
                                                                                                                                                                                               

I dette nummer af Egebjergbladet finder du flere artikler og gode råd om 
dræbersneglen, se side 6-7.  

Nogle beboere i Egebjerg har været meget voldsomt plaget af dræbersnegle.

Besøg vores websted:  www.egebjergklubben.dk

Og se EGEBJERGBLADET I FARVER



Mandag den 3. september:                              
Blomstervennerne.   

Mandag den 24. september:                           
Øl– og Vinmagerlavet

Torsdag den 18. oktober:                      
Vinsmagning.

Torsdag den 1. november:                  
spilles det store efterårsbanko.

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

Efterlysning

Eftermiddagsklubben har et antal voksduge, 
der bliver brugt ved vores månedlige sammenkomster om-
kring et veldækket bord, og i mellemtiden opbevares de i 
klubbens depotrum, hvortil kun et begrænset antal menne-
sker har adgang.

Dugene er forsvundet og trods ihærdig eftersøgning Ikke 
fundet, så har du/I adgang til rummet og evt. lånt dem, vil vi 
være glade for at få dem igen.

                                         Bestyrelsen

Pas på, der er tyve i Egebjerg

Vi har solgt vores hus på Rydtoften 18     
pr. 1. august 2007 og kørte et stort flyttelæs fra huset lørdag den 
21. juli om eftermiddagen. Om søndagen kommer vi tilbage for at 
afhente yderligere indbo og haveredskaber og opdager, at en 
grensaks og en rive af mærket Fiskars samt 2 udendørs stiger, en 
enkelt og en dobbelt, er væk.

Er der nogen, som har set hvem, der har fjernet dette? Den nye 
ejer havde fået disse ting af os, så den, der har fjernet disse ting, 
kan måske også vælge at sætte tingene tilbage på rette sted!

Til tyven: Du må godt nok gå i små sko!!!

Venlig hilsen                                                                                             
Inge og Poul Birch                                                                                     

Telefon 44 68 22 29/44 89 24 33 

BEBOERANNONCE

Vi søger hjælp til pasning 
af vores to piger på 2 og 5 
år i dagtimerne ved syg-
dom og lignende.

Du er stabil og har erfa-
ring med børnepasning. 
Løn efter aftale. Vi bor i 
Egebjerg. 

Henvendelse til Lena på                                 
tlf.: 30 33 15 33.

NYT:

Egebjergklubben arrangerer                
vinsmagning ved TorsdagsTræf                       

torsdag den 18.  oktober fra kl. 20 – 22.                           

Mere herom i septembernummeret.

NØGLE        
FUNDET                                                

i indkørslen                

                       
Syvendehusvej 76.

Italiensk model, 

BaribaldiAA1R

Gummieleastik ved-
hæftet.

Jappe

BEBOERANNONCE

Musik, bevægelse, sang, kvindelighed og intuition

Vi er en lille gruppe kvinder, som mødes hver tirsdag fra 
kl. 10 – 12 på Tranemosevej 30, hvor vi har nogle fornø-
jelige timer  med hinanden  omkring ovenstående aktivi-
teter.  

Såfremt der er nogle, som har lyst til at være med, er der 
et par ledige pladser.  

Vi begynder første tirsdag i september. 

Ring til Cathrine Jørgensen                                                             
tlf. 44 97 56 80.
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SSP MARKED 2007

 Live musik

 Hoppepude

 Loppemarked

 Det lokale politi del-
tager

 Falck viser deres 
udstyr frem

 Salg af kaffe og 
vand

 Rollespil

 Overraskelser du 
ikke må gå glip 
af…..  

Igen i år vil der blive afholdt SSP Fa-
miliemarked mellem Per Kirkebys  
mure.  

I år har SSP besluttet, at det bliver den 
anden søndag i september måned, da 
der er mange andre arrangementer i 
Ballerup kommune den første søndag i 
måneden. 

Så i år bliver det:

Søndag d. 9. september

Mellem kl. 11:00 og 15:00.

Alle, der ønsker det, kan bestille sta-
deplads fra d. 1. september til 7. sep-
tember.

Se nedenstående annonce.

Evt. overskud går til lokalt SSP arbej-
de.

SSP  står som bekendt for  et samarbej-
de mellem kommunens Socialfor-

valtning, Skoleforvaltning og Politiet med det 
præventive formål at søge at forebygge ung-
domskriminalitet i kommunen.

Her i kommunen er der oprettet 8 lokale SSP-
Grupper, én af disse er SSP-Lokalgruppe Ege-
bjerg.

Den er sammensat af omkring 20 deltagere, re-
præsenterende de 2 forvaltninger, Lokalpolitiet 
og en række institutioner i området samt  -  som 
noget specielt for Egebjerg-Gruppen  -  en flok 
lokale beboere, der finder det vigtigt at medvirke 
til at forebygge ungdomskriminalitet i vores om-
råde og værne om vore institutioner og om vores 
dejlige område i det hele taget.

Samarbejdet i Gruppen er godt på tværs af alt og 
alle, og der synes at være enighed om, at delta-
gelsen af de lokale ”ildsjæle” er fremmende for 
løsning af Gruppens opgaver.

