
                                                                                                                                                                                               

Læs inde i bladet bl.a. om det årlige bankospil, status for 
Egebjergnettet og monsterbynken.

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk

og se EGEBJERGBLADET I FARVER



GULDBRYLLUP

Ruth og Erling Pless kan den 26. oktober fejre 
guldbryllup. Erling er én af de borgere, som efterhånden 
har boet længst tid i Egebjerg, nemlig siden 1949, hvor han 
havde et lille sommerhus på Bøndermosevej 8. I 1957 blev 
han gift med Ruth Hansen, og de rev det gamle sommerhus 
ned og byggede deres drømmehus på grunden. 

Ruth og Erling Pless er kendt af mange ikke mindst på 
grund af deres hjem, som altid har haft en åben dør. Mens 
Erling passede sin vognmandsforretning, arbejdede Ruth 
som dagplejemor. Udover dette kom masser af børn og un-
ge i løbet af ugen til hobbyklub, søndagsskole og musikun-
dervisning.

Mange år er nu gået, og Ruth 
og Erling er såmænd stadig akti-
ve. Nu er dørene åbnet op for 
en lille gruppe af ældre menne-
sker, som mødes én gang om 
måneden til sang og musik samt 
hygge omkring kaffebordet.    

Den 26. oktober fra kl. 8-11 vil der være åbent hus 
på Bøndermosevej 8, hvor alle, som kender Ruth og 
Erling, er meget velkomne til at kigge forbi og genopfriske 
gamle minder. Vi glæder os til at gøre denne dag festlig for 
vores forældre. 

Børnene  

Tirsdag den 23. oktober kl. 19.00: 
Kulturhistorisk Selskab (Film).

Søndag den 28. oktober kl. 10.00:
Store Rengøringsdag.

Torsdag den 1. november kl. 19.30:
spilles det store efterårsbanko.

Mandag den 5. november: Blomstervennerne.

Torsdag den 8. november kl. 16.00:
Ældreidræt & Stavgang.

Lørdag den 17. november: Sportsklubben.

I weekenden 23.-25. november:
holder Blomstervennerne  
julemarked.

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

Torsdag den 6. december:
synges, spises og drikkes 
julen ind.

udgives af

Beboerforeningen Egebjergklubben,
der også lejer Fælleshuset af kommunen, og 

som står for en række forskellige arrange-
menter 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 de to nævnte 

foreninger.

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

Løbetrøje og halstørklæde

For et par måneder siden blev en trøje og et 
halstørklæde glemt i Fælleshuset og lagt på 
hattehylden.
Nogen tid senere var det væk – men kort efter 

kom det retur med henvisning til, at det var en fejl, at det var 
taget med hjem.

Løbetrøjen er mærket L O G G Sport og small. Tørklædet er 2 
meter langt og er meget farverigt. Aftale om afhentning kan ske 
på telefon  4497 2421. Jappe
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Banko

Traditionen tro afholder Egebjergklubben 
igen i år det populære bankospil. I år vil 
dette arrangement foregå torsdag den 
1. november kl. 19.30.
Det plejer at være en rigtig hyggelig familieaften, hvor også børnene kan 
følge med, da det hele foregår i et stille og roligt tempo.
Vi spiller 7 spil med en lille pause efter 4. spil. Der er gevinst ved 1 ræk-
ke, 2 rækker og ved fuld plade, og præmierne er som sædvanlig meget 
flotte.
Baren har åbent hele aftenen med salg af vand, øl, vin og kaffe til de 
sædvanlige lave priser.
Vi starter som sagt spillet kl. 19.30, men dørene åbnes kl. 19. Der plejer 
at være rift om pladserne, så kom i god tid.
Vi tilstræber at slutte ved 22-tiden, så de kære poder kan komme i seng 
i rimelig tid.
Det hele foregår i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8, og alle er 
velkomne.

Lone Tegner

Juleturnering (badminton) 
og  –afslutning afholdes 
den 17. november 2007.

