
                                                                                                                                                                                               

Redaktionen ønsker alle læsere og annoncører en 

GLÆDELIG JUL

Læs inde i bladet bl.a. om julehygge, 
eftermiddagsklubben og huspriser.



Haveaffald

Sidste afhentning i 2007 er 
   mandag den 26. november. 

Første afhentning i 2008 er mandag den 6. april.

Weekend 23.-25. nov.: Blomstervennernes
 julemarked

Mandag den 26. nov.: Lavsaften i Øl & Vin

Fredag den 30. nov.: Billard

Mandag den 3. dec.: Blomstervennerne

Torsdag den 6. dec.: Egebjergklubbens jul

Torsdag den 13. dec.: Ældreidræt

I ugerne 51 - 1 inkl. 
er TorsdagsTræf lukket.

Beboerannoncer er gratis

De ”annoncer”, bladet bringer, er gratis for medlemmerne 
af beboerforeningen Egebjergklubben.

Det samme gælder beboerannoncer på 
www.egebjergklubben.dk, hvor vi som oftest også opta-
ger beboerannoncerne fra bladet.

De annoncepriser, der er anført andetsteds her i bladet, 
gælder for ”professionelle”, dvs firmaer m.v., der sælger 
varer eller tjenesteydelser.

Side 2

Aktiviteter i Fælleshuset

EGEBJERGBLADETS udgivelsestidspunkter
og deadlines i 2008

MÅNED DEADLINE OMDELING

Januar 2. jan. kl. 12 12./13.

Februar 28. jan. kl. 12 9./10.

Marts 25. febr. kl. 12 8./9.

April 31. marts kl. 12 12./13.

Maj 30. april kl. 12 17./18.

Juni 2. juni kl. 12 14./15.

INTET BLAD I JULI

INTET  BLAD  I  DECEMBER

udgives af 
Beboerforeningen Egebjergklubben,

der også lejer lokalerne af kommunen, og som 
står for en række forskellige arrangementer 

for medlemmerne; se mere på
www.egebjergklubben.dk

Foreningen Egebjerg Fælleshus driver og 
udlejer lokalerne, f.eks. til private fester, se

www.egebjergfaelleshus.dk

Medlemmer af grundejerforeningerne i Ege-
bjerg er automatisk medlem af Egebjergklub-

ben. De er tillige medlemmer af Egebjerg 
Fælleshus, hvis deres grundejerforening 

yder tilskud til Fælleshuset
(se dettes hjemmeside).

EGEBJERGBLADET

Fra vore egne rækker
Der er opstået tvivl om EGEBJERGBLADETs 
nummerering, og nogle har efterlyst nummer 7 i 
år. Sagen er, at vi udkommer 10 gange årligt, og 
juli og december er bladløse. Så fremover kalder 
vi juninummeret 6/7 og novembernummeret 
11/12.

Og så har jeg selv kludret i det med vore annon-
cepriser. De rigtige priser, som er gældende frem-
over indtil videre, finder du i dette blad på side 11. 

Og så er der fortsat plads til en skrivende 
medredaktør i redaktionen. 

Red.

  Denne måneds forsidebillede 
  er udført af billedkunstneren 

Kirsten Seeberg
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JULEHYGGE
i TorsdagsTræf 6. dec. 2007  kl. 18.30

Egebjergklubben indbyder igen til den sto-
re julehygge. Her får vi mulighed for at si-
ge glædelig jul til venner og bekendte i en 
hyggelig atmosfære med mad fra en dejlig 
buffet. 

Efter at vi har nydt buffeten, akkompagne-
rer Ole Mouritsen til alle de dejlige jule-
sange, som vi skal synge. 

Underholdning ved rejseguiden og enter-
taineren Bent Krause, som nok igen på 
sin sædvanlige meget morsomme og satiri-
ske facon vil fortælle en noget anderledes 
julehistorie om, hvad der er sket og hændt 
her i kvarteret. 

Så mon ikke det bliver en rigtig julehisto-
rie?

Aftenen slutter traditionen tro med, at vi 
danser rundt om det smukt pyntede jule-
træ og synger med på julesangene.

Billetter à 90 kr. vil fra den 15. nov. til 
den 29. nov. blive solgt i TorsdagsTræf og 
hos EGEBJERG GRILL og PIZZA BAR, 
Egebjergvej 73.  

 Bjørn Kraglund

Udlejning af  lokaler

Desværre er der ikke mulighed for at 
leje lokaler i Fælleshuset de dage, 

der er arrangementer i TorsdagsTræf.

I resten af 2007 drejer det sig om 

6/12 Julehygge.

