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Fællesvirkets 10 års jubilæumsgave til alle i Egebjerg.
Lørdag d. 13. september ved mørkes frembrud viser Fællesvirket den danske film ”Små ulykker” i mellem murene.
Det sker på et 104 m2 stort lærred.
Man skal bare møde frem med en stol, et tæppe eller hvad
man har lyst til og nyde filmen ude i det fri.
Der vil selvfølgelig være salg af forskellige forfriskninger
før og under forestillingen.
Læs mere om filmen på denne net adresse:
http://www.smaaulykker.dk/
Hold øje med vores egne nyheder: http://www.egebjerg-ballerup.
dk/nyheder.htm her kan du læse om evt. ændringer m.v..
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Kunstdebatten raser i Egebjerg.
Propelmandens bortflyvning og
”den hovedløse kvindes” genopståen ved Buehuset, har skabt røre
og debat.
Ikke alene i Ballerup Bladet, men
også i Københavns radio og i TV
Lorry kunne man se og høre om de
kvaler det har givet for såvel borgere som for kommunen, at finde en
passende afløser for Panamarenkos skulptur.
29 beboere har klaget over, at man
vil opsætte denne skulptur,
”Villetaneuses Sejr” (Den hovedløse kvinde) af Césars, som de finder
upassende for pladsen. I stedet for
vil de gerne i dialog med kommunen om et andet kunststykke, som
kan pryde pladsen.
I Fællesvirket har vi ikke været involveret i denne debat om, hvad
der er passende. Det er ikke fordi vi
ikke mener, at det er vigtig at diskutere, hvilke kunst der skal være i
vores område – tværtimod.

kommunen havde involveret os i
debatten, om hvad der skulle ske
efter Propelmandens bortflytning.
På den anden side, tror jeg ikke, at
vi i Fællesvirket er klar til en sådan
diskussion.
Det kræver forberedelse og viden –
hvad kunne vi have fået i stedet for,
hvordan kunne kontrakten med
Louisiana have set ud, hvem skal
bestemme, hvad der er kønt eller
grimt, skal kunststykket være sigende eller bare smuk og ikke mindst,
er det dem ser bor ved skulpturen,
der skal bestemme eller er det os
alle i Egebjerg ???
I Fællesvirket er vi derfor meget
glade for det initiativ der er i gang,
med at skabe en kunstforening her i
Egebjerg.
Jeg håber, at en sådan forening
kan danne rammen om forskellige
kultur udstillinger m.v., ture ud i
kunstlandskabet (måske til Louisiana for at bese Propelmanden) og
andre kulturelle arrangementer.

Vi kunne godt have tænkt os, at
Ansv.red.: Bent Andersen
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(Fortsat fra side 2)

NY INDEHAVER.

Mød frem til det forberedende møde for kunstforeningen og vær med
til at skabe grundlaget for, hvad foreningen skal beskæftige sig med .
Mødet finder sted:
TIRSDAG 19 AUGUST KL 20
I GLASHUSET,
AGERNSKRÆNTEN 33.

Søren Andersen
Fællesvirket

RIX
Flytteforretning
Ballerup – Skovlunde
Flytning - pakning og
Møbelopbevaring

44 91 00 88
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Egebjerg bageri og konditori
har i juni måned skiftet indehaver.
Den tidligere indehaver Nazan Ulysal har sammen med
sin mand overtaget faderens
bageri i Rugvænget, og har
derfor solgt forretningen på
Egebjerg Bygade til Øzlem
Kargin.
Den nye indehaver vil køre
forretningen videre uden ændringer.
Det er fortsat bageriet i Rugvænget der leverer det gode
brød, der kendetegner kvaliteten af Egebjerg bageri og
konditori.
Fællesvirket byder Øzlem
Kargin velkommen til Egebjerg.

