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Egebjerg blev 
Indsatsområde

- Rygvind til de nye initiativer!

Tidligere har Hørve været ind-
satsområde, hvilket har ført 
mange gode ting med sig, 
deriblandt byforskønnelse og en 
ny ungdomsklub, der drives af 
frivillige. Budgettet denne gang er 
mindre, men stadig fuld af poten-
tiale. Det bliver spændende at se, 
hvor initiativet bærer os hen.

Ønsker du at se debatten i byrå-
det i forbindelse med beslutnin-
gen kan den findes på Odsherreds 
hjemmeside. Det er byrådsmødet 
den 29. januar, punkt 23. i dagsor-
denen.

Som led i Odsherred Kommunes 
lokaldemokrati-tiltag er 
Egebjerg og omegn samt kultur-
aksen i Nykøbing blevet udvalgt 
som indsatsområder for de kom-
mende år. 

Hvad udnævnelsen til indsatsom-
råde konkret kommer til at 
betyde ved vi endnu ikke. Der er 
afsat 400.000,- til deling mellem 
de to indsatsområder. 
I Egebjerg er bylauget blevet 
inviteret til dialog om, hvordan 
indsatsen skal gribes an.



Ny Egebjerg-brochure
I Egebjergs velkomstteamgruppe 
arbejder vi stille og roligt på at få 
et velkomstteam op at stå.
 
Ideen er at nye borgere i Egebjerg 
og omegn skal have et besøg af 
en fra velkomstteamet inden for 
den første tid de bor i området.
Velkomstteamet giver en blomst, 
en masse informationer om byens 
liv og et stort velkommen til. 

Som led i forberedelserne har 
vi nu lavet en folder som du kan 
finde på www.EgebjergOnline.dk 
under velkomstteamet.

Folderen bliver også omdelt til 
vores lokale ejendomsmæglere, 
så de kan gøre lidt reklame for 
vores aktive og spændende by.

Har du lyst til at være en del af 
det kommende velkomstteam, så 
vil vi meget gerne være flere.

Hører du om nytilflyttere i områ-
det, vil vi meget gerne orienteres  
om det, så vi kan rykke ud.

Kontakt Didde Dich
tlf. 59 32 84 66/40 83 73 35 
mail: didde@boesserup.dk  

Velkommen til
Kontakt
Overvejer du, at flytte til Egebjerg og har flere 
spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte:Egebjerg og Omegns Bylaug:Morten Hylleberg tlf.:299 399 30

Egebjergs velkomstteam:Didde Dich tlf.: 59 32 84 66
Du kan også finde flere informationer på:
www.EgebjergOnline.dk

Egebjerg er en levende by med mange foreninger og 

aktiviteter.
I denne folder kan du læse lidt om, hvordan vi 
oplever vores by og, hvad vi ibyen arbejder for.

Egebjerg folder 2013

 Børneliv med

Egebjerg bylaug

Fremtid i
I Egebjerg ønsker vi som lokalsamfund at støtte op 

om børnenes uddannelse og trivsel. Visionen er at 

skabe en sammenhængende hverdag, hvor det en-
kelte barn føler sig set og kendt, så der bliver men-
talt overskud til at lære.

Aktiv forældredeltagelse på skolen. Det at 
forældrene kender hinanden, spænder et net ud 
under børnenes samvær.Fokus på en inklusiv kultur, både i skole og hjem.

Solide idrætstilbud til alle aldersgrupper i Egebjerg 

Idrætsforening.Fagligt velfunderet skole med fokus på bl.a. ude-
undervisning.Stærkt samarbejde mellem byens institutioner.

Demokrateket - vores lokale bibliotek, der giver kor-

tere afstand til viden.Gode venner, lige om hjørnet.

Vi glæder os over:

Egebjerg
I Egebjerg og Omegns Bylaug arbejdes der målrettet 

med at udvikle Egebjerg og omegn som et attrak-
tivt sted at bo og arbejde. Læs mere om projekter i 

bylaugets regi på Egebjergs hjemmeside.



Indsamling
Startkapital til bylauget

Indsamlingen til Egebjerg bylaug 
er nu i fuld gang. Der er opstillet 
indsamlingsbøsser i Brugsen og 
Forsamlingshuset.

