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Ny salgsvogn i bylaugetNy salgsvogn i bylauget
Gennem længere  d 
har bylauget drømt om 
en salgsvogn, så vi kan 
bringe madsalg ud i vores 
skønne natur og markere 
os  l arrangementer i 
hele Odsherred. Nu er 
drømmen godt på vej  l 
at blive realiseret.

Den 15. april købte vi 
en salgsvogn brugt. Den 
fremstår ny og fi n, så vi 
kan allerede nu bruge 
den. Planen er at den skal 
have et Egebjerglogo på 
siden og en generator, så 
vi heller ikke er a  ængige 
af strøm.

Se den til et  arr angement nær dig.Se den til et  arr angement nær dig.

Vi glæder os  l at bruge 
den i sommer og tænker 
at den får sin debut  l 
et arrangement inden 
længe.

Salgsvognen lejes ud 
 l privat brug, og over-

skuddet går  l bylaugets 
arbejde.

     Venlig hilsen 
     Je  e Aalling 
     og Bylauget



-Fredag den 2. maj kl.19.30 -Fredag den 2. maj kl.19.30 
fr a Ulkerup skovs P-pladsfr a Ulkerup skovs P-plads

ForårsskovturForårsskovtur
Dyregården inviterer  l forårsskovtur for børn 
og voksne i Ulkerup skov med naturvejleder Jan 
Barslund.

Nu går skoven i seng. Oplev, hør, du   og føl denne 
fantas  ske og intense stemning, hvor den sidste 
anemone siger farvel og hvor nye planter, fugle-
koret og dyrelivet tager  l.

Turen koster  25,- kr. per person 
inklusiv kaff e, boller og kakao.

Kom gerne kl. 18.00 med din 
medbragte mad og nyd den i 
selskab med andre.

           Venlig hilsen 
           Åse tlf.: 30 66 58 22
           og dyregårdens venner

Arrangementet er et støt-
tearrangement. Overskud-
det går  l udsa  e børns 
mulighed for fødselsdage.

Naturvejleder Jan Barslund 
har velvilligt s  llet sig  l 
rådighed  l de  e formål 
uden honorar.



Onsdag den14. maj kl.18.30-21. i Egebj erg Forsamlingshus

Møde om fl ygtningeMøde om fl ygtninge

Integra  onskonsulent Malene Friis-
Madsen orienterer om situa  onen og 
Frivilligkonsulent Kris  ne Bjerre fra 
Dansk Flygtningehjælp samt lokale 
frivillige fortæller om arbejdet som 
kontaktperson for fl ygtninge.

Der er brug for fl ere kontaktpersoner, 
så kom og hør - måske er det noget 
for dig. Det kræver ingen  lmelding og 
der vil blive serveret kaff e og kage  l 
mødet.
Venlig hilsen Dansk fl ygtningehjælp og
Malene Friis-Madsen
tlf: 59 66 14 49 
email: mafri@odsherred.dk 

Kom  l møde om de mange fl ygt-
ninge, der kommer  l Odsherred i 
disse år. Flygtningene er nye borgere i 
Danmark, og de behøver kontakt  l os 
danskere for at falde godt  l.

“Flygtningene er 
nye borgere i Danmark, 
og de behøver kontakt 

til os danskere for 
at falde godt til.”



Kender du  l Kender du  l 
nedrivningspuljen?nedrivningspuljen?

Vi blev opmærksomme på, at der er mu-
lighed for at søge en pulje, så man kan få 
revet ned. 

Det er en del af regeringens vækstpakke og 
stø  e  l ”udkants” områderne. Vi søgte kom-
munen og fi k det bevilget. Ansøgningen tog 
ca. ½ år, selve nedrivningen en uge. 
- og så var der også helt ryddet.

Vi er meget glade.
Venlig hilsen Lisbeth og Torben Rahm
 

Her fortæller Lisbeth og Torben Rahm om 
deres oplevelser med Statens nedrivnings-
pulje.

Vi har fået revet halvdelen af vores lade ned.
- helt kvit og frit!

Det var nu en smuk gammel bygning med 
mange drømme, men vi må  e erkende at vi 
har hverken  d, overskud eller økonomi  l at 
istandsæ  e den.



-Har du mon et  arr angement til 

Geopark Fes  val?
Lørdag den 26. til tirsdag den 29. juliLørdag den 26. til tirsdag den 29. juli

Vi håber også at UNESCO 
kikker forbi i disse dage, og 
hvis de gør det, har vi sat Ege-
bjerg på programmet – så vi 
håber rig  g meget, at I har lyst 
 l at lege med?

