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EN GOD SNAK MED BORGMESTEREN.
Det var rart for os i Egebjerggård at
have vores borgmester på besøg d.
5. marts.
Borgmesteren var faktisk positiv
overfor de vigtigste af Fællesvirkets
sager.
Først og fremmest mente Dalsgaard at tiden nu var inden for bystyret til at gå i gang med at skabe
det fælles fælleshus, som Fællesvirket altid har ventet på. Et sådant
hus skal skabe et nyt centrum i vores by. Her skal vi gerne kunne afholde større arrangementer. Her
skal vi have mulighed for at møde
Fællesvirket og de mange foreninger fra området. Vi håber også at vi
kan få kommunale service funktioner ud i huset.
Vi har igennem længere tid følt, at
vi ikke kunne komme igennem
overfor teknisk forvaltning med vores ønsker om, at området trænger
til genopretning. Her tænker vi
blandt andet på nedslidningen af
flisebelægningen ved Tårnsøen,
grusvejene og forskellige andre
småting.
Ansv.red.: Bent Andersen

Borgmesteren kunne her berolige
os alle med, at man fra politisk hold
godt var klar over, at der skal ske
noget og pengene var skam tilstede.
Ove Dalsgaard fremhævede også
at dialogen med borgerne er vigtig – også i en periode, hvor mange
er sig selv nok. Kommunen er glade for, at der eksistere organisationer som Fællesvirket, hvor kommunen kan blive konfronteret med
mange visioner, problemer m.v. for
et helt område.
For os i Egebjerggaard og Fællesvirket betyder dette møde, at vi nu
ved, at kommunen ikke alene vil
have dialog med os, men også hører på, hvad vi siger.
Derfor siger Fællesvirket ikke alene
tak til borgmesteren for et positivt
møde, men vi takker også de mange der har taget aktiv del i Fællesvirkets arbejde.
Vi glæder os meget til de nye tiltag i
vores område.
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Opråb ! !
Vi er to piger der går på byggelegepladsen Rosendal.
Hver dag er vi ude og lufte vores
kaniner på marken imellem Rosendal og Nordbuen.
Vi oplever der tit, at folk der er ude
og lufte deres hunde, ikke har kontrol over dem.
Det har betydet at de har jagtede
vores kaniner og gjort dem meget
bange.
Vi opfordre derfor til, at kan man
ikke kalde sin hund til sig, så må
man have dem i snor.
Vi har også oplevet at enkelte hundelufter har ladet sin hund stå og
gø ude foran vores gedefold. . Det
har også gjort dem meget bange.
Vil i ikke få dem til at holde op. På
forhånd tak.

MEDREDAKTØR SØGES.
For at sikre Egebladet en sikker
og god udvikling, vil det være en
ekstra sikkerhed at have et redaktionel team, så vi i fremtiden
kan udsende til tiden, uanset ferie, sygdom m.v.
Krav: Du skal have din egen
PC-er, du skal kunne bruge MSpublisher eller være villig til at
lære det. Lønnen for dit arbejde
bliver glæden ved at medvirke til
beboerarbejdet.
Henvend dig til Egebladets redaktør eller Fællesvirkets formand.

Med venlig hilsen
Nina Rud
Rasmussen
og
Louise
Schmaltz.

GRAFFITI...
I marts måned er der dukket lidt
graffiti op flere steder. Det drejer
sig nærmest om tags. Vi skal
opfordres til snarest at fjerne
smørerierne, så de ikke står for
længe og opfordrer til yderligere.
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SKRIV ET ”HAIKU”DIGT OM FORÅR!
Et ”haiku” (opr. japansk) er et meget kort digt uden rim, det har kun 3
linier med hhv. 5,7,5 stavelser. Her
er et eksempel, om stormen i 99:
Rasende orkan
Vælter kæmperne omkuld
Skovens tyste lig.
Aflever dit ”haiku” hos redaktionen
senest den 15. Maj 2003
De(t) bedste kommer i næste Egeblad - der står en flaske rødvin på
spil for vinderen!

RIX
Flytteforretning

FORÅRETS KRAFT
Så snart isen på søerne var
smeltet, gik ænder, blishøns og
svanerne i gang med parvis at
finde årets redepladser. Terrasser, haver og krat får mange besøg af andepar, der grundig vurderer om de kan finde det rigtige
sted for en rede. De gamle svaner har indtaget de to søer og
området omkring dem. En ny
hansvane der forsøgte at blande
sig, blev med stor dramatik jaget
bort. Nu skal det blive spændende at se om vi også i år får et
nyt kuld svaneunger.

salon

A XA
Syvendehusvej 42 A
Kvalitets klip for hele familien
V/ Katharina Axa Bigom

Flytning - pakning og
Møbelopbevaring

!

