
                                                                                                                                                                                               

Læs inde i bladet bl.a. om vinsmagning, sangaften 
og omtale af det afholdte SSP-marked.   

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk

og se EGEBJERGBLADET I FARVER



GULDBRYLLUP

Mere i næste nummer...

Den 26. oktober kan Ruth og Erling Pless 
fejre guldbryllup. Ægteparret er kendt af 
mange her i Egebjerg, og bladet bringer i 
næste nummer en fyldigere omtale med 
invitation til åbent hus d. 26/10 fra kl. 8-11. 

Red.

Mandag den 24. september: 
Øl– og Vinmagerlavet.

Mandag den 1. oktober:
Blomstervennerne.

Fredag den 5. oktober:
Sangaften med Fællesvirket.

Søndag den 7. oktober:
Bridgeklubben.

Torsdag den 18. oktober:
Vinsmagning.

Søndag den 21. oktober:
Gourmetklubben.

Tirsdag den 23. oktober:
Kulturhistorisk Selskab (Film)

Søndag den 28. oktober:
Store Rengøringsdag.

Torsdag den 1. november:
spilles det store efterårsbanko.

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

BEBOERANNONCE

Rengøringshjælp 
2 timer om ugen 

søges af travl familie med hund i Egebjerg. 

Ring venligst 60 10 55 14.

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.

BEBOERANNONCE

Bedsteforældre mangler 2 drengecykler, hjulstørrelse 24”, 
8-10 år. Hvis I har en cykel, der ikke længere er i brug, vil 
vi gerne købe den til en rimelig pris.

Jette og Christian Halgaard

Tlf.: 44 98 33 09.

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 optager 
beboerannoncerne fra bladet.

De annoncepriser, der er anført andetsteds her i bladet, gæl-
der for ”professionelle”, dvs firmaer m.v., der sælger varer el-
ler tjenesteydelser.

Side 2

Aktiviteter i Fælleshuset



                                                                                                                                                                                               

Vinsmagning i TorsdagsTræf

Side 3

Den 18. oktober kl. 20 arrangerer Egebjergklubben vinsmagning i 
Fælleshuset. Vinsmagningen er arrangeret i samarbejde med Phi-

lipson Wine og Egebjerg Øl– og Vinmagerlav.

Philipson Wine ApS blev grundlagt af Christian Philipson i 1987. 
Christian havde netop afsluttet fem års arbejde i Bourgogne, hvor 

hans interesse for at handle med vin blev vakt.
Philipson Wine er en ung, dynamisk virksomhed, som på kort tid er ble-
vet Danmarks førende importør af Cru Classé fra Frankrig og kvalitetsvi-
ne fra hele verden. Philipson Wine er blevet kåret til Gazelle i Børsen 
seks år i træk, hvilket gør dem til en af de tusind hurtigst voksende virk-
somheder i landet.

Philipson Wine sælger pr. postordre til restauranter, virksomheder og 
private i hele landet. Du kan også besøge deres 300 m2 store la-

gersalg i Kokkedal.
Se mere på

www.philipsonwine.com

Billetter a 75 kr. kan købes fra mandag den 24. september kl. 15 i Ege-
berg Grill og Pizzabar på Egebjergvej 72 og i TorsdagsTræf.

Lone Tegner

Se Egebjerggrillens menukort på 

www.egebjergklubben.dk

under banneret, der er vist nedenfor.

Du kan også ad den vej bestille maden on-
line, uanset om du selv vil hente den eller 
have den bragt.

Det er nemt, hurtigt og sikkert; og Egebjerg-
klubben får en lille provision af beløbet.

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.

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

Egebjergklubben har derfor 
oprettet en Blog til brug for 
dem til kommunikation til 
medlemmer af grundejerfor-
ening i Ballerup.

Du finder bloggen her

http://groentraad.
egebjergklubben.dk/
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Lav et sneglefrit område

Denne sommer har været en prøvelse for folk med dræbersnegle i havebedene! 
Undgå sneglene kan man ikke. For at holde dem stangen, må der indsamles så 
mange som muligt. Derudover kan man, for ikke helt at miste haveglæderne, lave dyrkningsbede, 
hvor sneglene ikke kan komme ind. Løsningen hedder sneglehegn. Sæt sneglehegnet op nu, og du 
kan glæde dig til forårets komme.

Et sneglehegn er et simpelt stykke metalpla-
de, bukket så det ligner et 1-tal. For at komme 
indenfor skal sneglene forcere den øverste 
bøjning på 1-tallet, og her går det galt, sneg-
lene dratter af. Der er flere forhandlere af 
sneglehegn, søg dem på nettet. Sneglehegn 
kan også laves af trælægter og plastic, hvor 
formen stadig er som 1-tallet.