”SÅ GIK” - Aftenen i Nyttehaven!
Varmen har holdt sit indtog –
afgrøderne må have tilført
vand- men ellers har de det
godt. Den lette vind som lister
hen over det hele får grønkålen
til at nikke til selleri og porrer.
Kartoflerne vokser stadig. Men
fra at være en lille fin størrelse
vokser de sig store – ( for til
sidst at ende som en varm kartoffel).
Nyttehaven ligger ved en sø –
hvori svanen svømmer med sine unger. En rigtig hidsigprop
er ham svanefar – han hvæser
i tide og utide. Skønt vi fodrer
dem med gammelt brød, hvæser han alligevel. ”Han burde
skamme sig.” Jeg synes han
hvæser mere i denne uge –
hvor bageren har ferie? Måske
er det bare indbildning, han
kan jo bare stikke næbet ned i
dybet hvor hans føde jo er.
Søen er omkranset af tætte buske og store træer. Sivene hvisker i den lune sommeraften –
ja de hvisker om kap med nattergalens smukke triller her i
maj måned. Dette sted er et
sandt eldorado – en tidlig morgen, eller en sen aften medens
solen går ned.
En aften spandt en edderkop
sine blanke tråde hen over mi-

ne bukseben – medens jeg
stod og spiste min mad.
Pludselig lød der et sus og
Spurvehøgen slog ned på et
bytte i søens udkant – medens den nedadgående sols
stråler blev kortere. Andemor
trak hurtigt sine dunede unger ind i det tætte krat.
Jeg nød den opgående sols
varme en tidlig morgen, hvor
næsten alt var stille.
En tæt dis lå over den smukke sø og fremkaldte en eventyrstemning – hvori jeg anede
feernes tidlige morgendans
gennem disen.
En spætte trommede i takt til
den slørede dans – medens
de små krusninger slog mod
søens bred som bløde paukeslag.
Fortryllelsen bliver ophævet
jo højere solen kommer på
himlen. Lydene bliver stærkere – nye kommer til – alt som
morgenen for alvor bryder
gennem disen.
En frodig og grøn hilsen fra
nyttehavens sunde rækker af
kål – salat – hindbær og en
masse andre dejlige urter.
Poul Gustavsen
Egebjerghaven 49
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BERSÆRKERGANG

NABOHJÆLP

En bersærk var en oldnordisk
kriger, der i et anfald af raseri, bersærkergang, fik vældige
kræfter. Beskrivelserne antyder, at den må have stor lighed med forgiftningssymptomerne ved indtagelse af alkaloidet amanitin; forskere har
derfor fremsat den teori, at
man før kamp drak et afkog
af fluesvamp (Amanita).
Tilsyneladende har vi i Bykvarteret oplevet resultaterne
af moderne bersærkergang.
Fluesvampene er nok afløst
af andre rusmidler, og fjenderne er ikke så farlige mere,
men man har da blandt andet
nedkæmpet flere skraldestativer, raseret en lejlighed og
smadret ruden i en terrassedør. Uden at man selv er
kommet til skade.
Det er da godt, at de moderne bersærker forstår at beskytte sig så effektivt i kampen mod nutidens fjender.

Det kriminalpræventive Råd
udsender mange forskellige
pjecer med gode råd om
hvordan man sikrer sit hjem
og sine ejendele bedst muligt.
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Pjecen om nabohjælp giver
mange gode oplysninger om
hvordan naboer ved ferie og
fravær kan hjælpe hinanden
og derved gøre det hele mere
sikkert.
Pjecerne kan fås på bibliotekerne.

NATSVÆRMERI I JONSTRUP NATURPARK
Fredag den 22. august kl. 21 til 23.
Tag med ud i naturområdet ved Jonstrup og oplev nattens insekter. Sommerfuglekenderen Knud Bech viser hvordan man
får kontakt med de mange smukke natsværmere ved hjælp af
kraftigt lys og søde sager. Vi håber at kunne lokke flotte sværmere til os som for eksempel rødt ordensbånd, gule efterårsugler og smutugler.
Husk varmt tøj.
Mødested: Ved Ballerup Rideklub på Kildesvinget i Egebjerg.
Arrangør: Naturvejlederne.