Mange hilsner 
 
     Paya Hauch Fenger
     Fes  valleder
     Geopark Odsherred

Den 26.-29. juli a  oldes en Geopark 
Fes  val. Fes  valen a  oldes af borgere, 
lokalsamfund, og frivillige. 

Allerede nu har vi mere end 70 ar-
rangementer, men vi vil gerne have 
mange fl ere – og Egebjerg har endnu 
ikke rig  g meldt sig på banen, med 
enkelte undtagelser.  

Er det ikke i de dage at kajakkerne skal 
ud? At der skal eksperimenteres med 
alterna  v overnatning? Hængekøjerne 
skal op? Naturcampingpladsen skal i 
sving? Madpakkerne skal pakkes og 
sælges? Egebjerg skal eksponeres? 
Æblejuicen skal sælges? Øllen skal 
brygges? 

Geoparken yder ikke økonomisk 

stø  e  l arrangementerne, men vi 

laver PR for dit arrangement og du 

har selv mulighed for at tage en entré 

på f.eks. 50 kr. per person.

Ring  l vores fes  valmedarbejder 

Ole Hilden og få råd og vejledning om 

arrangementer på: tlf. 60 70 51 75 og 

mail: olehi@odsherred.dk 

Sidste frist for  lmelding af arrange-

menter er den 18.maj

Geopark-projektet arbejder for at gøre Odsherred  l et bedre turistmål, ved at sæ  e  fælles fokus på oplevelser, der formidler Odsherreds Kul-turliv, Geologi og Fødevarer.



Vi glæder os  l at opleve skøn musik 
i Egebjerg kirke når kvarte  en “In 
Consort” kommer og spiller. 

In Consort er et ensemble som be-
står af de fi re blokfl øjtespillere :
Ger  e Johnsson
Pernille Petersen
Dorte Lester Nauta
og Pernille Ebert Spissky.

Der bliver spillet værker af blandt 
andre G.Ph. Telemann - Bach og 
Hugh Aston.
Entré 50,- kr.
børn og pensionister gra  s adgang.

Venlig hilsen 

Smuk fløjtekoncert Smuk fløjtekoncert 
Søndag den 11. maj kl. 19.30 i Egebj erg Kirke



Den 24. maj går turen  l det  
smukke Vallø Slot, hvis historie 
kendes  lbage  l 1300-tallet.

I 1708 købte Frederik IV Vallø 
og skænkede det  l sin gemal-
inde  l venstre hånd, den 
senere dronning Anna Sophie 
Reventlow. 

E  er kongens død i 1730 
forvistes Anna Sophie  l 
Clausholm, og den nye konge, 
Chris  an VI, overdrog Vallø 
gods  l sin dronning Sophie 
Magdalene.

Dronningen opre  ede den 
28. november 1737 Vallø S    
som en selvejende ins  tu  on. 
S   ets oprindelige fundats 
havde som hovedformål at 
hjælpe og understø  e ugi  e 
døtre af dansk adel, såfremt de 
var indskrevet.

Det og meget mere vil blive os 
fortalt ved en privat rundvis-
ning på slo  et.

Lørdag den 24. majLørdag den 24. majUdfl ugt  l Vallø SlotUdfl ugt  l Vallø Slot
E  er rundvisningen holder vi 
en kort andagt i Vallø kirke, 
hvore  er vi spiser vores med-
bragte frokostbuff et fra Hotel 
Højby Sø.

Buff een består af: Sild, æg, 
rejer, laks, frikadeller, kylling, 
grønsagstærte, en slags pålæg, 
ost, kage og brød smør og kiks.

Medbring evt. tæppe, klapstol
etc.  l en skovtur. Hvis vejret 
er dårligt spiser vi i Vallø kirkes 
konfi rmandstue, ellers foregår 
det i det grønne ved slo  et. 
Kaff e drikkes på hjemvejen.

Pris incl. drikkevarer 200 kr.
Tilmelding senest den 16. maj.
Afgang med bus fra kirkens 
parkeringsplads kl. 8.15.

Venlig hilsenTilmelding 

senes t den
16. maj



-En rejsende fores tilling på bes tilling-En rejsende fores tilling på bes tilling
Historien om en sangHistorien om en sang

Odsherred Teaters Mei Oulund har samlet 
livshistorier fra en række ældre borgere i 
Odsherred, og de historier har hun for-
tolket og sat i scene som en minimalis  sk 
teaterkoncert for ældre i alle aldre. Det 
er blevet  l en perlerække af bevægende 
beretninger og smukke sange.
 
