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Så gik.
Kim Lander fra GO.
P-vagter vedtaget i Ballerup.
Endnu en butik lukker.

18. ÅRGANG

Hvad gør vi ved butikslukningerne.
Frisør butikken Chagall lukker ved
udgangen af april i år.
Det er den 3. butik i vores hovedgade, der må dreje nøglen om.
Marianne Sacht, som har haft butikken i 15 år siger, at det er umuligt at
få det til at løbe rundt med den husleje, der kræves for disse erhvervslejemål.
Hun har, som flere af de andre butiksejere forsøgt at forhandle sig frem til
en fornuftig husleje, men meget tyder
på, at ejerne af butikkerne hellere vil
lade dem stå helt tomme, end at tjene
lidt mindre.
Det er da mærkeligt!
Når man har en vare, der ikke kan
sælges, så forsøger man normalvist,
at sætter prisen ned, for at få gang i
salget, og sikre sig mod et tab af hele
sin investering. Det gælder tilsyneladende ikke når varen er erhvervsAnsv.red:
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lejemål i Egebjerg Bygade. Her har
ejerne snart 3 tomme butikker, som
ikke kan lejes ud. En af årsagerne er
den tårnhøje husleje. Men i stedet
for at sætte lejen ned, vælger udlejer
bare at kalkulere med et tab.
Hvem mon finansierer dette tab?
Egebjergbygade er vores hovedgade.
Hele ideen med denne gade er at
den udgør kernen i vores by. Til sådan en kerne er butiksliv omdrejnings
punktet.
Fællesvirket har spurgt kommunen
om hjælp, men det ligger uden for
deres område og de er heller ikke
interesseret i selv at leje nogle af
lokalerne.

Kan vi få lov til at udsmykke de
tomme butikkers vinduer med kunst
fra lokale kunstnere?
Eller, måske har du nogle ideer til,
hvad man kan gøre, for at Bygaden
ikke ender som en spøgelsesgade,
med tomme butikker, som signalerer
et forladt område.
Har du nogle ideer så send dem
straks til Fællesvirket på egebladet@
egebjerg-ballerup.dk
Når vi har samlet op på ideerne, vil
Fællesvirket indkalde til en snak om,
hvordan vi sikre os, at vi stadig kan
have en levende og attraktiv Egebjerg Bygade.

Regnskab,
moms og skat
for personlige
virksomheder
og små APSer,
solcellerregnskab samt
personers dialog med Kommunen og Skat over Nettet.

GM Regnskab,
Gert Melgaard HD (R),
Egebjergvang 81,
2750 Ballerup,
Mobil 24 27 28 40

Så spørgsmålet er nu, kan vi selv
gøre noget?
Er det for eksempel muligt, at flere
kan leje en butik i fællesskab?
Kan vi etablere flere butikker i en?
Udgiver:

Fællesvirket
Agernskrænten 33
2750 Ballerup

Telefon: 44 68 92 24
E-mail:

egebladet@egebjerg-ballerup.dk

Oplag:

1.100 eksemplarer

Egebladet udgives af Fællesvirket. Synspunkter udtrykt i artikler, hvor forfatterens navn er
angivet, deles ikke nødvendigvis af udgiveren.
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FÆLLESVIRKET
for Egebjerg Bykvarter

31. dec. 2014

Årsregnskab for året 2014
Indtægter:

kr.

Medlemsbidrag
Annoncer
Diverse indtægter
Renter

54.180,00
10.080,00
26.500,00
114,07

Egebladet, tryk
Egebj. Fælleshus
El-forbrug i skur
Familiemarked
Fastelavnsfest
Forsikring
Gaver
Hjemmeside
Kontorleje Glashuset
Kontorhold
Mødeudgifter
Sankt Hans Fest
Teglværkssøen
Div. Udgifter

18.750,00
2.150,00
610,88
900,00
3.974,90
1.365,00
682,50
807,50
1.500,00
1.340,25
1.316,14
26.999,50
13.123,12
5.231,60