44 91 00 88

Tid til aftale
Tlf.: 44 65 48 87

Ballerup – Skovlunde
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”Så Gik” Natur og Byggeri ved Poul Gustavsen
Natur og byggeri – de åbne vidder
der gjorde Ballerup til noget særligt –
er her ikke mere. Det lyder som en
nekrolog – og det er det også.
Der bygges på Østerhøj, og nu er der
gang i Søndergårds jorder. Det er
som de åbne vidder ikke må være her
mere.
”Skal vi virkelig drage til Skåne for at
opleve disse.”
Sidst i firserne skete det samme her i
Egebjerg. En lille by voksede op med
blandet byggeri – smukt er det blevet
med de mange farverige fasader.
Alt dette blev opført på Egebjerggårds jorder. Et forsøg på at bygge
anderledes end tidligere årtiers monotone boligbebyggelse.
Men dette byggeri lykkedes – selv om
man hører om dårlige boliger ind
imellem. Her scorer de grønne områder flest point. Hvorimod Søndergården slet ikke er videre grøn.
På nuværende en stor næsten flad
pløjemark. (Og tænk jer: De vil bygge
industri ind imellem boligbebyggelsen. ) Hvad tænker de dog på dem
der forvalter vores natur.
( Sidstnævnte bør dog ligge i et specielt industrikvarter. ) Men lad nu det
ligge – og i stedet prise den natur der
trods alt er tilbage – selv om vidderne
bliver mindre og mindre.
Den kedelige februar blev afløst af
marts. Marts kom flyvende til os med
blæst – tåge – rå kulde og sne. Ganske vist har den i skrivende stund
bedret sig med megen sol til følge
( Herligt ). Selv om nattefrosten huserer er dagene varme og solrige. ”Ja
så føler man at man lever.” Lysets

indvirkning er fantastisk medicin på
vore sind og tanker. En stemning
bygges op i vores indre – en afslappende ro bemægtiger os.
Men kære læser: ”Lad dit indre fyldes med forundring og varme følelser ved de første spæde forårstegn.” Netop nu i første halvdel af
marts myldrer erantis op af den
frosne jord.
Inden længe kan den anden gule
forårsbebuder findes på solrige lerede skrænter. ”Tag også den i din
favn – den smukke følfod.” Tag en
kvist eller en blomst ind i din stue.
”Stå bare et øjeblik og find dig ind i
foråret.” Se også tegnene i græsstråene – mens du lytter til solsortens begyndende fløjt. Jeg har kigget i skovbunden efter de første
anemoner – men de ligger stadig
under løvet.
Så Gik - dukker jo først op i april –
og så begynder naturen for alvor at
udvikle sig – og så går det stærkt.
Vel mødt i næste nummer af Egebladet med en lille snak om de
hændelser der da er aktuelle. Indtil
da lader jeg solsorten fløjte en forårshilsen til alle læsere af Egebladet fra ”Så Gik.”
Med venlig hilsen
Poul Gustavsen
Egebjerghaven 49.
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Fastelavn i Egely !

Af Marie Juul Hansen
Egely havde for sjette gang i træk
åbnet dørene for Fællesvirkets
fastelavns fest, og ca. 130 børn +
forældre samt besteforældre var
mødt frem , for at slå katten af
tønden.
Det gik hurtigt med at få tønderne
slået ned for de større børn, derimod kneb det noget mere for de
små børn. Der skulle en hel del
omgange til, før de fik has på
paptønden.
Det var nogle meget trætte børn
bagefter. Men heldigvis var tønderne fyldt med dejlig slik, som
alle kastede sig over.
Inden Godteuddelingen kunne vi
udtrække vinderen af et gavekort
på kr. 250.- til La Fiesta.
Det blev udtrukket på billetnr.
106, og vi ved, at vinderen var
meget glad for dette, og har benyttet det.
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Efter de voksnes tøndeslagning kunne vi så gå over til uddeling af præmier til:
0-4 år: Kattedronning: Jacob, Egebjerg Bygade, Kattekonge:
Sean,
Egebjergvang
5-8 år: Kattedronning: Mathias, Lundegården, Kattekonge: Tobias, Egebjergtoften

9-14 år: Kattedronning:
Andreas, Egebjergtoften,
Kattekonge: Albert, Skotteparken
Voksne: Kattedronning:
Esben E. Jensen, Syvendehusvej, Kattekonge:
Jacob Rasmussen, Egebjergtoften
Den fineste udklædning
gik til en meget fin guldprinsesse og den sjoveste
til ”Gajolæsken”, kendt fra
reklamerne.
Fællesvirket takker alle: Vor dejlige
bager i bygaden, Spejderne som

hjalp ved tønderne, Egely’s personale, funktionærer samt alle andre
frivillige hjælpere.

