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FÆLLESVIRKET ØNSKER ALLE ET GODT ÅR
Så gik der atter et år i Egebjerg,
et år med mange markeringer
og oplevelser.
Bykvarteret, der kaldes det nye
Egebjerg, er nu snart ikke nyt
mere. Størstedelen af kvarteret
har nu eksisteret i 15-20 år.
Fællesvirket går ind i sit 15. år,
og Egebladet er udkommet i 10
år.
Alle boliggrupper er med i Fællesvirket, og det betyder at vore
møder og forhandlinger med
kommunen står stærkt.
Egebladet har fortsat linjen med
at skrive om både stort og småt
vedrørende dagligdagen i Egebjerg.
Vi har oplevet et yderst positivt
samarbejde med det gamle
Egebjerg gennem Egebjergklubben og Egebjerg Fælleshus, så
alle nu kan deltage i de mange
foreningers arbejde og arrangementer. Og det samlede Egebjerg er jo et meget aktivt områ-

de. Det ses tydeligt på de mange lokale foreningers aktiviteter.
Områdets to blade, Egebjergbladet og Egebladet, udveksler stof
og plukker lidt fra hinanden, også et godt eksempel på samarbejde.
Og vi vil garanteret opleve mange flere gode forslag og initiativer til gavn for hele Egebjerg.
Men bag alt foreningsarbejde
står der en række ildsjæle der
bruger megen tid på at det hele
skal fungere på den bedste måde.
Så herfra skal der lyde en tak til
alle jer, der i årets løb har bidraget til at gøre Egebjerg til
et af kommunens bedste områder.
Og sidst men ikke mindst, vil vi
fra Fællesvirket ønske alle Egebjergs beboere
EN GLÆDELIG JUL OG ET
GODT NYTÅR.
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Det Blå hus fik træer fra Matas Miljøfond

I et tidligere nummer bragte
Egebladet en artikel om hvordan
en aktiv beboerforening, via en
fond havde skaffet kunst til bebyggelsen.
Denne gang har bladet fået en
henvendelse fra SFO ”Det blå
Hus”, Egebjergvang 231, hvorfra
pædagogisk leder Vibeke Olsen
fortæller, at institutionen den 1.
november af en repræsentant
fra Matas Miljøfond fik overrakt
forskellige træer bl.a. et
”Skyggetræ”. Det blå Hus har
plads til 80 børn fra
Egebjergskolen i alderen 6-9 år
og har glimrende inden såvel
som udendørs faciliteter.

Matas Miljøfond giver økonomisk støtte til at gøre legepladser grønnere. Der kan søges
støtte på 3 områder, og i dette
tilfælde er det altså indkøb af et
træ der giver skygge på legepladsen. Miljøfondens midler
stammer fra Matas butikkernes
salg af stofbæreposer og Svanemærkets Idébog, hvor halvdelen af beløbet går ubeskåret til
fonden. Midlerne kan søges af
alle – også selvejende kommunale institutioner og skoler. Idéen hermed givet videre, folderen
”Plant legepladsen grøn” får gratis i Matas butikker eller kan
printes via www.matas.dk.
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Kulturhistorisk Forening som nu hedder
Kulturhistorisk Selskab

Kulturhistorisk Selskab havde
23 oktober 2007 inviteret til film
om det gamle Egebjerg og om
Storfyrstinde Olga samt om udviklingen i Ballerup. Aftenen blev
ledsaget af private foto.
Der mødte 28 tilhørere, heriblandt adskillige, som vi ikke
plejer at se.
De blev ikke snydt.
Første afdeling handlede om
Storfyrstindens liv i Ballerup, og
om tiden, der gik forud.
Det var bestemt ikke for hende
en dans på roser.

Men hun befandt sig godt i Ballerup, hvor hun havde mange
personlige bekendte.
Per W. Johansson fortalte om
de viste videooptagelser, herunder optagelser fra tidligere med
nu afdøde borgmester Ove Hansen.
Næste indlæg kom fra den tidligere borgmester og handlede
om udviklingen i Ballerup. Også
her var der filmklip og videooptagelser.
De belyste kommunens udvikling, men var desværre af en lidt
dårlig kvalitet.
Sidste indlæg handlede om aktiviteter i Egebjerg.
Det var sjovt at genkende sig
selv og andre blandt de mange
deltagere i Skt. Hans Bål og andet.
Jeg optrådte i en sort skindjakke.
Gad vist hvor den er blevet af ?.
Alt i alt var det en aften med
mange input og med henvisning
til, at der på museet i Pederstrup
kan ses meget mere.
Tak til Per W. for hans initiativ
FJ Lånt fra EgebjergBladet

