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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: 

23. september 2022 

Har du en historie  til Egebjerg-

bladet?  

Redaktører:  

Mette Herold Pedersen 

Rikke Ravnsgård 
 

Redaktionsudvalg: 

Frank Damgaard 

Erik Pedersen 
 

Børneside: 

Daniel Ravnsgård 

 

Distribution: 

Dorte Eriksen 
 

Tryk: 

JT Gruppen 
 

Oplag: 

1.800 eksemplarer 
 

Udgivere: 

Fællesvirket &  

Egebjergklubben  

E-mail Fællesvirket: 

Formand Therese Hedal: 

fnuggertess@gmail.com 
 

E-mail Egebjergklubben: 

bestyrelsen 

@egebjergklubben.dk 
 

Forsidefoto: 

Frank Damgaard 

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 58,5 220 kr 

Halvside 87 x  122 350 kr 

Helside 180 x 122 550 kr 

bladet@egebjergklubben.dk 

mailto:elise.quottrup@gmail.com
mailto:birgitte2750@gmail.com
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Katte på eventyr 

Sommervarmen har sat tempoet ned og 

lagt Egebjerg i en dvale. Men villa-
kattene ser ud til at have haft travlt. 
Det vidner en række poster om på den 

fælles opslagstavle, Egebjergs Facebook-
side. 
 

Hvis du ser en omstrejfende kat, der 

ser ud til at være kommet lidt langt 
hjemmefra, kan det således være, du 
kan give et praj til en familie, der savner 

deres bløde ven. 

Af: Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej 

EFTERLYSNING  

Min mors kat 

Nimbus er ikke 

kommet hjem 

som han plejer. 

Er der nogen 

som har set 

ham? 

Hej igen Egebjerg. Olaf 

er stadigvæk savnet... Bjarne er hjemme igen  

Efterlysning: Vi savner vores 

søde lille kat Silva  

Katten er kommet hjem igen. I nat lød der et 

brag fra vores soveværelsesvindue og et lille 

mijau. Jeg for op og åbnede terrassedøren 

og ind kom katten. Sikke en lettelse.  
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Fælleshaven 

Af: Mette Herold Pedersen, Bøndermosevej 

En del af arbejdet med haven 

er lugning. Og det grønne affald 
bliver til godbidder i hjørnet, 
hvor de to grise, Gurli og Bob, 

øffer omkring. Eller der lægges 
lidt ind til de små dværghøns 
med de usædvanligt smukke 

farver midt i haven. 

Fælleshaven vokser og spirer og lover høst til de flittige medlemmer. Samtidig er 

det en lille hyggelig oase til alle, der bare har lyst til en lille udflugt. Ikke mindst grise 
og høns lokker børnefamilierne til at slå et smut forbi, når de alligevel er ude på 
vejene. 

Foto: Grise-Bob (til venstre) og Gurli Gris (til højre) 

Foto: Dværghane klar til sit ky-keli-ky Foto: Lavendel der dufter af sydens sol 
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Til den, der bare kommer på 

besøg, er der heldigvis også lidt 
til munden: Lige uden for fælles-
havens hegn vokser der nemlig 

vilde brombær i store klaser, der 
er plukkemodne netop nu. Også 
æbletræet er leveringsdygtig til 

den, der kommer forbi. 

De flittige folk i Fælleshaven kan nyde sommerens afgrøder. Selvom det har været 

lidt tørt, så er der fuld gang i bedene.  
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Til september starter jeg et yogahold op 
mandage kl. 17-18 i Fælleshuset ved 
Nordbuen. 

Jeg hedder Sirið Nolsøe, bor på Birkemo-
sevej og er uddannet bevægelsespæda-
gog og yogalærer.  

Første gang den 5/9 vil være en gratis 
prøvetime, så I kan prøve min flow yoga. 
Du skal bare medbringe yogamåtte og et 
tæppe. 

Er du interesseret i at deltage, kan du tilmelde dig på mail: 
sirinol64@gmail.com eller på SMS til 40 41 70 32. 

Ny hjertestarter i Egebjerg 

Kære Naboer 

Bladet har fået et tip om, at der er 
kommet en ny hjertestarter i Ege-
bjerg. Den hænger ved Skovmarksvej 
14. 

