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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: 

4.11 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 
 

Forsidefoto: 

Mette Herold Pedersen 

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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Halloweeeeeeen 

Mandag den 31. oktober 2022 er det hallo-

ween. Og du kan møde uhyggelige spøgel-

ser, zombie-prinsesser og andet underjor-

disk kravl på gaderne og ved din hoveddør 

fra mørket bryder frem. 

Traditionen tro kan man vise, at man er 

med i løjerne ved at stille et græskar eller 

lys uden for døren. Derudover er det kun 

fantasien, der sætter grænser. 

De senere år har den årlige ”slik eller balla-

de”-tur været mere og mere spændende. 

Flere hjem har pyntet flot (og uhyggeligt) 

op, og på lydsiden høres knirkende fødder 

og svage skrig. Lys og skygger er sat behæn-

digt op, og når dørene åbnes bydes der på 

bagte ”heksefingre”, lakridsflagermus og 

blodsprængte vingummiøjne. 

Sidste år var der endda en have, hvor et par 

familier havde arrangeret horror-rundtur 

med en lille entrépris, der gik til en velgø-

renhedsorganisation. 

Der er al mulig grund til at slippe det indre 

barn løs og lege med—uanset om du er 

voksen eller barn.  

Mette Herold Pedersen, Redaktør 
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Parkering af trailer  

Der er desværre flere, der permanent 

parkerer trailere på vejene.  

Derfor blev jeg opmærksom på denne 

kommuneinformation i Ballerup Bladet 

den 14. september, som kunne være af 

interesse for dem med trailer: 

Spar en parkeringsafgift på din trailer 

eller campingvogn 

Her i efteråret holder der mange traile-

re og campingvogne parkeret på veje-

ne. I Ballerup Kommune er der regler 

for, hvor længe en trailer eller cam-

pingvogn må være parkeret. 

Parkerer du i mere end 24 timer, er det 

ulovligt, og du risikerer at få en parke-

ringsafgift. 

Reglen gælder for offentlige veje og 

private fællesveje, bortset fra veje, 

hvor det er markeret, at den type par-

kering er tilladt. 

Vejer din trailer eller campingvogn over 

2.000 kg., må den ikke være parkeret 

på vejen i tidsrummet kl. 19.00-07.00 - 

undtaget dog hvor der er særlig af-

mærkning. 

På private veje i f.eks. boligselskaber er 

der ofte regler for, hvor længe du må 

parkere en trailer eller campingvogn. 

Læs mere om regler for parkering I Bal-

lerup Kommune: 

ballerup.dk/borger/trafik/vej-trafik/

parkering 

Af:  Frank Damgaard, Kastebjergvej 
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Jeg har været spejder, så længe jeg kan 

huske, og det er bare noget, der gør 

mig virkelig glad. Hver tirsdag og lørdag 

vågner jeg op og tænker: I dag er det en 

god dag, for jeg skal til spejder.  

Turene er noget, jeg synes er meget 

fedt, for det er der, du rigtig lærer de 

andre spejdere at kende, og så er det jo 

spejder i flere dage i træk, hvad mere 

kan man ønske sig? Nogle af de bedste 

venner og minder har jeg fået af spej-

der.  

Jeg synes, at det er fedt, hvor varieret 

spejder er, den ene gang binder du 

knob, og den næste laver du mad over 

bål. Det kan være en sport, hvis det er 

det, du vil have, at det er, så tager du på 

adventurespejderløb.  

Jeg skal afsted på et, der hedder 

Nathejk, d. 16.-18. september med to af 

mine bedste veninder. Sidste år var jeg 

på et spejderkursus i efterårsferien, det 

er omtrent det fedeste, jeg nogensinde 

har gjort.  

Hvorfor er det fedt at være spejder? 
Af:  Sofie Von Hessberg, 13 år, Spejder og hjælpeleder i Ballerup spejdergruppe 
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D. 27.-28. august var jeg til Nat i Natu-

ren nede ved min spejdergruppe, Balle-

rup Spejdergruppe. Det var mega hyg-

geligt, vi lavede lejrbål om aftenen, og 

det er også noget af det, jeg virkelig 

godt kan lide ved spejder.  