Månedens krydsord af Hans Andersen side 5
Løsningen sendes til redaktøren eller mailes til denne på adressen:
s.d.andersen@post.cybercity.dk mærket krydsord
Side 4 EGEBLADET

Side 5 EGEBLADET

Det Danske Spejderkorps Ballerup Gruppe
har det godt

Ballerup gruppe har nået 100
medlemmer _ så der er ekstra
fest på årets traditionsrige juletur
Succesen skyldes fantastisk
kammeratskab, engagerede
voksne og gode faciliteter
I weekenden d. 16-18. November dragede 60 ud af Ballerup
gruppes 100 medlemmer på den
årlige og traditionsrige juletur.
Turen bød på gamle kendinge
som stjerneløb, uhyggelig natløb, bål og udehygge og sidst
men ikke mindst besøg fra julemanden.
I anledning af den store medlemsfremgang har de yngste
lagt sig ekstra i selen når det
gælder aftenunderholdningen:
30 børn i alderen 6-10 er viste
"Dyrene i Hakkebakkeskoven",
med sang, hjemmelavede kulisser og en masse dansende
mus.
Middagen blev også fantastisk _
10 forældre bruger frivilligt en
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hel lørdag på at kokkerere en
ægte julemiddag til de sultne
spejdere
Ballerup gruppe har ellers haft
en noget omskiftelig tilværelse,
siden 1995 har gruppen boet 5
forskellige steder og medlemsmæssigt været tæt på lukning.
Gert Friis, som leder de unge på
12-16 er, tror at gruppens store
succes lige nu primært skyldes
et utroligt godt kammeratskab.
Men også de gode rammer på
Pæremosevej har betydning
"vores hytte er ikke bare et sted
vi holder møde hver onsdag, de
unge kommer her også i weekenden eller andre dage for at
gennemføre deres egne aktiviteter" siger Gert.
Den største medlemsfremgang
er hos de yngste (6-10 er).
"Siden maj er der kommet et par
nye børn hver uge, det er selvfølgelig ikke alle der ender med
at være spejdere, men rigtig
mange gør og derfor har vi væ-

ret nødt til at
lave en venteliste" siger
Dorte Nørregaard Larsen som er
leder for de
yngste sammen med 5
andre. "Vi
oplever en
fantastisk
opbakning fra forældre og børn,
som nyder at kunne boltre sig

med bål og leg i de grønne omgivelser. Vi kan godt mærke at
vi i Egebjergområdet er et af de
fe aktive fællesskabstilbud til
børn der er til mere end bare
sport."
Gruppen håber at de i løbet af
foråret kan finde flere voksne
hænder, se endnu flere børn
kan fe en aktiv fritid i Egebjerg _
er du interesseret i at vide mere
se kig på www.dds.dk/hareskov/
ballerup

Sivas
Kiosken
Frugt og Grønt
Online Tips og lotto
Håndkøbs udsalg
fra Ballerup Apotek

Egebjerg Bygade 37 A
Telefon 44 68 97 55
Åbningstider: Mandag - fredag 8:30 - 21:00
Lørdag 8:00 – 21:00
Søndag 7:30 - 21:00
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SVANERNE

Lige som de fem svaneunger
først i oktober havde lært at
flyve, blev familien ramt af et
dødsfald, idet den ene unge
blev fundet død i sivene i
Tårnsøen.
Hans Andersen, der jo dagligt
vandrer rundt ved søerne og
giver fuglene lidt brød, mener
at svaneungen havde opført
sig lidt mistænkelig de sidste
dage før den døde, så der er
ikke tale om en ulykke, men
en sygdom der resulterede i
døden.
Den øvrige familie forsvandt
fra Egebjerg i midten af oktober, og bortset et enkelt besøg lige efter, han vi ikke set
dem siden.
Til gengæld slog en ny familie
med seks unger sig ned i voSide 8 EGEBLADET

re søer et par uger, men så
forsvandt de også.
Vi har jo numrene på svanerne, så nu må vi vente til foråret og se om de vender tilbage.

Side 9 EGEBLADET

INITIATIVPRÆMIE

I forbindelse uddelingen af
initiativpræmie for november
måned har redaktionen været rundt i bykvarteret og
kigget på indgangspartier.
Der er rigtig mange indbydende og iderige arrangementer, både i stueplan og i
etageindgangene.
Det har været svært at vælge mellem de mange flotte
partier. Rigtig mange beboere har været yderst kreative.
Men der skulle træffes en
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afgørelse, og redaktionen besluttede at familien Dalsager i
Egebjergtoften 40 skulle have
en påskønnelse.
Det sker i form af et par gode
flasker rødvin, der snarest
afleveres på adressen.
Ser du noget i bykvarteret,
som du mener bør påskønnes så kontakt redaktionen,
som så vil kigge på det og
evt. påskønne dette med en
initiativpræmie.
Red. siger tillykke.