Det kan se fint ud med fire kvadratiske dyrk-
ningsbede midt på græsplænen. Rundt om de 
hævede bede udlægges grus, som ikke er 
specielt tiltrækkende på snegle. Her er det 
også nemt for havemanden at følge med i, 
hvad der foregår.

Et bed omkranset af sneglehegn bliver et hæ-
vet bed, hvilket giver ekstra vækstkraft til 
planterne. Inden vinter hyppes jorden op i 
små volde, så frosten bedre får fat  -  og even-
tuelle snegleæg kan fryse væk. Jorden vil 
hurtigere blive klar til dyrkning i foråret, når 
den står som volde, fordi den lave sol kan få 
fat.

Sørg for, at der ikke vokser ukrudt uden for 
hegnet, som kan danne bro for sneglene. Li-
geledes må urterne i bedene ikke hænge ned 
på gruset.

Klip fra: Berlingske Tidende

Snegle på vej ned i 
en fælde.
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SYD’s dræbersneglekonkurrence

Som vi fortalte i sidste nummer, blev vinderne, der fik flest 
snegle uskadeliggjort, Randi og Kjeld Guldbrandsen, Tors-
agervej 9. De fik et gavekort til Ballerup Planteskole på 300 
kr. Den heldige vinder af lodtrækningen blandt samtlige del-
tagere blev Alice Gran Olsen, Snogholmvej 4, der modtog to 
flasker vin. 

Billeder af vinderne bringes her ved siden af.

Vi arbejder for, at konkurrencen kan genstartes i næste sæ-
son, eventuelt i Egebjergklubbens regi. Vi slipper næppe for 
snegle igen, selv om vi tilsammen har indberettet 33.581
snegledrab frem til deadline mandag den 10. september kl. 
12. Og som bekendt er en af de allervigtigste bekæmpelses-
metoder dem, naboerne bruger.

Red.

Formanden for Grundejerforeningen Egebjerglund 
Syd, Jan Henriksen, overrækker gavekortet til vin-
derne Randi og Kjeld Guldbrandsen.

Alice Gran Olsen vandt lodtrækningen blandt 
deltagerne i snegledræberkonkurrencen. Hun 
ses her med Ferramol, pølsetang og pincet 
samt 2 flasker bedre rødvin.

Den  STORE RENGØRINGSDAG  i Fælleshuset
finder sted søndag den 28. oktober 2007  kl. 10.00. 
Vi opfordrer alle interesseforeninger og grundejer-
foreninger til hver at sende en eller to hjælpere, 
således at vi kan give Fælleshuset en tiltrængt 

"efterårsrengøring".
Venligst giv en tilbagemelding på antal hjælpere til Karen Heide på 
4465 5981, så vi kan få udfærdiget en fornuftig arbejdsfordeling.
I lighed med tidligere år vil der være en let frokost undervejs. Som 
varslet i lejekontrakten for 2007 vil de interesseforeninger, der ikke 
stiller med mindst en hjælper, blive opkrævet et bidrag  på 400 kr. 
som deres andel af fællesudgiften til rengøringen. 

Venlig hilsen
Fælleshusets bestyrelse

HUSK !
  HUSK !
    husk !
        husk !
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FOTOMONTAGE FRA SSP FAMILIEMARKED 
mellem Per Kirkebys mure  —  søndag den 9. september

Tyvstart på Hoppeborgen, et sikkert hit hos børnene.

Det var spændende at komme tæt på politibilen.

Formanden for Fællesvirket, Ole Andersen, bød vel-
kommen, og bandet ”October in Spring” gjorde klar 
til optræden.

Kom og se vort kæmpe 
udvalg af vandmiljøer 

med mere end 70 
”kørende” modeller!

Hele holdet samlet: 
Igennem 8 år har SSP-Egebjerg bl.a. arrangeret et 
årligt Familiemarked mellem Per Kirkebys mure. Her 
står planlægnings– og arbejdsgruppen + en lille lær-
ling, klar til at gå i gang.

Se planteskolens aktuelle 
tilbud under annoncen på 
www.egebjergklubben.dk
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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

Falck gav en flot demonstration på, hvordan en 
tilskadekommen fører blev flyttet fra bilen på en 
båre for derefter at blive bundet godt fast, især 
ved hals, arme og ben, klar til transport til nær-
meste sygehus.

Der var heldigvis travlhed ved forplejningen. 
Tusind tak til hjælperne.

Fra ungdomsgruppen Nordbuen havde vi fornøjelse af 
en jonglør og tryllekunstner.