Henvendelse kan i stedet rettes til til-
synsførende 

William Bierregaard, 
tlf. 2021 8037 
fra dagen efter.

Jan Tegner
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Egebjergklubbens formand, Lone Tegner, overrakte afte-
nens hovedpræmie til en glad vinder.

Baren (i baggrunden) var fuldt bemandet, så ingen kom til at mangle 
noget at styrke sig på.

Der var repræsentanter fra alle generationer.

Egebjergklubbens bankoaften var som sædvanligt 
velbesøgt, og deltagerne fik nogle hyggelige og spændende timer.

RYST POSEN

Måske var det rygterne om de flot-
te gevinster, der havde lokket knap 
70 håbefulde spillere til årets su-
perbankoaften den 1. november. 
I hvert fald var det dejligt at se, at 
så mange havde fundet vej til 
Egebjergklubbens lokaler.

Opråberne havde brugt flere timer 
på at varme stemmerne og posery-
stereflekserne op, så de var klar til 
at gå i gang med deres ansvarsful-
de job efter den veloplagte for-
mands velkomsttale.

Med skærpede sanser sad spillerne 
parat til at lægge deres brikker på 
plads, hvis opråberne ellers kunne 
finde ud af trække de rigtige num-
re op af posen. 

Det var bestemt ikke opråbernes 
skyld, at ikke alle gik hjem med en 
eller anden form for gevinst, men 
nogen har held i spil, nogen i kær-
lighed og nogen i det hele.

Endnu en hyggelig bankoaften var 
slut. Vi ses forhåbentlig til næste 
år.

Anita
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Samtaleterapi, gruppeterapi, temaaftener, kurser, kostvejledning.
Konsultation efter aftale — gerne aften/weekend.

Pilehøjvej 45, Egebjerg, Tlf.: 20 76 50 04
www.hellehammer.dk

TAK for hjælpen

Fælleshusets bestyrelse 
vil gerne sige tak til alle de 
frivillige hjælpere, der kom 
og gav et nap med til ”Store Rengøringsdag”. 
Næsten alle interesseforeninger var mødt op, 
nogle endda med 2-3 personer, desuden var 
også nogle grundejerforeninger repræsenteret.

Da vi var så mange, gik det hele som en leg. 
Baren, stolene, køkkenet samt toiletterne fik en 
ordentlig omgang, og alle lamper og gardiner 
blev vasket samt hæfteklammer i væggene fjer-
net. Ja, selv foran huset er der blevet ordnet.

Der blev sluttet af med en herlig frokost, som 
Lis Bierregaard stod for: sild, hjemmelavet lever-
postej og frikadeller + div. pålæg samt ost.

Det var en fornøjelse at forlade Fælleshuset 
med en duft af sæbe og renhed.

Endnu engang TAK til alle der hjalp.

P.b.v.

Jan Tegner

EGEBJERG 
SPORTSKLUB

Vil du gerne spille badminton, men har opgi-
vet det på grund af tiderne for de ledige halti-
mer??

Ledige baner kan formentlig nu skaffes de fleste 
tirsdage kl. 16-17 og lørdage kl. 12-13, hvis der 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. 

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

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk

og se EGEBJERGBLADET I FARVER
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Jeg hedder Karoline, jeg er 12 år og går i 6. 
klasse på Hareskovens Lilleskole. Jeg vil 
gerne fortælle om, hvordan det er at gå på 
min skole, som jeg synes er en rigtig god 
skole. Skolen ligger lige op ad skoven, så vi 
har også en god, stor grund at være på i 
frikvartererne.

Musik og rytmik
På skolen har vi rigtig meget musik og ryt-
mik. I Lilleafdelingen (0.-2. klasse) og i Mel-
lemafdelingen (3.-5. klasse) er rytmik en 
masse lege og dans til musik. I Storeafde-
lingen (6. og 7. klasse) arbejder vi sammen 
om bevægelse, rytmik og musik, hvor vi 
blandt andet spiller boldspil, laver drama, 
sang og samspil. 
Nogle gange laver vi også teater, enten af-
delingerne hver for sig eller hele skolen 
sammen. De voksne vælger et stykke vi 
skal spille, og så får vi ellers selv lov til at 
bestemme, hvilke scener der skal med, og 
hvordan de skal være. Vi bruger cirka 3 
uger på at lave det. Når stykket er færdigt, 
bliver det vist for forældrene, og hvis det 
kun er en afdeling, der har lavet det, bliver 
det også vist for resten af skolen. 