Så Gik!
”Ad de gamle hærveje.”
Medens tågen lettede over
den jyske hede – kom solen
til syne. Strålerne fik jaget de
sidste tågebanker på flugt.
Medens dette sker samler
studehandleren sine kreaturer efter nattens hvile og begiver sig ud på en ny dagsvandring. Disse vandringer
fandt sted i det 13. og 14. århundrede. Inden jeg slipper
flokken ud på vandringen, vil
jeg oplyse betegnelsen for de
enkelte dyr.
Ordforklaring:
Øksne = kastrerede tyre =
stude
Okser er stude
Græsstude = unge stude
Fedestude = er stude på 4-5
år

Helt op til1900 foretrak bønder stude til markarbejde og
kørsel. De var rolige og billigere end heste. ”Den kommer også til bys, som ager
med stude.”
Den store flok, måske et
hundrede stykker, startede
for det meste ved Hviding,
som var Ribes Ladeplads i
middelalderen. Herfra vandrede de til den sydlige handelsplads – ”Wedel” – ca. 30
km vest for Hamborg.
Det var endestationen for
mange af Drivvejene, som
kom nordfra. I Wedel solgtes
kvæget til opkøbere sydfra.
Jeg fornemmer stemningen
fra denne morgen medens de
mange dyr sætter sig i bevægelse.
Råb og kommandoer fyger gennem
luften. Det er jo ikke alle dyr, der vil
følge den slagne
vej. ”Græsset er jo
altid grønnere hos
naboen.”
Måske havde de
haft en urolig nat.
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Det var ikke ualmindelig med
røveri fra flokkene i nattens
mulm og mørke. ”Der var altid
vagter ude.”
Der kunne også opstå skærmydsler med de bønder hvis
marker stødte op til drivvejene.

godt fra det. ”Men sådan har
livet altid haft sine skyggesider – ganske som i dag.”

Hesteavl tiltog i 1300 tallet da
landbruget skrantede – men
kvieavlen var vigtigere i almindelighed. Men i Valdemarstiden (1157 – 1241) udførtes over Ribe årligt ca.
8.400 heste til en samlet værdi af omkring 350 mark sølv.
Oplyser Valdemar Sejrs Jordebog.
Marskengene var fantastisk
næringsrige områder til opfedning af køer og heste.
Ikke alle studehandlere var
ærlige – men svigefulde, og
snød hvis de kunne slippe

I modsat retning var der en
handelsmand, som var en
særegen person. Knud Lausten Knudsen evnede at se
mulighederne i de kulturelle
og nationale spørgsmål. I
1838 fik han Christian Kold
som huslærer for sine børn.
Få år senere kunne man finde ham blandt stifterne af
verdens første folkehøjskole i
Rødding.
Omkring 1845 ca kom Jens
Thomsen til Løgumkloster
med en flok på ca. 100 svin.
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Ved en bondegård blev der
spillet hornmusik til et bryllup.
Han bad dem holde op, men
de nægtede. Pludselig tog
pokker ved grisene ind i en
dejlig havremark.
Men Jens Thomsen var snarrådig – han snuppede en af
grisene i bagbenet og den
hylede og skreg og med en
gang stoppede musikken og
alle grisene vendte tilbage
lige så hurtig som de var
stukket af og driverne kunne
fortsætte.
Jeg er nu helt forpustet af at
følge disse vandringer. Men
der er meget mere historie
om livet i disse år, som er interessant at dykke ned i. Der
findes sikkert en masse på
vort bibliotek.

Men man skulle jo tro at den
var lige om
hjørnet – på
den måde forretningerne
fører sig frem
inden vi er nået til midten af
november.

Så Gik ønsker alligevel alle
læsere en god jul og godt nytår. Tak for året 2007.
Med venlig hilsen
Poul Gustavsen,
Egebjerghaven 66.

Apro – po grise: Vi nærmer
os i skrivende stund 10/11
Folketingsvalget – som godt
nok er ovre når næste nr. udkommer – men alligevel.
Valgtrommerne har buldret –
valgflæsket har floreret overalt – ja det har blævret – både med og uden sprød svær.
Og for at blive ved grisene
stunder julen jo til – hvor
mange skal have flæskesteg.
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MULIGHED FOR AT KOMME TIL
AT SPILLE BADMINTON
er tilstrækkelig stor interesse.
Skriv i givet fald til
post@egebjergsportsklub.dk
eller ring til 6017 1953.
Nye medlemmer uden bane i
forvejen har 1. prioritet.