Indsamlingen har allerede nu 
givet godt. Der er kommet over 
4500,- ind i personlige bidrag og 
derudover har menighedsrådet 
valgt at give 2500,- til formålet. 
Egebjerg Idrætsforening køber 
et udhængsskab til 7500,- der 
skal op ved siden af menigheds-
rådets nede ved Brugsen. EIF 
og Bylauget vil fremover bruge 
skabet til, at informere om deres 
arbejde.

Pengene kommer til at gå til by-
laugets arbejde. Det kunne f.eks. 
være trykning af foldere, betaling 
for domæne m.m. til hjemmesi-
den,  byforskønnelse eller andre 
initiativer i bylaugets regi.

De meget flotte indsamlings-
bøsser har Egebjerg SFO stået for 
at lave. Hvis man ønsker at give 
større beløb anbefaler vi dog at 
man tager et kontonummer fra 
sedlen på Brugsens dør.

Indsamling slutter søndag den 17. 
marts. - Så skynd dig at give dit 
bidrag inden det er for sent :-)



Efter en kort overgang uden 
postkasse er Egebjerg nu igen 
kommet på “post-kortet”. Den 
nye postkasse sidder uden for 
Brugsen.

Mange undrede sig da postkas-
sen pludselig var væk som led i 
effektivisering i Postdanmark. 
- og nu viser det sig, at der var 
tale om en optællingsfejl, da bru-
gen af kasserne blev gjort op.

Misforståelsen blev hurtigt rettet 
da Niels Peter Nielsen fra Fri og 
Fro henvendte sig og spurgte til 
Postdanmarks begrundelser.

Tak til Niels, til Postdanmark og til 
Brugsen der har lagt væg til det 
gode tiltag.

Nu er det så op til os andre at 
huske at bruge den fremover.

Postkasse
Så fik Egebjerg igen en

Send din Snail-Mail her



Johannes Ibsen Fortæller 
-Foredrag på Egebjerg skole den 14. Marts kl.20 til 21.30

Efter et dejligt foredrag ved 
Niels Gundersen fortsætter den 
interne foredragsrække med 
Johannes Ibsen.

Johannes har gennem et langt 
liv arbejdet som mejerist blandt 
andet en overgang på vores eget 
Sankerbjerg. Han vil fortælle 
om andelsmejerierne specielt i 
Odsherred og om nogle af vore 

mejeriprodukters produktion og 
oprindelse. 

I forbindelse med foredraget 
serverer vi ost og et glas vin fra 
Sidinge gårdbutik til 25,- 
Foredraget er gratis.

Af hensyn til kaffe og stole vil vi 
gerne have en tilmelding.
Tilmelding til Helena
mail: helena@havbyn.dk 
tlf. :26 71 66 26

Vi glæder os allerede. Vel mødt.
Hilsen Nete, Hanne og Helena



Sammenflytning på 
Egebjerg skole
Egebjerg Børnehave, SFO, 
Juniorklub og Skole har i et godt 
stykke tid haft fælles administra-
tion og økonomi. Nu har vi be-
sluttet at gå hele vejen og flytte 
sammen i skolens lokaler.
Alle er vi glade for samarbejdet 
og ser frem til de nye mulig-
heder det bringer.

Vi har længe haft glæde af hinan-
den i de forskellige institutioner. 
Vi har besøgt hinanden og benyt-
tet hinandens legepladser, fag-
lokaler og de voksnes forskellige 

kompetencer. Vi har efterhånden 
afholdt en del arrangementer 
sammen og her ser vi til vores 
store glæde at børnene har stor 
fornøjelse af at være sammen på 
tværs af alder. De store tager sig 
af de små og de små ser op til de 
store, til glæde og gavn for alle.

Alt dette har givet os lyst til dette 
næste skridt, hvor vi rykker sam-
men. Sammenrykningen giver, ud 
over bedre udnyttelse af fagloka-
ler, også mulighed for samarbejde 
om et bedre tilbud i åbne- og 

-Kirsten, Judy og Anders fortæller her om projektet

lukketiden i børnehave og SFO.
Vi har nu ansøgt kommunen og 
fået ja og senest er pengene til 
ombygning frigivet af byrådet.

Vi ser frem til et pædagogisk 
samarbejde med visioner om 
lærende leg i børnehaven og 
legende læring i skolen. Om et 
sammenhængende børneliv med 
nærvær i centrum...

