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Til opslagstavlen 

 
 

AKTIVITETER I FÆLLESHUSET 
 
Mandag den 30. april: 
                                 Generalforsamling i Pilehøj  
Søndag den 6. maj: Plante-/Loppemarked 
Mandag den 7. maj: Blomstervennerne 
Tirsdag den 8. maj: 
                       Generalforsamling i Gadehuse ne 
Onsdag den 23. maj:  
                               Generalforsamling i Ågesdal  
 
 
 
Oversigt over de foreløbigt planlagte 
arrangementer i Egebjergklubben 
i resten af året: 
 
23. juni  afholdes traditionen tro  
                                        Skt. Hans fest. 
1. november  spilles det store 
                                        efterårsbanko. 
 6. december  synges, spises og  
                                     drikkes julen ind. 
 
 
 
 
 
 

Egebjergklubben søger reservebude 
For to måneder siden havde vi tre reservebude på 
vores liste. Fra og med dette nummer har vi ingen, 
idet tre af vore faste bude er stoppet her i foråret. 
 
Derfor søger vi kontakt med friske unge menne-
sker m/k, der kan hjælpe os med at uddele 
EGEBJERGBLADET de 10 gange om året, det 
udkommer. I første omgang som reserver, men 
med mulighed for at avancere, når de gamle falder 
fra. 
 
For tiden udbetales 112,50 kr. pr. omdeling inkl. 
feriepenge 
 
Er du interesseret, så kontakt Per Groth-Andersen, 
Syvendehusvej 20, tlf. 4444 2957, mobil 2578 
2957. 
 

 
Beboerannonce 
 
Er du en herboende sønderjyde? 
Så var det måske en god idé at få snakket 
hjemstavnens dialekt med andre, som i tidens løb 
er udvandret til hovedstaden, 
Synnejysk Ambassade er et kontaktsted for 
synnejyder i alle aldre. Der holdes et månedligt 
møde i indre København, hvor du helt sikkert vil 
finde andre fra din hjemstavn. 
Ligeledes er der et årligt keglemesterskab samt 
grønlangkålsfrokost.Gå ind på vor hjemmeside 
www.synnejyskambassade.dk og læs mere om os. 

Thomas Seeberg 

 
 
 
 

EGEBJERGBLADET indtil sommeren 2007: 
 
Deadline onsdag den 16. maj,  
omdeles 26.-27. maj 
Deadline onsdag den 20. juni,  
omdeles 30. juni-1. juli 
 

 
Du kan leje Egebjergklubbens Grill m/tilbehør  
for kun 100,00 kr. 
  
Grillen er 50 x 80 cm. m/regulérbar rist i rundjern
Grillen har håndtag og hjul. 
Tilbehør:  Weber grillstarter 

3 grill tænger 
3 grill paletter 

  
velegnet til party e.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 
 



 
 
 
Fodbold.  
 
Vi spiller udendørs første gang  den 3. maj  og derefter hver 
torsdag kl. 1800 på banen ved Skovmarksskolen, hvis den er 
klar; ellers prøver vi banen ved Egely.  
Se  www.egebjergsportsklub.dk  
 
Medlemmer fra 16 år og derover har fortrinsret, men vi kunne 
sagtens være flere, end vi var sidste år, så alle er velkomne.  
 
Badminton næste vinter.   
Har du allerede nu ønsker om banetildeling, så kig på 
hjemmesiden og skriv til post@egebjergsportsklub.dk eller 
ring til Frank Aabaad (4468  6468).  
 
Send os din emailadresse. 
Nye medlemmer er Velkomne!                          

