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NR. 1 Februar 2023 55. ÅRGANG 

Egebjerg 
BLADET 

Der hygges med snobrød og tomatsupper omkring spejderbålet den 21. januar 2023 
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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: 

24.04 2023 

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 
 

For– og bagsidefoto  

Frederik Lundberg 

Anders  Damkjær Møller 

Egebjergbladet udgives i fællesskab af Egebjergklubben og Fællesvirket og uddeles i Egebjerg Bykvarter og de villa-

kvarterer, som er medlem af Egebjergklubben. Skribenternes synspunkter deles ikke nødvendigvis af udgiverne.  

Annoncering i bladet 

Hvis du er interesseret i at annoncere i 

bladet, så send en mail til:  

 

Annoncer Størrelse 

h x b [mm] 

Pris 

Kvartside 87 x 58,5 250 kr 

Halvside 87 x  122 400 kr 

Helside 180 x 122 750 kr 

bladet@egebjergklubben.dk 

mailto:elise.quottrup@gmail.com
mailto:birgitte2750@gmail.com
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Er du bladets nye redaktør?  

Der er stor brug for dig, der har lyst til 

at sætte Egebjergbladet op seks gange 

om året til Egebjergs ca. 1.800 husstan-

de. 

Du kan bidrage med: 

• Opsætning/Layout 

• Koordinering 

• Tekstskrivning og korrektur 

Opgaven kan fordeles på flere hænder. 

Eller du kan få det hele for dig selv—alt 

efter temperament :) 

Bladet har en fast skabelon, og skrives 

lige nu i programmet ”Publisher”, der 

kommer gratis med de fleste 

PC’er. Det er meget intuitivt 

og ligner word. 

Du modtager indhold til bla-

det fra  Egebjergklubben, Fæl-

lesvirket, grundejerforenin-

gerne, små initiativer i Ege-

bjerg og lidt fra læsere. Du 

kan også selv finde historier 

og lave interviews eller lede 

efter mere information. Hvor 

opsøgende, du vil være på 

historier, er op til dig.  

Omkring dig har du et helt 

hold af garvede medhjælpere, da Ege-

bjergbladet er en del af Egebjergklub-

ben. Derfor er der både sparring og 

gode input fra alle her. Ligesom økono-

mi, annoncering og uddeling af bladet 

ikke er din hovedpine. 

Så uanset om du synes,  at Egebjergbla-

det er en hyggelig tradition—eller du 

har lyst til at udleve din indre journalist, 

så skynd dig at skrive til: 

bladet@egebjergklubben.dk 

Vi tager en snak med dig, hvor du kan 

høre mere om opgaven. Og vi hjælper 

dig naturligvis godt i gang. 

 

Af: Mette Herold Pedersen og Rikke Sejer Ravnsgård, redaktører af Egebjergbladet 
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Vil du lande i 1.800 lokale postkasser? 

Hvis du vil have en annonce i Egebjergbladet, så send en 

mail til: bladet@egebjergklubben.dk 

Annoncer Størrelse 

h x b [mm] 

Pris pr. blad 

Kvartside 87 x 58,5 250 kr 

Halvside 87 x  122 400 kr 

Helside 180 x 122 750 kr 
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Får du ikke længere lokalavisen? 

I mange år har vi i Egebjerg modtaget 

Furesø Avis udover Ballerup Bladet. 

Som nogle har lagt mærke til, så har vi i 

Egebjerg fra nytår kun modtaget Balle-

rup Bladet. 

Sjællandske Medier, der udgiver begge 

aviser, har valgt ikke at omdele Furesø 

Avis i Egebjerg (Ballerup). 

Lidt uheldigt betyder valget, at Ballerup-

borgere med Værløse-postnummer kun 

får Furesø Avis, og ikke  Ballerup Bla-

det. 

Hvis Ballerup Bladet mangler 

bør man kontakte Sjællandske Medier. 

