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Gå tur langs Tårnsøen med Klaus Ole Møgelvand
og Lone Schock fra Tekniskforvaltning
Læs mere på side 8
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FÆLLESVIRKET FORNYER SIG.
Nyt forretningsudvalg
På Fællesvirkets årsmøde, valgt
Marie Hansen fra Egebjergvang at
træde tilbage, efter at have deltaget
i næsten 10 år. Marie har flere gange ønsket at udtræde at forretningsudvalget, men at fortsætte
med hjælpe til ved Fællesvirkets
arrangementer.
Vi takker meget for den store indsats som Marie har gjort og vi håber alle, at hun vil fortsætte med at
hjælpe til og det nye forretningsudvalg kan trække på Maries erfaringer.
Selvfølgelig skulle vi så have opsummeret forretningsudvalget. Derfor kan byde de nyvalgte forretningsudvalgs medlemmer Hanne
Andersen fra AB Hjortekilen og Jørgen W. Jørgensen fra BF Egehøj
velkommen.
Ny struktur i foreningen
På vores første forretningsudvalgsmøde blev vi enige om, at uddelegere de forskellige opgaver i Fællesvirket for på denne måde at gøre
vores struktur fladere.
Ansv.red.: Bent Andersen

Er der derfor ting, som din organisation gerne vil videre med, så kan
du enten sende et brev direkte til
Fællesvirket eller kontakte tovholderen indenfor det område i har
nogle ting, som Fællesvirket skal
behandle.
Følgende områder har fået tovholdere:
Tovholder omkring trafik og parkeringsproblemer er Hanne Andersen
Tovholder omkring de grønne områder er Henning Wittus
Tovholder SSP er Jørgen W. Jørgensen
Tovholder Teknologi er Bent Andersen
På følgende områder har vi valgt
ansvarlige:
Ansvarlig Egebladet er Bent Andersen
Ansvarlig hjemmesiden er Bent Andersen og Søren Andersen skal
hjælpe til med Nyhedssiden.
Ansvarlig Fastelavn er Hanne Andersen
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Ansvarlig JUBI året er Søren Andersen
Ansvarlig Sankt Hans er FU i fællesskab indtil nu.
Nye tiltag på vores hjemmeside
Vores hjemmeside http://www.
egebjerg-ballerup.dk fornyer vi hele
tiden.
Som du kunne læse ovenover forsøger vi ny, at bringe nyheder fra
området hver uge. Du kan komme
til nyhedssiden ved at klikke på lysavisen på forsiden eller ved at bruge følgende link http://www.
egebjerg-ballerup.dk/nyheder.htm.
Har man en lille historie fra herude
fra eller et kommende arrangement,
så er man velkomme til at kontakte
webmasteren, så tager vis stilling til
om det kan bringes på nyhedssiden.
Tiltag til ny forening i Egebjerg.
Nogle kunstnere fra Egebjerg har
rettet henvendelse til Fællesvirket,
fordi de gerne vil oprette en kunstforening i vores område.

og når de er klar vil der blive indkaldt til en stiftende generalforsamling.
Alle håber, at denne kan finde sted
i efteråret.
Vi er meget interesseret i, hvor
mange der ønsker at deltage i den
sådan forening. Derfor opfordrer vi
alle interesserede til, at melde sig til
hos en af initiativtagerne. I vil så
blive inviteret til det næste møde i
initiativet.
Ring eller mail til:
Maiken Ramsøy på telefon 44 68
61 94 - Majken@majkenramsoy.
dk eller
Mary Gammelgaard 66 45 68 mary_g@tiscali.dk
Fællesvirket ønsker alle en rigtig
god sommerferie og vi håber, at i vil
være med som ”praktiske grisse”
eller bare deltage i de mange arrangementer vi har sat gang i her i løbet af sommeren og efteråret.

I fællesvirket kan vi ikke se noget
mere naturligt end dette, da vores
område er spækket med god kunst.
Fællesvirket tog derfor initiativ til at
indkalde de interesserede til et møde d. 5. maj.
På mødet blev vi enige om, at arbejde videre med ideen og Fællesvirket har lovet at støtte initiativet
økonomisk. Initiativ gruppen vil tage
kontakt til andre kunstforeninger og
finde ud af, hvordan de kører deres
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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 24. Juli 2003
De(t) bedste kommer i næste Egeblad - der står en flaske rødvin på
spil for vinderen!
Se vinder digtet på side 22

RIX
Flytteforretning
Ballerup – Skovlunde

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- undervisning- hobbyklubber-foreninger- videoaftener for de unge i Egebjergbørneklub- fællesspisning- osv.
Alle ideer er velkommen!