Vil du gerne spille badminton,
men har opgivet det på grund
af tiderne for de ledige haltimer??
Ledige baner kan formentlig nu
skaffes de fleste tirsdage kl. 1617 og lørdage kl. 12-13, hvis der

Jo hurtigere man melder sig,
jo bedre; der kan blive rift om
banerne fra anden side! OG
vi skal reservere hhv. afbestille
banerne hos kommunen en
halv snes dage i forvejen.
Hvis eller når de første melder
sig, vil der blive sat
en banefordeling på
www.egebjergsportsklub.dk

BANKO I EGEBJERG KLUBBEN EN SUCCES
Den 1. november var ca. 70
håbefulde personer til banko i Egebjerg Fælleshus.
Det er meget flot og måske
var de mange rygter om fine
præmier der trak.
I hvert fald blev posen rystet
mange gange og flere fik
præmier
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RIX

Flytteforretning
Ballerup – Skovlunde

Café Egely
et godt spisested
for byens pensionister.
Nyd en god kop kaffe.
Mød andre pensionister
Også mad ud af huset.
Åbningstider:

Flytning - pakning og
Møbelopbevaring

44 91 00 88

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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SYNG MED AFTEN
.Fællesvirket indbød i oktober
til den årlige hyggeaften, hvor
man spiser og synger sammen.
Som sædvanlig var Ole Mouritsen suveræn med sin musikalske underholdning og sin
store fornemmelse for aftenens forløb.
Det er en rar oplevelse at vi
lokalt er i stand til at arrangere aftener, der kan samle be-
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boerne i Egebjerg til hyggelige oplevelser.
Egebjerg Fælleshus er Egebjergs største fælleshus, og
derfor det naturlige sted hvor
de større arrangementer afholdes.
Aftenen var igen en stor succes og vil blive gentaget næste år.

Interessede forældre er
velkomne til at kontakte
skolen for en rundvisning
på skolen og en uforpligtende samtale.
Hareskovens Lilleskole
har Danmarks dejligste
og grønneste skolegård.
Vi bor på en stor fredet

grund lige op til
skoven. Her er
boldbane, bålhus, shelter,
snart et udendørs amfiteater
og meget mere.
Vi sætter stor
pris på at udnytte de dejlige
omgivelser, hvor
vi kombinerer
faglig læring
med kreativitet og sociale
kompetencer.
Du er altid velkommen til
at kontakte os direkte for
en aftale, - vi har ledige
pladser i enkelte klasser
og skriver op til BH klasse
2009/2010 og frem.

HARESKOVENS LILLESKOLE
Skovbovænget 124 * 2750 Ballerup *
Tlf. 44988210
www.hareskovenslilleskole.dk
Annonce
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BILLEDER FRA ÅRETS GANG
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BILLEDER FRA ÅRETS GANG
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BYVANDRINGEN D. 18. NOVÉMBER
Kommunen havde arrangeret en
byvandring i søndag D.18.11 her i
kommunen. Der var fire steder,
Måløv, Skovlunde. Bymidten og
også her hos os i Egebjerggård. Jeg
valgte egoistisk turen her hos os
selv, og kl 14 mødtes vi udenfor
Netto, og det var borgmesteren i
egen høje position, som var guide.
Han kan jo turen næsten i søvne,
da han jo igennem årene har været
rundt et utal af gange. I løbet af en
time fik jeg opfrisket min viden om
vores dejlige bydel med masser af
tal, årstal og navne på arkitekter og
kunstnere. Så kørte vi, vel nok omkring 20 personer, ud til debatmøde
på Ryttergården i Pederstrup, hvor
vi sammen med de tre andre byvandringer fik en kop kaffe med
kage, og en herlig kærlig/kritisk
anmeldelse af vores by af den
kendte journalist og forfatter Peter
Olesen. Det var en meget interessant oplevelse at høre ris og ros af
byggeriet i kommunen af en virkelig
kapacitet på området. Bagefter var
der debat, hvor alle kunne få ordet
til Peter Olesen og borgmesteren.
Vi sluttede kl 17, og havde haft en
meget god og spændende oplevelse.
Hilsen Erik, Bygaden 81
PS Billede af borgmesteren er fra
en cykelrundtur i juni.
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BALLERUP
DYREKLINIK
Egebjergvej
84
Erling
Riisgaard
Begyndelsen var stenen. Siden hen kom bronzen. Det
betyder, at som udgangspunkt var det granitten, der
VED DYRLÆGERNE
optog mig.
Dens form, strukLis Hartmann og Carsten Holm
tur og farve.Petersen
Jeg fremhæver
de former stenen er ”født”
med,
ændrer
og tilhugger,
Kirurgisk
& medicinsk
behandling
af
sliber, polerer mere eller minaf forskellige
mindre husdyr
dre så de
farvetoRøntgen og laboratoriediagnostik
ner, der ligger i stenen, fremhæves
ellerdøgnvagtsordning
svækkes. Andre
Tilsluttet
gange
er det dagligt
særlige
figurer,
Konsultation
efter
aftale
former, jeg frembringer. Altid
under hensyn til den specielle
sten, jeg står med. I begge