Indtægter i alt

90.874,07

Udgifter i alt

78.751,39

Årets resultat
Overført fra 2013
Overført resultat

12.122,68
35.873,08
47.995,76

Bilag gennemgået og kontrolleret.
Bankkonto er afstemt og fundet i orden.
Kasserer:

Revisor:

Kirsten Christiansen

Gert Melgaard

Formand:

Så blev Fællesvirkets årsregnskab for 2014
afsluttet og revideret.
Der er ikke de store ændringer i den
almindelige drift, hvor vi bruger de
flere penge på Egebladet og de store
arrangementer: Sankt Hans og Fastelavnsfesten.
Der er diverse indtægter på 26.500
kr., men det er penge som vi har
modtaget af forskellige fonde.
Disse penge er bundet til blandt andet udtyndingen omkring af Teglværksøen, som også ses i regnskabet
under udgifter.

I år vil resten af disse penge blive
brugt på blandt andet en oplevelsesbro i Teglværkssøen, hvis vi får de
fornødne tilladelser m.v..
Alt i alt et godt regnskab, som ikke
kræver højere kontingent.

Egebjerggårds
bedste spisested.
Pizzaer, sandwich,
burgere og buffet og
meget andet hver
dag.
KOM OG SPIS PÅ
SELVE STEDET ELLER RING PÅ
44 66 45 44 ELLER
44 66 80 35 ELLER GÅ PÅ VORES HJEMMESIDE OG
BESTIL
http://www.lefiesta-pizza.dk/

Ole Andersen
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To ture med Ballerups naturvejleder.
AFTENTUR I ÅDALEN.
Ballerups naturvejleder inviterer til en
aftentur i Ådalen i samarbejde med
den lokale Hjerteforening.
DET FOREGÅR TIRSDAG D. 28.
APRIL MELLEM KL. 18:00 – 20:00.

foregå på stier og med stop undervejs.
OBS OBS:
Max 50 deltagere og tilmelding er
nødvendig på tilmeld.hjere@gmail.
com

Alle mødes ved Larsbjerggård – Harrestrupvej 128.
Det åbne landskab sydvest for Skovlunde byder på både vådområder,
fugleliv, motionsruter og et kig til
Vestskolen.
På denne aftentur ser vi nærmere
på natur- og fritidslandskabet i Harrestrup Ådal. Turen på ca. 5 km vil
FIND VEJ I HARRESTRUP ÅDAL.
Ballerups naturvejleder inviterer til
orienteringsløb og andet i Harrestrup
Ådal i samarbejde med DGI.

www.ballerup.dk/naturvejledning og
hent app’en TravelTales hjemmefra.
Du kan læse mere om ”Find vej i” på
www.findveji.dk

DET ER LØRDAG D. 25. APRIL
MELLEM KL. 10:00 og 13:00.
Alle mødes ved Larsbjergsgård –
Harrestrupvej 128.
Kom og prøv orienteringsløb og
andre aktiviteter med det nye ”Find
Vej i” projekt i Harrestrup Ådal. Hele
familien kan være med.
Se nærmere program for dagen på
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Fastelavn i Egely
Bang, bang i et par timer. Der var
ligeså mange knald på tønderne, som
der plejer, men på grund af skolernes
vinterferie var antallet af deltagere
nærmest halveret.
De omkring 40 børn der deltog i selve
tøndeslagningen fik til gengæld mange flere slag på tønden for pengene
og jeg håber ikke, at de havde alt for
ondt i hænderne dagen efter..
Fastelavn flytter sig hvert år, da den
ligger 7 uger før påske og jeg tror,
at det er første gang den ligger prik i
skolernes vinterferie.
Til næste år ligger fastelavn på d. 07.
februar, så her kan der også blive