Fortsættes næste side...



 ... fortsat fra forrige side
... Om i sidste ende at kunne 
sende 6.klasserne af sted med 
masser af kompetencer og gode 
oplevelser at huske tilbage på.

Nu kommer arbejdet med at 
planlægge ombygningen og det 
pædagogiske samarbejde. Om-
bygningen varetages af et byg-
geudvalg. 
Alle der er involveret i projektet, 
ledere, lærere, pædagoger, servi-
cepersonale, bestyrelsesmed-
lemmer, politikere, pædagogisk 
konsulent og teknisk afd., er posi-
tive og indstillede på, at skabe et 
børne- og forældreforum i vores 
lokalsamfund.

Vi har ikke noget ønske om, at 
smide alt det gode vi allerede har 
på porten. Samarbejdet skal have 
mulighed for at udvikle sig i et 
tempo, hvor alle kan være med. 
Børnehavebørnene skal have 
deres egen del af legepladsen 
og mulighed for både at vælge 
samarbejde til og fra. Vi er bevid-
ste om og opmærksomme på de 
forskellige aldres forskellige behov 
og kompetencer.

Vi tror på, at denne forandring vil 
skabe muligheder for en hverdag 
med nærvær, leg og læring i et 

sammenhængende og 
udfordrende pædagogisk forløb 
for vores fælles børn.

Mange gode hilsner Anders, 
Kirsten og Judy

“Hvor skal vi hen, Plys?” spurgte Grisling. 
“Det ved jeg ikke”, svarede Plys
- Og så tog de hinanden i hånden og gik 
derhen.



Prøv Cross gym
Familiegymnastik under åben           himmel

Kommer du og familien til at savne Egebjerg 
IF, når sæsonen slutter til påske? Så skulle I 
overveje vores nye familietilbud.

Den 8. April starter idrætsforeningen et Cross 
Gym hold som er et familiehold for alle der 
er tre år og opefter. Holdet træner udendørs 
alle mandage fra 16.15-17.45 de tre måneder 
frem til sommerferien.
 
Prisen for at deltage er 180,- pr. person eller 
400,- for en hel familie. Børn under 9 år skal 
have en forælder med. Større børn kan fint 
deltage selv.
Tilmeld dig hos:
Louise 30 83 70 65 eller Morten 299 399 30
eller på www.egebjergif.dk
Sportslige hilsner fra Egebjerg Idrætsforening.



Folkekirkens 
Nødhjælp
Egebjerg sogn deltager igen i år i 
Folkekirkens Nødhjælps indsam-
ling.

Vi går på gaden og samler ind til 
Folkekirkens Nødhjælps arbejde 
mod sult blandt verdens fattigste. 
Du kan hjælpe os at hjælpe på to 
måder:

1. Find mønter og sedler frem, så 
de ligger klar på kommoden, når 
vi kommer.

-Sogneindsamling søndag den. 10. marts

2. ...Eller meld dig  som indsamler 
og få en dejlig gåtur og skinnende 
blank samvittighed.

Vil du være med til at samle ind 
og hjælpe? - Så kontakt 
Hanne Lerstrup Pedersen på 
telefon 21 49 72 69



Snyd ikke dig selv for at møde 
dukkepigen Gerda den 1. april kl. 
10. i Egebjerg Kirke. 

Gerda stiller nogle af de 
spørgsmål som dukker op hos et 
moderne barn, der kommer
ind i kirken.

I kirken møder hun en under-
fundig herre, der kan svare og 
svarene bliver til dramatik.

Dukketeatret Svantevit sætter 
påsken og pinsebegivenhederne
ind som højdepunkter i en drama-
turgi, der starter helt fra begyn-

Pust
delsen. Adam, Eva, Kain, Abel, 
Noah, Moses – Jesus.

”Pust” er en åben dukketeater-
forestilling, der inddrager kirkens
rum og akustik som medspiller 
i en musikalsk og poetisk rejse 
gennem det gamle og det nye 
testamente. 

Stykket egner sig især for alders-
gruppen 5 – 105 år.

Vi glæder os til at se jer.

Dukketeateret Svantevit opfører



Efter et målrettet arbejde er 
Egebjerg Kirke nu ”Grøn Kirke”. 
Læs her hvad menighedsrådets 
formand skriver om den sag. 