Sivas Kiosken
Frugt og Grønt
Online Tips og Lotto
Håndkøbsudsalg fra
Ballerup Apotek
Egebjerg Bygade 37 A

Telefon 44 68 97 55
Åbningstider: Mandag – fredag 8.30 –22.00
Lørdag 8.00 – 22.00 Søndag 7.30 – 21.00
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GODT BORGERMØDE OM ”LIV I
EGEBJERGGÅRD”.
Den 5. marts var der fuldt hus i
Teglværket i bebyggelsen
Egebjergvang.
Der var mødt lidt over halvtreds
frem for at diskutere med borgmester Ove Dalsgård og Byplanchef
Lone Schock.
Mødet foregik i en meget afslappet
atmosfære.
Om projektet og rapporten
Borgmesteren lagde ud med kommunens ideer om, et anderledes
byprojekt, med forskellige boformer,
blandet ejerforhold og let industri.
Byen skulle udvikles i etaper, sammen med grupper af borgere fra
Ballerup.
Som noget helt nyt skulle bygherrerne afsætte en procent del af byggeriet omkostninger til at skabe
kunst, som skulle placeres i
Egebjerggård, som en integreret
del af området. For at gøre området
til et trygt sted, inddrog man også
folk der havde forstand på kriminalitets forebyggelse.
Ikke alt kom til at gå som man ønskede det. Det største problem var,
at grundpriserne raslede ned i slutningen af firserne og derfor blev der
ikke bygget så mange ejer – og andelsboliger som man havde håbet
på. Resultatet blev en stor overvægt af almennyttige boliger på 80
% af boligerne.
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Lone Schock fortsatte med at gennemgå selve rapporten. Det fremgår tydeligt, at vi er meget tilfredse
med at bo i området. Noget af det
vi lægger mest vægt på, er området
placering midt i naturskønne omgivelser. Rapporten viser også, at vi i
virkeligheden ikke er særlig interesseret i at få industri til området. Til
gengæld er vi meget glade for kunsten.
Området er rigt forsynet med udfordringer til de helt små børn, mens
der desværre mangler udfordringer
for dem over 13.

Advokat

Lene Tell
Tlf. 44 66 33 55
Telefontid 10 –15
Postboks 34
Solbrinken 1
2750 Ballerup
Fax 44 66 33 15

Fremtiden for Egebjerggård.
Før debatten skulle starte, tog Ove
Dalsgaard fat på fremtiden for
Egebjerggård.
Han fortalte, at der stadig kan bygges i området og der lige nu ligger
2 projekter for et byggeri bag Netto,
ud mod Egebjergvej – det ene er et
industriprojekt og det andet er nyt
boligprojekt.
Selv med dette byggeri er området
muligheder ikke udtømt. Der ligger
en lille grund på Egebjergbygade,
hvor der kan laves erhverv.
Så er der selvfølgelig grundet, hvor
Naturhuset skal ligge – Fælles fælleshuset for hele Egebjerg. Her

sagde borgmesteren klart, at man
nu er gået i gang med at overveje,
hvordan man kan få bygget og drevet et sådant medborgerhus. Måske skulle man lægge hjemmeplejen i et sådan hus, men der er også
mange andre muligheder. Der kan
bebygges med 300 m2,
Borgmesteren så også gerne, at
der blev bygget nogle flere pyramidehuse, bag de nyværende 6 stks.
Kommunen er meget glade for at
forhandle med Fællesvirket fordi
alle boligforeningerne er repræsenteret og man har ingen ideer fra
kommunenes side om, at der skal
igangsættes yderlige forsøg med
(Fortsættes på side 10)
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(Fortsat fra side 9)

lokalråd eller andet for Egebjergområdet.
Ud over alt dette spændende var
Dalsgaard også klar over, at området nu har nået en alder, hvor flere
ting trænger til en opretning.
Debat
Under debatten kom der mange gode ting frem som Fællesvirket og
kommunen kan arbejde videre
med.
Det vil selvfølgelig her være umuligt
at gengive hele debatten, hvorfor vi
har valgt, kort at nævne de forskelli-

BALLERUP
DYREKLINIK
Egebjergvej 84

VED DYRLÆGERNE
Lis Hartmann og Carsten Holm Petersen

Kirurgisk & medicinsk behandling af
af mindre husdyr
Røntgen og laboratoriediagnostik
Tilsluttet døgnvagtsordning
Konsultation dagligt efter aftale