Fores  llingen er produceret  l nemt og 
hur  gt at kunne s  lles op i forholdsvis små 
lokaler, og den  lbydes gra  s  l kommu-
nale ins  tu  oner i Odsherred Kommune i 
2014. Foreninger betaler et mindre beløb 
pr.  lskuer.
 
Kontakt teatret på 59 91 03 01 eller 
på ot@odsherredteater.dk for at høre 
nærmere.



Her er en mulighed for en hyggelig 
dag med glimt fra da farfar var ung.
                                                
På Søgården er der redskaber, værk-
tøj, maskiner, motorer, 
veterantraktorer, tøj, håndarbejder og 
malkeanlæg - bare for at nævne nogle 
af de mange gamle sjove gamle  ng 
man kan opleve. 

Her er mulighed for at se nogle af de 
gamle  ng i brug, få oplevelsen af, hvad 
 ngende blev anvendt  l og hvordan 

de er udviklet gennem  den,  l det vi 
kender i dag.

VeterantraktorVeterantraktor-Udstilling-Udstilling
Lørdag den 31. maj og søndag den 1. juni på søgårdsvej 6 i Gelstrup

Der vil være lokalhistorisk hjørne, 
her kan man via Torben Jensen måske 
fi nde en gammel slægtning eller få 
historie om lokalområder.
Vi får også besøg af Jens med sit kræm-
merhjørne.

Der er mulighed for at få en snak 
med de uds  llende folk, som kender 
 l  ngenes historie, da de o  est selv 

har renovereret mange af de gamle 
klenodier.

Der vil være mulighed for en tur i 
hestevogn i det smukke område i mu-
seets åbnings  d.
Der er mulighed for at købe kaff e/te og 
kage og sa  .

Der er gra  s adgang, børn ifølge en 
voksen.

Venlig hilsen 
træfudvalget på Søgården.  
Lone & Tommy tlf: 30 31 50 30
Gi  e & Ove       tlf: 30 52 56 16

Åbnings  der
Lørdag 9.30 – 16.30  
Søndag 9.30 – 15.



Jeg synger i et gregoriansk kor en gang 
om ugen, er vild med dyr, og botani-
sering e  er især spiselige blomster og 
vækster er lige mig. Og så synes jeg, 
historie er rasende spændende,
både den store og min egen families.

Tre måneder er ikke lang  d i et sogns 
liv. Men jeg ser frem  l at møde jer, 
både om søndagen  l gudstjenester og 
hele ugen igennem.

     Venlig hilsen 
     Benedicte Brisson

Vores gode præst, Michael Nissen,  
har fået bevilliget 3 måneders orlov 
af Roskilde S   . Tiden skal bruges  l 
at arbejde med sjælesorg. Som han 
skriver i kirkebladet:
“Min interesse for sjælesorg skyldes 
ikke mindst, at jeg har engageret mig i 
det sorggruppearbejde vi nu heldigvis 
har sat i gang i Odsherred. Håber at 
min studieorlov derfor vil komme  l at 
gavne kommende sorggrupper.”

Velkommen  l Michaels vikar, Ben-
edicte Brisson, som her skriver lidt om 
sig selv.

Jeg var med  l gospelgudstjenesten 
i februar, så jeg har set både kirke og 
omgivelser og glæder mig meget.
Jeg er vokset op i et præstehjem, er 
uddannet cand. theol. samt exam. art 
i religionsvidenskab, begge dele fra 
Århus universitet. 

Præstevikar i EgebjergPræstevikar i Egebjerg
Jeg har arbejdet som præst og 
underviser i forskellige sammen-
hænge, fra by  l land og fra 
minikonfi rmander  l ældrehøjskole 
- men brænder mest for konfi rmander.

For mig er kristendom noget, der har 
med praksis at gøre. Gudstjenesten 
om søndagen, som præst, sanger eller 
bænkevarmer - det er det, mit liv er 
orienteret om.

En gang imellem er jeg frivillig i Sct 
Nicolaitjenesten i København, for 
diakoni er også en del af den prak  ske 
måde, jeg synes, vi skal være kirke på. 
Og så elsker jeg salmer, skriver dem 
selv og har udgivet en salmesamling.

Min familie er ikke så stor. Jeg er 
mor  l to voksne drenge og farmor  l 
Laurits på to år og hans lillesøster m/k, 
som kommer  l august.