problemer, men selv om vi var få var
det meget hyggeligt.
”GO” havde i år været med til at planlægge fastelavnsfesten og de havde
lavet en lille skattejagt rundt i Egely.
Når man var færdig med jagten
kunne man deltage i en konkurrence,
hvis man svarede på nogle få spørgsmål. Det blev en ret stor succes, hvor
flere end 30 udfyldte skemaerne.
Fællesvirket takker Egely og dets
personale, for at vi stadig kan bruge
deres faciliteter til fastelavn.
Samtidig takker vi de lokal spejdere
fra Det Dansk Spejderkorps for den
hjælp de hver år yder til Fastelavn.
Nyd billederne fra festen her i bladet
– flere snapshot kan ses på Egebladets fotografs hjemmeside på:
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http://www.sdandersen.com/
p320312718
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Så gik!
Hvor skal kommaet stå i dag?
Jeg vil tage et ridt i de grønne skyggers land, og I kære læsere må gerne
følge med. Men klæd jer varmt på, for
vinden er skarp. Dette ridt vil blive på
Apostlenes heste.
Inden vi begiver os af sted, har
vårvindene suset hen over de store
vidders land, men er nu vendt tilbage
med en blidere ømhed. Men lad os
ikke narre. Forude flagrer de kolde
østenvinde – måske hidkaldt fra de
Russiske Stepper? Ja, hvem ved?
Men nu vil jeg bede østenvinden tage
os med til 1929. Netop den dag sad
vi og svedte på grund af, at vi skulle
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skrive en genfortælling. Det var jo
eksamen, hvor alle sognerødderne
var til stede og skulle bedømme
resultatet.
Da min genfortælling var blevet læst
af en af rødderne, blev han stille et
øjeblik, hvorefter han roste mig med
ordene: ”Den er rigtig – og du har fået
det hele med”. Jeg blev glad. Han gik
videre med ordene: ”Men du mangler
et komma, så den kan ikke godtages”. Jeg satte mig i et hjørne og
græd så bitterligt. Jeg glemmer aldrig
denne hændelse, som udmøntede
sig i, at jeg var barn af en arbejderfamilie. Som følge deraf, det store skel
mellem arbejderbørn og gårdmands-
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VARDENS april
Torsdag d. 09.04, kl. 13:00

BANKO dørene åbnes kl. 12:00

Torsdag d. 16.04, kl. 13:00

Gørtil og Erik spiller

Torsdag d. 23.04, kl. 13:00

Karina viser forårstøj

Torsdag d. 30.04, kl. 13:00

Vi spiser sammen

HUSK!
Varden holder sommerferie i fra maj måned til og med august.
børn.

enkelte lejemål.

Men da jeg blev atten år, besluttede
jeg mig for at finde en anden form for
arbejde. Så blev der da ikke kostet
rundt med mig fremover! - Grunden
til denne beretning er, at der for tiden
tales meget om, hvor kommaet skal
sættes.

På hjemvejen fra vores tur lader vi
hestene foretage en drejning, så vi
kan få endnu en oplevelse, inden de
skal sættes i stald. På en skrænt i
en villahave er hele skrænten fyldt
med erantis og vintergækker. Det er
et pragtfuldt skue, som vi ikke kan få
nok af.

I dag 12. marts gik jeg en lang tur
nede ved den smukke sø sidst på
eftermiddagen. Der var enkelte roere
på søen. Vi nærmer os kl. 17, så jeg
vender næsen hjemad til lidt aftensmad. I disse dage er der stor aktivitet
her, der graves og graves… Vi skal
fremover have fjernvarme fra Vestforbrænding. De påstår, at vi kan spare
på forbruget. Vores varmeanlæg er jo
af ældre dato. Så vi ser frem til nogle
besparelser, men det vil vise sig hen
ad vejen på varmeudgiften for de
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Så vi mødes igen torsdag d. 03. september.
Jeg ønsker alle en rigtig dejlig sommer og på gensyn til september.
Sonja, formand

Men kære læsere: Nu venter vi på
de næste forårsbebudere, nemlig
anemonerne i skovbunden. Og til slut
det store gennembrud med de nyudsprungne bøge.
Men nu tror jeg, at hestene er både
trætte og tørstige, så lad dem drikke
af den lille bæk, der klukker så sagte.
De bedste ønsker for vores nye forår.
Poul Gustavsen
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GO MØDE I GLASHUSET D. 17. MARTS OG
INTERVIEW MED KIM LANDER