44 65 27 22
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ge sider debatten kom ind på.
•

Diskussionen om områdets
tilstand. Problemer med
Tårnsøen, de mange fliser
der trænger til genopretning.
Områdets kunstting skal have en
omgang m.v.
- Der var snak om trafikproblemer –
herunder fordelingen mellem private og kommunale veje.
- Der var forslag om at genetablere
posthus og bibliotek i området
- Oprettelse af nye områder for de
lidt ældre børn. Evt. borde bænke
med grill eller lignende.
- Depot og lokaler for Fællesvirkets
ting indtil det nye Fælleshus bliver
en realitet.
- Propelmanden, hvad skal der ske
med ham ??

REDEKASSER
Kommunen har skrevet og tilbudt boligforeningerne gratis redekasser til opsætning i de enkelte foreningers fællesarealer.
Det drejer sig om både mejseog stærekasser. Formålet er at
forstærke en miljøvenlig måde
at bekæmpe ukrudtsfrø og insekter, som fuglene jo lever af.
Et mejsepar kan æde op til
15.000 insekter i løbet af sommeren.
Hvis du vil være med til at sætte
redekasser op, så henvend dig
til din bestyrelse så I kan benytte jer af det gode tilbud.
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ER DU OG DIN FAMILIE TIL EN
ANDERLEDES TUR I SKOVEN –
SÅ ER MULIGHEDEN HER NU.
I forbindelse med Fællesvirkets 10
års jubilæum af holder vi i samarbejde med Ballerup Orienteringsklub og AB Vingebo et specielt orienteringsløb d. 15. juni i Egebjerg
og omegn.

at de sidste er kommet tilbage og
fået deres tider omkring kl. 13.00.
Så kan man lige få en snak om løbet over en sodavand m.v., eller
bare tage hjem og slappe af oven
på strabaserne.

Løbet er for alle.. om du er 18 år og
toptrænet, 85 år med lyst til udfordringer eller en familie med far/mor
og børn.

Alle har selvfølgelig pligt til at melde
sig tilbage efter løbet, således at vi
ved at alle er kommet tilbage.

Der bliver 3 baner. Bane 1. er på 5
km, bane 2 er på 4 km, bane 3 er
på 3 km. På bane 2 og 3 kan man
deltage som familie. Det vil sige, at
man kan løbe mere end en sammen.

Det koster 25 kr. at forhåndstilmelde sig. Det er kortet over banen der
(Fortsættes på side 14)

Café Egely

Du skal ikke være bekymret over,
at du ikke har prøvet det før. Orienteringsklubben har instruktører ved
start til at forklare dig/jer hvordan
det hele foregår. Har du et kompas,
så tag det med – det er ikke en
nødvendighed.

et godt spisested
for byens pensionister.

Løbet starter ved AB Vingebo’s fælleshus søndag d. 15. juni kl. 10.00.
Her vil der være en liste over deltagerne og hvornår de skal starte.
Her vil du også få udleveret kortet
over din bane og kan få en snak
med en af instruktørerne inden du/i
tager ud og prøver kræfter med naturen og kortet.

Åbningstider:

Når du/i kommer tilbage, vil du få
regnet din tid ud og om du har løbet
den rigtige vej m.v.. Vi regner med
Side 12 EGEBLADET

Nyd en god kop kaffe.
Mød andre pensionister
Også mad ud af huset.
8.00 -10.00 og 11.00-14.00
Varm mad 11.00-13.00
Egebjerg Bygade 34
44 77 20 54/44 77 20 53
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(Fortsat fra side 12)

koster det meste. Løber man som
familie skal man betale 25 kr. pr.
kort. Er man 4 og kan nøjes med 2
kort skal man altså kun betale 50
kr..
Man tilmelder sig ved at udfylde ne-

denstående blanket og aflevere den
sammen med 25 kr. pr. kort til Bageren i Egebjerg Bygade.
Tilmelding skal ske inden d. 05
06 2003.
Tilmelder man sig efter denne dato
koster det 40 kr. pr. kort.

Jeg tilmelder ____ personer til Fællesvirkets jubilæums orienteringsløb.
Jeg skal bruge ____ stk. kort a 25 kr. På bane __________
Navn: _____________________________
Adresse:_____________________________
Tlf:_____________________________

Nyt fra Aktivitetscentret Varden

REGISTRERET REVISOR

EJVIND VESTERAGER
CIVILØKONOM

Gl. Rådhusvej 22
2750 Ballerup

44 97 55 10
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April:
Torsdag d. 3. Kl. 1300
Bankospil.
Torsdag d. 10. Kl. 13:00
Lysbilledforedrag med Elise og
Knud Hansen.
Torsdag d. 24. Kl. 13:00
Afslutning for denne sæson.