Der var også folk, som ikke var spejde-

re, både unge fra Røde Kors’ sprogsko-

le og flygtninge fra Ukraine. Det var 

fedt at høre om deres liv og vise dem 

det, der gør mig glad. 

Ballerup Spejdergruppe er ”blå spejdere” og en del af Det Danske Spejderkorps. 

Spejdergruppen holder til på ”Pæremosehavn”, Pæremosevej 37C. Gruppen har 

over 250 medlemmer og er en af Danmarks største spejdergrupper. 

Man kan være spejder fra man er 2 år (med forældre), og til man er 24 år. Allere-

de fra man er ca. 14 år, kan man blive hjælpeleder og senere spejderleder. 

Der er venteliste til flere af aldersgrupperne. Men der er også plads i andre. 

Du kan læse mere på: https://ballerupspejdergruppe.dk/ 

https://ballerupspejdergruppe.dk/
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Vejfest i grundejerforeningen Pilehøj 

Grundejerforeningen Pilehøj holdt vej-

fest lørdag den 20. august. Dette efter 2 

års pause, sidste gang var da grundejer-

foreningen i 2019 holdt 75 års jubilæ-

um. 

Vi satsede på ikke at opsætte telte da 

vejrudsigten havde lovet godt vejr… og 

vejrudsigten holdt. 

Der var flot vejr med solskin hele dagen 

og en næsten stjerneklar himmel om 

aftenen. 

Der var opstillet nogle borde og stole. 

Deltagerne var opfordret til at med-

bringe ekstra borde og stole, så der var 

god plads. 

Om eftermiddagen var der frugt, flere 

hjemmelavede kager og slush-ice. Kaffe 

og te skulle man selv medbringe. 

Til aften var der tændt op for grill til 

den medbragte grillmad. Arrangører og 

hjælpere havde lavet flere slags salater 

til grillmaden. 

Igen en vellykket eftermiddag og aften 

med vejfest, hvor nye og ”gamle” bebo-

ere kunne mødes. 

Mange tak til arrangører og hjælpere 

for et godt arrangement. 

 

 

Af:  Frank Damgaard, Kastebjergvej, Formand for grundejerforeningen Pilehøj 
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Naturen i Egebjerg: Tak for en god aften  

Torsdag d. 15. septem-

ber havde vi meldt os til 

et arrangement i Ege-

bjergklubben. 

Fælles aftensmad og fo-

redrag. 

Maden var helt perfekt, 

kylling/ karry gryde med 

ris og så ellers ristaffel 

til. Der manglede ikke 

noget, og det smagte rigtig godt. 

En stor tak til dem, der har stået for at 

lave maden og ikke mindst indkøb. 

Vi havde kun betalt 25 kr. for dette 

måltid, utroligt billigt. 

Efterfølgende var det muligt at købe 

kage og kaffe. 

Så kom der ellers underholdning. 

Anders Kofoed holdt et meget under-

holdende og oplysende foredrag om 

naturen og dyrene omkring os.  

Det var tilpasset, så selv de yngste 

børn sad og var optagede og fulgte 

med i hans fortælling. Vi voksne blev 

også underholdt og havde en rigtig god 

aften. 

Jeg ved, at der ligger meget planlægning 

og arbejde for at få sådan et arrange-

ment op at stå, men jeg håber, at I har 

mod på at gentage succesen en anden 

gang, endnu engang tak til jer der står 

bag. 

Hilsen to der gik mætte, glade og un-

derholdt hjem. 

Af:  Finn og Ingrid Madsen, Skotteparken 

 

Der var fuldt udsolgt til foredraget om 

”Naturen i Egebjerg”, og alle aldre var 

samlet for at høre Anders Kofoeds beret-

ning om barske mariehøns, truende råd-

husvin og det vildeste dyr i Egebjerg: 

Bjørnedyret…. 
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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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Trafikal sikkerhedsplan i høring 

Der blev for nylig afholdt en trygheds-

undersøgelse ift. trafikken, og nu er den 

overordnede trafiksikkerhedsplan for 

Ballerup Kommune frem til 2025 i hø-

ring. Planen indeholder en række for-

skellige elementer og principper ift., 

hvordan man gør området til et mere 

sikkert og trygt sted at færdes. 