Café Egely
et godt spisested
for byens pensionister.
Nyd en god kop kaffe.
Mød andre pensionister

8 personer er forsamlet rundt om bordet, der er en livlig debat, hvad kan
GO blive til og hvor vi står nu.
Nogle unge fra klubben vil meget
gerne have et fristed for de 14 -18
årige.

rangementer, som en Egebjerg Gade
festival i begyndelsen af juni og senere den årlige Sankt Hans fest. Her
synes alle, at der var bedst, hvis man
kunne bruge lokale bands og lokale
talere.

Et sted, hvor de bare kunne hænge
ud om sommeren – evt.et telt eller
et skur. Der er en livlig debat. Skal
de unge selv styre det, eller skal der
voksne til? De unge mener, at de
selv kan styre et sådant projekt. Men
da ingen har erfaring med sådan et
projekt, bliver der foreslået, at man
her i forsommeren kan lave et par
”Hæng ud” arrangementer på et par
timer lige efter skoletid. Mads og
Emil vil arbejde videre på denne sag.
Gruppen kunne også godt tænke sig
en skater bane. Alle ved, at det ikke
er noget der kommer lige her og nu,
men det er godt at have nogle visioner og noget arbejde med på den
længere bane.

Lige her og nu, er der allerede gang
i flere projekter som er af mindre
karakter og som står klar til at komme
ud over rampen.

Der bliver også diskuteret større ar-

Det drejer sig om et stjerne løb for
børn for børn og voksne.
DET STARTER FØRSTE GANG
LØRDAG D. 11. APRIL KL. 13:00
OG VARER 1 – 2 TIMER
MAN MØDES VED TÅRNSØEN.
ALLE KAN DELTAGE OG DET ER
GRATIS.
Man kan se mere på GO’s hjemmeside, www. go-egebjerg.dk som
lige er blevet startet op med støtte
fra Fællesvirket. GO har også sin
egen facebook side, der hedder GO

Også mad ud af huset.
Åbningstider:
Mandag-fred. Kl. 11 - 13:00
Lørdag - sønd. Kl. 11:30 - 13
Varm mad 11.00-13.00
Egebjerg Bygade 34
4477 3095
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Egebjerg, hvor man kan melde sig til
løbet.
Efter mødet havde Egebladet et
interview med Kom Lander som en
af initiativtagerne til GO-Egebjerg.
På spørgsmålet om, hvad ideen
egentlig er med Go, svarer Kim
- At det først og fremmest er for at
skabe mere aktivitet og flere sociale
arrangementer i Egebjerg området.
Han fortsætter, vi vil gerne skabe et
netværk, hvor alle aktive fra 0 til 100
år kan hjælpe hinanden med at få
gang i området til gavn for borgerne
og dem der laver aktiviteterne.
Det kan være, at en fodboldsklub ønsker at få flere unge medlemmer og

derfor gerne vil lave et arrangement i
egebjerg, så er det at netværket skal
træde i funktion og hjælpe fodboldklubben med at få de rigtige kontakter
og hjælp til at gennemføre arrangementet.
Jamen er det ikke det vi har Fællesvirket til?
På det spørgsmål svarede Kim, GO
er blevet startet sammen med Fællesvirket og vi arbejde tæt sammen.
Fællesvirket har bare en mere spids
organisation og det vi vil, er at skabe
bredte. Så Fællesvirket vil fortsætte
med at være Egebjergs samarbejdspartner i forhold til kommunen, mens
GO mere vil tage sig af det sociale liv

EGEBJERG KIOSKEN
Online Tips og lotto
Slikposer - kr. 10 Bagerbrød
Blomster og planter
Apotekerudsalg
Post Danmark og
GLS pakker
Egebjerg Bygade 37A