Du kan finde din nærmeste hjerte-

starter på hjertestarter.dk 

Dog er det ikke alle hjertestartere, 

der er på hjemmesiden, så det er 

fint at orientere sig i området. For 

en sikkerheds skyld :) 

Til alle Yoga-interesserede i Egebjerg 
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Vinsmagning i Fælleshuset  

fredag den 4. november klokken 19.30 

Efter den store succes med vores sidste 

vinsmagning med Sommeliervin og især 

tapas fra Det Franske Spisehus, har det 

været rigtig svært at finde et emne til 

den næste smagning. Vi vil gerne præ-

sentere jer for noget nyt hver gang, og 

det skal også gerne have et lokalt præg, 

men nu prøver vi igen. 

Denne gang skal I smage økologiske 

vine, som der kommer mere og mere 

af. Vi har fundet en spændende vin-

handler, som hedder Lise Nerlov, hen-

des firma hedder Biovin.nu, og de bor i 

Værløse. Biovin.nu er også hendes 

hjemmeside, hvis I vil ind og kigge på 

udvalget. 

Til vinsmagningen skal I, som vi plejer, 

smage forskellige vine, I kommer til at 

læse mere om, hvad I skal smage i det 

næste nummer af Egebjergbladet, og 

der bliver også lidt ost, pølse og brød.  

Lise Nerlov vil selvfølgelig fortælle mere 

om økologiske vine og om de vine, hun 

har udvalgt til smagningen. 

Vi ved jo desværre ikke, om Corona-

situationen kan udvikle sig bekymren-

de, så derfor starter vi først med at 

sælge billetter, når det næste Egebjerg-

blad udkommer i weekenden 15.-16. 

oktober, men husk at skrive datoen i 

kalenderen allerede nu. 

Vi glæder os til at invitere jer til en hyg-

gelig fredag aften den 4. november i 

Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8. 

Egebjerg og Omegns Ølbrygger- og Vin-

magerlav i samarbejde med Egebjerg-

klubben 

Af: Finn Madsen 
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Præsentation af Biovin.nu 

Biovin.nu hører hjemme i Værløse og drives af Lise Nerlov, WSET Le-

vel-3 sommelier, importør og distributør. 

Biovin.nu vil gerne fremme, at flere får øjnene op for biologisk vin, og 

at der kommer et bedre udvalg af øko-vin af høj kvalitet i Danmark. 

Lise går efter at finde fremragende vine fra ikke-så-kendte vingårde i 

Europa, primært Frankrig, Tyskland og Italien.  

Jagtmarkerne er anerkendte og højt profilerede områder, hvor vintype 

og druetype mødes i den mest perfekte kombination med terroir og 

klimaforhold. Der er masser af vingårde, og kun et fåtal er repræsente-

ret i Danmark - så der er masser af ”guld” derude. 

Lise besøger selv de fleste gårde og lægger vægt på at have et godt 

kendskab til producent og dyrkningsmetoder. Alle vine er økologiske, 

nogle er biodynamiske – og enkelte er ’in conversion’, dvs. i proces 

mod økologi. 

Biovin.nu tilbyder vinsmagninger og sommelier-service, dvs. vinforslag 

til en menu. 
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Senior? - Kom til motion i Fælleshuset 

LOF-Skolen har de sidste mange år haft 

motionshold i Fælleshuset i Egebjerg. 
Og det har vi selvfølgelig også i denne 
sæson.  

 
Læs med, og se om det kunne være 
noget for dig. 

 

Holdene 
Vi har to hold torsdag formiddag.  
 

Fra 10.00 til 11.30 har vi holdet Bevæ-
gelse og afspænding for seniordamer, 
hvor deltagerne vil få styrket og smidig-

gjort kroppen, trænet balancen, få pul-
sen op og varme i kroppen. Hele krop-
pen arbejdes igennem hver gang, og der 

afsluttes med afspænding. Træningen 
foregår til god musik. 
 

Fra 11.45 til 13.15 har vi holdet Yoga 
for friske seniorer. På dette hold arbej-
des der med at styrke og smidiggøre 

kroppen. Der er fokus på balance, styr-

ke og kredsløbet i kroppen igennem 
yoga-flows, mens man bevæger sig fra 
en stilling over i den næste. Der vil også 

være fokus på vejrtrækningsøvelser, 
som dels styrker lungefunktionen, men 
også kan bruges som afstresning. 

 
Hver mødegang afsluttes med afspæn-
ding. 

 

Uddannet underviser 
Vores underviser, Tina, er uddannet 
psykomotorisk terapeut og Yin-

yogalærer, med over 10 års undervis-
ningserfaring. Hun er empatisk og opta-
get af se mennesket som et hele, og 

betragte både det fysiske, psykiske og 
det sociale i mennesket. Hun har stor 
fokus på at tilpasse træningsøvelser 
og programmer til den enkelte deltager, 

samtidig med, at hun har øje for at ska-
be et fællesskab på sine hold. 