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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Samtidig med at Egebladet udkommer
d. 7. august kan Egebjergs ”kæmper nr.
1” Henning Wittus fejre sin 70 års fødselsdag.
Henning har været med i så og
sige alt, hvad der har foregået i
Egebjerg i al den tid han har boet
her.
Han er en af den slags ”Ildsjæle”,
som ikke alene selv deltager,
men også er inspirator for at få
andre med i arbejdet.
Ud over, at han har været formand for andelsboligforeningen
Egebjerggård, har han også væ-

ret formand for Fællesvirket i 8
år.
REGISTRERET REVISOR

EJVIND VESTERAGER
CIVILØKONOM

Gl. Rådhusvej 22
2750 Ballerup

44 97 55 10

Selvom Henning ikke længere
er formand, har han stadig en
stor finger med i spillet, som
kasserer og medlem af sekretariatet.
Vi andre fra Fællesvirket ønsker
dig tillykke og takker dig for den
store indsats du har gjort indtil
nu og vil herved opfordre dig til
at fortsætte dit aktive liv til gavn
for os alle.
På Fællesvirkets vegne
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Ny og spændende Kunstcafe i Glashuset!
Som noget nyt i Egebjerggård, vil der den 27. og 28. september blive afholdt en
kunstcafe i Glashuset.
Kunstcafeen vil byde på en udstilling af lokalkunstneren Majken Zoëga Ramsøy,
hvis kunstværker ikke er ukendte i Egebjerggård. Kunstneren, som har stået for
smukke og spændende mosaikudsmykninger i boligområdet, har bl.a. lavet "Heksen
Gaudi" i 2001, Egestrædet, "Selv om jeg er lille, skinner jeg i alt slags vejr" i 2002,
Egebjerg Bygade, og "Drømmeliv" 2003, den spanske trappe Agernskrænten.
Majken Zoëga Ramsøys udstilling vil overvejende være malerier af abstrakt ekspressionist præg.
I cafeen kan købes kaffe, te, sodavand og hjemmebagt kage.
Alle er velkommen til en hyggelig stund i Kunstcafeen, som vil være åben

d. 27. og 28. september ml. kl. 13. og 17.30.
Velkommen!
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Nyt fra Aktivitetscentret Varden
Til alle pensionister og
efterlønsmodtagere i hele
Egebjergområdet.
En ny sæson er nu startet efter en
forhåbentlig rigtig god sommer.

Vi vil gøre opmærksom på at vi
har vores første bustur
d. 11. September,
hvor tilmelding er nødvendig.
Programmet kan afhentes
torsdag d. 4. September
fra kl. 13 i Søpavillonen

BALLERUP
DYREKLINIK
Egebjergvej 84

September:
Torsdag d. 4. Kl. 13:00
Bankospil
Torsdag d. 11. Kl. 11:00
Bustur til Blovstrød Kro
Torsdag d. 18. Kl. 13:00
Filmforedrag
Torsdag d. 25. Kl. 13:00
Frede Klitgård

Oktober:
Torsdag d. 2. Kl. 13:00
Bankospi

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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Torsdag d. 9. Kl. 13:00
Besøg fra Ballerup Kommune
Torsdag d. 16. Kl. 13:00
Filmforedrag
Torsdag d. 23. Kl. 13:00
Gæt en sang
Torsdag d. 30. Kl. 13:00
Folketingsmedlem
Mette Frederiksen
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POPPELSYGE

De dannede læhegn ved indkørslen til den gamle
Egebjerggård, der blev nedrevet efter en brand for ca. 10
år siden.
Teknisk Forvaltning vil til foråret vurdere poplernes tilstand, og det kan betyde at
det bliver nødvendigt at fælde
de gamle popler.

