
Egebjergklubben og Egebjerg Fælleshus 
ønsker dig tillykke med din nye bopæl 
samt byder dig velkommen til Egebjerg

Egebjergklubben                      
er en beboerforening, der er stiftet den 
25.9.1969. Medlemmer af klubben er 
beboerne i kvarterets 10 grundejerforeninger.

Egebjergklubbens bestyrelse 
Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der 
repræsenterer flest mulige 
grundejerforeninger. 

Arrangementer
Egebjergklubben afholder gennem året mange 
forskellige arrangementer, f.eks. 
Fastelavnsfest
Skt. Hans fest
Banko
KREA aften
Vinsmagning
Familiespisning 1 gang månedligt
TorsdagsCafé
og meget andet

TorsdagsCafé
I perioden august til juni er der klubaften hver 
torsdag fra kl. 19.30 – 23.00, hvor man kan 
hygge sig med andre beboere, spille dart og 
købe øl, vand og vin til rimelige priser.

Egebjergbladet
Bladet udkommer 6 gange om året og omtaler, 
hvad der sker i kvarteret samt oplyser om 
arrangementer m.v. Indlæg er meget velkomne.
Tifdligere numre af bladet kan læses på
       http://egbjergklubbben.dk/bladet

Foreninger
Man kan blive medlem af følgende foreninger i 
Egebjerg:
 
Egebjerg Bridgeklub
Egebjerg og Omegns Ølbrygger og Vinmagerlaug

Seniorklubben
     (for voksne den første tirsdag hver måned)
Egebjerg Sportsklub
      (badminton og fodbold old boys)
Blomstervennerne
Ældreidræt & stavgang

Se nærmere om kontaktpersoner i 
Egebjergbladet og på 
  http://www.-egebjergklubben.dk 

Leje af Fælleshuset
Egebjerg Fælleshus kan lejes af alle Egebjerg-
klubbens medlemmer, dog ikke torsdage. 
Fælleshusets adresse er Agernhaven 8.

Leje af Fælleshuset sker ved personlig 
henvendelse i TorsdagsCafé. På en kalender 
eller på Fælleshusets hjemmeside kan man se, 
om lokalerne er ledige på den ønskede dato. 
Reservation kan tidligst ske et halvt år forud, og 
der lejes ikke ud til ungdomsfester.

Fælleshuset har service til 80 personer, og der 
er et mindre køkken med komfur med ovn, 
køleskab, en ekstra ovn samt mikroovn. 
Endvidere er der fryser, kaffemaskiner og 
musikanlæg.

Se nærmere på Fælleshusets hjemmeside 
         www.egebjergfaelleshus.dk

Med venlig hilsen

Egebjergklubben og  Fælleshuset

http://www.egebjergfaelleshus.dk/
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