FOTO KONKURRENCE
På grund af Fællesvirkets 10 år jubilæum afholder vi en fotokonkurrence i Egebjerg.
Emnet for konkurrencen er:
”Livet i Egebjerg på godt og ondt”
Man kan indsende både papirbilleder og digitale billeder. Alle
kan indsende indtil 3 billeder pr. måned.
Det skal tydeligt fremgå, hvem der aflevere billederne ellers
deltager man ikke i konkurrencen.
Udvalgte billeder vil blive udstillet under vores jubilæum og på
vores hjemmeside, og Fællesvirket forbeholder sig ret til at bruge dem i vores blad m.v. uden beregning.
Det bedste billede vil blive præmieret hver måned i perioden fra
april til august med et 3 flasker vin eller 100 kr.. Billedet vil blive
vist på vores hjemmeside.
Dommerpanelet vil blive sammensat inden april og vil blive offentliggjort i næste nummer af Egebladet.
I september vil vi lave en afstemning om det bedste blandt de 5
månedsbilleder. Præmien her er endnu ikke bestemt.
Billederne sendes til:
Søren Andersen
Egebjergtoften 118
2750 Ballerup Mærk kuverten med ”FOTO”
eller digitale billeder til
S.D.Andersen@post.cybercity.dk
I rubrikken emne skal stå:
FOTO EGEBJERG.
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Indvielse af nyt kunstværk i Egebjerggård
Grundlovsdag, d. 5. juni, kl.
12.00, indbydes der til fernisering
af nyt kunstværk. Kunstværket
er en udsmykning, af den spanske trappe på Agernstrædet
(overfor pladsen, hvor Propelmanden tidligere var opsat).
Titlen på kunstværket
”Drømmeliv”

er:

Alle er velkommen!
Interview med kunstneren Majken
Zoëga Ramsøy, af bestyrelsesformand Bent Andersen, Egestrædet.
Majken Zoëga Ramsøy, født 1969,
er kunstpædagog og autodidakt billedkunstner. Hun har stået i lære
hos grafiker og kunster Gay Christensen siden 1997, og er undervist
af maler Jens Brammer og billekunstner Charlotte Hoff fra 2000 til
2002. Majken har indtil nu arbejdet
selvstændigt som kunstner, samt
studeret og arbejdet med
børn og unge i æstetiske
læreprocesser. Er herunder
bl.a. kendt for at arrangere
muntre og farverige udstillinger med børns æstetiske
udtryk i et mangefold af forskellige materialer.
Majken siger om sit eget
kunstudtryk: Jeg arbejder
ofte i brydningspunkter mellem modsatrettede tilgange;
dette kan være indenfor den
mere banale og let tilgænSide 16 EGEBLADET

gelige udsmykningsform, til eksistentialisme og ekspressionisme,
samt abstrakte udtryk.
Majken Zoëga Ramsøy forklarer
dette ved, at hun i sine værker tillader sig, at arbejde i flere forskellige
”ismer”, retninger, som f.eks.kan
svinge fra billeder omhandlende
tilværelsens op- og nedture, altså
livets grundlæggende vilkår og værdier i et filosofisk øjemed (under
dette er hun ved at udarbejde en
udstilling af malerier til Søren Kirkegaards angst-begreb). ”Samtidig
med denne tunge og til tider mentalt krævende udtryksform, har jeg
til tider også brug for at udtrykke
det simple, det ukompliceret og det
let tilgængelige. Det er jo også rart
nogen gange at kunne bruge sine
egne levede og oplevede hverdagserfaringer som et mærkbart afsæt
for også at kunne tale enkelt, let
tilgængeligt og uden intellektuelt
omsvøb.”
(Fortsættes på side 18)
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(Fortsat fra side 16)

