Jytte Skaaning
Fra Kommunen:
Hella Hardø Tiedemann, René Friis
Hansen, Henriette Kjær, Claus
Winter og Annegitte Hjort
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40 års jubilæum i Klub Nord
Af: Charlotte Holtermann, Egebjerg Bygade

Klub Nords leder, Peter Als, havde d. 1.
marts 2022 40 års jubilæum i Ballerup
Kommune. Det blev fejret med pomp
og pragt af både klubmedlemmerne,
medarbejderne og mange andre samarbejdspartnere ved en stor reception i
klubbens lokaler fredag d. 11. marts.
Peter har haft stor indflydelse på mange
af Egebjergs børn og unge, og derfor
bringer vi i dette nummer af Egebjergbladet et portræt af alle tiders klubleder.
Da Peter som barn og ung voksede op i
Herlev, havde ingen vist regnet med, at
han en dag ville komme til at vie sit liv
til klubområdet. Faktisk har Peter aldrig
selv gået i klub, for dengang han var en

ung mand, bestod fritidslivet af spejder
og fodbold. Og klub var ikke noget,
Peter kendte til.
I sin ungdom læste Peter Cand.polit. på
Københavns Universitet . Det var ikke
muligt for ham at få SU, så han måtte
selv tjene til livets ophold og til finansiering af studierne. Peter fik derfor et
arbejde som biografkontrollør og chauffør og fik sågar et job som smedearbejdsmand i sommerferierne, indtil han
blev lærervikar i Herlev.
Sidstnævnte job var et område, Peter
var god til. Han kunne styre de vanskelige børn og klasser, og han holdt af
børnene. Men når han efter endt skoledag som vikar endelig nåede ind på universitetet, var det meste af dagen gået,
og det hang ikke helt sammen rent tidsmæssigt i forhold til studierne. Peter
måtte derfor finde sig et job, hvor han
havde fri om formiddagen og arbejdede
eftermiddag og aften. Det job fandt han
i en klub i Herlev og kunne med god
samvittighed fortsætte med studierne.
Dog lidt mere halvhjertet end tidligere.
Det gik ikke økonomisk i længden med
et deltidsjob i klubben i Herlev, og således blev Peters skæbne beseglet, for
han valgte ved nytårstid i 1982 at søge
til Ballerup, til Klubben Nordbuen, i en
stilling som afdelingsleder. Året efter
blev han også klubleder. Økonomistudierne blev lagt på hylden, og idet hans
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Godt Nytår
fra Egebjergklubben

Borgmester Jesper Würtzen holdt en lang tale ved Peter Als’ reception. Foto: Charlotte Holtermann
hjerte var tabt til klub-børnene, var
sporskiftet fuldendt.
Da Peter blev ansat i klubben tilbage i
1982, havde den været lukket ned i et
halvt år. Det daværende socialudvalg
havde nemlig taget konsekvensen af, at
der konstant var ballade i klubben, og at
et helt års budget var brugt inden sommerferien.
Klubben var lukket og lederen og alle
medarbejderne fyrede, og så blev Peter
Als ansat og skulle til at skabe en helt
ny klub. Det gik som bekendt godt, og
de første år måtte han gang på gang

søge opnormering af medlemstallet.
Det var fordi, klubben voksede, og
snart blev den faktisk også landskendt
pga. de mange guldmedaljer, som blev
hentet hjem ved de årlige danmarksmesterskaber for fritids- og ungdomsklubber i bordtennis, billard og bob.
En succes skabes jo ikke alene. Klubarbejde er som så meget andet et teamarbejde, og derfor er gode kolleger og
medarbejdere nødvendige. Efter to år i
jobbet lykkedes det Peter at ansætte en
dygtig afdelingsleder, og sammen fik de
skik på pædagogikken og klubudviklingen. I dag er alle medarbejderne nøje
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VIL DU LEJE
EGEBJERG FÆLLESHUS?
Fælleshuset kan indtil videre kun
reserveres
via
e.mail
til:
post@egebjergfaelleshus.dk.
Se evt. 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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udvalgt og ifølge Peter ”top of the
pops” på deres felt.
Klubben har altid stået for den gode
respektfulde tone mellem børn og medarbejdere; ingen sure miner og skæld
ud, men selvfølgelig klare og tydelige
rammer og pædagogisk udvikling i fokus. F.eks. indførte Klub Nord for mere
end 15 år siden ”mobbegaranti” i klubben forstået på den måde, at hvis et
barn blev mobbet, lige meget om det
var i skolen, i klubben eller i fodboldklubben, så lovede klubben at gå ind i
sagen og ikke give slip, før det var blevet godt igen.
Nu har Peter så være i Klub Nord i 40
år. Opgaverne, og også børn og forældre, har forandret sig ganske meget på