 

Nyheder fra begge aviser kan i øvrigt 

læses på https://sn.dk  

 

For dig, der ønsker at hente Furesø 

Avis, kan det ske i Kvickly og Meny i 

Værløse. I øvrigt kan Herlev Bladet 

hentes i Netto/Hækmosen.  

Af: Frank Damgaard 

https://sn.dk/
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FAMILIESPISNING 

I mange år har det været en tra-

dition, at Egebjergklubben invite-

rer til familiespisning den sidste 

torsdag i hver måned i måneder-

ne januar til maj og igen august til 

november.  

Frivillige fra bestyrelsen i Ege-

bjergklubben står for madlavning, 

og maden serveres kl. 17.30.   

Maden er altid børnevenlig :) 

Efter maden kan de, der skal 

hjem og putte små børn, smutte. 

Vi andre hjælper hinanden med 

at rydde ud af bordet.   

Der er koldt vand på bordene, og 

man kan købe øl, vin, vand og 

juice til rimelige priser i baren.  

Tilmelding og deadline  

Man tilmelder sig senest om 

mandagen inden familiespisning 

ved at skrive til mailadressen:  

familiespisning@egebjergklubben.dk 

I mailen skriver du din adresse, 

og hvor mange,  du tilmelder: 

• antal babyer (0-1 år)  

• antal børn (2-11 år)  

• antal voksne  

Du er endelig tilmeldt, når du har 

betalt. 

Betaling 

Ved tilmelding får du en mail, 

hvor det fremgår, hvordan du kan 

betale. Du kan blandt andet beta-

le med Mobile Pay.  

NYT: Din tilmelding gælder 

først, når der er betalt, og beta-

lingen skal være gået igennem om 

mandagen. 

 

Af: Egebjergklubben 

Næste familiespisning: 

23. februar 2023  

mailto:familiespisning@egebjergklubben.dk
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Tekst  

Konkurrence for børn 

Husk at børnene kan deltage i en 

lille konkurrence og vinde en lille 

ting ved at udfylde børnesiden i 

Egebjergbladet og 

medbringe til families-

pisning. Der bliver 

trukket lod mellem 

alle de udfyldte sider. 

Familiespisning er for-

trinsvis til beboere i 

grundejerforeningerne 

der hører ind under 

Egebjergklubben. 

 

 

Vi håber at se mange nye som 

gamle familiespisningsdeltagere i 

det nye år.  

Af:  

Priser   
Baby (0-1 år): Gratis 

Børn (2-11 år): 15 kr. 

Voksne: 35 kr. 
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Ordinær generalforsamling i Egebjerg 
Fælleshus og Egebjergklubben 

Dagsorden for Egebjergklubben ifølge 

vedtægterne:  

1.Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  

3. Regnskab 2022 

4. Indkomne forslag   

5. Budget 2023 

6. Valg  

7. Eventuelt  

 

Dagsorden for Egebjerg Fælleshus iføl-

ge vedtægterne:  

1.Valg af dirigent  

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 2022 

4. Indkomne forslag 

5. Budget 2023 

6. Valg  

7. Eventuelt 

Kom og vær med 

Der mangler nye kræfter i begge bestyrelser, og alle er velkomne   

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

Indkaldelse og dagsorden for generalforsamling: 

D. 16. marts 2023 kl. 19:30 i Egebjerg Fælleshus 

Program  

Inden vi går i gang, serveres der en kop kaffe, en øl eller et glas vin med lidt tilbe-

hør. Vi indleder med generalforsamling for Egebjergklubben. Derefter holder vi en 

lille pause, inden vi går videre til generalforsamling for Egebjerg Fælleshus.  

Egebjergklubben står for arrangemen-

ter som fx fællesspisning, fastelavn, 

brætspil, fodbold på storskærm—og 

Egebjergbladet. 

Egebjerg Fælleshus sørger for, at vi har 

gode lokaler til hverdag og fest. Fx nøg-

leudlejning, kalenderstyring, indretning 

og småreparationer. 

mailto:formanden@egebjergklubben.dk
mailto:formanden@egebjergfaelleshus.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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Luciaoptog og fællessang 

I december var vi 27, der mødtes til 
Julesang med Ole.  
 