Telefon 44 68 97 55

Åbningstider: Mandag - torsdag 8:00 - 21:00
Fredag og lørdag 8:00 - 22:00
Søn– og helligd. 8:00 - 21:00
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i vores dejlige kvarter.
Så Fællesvirket og GO supplerer
hinanden
Er der noget der ikke er gået som i
håbede?
-Desværre har det været svært at få
erhvervslivet og institutioner i tale.
Jeg tror ikke rigtig, at de forstår, hvad
GO kan bruges til? Vi arbejder dog
videre med at få kontakt til dem for
det er vigtigt at de er med.
Kan du afsløre, hvilke andre arrangementer der arbejdets med her og
nu?
- Vi starter op med Stjerneløb allerede her d. 11. april. Så har vi en
aftale med en som gerne introducere
Mindfulnes for Egebjerg borgerne
ude i det fri. Mindfulnes er en form for
meditation og yoga og hun vil gerne
vise, hvad man kan med mindfulnes.
Det vil ske et par gange om måneden ved Tårnsøen når det bliver lidt
varmere.

med Fællesvirket og Danmarks
Naturforening. Der er også et projekt
om fugleredekasser. Så der er fuld
gang i det hele”
Hvem kommer med ideerne og
hvordan kommer man i kontakt
med GO?
”Ideerne skal komme fra beboerne i
området. Det kan være ønsker om at
afholde koncertér, udstillinger, opstart
af nye foreninger alt er muligt. Der
er ingen begrænsninger, så længe
det er noget der gavner det sociale
samvær i Egebjerg.
I den kommende tid vil GO gå på
gaden ved Netto med Flyers og andet
materiale.
Ellers afholder GO møde alle tirsdage i lige uger i Glashuset fra kl.
19:00 og alle er velkomne.

Vi er også i gang med at lave en
aftale med en fransk maler der vil
komme og male med børn og voksne
et par gang om måneden.
Så arbejdes der på at arrangeret et
månedligt bytte og loppemarked ved
p-pladsen ved Egebjergskolen.
Ud over det arbejdes der med at
forskønne området blandt andet igennem ”Mission Possible 3”,som afholder forskønnelsesdag (affaldsindsamling) søndag d. 19. april, i samarbejde
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Økologisk Fællesskab spirer i Egebjerg
Vi er en gruppe beboer der har taget
initiativet til at starte et lokalt fødevarefællesskab i Egebjerg. Formålet er
at aftage lokal økologisk produceret
frugt og grønt af høj kvalitet til billige
penge.
Fra Jord til bord
I dag er det oftest svært at finde
grøntsager i butikkerne som ikke har
været vidt omkring inden de lander
på hylden. Det giver jo ingen mening
at købe økologiske grøntsager fra
Sydeuropa, når vi kan få billigere
vare fra midt og Nordsjælland, der
er et langt sundere og klimavenligt
valg. Vi arbejder ud fra devisen fra
Jord til bord, hvor vi i samarbejde
med sjællandske landmænd formidler
økologisk, sæsonorienteret og lokale
fødevare til medlemmerne. Vi driver i
fællesskab foreningen på frivillig basis og undgår således alle fordyrende
mellemled.
Efterlyser flere kræfter
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Håbet er at få så mange med i foreningen, så vi 1 gang om ugen kan
mødes og pakke grøntsagerne ned
i poser til medlemmerne. En pose
kommer til at koste omkring 60,(lille)/ 100,-(stor), og medlemmerne
arbejder frivilligt et par timer om
måneden. Det kan for eksempel være
at pakke grøntsager, udlevering af
ugens pose, kontakt til lokale landmænd, holde regnskab, sy stofposer,
stå for arrangementer eller sende