de 4 årtier. De børn, der gik i ungdomsklubben, da Peter startede, er nu over
50 år gamle, og rigtig mange af de nuværende medlemmer, og medlemmer gennem tiden, er børn af tidligere medlemmer af klubben.
Klub Nord havde i starten til huse i
pavilloner, som var den gamle Egebjergskolen. Der er i mellemtiden, efter et
vist pres fra Peter, blevet moderniseret,
bygget om og bygget til, så det i dag er
klubfaciliteter, man kan være bekendt i
Ballerup Kommune. Det samme kan
man også sige om afdelingerne i Lundegården og byggelegepladsen Rosendal,
hvor Peter også har sat sit præg.
Også opgaverne har forandret sig: Hvor
Peter de første mange år var meget tæt

Familie, venner og kolleger var mødt frem ved Peter Als’ 40 års jubilæum. Foto: Charlotte Holtermann
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Medarbejderne i Klub Nordbuen sammen med Peter Als. Foto: Charlotte Holtermann
på børnegrupperne, og blandt andet
sto d for bordte nn is-Dan marksmestrene, så har det siden etableringen
af Klub Ballerup Nord mest været ledelse, medarbejdere og økonomi, han har
brugt tiden på. Peter har dog aldrig givet slip på pædagogikken, og han har
været tæt på medarbejderne med sparring og rådgivning i sager, hvor børn har
haft det svært.

var ved at have fået nok af klubsektoren, men han har lovet medarbejderne
at blive lidt endnu. Måske nok mest
fordi han selv stadig har masser af hjerteblod for klubsektoren.
Egebjergbladet vil gerne ønske Peter Als
tillykke med 40 års jubilæet med et
stort og rungende HURRAAAA!

Ind i mellem savner Peter nu det nære,
daglige arbejde med børnene, og han
nyder at komme fra et møde og så blive
mødt med et ”Hej Peter” fra medlemmerne.
Efter 40 år i klubben og med sine snart
69 år på bagen kunne man tro, at Peter
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Ny formand til Egebjerg Seniorklub
Af: Erik G. Pedersen, Pæremosevej

Valg af ny formand i Egebjerg Seniorklub. På generalforsamlingen den 1.
marts 2022 i Egebjerg Seniorklub skulle
der vælges ny formand.
Flemming Adrian, der har sat sit præg
på Seniorklubben med energi og et
sprudlende humør gennem sin 24-årige
formandsperiode, meddelte for et halvt
år siden, at han ønskede at stoppe som
formand.
I et halvt år har bestyrelsen måtte klare

Afgående formand Flemming Adrian

sig uden formand. Det gik da, men vi
måtte erkende, at en formand er uundværlig.
Bestyrelsen havde indstillet vores hidtidige kasserer Jette Halgaard som ny
formand, og Jette blev enstemmigt valgt
på generalforsamlingen.
Den ledige post som kasserer blev besat med Bjørn Kraglund, og en ledig
plads i bestyrelsen blev besat med Bodil
Ringsmose.

Tiltrædende formand Jette Halgaard
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Efterlysning
Hej.
Jeg undrer mig over at der ikke er en navneplade på skulpturen
"Egeporten". Der er ikke alle, der ved det er Peter Hesk, der har
lavet den.
Hilsen Bodil Ringsmose.

Svar:
Kære Bodil Ringsmose
Tak for din undren. Der er i planlægningen af skulpturen indberegnet en navneplade,
hvor kunstnernes navne, Peter Hesk og Janet Spiegal, samt navn på skulpturen, årstal og bidragsydere tilføjes.
Jeg kan desværre endnu ikke fortælle, hvornår pladen sættes på, men den kommer.
Med venlig hilsen
Charlotte Holtermann
Formand for Kultur– og Fritidsudvalget
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Bjarne Geertsen Skulpturer