                                                                 Henrik 
                                                     

 
 
 
Plante/Loppemarked 
 
Søndag den 6. maj kl. 11-15 afholder Egebjergklubben plante/-
loppemarked i Fælleshuset, så nu har du chancen både som sælger 
og køber for at gøre en god handel. 
Ryd op i dine gemmer og kom med de effekter, du alligevel ikke 
har brugt/har haft fremme i mange år. Find dit indre kræmmer-gen 
frem og få en hyggelig dag ud af det. Børnene har nu også mulig-
heden for at sælge det legetøj, de alligevel er ”vokset” fra og på 
denne måde få et supplement til lommepengene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidst men ikke mindst, sælg de planter du alligevel vil smide ud, 
fordi der er blevet for trængt i staudebedet. 
Køberne har så muligheden for at erhverve sig en lille ting til hjem- 
met eller måske være så heldige at finde netop sådan et glas, der gik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
itu for flere år siden, og som ikke 
har kunnet findes på anden måde. 
Og hvad med at få nyt legetøj til 
dine børn/børnebørn for en billig 
penge? Hvis du har huller i haven 
eller drømmer om at eje en be-
stemt staude, har du nu mulighe-
den uden at skulle lægge en min-
dre formue på planteskolen. 
Sælgerne behøver ingen tilmeld-
ing – bare kom med dine ting. Vi 
hjælper gerne med evt. bordopstil-
ling. Dørene åbnes kl. 10, så du 
har tid til at opstille ”lopperne”. 
Baren med de rimelige priser og 
den friske betjening har selvfølge-
lig åbent. 

 
På Egebjergklubbens vegne 

Lone T.

 
Det er for dyrt at trykke alle 
sider med fotografier i 
farve. 
 
Men billederne kan ses i  
farve i den elektroniske 
version af Egebjergbladet 
på 
 
www.egebjergklubben.dk  
  
Ikke mindst konkurrence-
billederne får et pift. 
 



 

 

Indkaldelse til generalforsamling i 
Foreningen til Pinsens bevarelse 

den 27. maj 2007 kl. 14 
Så er det snart tid til foreningens generalforsamling, 
der som sædvanligt finder sted i vores dejlige skov. 
Pak frokostkurven, tag tæppe og/eller klapstole og 
evt. bord med og vær ved indgangen til skoven (Ved 
Skovgærdet) kl. 12. Herfra går vi samlet til 
bålpladsen, hvor vi i et par timer vil nyde 
frokostkurvens indhold. 
Kl. 14 er det så generalforsamlingstid med følgende 
punkter på dagsordenen: 1) Præsidentens beretning, 
2) Valg af præsident, ordensmarskal og skriver. 
Alle er velkomne, så tag familie, venner, naboer med 
i skoven den 27. maj. 
la Présidente 
 
 
Hvem og hvad er Foreningen til Pinsens bevarelse 
Foreningen, der blev stiftet den 30. maj 1993, består af en flok glade mennesker, som samles 1. Pinsedag 
for sammen at hygge sig nogle timer i vores dejlige skov. 
Kl. 12 er alle (forhåbentlig) ankommet til lågen ”Ved Skovgærdet”, hvorfra turen går til bålpladsen, hvor 
vi slår os ned for at nyde, hvad der nu har sneget sig med i frokostkurven i form af fast og flydende 
næring. 
Kl. 14 er alle tilstrækkeligt forsynet og venter spændt på, at generalforsamlingen går i gang. Efter 
præsidentens timelange(!) beretning er der valg af præsident, ordensmarskal og skriver. Det er også på 
dette tidspunkt, at nye medlemmer optages. 
Foreningen til Pinsens bevarelse en kontingentfri forening med kun én forpligtelse, nemlig at 
medlemmerne skal melde afbud enten til et andet medlem, til ordensmarskallen, til skriveren eller 
præsidenten. Fravær 2 år i træk uden afbud betyder eksklusion, men det skal ikke tages så alvorligt. Man 
kan altid blive medlem igen. 
På gensyn til nuværende og kommende medlemmer den 27. maj kl. 12 Ved Skovgærdet. 
la Présidente 
 
 
 
 



 

 

Forår i Pæremosen 
 
Først skulle vi så gruelig meget 
igennem med alt det vand og 
hønsene, der blev evakueret i 
kælderen, som jeg berettede 
om i januarnummeret. Nu er 
hønsene langt om længe kom-
met hjem i et nyrenset hønse-
hus bortset fra to. Den ene går 
stadig rundt i kælderen, nu 
med 14 påskekyllinger udruget 
af 14 æg, og den anden ligger 
dernede og ruger på 11 æg. Vi 
har ladet dem blive i kælderen, 
nu den er indrettet til at huse 
evakuerede høns. Så slipper vi 
for varmelampe, og de stortri-
ves øjensynligt. 
 