Hvert år tager 6. og 7. klasse 3 dage på 
musikfestival et eller andet sted i Danmark, 

hvor de hører andre spille musik, og også selv 
spiller nogle numre. Alle er selvfølgelig med på 
scenen og spille. 

Det er også en tradition, at hele skolen hvert år 
laver karneval i København. Det gør vi, ved at 
hver afdeling laver et slags ”teater”, med en 
masse musik, som vi kalder pletstykket, der til 
sidst bliver sat sammen til et stort stykke. Det 
viser vi på Rådhuspladsen, hvorefter vi går op-
tog hele vejen ned ad strøget. Optoget består 
af alle skolens elever, lærerne og de forældre, 
som nu har lyst til at deltage. Imens vi går, spil-
ler vi musik (f. eks. trommer og klokker) og 
synger vores karnevalssang. Vi er alle sammen 
klædt i skolens farver, pink og grønt, hvilket gør 
det hele meget mere festligt. 

Vi er fælles om mange ting på HLS
På Hareskovens Lilleskole er vi fælles om de 
fleste ting, f. eks. tager vi hvert år en uge på 
lejrskole, hele skolen. For det meste tager vi til 
Klinteborg, der ligger ved Sejrøbugten, men 
nogle gange er vi på skolen. 

Hareskovens Lilleskole
- jeg kan, jeg vil, jeg tør i hvert fald prøve.
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Her er Storeafdelingen med til at få lejren til 
at fungere. De store hjælper med at lave 
mad, putter de små om aftenen og hjælper 
med at rydde op.
Til gengæld laver de voksne en stor fest for 
dem den sidste aften.

Vi er også fælles til husmøderne hver anden 
fredag, hvor vi er hele skolen inde i et lokale 
og snakker om, hvordan det går på skolen, om 
vi mangler noget, eller hvis klasserne har no-
get nyt de gerne vil fortælle osv., og selvfølge-
lig er der også underholdningen. Underhold-
ningen er en klasse, der har øvet et musik-
nummer i et stykke tid, og så spiller det for 
resten af skolen. 

Mad
På Hareskovens Lilleskole får vi hver dag frokost, som næsten altid er varm, sund mad. Vi er på skift selv med 
til at tilberede maden sammen med vores køkkendame, Lillian. Det er rart, at vi alle får det samme mad og spi-
ser det sammen i klasserne. Vi får lært at spise nyt og anderledes.

Selvom det er sjovt og anderledes at gå på Hareskovens Lilleskole, har vi selvfølgelig også de ”normale” fag, 
som dansk, matematik og engelsk. Jeg er glad for at gå på en skole, der har regler om, at vi skal behandle hin-

anden med respekt og ikke tillader, at nogle børn bliver holdt uden for fællesskabet. 
Karoline Ude Jørgensen

Fribillet til Teater for en familie

Kom til vores åbne hus den 1. december 2007 kl. 10, hvor vores lilleafdeling (Bh kl. til og med 2. 
klasse) opfører teaterstykket ’Dragerne der mistede appetitten’. Alle voksne og børn er velkomne 
til at overvære forestillingen og kan derefter få en rundvisning på skolen. 
Vi arbejder i det daglige med en pædagogisk model, hvor der er fokus på den musiske, sociale og 
faglige skole. I praksis flettes de 3 aspekter ind i hinanden og får mange fælles berøringsflader. 

   Faglige kompetencer: Tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryks-
former, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvik-
ling. Skolen udfører de samme læsetests som øvrige skoler og opfyl-
der Undervisningsministeriets krav til at læse, skrive og regne. 

   Sociale kompetencer: Skabe indsigt og træning i bl.a. samarbejde, ansvarlighed, konflikt-
løsning, empati og respekt for andre.

   Musiske kompetencer: Brug af rytmik, bevægelse og musik til stimulation, kreativitet og
integrering af indlæring. 

Du er altid velkommen til at kontakte os direkte for en aftale, - vi har ledige pladser i enkelte klasser -
bl.a. i den nuværende børnehaveklasse. Dannelsen af børnehaveklassen 2008/09 er ved at være slut, 

og opskrivning til skoleåret 2009/10 og fremefter foregår ved henvendelse til skolen.

Fribillet: Klip denne annonce ud til brug ved indgangen. Giver adgang for 1 familie.

www.hareskovenslilleskole.dk
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Hareskovens Lilleskole

Af Lene Jørgensen (mor til Oskar i Børnehaveklasse, Jonathan i 4.klasse og Karoline i 6.klasse)
 og Thomas Gregersen (far til Anders i 1.klasse).