44 65 27 22

Egebjerg Kunstforening sidste udstilling i år, blev
en stor salgssucces.
Vi her fra Fællesvirket
ønsker foreningen
held og lykke med det
nye år.
Vi glæder os allerede
til de kommende udstillinger.

Udstillingen d. 20 –21. oktober med keramikeren Lis
Bendtsen og maleren Kirsten
Meyer, blev endnu en succes
for vores lille lokale kunstforening.

TROLDHASSELGRENE
Mange pynter op til jul ved at
ophænge troldhasselgrene med
små kugler eller lys m.v..
Så de både populære og grundet efterspørgslen blevet dyre.
Så for at spare udgiften har en
eller flere bevæbnet sig med en
beskærersaks og skalperet en
busk i Egebjerghaven.
Vi forstår da godt der skal pyntes op til jul, hvor alle er gode
ved hinanden. Så når nogen

glæder sig over Troldhasselgrenene i julen, så tænk lige på
hvorfra de kommer.
Også glædelig jul
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REGISTRERET REVISOR

EJVIND VESTERAGER
CIVILØKONOM

Gl. Rådhusvej 22
2750 Ballerup

44 97 55 10

Ældre idræt i
Egebjerghallen.
Der er ældre idræt i
Egebjerghallen hver torsdag
kl. 14:00—16:00

salon

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


Tid til aftale
Tlf.: 44 65 48 87
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Næste nummer af
Egebladet
Egebladet udkommer primo Februar, April, Juni, August, Oktober og
December.
Sidste frist for indlevering at materiale er d. 18 i alle ulige måneder.
Mvh
RedaktionenE-mail adresser
egebladet@egebjerg-ballerup.dk
S.d.andersen@post.cybercity.dk
Egebjerg hjemmeside:
www.Egebjerg-ballerup.dk

Nyttige telefonnumre
Børnehaven Blæksprutten
Børnehaven
Egebjergvang 231
Børnehaven
Egebjergvang 233
Børnehaven Ræven
Børnehuset
Skotteparken 3
Egebjerg børnehus
Fritidshjemmet
Det Blå hus
Fritidshjemmet
Agernhaven 2 K
Rosendal
Egebjergskolens SFO I
Egebjergskolens SFO II
Egebjergskolen
Fritids- og Ungdomsklubben Nordbuen

Fællesvirkets sekretariat:
Ole Andersen
4466 5052
Søren Andersen
4468 9224
6070 2425.
Henning Wittus
Annoncører:
Egebjerg Bager & Cafe
RIX Flytteforretning
Ballerup Dyreklinik
Arbejdernes Landsbank
Revisor Ejvind Vesterager
Sivas Kiosken
Le Fiesta
Salon AXA
Chagall nr. 2
Eegesaksen
Hareskov Cykler
Landergruppen
Egesaksen

50911314
4491 0088
4465 2722
4466 8877
4497 5510
4468 9755
4466 4544
4465 4887
4497 0199
4464 6282
4498 0603
44910910
4464 6282

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

4477 1638
4477 1690
4477 1640
4477 2223
4477 3290
4477 1675
4477 1690
4477 2787
4477 1718
4477 1710
4477 3977
4477 3370
4477 2077

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

Side 23 EGEBLADET

2007

Året rundt i
Egebjerg

AKTIVITETSKALENDER 2007
Alle torsdage: Ældreidræt i Egebjerghallen kl. 14:30 -16:00
Alle torsdage: Arrangementer i Varden

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
Egebjerg Sportsklub Henrik Jensen
Egebjerg Kunstforening, Ole Andersen:
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44 68 90 03
44 77 33 70
44 66 12 62
44 97 70 09
44 97 27 38
44 77 21 66
60 17 19 53
44 66 50 52