Medlemmerne har fået indbydelse tilsendt.

HVIS du er medlem, men ikke har modtaget den, så 
skriv til post@egebjergsportsklub.dk eller ring til formanden 
på 4468 6468.

Turneringen, i Egebjerghallen, starter kl. 14:00, 
og der kræves ikke tilmelding forinden; bare mød frem.

Overvejer du at spille badmiton?

Se www.egebjergsportsklub.dk

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 

18/10 Vinsmagning, 
1/11 Banko og 
6/12 Julehygge.

Henvendelse kan i stedet 
rettes til tilsynsførende 

William Bierregaard, 
tlf. 2021 8037 

fra dagen efter.
Jan Tegner

Røde fliser

I sidste nummer omtaltes, at man 
kunne bruge jernvitriol, hvis mos 
skulle fjernes.

En ekspert har fortalt, at godt nok 
kan der bruges 
jern-vitriol.

Men så bliver 
fliserne røde.

Det sagde de intet om på 
planteskolen !!

Jappe
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Det er efterhånden længe siden, vi her i 
Egebjergbladet har informeret om vort arbejde. 

Det skyldes, at vi har været igennem en lang udbuds-
og forhandlingsproces, hvor der naturligt må gælde 
fortrolighedshensyn. Foreningens medlemmer har 
naturligvis fået lidt mere information henadvejen.

Nu er vi nået så langt i nævnte proces, at vi gerne vil 
informere lidt om, hvor vi står. 

Ønsket om at etablere et af os selv ejet net måtte 
opgives efter en ekstraordinær generalforsam-

ling på grund af den krævede investering fra hver en-
kelt husstand. Foreningen blev efterfølgende omdan-
net til en interesseforening i tilknytning til Egebjerg-
klubben. Du kan læse om os på 

www.egebjergnettet.dk

Vi har nu i længere tid forhandlet med DONG 
Energy (tidligere NESA) med henblik på at få et 

favorabelt tilbud til os, når deres fiberlægning kom-
mer i vort område. Det var tidligere planlagt til 2008, 
men er for nylig udskudt til 2009.

Udskydelsen har baggrund i dels kommunens 
planlægning af udskiftning af gadebelys-ningen 

(der i august i år blev sendt i EU udbud)  dels 
DONG’s ressourcemæssige situation på fiberlæg-
ningsområdet. Det er som bekendt forhold, vi ingen 
indflydelse har på.

I forhandlingerne går vi naturligvis efter at få et så 
fordelagtigt, især økonomisk, tilbud til os som muligt.

I  øjeblikket er der udsigt til, at vi alt får et én-
gangstilbud gående på gratis nedgravning af kablet 

de første 15 meter på egen grund, hvilket i dagens 
priser svarer til en rabat på ca. 3.000 kr.  Det vil na-
turligvis afhænge af den samlede tilslutningsprocent i 
området men gælde alle de, der tilmelder sig i første 
omgang. Disse vil så få hele startinstallationen, inkl. 
indvendig afslutningsboks for ca. 1.500 kroner, og der 
vil kun gælde en bindingsperiode på 6 måneder. 

Der vil derefter være en månedlig udgift til selve 
fiberen, som p.t. udgør 179 kr. pr. måned (den 

vil – som tidligere - kunne påvirkes i nedadgående 
retning af konkurrencen). Tjenesterne, Internetforbin-
delse, TV, Video, Radio, med mere, vil derudover

skulle bestilles hos og betales til tjenesteleverandø-
rerne; se eventuelt 
http://www.dongenergy.dk/privat/Fibernet/index.
htm

Det er ud fra vore undersøgelser vor klare opfat-
telse, at der for langt de fleste i Egebjerg vil 

være sådanne besparelser at hente, at éngangsudgif-
ten hurtigt er tjent hjem, jf. vores hjemmeside, hvor 
der ligger et ajourført regneark. Deri har vi nu medta-
get muligheden for at fravælge fastnettelefonen og 
bruge mobilen i stedet.