Hvad er Hareskovens Lilleskole, og hvilke muligheder rummer den? Vi vil her fortælle lidt om sko-
len, både for jer, som kunne være interesseret i at have børn på skolen, men også for beboerne i kvar-
teret generelt; skolen har jo været del af Egebjerg i over 40 år, og nogle kender den i forvejen, mens 
det for andre er ”ukendt land”. 

Beliggenheden og bygningen
Børn på Lilleskolen kan næsten ikke undgå at røre sig og få frisk luft. Hareskovens Lilleskole har må-
ske Danmarks dejligste og grønneste skolegård. Skolen ligger på en stor fredet grund lige op til sko-
ven med boldbane, shelter, bålplads og meget mere, og skoven og de grønne områder inddrages tit 
som del af undervisningen.
Skolen råder over værksteder, rytmiksal, musikrum, mediatek med nyt IT udstyr samt et nyindrettet 
køkken, hvor eleverne får mad hver dag. Nogle dage er de også selv med til at tilberede maden.

Klasserne
Undervisningen er samlet i et forløb på 8 år. Klasserne er samlet i tre afdelinger:

● Lilleafdelingen (BH klasse – 2. klasse)
● Mellemafdelingen (3. klasse – 5. klasse)
● Storeafdelingen (6. klasse – 7. klasse)

Der er én klasse for hvert klassetrin og i hver klasse er der op til 21 børn. Klasserne har både forløb 
med almindelige fag som dansk, matematik og engelsk, men der er også forløb, hvor undervisningen 
samles i henholdsvis lille-, mellem- og storeafdeling, f.eks. i teaterprojekter eller dansk/matematik-
værksteder. Samtlige klasser arbejder også sammen i projekter, bl.a. tager hele skolen på 5 dages lejr-
tur en gang årligt. Antallet af elever gør, at man kender hinanden på tværs af årgange, hvilket betyder, 
at man både som forældre, elever og lærere har en fornemmelse af overskuelighed og genkendelighed 
i hverdagen. 

På skolen er der en fritidsordning for bh.klasse-3.klasse, som er åben mandag – fredag fra 7.00-17.00. 
Endvidere er der en klubordning for 4.-7. klasse. 

Pædagogikken 
Det musiske, det sociale og det faglige vægtes lige højt i undervisningen. Der bliver naturligvis både 
læst, skrevet, regnet og lært fremmedsprog, men det er vigtigt at tilegnelse af viden og fagligt udbytte 
ses i sammenhæng med både musisk og kreativ udfoldelse og et socialt miljø, hvor man trives. 

Skolens mål er at sikre sammenhæng mellem den kropslige, følelsesmæssige og intellektuelle læring. 
Eleverne skal dannes til at kunne udtrykke sig selv, men også indgå i et fællesskab og tage hensyn. 
Derfor er demokrati og dialog nøgleord i den daglige pædagogik. Der afholdes bl.a. et husmøde hver 
anden fredag, hvor alle elever og lærere deltager. 

Skolen arbejder ud fra en trivselspolitik, som sigter på, at børnene skal lære at 

- vise hensyn til hinanden og til omgivelserne
- løse konflikter konstruktivt
- tage ansvar for sig selv og sin adfærd
- stå frem og bakke op
- lytte aktivt som gruppe og som individ
- deltage aktivt i skolens fællesskab.

Forældres rolle
Forældre deltager aktivt i skolens liv. Det kan være pædagogiske debatter, diverse udvalg, eller prakti-
ske aktiviteter. Det er en god måde at lære hinanden at kende på, og børnene oplever, at skolen er et 
centralt  sted i hverdagen, som man tager aktivt del i. Der er endvidere fire årlige forældremøder, og 
en gang om året tager hver klasse på weekendtur med forældre og søskende. 
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Gør noget godt for dig selv –

Zoneterapi & Massage  styrker  og  forebygger
Inden  for  begge  behandlingsformer 

kan  man  opnå  en  positiv  og  gavnlig  effekt 
På  kroppen  og  dermed  ens  velbefindende.

Ring  for tidsbestiling                               Jeg  ser  frem  til  at
   på   22  82  85  04                            byde  dig  velkommen.

      –    også aften.

Med  venlig  hilsen

Carin Simonsen
ZCD zoneterapeut /erhvervs- & idrætsmassør

havde 23 oktober 2007 inviteret til 
film om det gamle Egebjerg og om 
Storfyrstinde Olga samt om udviklin-
gen 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 Stor-
fyrstindens liv i Ballerup, og om ti-
den, 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 vi-
ste videooptagelser, herunder opta-
gelser fra tidligere med nu afdøde 
borgmester Ove Hansen.