Café Egely

Flere steder i kommunen har
man i år oplevet svære angreb af poppelsyge.
Sygdommen er en form for
rust, der er sammenlignelig
med den rust der jævnligt angriber roser.

et godt spisested
for byens pensionister.

Sygdommen er ikke alvorlig
for unge popler, men for gamle kan den betyde døden.
Popler bliver sjældent over 50
år, og her i Egebjerg har vi en
række gamle popler.

Åbningstider:

De står i en række fra Skovvejen og ind mod bebyggelsen i Egebjerghaven.
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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

VI TEGNER MENNESKER!
Lørdag den 6 september kl 10.30 - 14.30 i
"Paletten", Skotteparken 83

Vil du gerne blive bedre til at tegne mennesker?
Kom og ha' det sjovt mens du lærer hvordan!
Vi laver hurtige skitser af hinanden, ved at
ta' det på tur at stå/sidde/ligge model - (med
tøj på!) Resultaterne drøftes i fællesskab og
du bliver hurtigt fortrolig med kroppens proportioner og balance. Undertegnet er øvet amatør og kan viderebringe nogle grundregler og
staldtips.
Dette "workshop" er led i Fællesvirkets jubilæumsaktiviteter, det er gratis, inkl. materiale,
og er åben for alle, dog er maks. antal 12 personer.
Tilmelding er nødvendig, senest 30 august, på
tlf 4466 4568 eller email: mary_g@tiscali.dk
Medbring en madpakke, vi holder fællesfrokost.
Kaffe/te kan købes. Hilsen Mary
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LEGESTUE

SVANERNE

NYT tilbud for de mindste
Barselsoverloven er blevet forlænget
og rigtig mange vælger derfor at holde orlov i et år eller mere. I starten er
det pragtfuldt at følge guldklumpen
indenfor husets fire væge, men som
månederne går øges behovet for
kontakt for både den voksne såvel
som for barnet. Vi er derfor et par
stykker som har taget initiativ til, at
starte en legestue her i Egebjerg.
Legestuen er tænkt som et sted hvor
forældre på barsel/forældre orlov,
med børn i alderen fra 0-4 år kan
mødes, snakke, lege, synge, hygge
og udveksle erfaringer. Vi har ingen
faste rammer for legestuen, så alle
ideer er meget velkomne. Vi håber
på at legestuen på sigt kan blive et
hyggeligt samlingspunkt for både
voksne og børn.
Hver onsdag mellem 10:00 - 14:30 vil
legestuen være åben. Vi har til huse i
Glashuset, Agernskrænten 33. Medbring selv mad, et tæppe til at sidde
på, samt lidt legetøj. (Der er mulighed for at låne kogekande samt mikroovn.)
Legestuen holdt første gang åben
onsdag den 31. juni. Sol sommer og
ferie tid taget i betragtning, var fremmødet pænt. Vi fandt en plads i skyggen og havde et par rigtig hyggelige
timer sammen. Der blev både tid til
frokost, leg og en snak omkring legestuens fremtid.
Næste legestue finder sted onsdag
den 6. august, hvor vi håber at se rigtig mange nye ansigter – I skal være
så velkomne.
Mette og Jeanett
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Igen i år er svanefamilien et
dagligt syn i området omkring
Tårnsøen og Teglværkssøen.
De seks unger blev udruget
den 18. maj, og ca. en måned
efter forsvandt der en unge.
Så vidt vi ved er den ikke fundet, så den har sikkert fungeret som et stort måltid for en
af områdets rævefamilier.
Svaneparret og de resterende fem unger ser ud til at
stortrives.
Hvor de færdes bestemmer
de, og alle må pænt gå udenom.
Og ungerne vokser voldsomt,
de er nu begyndt at få vingefjer og begynder at afprøve
vingerne.
De har jo også travlt, for i oktober skal de jo begynde at
flyve.