Kære Egeblad - og Bylaug
Tak, fordi I er kommet - tak til de 
ildsjæle og andre, der har gjort 
det muligt. Vi er i menighedsrå-
det enige om, at I vil være med 
til at give og holde liv i vores lille 
bysamfund og sogn. Det er jo så 
også grunden til, at menighedsrå-
det på mødet d. 23. januar blev 
enige om at støtte med kr. 2500. 

Man kan spørge om det er vores 
område, men det mener vi det 

er. Kirken er nemlig en del af 
lokalsamfundet, og derfor vil vi 
bl.a. formidle de aktiviteter der 
foregår hos os ud over guds-
tjenesterne: foredrag, dukke-
teater (2. påskedag), jazz-guds-
tjeneste 7. april og meget mere... 

Kirken har også holdninger 
- F.eks. har vi netop søgt om at 
blive såkaldt “grøn kirke”, efter at 
have forberedt os det sidste år. Vi 
opfylder betingelserne, - en hel 
del! 

Bl.a. betingelser som at vi skal 
have miljøansvarlig affaldsordn-
ing, sænke temperaturen, når 

der ikke er folk i kirken og i kon-
firmandstuen, slukke for pc’en, 
når den ikke bruges, afholde årlig 
gudstjeneste med fokus på ska-
berværket, klima eller miljø som 
f.eks. vores høstgudstjeneste, in-
dkøbe ”Fairtrade” varer, når disse 
findes, og meget meget mere. 

I kan læse mere om ”grøn kirke” 
på www.gronkirke.dk. 
I skal nok høre fra os hen ad vejen
Per Kragh, 
Formand for menighedsrådet. 

Grøn Kirke - i Egebjerg



Er I klar?
Så kan I godt begynde at glæde 
jer til den årlige gymnastikop-
visning i forsamlingshuset, hvor 
de forskellige hold viser os, hvad 
de har arbejdet med i denne 
sæson år.

Entré er 25,- for voksne 15,- for 
børn og fri adgang for gymnaster 
i alle aldre.

Vi sælger div. eftermiddagsguf til 
fornuftige priser.

Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen 
Egebjerg Idrætsforening

-Gymnastikopvisning lørdag den 23. marts kl.14.



Ny oplevelse
Et hurtigt og handlekraftigt ini-
tiativ blev til en hyggelig week-
ends arbejde og et rasende flot 
resultat.

Initiativet kom fra Heidi Struer 
Hansen. Hun har længe syntes 
at den gule farve i skolens om-
klædningsrum trængte til en 
kærlig hånd. Nu aftalte hun med 
skolen at de ville betale malin-
gen og annoncerede på face-
bookgruppen efter hjælpende 
hænder. 

Hjælpen kom fra Peter Bend-
ixen samt et par timer fra Giske 
Harrig. Arbejdet tog en week-

- i omklædningen

end, hvor Peter og Heidi tryllede 
koncentreret der ud af. Resultatet 
er fortryllende.

De to omklædningsrum står skin-
nende hvide, med omhyggeligt 
kantarbejde hele vejen rundt. Et 
resultat man kun kan blive glad af, 
når man ser det. 

Mange tak til Heidi og Peter og 
deres bagland for indsatsen. 
Den bliver vi rigtig mange der får 
glæde af de kommende 20 års tid.
Rygtet vil vide, at der også arbej-
des med decideret udsmykning af 
rummene i samarbejde med skole 
og børnehave. Det vil vi glæde os 
til.

Før og Efter
- Hvis nogen skulle få lyst til at 
male de to små entreer, så trænger 
de stadig.



Steder med sjæl
Vi har modtaget følgende tekst fra Odsherred Kommune. Hvem har mon lyst til at være med?

- Har du lyst til at være med til 
at udtænke et godt projekt og 
sende en ansøgning ind, - Eller 
har du bare en god idé 
- så kontakt Jane Svendsen på:
jane.svendsen@privat.dk
Jane har også yderligere info 
om betingelser for deltagelse.

Deadline er 2. april, så det er 
bare med at komme i gang.

-Byforskønnelses-konkurrence i Odsherred

50.000kr til et fælles forskønnelses-
projekt, eller en fælles ting til byen samt 20 
timers gratis håndværkerhjælp til at udføre 
det, I gerne vil lave for præmiesummen.
 