nyhedsbreve ud med opskrifter.
Har du/i lyst til at hører mere om det
spirende økologiske fællesskab i
Egebjerg inviterer vi til et uformelt
møde:
Torsdag d. 23 April kl 17 -?.
i Glashuset, Agernskrænten 33,
Børn er meget velkommen, og vi
byder på økologisk brød, kaffe, te og
saftevand.
Vil du høre mere om initiativet, så
er du velkommen til at ringe på
26145891, sende mail til ballerupff@
gmail.com eller læs mere på Facebooksiden. www.facebook.com/ballerupff
Læse om andre etablerede Økologiske fællesskaber her:
Roskilde
www.røff.dk
Københavns Fødevarefællesskab
www.kbhff.dk
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FANTASTISKE INDSAMLINGSRESULTAT I BALLERUP
Det er fantastisk flot, at den fælles
indsats af både givere samt frivillige
indsamlere og koordinatorer for hele
Ballerup på 58.035 kr. betød, at vi
samlet set kom ind på en 3. plads i
Landsresultatet - som i år er dedikeret til kvinder i fattige lande med det
overordnede formål:
StopSult
Emilie og jeg indsamlede selv i Egebjerghuse og på hele Egebjergtoften.
Vores resultat blev 1.831,50 og vi
ville gerne kunne sige supertak til de
mange glade givere på årets første,

rigtige forårsdag.
Jeg fløjtede og sang om kap med
fuglene på C.V. Jørgensen/Kasper
Winding og Sanne Salomonsens
sang Jeg har det hele, lidt til og meget mer`
Alle bidrag tæller, både
små og store. Det blev en
rigtig god dag!
VIL DU HJÆLPE KRÆFTENS BEKÆMPELSE PÅ DERES INDSAMLINGSDAG.
Søndag den 12. april går tusindvis
af indsamlere på gaden i forbindelse
med Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. I år fejrer indsamlingen
30 års fødselsdag og kan glæde sig
over, at frivillige siden 1986 har gået,
hvad der svarer til 47 gange rundt om
jorden og indsamlet mere end 650
mio. kr. til kampen mod kræft.
I Ballerup er opbakningen til Kræftens
Bekæmpelses landsindsamling altid
stor. Det fortæller Dorthe Abel der er
leder af landsindsamlingen i Ballerup:
Alle kan melde sig som indsamler til
Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2015. Unge under 18 skal
gå to og to, mens børn under 13 skal
følges med en voksen.
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Meld dig som indsamler på 7012
2015 eller gå ind på www.indsamling.
dk

Parkeringskontrol - nu eller aldrig?
Kommunalbestyrelsen vedtog d. 23.
marts, at indføre parkeringskontrol
ved Parkering Nord(PN). TMU har
med Helle Tiedemann(A) som motor,
arbejdet nogle år på(bl.a.), at forme
et anvendeligt parkeringsmiljø i både
den erhvervsmæssige, som den offentlige del af kommunen.
Efter pres bl.a. fra bl.a. "Fællesvirket", tog TMU så tyren ved hornene
i efteråret 2014, og valgte PN som
samarbejdspartner til en åbenbar
nødvendig parkeringskontrol.
Da blev der aftalt en foreløbig kontrakt om en 3 årig prøve periode,
men af hensyn til skeptikerne, er
det vedtagne, lidt diffust blevet til
en 1 til 2 årig periode. Det var kun
Tom Nielsen(A) der var lodret imod,
medens enkelte medlemmer af kommunalbestyrelsen som ikke var just
begejstrede, alligevel stemte for.
Tilbage står så godkendelsen fra
Rigspolitiet, og ikke mindst at PN
vil acceptere en kortere periode
end de 3 år - og det er her overskriften "Parkeringskontrol - nu
eller aldrig" henter sin inspiration.
Borgmester Jesper Würtzen konstaterede nemlig , at punkt 13 på
dagsordenen(parkeringskontrol) var
vedtaget, men hvis PN ikke vil god-

tage en 1 eller 2 årig periode, opstår
der en ny situation!
Så husk, følg nøje med i Ballerup
Bladet, og spar mange for irritation,
og dig selv for en bøde!
Egebladets nu parkerede reporter:
Svend-Erik Bregninge