Det er netop dette udsmykkende,
ornamentale og mere let tilgængelige udtryk Majken Zoëga Ramsøy
har søgt at ramme i kunstværket på
den Spanske trappe i Egebjerg.
Majken siger: ”jeg har med dette
kunstværk hele tiden ønsket, at det
skal tale direkte til beskueren, ikke
op eller ned; ikke kunstner til beskuer, men menneske til menneske. Især fordi kunstværket er opsat i et bybillede, hvor der jo netop
lever mennesker, som omgås hinanden hver dag i alle livets afskygninger.”
Inden Majken Zoëga Ramsøy gik i
gang med forberedelserne til kunstværket, lavede hun en rundspørge
blandt nogle beboere i Egebjerg.
”Jeg har hele tiden søgt at lave et
kunstværk i overensstemmelse
med beboernes ønsker. Det var
svært, da vi jo alle er vældig forskellige og heldigvis har vidt forskellige ideer til kunst og udtryk.
Men én ting jeg bemærkede, var at
mange beboere udtrykte ønske om
flere farver i bybilledet. Meget kunst
i Egebjerg er jo netop afstemt mellem arkitektens og kunstnerens ønsker, altså en overensstemmelse
mellem bebyggelse og udtryk. Her
havde jeg frit valg, til enten at følge
den meget smukke, form- og farveafbalancerede kunst i området, eller
gøre noget helt kontroversielt, hvilket vil sige, at jeg kunne vælge at
lave en udsmykning med stærke og
kontrastfyldte farver, og med nogle
fremtrædende og brydende figurlignende udtryk. Mit valg landede på
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det sidste af flere forskellige grunde.”
”Kunstværket skulle laves i glasmosaik, som i mine øjne lægger op til
at bruge de mange smukke farver,
som de fremstilles i, samtidig ønskede jeg jo også at udtrykke glæde, drømme, fantasi, liv og fællesskabet i en by som Egebjerggård.
En by som jo netop indbyder til sol,
luft, menneskemylder - et socialt
forum. Og så måtte jeg da give slip
på det afstemte og rolige udtryk, da
titlen ”Drømmeliv” byder fantasien
og kreativiteten op til en livlig og
farvefuld dans.”
”Altså har jeg med flere beboeres
ønske om mere farve i kunsten i
Egebjerg, forsøgt i et samspil med
(Fortsættes på side 20)

Egebjerg
Bageri & Konditori
Altid friskt brød
alle dage 06:30 – 17:00
Bestillinger modtages
til jeres store dag
levering kan aftales

44 97 17 48
Indehaver: Nazan Uysal
Egebjerg Bygade 53B

fødselsdag
Vi fejrer 3 års
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Eller bestil: 2
40.- billigere
Kærlig hilsen
ne
Pia og Marian

Chagall nr 2
Egebjerg Bygade 37 B
2750 Ballerup
Tlf. 44 97 01 99

Åbningstider:
Man-torsdag 9.00 - 17.30
Fredag 9.00 - 18.00
Lørdag 8.00 - 13.00
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(Fortsat fra side 18)

mit eget kunstneriske udtryk, at
”forstørre” bygningernes
(Egestrædets bygninger) rolige,
maskuline og æstetiske arkitektur,
ved at lave et kunstværk, som til
forskel, er dynamisk, levende,
spøjst og i det hele taget relateret til
menneskeliv.”
Majken giver en beskrivelse af
kunstværket: Kunstværket er udført
i mosaiksten hentet hjem fra Vicenza i Italien. Flertallet af glasstenene
er med indstøbt bronzestriber, hvidguld, og bølget bladguld. Andre er
hårdt brændte keramiksten og
spejlstumper.
Værket kommer til at bestå af 4 ornamentale figurer, i søheste/
havfrue lignende former med mønster i buede linier og flere spiralbevægelser. Figurerne vil bære præg
af glæde pga. deres positive personificerede udtryk, så som øjne og
munde som smiler, samt deres spirale vridning af kroppene. På trappens sidevægge vil der løbe spirallignende cirkler i forskellige størrelser, som til sidst ender ud i en flyvende fugl – dette for at symbolisere åbenhed, indbydenhed og frihed
til at bestige den spanske trappe og
dermed indtræde i et rum fyldt af
mystik, fantasi og kreativitet.
Kunstværket vil blive opsat i dagene 29. maj til 1. juni, hvor kunstneren vil arbejde direkte på den spanske trappe. Interesserede er selvfølgelig meget velkommen til at
komme og følge opsætningen.
Velkommen!
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Et digt om to små mus.
To sultne, arbejdsløse mus
som boede i et herskabshus,
de borede sig ved vintertid
ved mange timers tavse flid
et højest beskeden hjørnehul
i kælderens loft og stuens gulv
og nåede en lørdagskvæld
ved hjælp af lykketræf og held
og tandens mejsel, kloens hammer
op i familiens spisekammer.
I hyldernes etagehus
lå alt som smager mand og mus
men ak! En steg med lækker spæk
var bag et sølvlåg stuvet væk;
Hver krumme var låst ned,
og lys og levende og fed
lå osten bag en mystisk skal,
en himmelkuppel af krystal,
en blankpoleret osteklokke…
den kan en mus umulig rokke!
Og fatter mus og mutter mus
som havde hjem og børn og hus,
de havde aldrig været så nær
ved paradis-for-mus som her;
Så konen lagde sig ned og grad
mens manden for fra fad til fad,
til han til sidst kom
til toppen, hvor han fandt på disken
en budding duftende af rom,
en søndags-middags-lækkerbisken.
De stakkels to forsultne mus
de holdt en fest i sus og dus,
de åd og drak og sang og lo
til de blev fulde begge to.
Da sagde den lille muntre mus,
Beruset, fjoget og konfus
til konen, som var mæt og dvask
og havde lagt sig til for natten:
Du mutter, sagde han med et smask…
nu går jeg ned og tæver katten!
Mogens Lorentzen