Næste indlæg kom fra den tidlige-
re borgmester og handlede om ud-
viklingen 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 aktivi-
teter i Egebjerg.

Det var sjovt at genkende sig selv 
og andre blandt de mange deltage-
re 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 man-
ge input og med henvisning til, at 
der på museet i Pederstrup kan ses 
meget mere.

Tak til Per W. for hans initiativ

FJ

Kulturhistorisk Forening som nu hedder

Kulturhistorisk Selskab

Kommende arrangementer
i Egebjergklubben

Julehygge 
i TorsdagsTræf 

6. december kl. 18.30

Fastelavn i Fælleshuset 
søndag den 3. februar 

og
Egebjergklubbens 
Generalforsamling 

Torsdag den 21. februar

Nærmere omtale i bladet i 
januar 2008

Hentet fra 
Udpluk af breve fra forsikringstagere:
Under børstning af tænderne falder forsikringstageren ned i håndva-
sken med tandbørsten i munden, da han træder forkert.
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Egebjergnettet er efter omdannelsen til interessefor-
ening begyndt at arbejde lidt mere bredt med IT og 

Tele end blot selve fiberforbindelsen. Heri omtales lidt 
aktuelt i denne forbindelse.

Hvilken internethastighed har du?
Får du det, du betaler for?

Det er bestyrelsens klare opfattelse, at det især på 
ADSL-forbindelserne kniber med i praksis at nå op 

over 2 MB. Årsagen er formentlig TDC’s gamle kobber-
ledninger, som vi har indtryk af ikke er i den bedste stand. 
Det gælder åbenbart ikke alene i store dele af Egebjerg; 
TDC har for nylig afsat nogle hundrede millioner kroner 
til at rette op på det på landsplan.

Vi ved, at flere og flere abonnerer på hastigheder på 2MB 
og derover,  men vi tvivler nok på, at ret mange får den 
hastighed i praksis. Det vil vi godt have et bedre overblik 
over. Derfor vil vi godt have, at flest muligt sender os 
oplysninger om deres internethastighed: hvad betaler 
du for, og hvad opnår du i praksis?
Send oplysningerne til post@egebjergnettet.dk

Der findes en del gratis hastighedsmålere; to af dem 
kan hentes via www.egebjergnettet.dk under Nytti-

ge Links. Dér kan du også få lidt hjælp til at finde frem til 
f.eks. billige anskaffelser, gratis programmel, og andet.

Har du erfaringer, du vil dele med os andre?
Har du spørgsmål, du søger svar på?
På www.egebjergnettet.dk vil vi nu forsøge - ud over 

nævnte links, som vi har fundet nyttige - at give råd og vej-
ledning baseret på vores og andres erfaringer.

Send dine erfaringer eller spørgsmål til 
post@egebjergnettet.dk

Du kan også ringe og snakke om dit spørgsmål med et 
medlem af bestyrelsen. På hjemmesiden kan du under 

knappen Bestyrelsen se lidt om, hvad vi hver især mener at 
have lidt forstand på.
Hjemmesiden er som bekendt offentligt tilgængelig, men vi 
arbejder primært for vore medlemmer; de har betalt 
”gildet”.
Vi snakker gerne med alle og hjælper det, vi kan, men vore 
medlemmer har som nævnt første prioritet.

Du kan blive medlem af foreningen for et éngangsbeløb på 
200 kr.

Sydsverige lukkede – som kort nævnt i Egebjergbladets 
oktober-nummer - for de analoge TV udsendelser den 
15. oktober 2007.

Det fik umiddelbart kun betydning, hvis du før den dato 
modtog svensk TV via din egen antenne. Modtagelse 

via TDC's kabel-TV (nu YouSee) eller satellit berørtes så 
vidt vides ikke. 
Du kan læse meget mere om det under Spørgsmål&Svar på 
www.egebjergnettet.dk

Sverige er således noget foran Danmark, hvor de analoge 
sendere efter planerne først nedlægges i 2009. Til den 

tid skulle vi gerne have mulighed for at få digitalt TV via 
fiber, som omtalt i artiklen i Egebjergbladets oktobernum-
mer.

Hvorfor skiftet fra analogt til digitalt TV?
Digitalt tv er tv i en bedre kvalitet, mulighed for flere kana-
ler og forskellige ekstra tjenester.
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Snerydning
I pjecen "Når sneen kom-
mer" i højre side kan du 
læse, hvor Ballerup Kom-
munes vintervedligehol-
delse sker, hvad dit an-
svar er og meget mere. 