Birgitte havde medbragt gløgg, æb-
leskiver og kage. 
 
Og tænk engang, tilfældigvis kom 
også børnehaven lige forbi med de-
res fine Luciaoptog. Så måtte vi alle 
synge med på Sancta Lucia :-) 
 
Næste fællessang er d. 21. februar. 
Du behøver ikke melde dig til på 
forhånd.  

 

 

Af: Frank Damgaard, Egebjergklubben  
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Seniorklubbens julefrokost  

Tirsdag den 6. december afholdt 
Seniorklubben julefrokost i Fæl-
leshuset.  
 
Frokosten bød på lækre traditio-
nelle hjemmelavede retter. 
 
Kirsten Zeeberg ledsagede jule-
sangene på sin harmonika, og 
julemanden uddelte julegaver. 
 
Tak for en god dag. 

Af: Erik Pedersen  
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FROKOST FOR MODNE KVINDER 

 

Tirsdag den 28.2.2023 kl. 13.00 i Egebjerg Fælleshus, 

Agernhaven 8, er der mulighed for at deltage i en frokost med 

andre jævnaldrende kvinder.  

Der er begrænset plads til 20 personer.  

Fra den 20/2 til den 23/2 2023 kan du tilmelde dig ved at betale 

110,00 kr. på MOBILE PAY til 21 37 09 92, Ingrid Madsen. Skriv 

venligst navn på tilmeldingen. ( ja vi er desværre nødt til at sætte 

beløbet op på grund af almindelige prisstigninger)  

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

samt hyggeligt samvær. 

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

Med venlig hilsen 

Karen, Lili og Ingrid 
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OPRÅB: Egebjerglund-Syd: Deltag i 
generalforsamlingen!  

Godt nytår til alle  
 
Medlemmer af Egebjerglund-Syd /
grundejerforeningen bedes deltage i 
kommende generalforsamling for 
bland andet at tage stilling til neden-
nævnte punkter, som undertegnede 
synes, er meget vigtige at have fo-
kus på. 
 
Formanden i Egebjerglund-Syd har 
fået disse punkter tilsendt per mail: 
 
1) Udgifter til snerydning: Hvem skri-
ver de megahøje regninger til disse 
udgifter? Hvem har ansvaret? Og 
har almindelige medlemmer adgang 
til at se bilag og dokumentation på 
diverse udgifter til denne post? 
 

2) Alle grundejere er tvunget til at 
betale et kæmpe beløb hvert år til 
EgebjergKlubben: Der skal stemmes 
om denne praksis. 
 
3) Alle medlemmer af Egebjerglund- 
Syd har ret til at se og modtage kopi 
af bilag og fakturaer, selvom der er 
en revisor: Det er en grundlæggen-
de ret, medlemmerne har, og som 
ikke må tilsidesættes ej heller negli-
geres. 
 
4) En ny kasserer skal vælges: Jeg 
stiller meget gerne op til denne op-
gave. 

 

Af: Zouhaier Krifa, Lerholmvej  
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Har du dette puslespil?   

Nu er vi i den mørke tid og for mig 
er det blandt andet tid til  puslespil. 
Jeg har mange af Bjørn Winblad, 
men mangler ”forår”.  
 
Ligger du inde med det og kan und-
være det?  Så er jeg gerne aftager. 
 
Ring til mig på tlf. 42 33 35 31 
 
Hilsen Bodil 

Af: Bodil Ringsmose, Pilehøjvej 

sine karakteristiske værker, der 

findes i millioner af hjem over hele 

verden. Højdepunkterne i hans 

arbejder vises på Victoria and Al-

bert Museum i London, Museum of 

Modern Art i New York og på 

Kunstindustrimuseet i København. 

Han er fra Lyngby. 