Køb, Salg & Byt
Ridestøvler str. 36, mrk. Aigle, kunstlæder, ny pris kr. 450,00 NU kr.
200,00
Ridejakke str. 10 år, mrk. Equipage,
blå, med skød og aftagelige ærmer,
ny pris kr. ca. 500,00 NU 300,00
Ridehjelm str. 54, kr. 100,00
Drengecykel, mrk. WINTHER, lilla og
gul, velholdt, 18”, pris 450,00
Barnevogn model ODDER incl. indsats , blå, 91 cm. i liggelængde, velholdt, brugt til 1 barn, pris 1.500,00
Henvendelse kan ske til Lone Vester,
tlf. 4466 0292 eller mobil 4041 0137.

GREASE
I anledning af 25- års jubilæum
for SSP-arbejdet i kommunen
har kommunalbestyrelsen inviteret samarbejdspartnere og aktører i de lokale SSP-grupper til
ungdomsskolens teaterforestilling Grease tirsdag den 8. april i
Baltoppen.
Der medvirker 70 aktører i forestillingen, der er resultatet af et
samarbejde mellem 9 ungdomsskolehold der hver arbejder med
deres egen kunstart: kor, solosang, skuespilteknik, dans, musik, kostumefremstilling, sminke,
regi og teknik.
Et spændende samspil med
masser af musik, sang og dans.

GENERALFORSAMLING
EGEBJERG SPORTSKLUB
10. MARTS 2003
Dirigent: Ib Mørk valgtes.
Bestyrelsens beretning blev fremlagt og
godkendt.
Det reviderede regnskab blev fremlagt
og godkendt.
Kontingent og budget:
Kontingentet er uændret:
Udendørs fodbold i sommerhalvåret 75
kr., badminton 250 kr., passive medlemmer 75 kr.
Indkomne forslag: Ingen.
Valg til bestyrelsen:
Næstformand: Flemming Peters genvalgt.
Kasserer: Ingen blev valgt!
Menigt bestyrelsesmedlem: Jan Engblom genvalgt.
Revisorer: Peter Christensen og
Henrik Jensen genvalgt.
Revisorsuppleant: Svend Andersen
valgt.
Eventuelt:
Der er ledige badmintonbaner tirsdage
kl. 20 – 22 og lørdage kl. 8 – 12.
Udendørs fodbold v. Egely torsdage kl.
18.
Afslutningsfest på Skovly 10. maj.
Billardklubben giver også mulighed for
at spille om eftermiddagen i Fælleshuset.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Efterfølgende var der lækkert smørrebrød fra Egely.
Kirsten Heyn
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Mere kultur og fællesarrangementer i Egebjerg
Vi har i Egestrædets bestyrelse snakket meget om, hvordan vi alle kan
være med til at styrke, det for tiden
veldiskuteret emne - mere kultur og
fællesskab i Egebjerg. Vi er derfor
blevet enige om, at prøve på at støtte
dette, ved at få flere beboere aktiviteter og kulturarrangementer i gang i
vores fælleshus ”Glashuset”.
Så kære Egebjerg-borger hvis du eller I går rundt og mangler et sted til at
lave f.eks. en forening eller en hobbyklub for beboerne, så kan der søges i vores bestyrelse om gratis brug
af vores fælleshus på f.eks. en fast
dag om ugen, om måneden etc. Eller
bare til enkelt gang i mellem.
Altså er både børn, unge, voksne og
ældre velkommen til at lave arrangementer eller lignende i huset, dog må
der være en voksen ansvarlig.
Her er nogle forslag til inspiration:
Cafeaftener- foredrag- undervisninghobbyklubber-foreninger- videoaftener for de unge i Egebjerg- børneklub- fællesspisning- osv. Osv.
Alle ideer er velkommen!
Der er dog visse regler for brug af
”glashuset”, der må ikke være indtægt forbundet med et arrangement
og alle som låner huset skal selv gøre rent efter brug.
Vi ser frem til at høre fra Jer!!
Bestyrelsen i Egestrædet.
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TO SYSTEMER
Den megen ballade
på trapper og gange,
i hus og på gade
og verdensestrade den skyldes de mange
som elsker at hade.
Såvel i det små
som det vidtudenvæltske
kan kun de rebelske
få ting til at gå de kætterske få,
de som elsker at elsker.