Det skal nævnes, at 2009 netop er året, hvor det 
analoge TV-sendenet i Danmark lukkes ned. 

Det vil for mange i sig selv medføre udgifter; til nyt 
TV eller til en (eller flere) Set top boks i lighed med 
den, TV via fiber også  kræver. Til gengæld er der 
stærke tegn på, at leverandørerne af TV via fiber er 
ved at forlade den stive model, hvor TV-program-
merne kun sælges i (dyre) pakker, således at man ik-
ke kan nøjes med at betale for de kanaler, man øn-
sker at se. Og allerede i dag er der via Internettet et 
stadig stigende udbud af TV-programmer, videoer, 
m.m. i en bedre og bedre kvalitet. Se f.eks. 

http://www.dr.dk/drdktv/

Du kan som nævnt se mere om os på 
www.egebjergnettet.dk

Det koster kun 200 kr. i ”indskud” at blive medlem.

Bestyrelsen

Er foreningen i 
kommunens forenings-
register?

Ellers er det måske værd at overveje.
Det kræver bare en henvendelse til kommunen, idet der 
ikke synes at være væsentlige begrænsninger for opta-
gelse af interesseforeningerne i vores område.

Derefter modtager man som godkendt forening udsen-
delser fra Kultur & Fritid, se 

http://www.ballerup.dk/

Foreningsregistret kan ses på 
http://www.ballerup-kultur.dk/

under Foreningsvejviser.

Deri findes allerede nogle af vore interesseforeninger, 
men andre kunne eventuelt også have fordel af det.
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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

Medredaktør-
journalist 

søges

Som status er nu, kan vi godt bru-
ge en skrivende medarbejder me-
re i redaktionen. 

Interesserede kan henvende sig 
direkte til Thomas Seeberg, 

4465 1391

eller 

tseeberg@get2net.dk .

Pågældende må meget gerne 
kunne påtage sig at opsøge lokal-
stof, herunder gennemføre inter-
view med mennesker i lokalområ-
det.

Red.

Egebjerg Vinimport
flytter, men ikke ret langt.
Faktisk kun 10 meter i vestlig 
retning.
Og adressen er stadig 
Mileparken 13, 
hvor de har fået nye lokaler.

Det hele startede med, at Leif og 
Finn som hobbyvirksomhed drev forretning i Leifs garage på 
Lerholmvej.

I flere år havde vi nogle hyggelige stunder hver lørdag, og un-
dervejs fik vi lokket de to vinbønder til at arrangere nogle me-
get vellykkede ture til Frankrig og senest også til Spanien.

Men det kneb med pladsen hos Leif, så der blev lejet lokaler 
på Mileparken, hvorfra forretningen blev drevet videre ved 
ugentlige kundebesøg, og hvor der en gang om året blev af-
holdt Vinauktion.

Kunderne blev registreret som vinklubmedlemmer og blev 
løbende orienteret om nye tiltag.

I adskillige år blev Vinklubben i Egebjerklubbens analer anset 
som en interesseforening på samme vilkår som de øvrige in-
teresseforeninger.

Efterhånden blev vinforretningen mere kommerciel og kunne 
ikke fortsat anses som en interesseforening. Det er derfor af-
talt, at Egebjerg Vinimport kan leje lokalerne i Egebjerg Fæl-
leshus på lige fod med beboerne i Egebjerg.

Egebjerg Vinimport kan træffes på tlf 4015 9053 / 4041 9743, 
hvis du ønsker flere oplysninger. 

Jappe

Årets leder i Ballerup 

Egebjergklubben er af kommunen 
blevet bedt om at gøre medlem-
merne bekendt med deres mulig-
hed for at komme med forslag til 
udpegningen af årets leder.

Det modtagne materiale, herunder 
brevet fra borgmesteren og et kort 
til brug for fremsendelse af for-
slag, kan ses på 
www.egebjergklubben.dk
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Se Egebjerggrillens menukort 
på 

www.egebjergklubben.dk

under banneret, der er vist nedenfor.