BALLERUP
DYREKLINIK
Egebjergvej 84

VED D YRLÆGERNE
Lis Hartmann og Mads Bo Jensen

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

44 65 27 22
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RADIO
BALLERUP
Hør lokalradioen på
90.2 MHz og hos YouSee
98.8 MHz
netadresse
www.radioballerup.com

Næste nummer af Egebladet
Egebladet udkommer primo
Februar, April, Juni, August,
Oktober og December.
Sidste frist for indlevering af
materiale er d. 18 i alle
ulige måneder.
Mvh
Redaktionen
E-mail adresser:
egebladet@egebjerg-ballerup.dk
S.d.andersen@post.cybercity.dk
Egebjerg hjemmeside:
www.egebjerg-ballerup.dk

Nyttige telefonnumre
Fællesvirkets sekretariat:
Ole Andersen
4466 5052
Søren Andersen
4468 9224
Kirsten Christiansen
2812 7200
Svend-Erik Bregninge
4465 4175
Annoncører:
Ballerup Dyreklinik
Arbejdernes Landsbank
Egebjerg Kiosken
Frisør Chagall
Søstrenes begravelses f.
Hårstudiet		
Hareskovens cykler
Landergruppen
Hudplejeklinik

4465 2722
3848 3039
4468 9755
4497 0199
4070 7848
4464 6282
4498 0603
4491 0910
4465 0016

Institutioner:
Café Egely
Vuggestuen Fuglen
Børnehuset Ved Skoven

4477 3095
4477 1606
4477 1890

Børnehaven
Egebjergvang 231
Børnehaven
Egebjergvang 233
Børnehaven Ræven
Egebjerg børnehus
Fritidshjemmet
Det Blå hus		
Fritidshjemmet
Agernhaven 2 K
Rosendal		
Egebjergskolens SFO I
Egebjergskolens SFO II
Egebjergskolen
Fritids- og Ungdomsklubben Nordbuen

4477 1690
4477 1640
4477 2223
4477 1675
4777 1690
4477 2787
4477 1718
4477 1710
4477 3977
4477 3370
4477 2077

Ballerup politi		
4386 1448
Du ringer til Albertslund politi og beder så om at blive omstillet til
Ballerup Lokalpoliti.

Er din lokale glas- eller papircontainer fyldt, så ring til
Vestforbrænding - kundeservice 8020 8030

Der er ældreidræt i
Egebjerghallen hver torsdag kl.
14:15 -16:00

Ældreidræt i
Egebjerghallen
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2015

Året rundt i
Egebjerg

AKTIVITETSKALENDER 2015
Lørdag d. 11. april kl 13
Søndag d. 12. april

Søndag d. 19. april kl. 10:30
Søndag d. 19. april kl. 14:00
Torsdag d. 23. april kl. 17:00
Lørdag d. 25. april kl. 10
Tirsdag d. 28. april kl. 18
Søndag d. 07.juni kl. 10

ved Tårnsøen GO afholder stjerneløb for voksne og børn
Vær indsamler til Kræftens Bekæmpelses indsamlingsdag ring 7012
2015 eller gå ind på www.indsamling.dk
ved Glashuset Forskønnelsesdag
(affaldsindsamling)
Fernisering ved Buepladsen
i Glashuset møde om Ballerup
Fødevareselskab
Med Naturvejlederen i Harrestrup
Ådal – se i bladet
18 Med Naturvejlederen på aftentur
i Ådalen – se i bladet
ved Ballerup Rådhus Årets store
cykeldag

Torsdage: Senioridræt i Egebjerghallen kl. 14:15 -16:00
Alle tirsdag i lige uger: i Glashuset kl. 19:00 GO holder møde
Alle torsdage kl. 13:00: Arrangementer i Varden.
Foreninger mm.
Egebjergs Grønne Fingre, Kirsten
SSP, Gitte Krogh Egebjergskolen		
Senioridræt, Anders Dalgaard			
Aktivitetscentret Varden, Sonja Hansen
Egebjerg Sportsklub Henrik Jensen

		

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

2327 1021
4477 3370
5155 4714
4497 7914
6017 1953