FOTOKONKURENCEN SLUTTER
Fotokonkurrencen ”Egebjerg – på godt og ondt” skal til at slutte.
I september skal vi have kåret vinderbilledet i konkurrencen
”Livet i Egebjerg på godt og ondt”.

Det kommer til at ske under SSP markedet d. 14. september,
hvor alle indsendte billeder vil være udstillet og nummereret.

Her kan alle, der har lyst til det, stemme 3 billeder – og det billede der får flest stemmer vinder. Så her bliver hele Egebjerg
selve dommerpanelet.
Indtil nu er der indsendt 41 billeder, men du kan stadig nå at
være med.

Du skal sende billederne til:
Søren Andersen
Egebjergtoften 118
2750 Ballerup
Mærk kuverten ”FOTO”
Digitale billeder sendes til:
S.D.Andersen@post.cybercity.dk
I emne hubrikken skal der stå ”FOTO”
Alle indsendte billeder skal være med navn og adresse.
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Egebjerg
Hvem er FDF Egebjerg?
FDF Egebjerg ligger forenden af Egebjerghuse i skoven. Vi har fået en snak med
kredsleder Dorte Vilhelmsen.
Dorte fortæller,kredsen starter nu på sin 8 sæson, vi er en kreds på omkring 30 medlemmer, vi har børn fra 5 år og op til 18 år herefter bliver de ledere. Den største gruppe er børnene mellem 5 og 7 år, så har vi en gruppe på 12 – 14 årige samt en gruppe på 15 – 17 årige.
De to mindste grupper holder møder hver mandag, de 5 – 7 årige fra kl. 17.30 til
18.45 de 12 – 14 årige 19.15 – 21.00.
Vi har mange aktiviteter på møderne, de små lære en del om natur og hvad man kan
bruge den til, de tager mærker hvor samarbejde er et vigtigt punkt. De tager på ture
og weekender. De lidt større, her er friluft livet en mærkesag, der bygges med reb og
rafter,der ligges i telt på weekender sammen med andre FDF kredse.Her i sommer
har de været på fjeldtur i lapland og i 2004 er der kanotur på Gudenå i sigte. De mindre tager på sommerlejr et sted i Danmark.
Vi er en kristelig forening så på møderne kommer vi også ind på biblen og høre lidt
om jesus.
Det koster kr. 175.00 to gange om året at være medlem og da vi er et uniformeret
korps, bære vi en forbundsskjorte som koster fra kr. 290.00 med div. Mærker. Denne
skal blot købes inden det første halve år. Som andre korps er ledere en mangel vare,
så skulle der blandt læserne, være nogen som kunne tænke sig at være leder, du
skal blot være over 18 år så ring til mig og få en snak om et lederjob, det er et ulønnet job men samværet er løn nok.
Vi starter en ny sæson op den 25 august 2003.
Kontakt personner:
Dorte Vilhelmsen Tlf. 36443103 – 20943066
Benny Balling
Tlf. 44651601 – 25771841
FDF Egebjerg Egebjerghuse 33 2750 Ballerup
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Årets store børnearrangement
Børnehaven Blæksprutten inviterer til Storlegedag for børnehaverne i
Egebjerg torsdag d. 21. august 2003.
Med tilmeldinger fra 4 børnehaver ca.200 børn er det det største børnearrangement i Egebjerg i nyere tid.
Dagen starter kl. 8 og vil byde på en fælles morgen opvarmning ført
an af sportstumpe 1 og sportstumpe 2, hvorefter borgmesteren i Ballerup Ove E. Dalsgaard holder åbningstalen og umiddelbart efter klipper snoren over til start. Børnene vil derefter i hold af 15 og med følgeskab af pædagoger fra egne børnehaver gå rundt mellem institutionerne som hver især har arrangeret mellem 2 og 4 lege lige fra
torvtrækning til sækkevædeløb. Når alle lege er gennemført kl. ca
13.40, afsluttes dagen, hvor den startede på fodboldbanerne ved Skovmarksskolen. Her mødes alle til diplom overrækkelse, pølser med
brød, slush ice, saftevand og popcorn, der vil desuden være mulighed
for at hoppe på hoppepude, skyde til måls, prøve kræfter med vores
flødebollemaskine, skyde dåser ned og andre sjove forlystelser. Alt i
alt en dag der har til formål; at børnene ser noget af nærområdet og de
andres børnehaver. Eventuelt danner nye bekendtskaber på tværs af
institutionerne , får kendskab til nye lege. Kort sagt en dag fuld af leg,
motion, sjov og spas.
Vi glæder os til at se jer alle sammen d. 21. august
Med venlig hilsen Børnehaven blæksprutten.
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INITIATIV PRÆMIE TIL BEBOERE I TØNDEVÆLD.
3 familier i Tøndevæld tog selv initiativet til at lave en fælles nyttehave
for enden af deres hus på Egebjerg
Bygade.
I april måned ”knoklede” de 3 herrer
på billedet for at få haverne op og
stå. Meget flotte højbede, fyldt med
kartofler, løg og meget andet.