Du kan også ad den vej bestille ma-
den online, uanset om du selv vil hen-
te den eller have den bragt.

Det er nemt, hurtigt og sikkert; og 
Egebjergklubben får en lille provision 
af beløbet.

Kroatien – en rejse værd

I  september havde vi en dejlig rundrejse i Kroatien, 
nærmere betegnet i den sydlige del, nemlig Dalma-

tien. Turen var en blanding af kultur og naturoplevelser.

V i fløj til Split, boede 3 nætter i en by og 4 nætter i 
en anden lidt sydligere. Det tiltalte os, at vi ikke 

skulle skifte logi mere end 1 gang – for meget pakken 
ud og ind er vi blevet for magelige til.

Der var masser af kultur i Zadar, Split og Dubrov-
niks gamle bydele. Naturoplevelserne fik vi på 

vores busture fra sted til sted og i de steder, vi boede. 
Endvidere havde vi en tur til en nationalpark ved navn 
Plitvice. Et stort område på 300 km2 med vandfald, 16 
smaragdgrønne søer og skove med et stort og rigt dyre-
og planteliv. Efter sigende skulle der være ulve og bjør-
ne (det så vi nu ikke noget til), 160 arter af fugle og et 
utal af sjældne planter bl.a. vilde orkideer.  Endvidere 
havde vi en dejlig sejltur til en af de største øer, nemlig 
Brac. Kroatien er jo et ø-rige.

I  byerne og i nationalparken havde vi lokalguide med. Det 
er vist noget, man skal. Vi valgte alligevel at gå for os selv, 

når vi blev ”sluppet” ud af bussen. En gruppe på 42 er nemlig 
lige stor nok til, at man kan høre noget, og det tager alt for 
lang tid, når der skal oversættes fra engelsk til dansk. Og man 
glemmer alligevel alt det der med årstal og navne et øjeblik 
efter.

Den dag vi var i Dubrovnik, kørte vi 3 timer hver vej –
dog med et lille stop, men tiden gik hurtigt på grund af 

det smukke landskab og de mange flotte udsigter. Ud over det, 
var busturene ikke lange. Rundturen i nationalparken var tem-
melig anstrengende, men vi valgte som sagt at opleve det på 
egen hånd.

M idtvejs havde vi en fridag, og den dag vi skulle hjem, 
havde vi tid på egen hånd til kl. 15.

V i fik et godt indtryk af Kroatien: venlig og imødekom-
mende befolkning, et meget smukt land, utrolig rent alle 

vegne og endvidere er det stadig et prisbilligt land. Det vil nu 
nok ændre sig, ikke mindst når Kroatien kommer med i EU, 
hvilket de har ansøgt om. De er også i fuld gang med deres 
infrastruktur, men i et stille og roligt tempo.

Nu er det plantetid for sted-
segrønne og for buske og 

træer i øvrigt. 

Besøg os og se vort store 
sortiment.



                                                                                                                                                                                               

Årgang 39, nr. 10 Side 7

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

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

V i havde 4 dage med strålende sol, 2 dage med lidt mere blandet vejr, men 
desværre regn og torden den dag, vi var i Plitvice nationalpark.

V i rejste med Gislev Rejser, og inkl. 2 ture, der var tilvalg, kostede det ca. 
6000 kr. pr. næse for rejsen med fly og halvpension.

Jan og Lone

V i var på halvpension og på det 
første hotel var maden sat op 

som en buffet, både morgen og aften. 
Vi har aldrig set så meget forskelligt, 
og der blev til stadighed fyldt op. 
Standarden faldt godt nok lidt næste 
sted, men det var da udmærket, men 
ellers kunne man jo selv gå ud og spi-
se. Frokost og drikkevarer måtte vi 
selv betale, men det var da lige til at 
klare. En god frokostret kunne fås for 
under 50 kr., vinen kostede 70 kr. for 
en hel liter, og en ½ l fadøl kunne ny-
des for 15 kr. I Dubrovnik var det nu 
noget dyrere, men det var jo kun en 
kort visit. Det var godt vi ikke havde 
vekslet for meget hjemmefra, for vi 
brugte under 2500 kr. tilsammen til 
frokost og drikkevarer i de 8 dage rej-
sen varede. Og vi sparede bestemt 
ikke på noget, f.eks. brandy eller deres 
lokale likør til kaffen. 