Grundejerens opgaver:

Som grundejer har du an-
svaret for, at der er adgang til din ejendom for postbud, 
avisbud, renovationsarbejdere, gæster etc. På fortove og 
stiarealer, bestemt for gående, ud for ejendommen har du 
som grundejer pligt til at rydde for sne umiddelbart efter 
snefald og gruse eller salte, når det er glat. Vedligeholdel-
sen skal ske i tidsrummet kl. 07.00 – 22.00. 

Grundejere langs privat fællesvej/-sti har endvidere pligt til 
at rydde sne og glatførebekæmpe kørebanen. Det gælder, 
uanset om du har adgang til den private fællesvej/-sti eller 
ej. 

Kommunens opgaver:

Ballerup Kommune sørger for snerydning og glatførebe-
kæmpelse på 150 km offentlige veje samt stier og parke-
ringspladser. Når vi rydder for sne, kan det ikke undgås, at 
der af og til vil blive efterladt en snevold foran indkørsler. 

Vi kan desværre ikke tilbyde at fjerne disse snevolde og 
beder derfor venligst grundejerne om selv at gøre det styk-
ke arbejde. 

Er du i tvivl om pligten til vintervedligeholdelse, kan du kon-
takte Miljø & Teknik på tlf. 4477 2448. Ved akutte tilfælde 
kan der uden for normal arbejdstid rettes henvendelse til 
vintervagten på tlf. 2535 3699. 

Klip fra Berlingske Tidende
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Eftermiddagsklubben

Er en rigtig hyggelig forening.

Det startede med, at Ellinor tog initia-
tiv til at starte en forening for Ege-
bjergs seniorer. Til at begynde med, 
ville man kun have et begrænset antal 
medlemmer, men med tiden øgedes 
behovet.

Foreningen startede i maj 1989 og 
voksede langsomt for omsider den 10. 
december 1992 at holde en stiftende 
generalforsamling, hvor blev fastsat, 
at som medlemmer kunne optages 
voksne, der bor eller har boet i Ege-
bjerg Villakvarter.

Formålet var at skabe aktiviteter og 
samvær mellem medlemmerne. 

Økonomien hvilede på kontingen-
ter fra medlemmerne og eventuelle 
tilskud fra andre foreninger.

Desværre døde Ellinor, men for-
eningen fortsatte.

De sidste 5 år har Flemming Adrian 
være formand og har sørget for, at 
traditionen med en påsketur, et ju-
learrangement og måske en som-
mer bustur fortsætter.

Første tirsdag i hver måned mø-
des de fleste af medlemmerne i 
Egebjerg Fælleshus kl. 12 til 
fællesspis af egen madpakke (og 
måske en snaps, hvis der er 
medlemmer, der har haft fød-
selsdag). Derefter er der kortspil, 
brætspil og billard.

Foreningen rummer nu 32 med-
lemmer, men vil gerne være lidt 
flere. Det er nemt at blive med-
lem. Man møder bare op den 
første tirsdag i måneden og siger 
”her er jeg”. Så klarer kassereren 
resten.
Kontingentet er 130 kr. om året.

FJ

Hvis du - mens vi venter på fiber -
overvejer at anskaffe Telia bredbånd….

Så vil vi gerne opfordre dig til at gøre det via 
www.egebjergklubben.dk hvor der på siden med banner-
annoncer er en annonce fra Telia.

Du får det til samme pris som ellers, men bestiller du ved at 
klikke på banneret modtager Egebjergklubben en pæn  provi-
sion. 

Vi arbejder bl.a. på, at kunne finansiere en udgivelse af bladet 
i farver.

Skal le Mans løbet afholdes 
i Egebjerg?

Man skulle næsten tro det, for det er 
blevet meget moderne at køre meget 
hurtigt på vores små veje. Korte 
venstresving er også det hotteste 
hotte. 

Hvad tænker bilisterne på? I hvert 
fald ikke på andre, som bevæger sig 
til fods, cykel mv.

Jeg har selv været tæt på at blive 
kørt ned af nogle af disse le Mans 
kørere og ved, hvor meget jeg skal 
se mig for. Men hvor meget tænker 
et barn over, hvad der kan ske?

Vi har - heldigvis - været forskånet 
for alvorlige ulykker, men det er 
måske bare et spørgsmål om tid?