Erik Sletting afsluttede 
det flotte arrangement 
med at synge Tommy 
Seebach sange.

Tak til Holdet for de mange timer, I har brugt de 
sidste måneder og især i dag.

Lis Folke
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M ejede et 
stykke jord, der 
kunne udstyk-
kes til tre grun-
de. Det skete, 
og M aftalte 

med en entreprenør, at han skulle 
bygge et hus til M imod, at han fik de 
to andre grunde som betaling. I afta-
len indgik, at det nye hus skulle pla-
ceres således, at en smuk, stor rød-
bøg fortsat skulle bestå på den ny 
byggegrund. 
Men ak. Gravemaskinerne kom for 
tæt på bøgens rødder.
Rødbøgen gik ud og efterlod en min-
dre sø, som blev fyldt op.

Vandskade

Årene gik, og det nye hus blev solgt til 
et ungt par.
Men så kom regnen i forgangne efter-
år/sensommer. Kælderen blev fyldt 
med vand. Og der kom skimmel på 
væggene.
Det unge par aner ikke, hvad de skal 
gøre, og mange er vist i samme situati-
on.
Egebjerg havde et væld af små søer, 
som med tiden er fyldt op.

Hvis der er nogen, der har en løsning, 
så send nogle ord til Bladet.

Finn Jappe

Bladet@egebjergklubben.dk

Når kvinder får børn i en sen alder
Vi har på det seneste hørt om, at kvinder bliver mødre i en meget moden alder, 
men tænk også på det positive:

 Mor og barn kan skifte ble på hinanden.

 Hele familien kan nyde et fælles aftensmåltid
 bestående af mos og vælling.

Amning om natten er ikke noget problem for gamle mødre, de skal allige-
 vel op om natten og tisse flere gange.

Ældre mødre kan spare udgiften til gangstativer, idet barnevogne er lige
         så gangbare.

Staten vil opnå en besparelse, når den kan udsende kombinerede børne-ældre-
checks. 

”Danmark før og nu”

.. kan måske give et varsel.

Det er en facilitet på Kort- og matri-
kelstyrelsens hjemmeside, der viser  
f.eks. nedlagte søer m.v. på en given 
adresse og området omkring.

Der er direkte link til faciliteten på 

under Links.
Henrik

www.egebjerglund-syd.dk
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Er en computer 
hun–  eller han-
køn?

Fransklæreren forklarede sine stu-
denter, at på fransk er alle navne-
ord enten hunkøn eller hankøn; ”la 
maison, le crayon etc.”

”Hvad køn er så en computer?” 
spurgte en student.

I stedet for at give svaret delte læ-
reren studenterne i to grupper med 
mændene i den ene og kvinderne i 
den anden. Grupperne skulle nu 
beslutte sig for, hvilket køn, de 
mente en computer burde være, og 
give fire grunde for deres valg.

Mændenes gruppe mente, at en 
computer bestemt måtte være hun-
køn (la computer) fordi:

1. Kun deres konstruktør fatter 
deres interne logik.

2. Det medfødte sprog, de bru-
ger til at kommunikere ind-
byrdes med, er komplet ufor-
ståeligt for andre.

3. Selv den mindste fejl lagres i 
langtidshukommelsen for 
eventuel senere gennem-
gang.

4. Så snart man har udvalgt en, 
kan man spendere halvdelen 
af sin løn på tilbehør.

Kvindernes gruppe var derimod 
overbevist om, at det måtte være 
hankøn (le computer) og gav føl-
gende grunde:

1. De skal være tændte, før 
man kan få dem til noget som 
helst.

2. De har tonsvis af data, men 
evner ikke at tænke selv-
stændigt.

3. Det hedder sig, at de skal 
hjælpe dig med dine proble-
mer, men halvdelen af tiden 
er de problemet.

4. Så snart man har udvalgt en, 
finder man ud af, at man kun-
ne have fået en bedre model, 
hvis man bare havde ventet 
lidt.
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Mos på fliserne kan fjernes

Den megen varme og regn har givet 
gode betingelser for mos og alger på 
fliserne. Men der er en ret nem løsning.

Rodalon er et forholdsvis 
mildt rengøringsmiddel. 
Jern Vitriol er lidt krafti-
gere. Begge midler skal 
fortyndes med vand i for-

holdet et til ti. Blandingen vandes på 
fliserne i tørvejr med en vandkande 
med spreder.

Lad midlet virke i en uges tid, hvorefter 
de løstsiddende vækster kan spules 
væk. De mere genstridige må fjernes 
med stålbørste eller spartel. Evt med 
genbehandling.