E-mail adresser
egebladet@egebjerg-ballerup.dk
bent@whost.dk
Egebjerg hjemmeside:
Egebjerg-ballerup.dk

Næste nummer af
Egebladet
kan hentes af afdelingerne
tirsdag den 3. juni 2003.
Sidste frist for indlevering af
materiale til dette nummer er
torsdag den 15. maj 2002.
I 2003 udkommer Egebladet følgende dato’er: 3/6,
7/8, 2/10 og 4/12

Nyttige telefonnumre

Annoncører:
Egebjerg Bageri
!4497 1748
RIX Flytteforretning
!4491 0088
Advokat Lene Tell
!4466 3355
Ballerup Dyreklinik
!4465 2722
Arbejdernes Landsbank !4466 8877
Revisor Ejvind Vesterager !4497 5510
Sivas Kiosken
!4468 9755
Le Fiesta
!4466 4544
Salon AXA
!4465 4887
Chagall nr. 2
!4497 0199
Hareskov Cykler
!4498 0603

Børnehaven Blæksprutten !4477 1638
Børnehaven
Egebjergvang 231
!4477 1690
Børnehaven
Egebjergvang 233
!4477 1640
Børnehaven Ræven
!4477 2223
Børnehuset
Skotteparken 3
!4477 3290
Egebjerg børnehus
!4477 1675
Fritidshjemmet
Det Blå hus
!4477 1690
Fritidshjemmet
Agernhaven 2 K
!4477 2787
Rosendal
!4477 1718
Egebjergskolens SFO I
!4477 1710
Egebjergskolens SFO II !4477 3977
Egebjergskolen
!4477 3370
Fritids- og Ungdomsklubben Nordbuen
!4477 2077

Institutioner:
Café Egely
!4477 2054/4477 2053
Vuggestuen Fuglen
!4477 1606
Vuggestuen Papegøjen !4477 3260

Er din lokale glas- eller papircontainer fyldt, så ring til
Renovationsafd.
!4477 2359

Fællesvirkets sekretariat:
Søren Andersen
!4468 9224
Henning Wittus
!4497 7441

Hul i økonomien?

´

Flere penge til dig selv? Få et gratis og uforpligtende ØkonomiEftersyn. Lad os sammen gå din økonomi igennem.
Ofte viser der sig nye muligheder for luft i økonomien. Et
ØkonomiEftersyn tager ca. 1 time. Det kan blive din bedste
timeløn nogensinde. Ring og aftal en tid med os!
Din økonomipartner

ARBEJDERNES LANDSBANK
Centrumgaden 35, 2750 Ballerup. Tlf. 44 66 88 77.
E-mail: 5339@al-bank.dk
Webadresse: www.al-bank.dk
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2003

Året rundt i
Egebjerg

Fredag d. 11. April: kl. 18:30
Fællessang i Teglværket, Egebjergvang 85
Torsdag d. 15. Maj:
Sidste frist for aflevering af artikler til Egebladet
Tirsdag d. 3. juni:
Egebladet udkommer.
Torsdag d. 5. Juni:
Fernisering af nyt kunstværk i Egestrædet.
Lørdag d. 14. Juni: kl. 14 - 16
Plænekoncert i A/B Egebjerggård
Søndag d. 15. Juni:
Orienteringsløb for alle - se side 12
Mandag d. 23. Juni: kl. 19
Sankt Hans arrangement

Alle tirsdage: Husmenighed i Egebjerg Bygade 2, 1.
Alle tirsdage: Ældreidræt i Egebjerghallen kl. 10:30 -12:00
Alle torsdage: Arrangementer i Varden (se side 14)

Foreninger mm.
Egebjergs Grønne Fingre, Betina Wishoff
SSP, Arne Møller (skole)
Ældreidræt, Lise Riise
Aktivitetscentret Varden, Halfdan Hansen
Kulturhistorisk Forening for Egebjerg og Omegn
Skp-Teamet, Basen
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44 68 90 03
44 77 33 70
44 66 12 62
44 97 70 09
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44 77 21 66