Da det var så billigt, blev der 
selvfølgelig også råd til indkøb 

af den obligatoriske taske og et par 
sko til husherren.

Grønt Råd
Grundejerforeningerne i Ballerup har 
to repræsentanter i Grønt Råd, deraf én 
fra Egebjerg (Chr. Halgaard).

Egebjergklubben har derfor oprettet en 
Blog til brug for dem til kommunikati-
on til medlemmer af grundejerforening 
i Ballerup.

Du finder bloggen her

http://groentraad.
egebjergklubben.dk/

Besøg vores 
websted: 

www.egebjergklub
ben.dk
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Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Astma-Allergi 
Forbundet melder krig mod den stærkt allergifremkaldende 
bynke-ambrosie, der er ved at brede sig i Danmark og som 
kan blive en endnu større plage end dræbersneglen og bjør-
nekloen, hvis den ikke bliver stoppet nu.

”Ryk den op med rode og brænd den!” lyder opfordringen til 
specielt haveejere, men også til alle andre, der støder på den 
nye invasive art, der på grund af det mildere klima i Danmark nu kan udvikle spiredygtige frø her.

Bynke-ambrosies pollen er i samme kategori som birkepollen, når det gælder allergi og høfeber, og 
Astma-Allergi Forbundet frygter, at mange flere end de 25% af danskerne, der allerede er ramt, vil 
få pollenallergi, hvis planten for alvor får fodfæste her i landet. Samtidig forlænger den allergisæso-
nen med 6-8 uger, idet den blomstrer og afgiver pollen i september og oktober.

Den er kommet ind i landet fra Nordamerika via Europa med transport af jord og med fuglefrø og 
vokser typisk i haver, hvor der har været fodret fugle med solsikkekerner.

Der er endnu så få eksemplarer af planten, at vi kan nå at bekæmpe den. Derfor opfordrer man alle 
til at hjælpe i fællesskab: Ryk planten op og kom den i en sæk til forbrænding - man skal ikke smide 
den på kompostbunken, da det let kan sprede frøene. Husk at bruge handsker, for planten kan give 
allergiske reaktioner.

Bynke-ambrosie bliver godt en meter høj, har bregneagtige blade og mange tætte blomsterstande, 
der ligner grågrønne musehaler. Den er en-årig, og ved at fjerne planten sikrer man, at den ikke 
frøspreder sig til andre områder næste år.

Kilde: Berlingste Tidende
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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

Besøg vores websted: 
www.egebjergklubben.dk

Egebjergbladet før og nu
Bladet er nu udkommet i 39 år, 

hvor jeg mere eller mindre har 
været med til at producere bla-
det. Når jeg tænker tilbage, er 
der i årenes løb sket en vældig 
udvikling. Fra klippe/klistre til 

elektronisk databehandling. IT har også i Egebjerg 
løbende meddelt sit præg.

I begyndelsen drejede det sig om, at stoffet via skri-
vemaskine og saks blev formet til bladet, der i næ-
sten alle årene er udkommet med 10 numre hvert år.

Vi gik rundt og rundt omkring billardbordet med 
bøjet ryg og fordelte de 850 eksemplarer til bladbu-
dene og andre.

Det var hårdt arbejde, som gav ondt i ryggen, når 
stoffet skulle fordeles, og bladsiderne skulle hæftes. 
Det hjalp, da vi fik nogle hjemmegjorte maskiner, 
som sorterede siderne og hæftede dem.

Siden fik vi overtalt trykkeriet til at hjælpe med op-
tælling, så vi fik 4 optalte kasser til budene og 1 kas-
se til abonnementer og andre ”kunder”.