Flytning - pakning og
Møbelopbevaring

44 91 00 88

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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Sikkerhed frem for alt
Den første weekend i april holdt Ballerup Forældrenævn deres årlige forældrekonference på LO-højskolen i
Helsingør. På konferencen deltog forældrerepræsentanter fra de forskellige institutioner i Ballerup, relevante
kommunalpolitikere og embedsmænd
fra forvaltningen.
Nogle af de emner som vi diskuterede var hvordan støj kan mindskes i
daginstitutioner, hvilke beføjelser en
forældre/områdebestyrelse har, førstehjælp, samt den generelle pladssituation.
Et af de emner som især ligger mig
på sinde er førstehjælp. Som det ser
ud i dag, er der desværre ingen krav
til hverken pædagoger eller andet institutionspersonale, om at de skal
kunne førstehjælp.
I institutioner er der dagligt børn, der
kommer til skade. Ofte er det heldigvis ikke livstruende, men skulle ”worst
case scenario” ske, synes jeg, det en
frygtelig tanke som forældre at vide,
at personalet ikke er uddannet til at
håndtere en sådan situation. Det er
mit indtryk, at jeg deler denne bekymring med mange forældre og meget
institutionspersonale. Derfor var jeg
meget ked af på konferencen, at konstatere, at der fra kommunens side ikke er afsat de nødvendige midler til at
uddanne al institutionspersonale i førstehjælp. Der er afsat, hvad der svarer til, at én pædagog fra hver institution kan blive uddannet. Men det er
langt fra nok - for hvad nu hvis den
pågældende pædagog er i den anden
ende af huset, på tur, har fri, på bar-

sel, på ferie, er syg eller holdt op,
når ulykken sker? Og der er behov
for opfølgningskurser, eller svarer
det til at tisse i bukserne – det varmer kun et øjeblik.
Allerhelst så jeg, at der fra regeringens side blev taget initiativ til at
uddanne alle, der i dagligdagen arbejder med børn og unge. Når det
pt. ikke er tilfældet, ville det være
rart om Ballerup Kommune, som er
foregangsmænd på så mange andre områder, også ville være det
her. Alternativt kunne Ballerup
Kommune vedtage hvert år at uddanne minimum to fra hver stue pr.
institution, samt sørge for opfølgningskurser til disse efter 2-3 år.
Således vil alt personale med tiden
få de fornødne vigtige kompetencer - tilmed uden at gøre for store
indhug i budgettet.
Kurser i pædagogik, rytmik og motorik er vigtige, men sikkerhed og
tryghed i hverdagen bør frem for alt
komme først. Sker der en alvorlig
ulykke, og er der ingen til at håndtere den på den rigtige måde, kan alt
det andet jo være lige meget.
Både forældrerepræsentanter, politikere og forvaltningen ligger et stort
arbejde i kontinuerligt at forbedre
vilkårene for Ballerups børn og unge, men på dette område kan det
blive bedre!
Louise Hørslev Christiansen
Egebjergtoften 14a
2750 Ballerup
Områdebestyrelsesrepræsentant
fra vuggestuen Papegøjen
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SVANEUNGER IGEN

.

Søndag den 18. maj skete det.
Svaneparrets rede på den lille rugeø i Teglværkssøen blev yderst
aktiv.
Æggene revnede, ungerne kom
frem, og med stor spænding blev
der lavet optælling.
Og sandelig, rekorden blev slået.
Seks flotte svaneunger prøvede
hvordan det var at svømme i det
våde element.
Seks er mange, så der forestår svaneparret en stor opgave i sommerperioden.
Det bliver spændende for os alle at
følge de nyes opvækst.
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TÅRNFUGLENE
SKREG
En dag i foråret var der pludselig
kørt en stor kran i stilling ved fælleshuset Tårnhuset, der ligger ud
mod Bygaden og Tårnsøen. Årsagen var de flotte vejrfugle, der altid
svinger rundt og viser vindretningen. Der var kommet lidt for meget
liv i dem, for hver gang de svingede
i vinden, lød der en højlydt skrigen
der forhindrede Tårnhusets beboere i at få en rolig nattesøvn. Efter at
smørekanden og andet værktøj var
i brug, stoppede skrigene, og beboerne kan glæde sig over at der igen
er fred og ro i Tårnhuset.