Vi synes også, vi har haft et rimeligt held med 
løsning af Gruppens opgaver, for nok har der i 
årenes løb desværre været forøvet hærværk 
imod- og indbrud i skolen og andre institutioner i 
området, men rent faktisk har vi mindre hærværk 
og vold m.v. end i øvrige bydele i kommunen.

Som udadvendt aktivitet har Gruppen gennemført 
en årlig kanotur i august med efterfølgende grill-
arrangement samt et årligt Familiemarked en 
søndag i september.

Sidste år måtte vi desværre (for første gang) afly-
se Familiemarkedet p.g.a. vejret.

I år gennemfører vi det 7. Familiemarked søndag 
den 9. september ml. kl. 1100-1500.

Er tilslutningen og stemningen høj kl. 1500, for-
sætter vi lidt længere.

Stedet er: ”Mellem Murene”.  Der vil i år igen 
være forskellig underholdning for børn, unge og 
voksne, der vil være rollespil, stor hoppepude, 
bands og kræmmerboder, ligesom Falck og Politi 
vil være tilstede, og der vil kunne købes pølser, 
brød og andet mundgodt samt forfriskninger.

Vi håber mange familier vil lægge vejen forbi og 
støtte Familiemarkedet og dermed SSP i Ege-
bjerg.

Gennemførelse af Familiemarkedet er en stor 
opgave både resursemæssigt og økonomisk. Vi 
får et tilskud fra kommunen efter Lov om Frivil-
ligt Socialt Arbejde § 18.

I Egebjerg Bladets læserkreds bor der 740 familier d.v.s. godt 
2.000 beboere. Vi er kun 3-4 personer fra dette store område, som 
er direkte engageret i SSP-arbejdet i Egebjerg, og 2 af os er pensi-
onister. Vi bør være flere engagerede i denne gode sags tjeneste.  
Især vil det være ønskeligt med flere unge og meget gerne yngre 
forældre.  SSP-arbejdet retter sig jo primært mod forebyggelse af 
ungdomskriminalitet.  -  Medvirken ved det forestående Familie-
marked vil være en god hjælp og en god måde at starte på.  En 
enkelt familie af forannævnte slags har henvendt sig til mig og 
tilbudt hjælp ved Familiemarkedet. Det er vi meget glade for, 
men flere kan bruges. Interesserede læsere skal være velkommen 
til at rette henvendelse til mig for nærmere orientering.

Hans Christensen,
Rydtoften 3,

Tlf. 44976048,
Mail: hans.bal@get2net.dk

SSP i Egebjerg
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Badmintonsæsonen starter                                
den 4. september

Medlemmerne får direkte besked.      
I år dog uden planen med baneforde-
lingen, da den løbende ajourføres på  
http://www.egebjergsportsklub.dk/

Ønsker du en papirkopi, så skriv til 
post@egebjergsportsklub.dk eller 
ring til Frank Aabaad (4468  6468).

Er intet andet aftalt, har du samme 
bane som ved slutningen af sidste  
sæson. Vi har enkelte ledige baner,  
så nye medlemmer er velkomne.     
Se hjemmesiden.

Fodbold
 Vi spiller fortsat udendørs hver 
torsdag kl. 1800 på banen ved Skov-
marksskolen; principielt i hvert fald. 
Hidtil har været meget småt med 
fremmødet, formentlig bl.a. på grund 
af vejrliget.
Men hvis der ikke snart møder flere 
op, må vi nok lukke ned for fodbol-
den. Alle er velkomne!

Asfaltarbejdet i ”Syd” og ”Aagesdal” 

I skrivende stund færdiggøres asfaltarbejdet på vore interne veje.                 

Ingeniør Per Sørensen har oplyst, at han har måttet kassere en del af forar-
bejdet, der blev udført i efteråret, dette, inden den endelige OB-belægning 
kunne udføres, og bl.a. dette har medført, at arbejdet har trukket ud.

Der bør køres langsomt på disse veje de første uger. - Sidst i august fejes 
kørebanen for løse sten, og ca. 6 uger derefter fejes 2. gang.

Nogle steder har kommunen måttet hæve fortovene for at gøre plads til den 
nye asfalt.  Finder enkelte grundejere, at der må være andre steder, fortove 
bør hæves, bør I rette henvendelse til Per Sørensen, Rådhuset, tlf. 44772331.                                                   

Hans Christensen,
 ”Aagesdal”.
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I  år har dræbersnegle-
ne for alvor holdt de-

res indtog i Danmark, og 
dermed også i Egebjerg. 
Time, Place and Opportuni-
ty, som det hedder i opskrif-
ten til opklaringen af en for-
brydelse, altså tid, sted og  mulighed. Tiden er her 
året efter den usædvanlige våde og varme vinter. 
Stedet er her, snegleinvasionen er nået frem til, og 
muligheden skabes af, at vi alle sammen har taget 
dem alvorligt for sent, så de har fået mulighed for 
at formere sig i myriader. 

Faktisk så jeg de første snegle på Centralstien, cy-
kelstien i Lautrupområdet, bag ved PBS for 5 år 
siden på fugtige morgener. Og da de kan bevæge 
sig med 9 meter i timen, er de formentlig kommet 
over til os via Golfbanen. Måske er æg drevet med 
et drænrør fra Golfbanen over i Grønnedam. I hvert 
fald er det en kendsgerning, at der er rapporteret 
langt de største sneglefangster i den sydøstlige del 
af GRF. Syds område — i et område med Grønne-
dam som centrum. 