Lidt spændende har det også 
været med planterne i alt det 
vand. Jeg kan se, at mere end 
halvdelen af vore hindbær er 
druknet/kvalt. Hvor mange vin-
planter, der er gået til, er end-
nu for tidligt at afgøre, mellem 
en tredjedel og en fjerdedel, 
frygter jeg. Men solbærbuske 
overlever fint med rødderne i 
vand. Alle lever og har det 
godt. Så må vi se med frugt-
træer og andet, der ifølge bø-
gerne gror bedst på drænet 
jord! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vore hunde tager sig stadig en 
lille springtur en gang imellem. 
Heldigvis er der efterhånden 
mange, der kender dem og 
vore problemer med deres til-
bøjeligheder. Venlige nærboer 
ringer, når de ser dem i fri 
dressur, så vi kan optage 
forfølgelsen. Det har været 
ekstra spændende i disse da-
ge, da Luna er i løbetid, men 
så vidt vi ved, har den undgået 
sin skæbne. Hvis nogen har 
set noget andet, hører vi natur-
ligvis gerne. Som den gang 
Martin Neesgaard, vor davæ-
rende nabo i nr. 11, grinende 
fortalte os, at han havde foto-
graferet Mette, som vores hund 
hed dengang, hængende sam-
men med genboens hvide han-
puddel. Det kom der grav-
pudler ud af. Nogle søde små 
gravhundestørrelser med pud-
delpels. Men det er en helt  
anden historie, som måske 
skal skrives ved en anden 
lejlighed. 
 
Ellers er forårskulden over os. 
Jeg havde drømt om at komme 
godt i gang i køkkenhaven med 
de varmegrader, vi havde sidst 
i marts. Men det gik jo altså 
over. Men så kan vi til gengæld 
glæde os over, at foråret 
kommer så sagte, at vi kan nå 
at registrere det, og ikke som 
lyn og torden med hurtig 
blomstring og afblomstring til 
følge. 
 
See-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        Alt det meget ingen når 
    Gråner mange menskers hår. 
     Glæd dig alt hvad du formår 
         Over alt det lidt du når. 
                                              Kumbel

Aagesdal 
Grundejerforeningen 

 
Indkalder til ordinær 

generalforsamling onsdag 
den 23. maj kl. 1930  i  
Egebjerg Fælleshus  

Agernhaven 8. 
 

Dagsorden: 
Valg af dirigent 

Protokol og beretning 
Regnskab 

Indkomne forslag 
Kontingent / Budget 

Valg 
Kasserer, Repræsentant 
2 suppleanter, Revisor,   

Revisorsuppleant  
Eventuelt 

 
Efter generalforsamlingen er 

foreningen vært ved et let 
traktement. 

 



 

 

 
                             Egebjergklubbens bestyrelse og suppleanter 

 

 Navn 
  

Navn 
Lone  Tegner Hansen  Bjørn Kraglund 

Dyndsagervej 6  Ågesdalsvej 5 

 Formand    4497 5943   Mobil: 2264 1263 Suppleant 4497 1677    Mobil:  2120 6341 

Ulla Houe  Finn Jappe 

Pilehøjvej 35  Syvendehusvej 76 

Kasserer 4468 6468   Mobil: 6022 5539 Suppleant 4497 2421    Mobil: 4054 8748 

Henrik  Jensen             Ib Mørk 

Pæremosevej 26  Pilehøjvej 39 

Sekretær 4466 1984   Mobil: 60171953 Suppleant 4497 8145    Mobil:  