HUSK ORIENTERINGLØBET SØNDAG D. 15. JUNI
Hvis du ikke har tilmeldt dig selv eller din familie til Fællesvirkets orienteringsløb, så mød bare frem og køb billet på stedet.
Du skal være ved Vingehuset
senest kl. 10.00.
Prisen er 40 kr. pr. deltager.
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.
Altså - løbet starter ved AB Vingebo’s fælleshus søndag d. 15.
juni kl. 10.00.

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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FÆLLSVIRKETS MØDE MED TEKNISK
FORVALTNING GAV RESULTATER.
Hvert halve år mødes Fællesvirket
med tekniskforvaltning. På disse
møder forelægger Fællesvirket forvaltningen de problemer, som vi i
fællesskab, mener der er i området.

Flisebelægningen omkring Tårnsøen.
Vi har haft diskuteret dette problem
på flere møder, uden at der er kommet noget ud af dette. På dette møde sagde forvaltningen også klart,
at der ikke er penge til en sådan
opretning. Det var dog skrevet på
som ønske på investeringsplanen.
Vi mente derimod, at borgmesteren
havde lovet, at der var penge til en
større genopretning af området.
Under vores spadseretur i området
kunne Klaus Møgelvang og Lone

Det sidste møde blev afholdt d. 8.
maj og i modsætning til tidligere foregik mødet herude i Egebjerg og
ikke på Rådhuset.
Fra Tekniskforvaltning deltog denne
gang Klaus Ole Møgelvang og Lone Schock og fra Fællesvirket Søren Andersen og Henning Wittus.
Vi mener, at det var et meget konstruktivt og givende møde, men nu
kan i selv dømme efter i har læst
denne artikel.
Efter vores opfattelse er der to store problemer, nemlig: flisebelægningen omkring Tårnsøen stal oprettes og nedslidningen af grusvejene i hele området.
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Advokat

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

Schock ved selvsyn se, hvordan
hele belægningen er synket og at
der er også fare for at kantstenene
har rykket sig.

meget alvorligt ud. Så på grund af
besigtigelsen mente han, at man
skulle få nogle flere til at kigge med
på problemet og evt. se om man
ikke kunne finde penge til at få løst
problemet på en ordentlig måde.
I næste nummer af Egebladet kan
det være at der er en afklaring omkring dette for os meget store problem.
Grusstierne i vores område.

Problemet blev fotograferet og Møgelvang kunne godt se, at det så

Vi finder, at vores stier er i en meget dårlig forfatning. Efter regnvejr
ligger der meget tit store vandputter
og det er meget svært at få dem
afvandet. Om vinteren føles det
nærmest som en ”dødsfælde” at gå
(Fortsættes på side 10)
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(Fortsat fra side 9)

på disse.
Ud over dette har man tilsyneladende lavet meget store hjulspor med
kommunens store vogne og på
denne måde ødelagt grusvejene
endnu mere.
For at tage det sidste først, kunne
forvaltningen ikke forstå, hvorfor
man brugte tunge køretøjer i vores
område, da kommunen havde investeret i mindre lette køretøjer. Man
ville straks tage dette problem op
med gartnerafdelingen og få rettet
hjulsporene op.
Med hensyn til afvanding af stierne

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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og opretningen med grus m.v. lovede Klaus Møgelsvang, at man ville
sørge for, at dette problem blev løst
meget hurtigt. Evt. ved at man satte
en ekstern entreprenør på opgaven.
Begge partnere er glade for denne
beslutning idet, vi på denne måde
kan slippe for at vi igen på det næste møde skal drøfte dette problem.
Ud over disse to store problemer
kom vi videre med følgende småting:
1. Fodhegn ved cykelstiudmundingerne i hovedgaden
2. Vandtrappen
3. Eludtag ved bålpladsen
4. Bænkene i området
5. Propelmandens fremtid
Fodhegn ved cykelstiudmundingerne i hovedgaden:
Møgelvang lovede, at vi ikke længere skulle diskutere disse
fodhegn. Han ville dog lige have lov
til at kigge på sagen og så vende
tilbage, om hvordan og hvornår arbejdet ville blive udført.
Vandtrappen
Vandtrappen har været diskuteret
på samtlige møde med tekniskforvaltning og blev det også denne
gang. Da vi kigge på den i år, må vi
fra Fællesvirket side sige, at den
fungerede d. 8. maj. På den anden
side, var vi også enige om, at det
ikke så ud til at være løst på en så(Fortsættes på side 12)
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(Fortsat fra side 10)