Som et eksempel på et element i planen 

kan nævnes arbejdet med anbefalede 

skoleruter for skolerne, og hvordan 

disse fremad vil blive brugt i forhold til 

prioritering af anlægsmidler (se illustra-

tion for eksempel med Skovvejens sko-

le). Derudover er der mål for, hvordan 

man inddrager grundejerforeningerne, 

og hvordan man målretter indsatser 

med at reducere specifikke uheldsgrup-

per med forhøjet uheldsincidens. 

Målet med høringen er, at alle kan kom-

me med deres bidrag og indspark til 

udkastet af planen. 

Planen kan læses på: 

https://ballerup.dk/hoeringer-og-

afgoerelser/forslag-til-

trafiksikkerhedsplan-2021-2025-0 

og høringssvar kan sendes til  

byplan@balk.dk 

med "Trafiksikkerhedsplan" i emnefel-

tet. Svarfristen er 12. oktober. 

Af:  Kristian Von Staffeldt 

https://ballerup.dk/hoeringer-og-afgoerelser/forslag-til-trafiksikkerhedsplan-2021-2025-0
https://ballerup.dk/hoeringer-og-afgoerelser/forslag-til-trafiksikkerhedsplan-2021-2025-0
https://ballerup.dk/hoeringer-og-afgoerelser/forslag-til-trafiksikkerhedsplan-2021-2025-0
mailto:byplan@balk.dk
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”Den store andevandring” 

Efteråret er på vej—og hvert 

år ved denne tid starter æn-

derne en vandring fra Tårnsø-

en og op på Egebjerg Bygade, 

hvor de spiser de agern, som 

falder fra træerne. De vil helst 

have hjælp til at knuse skaller-

ne—så de går mellem bilerne, 

og det gør de i deres helt eget 

tempo.   

Af:  Ann Dorte Ahrenskjær, Egebjergtoften   
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Yoga i Egebjerg Fælleshus  

Så fik jeg startet min flowyoga op i Fæl-

leshuset.  

Den første gang var jo et gratis prøve-

event. og spændt var jeg på, hvor man-

ge vi mon blev. Det havde jo allerede 

fået flot omtale på både facebook og i 

Egebjergbladet. Så med hjælp fra min 

kære mand fik vi ryddet hele huset, så 

der var god gulvplads. Og det blev der 

brug for.  

Vi var omkring 30 deltagere. Fantastisk! 

Og også lidt overvældende… Der var 

deltagere helt nye ud i yogaen og også 

mange øvede. Én fik desværre kvalme af 

alle bevægelserne af maven i øvelsen 

”cat-cow”, men ellers var alle godt med. 

Så ja, jeg fandt ud af, at der i Egebjerg er 

et lokalt behov for yoga. 

De efterfølgende mandage har deltagel-

sen fundet et leje på 10-15 pr. gang, så 

det er rigtig fint og vi kan være i et dej-

ligt lokale i Fælleshuset.  

Vil man være med, køber man et klip-

pekort, som kan bruges frem til jul. Så 

man betaler kun for de gange, man mø-

der. En fleksibel løsning for de travle 

familier her i området. Jeg underviser et 

utal af steder i Københavnsområdet i 

gymnastik og yoga, og det er en stor 

glæde at kunne starte noget op lige her 

hvor jeg bor.  

Af: Sirid Nolsøe, Birkemosevej 
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Familie-Banko i fælleshuset 

Søndag d. 6 november 2022 afholder 

Egebjerglubben endnu engang banko for 

hele familien. 

Vi åbner dørene kl. 13:30, så der er er 

mulighed for at købe bankoplader og 

forsyne sig med kage og kaffe/te/vand til 

de sædvanlige gode priser,  inden første 

spil starter kl. 14.00. Det sidste spil 

plejer at være slut inden kl. 17:00. 

Vi spiller flere spil med præmier til både 

1 række, 2 rækker og fuld plade, og 

dertilhørende sidegevinster. Det sidste 

spil vil være eftermiddagens hovedspil 

m e d  e k s t r a  s t o r e  p r æ m i e r .  

Der afholdes også et ringlodder-spil 

med mange præmier! 

Vi spiller i et roligt tempo, så alle kan 

være med, og der vil være præmier, der 

passer til både børn og voksne. 

Undervejs i spillet holdes pau-

ser, hvor der er mulighed for 

at købe ringlodder, ekstra 

plader og hente friske forsy-

ninger.  