Siderne med stof har også med tiden ændret sig. Nu 
sender vi stoffet elektronisk til trykkeriet og slipper 
derved for at køre til trykkeriet for at aflevere, når 
lay-out er klar til tryk.

I det hele har vi et vældigt godt samarbejde med 
trykkeriet, RC Grafisk. Men vi har stadig et problem 
vedrørende sider med farve, der koster ca. 1300 kr. 
ekstra. Ved rette lay-out kan vi dog få 2 sider til 
samme pris.

Problemet kan kun løses, hvis vi får lidt flere annon-
cer, og det arbejder vi på.

Det er redaktionens opfattelse, at Egebjergbladet er 
en vigtig del af det sociale liv i kvarteret og medvir-
ker til, at vi fortsat kan ”komme hinanden ved”. 
Men det ville hjælpe hertil, hvis beboerne nu og da 
bidrager med lidt stof. Jappe
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Jans ballonfærd

En dejlig sommeraften fik jeg en længe ønsket drøm op-
fyldt, nemlig en tur med varmluftsballon. Det foregår på den 
måde, at man forlods tilmelder sig til en bestemt aften, og 
først nogle få timer før, får man besked om mødested. Man 
kan nu også få den besked, at det er aflyst af vejrmæssige 
årsager. Det prøvede jeg også en enkelt gang, men så aftaler 
man bare en anden dag, og håber på bedre vejr næste gang.

Jeg skulle troppe op i Ringsted, og her fik vi så 
at vide, at vi selv skulle være med til at rigge 
ballonen til. Først blev ballondugen rettet ud på 
jorden, og den var godt nok stor, ca. 40 x 50 m 
vil jeg gætte på. Den bliver så blæst op af 2 ben-
zindrevne blæsere. Først når den er blæst helt op, 
bliver gasbrænderen tændt og passagerne stiger 
op. I den, jeg fløj med, var der kun plads til 13 
personer, så kurven er meget lille i forhold til 
resten. Ganske langsomt hæver ballonen sig til 
lodret, og pludselig svæver man af sted.

Det var en fantastisk oplevelse at svæve henover 
trækronerne i 100 til 500 meters højde og kunne 
se alt, hvad der foregik under os. Vi så bl.a. ha-
rer, fisk i søerne og gårdenes hunde, katte og 
kreaturer, men vi kunne også se den lange slange 
af biler med vore familier, som prøvede at følge 
vores færd fra landjorden. Når gasbrænderen ik-
ke lige hvæsede, var der helt stille, og koldt var 
det på ingen måde. Jeg fløj faktisk i skjorteær-
mer i de 1 ¼ time turen varede. Men - indrøm-
met, det var nu også en usædvanlig lun aften.

Vi kunne se til Roskilde Fjord, Isefjorden, 
Køge Bugt og Storebælt.

Man kan sagtens flyve 
på varm luft - men det 
går som vinden blæser...
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Man ved ikke på forhånd, hvor man 
lander, det er noget, ballonskipperen 
tager stilling til afhængig af, hvor der 
lige er et egnet sted at sætte den ned. 
Skipper kan kun i begrænset omfang 
bestemme ballonens rute, så det er ret 
tilfældigt hvor man slutter. Vi landede 
stille og roligt på en græsmark i nærhe-
den af Vipperød, og så skulle vi samle 
det hele sammen igen og få plads til 
det hele i anhængeren til den firhjuls-
trækker, som havde været fortrop for 
vores familier. Da vi havde pakket 
sammen, sluttede vi af med champagne 
og picnic, hvorefter vi fik vores diplo-
mer udleveret. Alt i alt havde det hele 
varet i 4 timer.

Jeg havde godt nok fået turen foræret af mine døtre, som tak for praktisk hjælp. Men jeg ved, at en sådan tur ko-
ster omkring 2.500 kr. så helt billigt er det ikke. Men det kunne jo være en gaveide, hvis flere slog sig sammen, 
Det er jo oppe i tiden, at folk ønsker sig oplevelser. Og en oplevelse var det helt bestemt, endda en af de helt 
store. Jan T.