Bjørn Wiinblad 

var en dansk ke-

ramiker og maler, 

der blev internati-

onalt berømt for 



 

 

Egebjergbladet   

Side 22 



 

 

Egebjergbladet   

Side 23 

Reserver datoen 20/4, hvor der indkaldes til 

Ordinær Generalforsamling 

kl. 19.30 i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8, 2750 Ballerup. 

Dagsorden:  
kan senest 21 dage inden generalforsamlingen ses på foreningens hjemmeside, 

http://www.gf-aagesdal.dk/. Vær opmærksom på at der IKKE deles indkaldelser ud 

som tidligere. 

Motiverede forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal 

skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og kan 

sendes til aagesdalgf@gmail.com eller ved kontakt til et af bestyrelsesmedlemmer-

ne. 

Regnskabet for 2022 findes på hjemmesiden senest 14 dage inden generalforsam-

lingen. 

Vi kan allerede nu sige, at vi skal have ny kasserer. Måske dig? 

Der vil under mødet være øl og vand og efter mødet er der pizza. 

På gensyn. Mvh. Bestyrelsen 

Formand: Kenneth Siesing, Rydtoften 4, kenneth.siesing@gmail.com. 

Sekretær: Philip Hellman, Ågesdalsvej 4, brixbladlus@gmail.com. 

Kasserer: Sebina Klica, Ågesdalvej 6, sebina-k@hotmail.com. 

Medlem: Per Bo Jensen, Birkemosevej 12, perbojensen12@gmail.com. 

Medlem: Arne Stamnes, Bøndermosevej 28, arne.stamnes@gmail.com. 

Til beboerne i  

Grundejerforeningen Aagesdal  

http://www.gf-aagesdal.dk/
mailto:aagesdalgf@gmail.com
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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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Seniorklubbens generalforsamling 

Seniorklubben afholder generalforsamling  
 
Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 12.00 i Egebjerg Fælleshus. 
 
Efter generalforsamlingen fortsætter vi med den sædvanlige månedlige fro-
kost, der afholdes hver den 1. tirsdag i måneden. 
 
Nye medlemmer er velkomne. 

Af: Erik Pedersen  

 

Fællessang med Ole  
Forår 2023 

 

 
 
 
 

Der er fællessang med Ole og Birgitte i 
Egebjerg Fælleshus kl. 11-13: 

 
Tirsdag den 21. februar 

Tirsdag d. 21. marts 
Tirsdag d. 25. april  

 
Det foregår i Egebjerg Fælleshus.  

Ole har valgt nogle sange og spiller, mens 
vi synger. Det er gratis, og tilmelding er 

ikke nødvendig.  
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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 

Marts 2023 

Tirsdag 7.03 Seniorklubben mødes Kl. 12-16 

Torsdag 9.03 Torsdagscafé Kl. 1930-22 

Torsdag 16.03 Generalforsamling for Egebjergklubben  

… og derefter Egebjerg Fælleshus 

Kl. 1930 

Tirsdag 21.03 Fællessang i Egebjerg Fælleshus Kl. 11-13 

Torsdag 30.03 Familiespisning  

Torsdagscafé 

Kl. 1730 

Kl. 1930 

Februar 2023 

Tirsdag 7.02 Seniorklubben mødes Kl. 12-16 

Torsdag 9.02 Torsdagscafé Kl. 1930 

Søndag 19.02 Fastelavn i Egebjerg Fælleshus Kl. 14-17 

Tirsdag 21.02 Fællessang i Egebjerg Fælleshus Kl. 11-13 

Torsdag 23.02 Familiespisning  

Torsdagscafé 

Kl. 1730 

Kl. 1930 

Flere datoer at sætte kryds ved i  2023 

25.04: Fællessang i Egebjerg Fælleshus 

27.04: Familiespisning 

25.05: familiespisning 

23.06: Skat Hans sommerfest/grill 
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Spejderhåndtrykket sendes videre i stilhed til spejder ved Pæremosehavn den 21/1-2023. 