Vi glæder os til at se dig til en 

hyggelig dag med masser af 

præmier. 

Med venlig hilsen 

Egebjergklubben 

Af:  Daniel Ravnsgård, Formand i Egebjergklubben 

 
 

Tilmelding på følgende måder:  

1) Send en mail til:  

banko@egebjergklubben.dk:, hvor 

I angiver antal børn og voksne. 

2) Tilmeld jer i baren til et af Ege-

bjergklubbens arrangementer 

3) Ring til Daniel på 20 91 61 13. 

Ved tilmelding er det muligt at forud-

bestille bankoplader og ringlodder. 

Priser: 

Bankoplader:  25,- pr. stk. for de 

første to plader. Fra og med køb af 

tredje plade er prisen 20,- pr. stk 

Ringlodder: 5,- pr. stk.  

mailto:banko@egebjergklubben.dk
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En kold tid 

De lave temperaturer er ved at indfinde 

sig, hvilket også indvarsler fyringssæso-

nen. I år er denne kolde sæson måske 

lidt speciel, da de stigende energipriser 

nok har fået folk til også at kigge på 

deres gamle trofaste pejse for at bruge 

dem i større udstrækning end tidligere.  

Hermed dog en lille opfordring til at 

huske at det ikke nødvendigvis er alle 

naboerne der sætter lige stor pris på 

duften af røg og hygge. Specielt dem 

med forskellige behov for løbende at 

lufte ud og/eller folk med ventilations-

anlæg i husene. 

Men med lidt omtanke og korrekt op-

tænding skal der jo nok være plads til 

alle former for opvarmning. Så hvis man 

er lidt rusten i hvordan man anvender 

sin pejs med færrest mulige gener, kan 

man skæve til følgende råd fra kommu-

nens hjemmeside: 

Tænd op med pinde-

brænde. Stabl i lag med 

luft imellem og tænd op i 

toppen. Flammerne skal 

arbejde sig nedefter som 

et stearinlys. 

Brug kun rent og tørt 

træ. Vådt træ giver røg 

og dårlig forbrænding. 

Sørg for rigeligt luft. Skru først ned for 

lufttilførslen, når der ikke er flere flam-

mer. 

Anvend mindre brænde, hvis varmen er 

for høj. 

Røgen skal være næsten usynlig. Gå 

udenfor og tjek røgen fra din skorsten, 

den skal næsten ikke kunne ses og må 

ikke lugte grimt. 

Opbevar brændet tørt før brug, og tag 

det gerne ind, dagen før det skal bru-

ges. 

https://ballerup.dk/borger/natur-klima-

miljoe/forurening-stoej/braendeovn 

 

 

 

Af:  Kristian Von Staffeldt 

Eksempel billede på skorsten 

 

https://ballerup.dk/borger/natur-klima-miljoe/forurening-stoej/braendeovn
https://ballerup.dk/borger/natur-klima-miljoe/forurening-stoej/braendeovn
https://ballerup.dk/borger/natur-klima-miljoe/forurening-stoej/braendeovn
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Velkommen til vinsmagning 

Som vi skrev i sidste nummer af Ege-

bjergbladet, inviterer vi fredag den 4. 

november klokken 19.30 til en hyggelig 

vinsmagning i Fælleshuset, Agernhaven 

8. 

Lise Nerlov fra Biovin i Værløse vil for-

tælle jer om forskellige spændende vine 

fra sit sortiment. Du kan også læse me-

re om dem på den næste side, og vi får 

selvfølgelig lov til at smage. Der bliver 

også lidt ost, pølse og brød imellem 

smagningerne. 

Billetterne koster 150 kr. pr. stk., og vi 

sælger et begrænset antal – ca. 50. Til-

melding sker ved at sende en mail til 

tilmeld@egebjergklubben.dk med nav-

nene på dem, som vil deltage senest 

torsdag den 27. oktober. Derefter 

medtager du et svar, hvor der står, 

hvordan du skal betale med MobilePay. 

Hvis du ikke har mail eller MobilePay, 

kan du også købe billetter til Families-

pisning i Fælleshuset torsdag den 27. 

oktober mellem klokken 17.30 til 19.00 

Vi glæder os til at se jer. 