Anita Mørk
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En interessant hjemmeside

Prøv at gå ind på hjemmesiden www.boliga.dk , hjemmesiden, som ejen-
domsmæglerne ikke er videre begejstret for. Her kan man finde alle ejen-
domme, lejligheder etc. som p.t. er til salg i Danmark, men ikke nok med det, 
i overskriften er anført adressen, pris, kvm på ejendom og grund, opførelse-
sår, kvm. pris, og så det mest interessante, hvor længe ejendomme har væ-
ret til salg, og om den evt. er nedsat, siden den blev sat til salg og hvor me-
get i procent.

Så jeg gik ind på siden og fandt alle ejendomme til salg under postnummer 2750, hvor de er opført 
med det billigste hus først og afsluttet med det dyreste. Derefter gik jeg listen igennem og fandt ud af, 
at der 27.10. 2007 var 14 huse til salg i Egebjerg. Det billigste lå på Rydtoften, det havde ligget til salg 
i 147 dage og var nu nedsat med 9% siden det blev udbudt til salg (for øvrigt det højeste et hus i Ege-
bjerg var nedsat). Det dyreste ligger ved Skovgærdet, og her forlanges 5.750.000, det har kun været 
til salg i 36 dage, så der er ingen prisnedsættelse. Af de 14 huse var de 8 blevet nedsat i pris siden de 
blev udbudt. Det var ikke alle, der havde is i maven, et hus var nedsat allerede efter 112 dage, mens 
et andet hus nu havde været til salg i 275 dage, og her var ikke rokket ved prisen.

Ellers morede jeg mig med at udregne den gennemsnitlige kvm. pris for de 14 ejendomme, her kom 
jeg frem til 27.572 kr. pr. kvm., så kan du selv gange op med dit hus’ størrelse. Et andet regnestykke 
var, hvor længe ejendomme gennemsnitlig havde været til salg, her tog jeg et hus fra, som kun havde 
været til salg i 1 dag. De øvrige 13 havde gennemsnitlig været til salg i 171 dage eller knap et halvt 
år. Så salg af hus kræver tålmod. 

På siden kan man også få ejendomsmæglerens præsentation og oplysninger om huset, der er kort 
over husets beliggenhed og det sidste nye et luftfoto af kvarteret, hvor man kan zoome ind på huset 
eller et andet hus i kvarteret. God fornøjelse.

Andreas Abitz  

HUDPLEJEKLINIKKEN CREAM

Prøv en økologisk 2 timers 
 Dr. Hauschka ansigtsbehandling

 Strålende hud uden skadelige parabener 
 og kunstige konserveringsstoffer

 Salg af økologiske hudplejeprodukter 
 fra  Dr. Hauschka og Nascent

 Flotte gavekort med prøver

Egebjergvej 72 A, Egebjerg

Tidsbestilling på  telefon 44 65 00 16

Plukker i skoven du ukendte svampe,
så lad først Lillebror smage derpå.
Dersom han dør under skrigen og krampe,
så bør du selv lade svampene stå.

Og hvis der ingenting sker med den Lille?
- Tja, så gik den portion svampe til spilde!

Poeten
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Vinsmagning

Den 18. oktober havde Egebjergklubben i Fælleshuset arrangeret 
en vinsmagning.

Philipson Wine frembød vine fra Argentina i rigelige mængder. 
Med mulighed for indkøb til den hjemlige vinreol.

Vi smagte på

2005 Alamos Chardonnay Nicolas Catena á 59,95, 
2005 Catena Chardonnay Mendoza á 99,95, 
2006 Postales Pinot Noir Del Fin Del Mundo, Neuquen Patagon á 49,95, 
2005 Alamos Malbec Nicolas Catena á 59,95, 
2004 Fin Del Mundo Special Blend, Neuquén Patagonia á129,95, 
2003 Catena Alta Malbec Mendoza á 300,00.

Der var almindelig enighed om, at den næstdyreste var den bedste rødvin. 
Der var delte meninger om de to hvidvine.

Der var mødt 29, som fik sig en hyggelig aften, og igen så vi deltagere, 
som vi sjældent ser.

Noget tyder på, at hvis Egebjergklubben blot finder på de ”rigtige” 
arrangementer, så er der et publikum, som vil deltage.

Jappe

Juledekoration til roserne

Har du problemer med stråleplet 
i dine roser, er det sikkert fordi 
der ikke er ler nok i jorden. 

Derfor, læg lerklumpen fra jule-
dekorationen i en gammel spand 
med vand, og lad det stå til for-
året. Rør da rundt i spanden og 
tilsæt så meget vand, at blandin-
gen af ler og vand er vandbart. 

Vand nu roserne og kultiver jor-
den let et par dage efter. Du bli-
ver overrasket over resultatet.