dan måde, at den vil holde igennem
længere tid.
Derfor er vi bange for, at den igen
vil komme på dagsordenen når vi
skal snakke med teknisk forvaltning.

Kommunen har lavet en aftale med
Louisiana, således at kunstværket
"Propelmanden" placeres indendørs på Louisiana og vi så til gengæld låner skulpturen ”den gravide
kvinde” af César - også kaldet den
”hovedløse” placeres på Propelmandens plads.

El udtag ved bålpladsen
Vi har hele tiden ønsket os et el udtag ved bålpladsen, hvor vi afholder
Sankt Hans aften. Når vi afholder
Sankt Hans har vi været nød til at
trække 3 * 100 meter kabel fra børnehaven og ned til bålpladsen, hvilket har givet mange problemer.
Derfor er vi meget glade for, at vi er
blevet bevilget et sådant el udtag.
Vi håber, selvfølgelig, at det er færdigt til Sankt Hans, men ellers ved
vi, at det er i orden til næste gang,
vi skal bruge strøm derude. Et sådan udtag giver også mulighed for
at vi kan afholde andre arrangementer ved bålpladsen.

Denne aftale gælder for 5 år. Så
først til den tid skal vi igen diskutere, hvorvidt vores elskede propelmand man komme tilbage.
Fællesvirkets sekretariat.

Café Egely
et godt spisested
for byens pensionister.

Bænkene i området
Med hensyn til vedligeholdelsen af
områdets bænke, som har været
diskuteret på sidste Fællesvirke
møde, kan vi også meddele, at disse bliver afrenset og ordnet, således at de fremstår i ordentlig stand.
Propelmandens fremtid
Propelmanden er så ødelagt, at
han sikkert ikke kommer til at stå
udendørs mere.
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Nyd en god kop kaffe.
Mød andre pensionister
Også mad ud af huset.
Åbningstider:
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

Sankt Hans fest i Egebjerg
mandag den 23. Juni
Festen foregår
på den grønne
festplads ved
Teglværkssøen

Kl 19.00 Pladsen åbner med
salg af vin, øl og vand.
FDF laver snobrød med børnene
Kl 20.00 Orkestret ”HALV 12” spiller op
med god musik for hele familien
Kl 21.00 Båltale og bålet tændes
Kl 21.30 ”HALV 12” fortsætter
Kl 23.00 Festen slutter
Egne drikkevarer må ikke
medbringes på festpladsen
Arrangør: Fællesvirket med støtte fra FDF i Egebjerg.
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Dette er ikke Grafitti...
Men vores kunstner Majken
Zoëga Ramsøy der er i gang
med ”Drømmeliv”.
Drømmeliv er navnet på det
store kunstværk skal omgive den spanske trappe i
Egestrædet.
Med et slag ændres en kedelig betontrappe til et
spændende kunstværk
Kunstværket afsløres af
Ballerups viceborgmester
Tom Nielsen
den 5. Juni 2003, kl. 12.00

REGISTRERET REVISOR

EJVIND VESTERAGER
CIVILØKONOM

Gl. Rådhusvej 22
2750 Ballerup

44 97 55 10
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ÅRETS FØRSTE
ÆLLINGER
Den 1. maj var der udruget et nyt
kuld ællinger på altanen i første
sals højde i Egebjerghaven 79. Det
er andet år altanen bliver fundet
værdig af andemor til redeplads.
Sidste år blev en blomsterkasse på
altanen en fin rede og resultatet
blev et flot kuld. Desværre havde
beboerne sidste efterår kasseret
blomsterkassen, men først i april
stod andemor ude på altanen og
skældte ud over den forsvundne
kasse. Der blev hurtigt sat en ny
kasse ud, og den tog andemor
straks i brug. Resultatet første maj
var 11 ællinger der med hjælp fra
moren blev hjulpet ud over altankanten. De ti overlevede og andefamilien satte straks kursen ned mod
Tårnsøen, hvor de opholdt sig et
døgn hvorefter de forsvandt. De har
taget ophold et andet sted, men det
skete også sidste år, så de kommer
nok tilbage når de er lidt større.