Egebjerg og Omegns Ølbrygger og Vin-

magerlav i samarbejde med Egebjerg-

klubben. 

Økologi fra Frankrig og Tyskland 

Glæd dig til en aften med fokus på vine 

fra hhv. Beaujolais i Frankrig samt Nahe 

og Rheinhessen i Tyskland. Alle tre 

områder er i rivende udvikling, men har 

det til fælles, at de tidligere haft et lidt 

blakket ry. Indenfor de sidste 20-30 år 

har unge vinmagere med hang til økolo-

gi, bæredygtighed og god kvalitet imid-

Af:  Finn Madsen, Skotteparken  

mailto:tilmeld@egebjergklubben.dk
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lertid gjort et kæmpestort arbejde for 

at cementere områderne som højkvali-

tetsområder. 

Til smagningen den 4. november vil der 

være fokus på hvidvine, blandt andet en 

orangevin, en enkelt rosé og et par 

rødvine i den lettere genre. Der er tale 

om vine, der fungerer godt til grønne 

retter, lette retter, fisk, skaldyr, lyst 

kød og ost. 

Fra Beaujolais skal vi smage på vine fra 

Domaine Pérol i området Les Pierres 

Dorées. Anthony Pérol er en ener, 

både indenfor økologisk vinproduktion 

og kvægbrug. Han er kendt for sine 

fabelagtige Gamay-vine og for sin avl af 

en lille unik kødkvægrace. Fra Domaine 

Pérol skal du smage hvid Bourgogne 

(Chardonnay), rosé og rødvin produce-

ret på Gamay. 

I Nahe finder vi Bioweingut Grossmann, 

der har været økologisk siden 1984, og 

som var en af de første i området, der 

helt droppede al brug af sprøjtegift og 

minimerede tilsætning af sulfitter. Fra 

Rheinhold Grossmann skal du blandt 

andet smage en spændene orangevin 

samt en fantastisk Spätburgunder (Pinot 

Noir). 

Fra Rheinhessens Bioweingut Lorenz, 

lidt længere mod øst, smager vi på Bio-

vins bestseller – en såkaldt value-for-

money Riesling – og så lukker vi af med 

en skøn dessertvin på druen Scheurebe. 

Der vil være forskellige gode tilbud til 

arrangementet. 
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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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FROKOST FOR MODNE KVINDER 

Tirsdag den 22. november 2022. Kl.13.00 i fælleshuset Agernhaven 8, Egebjerg. 

Du tilmelder dig ved at betale 100,00 kr. På mobilepay 21 37 09 92 til Ingrid 

Madsen. 

For det beløb får du 2 stk. smørrebrød, ost og kaffe med kage, samt hyggeligt 

samvær. 

Tilmelding kan ske fra den 14. til 16. november og kun der.  

Der er deltagebegrænsning på max. 20 deltagere. 

Du skal medbringe drikkevarer til dig selv, og der er vand på bordet. 

Skriv venligst navn på tilmeldingen. 

Med venlig hilsen 

Karen, Lili og Ingrid 
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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 

Oktober 2022 

November 2022 

Tirsdag 25.10 Fællessang med Ole Kl. 11 

Torsdag 27.10 Familiespisning (fortrinsvis for Egebjerg-klubben) 

Café 

Kl. 17.30 

Kl. 1930-22 

Tirsdag 1.11 Seniorklubben mødes Kl. 12-16 

Fredag 4.11 Vinsmagning (se side 24-25) Kl. 1930 

Fredag 4.11 Deadline til Egebjergblad   

Søndag 6.11 Familiebanko (se side 19)  Kl. 13.30 

Torsdag 10.11 Torsdagscafé Kl. 1930-22 

Torsdag 22.11 Frokost for Modne Kvinder (se side 29) Kl. 1930-22 

Torsdag 24.11 Familiespisning (fortrinsvis for Egebjerg-klubben) 

Café 

Kl. 17.30 

Kl. 1930-22 

Tirsdag 29.11 Fællessang med Ole Kl. 11 

December 2022 

Tirsdag 6.12 Seniorklubben mødes Kl. 12-16 

Torsdag 8.12 Torsdagscafé med Glöggaften Kl. 1930-22 

Tirsdag 13.12 Fællessang med Ole Kl. 11 
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