Af: Bjerne Geertsen, Kastebjergvej

På Kastebjergvej bliver der lavet unika
skulpturer i fiberbeton. I Bjarnes liv har
interessen for kunst altid været der.
Gennem sit arbejde som litograf kom
han jævnligt i kontakt med billedkunstnerne og deres verden.
Kunstinteressen startede med Cobra
kunsten, som han syntes var farverig og
uhøjtidelig. Da Bjarnes hjem stille og
roligt blev fyldt med malerier, udvidede
han desuden en interesse for skulpturernes verden.
Efter et fiberbetonkursus hos kunstner
Karen Brinch blev der skabt mange
skulpturer i højden fra 10 til 160 cm.
Efter at have udbredt skulpturerne på
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sociale medier har interessen bredt sig
som ringe i vandet og ført til udstillinger i gallerier og kunsthåndværkermarkeder.
Inspirationen henter Bjarne blandt andet fra anerkendte kunstnere som Alberto Giacometti, Yanni Souvatzoglou,
Preben Boye og Inka Uzoma, som alle
har et fantastisk enkelt og elegant udtryk i deres værker.
Bjarne bor et stenkast fra Hareskoven,
og derfor indgår træ og sten ofte som
en naturlig del af skulpturen i samspil
med fiberbetonen. Han går efter et
elegant, lidt skævt og rustikt udtryk.
Bjarne synes, det er spændende, når en

Egebjergbladet
skulptur er enkel og diskret samtidig
med, at der kan opdages nye spændende detaljer.
Skulpturerne er specialbehandlede og
vejrbestandige, så de kan stå såvel
inde som ude året rundt. Skulpturerne er udført som unikaer, som gerne
må skabe dialog og opsigt.

Skulpturer kan også udføres på bestilling. Som noget nyt er Bjarne begyndt at udsmykke vaser i mange
størrelser og former.

Ønsker du at se nogle af værkerne, kan Bjarne Geertsen kontaktes på :
Telefon: 60 80 73 22. Mail: hrgeertsen@gmail.com
Hjemmeside: https://www.bjarne-geertsen.dk/
Udstillinger 2022:
•
•
•
•

Galleri ArtTour, Helsingørgade 21, Hillerød (permanent)
Galleri EggertArt, Tunø 1 maj - 31august
Livsstilsmesse, Ledreborg, Lejre 26 - 29 maj
Kunstnermarked, Tisvilde 6 - 7 august
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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
Det bliver tirsdag den 10.5.2022 kl.13.00, at der er frokost for modne kvinder.
Fra tirsdag den 26.4. til tirsdag den 3.5. kan du tilmelde dig ved at indbetale
100,00 kr. til MobilePay på tlf. 21 37 09 92 til Ingrid Madsen.
Max antal deltagere 16 personer.
For det beløb får du 2 stykker smørrebrød, ost, kaffe og kage samt hyggeligt
samvær. Du skal selv medbringe de drikkevarer, du vil drikke. Der er vand
på bordet.
Skriv venligst dit navn på tilmeldingen.
Med venlig hilsen
Lili, Karen og Ingrid

Generalforsamling i grundejerforeningen Pilehøj
Mandag den 25. april 2022 kl. 19:30 i Egebjerg Fælleshus,

Agernhaven 8.
Dagsorden og regnskab vil blive omdelt senest 14 dage før.
Frank Damgaard tlf. 28 11 01 42 (formand for grundejerforeningen Pilehøj)
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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
Marts 2022
Torsdag 24.3

Fællessang med Ole

Kl. 11-?

Torsdag 31.3

Familiespisning (fortrinsvis for Egebjerg-klubben)

Kl. 17.30

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 28.4

Familiespisning (fortrinsvis for Egebjerg-klubben)

Kl. 17.30

Tirsdag 3.5

Seniorklubben mødes

Kl. 12-16

Fredag 6.5

Deadline, Egebjergbladet (udkommer 28-29 maj)

Torsdag 12.5

Torsdagscafé og varme hveder

Kl. 1930-22

Torsdag 19.5

Familiespisning (fortrinsvis for Egebjerg-klubben)

Kl. 17.30

Tirsdag 7.6

Seniorklubben mødes

Kl. 12-16

Torsdag 9.6

Torsdagscafé

Kl. 1930-22

Torsdag 23.6

Skt. Hans, Midsommerfest, ude med grill

Kl. 1730-

April 2022

Maj 2022

Juni 2022

Se coronastatus for alle Egebjergklubbens arrangementer på egebjergklubben.dk
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