Anders Paludan-Müller  Lene Jensen 

Egebjergvej 75A  Kastebjergvej 55 

Medlem 4465 0880   Mobil: 4015 1245 Suppleant 4468 6420    Mobil: 2654 3319 

Jørn Ishøi   

Egebjergvej 102                Revisorer  og Revisorsuppleant 

Medlem 4466 1638   Mobil: 2545 3129   

Per Groth-Andersen                                    Lis Folke Christensen 

Syvendehusvej 20                                    Rydtoften 3 

Medlem 4444 2957   Mobil: 2578 2957  Revisor                       Tlf.: 4497 6048 

Thomas  Seeberg 
Pæremosevej 9 

Medlem 4465 1391   Mobil: 4150 6633 

                                    Andreas Abitz 
                                    Birkemosevej 4 
Revisor                        Tlf.: 4497 7171 

William Bierregaard 
Pæremosevej 37 

Medlem 4497 0037   Mobil: 2021 8037 

                                     Jytte Kraglund 
                                     Ågesdalsvej 5 
Revisorsuppleant         Tlf.: 4497 1677 

Økonomien 
 
Egebjerg Villakvarter omfatter 
750 husstande fordelt på 10 
grundejerforeninger. 
 
Medlemmerne i grundejer-
foreningerne har i årevis trofast 
støttet Egebjergklubbben med 15 
kr. pr. år.  
Til gengæld har medlemmerne 
10 gange om året modtaget Ege-
bjergbladet, som hvert år har 
underskud til tryk og distribution. 
Kort sagt: Ingen tilskud = færre 
blade. 
 
Støtten betyder også, at Ege-
bjergklubben kan afholde arran-
gementer – uden at være bange 
for økonomien, og at der ved 
dygtig planlægning har kunnet 
oparbejdes en egenkapital på ca. 
55.000 kr. 
 
For nogle år siden blev der mu-
lighed for at købe eller leje nogle 
af lokalerne fra den tidligere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

skole. Derved opstod Egebjerg 
Fælleshus med mulighed for 
plads til såvel Egebjergklubbens 
arrangementer som grundejer-
foreningers møder og plads til de 
11 interesseforeninger, der med 
tiden er dannet. 
 
Egebjerg Fælleshus, Interesse-
foreningerne og Egebjergklub-
ben har hver sin økonomi og 
egen bestyrelse. Lejemålet er 
indgået mellem kommunen og 
Egebjergklubben. Driften af 
Fælleshuset er af Egebjerg-
klubben overladt til en særskilt 
valgt bestyrelse for Fælleshuset. 
 
Det lyder måske lidt indviklet, 
men har årsag i, at det dels er for 
voldsomt for Egebjergklubbens 
bestyrelse at skulle varetage så-
vel driften af Fælleshuset, som at 
styre driften af  Egebjergklub-
bens arrangementer.    
 
Mange mener, at Egebjergklub-
bens formue nu bør bruges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

til fornyelse af lokalerne i Fælles-
huset, men det synes Egebjerg-
klubbens bestyrelse ikke vil være 
klogt. Egebjergklubben giver 
gerne tilskud i mindre målestok, 
som f.eks. de 5000 kr., man gav 
sidste år for at få ombetrukket 
armstolene i baren, men klubben 
mener ikke, at man skal bruge 
hele formuen på Fælleshusets 
vedligeholdelse. For hvis 
kommunen stopper lejemålet (fx 
fordi der skal være en ny 
vuggestue/børnehave), bliver der 
brug for kapital til etablering af et 
nyt Fælleshus. 
 
Egebjerg Fælleshus har også 
brug for økonomisk støtte fra 
grundejerforeningerne. Regn-
skabet viser, at der for 2007 er 
budgetteret med et underskud på 
2.310 kr., og at egenkapitalen 
kun er 23.220 kr. – en alt for lille 
margen i forhold til en omsæt-
ning på 126.123 kr. Til gengæld 
for støtten har grundejerforening-
ernes medlemmer ret til at leje 
huset for et rimeligt beløb. 

Finn Jappe 
    
 
 
 



 

 

Årets tal 
Egebjerg Fælleshus 
Udgifter:   
Husleje til kommunen 37.080 
El/varme  30.000 
Container    7.368 
Rengøring  16.292 
Rengøringsartikler   9.973 
Tilsyn og kørsel   2.000 
Vedligeholdelse   4.516 
DR licens og IT      483 
Fornyelse og ombyg   1.196 
Møder    1.795 
Kontorartikler     713 
Gebyrer      391 
Forsikring   1.018 
I alt                    112.835 
 
Indtægter: 
Interesseforeninger           22.056 
Grundejerforeninger         28.765 
Udlejning til private          55.700 
Udlejning til LOF             10.270 
Brækage                          125 
Renter     178 
Refusion varme 04+05 9.029 
I alt                   126.123 
 
Årets overskud               13.288 
 
 
Egenkapital 31.12.2006  23.220 
 
Budget 2007: Underskud 2.310 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egebjergklubben 
Arrangementer udgift indtægt resultat 
Fastelavn    2.927   2.848      -79 
Midsommerfest   4.385   6.263   1.878 
Banko    3.530   5.654   2.124   
Julehygge    7.017   8.376   1.359 
TorsdagsTræf 18.266 31.051 12.785 
Arrangementer i alt 36.126 54.192  18.066 
 
Egebjergbladet 
Bladtryk  36.923 
Distribution    5.897 
Øvrige bladudg.      809 
Annoncer og abonnenter  41.260___________                     
Bladet i alt  43.628 41.260 -2.368 
 
Tilskud fra Grundejerf.  10.950 
Tilskud fra Sportsklub    1.000 
Tilskud til  Eftermidd. Klub     600 
Tilskud til  Fælleshuset   4.419 
Leje af Fælleshus   4.900 
Møder og Generalfors.   5.430 
Barpasning       245 
Gebyrer, Giro og Bank      334 
Forsikring    1.018 
Div. udg.    4.700 
Udlejning af grill       100____________ 
  21.646 12.050 -9.596 
 
Afskrivn. af inventar   3.160 
Renter          37____________ 
    3.160        37 -3.123 
Total                     104.560        107.539   
 
Egenkapital pr. 31.12.06  55.723 Overskud:     2.979 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
Da Egebjergklubben afholdt Fastelavnsfest, havde bestyrelsen og de medvirkende ægtefæller 
aftalt, at man ville gøre lidt ud af udklædningen.  
 

Og se bare herunder! 
 

               1                 2                  3    4 
                     

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

              5               6                7   8 
 

Men hvem er hvem? Billederne er nummererede, så skriv numrene op på en seddel og skriv 
ved hvert nummer, hvem du mener, der gemmer sig i forklædningen. 
 
Andetsteds i bladet kan du finde den samlede bestyrelsesliste genoptrykt, idet vi havde undladt 
suppleanterne i sidste nummer. Afleverer sedlen i postkassen på Pæremosevej 9 hos den 
gamle redaktør, og du deltager i konkurrencen om en god flaske rødvin. Er der flere rigtige, 
trækkes der lod.  
 

Bestyrelsens medlemmer og nærmeste familie kan natu rligvis ikke deltage. 
 



 

 

 
Har du - for nylig - set på 
www.egebjergklubben.dk ?? 
 
Vi har påbegyndt en lettere ”overhaling” af 
hjemmesiden for at prøve at gøre denne 
hurtigere at bruge og mere brugervenlig. 
 
Hvad hurtigheden angår, har der især været mod-
taget kritik af, at enkeltfotos er meget længe om at 
komme frem på skærmen. Vore dages kameraer 
tager fotos med så mange pixels, at brugere med de 
lavere internethastigheder ofte opgiver at se bille-
derne på hjemmesiden.  
 
Der gennemføres derfor en kraftig komprimering  
af hvert enkelt foto, således at det med alle inter-
nethastigheder går rimeligt hurtigt.  
 
Til gengæld bliver det ikke de samme højkvalitets-
fotos som tidligere, man får frem via nettet. Men de 
originale fotos findes fortsat elektronisk og vil kun-
ne rekvireres. 
 
Vi vil også bestræbe os på hurtigt at lægge nyt om 
f.eks. klubbens arrangementer på hjemmesiden. 
 
Ud over ”reklamer” for nyt på startsiden vil hver 
enkelt side indeholde oplysning om datoen for se-
neste opdatering. 
 
Med hensyn til brugervenligheden i øvrigt modta-
ger vi gerne kommentarer.  
 
Vi vil blandt andet søge at lægge lidt mere infor-
mation om de forskellige foreninger i området på 
hjemmesiden, primært i form af links, hvor en for-
ening har sin egen hjemmeside.  
 
Vi har derudover tilbudt de foreninger, der ikke har 
egen hjemmeside, et par sider – en slags ”under-
websted” - på www.egebjergklubben.dk Den første 
forening er allerede lagt på. 
 
Du kan også finde annoncerne fra Egebjergbladet 
fra lokale firmaer m.v. på hjemmesiden. Vi påreg-
ner med tiden at give udvidede muligheder på dette 
felt.  
 
Kort sagt: vi vil søge at gøre hjemmesiden til en 
slags portal for ”det gamle Egebjerg”: Med tiden 
skulle du gerne kunne finde alt om området via 
hjemmesiden. 
 

 
Mest for nytilkomne: 
 
Egebjergklubben er etableret som en slags ”para-
ply” for områdets grundejerforeninger og en række 
andre foreninger, også kaldet interesseforeninger. 
På www.egebjergklubben.dk  kan du se hvilke 
foreninger, der er tale om.  
Under Interesseforeninger vil du kunne finde mere 
om 11 foreninger med mulighed for at dyrke en 
række forskellige interesser.  
Foreningerne driver i fællesskab Egebjerg Fælles-
hus, der er etableret som en selvstændig forening 
med egen bestyrelse. Se mere på  
http://www.egebjergfaelleshus.dk/   
 
Du kan skrive til Egebjergklubben på adressen 
formanden@egebjergklubben.dk  

Bestyrelsen 
 

 
Lidt om Internethastigheder: 
 
Hvor lang tid tager det at få et foto på 1 Mb fra 
hjemmesiden frem på din skærm? 
56Kb modem  143 sek. 
256 Kb ADSL  31,1 sek. 
2048 Kb    4 sek. 
Fiber  0,008-0,8 sek. 
 
Til sammenligning: Hvis vi skulle vente så 
længe som bare de 4 sekunder på klartonen i 
telefonen,  dvs før vi kunne begynde at bruge 
telefonen, ville de fleste af os vist klage til 
telefonselskabet. 



 

 

TorsdagsTræf og udlejning 

Egebjergklubben holder hver tors-
dag åbent i baren, hvor der kan 
købes øl, vand og vin til små 
priser.  

Bemærk at TorsdagsTræf er af-
lyst to gange i maj:                             
3. maj (Fælleshuset er ved en fejl 
udlejet til anden side). 
17. maj (Kr. Himmelfartsdag). 

Udlejning af Fælleshuset finder 
også sted på denne dag mellem  
kl. 20.00 og 21.00. 

Du kan se nærmere om udlejning-
en på Fælleshusets hjemmeside  

http://www.egebjergfaelleshus.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
           Det huslige arbejde  
           er noget - - - skidt. 
           Man mærker det kun 
           når det ikke er gjort. 
                                          Kumbel 
       

Om koner: 
It’s fascinating! 
They ask the questions; 
They give you the answers, 
And you are still wrong! 

Kasket Karl
 



 

 

 
Herdis Knudby  er ikke mere , 
men minderne er mange for alle, der kendte 
Herdis. Og savnet er stort.. 
 
Familien Knudby bosatte sig i Egebjerg vinteren 
1962-63.  
I efteråret 1969 blev Egebjergklubben startet 
med Holger Knudby som en af igangsætterne. 
Bestyrelsen bestod af folk fra de 6 grundejer-
foreninger, og jeg var heldig at være en af dem.  
Det første bestyrelsesmøde blev holdt hos for-
manden, Holger Knudby. Herdis bød på kaffe 
med hjemmebag. Det var første gang, jeg mød-
te Herdis, og det var starten på et dejligt ven-
skab, som skulle vare i alle årene.  
I Egebjergklubbens regi blev der planlagt en 
masse aktiviteter for børn og voksne. Herdis 
stillede altid op sammen med bestyrelsen og 
gav en hånd med, når der skulle bages vafler 
eller æbleskiver, pyntes op til fest og meget, 
meget andet.  
Holger døde i juni 1972. Det var en svær tid for 
Herdis og børnene, men livet skulle gå videre 
og i maj 1981 blev Herdis gift med Egon, med 
hvem hun fejrede sølvbryllup for et år siden. 
 
I en årrække arrangerede Herdis ”september-
lejr” med familie og venner i familiens sommer-
hus i Unnaryd i Sverige. Det var noget som alle 
så frem til. Huset i Unnaryd var ikke særlig 
stort, men med sovepladser alle vegne samt 
telte, blev lejren en fuldtræffer hvert år. 
 
Herdis havde mange interesser. Keramikken 
var en af dem, og hendes ideer var bestemt 
ikke kedelige. F. eks. blev Danmarks første 
ottekantede tekande designet og udført af 
Herdis på Kastebjergvej.  
 
Blomsterarrangementer lavede Herdis ved 
Elises kurser, og senere var Herdis medlem af 
blomstervennerne i Egebjerg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I mange år var Herdis medlem af kollektiv-
forretningen Unika i København, hvor  
hun solgte egne tørrede blomsterdekorationer 
samt syede og solgte dejligt, lækkert tøj. 
 
Og der er næppe blevet afholdt en eneste 
musikfestival i Ballerup, hvor Herdis ikke har 
hjulpet til med forskellige ting, såsom sy drag-
ter, sælge festival hatte eller stå i en eller anden 
bar - altid smilende, glad og hjælpsom. 
 
De sidste 5 år var vi 7 ”piger”, der delte ”læse/-
litteraturklub” med Herdis. Vi mødtes en gang 
om måneden og diskuterede de valgte bøger - 
klassisk litteratur, moderne romaner, krimier. 
Bøgerne og vore forskellige holdninger kunne 
give anledning til nogle drabelige diskussioner, 
men vi syntes alle, at det var en meget givende 
måde at læse og være sammen på. 
 
Efter at Herdis og Egon flyttede til Frederiks-
sund, var vi mange, der ofte benyttede os af 
deres store gæstfrihed. Men Egon og Herdis 
fortsatte også med at være hyppige gæster hos 
gamle naboer og venner i Egebjerg.  
 
Herdis var et dejligt menneske. Venlig, varm, 
hjælpsom, forstående, glad og smilende. Hun 
efterlader et stort, stort tomrum. Ikke blot hos 
børn, børnebørn og Egon, men hos alle, der har 
kendt og oplevet hende.  
 
                                           Birgitta Østergaard 
                                          Kastebjergvej 20A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Roser er ”sultne” planter, og man 
ser alt for mange rosenbede, som 
ikke får nok gødning, og ofte 
bliver det også tilført for sent. 
Roser kan godt lide velomsat 
naturgødning, men har man ikke 
adgang til det, kan en pose med 
organisk gødning (hønsemøg-
granulat) være fuldt så effektiv. 
Det billigste og nemmeste er dog 
at gøde med N-P-K - gerne 23-3-
7, men hvis du ikke kan få den, 
hvor du bor, kan du bruge den, der 
hedder NPK 20-2-8. Denne 
gødning er også klorfattig, og det 
er specielt vigtigt, når man gøder 
roser.  Dosis er en strøget spiseske 
- jævnt fordelt på et areal af 40x40 
cm omkring hver rose - dog ikke 
alt for tæt på stammen - eller 1 dl 
gødning pr. 2 kvadratmeter. 
 
Efter den allerførste tidlige gød-
ning følger beskæringen så i april 
måned, når risikoen for alvorlig 
frost er overstået, men inden 
knopperne for alvor begynder at 
bryde. Først fjernes gamle, visne 
og syge skud ved basis. Vildskud 
og meget svage skud fjernes lige- 
ledes ved basis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storblomstrede roser:  Den  
normale rosenbeskæring af de 
kraftigtvoksende sorter foretages i 
en højde af ca. 15 cm over jorden 
og af de svagtvoksende sorter i en 
højde af ca. 25 cm. Kraftig beskæ-
ring betyder lidt færre, men større 

blomster - svag beskæring lidt 
mindre, men flere blomster.  
For at forlænge blomstringen helt 
frem til det sene efterår, er det en 
god idé at fjerne de visne blomster 
og tilbageskære de afblomstrede 
grene sommeren igennem. 
 
Renaissanceroser: Kræver kun 
en let tilbageskæring om foråret. 
 
Engelske roser: Bør beskæres 
halvt tilbage om foråret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slyngroser: Beskæres let i for-
året, når risikoen for frostskader 
medio april er overstået. Den let-
te beskæring består i at fjerne alle 
frostskadede grene og grenspidser. 
Dernæst beskæres grenene til 2/3 
af deres hidtidige længde, og side-
skuddene beskæres over 3-5 hvi-
lende knopper. Ældre slyngroser, 
der er blevet for tætte, kan for-
ynges ved at fjerne de ældste skud 
ved basis. Mangler slyngrosen 
tæthed, kan man tilbagebeskære ét 
eller flere af hovedskuddene til ca. 
20 cm over jorden og derved få 
nye skud til at bryde nedefra. Af-
blomstrede skud fjernes løbende. 
 
Roser på stamme: Opstammede 
roser beskæres tilbage hvert år i 
april, så alle grenene har en læng-
de af ca. 15 cm. Døde grene fjer-
nes helt. Afblomstrede skud tilba-
geskæres for at fremme blomst-
ringen sommeren igennem, og 
samtidig bevarer rosentræet sin 
flotte krone. Alle skud på stam-
men er vildskud og bør fjernes. 
 
Selv om man er kommet lidt for 
sent i gang (måske først i slut-
ningen af april eller i begynd-

elsen af maj), og roserne er be-
gyndt at skyde nye friske skud, er 
det vigtigt at få specielt buket- og 
storblomstrede klippet ned til en 
højde af 15-20 cm. 
 
Gødningen fortsættes således: 
Der skal som nævnt gødes første 
gang sidst i marts, 2. gang midt i 
maj (2. søndag i maj – Mors dag – 
er en god huskeregel for dette!) og  
3. gang i slutningen af juni efter 
første afblomstring, og hvis jor-
den er let også mod slutningen af 
juli. Det er vigtigt at huske ikke at 
gøde, når bladene er våde, da gød-
ningen så kan blive hængende og 
svide bladene. Der må aldrig  gø-
des med kvælstof (N) efter 1. au-
gust, da det kan forringe rosernes 
overvintring. Alle roser, der re-
monterer (blomstrer flere gange i 
sæsonen) bør have gødning tildelt 
over ovennævnte 3 eller 4 gange. 
Det er som nævnt ovenfor vigtigt 
at få gødningen tidligt ud, for at 
den kan blive opblødt og fordelt i 
jorden, så den er klar til brug for 
roserne, når de rigtig behøver den 
i maj måned. Roser hører til de 
planter, der har rødderne dybere i 
jorden, hvorfor der ikke skulle   
være fare for udvaskning. 
De roser, der kun blomstrer én 
gang på en sæson, har brug for 
mindre gødning. Tildel 1 dl pr. 2 
kvadratmeter om foråret, og igen 
når blomstringen er overstået, hvis 
man skal have planten bygget op. 
                                          
En vigtig ting også at huske på her 
i begyndelsen af sæsonen, er at 
forebygge både skadedyr og 
svampeangreb på det rigtige 
tidspunkt. Du kan - uanset om der 
er angreb eller ej – med fordel 
blande insektmiddel og svampe-
middel sammen og starte med at 
sprøjte fra anden uge i maj (”Mors 
dags-ugen”). Nærmere doserings-
vejledning ses på flaskerne. 

Ayoë 
Fotos og min egen rosen-dagbog: 

 www.thurmer-jensen.dk/roser/ 
Øvrige kilder: Bo Grønt Havecenter  
og rosengartner  Knud Pedersen. 