Derfor har vi besluttet at give jer
Fællesvirkets Initiativ Præmie, som
består af 3 flasker rødvin.
Så vi siger tillykke med det og vi
håber i vil nyde dråberne i jeres nydelige have.

Allerede i juni måned var de klar til
at høste. Billedet er taget i juni måned, men der er stadig mange afgrøder der skal høstes.
Vi synes i Fællesvirket, at det er så
godt et initiativ, som ikke alene kan
glæde de 3 familier, vi andre fryder
os også over haven.

salon

A XA
Syvendehusvej 42 A
Kvalitets klip for hele familien

Egebjerg
Bageri & Konditori

V/ Katharina Axa Bigom

Altid friskt brød

!

Tid til aftale
Tlf.: 44 65 48 87

alle dage 06:30 – 17:00
Bestillinger modtages
til jeres store dag
levering kan aftales

44
97 17
44
97
174848
Egebjerg Bygade 53B
Indehaver:
Nazan Uysal
Ny indehaver:
Egebjerg
53B
ØzlemBygade
Kargin
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SE FÆLLESVIRKETS HJEMMESIDE.
Fællesvirkets hjemmeside forsøger, at følge med i alle de ting der sker hos
os.
Under nyheder på http://www.egebjerg-ballerup.dk/nyheder.htm kan du for
tiden blandt andet læse og se billeder fra følgende ting, som vi desværre
ikke havde plads til i bladet:
-

Vinder billederne i fotokonkurrencen
KAB pris til Bent Andersen
Afsløringen af Maikens værk ”Drømmeliv”
Plænekoncerten i anledningen af Fællesvirkets 10 års jubilæet
Orienteringsløbet i forbindelse med jubilæet
Billeder fra Sankt Hans og læse Hans Christensens tale
Petanquedagen som også er en del af jubilæumsarrangementerne

Man kan også bestille et Nyhedsbrev fra vores hjemmeside – på denne
måde bliver det lettere at følge med i, hvad der sker i Egebjerg og på
hjemmesiden. Tast dig ind på forsiden http://www.egebjerg-ballerup.dk/ og
klik til højre på Nyhedsbrev.

FRISØR

en:
For hele famili
ve til 150
få en skyllefa
g
o
d
e
m
n
ce
Tag annon
kr.
lipning
bestilling af k
d
e
m
n
e
m
m
a
estil tid
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eller permane
Hilsen Pia og

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

Marianne

Åbningstider:
Man-torsdag 9.00 - 17.30
Fredag 9.00 - 18.00
Lørdag 8.00 - 13.00
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ÆNDER & BLISHØNS

SKRIV ET ”HAIKU”DIGT OM EFTERÅR!
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.