Af: Susan Sterup, kursussekretær, LOF-Skolen 



 

 

Egebjergbladet   

Side 13 

Vil du med på holdet? 
Hvis du er interesseret i et af vores 

hold, så kontakt LOF-Skolen på 45 80 
67 00 eller på info@lofskolen.dk.  
 

Det er muligt at få en prøvetime. Du 
skal dog have aftalt dette med LOF- 
Skolen på forhånd. 

 
Vi har også andre hold i Ballerup Kom-
mune. Dem kan du se på vores hjem-

meside: www.lofskolen.dk 

 

Aftenskolen LOF 
LOF-Skolen er en del af LOF – Liberalt 

Oplysnings Forbund. LOF-Skolen er 
godkendt aftenskole i 7 hovedstads-
kommuner: Ballerup, Furesø, Ruders-

dal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Køben-
havn og Frederiksberg. Vi udbyder både 
traditionelle aftenskolehold, samt fore-

drag, rundvisninger og ture. Læs mere 
på vores hjemmeside www.lofskolen.dk 
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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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Seniorklubbens sommertur  

Sommerturen gik i år til 

Samlermuseet Thorsvang i 

Stege på Møn, tirsdag den 2. 

august 2022. 

Turens mål var  Samlermuseet 

Thorsvang i Stege på Møn. 

Samlermuseet er stedet, hvor man 

stort set kan se alt, hvad husholdninger 

og erhvervsliv har brugt og omgivet sig 

med de seneste 100 år. Her er alt – 

måske lige bortset fra frimærker, som 

museumsfolkene sagde – og det i en 

mængde, der mildt sagt imponerer, 

specielt når det bliver fortalt, at ca. 95% 

af alle effekterne er samlet af den sam-

me person. Så navnet Samlermuseet 

giver på den baggrund ekstra god me-

ning. 

Med bus fra Ballerup Turistbus kørte vi 

fra Ballerup kl. 11.30. Turen gik gennem 

det smukke landskab på Sydsjælland 

over Dronning Alexandrines bro til 

Møn. Da vi nåede frem, ventede en 

glimrende frokostbuffet, der blev serve-

ret i en af museets bygninger. 

Museet er etableret i en nedlagt tør-

mælksfabrik. Lokalerne er indrettet, så 

der er god plads over alt, specielt da 

museet har en målsætning om, at be-

Af: Erik Pedersen, Pæremosevej 
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søgstallet gerne skal være ca. 30.000 

årligt. 

Efter frokosten var der god tid til at 

bese de mange tusinde brugsgenstande, 

værktøj og maskiner mv. Og selvfølgelig 

siger disse effekter vores generation 

mere, end de siger børn og unge. Der 

er jo tale om mange hverdagsting, vi så 

godt kender, og måske selv har brugt 

en gang.  

Men et besøg på museet med børn kan 

da også blive en god oplevelse, hvis en 

voksen kan underholde børne-

ne med fortællinger og anekdo-

ter om disse hverdagsting fra 

fortiden. 

Besøget sluttede med kaffe og 

æblekage. Busturen hjem gik 

over Bogø, Farø, Farøbroen og 

Vordingborg med et kik til Gå-

setårnet.   

 

 

 

 
 

Seniorklubben er en af de for-

eninger, der til hverdag mødes i 

Egebjerg Fælleshus. Find kon-

taktoplysninger på s. 2. 
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Sankt Hans i fælleshuset 

Det kan efterhånden godt kaldes en 

tradition, at der er bål, omend et gan-

ske lille ét, ved fælleshuset på Sankt 

Hans aften. 

Igen i år var der spisning i fælleshuset 

med lækre salater og tilberedelse af 

eget medbragt kød til grillen. 

Vejret var med os, og ungerne løb 

rundt og hyggede sig på legepladsen og 

på arealerne omkring fælleshuset. 

Kl. 19.00 blev der tændt op i bålet, og 

heksen blev futtet af. 

Efter bål og midsommervise spillede 

Ole op til fællessang. 

Et dejlig arrangement som altid i Ege-

bjergklubben.  

 

 

 

Af: Rikke Ravnsgård, Bøndermosevej 
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En spætte fodrer sine unger i vores have. 

Med venlig hilsen  

Philip Rutherford, Egebjerghuse 

Tak for det fine billede. 