Kilde: Idé-nyt 
Præsidenten for Foreningen til Pinsens bevarelse
ønsker alle nuværende og kommende medlemmer en rigtig 
god jul samt et godt nytår.

Husk at gøre madkurven klar til Foreningens årlige general-
forsamling den 11. maj 2008.

La Presidente

Én af farerne ved juleaften 
er, at vi af vore koner får 
gaver, som vi slet ikke har 
råd til.

Robert Lembke
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Annoncering i Egebjergbladet                              
Priser pr. indrykning

42,5 x 59 mm 90 kr.

42,5 x 122 mm 170 kr.

88 x 59 mm 170 kr.

88 x 122 mm 300 kr.

85 x 180 mm (1/3 side) 400 kr.

122 x 180 mm (½ side) 450 kr.

1 helside 600 kr.

Henvendelse til redaktionen: 
tlf. 44 65 13 91 

eller mail: bladet@egebjergklubben.dk 

Året går på hæld 
i Pæremosen

Og nu passer den lejede mark desværre 
endnu mere til sit navn, Pæremosen. Fak-
tisk er det sådan, at hvor jeg før fandt tu-
sindstråle, bynke og skræpper som karak-
teristiske vilde planter i min vinmark, er de 
i løbet af sommeren erstattet af siv og iris, 
og begge er vilde planter, der formerer sig 
ved vandspredning. Sagen er nemlig, at 
den meget våde sommer betød, at vin-
marken endnu engang blev oversvømmet 
som i vinter. Og denne gang var det ikke 
fordi drænet var stoppet. Ved selvsyn kon-
staterede jeg, at vandet fossede ud i 
Grønnedam. Nej, sagen var værre endnu, 
idet det kunne konstateres, at det store 
nitommers rør var underdimensioneret, så 
derfor blev vandet endnu engang sendt 
baglæns ind i drænledningerne under min 
vinmark og op som overfladevand. Det var 
en deprimerende oplevelse, som jeg nu 
har delt med kommunen og ansøgt om, at 
man ville indsætte en envejsventil i fb. m. 
drænledningernes tilslutning til det store 
vandafledningsrør, så jeg kan nøjes med 
overfladevandet fra min lejede mark og 
kan slippe for at fungere som regnvands-
bassin for hele Nordkalotten/Golfbanen.

Sagen er under fortsat behandling ligesom de 
erstatningskrav vi har rejst i fb.m. med de ska-
der, vi blev påført p.gr.a. det tilstoppede van-
dafledningsrør i vinter. Skader i form af døde 
planter, defekt hønsehus og store skader med 
jordslåede effekter.

Men på trods af det meget vand, er det takket 
være de mange gode og tørre september- og 
oktoberdage lykkedes at få en 
mindre vinhøst i hus, og om alt 
går vel, kan jeg servere en æg-
te Chateau du Marais de Poire, 
hvilket er fransk for Slottet Pæ-
remosen, for vennerne i Ege-
bjerg Øl- og Vinmagerlav.

Og så ikke ret mange ord om dræbersnegle, 
knap 8.000  blev aflivet i vores del af Pæremo-
sen i år. Og de nåede da at gøre livet surt for 
os. Ingen salat, persille og spinat har vi fået i 
år. Og først da vi dryssede Ferramol ud om-
kring bønner og georginer, kom de frem til 
skelsår og –alder og kunne høstes. 

Nu er vi bedre forberedt til næste år, så vi kan 
gå ud med snegletang, salmiaksprøjte og Fer-
ramol ved første sneglelivstegn. 

En ting er sikkert. De kommer igen.

See-07

Husk netop nu!
 Slå græs en sidste gang før efterår og vinter.

 Indtørrede frugtmumier er smittespredere. 

 Fjern dem  og destruer dem.

 Del sensommerens stauder efter afblomstring.

 Klip sensommerblomstrende klematis ned.

 Plant aldrig æble, pære, kirsebær, blomme og roser,
      hvor samme art tidligere har stået.

Husk også at

 lægge kvæder i frugtskålen, så den 
skønne duft kan nydes i hele huset

 undgå at betræde plænen, så længe 
          den er dækket af rimfrost.



JULESTUE
EGEBJERG FÆLLESHUS

Agernhaven 8, Ballerup

LØRDAG DEN 24. NOVEMBER  KL. 10 - 16

SØNDAG DEN 25. NOVEMBER  KL. 10 - 15

Adventskranse  -  Juledekorationer -
 Nisser  -  Julepynt  - Tombola m.m.

Alle er velkommen  -  fri entré

   Æbleskiver, gløgg og kaffe kan købes

      Blomstervennerne -
   en blomsterdekorationsforening