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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"SÅ GIK" - på Alvaret på Øland
På en sollys dag skuer jeg ud over
Alvaret - jeg er på Øland, står midt i
Ølands barske natur. Alvaret er til
dels ufrugtbar, men alligevel vokser
der lidt græs og farverige blomster
og enebær. Græsset er føde for får
og køer - blomsterne er til for at
glæde os mennesker.
Ordet Altvar kommer fra ordet "alv"
det urørte, som findes under det
frugtbare jord. Alvaret kendetegnes
af kalkgrund - tynde jordlag, kraftig
vekslende vandtilgang - hårdt klima
og specielle vækster og dyreverden. Alvaret på Øland er verdens
største alvar - 26.000 hektar, det
modsvarer 50.000 fodboldbaner.
Orkideerne skyder sine blade frem
af den kalkrige jord, få dage efter
står der de smukkeste blomster i
røde og gule farver. Især vokser to
side om side, en i dybrød farve og
en i gul farve. "De kaldes for Adam
og Eva."
Jeg besøgte Øland, denne lange
smalle ø der ligger i Kalmarsund,
den 10. til 13. maj på en haverejse
arrangeret af "Det Danske Haveselskab". Vi besøgte nogle smukke og
unikke haver - anlagt mellem og på
klippesider. Vandløb og klukkende
småbække indrammede disse haver. På kanterne voksede den
smukke gule Engkabeleje. "Det var
private haver."
Vi besøgte et æbelmosteri i en lille
by ved navn Kivik. Vi så og smagte
æblemosten, som de lavede. Omkring Kivik findes mange æbleplantager. Luften og solen har stor indSide 16 EGEBLADET

virkning på modningen og giver
æblerne en dejlig smag.
På turen hjem skulle vi aflægge besøg og se på et par haver i Blekinge. Det regnede mens vi kørte dertil. Men regnen var så venlig at
stoppe hver gang vi skulle se de
smukke haver. Cirka 100 km før
Malmø hørte regnen op og solen
skinnede resten af vejen.
I sidste nummer lod jeg solsorten
fløjte en forårshilsen til læserne. I
dette nummer lader jeg Nattergalens og Lærkens triller være en videre forårs- og sommerhilsen til alle.
Med venlig hilsen
Poul Gustavsen Egebjerghaven 49.

salon

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

!

Tid til aftale
Tlf.: 44 65 48 87

PETANQUE MELLEM MURERNE.

Fællesvirket har i fællesskab med den lokale petanqueklub og klubben fra
Skovlunde arrangeret, en meget spændende lørdag mellem murerne.
Der vil være instruktører fra klubber tilstede, som kan forklare reglerne, sætte spillene i gang m.v..
Måske vil der også være nogle petanque øvelser eller lege.
Du må gerne tage dine egne kugler med, men du skal sørge for at der er
mærket således at du kan finde den efter brug.

Ligesom i Frankrig vil vi forsøge, at lave lidt stemning. Mellem murerne vil
der være borde og stole, harmonikamusik, lidt rødvin og noget godt brød.
Måske kommer der også andre musikere forbi.

DERFOR INVITER ALLERE NU DINE VENNER OG FAMILIE
TIL EN RIGTIG DEJLIG DAG MELLEM MURERNE LØRDAG
D. 26. JULI FRA KL. 13.00.
For den der har holdt ferie vil det være ligesom den begynder igen og for
dem der skal på ferie er der tage om opvarmning til ferie.
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Indvielse af fritids og ungdomsklubbens
nye lokaler.
Fredag d. 30. maj var der stor fest
for klubbens medlemmer og forældre, da klubben holdt indvielse efter
om- og tilbygningen, der har varet
over ½ år.