/Redaktørerne 
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Farvel Flemming 

En gammel Egebjergbeboer er død; 

Flemming Adrian kom på hjørnet Kær-
vænget /Pilehøjvej siden sidst i 1940'er-
ne, hvor der lå en ret stor grund, hvor-

på der blev lagt kartofler. 
 
Senere blev der bygget et lille træhus af 

faderen Willy på halvdelen af grunden, 
og i 1967 blev der opført det gule hus, 
der ligger der nu, og som blev beboet af 

hustruen Lotte samt børnene Jan og 
Pia.  

Flemming og jeg mistede desværre vo-

res ægtefæller, og på et senere tids-
punkt fandt vi sammen, og boede sam-
men i lang tid på Kærvænget 7. Vi endte 

derefter på Rolighedsvej 5 i Ballerup. 
 
De fleste vil nok huske Flemming som 

en humørfuld person, bl.a. sammen 
med Ib Mørk, når de optrådte sammen. 
 

Venlig hilsen Eve 
 
 
 

 

Af: Eve Staunsager 

Flemming Adrian blev 91 år. Han var tidligere aktiv i Grundejerfor-

eningen Pilehøj og var desuden formand for seniorklubben indtil 
marts i år. 
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SÅ ER DET TID TIL FROKOST FOR MODNE KVINDER 

 

Tirsdag den 13.9.2022 kl. 13.00 er der mulighed for at delta-

ge.  

Der er plads til 16 personer, så tøv ikke med at tilmelde dig. 

Fra den 3/9 til den 10/9 2022 kan du tilmelde dig ved at betale 

100,00 kr. på MOBILE PAY  til 21 37 09 92, Ingrid Madsen. 

For det beløb får du 2 stk. Smørrebrød, ost og kaffe med kage 

samt hyggeligt samvær. 

Du skal medbringe drikkevarer til dig selv og der er vand på bor-

det. 

Skriv venligst navn på tilmeldingen. 

Med venlig hilsen 

Karen, Lili og Ingrid 
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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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Gratis gyngestativ 

Hej kære familier med yngre børn i  

Egebjerg. 

 

Vi har et gyngestativ med 2 gynger og 

en rutschebane til afhentning, da vores 

børnebørn er blevet så gamle, at de 

ikke længere er interesseret i det. 

Så I kan afhente det hele snarest på 

vores adresse. 

 

Bedste hilsner 

 

Ninette Mann & André Westh 

 

Rydtoften 41 

2750 Ballerup 

204 2 00 59 
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Nyttige numre i Egebjerg 

Fællesvirket 

Therese Hedal  2088 9889 

Ole Andersen  
 

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, der mangler nogle institu-
tioner eller numre, er du meget velkom-
men til at melde det tilbage til os i redak-
tionen. 
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Aktiviteter i Egebjerg Fælleshus 

Oktober 2022 

August 2022 

Tirsdag 4.10 Seniorklubben mødes Kl. 12-16 

Torsdag 13.10 Torsdagscafé  Kl. 1930-22 

Søndag 16.10 Egebjergbladet uddeles :) 

Torsdag 27.10 Familiespisning (fortrinsvis for Egebjerg-klubben) 

Café 

Kl. 17.30 

Kl. 1930-22 

Torsdag 30.8 Familiespisning (fortrinsvis for Egebjerg-klubben) 

Café for alle :) 

Kl. 17.30 

Kl. 1930-22 

September 2022 

Mandag 5.9 Flow Yoga (se s. 7) Kl. 17-18 

Tirsdag 6.9 Seniorklubben mødes Kl. 12-16 

Torsdag 8.9 Torsdagscafé Kl. 1930-22 

Tirsdag 13.9 Frokost for modne kvinder (se s. 27) Kl. 13.00 

Torsdag 15.9 Familiespisning (fortrinsvis for Egebjerg-klubben) 

Foredrag: Egebjergs Natur v. Anders Kofoed (s. 20) 

Kl. 17.30 

Kl. 1930-22 

Torsdag 28.9 Familiespisning (fortrinsvis for Egebjerg-klubben) Kl. 17.30 

Hold dig opdateret på Egebjergklubbens arrangementer på egebjergklubben.dk 

November 2022 

Tirsdag 1.11 Seniorklubben mødes Kl. 12-16 

Fredag 4.11 Vinsmagning Kl. 1930- 

Søndag 6.11 Familiebanko Kl. 1330- 

Torsdag 10.11 Torsdagscafé Kl. 1930-22 
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