I søerne findes der flere hold
ænder med ællinger og blishøns
med kyllinger.
Og skal man tale om aggressive
fugle, så vinder blishønsene.
De er ubetinget vandets gadedrenge. Når ænderne fredeligt
kommer for tæt på blishønsenes
domæne, så bliver de øjeblikkeligt med stor fart jaget væk. Men
sådan er jo naturens orden.
Men alle søernes fugle har det
godt, hver dag lægger familier
og børn turen omkring søerne,
og så fodres der på livet løs. Så
fuglene kommer straks over til
dem der har maden med.

Aflever dit ”haiku” hos redaktionen
senest den 18. September 2003
De(t) bedste kommer i næste Egeblad - der står en flaske rødvin på
spil for vinderen!
Se vinder digtet på side 22

Advokat

Lene Tell
Tlf. 44 66 33 55
Telefontid 10 –15
Postboks 34
Solbrinken 1
2750 Ballerup
Fax 44 66 33 15
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Søndag d. 24. august inviterer Tøndehvælv
til tips-søndag fra kl. 11-14
Test din og familiens viden om Egebjerg på en hyggelig
vandring i området og deltag i lodtrækningen om en lækker
ØKO-gufkasse.

Program:
kl. 11-13 Udlevering af tipskuponer om Egebjerg – spørgs
målene bringer deltagerne rundt i alle kroge af
Egebjerg og afslører måske nye sider af vores dej
lige boligområde.
Start: ”Dækslet” – Egebjerg bygade 115
kl. 13-14 Aflevering af tipskuponer og herefter udtrækning
af en vinder.
Der vil blive serveret kaffe/the/saft og være mulighed for at købe kage, øl og vand.
Sted: ”Dækslet” – Egebjerg byagde 115
Deltagelse i arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding (I dukker bare op.
Vi håber at se rigtig mange.
Egebjerghilsner – Tøndehvælv og Fællesvirket
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OBS! NYT!!!
EGEBJERGGÅRDS
KUNSTFORENING!
DER AFHOLDES ET
INDLEDENDE MØDE
FOR ALLE INTERESSEREDE:
TIRSDAG 19. AUGUST KL 20
I GLASHUSET,
AGERNSKRÆNTEN
33

Vinderen af sidste
nummers Haiku-digt
blev:
Jette Nielsen med digtet
Forår:
mødes på gaden
forårssolen snakker med
jorden skal hakkes

Vi siger tillykke med lidt vin.

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

Næste nummer af
Egebladet
kan hentes af afdelingerne
torsdag den 2. Oktober
2003. Sidste frist for indlevering af materiale til dette
nummer er torsdag den 18.
September 2002.
I 2003 udkommer Egebladet følgende dato’er: 4/12
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Nyttige telefonnumre
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

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

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
Egesaksen
!4464 6282
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

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

Tirsdag d. 19. August:
Interesse møde i Egebjerggårds Kunstforening.
Torsdag d. 21. August:
Storelegedag i Børnehaven Blæksprutten.
Fredag d. 22. August:
Natsværmeri i Jonstrup Naturpark.
Søndag d. 24. August:
Familiearrangement "Gæt en 13'er om Egebjerg".
Lørdag d. 6. September:
Skitsetegning i Paletten.
Søndag d. 14. September:
SSP Familie marked mellem murerne.
Torsdag d. 18. September:
Sidste frist for aflevering af artikler til Egebladet.
Lørdag / Søndag d. 27. 28. September:
Kunstcafeen i Glashuset.
Torsdag d. 2. Oktober:
Egebladet udkommer.
Fredag d. 24. Oktober:
Sangaften i Teglværket.
Alle tirsdage: Husmenighed i Egebjerg Bygade 2, 1.
Alle tirsdage: Ældreidræt i Egebjerghallen kl. 10:30 -12:00

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