Grf. SYD besluttede tidligt at inspirere til, at alle gik 
på sneglefangst. Når sneglene først er i et område, 
kan vi ved fælles hjælp begrænse omfanget af pla-
gen, men udrydde den kan vi næppe. 

Så SYD udskrev en konkurrence blandt 
medlemmer, og vi oprettede en rubrik på 

www.egebjerglund-syd.dk med link til aktuelle op-
lysninger. Vi udskrev også en konkurrence, der 
sluttede ved deadline for EGEBJERGBLADETs au-
gustnummer, den 15.8.  kl. 1200.

Resultatet blev

At Alice Gran Olsen, Snogholmvej 4, vandt lod-
trækningen blandt ”rapportørerne” om et par fla-
sker vin.

At Kjeld Guldbrandsen, Torsagervej 9, får en 
lidt større præmie for at have nedlagt flest snegle; i 
alt 6.214 blev det til.

SYD’s bestyrelsesmedlemmer var naturligt inhabile.

Se også tekstboksen Dræbersnegle i lokale tal. 
Over 30.000 snegle nedlagt af blot 12 husstande på 
få uger!

Men slap nu ikke af, kun ved fælles hjælp kan vi hol-
de sneglebestanden nede. Vi må fortsætte resten af 
året og årene fremover. Og vi skal være tidligt ude 

Dræbersnegle i Egebjerg 07

Dræbersnegle i ”lokale” tal
På 6-8 uger har blot 12 husstande i et meget lille hjørne af 
Egebjerg ialt nedlagt 30.680 snegle.

Det bliver i gennemsnit 2.557 snegle.

Hver snegl vil i henhold til medierne kunne blive til 400 
snegle i løbet af et år. Der vil altså være 12.272.000 færre 
snegle til næste år, end der ellers ville have været!

De bevæger sig med en hastighed af  5-9 meter i timen!

Nu er statistik, med Storm P’s ord, som med de gamle gaslyg-
ter: de oplyser ikke så meget, men er nu ret gode at støtte sig 
til:

HVIS de snegle ikke var blevet dræbt og overlevede vinteren, 
og

HVIS de så havde fordelt sig ligeligt på de ca. 725 haver i 
Egebjerg, ville hver enkelt have til næste år huse 16.533 
snegle alene fra de 12 førnævnte husstande!

Årgang 39, nr. 8 Side 5



Nytter det noget?

Har man fået snegle på sin ejendom må man nok se i øjnene, at man aldrig 
helt slipper af med dem igen. Skov og Naturstyrelsen har ikke kendskab til 

ejendomme, hvor det er lykkedes at fjerne sneglene helt efter et voldsomt angreb, men med en mål-
rettet og vedholdende indsats kan man få antallet af snegle ned på et overkommeligt niveau. 

Fælles indsats

Når der er Iberiske Skovsnegle i området er det vigtigt at få etableret en fælles indsats i nærområdet. 
Lykkes dette vil man øge sandsynligheden betragteligt for at få succes med at bringe antallet af 
snegle ned på et acceptabelt niveau. Ud fra et fælles vidensgrundlag om spredningsveje og bekæm-
pelsesmetoder kan man sikre, at der ikke tilføres flere snegle udefra, samt at sneglene ikke har no-
gen fristeder, hvor de i fred og ro kan opformere sig og derfra sprede sig i området. Ved en fælles 
indsats er det ofte også nemmere at få en god dialog med fx kommunen eller lokale foreninger i ens 
nærområde.

Tidligt i gang

Det er vigtigt at komme tidligt i gang om foråret med bekæmpelsen. Lige når sneglene kommer frem 
er de endnu ikke kønsmodne, men en del vil være tæt på og kan derfor relativt hurtigt påbegynde 
forplantningen. Jo flere snegle man kan nå at fjerne inden de bliver kønsmodne des bedre. Denne 
indsats vil have stor betydning for hvor mange snegle man får senere på året og i de kommende år.

I det tidlige forår vil en del af sneglene være små, og kan derfor være svære at få øje på, men prøv 
at lede på fugtige steder som fx under gamle brædder, blade etc. Har man barkflis liggende bør man 
også lede her, ligesom vild kørvel skulle være et yndet mål for de små snegle. Man kan også prøve 
at lægge en våd avis eller sæk ud på græsset natten over og se hvilke snegle, der næste morgen 
har søgt ly under den.

(Klip fra HAVENYT)

Villahave med mange snegle

Sommeren er over os…
Og med sommeren kommer også planlægningen af efterårets/vinterens Tema-aftener.

Jeg har prøvet at planlægge et spændende og varieret program.
Indtil videre er der planlagt 5 Tema-aftener:

Temaaftenen starter kl. 1830 og det varer ca. 3 timer.                                        
Prisen er kr. 175,00 pr. deltager incl. kaffe/the.