Alle byer i Odsherred Kommune kan 
tilmelde sig. Blandt de tilmeldte udvælges 
5 byer til at være med i landsby-makeover-
konkurrencen om de 50.000kr. 

De 5 landsbyer får hver 25.000kr til at  
udføre makeoveren for, af Odsherred Kom-
munes Miljø- og Klimaudvalg. 

Vi glæder os til at høre fra jer!
Venlig hilsen Berit Rathenborg Bæhr

Kære Borgere i Egebjerg og omegn
 
Odsherred Kommune holder kulturar-
vsmåned i maj under titlen ’Steder med 
Sjæl’. I den forbindelse kan I tilmelde jeres 
landsbyer Landsby-makeover 2013, der 
foregår gennem hele maj måned! 

Bl.a. I forbindelse med at der blev holdt 
et lokaldemokratimøde hos jer i 2012, 
tænker vi, at I måske også vil være inter-
esserede i at deltage i dette arrangement. 

Konkurrencen
Den landsby der laver den bedste makeo-
ver af et af byens fælles udearealer vinder 



Generalforsamlingen afholdes 
i Idrætsforeningens lokaler ved 
boldbanerne. Alle interesserede 
er velkomne også til dele af 
dagen.

Vi starter kl. 9 med oprydning 
og rengøring i klubbens lokaler, 
hvorefter vi spiser frokost sam-
men inden generalforsamlingen.

Kom og giv en hånd med, der 
er brug for din indsats. Ved 
spørgsmål kontakt Louise Bend-
ixen på tlf.: 30 83 70 65. 

GeneralforsamlingGeneralforsamling
-I Egebjerg IF lørdag    den 16. marts kl.12.30-13.30

Egebjergs seje Hip hop piger deltager i år i forårsopvisningerne i Kalundborg. Her ses 
de ved skolens juleafslutning.



Egebjerg Forsamlingshus

Ofte kan vi læse om forsamlings-
huse rundt omkring i landet, der 
har det hårdt, både i forhold til 
aktivitets-niveau og økonomi. 
Den situation er vi ikke i endnu i 
Egebjerg. Men vi føler os ret sikre 
på, at hvis vi ikke tænker nyt om-
kring aktiviteter m.v. i huset, vil vi 
havne i samme situation. Og det 
ønsker vi ikke.

Huset er bygget og indrettet 
efter de tanker og forventninger, 
der var, da det blev bygget. Fakta 
i dag er, at hele sceneområdet 
med tilhørende omklædnings- og 
badeforhold næsten ikke benyttes 
mere. 

-Afholder generalforsamling onsdag den 20. marts kl.19.00

Egebjerg Forsamlingshus

Bestyrelsen har drøftet alterna-
tive anvendelsesmuligheder. Vi 
ønsker, at udvikle husets mulig-
heder til flere formål. Vi har brug 
for din støtte til dette arbejde. 
Derfor vil vi opfordre dig til at 
møde op til generalforsamlingen 
og høre mere om visionerne, 
samt  komme med dine ideer.

Kom til forsamlingshusets GF og hør om de visioner 
bestyrelsen har for huset. Her er et udpluk fra for-
mandens beretning. Du kan læse hele skrivelsen på 
www.EgebjergOnline.dk



Lokalværket
Odsherred var bredt repræsenteret 
da iværksættere og lokale ildsjæle 
mødte op til Lokalværkets andet 
åbne netværksarrangement på 
Vallekilde højskole en onsdag aften 
i februar. 

Dejligt at opleve, at Lokalværket 
langsomt men sikkert spreder sig 
til flere områder og mennesker i og 
omkring Odsherred!

Vi var i rigtig godt selskab med en 
veloplagt og yderst inspirerende 
Mona Hvid fra den socialøkonomiske 
virksomhed Landliv A/S. Mona op-
fordrede os alle til at pudse brillerne 
en ekstra gang, og se grundigt på 
hvad det er for ressourcer vi har i 
lokalsamfundene, og at fællesskabet 
er det største aktiv vi har på landet! 

-Fællesskab om landudvikling der inspirerer
Kom til 
næste lokalværksmøde på 
Vallekilde Højskole den
20. marts, hvor emnet er 
Energilandsbyer og lokal 
beskæftigelse. Gennem hendes mangeårige arbej-

de med landdistriktsudvikling har 
Mona været i dialog med mange 
lokalsamfund og menneskerne bag 
dem, og der hersker ingen tvivl om, 
at vi selv har det største ansvar for, 
hvordan vores lokalområde kan 
udvikle sig. 