For at undgå genbegroning kan der med 
fordel genbehandles med nogle måne-
ders mellemrum  –  afhængig af fugtig-
heden.

Alternativt kan man bruge en ”dam-
per”, d.v.s. et apparat, der hældes vand 
på, og når vandet koger, kommer der 
damp ud. Dampen får græsset til at vis-
ne og angriber også mosset.

Finn Jappe

Miljø & Teknik har ombygget krydset Lautruppar-
ken/Klausdalsbrovej med henblik på at forbedre 
trafikafviklingen og modvirke de flaskehalstenden-
ser, som opstår i myldretiderne.

Ombygningen er sket med skyldigt hensyn til cykli-
sternes sikkerhed.

Kommunen har modtaget en del henvendelser om 
kraftige kødannelser i myldretiden i krydset Klausdalsbro-
vej/Lautrupparken.

En trafikanalyse har vist, at i morgenspidstimen udgør venstresvinget 
fra Ring 4 en flaskehals, der medfører, at der opstår en væsentlig kø-
dannelse tilbage i det ene ligeudspor i Ring 4’s tilfart. Om eftermidda-
gen er kapaciteten af krydset ligeledes tæt på kapacitetsgrænsen.

Ovennævnte skyldes, at Lautrupparkens nordlige tilslutning til Klaus-
dalsbrovej er den ene af tre adgangsveje ind til kommunens store er-
hvervsområde ”Lautrupparken” og derfor er forholdsvis trafikeret med 
boligarbejdssteds-trafik i morgen og eftermiddagstimerne. Hertil kom-
mer en vis mængde ”sivetrafik” imellem Klausdalsbrovej og Frede-
rikssundsvejen.

For at forbedre krydsets kapacitet og sikkerhed er der etableret et 
dobbelt højresving i Klausdalsbrovejs vestlige tilfart ind mod Lautrup-
parken.

Lysreguleringen er ombygget, så det sikres, at der ikke opstår konflik-
ter mellem højresvingende biler og cyklister. Kanaliseringen mellem 
ligeud-retningen og de dobbelte højresving er sikret ved anlæg af en 
fremskudt helle. Med denne løsning er der opnået en væsentlig for-
bedring af morgentrafikforholdene.

Ombygning af  krydset 
Lautrupparken/Klausdalsbrovej

Besøg vores websted: 
www.egebjergklubben.dk
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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……... )

KULTURHISTORISK SELSKAB 
inviterer til

FILMAFTEN

tirsdag, den 23. oktober kl. 19.00
i Fælleshuset, Agernhaven 8, Egebjerg.

Vi viser gamle film fra Ballerup (Egnsfilmene I og II)
samt optagelser fra Egebjerg.

Alle er velkomne.

Kulturhistorisk Selskab for Egebjerg og Omegn

(Gå ind på ”Interesseforeninger” 
og klik på ”Kulturhistorisk Selskab”).

 Evt. henvendelse om ovenstående: 44 972738.

Se vores hjemmeside på nettet under

www.egebjergklubben.dk

Større 

asfaltarbejde

 i kommunen

I forbindelse med kommunens vedligehol-
delse af de offentlige veje, pladser og stier 
m.m. har kommunen i sommerens løb ud-
ført en del asfaltarbejde. Og det vil fort-
sætte i den kommende tid. 

Dette kan give gener for berørte beboere, 
trafikanter og andre brugere, men det til-
stræbes, at de bliver så få og små som 
muligt.

I og i nærheden af Egebjerg drejer det sig 
om:

 Skotteparken
 Dyndsagervej
 Tranemosevej
 Ved Skovgærdet
 Kærvænget
 Pilehøjvej
 Kastebjergvej
 Lautrupparken
 Cykelsti langs Klausdalsbrovej.

Så mangler vi jo stadig Egebjergvej, men 
det skyldes formentlig, at en busvej skal 
have en anden belægning.

Red.

Ens kone trænger 
særligt til kærlig-
hedsbeviser, når 
hun har såret eller 
fornærmet én groft.

K.K. Steincke



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 herun-
der priserne for annoncer i EGEBJERGBLADET 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.

 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 følgende måneder:

MÅNED DEADLINE OMDELING
Oktober   8.   kl. 12 20./21.

November   5.   kl. 12 17./18.
INTET  BLAD  I  DECEMBER

Naturvidenskabelig Café 
på Hareskovens Lilleskole

onsdag d. 26. september kl. 17.00 – 18.30.

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.

LÆS BLADET I FARVER
PÅ

Sæsonen er ved at være slut  —  
men du kan stadig nå at: 

www.egebjergklubben.dk