Pilehøjvej 45, Egebjerg, 2750 Ballerup  Tlf: 20 76 50 04                                                                       
Kig ind på min hjemmeside for nærmere beskrivelser:  www.hellehammer.dk

  27. september 2007   Tarotkort/Englekort    Lone Nikolajsen

  25. oktober 2007   Sexolog   Hope Cederkrantz

  29. november 2007   Rosenmetoden   Barbera Bøggild

  31. januar 2008   Enneagram   Hope Cederkrantz

  28. februar 2008   Clairvoyance   Kit Liesel Dalager
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Bekæmpelsestype Metode Fordele Ulemper

Indirekte bekæmpelse Giv naturlige fjender en 
plads i haven  

De naturlige fjender gør en 
del af arbejdet for dig. Du får 
en mere levende have med en 
god stofomsætning.

De naturlige fjender har be-
hov for nogle af de samme 
forhold som er gunstige for 
Iberiske Skovsnegle. 

Direkte bekæmpelse

Indsamling og aflivning

Meget effektivt. Selektiv me-
tode. Sneglene dør umiddel-
bart ved aflivning.

Tidskrævende. Kan opleves 
ubehageligt for nogle. Døde 
snegle bør nedgraves.

Hold af høns og bestemte 
anderacer

(fx moskusand)

Høns og ænder finder selv 
sneglene og spiser dem. 
Voksne moskusænder tager 
også snegleæg.

Begge arter kan finde på at 
gå i lag med nytte- og pryd-
planter, samt andre sneglear-
ter. Klatter overalt hvor de 
går frit omkring.

Ølfælder

Sneglen lokkes til fælden og 
dør her. Virksomt hele døg-
net.

Fælden skal tømmes efter 
behov og døde snegle bort-
skaffes. Andre smådyr kan gå 
i fælden.

Nematoder/rundorme

Skal bare vandes ud og pas-
ser herefter sig selv. Virksomt 
hele døgnet. Virkning op til 6 
uger.

Snegle kan muligvis ”mærke” 
tilstedeværelse af nematoder 
og undgår dem derved. Kan 
angribe andre sneglearter.

Kemisk bekæmpelse

Virkning uden at man skal 
finde sneglene. Virksomt hele 
døgnet.

Giften slår også andre 
sneglearter ihjel.

Afskrækning og forhin-
dringer

Den tørre jords taktik

Simpelt, ikke alt for arbejds-
krævende.

Ikke særligt effektivt i perio-
der med meget nedbør.

Sneglehegn

Holder sneglene effektivt ude 
fra det indhegnede område.

Mindsker ikke antallet af 
snegle på grunden. Mest an-
vendeligt til at forhindre 
sneglene adgang til mindre 
arealer.

Sneglekraver

Holder sneglene effektivt væk 
fra den pågældende plante 
kraven beskytter.

Hver krave beskytter kun en 
plante. Mindsker ikke antallet 
af snegle på grunden.

Lukket kompost el. snegle 
hegn omkring

Holder effektivt sneglene ude 
af komposten.

Andre nyttige snegle holdes 
også ude af komposten. 

Undgå bunddække

Ved ikke at have bunddække 
fjerner man et godt gemme-
og opformeringssted for sneg-
lene.

Ekstra lugearbejde. Planter 
der har behov for den fugt 
bunddækket holder på, vil 
muligvis ikke trives så godt.

Undgå vandspreder

Begrænser sneglenes udfol-
delsesmuligheder. Vandøko-
nomisk.

Mere tid- og arbejdskræven-
de at vande direkte omkring 
planterne.

Kalk og salt

kke godkendte bekæm-
pelsesmidler.

Sneglene undgår kalk og salt. 
Dør ved udvidet kontakt med 
stofferne.

Ikke godkendte bekæmpel-
sesmidler. Ændrer livsbetin-
gelser for planter og dyr.
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Igen i år blev Midsommerfesten en 
stor succes. Ikke mindre end 63 
voksne havde købt spisebillet, og 
dertil var der 11 børn. Der var 
trængsel omkring grillen, men 
snakken gik lystigt imens, og alle 
tog ventetiden med et smil.

Igen i år var traktementet bøf med 
diverse tilbehør. Til børnene var 
der pølser og som noget nyt burge-
re, hvilket var meget populært hos 
vores små gæster.

Desværre var det for koldt og usta-
bilt til at vi turde dække op uden-
dørs. Midt på eftermiddagen klare-
de det godt nok op, men en geval-
dig tordenskylle afgjorde sagen. 
På selve aftenen klarede vi dog 
frisag, så vi kunne komme ned og 
se Fælleshusets flotte bål i tørvejr. 
Spændingen var måske større end 
normalt, da det var Egebjergbla-
dets redaktør Thomas Seeberg, der 
holdt båltalen i år. Thomas talte 

bl.a. om det gode samarbejde, der 
var kommet op at stå Fællesvirket 
og Egebjergklubben imellem.

Festen var dog ikke slut, for efter 
bålet kom der en større invasion, 
både nogle af dem, der havde væ-
ret til spisning, og en masse andre. 

Vellykket Midsommerfest Da det var en lørdag, havde vi 
valgt at holde åbent, så længe der 
var stemning for det, og vi havde 
også sørget for dansemusik. Det 
sidste benyttede mange sig af, og 
det blev faktisk sent, før vi kunne 
lukke og slukke.

I Egebjergklubbens bestyrelse 
glædede vi os over, at der kom så 
mange voksne og børn. Ikke 
mindst var det det dejligt at se 
mange ”nye” ansigter.

Vi ses forhåbentligt til næste år
   Lone Tegner

Fotos:
Jens Gade
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Sct.Hans 2007

En stor tak skal lyde til Egebjergklubben, som har 
arrangeret en dejlig fest. Der var mange fremmødte  
- maden var fortrinlig og smukt arrangeret. Det er 
også fint, at vi kan være fælles om bålet på det store 
græsareal. Det klæder arealet at være fyldt op med 
bål og mennesker og giver en god stemning. Tho-
mas Seeberg holdt en tale, der trak historien frem i 
lyset, og det var vi mange, der godt kunne lide. Or-
kesteret kunne jeg godt lide, men jeg forstod ikke, 
hvad der skete ved midsommervisen. Var det en pla-
de, der blev sat på? Der, hvor jeg stod, kunne jeg 
ikke se, om det var musikerne, der spillede. Musik-
ken til midsommervisen lå meget højt i tonelejet, så 
det var ikke egnet til at synge med på for os almin-
delige mennesker. I hvert fald var der ikke ret man-
ge, der fik åbnet munden og sang med.  Jeg vil øn-
ske, at der næste år bliver placeret en eller to musi-
kere nær bålet, som kan lægge tonen an på et pas-
sende niveau, så vi alle kan synge med og fornøje os 
over at høre os selv synge den dejlige sang, som vi 
er mange, der holder af og gerne vil synge med på.

Cathrine Jørgensen

Nu kommer efteråret 
snart, og dermed er det 

plantetid for stedsegrøn-
ne og for buske og træer 

i øvrigt. 

Besøg os  og se            
vort store sortiment.

Besøg vores websted:  
www.egebjergklubben.dk

Og se EGEBJERGBLADET 
I FARVER

Aprospos australiere 

Min viv kom over for den 
kvindelige halvdel af et 
australsk ægtepar med 
følgende hjertesuk (da jeg i 
Malaysias varme slukkede 
tørsten bagerst i bussen): 

”Jeg synes det er flovt,  når 
han drikker øl offentligt.”

Hvortil australier-inden 
svarede:

”Tjah, hjemme i Australien 
bliver jeg flov, hvis nogen ser 
min mand uden en bajer i 
hånden”.
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Dag 1

A fgang kl. 6 fra Enghave St., 
hvor det vrimlede med bus-

ser. Vi nåede færgen og mor-
genmaden på Gedser-Rostock, 
og så gik det ad motorveje til 
Berlin, hvor vores chauffør kørte 
os på rundtur i byen for at se på 
seværdigheder. Inden middagen 
var der tid til at gå en tur for at se 
den smukke by. 

Vi var trætte og gik tidligt 
i seng.

Dag 2

Bussen fortsatte mod Prag 
med stop til kaffepause og 

senere frokost nær den Tjekki-
ske grænse. I Prag blev tid til 
gåture, hvor vi så på byens flotte 
bygninger. 

En stor tørst sendte os 
ud til egne oplevelser med kurs 
mod en turistbåd, der bød på en 
god buffet og musik. 

Vi havde svært ved at 
finde båden og tiden løb. Det 
gjorde vi også, men nåede dog 
båden 5 minutter før afgang. 

Mørket faldt på og byens 
lys blev tændt. Det var meget 
smukt – især da temperaturen 
var 25 grader, så vi kunne sidde 
udenfor.

Dag 3

Om formiddagen besøgte vi 
slottet Hradcanis og gik så 

alene rundt i Prag. Frokost var 
for egen regning. En lang gåtur 
gennem byen gav mange ople-
velser, der endte ved Wenzel-
pladsen, hvor bussen samlede 
os op og kørte os til hotellet. Det 
småregnede.  Aftensmad var 
forlagt til et lokalt sted i byens 
omegn, hvor blev budt på en 3-
retters menu, ledsaget af en mu-
sik-trio og Zigøjnersang. 

Det var med hiv og sving, 
at vi havde valuta nok til at beta-
le frokost samt aftenens vin.

Dag 4

Farvel Prag og ved middags-
tid god dag til Slovakiets 

intime og charmerende hoved-
stad, hvor vi nød en god slova-
kisk frokost på en fin restaurant i 
bykernen.

Undervejs kom et geval-
digt regnvejr, men temperaturen 
kom op på 30 grader, så regnen 
holdt hurtigt op. 

Bussen fortsatte mod Bu-
dapest, men forsinkedes af en 
vældig myldretrafik. Så det tog 
tid før vi nåede Hotel Hungary, 
som er 4-stjernet. De bød på 
buffet og zigøjnermusik.

Dag 5

Vor lokale guide Anna fulgte 
os til Operaen, Helteplad-

sen, Parlamentet og den meget 
store og smukke domkirke. 

Bussen kørte til Buda på 
den anden side af Donau. I den 
gamle by fik vi en let frokost og 
så også  Promenade- og Fæst-
ningsanlægget samt Mattias kir-
ken. Om aftenen kørte bussen 
os igen til Gellertbjerget og by-
ens flotteste udsigt, hvor vi på en 
god restaurant fik serveret 3 un-
garske specialiteter, ledsaget af 
musik fra en trios zigøjnermusik. 
Mørket faldt på, og vi så det flot-
te lysshow over byen.

Dag 6

En sejltur på Donau bragte os 
til Margitøen, som er en 

blanding af rekreativt og kulturelt 
område.En minitraktor kørte os 
rundt på øen.

Vi så også Szentedr, som 
er en kunstnerby. Vi beså galleri-
er og spiste frokost på et listigt 
sted, som havde en god rødvin 
på vinkortet. 

Aftensmaden blev en fi-
skeanretning på en god restau-
rant under et grønt træ. Humøret 
steg i aftenens løb. Måske vi-
nens skyld ?

En dannelsestur 
10 dage til Berlin, Prag, Budapest, Wien og Bratislava
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Dag 7 

Med den lokale bus kørte vi 
til centrum, hvor vi fandt 

gågaden og de store haller, der 
bød på friske grøntsager og kød 
samt meget andet. Det var ty-
pisk, at her handlede de lokale.

Vi så Parlamentet, som 
var stort. Efter endnu et kik til 
Donau fik vi en kold øl. Desvær-
re var Inge-Lises stol for blød og 
lav, så hun fik et knæk i ryggen. 
Vi tog hjem med bussen og fik et 
tiltrængt hvil. Temperaturen var 
meget høj, så det var tid at få et 
glas vin og finde ”Det grønne 
træ” fra dagen før. Inge-Lises ryg 

havde det ikke godt. Alligevel fik 
vi en hyggelig aften med afsked 
til Budapest.

Dag 8

T idlig afgang til Wien, hvor vi 
via en ringvej blev kørt 

rundt og så på mange smukke 
bygninger. En ren by. Storslået ! 

Frokosten blev indtaget 
på toppen af et 165 meter højt 
tårn, der roterede, så man så alt. 
Så en tur rundt om domkirken og 
vandring i byen for at se de man-
ge smukke bygninger.

 Aftensmaden: Suppe 
med strimler af pande-kage, kyl-
ling og kage plus 1 glas vin.                                     

Rejselederen gik en af-
tentur med os rundt i byen for at 
se det flotte lyshav og de impo-

nerende bygninger i byen. 
Vi stod af for at hvile den 

trætte ryg på hotellet, hvor vi 
havde fået et flot værelse med et 
imponerende bad.

Dag 9

T idligt op. 685 km er forude. 
Regn er på vej. Frokost i 

Passau: Svineskank med sauer-
krat og knødel. Byen hvor de tre 
floder mødes.

Et udgangspukt for de 
mange hotelbåde. En sød lille by 
med stejle gader op mod kirken. 
Et uheld på motorvejen betød, at 
vi måtte køre ad mange små 
snoede biveje. Vi fandt motor-

vejen igen og nåede vort hotel til 
aftensmad: Suppe og snitzel.
Ikke noget at skrive om.

Dag 10

T idligt op til lang dag. Det 
regnede i stave, men vi sad 

jo trygt i bussen. Der var frokost i 
Potsdam: Pølser og kartoffelsa-
lat og en stor fadøl. Byen er 
kendt for et gammelt fint slot 
med en stor park, som vi gik tur 
i.

Dagens oplevelse var, at 
vi blev stoppet af politiet til et 
rutineeftersyn af papirerne. Det 
viste sig, at tilladelsen til at køre i 
Tyskland var udløbet. Det koste-
de 400 Euro, som var den nor-
male pris for sligt. Altså nul bø-
de.

Færgen blev nået som 
planlagt, og vi var igen på Engha-
ve Station kl. 21.15. En rigtig god 
ferie var slut.
Tak til Eve og Flemming, som var 
vores rejsekammerater.

Inge-Lise og Finn

HUSKAT

Kommer du til Buda Pest i din 
ferie, så husk, at hvis du er 65 
år, kan du køre gratis med 
sporvogn, Metro og bus. 

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……... )



Vi mødte dem første gang den 13.06, i spisevognen Vi kunne først komme 
til at spise aftensmad kl. 20 Moskva-tid. Og da spisevognen var stuvende 
fuld, varede det fem kvarter før maden kom. Undervejs faldt vi i snak med 
fire australiere, en tysker og en tysk/russer – fællesskabet opstår hurtigt.  Det 
var næsten midnat, før vi kom tilbag til kupeen. 

14.06.Afleverede et kalender postkort med 12 motiver fra Køben-
havn til den ene australske dame, hendes mand havde været i 

København for 20 år siden, og viste nogle billeder af kronprinsessen i mit 
gamle Billedbladet (som blev afleveret til fire danske piger).

16.06.Ventetiden ved den sidste russiske station, hvor pas, visa, 
togvogne skulle efterses, blev ekstra lang, toget kørte 1 time 

40 minutter senere end tidsplanen. Årsagen var udløbsdatoen på visa hos de 
to australske par, dem vi havde talt med nogle gange tidligere på ruten. De 
vinkede, da vi kørte forbi, men deres hjerter må have været helt nede i sok-
keholderne.

17.06. I dag fik vi den rigtige version om australiernes oplevelse i 
går aftes fra tysk/russeren, han havde ageret tolk, så der  ikke 

kunne være misforståelser mellem officeren og de fire. De havde, ganske 
korrekt fået at vide, at deres visa til Rusland var udløbet, og at de opholdt sig 
ulovligt i landet! Den flotte gestus fra den russiske officer var, at der var ble-
vet ringet til Ulan Ude (forrige station) og man havde fået bekræftet, at deres 
visa kunne blive forlænget der. Desuden ville man også sørge for, at deres 
togbillet fortsat duede. Men nej, de ville blive på toget, de var australiere, de 
havde lagt mange penge i Rusland, og de ville kun én vej og det i togets kø-
reretning! De fik så at vide, at toget ikke kørte med dem ombord, og de ville 
blive holdt økonomisk ansvarlige for eventuelle omkostninger, der blev i 
forbindelse med forsinkelse af toget. Den forstod de, de pakkede kufferterne 
og resten så vi.

20.06.Frokosten skulle spises på Jadefabrikken, hvor der var ikke 
mindre end to hele, meget store etager til formålet, der var 

sågar en speciel afdeling for muslimer. Vi tog elevatoren op til 3. sal og blev 
derefter henvist til vores bord. Her havde vi en helt utrolig oplevelse:

Ved nabo-bordet, hvor vi skulle sidde, sad gud hjælpe mig: vore 4 australske 
medrejsende fra toget, de der var blevet ”smidt af” toget i Rusland ved græn-
sen til Mongoliet. Gensynsglæden var stor. De fortalte, at de først var blevet 
ført til et kontor på stationen, hvor de kunne opholde sig til kl. 03.30. Den 
russiske officer, Juri, nåede at blive deres ven. Han tilbød at følge med dem i 
toget til Ulan Ude, den forrige station. Der viste det sig, at visa kontoret var 
lukket, det var jo søndag. De fandt et rimeligt hotel, og mandag morgen kl. 
9.00 var det arrangeret, at de kunne få forlænget/lovliggjort deres ophold. De 
var nu blevet forfremmet til australske officials, så forlængelsen af deres 
visa kunne blive haste-ekspederet. MEN – der gik ingen tog til Beijing før to 
dage senere, så de måtte helt tilbage til Irkutsk, hvorfra de kunne komme 
med fly til Beijing. Der var de så ankommet 18 timer efter os, hvorefter de 
kunne genoptage deres normale program, og i alt 2.000 AUD pr. par fattige-
re. Vi fik nærmest gåsehud ved mødet, sandsynligheden for at vi kunne mø-
des på denne måde må være mikroskopisk. Fik sagt bye-bye og lovede at 
hilse Mary fra dem!

                                                                                       
Hans og Lis  

                  

P.S.Den 27.07 modtog vi mail fra tysk/russeren, hvor han fortalte, at 
de to var stødt ind i de fire australiere nogle dage senere ved et 

besøg til Terrakotta Krigerne i Xi`an, der ligger mindst en dagsrejse fra Bei-
jing. Så der sluttede ringen.

P.P.S.Den 8.8. modtog vi mail samt ovenstående foto fra     
Australierne, så er ringen sluttet.
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Møde med fire australiere   -     fra rejsebeskrivelsen Afskrift af forside til menukort på 
tog nr. 4 fra Moskva til Mongoliet:

The Brigade of a dining car 
Is glad to welcome you 
In structure of the trein 

We wish you a good road 
Cheerful mood, kind fellow 

Traveller and Bon Apetit

Følgende kunne man bestille 
(men ikke altid få):

Allsorts meat 
Language boiled 

Bird in a Capital Way 
(Vand, 4 slags, heriblandt Vand) 

from Sacred Source
Potato on fire 

Beefstehks natural with Eggs 
Tea of disposal tea leaves w/sugar 
Coffee soluble w/sugar and lemon 

Coffee Individuals packets 

Vi blev mætte og vi fik slukket tørsten!

Med venlig hilsen fra Hans og Lis



                                                                                                                                                                                               

Sommeraftenen viste sig fra sin ab-
solut smukkeste side, da Kulturhi-

storisk Selskab mandag den 18 juni 
havde inviteret til aftentur i Aldershvile 
Slotspark i Bagsværd, hvor Per W. Jo-
hansson fortalte om den legendariske 
”Grevinden af Bagsværd”. Vi var en flok 
på 14, der samledes foran den fredede 
ruin, det tidligere Aldershvile Slot.

I  løbet af de 44 år, det blev Angelica 
Pierri forundt at leve i, er der næppe 

mange, der har overgået hende i even-
tyrlige oplevelser. Født i fattigdom i 
1870 og som ganske lille sat i pleje hos 
et ældre ægtepar på Nørrebro lå det 
ikke i kortene, at hun som blot 27 årig 
skulle blive en af Danmarks formentlig 
rigeste kvinder.

Hos det ældre ægtepar, som drev 
en toddykælder i Blågårdsgade 

kom hun i forbindelse med mange 
spændende personer. Det gjaldt fx rigs-
greve von Sponneck, der gjorde hende 
gravid som 18 årig, men som hun først 
giftede sig med flere år senere, angive-
ligt for at kunne besmykke sig med den 
9-takkede grevekrone.

F ra 1892 – 1910 gennemførte hun i 
alt fem ægteskaber. I Sydafrika 

mødte hun den vigtigste af sine kom-
mende mænd, den hovedrige diamant-
mineejer Adolf Goertz, der døde af tu-
berkulose efter to års ægteskab. Hans 
testamente indbragte hende i arv ca. 
15 mio kroner, dels i rede penge, og 
dels i en palæejendom i London, udsty-
ret med det kostbareste inventar, male-
rier m.v.

Hun udviklede sig til en ver-
densdame, ikke uden god ud-

dannelse og med en fornem om-
gangskreds, der rakte helt op til det 
engelske hof, hvortil hun også fik 
adgang. Hun rejste Europa og Ver-
den tynd. Hun gik fra selskabelighed 
til selskabelighed i de fornemste 
kredse. Datteren, Stella, som oprin-
delig var sat i pleje, sørgede Adolf 
Goertz for blev genforenet med sin 
mor, som tog sig godt af hendes 
uddannelse. Ægteskabet med den 
anerkendte kunsthandler og –ken-
der Gustav Mayer, en high society 
mand i London, lærte hende kun-
sten at kende og bragte hende i 
forbindelse med kendte personer 
som Mark Twain, Drachmann og 
Herman Bang.

I  mellemtiden havde hun erhver-
vet Aldershvile slot og park i 

1901. Dette slot – eller palæ – som 
nok er en mere passende betegnel-
se, havde, siden det blev opført i 
1780, haft flere ejere, hvoraf Angeli-
ca Pierri, eller Ewans – som hun 
kom til at hedde til sidst efter ægte-
skabet med William Ewans – klart er 
den berømteste. Stedet kom til at 
danne rammen om mangfoldige 
fester hos den forlystelsessyge 
grevinde.

S lottet, som naturligvis over ho-
vedindgangen fik det 9-takkede 

grevevåben, blev udstyret lige så 
kostbart som palæet i London, som 
hun stadig besad. Grevinden skifte-
de derfor tit ophold mellem London 

og Bagsværd, hvis hun da ikke var på 
andre rejser.

Måske giver ovennævnte indtryk af 
en ærgerrig og skånselsløs ung 

kvinde. Dette vil være en for enkel karak-
teristik. Hun havde stor udstråling og 
evne til at samle folk omkring sig; hun 
var vellidt overalt og hjælpsom, ikke kun 
økonomisk over for sin familie og sine 
venner, men også folk i Bagsværd nød 
godt af hendes velgørenhed.

En junidag i 1909 brændte Aldershvi-
le Slot. Årsagen er ukendt. Selv om 

hun satte mange penge til ved branden, 
da slottet var underforsikret, kunne hun 
endnu fortsætte nogle år i vellevned. 
Men letsindig omgang med sine sidste 
midler bevirkede, at hun de sidste år 
måtte slå sig ned som pantelånerske på 
Vesterbro. Desværre havde hun også 
slået sig på flasken, og i 1914 valgte hun 
at slutte sit liv ved at blande gift i whisky-
flasken. Hun blev begravet på Frederiks-
berg Kirkegård.

E fter Per W’s gennemgang af et 
spændende liv begav vi os på en 

lille vandring i den dejlige park, som den 
oprindelige ejer Theodor Holmskjold an-
lagde i 1780erne med kanaler og varie-
rende beplantning. Stedet kan meget 
anbefales, hvis man ikke skulle kende 
det i forvejen. W. B.

Den  eventyrlige  grevinde
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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 
EGEBJEGBLADET pr. indrykning.

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

1/3 side koster 250 kr. 88 x 122 mm  svarende til en halvside  koster 350 kr.

Prisen på en helside er 600 kr.
Red.

    
Åbent hus på Hareskovens Lilleskole           
onsdag d. 29. august kl. 15 – 17.

Vores skole har nok Danmarks største og 
grønneste skolegård, grænsende op til Ha-
reskoven.

Ud over det høje faglige niveau, lægger vi 
vægt på, at vores børn lærer:

- selvstændighed og handlekraft                    
- at tage initiativer og turde stå frem              
- at kunne indgå respektfuldt i sociale                                  
 sammenhænge                                             
- at bruge deres kreativitet til at skabe 
  innovation og til at begå sig i den globali-      
  serede verden.

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

Egebjergbladet 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 
Egebjerg er automatisk medlem af de to 

nævnte foreninger.

Du kan leje Egebjergklubbens Grill m/tilbehør 
for kun 100,00 kr.

Grillen er 50 x 80 cm m/regulerbar rist i rundjern.

Grillen har håndtag og hjul.

Tilbehør:                                                                                                     
Weber grillstarter, 3 grill tænger, 3 grill paletter

velegnet til party el.lign.

Grillen kan transporteres i bagagerummet på en bil.

Kan afhentes og tilbageleveres i                                            
Fælleshuset, Agernhaven 8 - mellem  kl. 20 og 21.30        

(når der er TorsdagsTræf).

Grill og tilbehør skal afleveres rengjort.                                         
Skader og mangler erstattes af lejer.                                               

Husk depositum 500 kr. når du henter.

Grillen kan reserveres hos:

William Bierregaard                                                     
Tlf.: 4497 0037 / mobil 2021 8037

EGEBJERGBLADETS udgivelsestidspunkter
og deadlines resten af 2007

Vi skal bestræbe os for at udkomme den næstsidste 
weekend i månederne. En undtagelse er august, der
på grund af ferien først er udkommet den sidste week-
end som hidtil.

MÅNED DEADLINE OMDELING
September 10. kl. 12 22./23.

Oktober   8. kl. 12 20./21.
November   5. kl. 12 17./18.

INTET  BLAD  I  DECEMBER