Det er os der er ansigterne udadtil 
og som er formidlerne. Det er et an-
svar vi bør være os bevidste, mener 
Mona. Det nytter altså ikke at være 
yderområdernes passive tabere og 
bare jamre over situationen, selv 
om det er den rolle, pressen gerne 
vil trække ned over os. Vi må stå 
sammen og slå os sammen - og som 
Mona siger: ’så kan det indebære, at 
kongerne må abdicere og at nogle 
kameler skal sluges’. 

Lokalværkets fællesskab spirede 
da også godt frem på denne aften, 
hvor der blev ivrigt netværket om 
emner som turisme & natur, energi 
& bæredygtighed samt æblet som 
omdrejningspunkt for kultur, ident-
itet og lokal udvikling. 

Der er masser af personlige og 
faglige ressourcer rundt omkring i 
lokalsamfundene og dette blev i den 
grad tydeliggjort på denne lokalværk-
saften, hvor de mange engagerede 
deltagere alle bød ind med stærke 
ressourcer og spændende ideer til 
lokal udvikling.

Venlig hilsen Mette Petersen



TOVHOLDERLISTEN 
Har du ideer, spørgsmål eller bare lyst til at være med, så kan du her få en fornemmelse af hvem du kan snakke med.

Velkomst team for tilflyttere – Didde Dich tlf. 59 32 84 66/40 83 73 35 mail: didde@boesserup.dk  
Andelsforening – Erling Skaale   tlf. 53 68 70 29     mail: erling@skaale.dk
Ny bosætning – Helle Petersen   tlf. 33 22 86 58     mail: spunken9@vip.cybercity.dk
Energiby – Helle Petersen   tlf. 33 22 86 58,    mail: spunken9@vip.cybercity.dk
Energilegeplads – Lars Levin Andersen tlf. 33 22 86 58     mail: larslevinandersen@gmail.com 
Energimesse – Peter Bendixen  tlf. 24 42 29 54     mail: peter_bendixen@yahoo.dk
Køkkenhave – Jørgen og Bente  tlf. 59 32 90 50     mail: jorgengramdavidsen@gmail.com 
Byfest 2013 – Maria Lindhardt  tlf. 21 42 41 27     mail: mariavolf@hotmail.com 
Hjemmeside – Heidi Hansen   tlf. 44 26 17 09     mail: h.s.hansen@hotmail.com
Digital infrastruktur – Henrik Frisenette-Fich tlf. 59 32 95 61    mail: henrik@taglines.dk
Cafe – Helena Havbyn    tlf. 26716626   mail: helena@havbyn.dk
Vandrehjem – Birgit Jensen  tlf. 22 15 54 51    mail: valodea@webspeed.dk 
Børneteaterfestival – Jesper Lindemann  tlf. 44 26 17 09/21 74 16 08  mail: jesperlindemann@hotmail.com
Musikarrangementer i forsamlingshuset - Villy Kongeskov Klausen   tlf. 29 32 46 21
Byttering – Poula Line Schmidt  tlf. 50 51 15 52    mail: hyldemor@yahoo.dk
Udvikle turismen – Mette Petersen  tlf. 21 86 29 44    mail: mettepet@friogfro.dk
Fundraising – Mette Petersen  tlf. 21 86 29 44    mail: mettepet@friogfro.dk
Kløverstier – Jørgen Stoltz   tlf. 20 48 89 16    mail: silvadanica@msn.com 
Cykelstier – Morten Hylleberg  tlf. 299 399 30   mail: morten@hylleberg.info
Egebladet - Hanne Lerstrup Pedersen tlf. 21 49 72 69   mail: Egebladet@egebjergonline.dk
Fællesspisninger for hele Egebjerg og omegn  ? Her mangler vi en tovholder !

Hvis der er fejl eller mangler på listen eller du gerne vil være tovholder på andre gode ideer, så ring til Morten Hylleberg, tlf. 
29939930.  



Husk at 
 sprede Egebladet
- Nu er vi oppe på 219 emailadresser, 

 vi skal have mange flere :-)

Venlig hilsen redaktionen