våben og smykker, tegnet og malet
og repareret cykler; systue hvor pigerne kan sy deres eget tøj eller
drengene laver dragter til rollespil,
et stort indendørs sportsrum til
boldspil; diskotek hvor der spilles
musik og danses; køkken hvor der
bages og laves bolcher; bar hvor
man kan få et glas saft, en toast
eller lidt slik; alrum med billard og
fodboldspil; helt nybyggede toilet og
garderobefaciliteter mm.
Klubben modtager børn fra 4.klasse
til og med 7. klasse om eftermiddagen, og fra 8 klasse til 18 år om af(Fortsættes på side 20)

Indvielsestalen blev holdt af formanden for kultur og fritidsudvalget
Tom Nielsen. Han ønskede tillykke
med den nye flotte klub, og glædede sig over, at der nu er god plads
til alle 10 – 18 årige i Egebjerg, og
at klubben har så mange gode muligheder at tilbyde børn og unge.
Der var 300 gæster, som fik en god
italiensk buffet. Gæsterne måtte
deles i 2 hold, så alle kunne se et
stort danseshow, som 2 af klubbens dansegrupper opførte. Senere
underholdt den lokale discjockey
Anders Tidemann og bandet Oktan
60, som spillede 60´er musik, så
dansegulvet blev fyldt op.
Klubben har efter ombygningen et
stort computerrum; et stort værksted, hvor der bliver lavet rollespilsSide 18 EGEBLADET

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
ud:
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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)

tenen.
Klubben har pt. ca. 280 medlemmer, men har efter ombygningen
plads til endnu flere.

Fritids- og Ungdomsklubben ”Nordbuen”
Agernhaven 4, 2750
Ballerup, tlf. 44 66 18 86
eller 44 77 20 77

E-mail: fuagernhaven@balk.dk
Hjemmeside:
www.nordbuen.
dk
Fax 44772078
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INVITATION TIL PLÆNEKONCERT

BROR KJELDS KAPEL UNDERHOLDER.
LØRDAG DEN 14. JUNI
FRA 13.30 TIL 15.00

Andelsboligforeningen Egebjerggård
fejrer sin 14. års indflytningsdag med
flaghejsning, plænekoncert og medlemsfest.
Vi vil gerne dele plænekoncerten med områdets beboere, så alle er velkomne til koncerten, der foregår på foreningens store plæne.
( den med flagstangen )
Der vil være mulighed for nyde en øl eller vand
til koncerten.
PS: Medbring gerne selv siddetæppe eller stol.
I tilfælde af for dårligt vejr aflyses koncerten.
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GRAFITTI VED
NORDBUEN
I april måned blev bygningerne der
rummer ungdomsklubben og fritidshjemmet m.m. ud mod Nordbuen udsat for en grim gang smøreri.
Da der har været meget smøreri i hele kommunen i en periode, har kommunen udstyret en vogn med en fast
mand og antigrafittiudstyr.
Han kører rundt i kommunen og fjerner graffiti fra kommunens ejendomme, og ham nød vi godt af. Så nu ser
det næsten fornuftigt ud igen.
Hvis nogen opdager smørerier på
offentlige områder, så er det ham vi
skal have fat i.
Og det sker ved at man kontakter
Fællesvirkets sekretariat.
Hvis det sker på ejendomsselskabernes områder, så er det dit boligselskab der skal klare tingene.

Vinderen af sidste
nummers Haiku-digt
blev:
Elia A. A. Hansen med digtet
Forår
Troldpilegrene
Nøgne krogede opad
Knopper brister i lysvæld
Vi siger tillykke med lidt vin.
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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 7. August 2003.
Sidste frist for indlevering af
materiale til dette nummer er
torsdag den 24. Juli 2002.
I 2003 udkommer Egebladet følgende dato’er: 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

Side 23 EGEBLADET

2003

Året rundt i
Egebjerg

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.
Torsdag d. 24. Juli:
Sidste frist for aflevering af artikler til Egebladet.
Lørdag d. 26. Juli: kl. 13
Petanque mellem murerne.
Torsdag d. 7. August:
Egebladet udkommer.
Søndag d. 24. August:
Familiearrangement "Gæt en 13'er om Egebjerg".
Lørdag d. 6. September:
Skitse tegning i Paletten.
Søndag d. 7. September:
SSP Familie marked mellem murerne.
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
44 97 27 38
44 77 21 66