Hvis ikke, er den et besøg værd!

Den fungerer som en fælles indgang 
(på nydansk portal) til det offentlige. 
Du kan finde allehånde information om 
love, regler og meget andet og betjene 
dig selv via internettet.

Den har flere forskellige indgangsmu-
ligheder, bl.a. emne, alfabetisk, myn-
dighed og ”Find nærmeste”.

I skrivende stund er én af de 
spritnye oplysninger SKATs sat-
ser og beløbsgrænser for 2008.

Kender du    www.borger.dk ?



Annoncering i Egebjergbladet 

Et par gamle annoncører har forladt os. 
Vor nye opsætning giver plads til flere annoncer. 

Vi vil gerne have råd til at udkomme 
i farver hver gang. 

Så hvis du selv har lyst
- eller hvis du kender nogen, 

der skal have tilbuddet -
bringer vi herunder priserne for annoncer 

i EGEBJERGBLADET pr. indrykning.

Red.

EGEBJERGBLADETS udgivelsestidspunkter
og deadlines ultimo 2007 / primo 2008

Vi skal bestræbe os for at udkomme den næstsidste 
weekend i følgende måneder:

MÅNED DEADLINE OMDELING
November   5.   kl. 12 17./18.

Januar 2008  7.   kl. 12 19./20.

INTET  BLAD  I  DECEMBER

42,5 x 59 mm  koster 90 kr.
88 x 59 mm / 42,5 x 122 mm  koster 170 kr.

88 x 122 mm  koster 200 kr.
80 x 142 mm  koster 200 kr.

85 x 180 mm - svarende til 1/3 side - koster 300 kr.
122 x 180 mm - svarende til ½ side - koster 350 kr.

Prisen på en helside er 600 kr.

Andre annoncestørrelser kan rekvireres 
og prisen aftales konkret.

Du er altid velkommen til at kontakte os 
direkte for en aftale, - vi har bl.a. enkelte 
ledige pladser i vores børnehaveklasse 
og 3. klasse.

Kom og oplev Hareskovens Lilleskole 

lørdag den 3. november 2007 

kl. 12.00-15.00, 

hvor vi fejrer Lilleskolernes dag. Vi byder på 
kaffe og kage, og alle interesserede - voksne 
som børn - kan komme og få indtryk af skolen. 
Vi bor på en stor skøn naturgrund, som ligger 
op ad skoven. Der vil være mulighed for afkla-
ring af spørgsmål om skolen og dens hverdag. 

Vi har for nylig etableret en madordning for alle 
på skolen, hvor der er fokus på sund, varieret 
og økologisk kost. Vi har bygget et helt nyt køk-
ken og ansat en køkkendame, der varetager 
den daglige drift. Det betyder, at det er slut 
med madpakker. 

Det er vigtigt på Hareskovens Lilleskole at tage 
hensyn til det hele menneske, det vil sige at 
børnene lærer sociale kompetencer og kreativi-
tet sammen med indlæring af det faglige. 

Vi vil gerne høre 
din mening
om Egebjergbladet

På www.egebjergklubben.dk, er der 
derfor - nederst på siden med 

Egebjergbladet – lavet mulighed for 
at du kan give din mening til kende.

Hjælp os!
Det tager kun to minutter           

at svare.

(Men vi vil så gerne ha’                                     
at du bli’r lidt længere……... )

Har du mistet 
dine svenske TV-programmer??

Så kan det være fordi, Sverige i mandags lukkede for analoge 
sendere  i Skåne og Blekinge.

Du kan se mere om det på www.egebjergnettet.dk

Hvis du vidste 
hvad du véd, 
når dit livslys 
er brændt ned, 

så var meget 
mindre drøjt, 
mens det endnu 
brænder højt.

Piet Hein:


