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SE FLERE 
BILLEDER PÅ

MANDAG
13.00: Restaurant Kongemo-

sen: Afgang på Seniorklub-
bens tur til Brønshøj Kirke.

13.00: Konfirmandhuset i 
Smørum: Nørkle Café.

14.30: Udlejre Kirke: Inspire-
rende håndarbejde.

TIRSDAG
9.00-11.30: Skenkelsø Mølle 

Museum, Maglehøjvej 42: 
Museet er åbent.

9.00-11.30: Ganløsehallen: 
Sundhedstjenesten holder 
åbent hus for småbørnsfor-
ældre. Emne: Den tidlige 
dialog.

9.20: Stenløse Sognegård, 
Engholmvej 6: Walk and 
talk med præsten.

10.30-12.30: Ved Rema 1000 i 
Veksø: Sundhedsbussen.

12.30: HEP-Huset, Carlsberg-
vej 4: Eftermiddagssam-
menkomst i Stenløse-Veksø 
Pensionist- og Efterlønsfor-
ening.

17.30: Konfirmandhuset i 
Smørum: Tirsdagsspis-
ning.

19.00: Rådhussalen, Stenløse 
Rådhus: Foreningsmøde om 
samarbejde og netværks-
dannelse.

ØLSTYKKE: To huse på Gjel-
stensåsen i Ølstykke var 
natten til lørdag udsat for 
indbrud, og politiet tror, at 
det er den samme gernings-
mand. I det ene hus er der 
stjålet toiletartikler, foto-
udstyr, smykker og et sen-
getæppe. Indbruddet er sket 
natten til lørdag mellem 
klokken 1 og 9.15.

I det andet hus skete ind-
bruddet i tidsrummet fra 
fredag klokken 22.30 til lør-
dag klokken 10. Her er stjålet 
to tv’er og en pc. 

To indbrud 
på samme vej

STENLØSE-VEKSØ: Tirs-
dag den 8. oktober klokken 
12.30 starter Stenløse-Veksø 
Pensionist- og Efterlønsfor-
ening sæson med komsam-
men i HEP-Huset på Carls-
bergvej 4 i Stenløse. Første 
møde er for tilmeldte og 
byder på smørrebrød, kaf-
fe og småkager og musik og 
underholdning med Inger og 
Henrik.

Pensionisthygge

EGEDAL: Tirsdag den 8. ok-
tober klokken 19 inviterer 
Kultur og Fritid i Egedal 
Kommune alle interessere-
de til et foreningsmøde om 
Samarbejde og netværks-
dannelse. Det foregår i Sten-
løse Rådhussal på Rådhu-
storvet 2 i Stenløse.

Formanden for Kultur- 
og Fritidsudvalget, Jens 
Jørgen Nygaard (K) byder 
velkommen og derefter er 
der præsentation ved frivil-
lighedskoordinator Nadia 
Eriksen.

Merete Juhl Kønig, der 
er formand for Ølstykke 
Gymnastikforening, kom-
mer med et eksempel på et 
sammarbejdsprojekt, og 
derefter vil der være halv-

anden times inspiration 
af Esben Danielsen. Han 
er udviklingsdirektør for 
Roskildegruppen og Inno-
vationsdirektør i Orange In-
novation - bedre kendt som 
Roskilde Festival.

»Esben har en særlig eks-
pertise inden for udførelse 
og udvikling af store kul-
turelle arrangementer og 
kommunikation inden for 
det kulturelle felt og organi-
sering af frivilligt arbejde.«, 
skriver forvaltningen i pro-
grammet.

Mødet slutter med en halv 
times dialog. 

Møde om samarbejde 
og netværksdannelse

Valgdebat:

EGEDAL: Lysreguleringen 
af krydset Blomsterha-
ven/Smørum Parkvej pri-
oriteres åbenbart meget 
lavt i Egedal kommune. 
Ballerup etablerede øje-
blikkeligt lysregulering i 
forbindelse med byggeri-
et syd for Måløv station. 
Byggeriet omkring Kong 
Svends Høj betød intet i 
Egedal. Man har allerede i 
mange år måttet døje med 
problemet, og når motor-
vejen åbner, kan vi se frem 
til endnu mere trafi k og 
endnu større problemer 
med at komme sikkert ud 
på Smørum Parkvej fra 

Blomsterhaven. 
I Ledøje-Smørum og 

Måløv Avis 28. september 
forklarer Jens Jørgen Ny-
gaard, at lysreguleringen 
er udsat til 2016, fordi byg-
geriet af det nye rådhus 
tager så stor en del af den 
tilladte anlægsramme. I 
Frederiksborg Amts Avis 
4. oktober jubler byråds-
medlemmer fra alle par-
tier over, at kommunen 
nu har større overskud og 
penge i kassen. 

Rådhusbyggeriet er alt-
så en fi nansiel gøgeunge, 
der blokerer for ellers nor-
male anlægsinvesterin-
ger. Men selv inden for den 
af denne grund begrænse-

de anlægsramme er det jo 
et spørgsmål om priorite-
ring. Her må man konsta-
tere, at problemerne i ud-
kantsegedal ikke rigtigt 
tiltrækker sig byrådets 
opmærksomhed. 

Det vil være enormt fl ovt 
for kommunen, hvis den-
ne lysregulering ikke er 
på plads senest den dag 
motorvejen åbner. Kandi-
daternes stilling til dette 
er noget, man vil lægge 
stor vægt på her i udkant-
segedal 19. november.

Poul Nielson
Lupinhaven 27

Smørum

Udkants-egedal syltes!

HAVEDAG: Interes-
serede beboere i 
Tangbjerg Grund-
ejerforening kun-
ne søndag lade sig 
inspirere til fremti-
dens havearbejde.

ØLSTYKKE: I en have i Øl-
stykke var 20-25 mennesker  
søndag formiddag stimlet 
sammen for at få gode råd 
til beskæringer af træer og 
buske og alt det indimellem. 

Årsagen var, at Tangbjerg 
Grundejerforening havde 
arrangeret »Havens Dag« 
med fl ere arrangementer for 
medlemmerne. 

Grundeejer foreningen  
havde blandt andet invite-
ret Bo Juhl Jacobsen fra 
Ølstykke Planteskole til at 
komme og give god råd til 
beskæringen af planter. 
Han startede i Lina Madsen 
og Stig Ragborgs have, hvor 
et æbletræ fi k kærligheden 
at føle.

- Jeg var lidt overrasket 
over, hvor hård Bo var ved 
det, siger Lina Madsen.

- Men jeg har slet ikke no-
get problem med det, for 
jeg hører til dem, der også 
synes, at man godt må give 
sine planter en ordentlig 
omgang, siger hun.

I Lina Madsen og Stig 
Ragborgs have er der fl ere 
frugtræer, og det var blandt 
andet derfor, Lina Madsen 
havde sagt ja til at lade Bo 
Juhl Jacobsen folde sig ud 
med sin sav og havesaks.

Senere var turen kommet 
til Anette og Lars Rømers 
have, hvor det medfølgende 
selskab fi k sig en kollektiv 
overraskelse, da turen gik 
forbi en større rhododen-
dron.

- Den skal bare skæres helt 
i bund, når den er afblom-
stret. Bare skær den helt her 

ned, sagde Bo Juhl Jacobsen 
og viste med fi ngeren, hvor 
langt den skal ned.

Og det var næsten helt ned 
til udspringet af roden. Fle-
re af de fremmødte måtte 
lige træde et ekstra skridt 
frem for at se, hvor der blev 
peget, og mente, at det kun-
ne han da ikke mene.

Men jo, det kunne han, og 
det gjorde han. 

- Den skal nok komme helt 
op igen, og så bliver den fl ot-
tere end før. Det garanterer 
jeg, sagde Bo Juhl Jacobsen. 

Bonderøven på villavejen
Dagen bød også på et besøg 
hos Peter Norris, der det me-
ste af året er selvforsynende 

med frugt og grønt fra sin 
økologiske have. Han har 
selv sørget for frugt og grønt 
til sin familie siden de i 1983 
fl yttede til Tangbjerg. 

Peter Norris har indtil for 
tre år siden arbejdet som 
psykolog, men havens stør-
relse er ikke blevet større 
efter han er gået på pension. 
Grunden er 1675 kvadratme-
ter stor, og havebruget fyl-
der cirka 250 kvadratmeter.

- Vi har produceret stort 
set lige meget i alle år, siger 
Peter Norris.

Og selvom der med så stor 
en have hele tiden er noget at 
se til, har det ikke været et 
problem for Peter Norris. 

- Min kone har ofte taget 

sig af husarbejdet, mens jeg 
passede haven. Og så hand-
ler det selvfølgelig om, at jeg 
godt kan lide det, og det er en 
god måde at koble af på, fordi 
jeg dyrker ikke så mange an-
dre fritidsinteresser. Jeg går 
ikke til styrketræning, fod-
bold eller bridge, siger han.

For Peter Norris handler 
det om glæden ved, at være 
selvforsynende.

- Der er utrolig tilfredsstil-
lende at producere den mad, 
man spiser, og så er det jo en 
helt anden kvalitet, end det 
man køber, fordi det er helt 
friskt, siger Peter Norris, 
der ikke har noget imod be-
tegnelsen bonderøven på 
villavejen.

- Den pensionerede bonde-
røv på villavejen, siger han 
med et grin.

Og faktisk er det ikke helt 
ved siden af, for et tv-hold 
fra DR og hovedpersonen 
fra DR2-programmet »Bon-
derøven«, Frank Erichsen, 
har netop været på besøg i 
Peter Norris’ have, hvor de 
har lavet optagelse til et pro-
gram der bliver sendt i løbet 
af de næste par måneder. 

joram

Beskæringer og en bonderøv

Bo Juhl Jacobsen fra Ølstykke Planteskole gav søndag formiddag gode råd til plantebeskæring. Her er han i Stig Ragborg og Lina Madsens 
(t.h.) have, hvor han blandt andet gav et æbletræ en kærlig hånd.    Foto: Allan Nørregaard