Befrielseskoncert Befrielseskoncert 

Odsherreds Sangkor har gravet i den 
danske sangskat og synger om tab og 
håb, sorg og kærlighed og mørke og 
lyse  der. Og koret synger naturligvis 
også “Den blå anemone”, Kaj Munks 
formentlig mest kendte digt.
 
Nykøbingenseren Bessie Gideon 
tænker  lbage på og fortæller levende 
om  den før, under og e  er krigen i 
det nordlige Odsherred, især Nykøbing, 
særlig dagene e  er befrielsen.

 
Og så er der urpremiere på et glemt 
og hengemt digt, skrevet på dagen 
for Kaj Munks begravelse i 1944 af 
en ukendt og tydeligvis meget berørt 
lollænder, som vil blive læst op for 
allerførste gang – af en lollænder.
 
Det bliver en stemningsfuld a  en. 
Kom og vær med. Bille  erne kan 
købes ved indgangen og koster 20 kr. 
Er du under 16 år, er det gra  s.

Den smukke  dligere hospitalskirke i 
Anneberg er søndag den 4. maj kl. 19.30 
rammen om en spændende blanding af 
musik, foredrag og oplæsning.
 
Søndag den 4. maj kl. 19.30, præcis 69 år 
e  er Danmarks befrielse og på 70-året for 
Kaj Munks død, inviterer Nykøbing Sjæl-
lands Psykiatriske Museum på et arrange-
ment, der med sang, historiefortælling og 
oplæsning mindes krigen, dens afslutning 
og en af besæ  elsens mest markante 
personligheder.
 



Så er den kommende måneds  
madplan klar. Husk at alle er 
velkomne  l at spise med. Kom 
glad og tag din nabo med. 

Maden skal bes  lles inden 
kl. 9.30 den dag man ønsker at 
spise med. 
Send en mail  l skolen på:
egebjergskole@odsherred.dk
eller ring på: tlf. 59 66 58 20

Kan  nen sælger mad fra 11.00 
 l 11.15. Dere  er kan maden 

nydes i aulaen så længe man har 
lyst.

Vi glæder os  l at se jer.
Venlig hilsen fra
Egebjerg skole

Frokos   lbud  l alleFrokos   lbud  l alle
Velkommen i skolens kantine

Menu - Maj

Ret til eventuelle ændringer forbeholdes

SOM NOGET NYT KAN MAN BESTILLE TURMADPAKKE I KANTINEN, NÅR MAN ER PÅ TUR :-)

Prisen for voksne er 25 kr.

Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

19          
5/5 - 9/4 Madpandekager Lasagne Farsbrød Pasta m. kødsovs Pizza

20          
12/5 - 15/5 Pitabrød m/fyld Smørrebrød Frikadelleburger Pølsehorn St. Bededag - fri

21          
19/5 - 23/5 Madpandekager Pasta m. kødsovs Smørrebrød Egebjerggryde Pirogger

22          
26/5 - 28/5 Pitabrød m/fyld Smørrebrød Pizzasnegle Kr. Himmelfartsfri Kr. Himmelfartsfri

Ret til eventuelle ændringer forbeholdes



Byforskønnelse fr edag den16. maj

Sikke en første arbejdsdag! 
- Et flot relief blev formet.
- Egebjerg C og Lestrupvej blev ryd-
det for affald.
- Der blev plantet buske ved SEAS-
boksen på Glostrupvej
- Mange træer blev fældet på 
grunden mellem kirken og byen.
- Og så blev der lavet forrygende 
dejlig mad.

Fredag den 16. maj tager vi endnu 
et nøk i fællesskab. Vi mødes på 
skolen og arbejder 10.30 - 16. 
Bylauget sørger for frokost kl.12.

Der er ikke børnepasning i år, men 
skolens legeplads er åben for alle, 
der har lyst til at lege der. 

Opgaverne er: træfældning, lugning 
og plantning, madlavning  og måske 
noget med at hente og sætte blom-
sterløg. - Og så måske noget syv-
ende som du har tænkt på. 

Vi glæder os til at se dig.
Mange hilsner  
Forskønnelseudvalget 

ArbejdsdagArbejdsdag  



Fredag den 16. maj kl. 10.-14. fr a p-pladsen ved sanddobberneFredag den 16. maj kl. 10.-14. fr a p-pladsen ved sanddobberne
Naturens milde gaverNaturens milde gaver

Vi vil blive sat grundigt ind i, hvad der kan 
bruges og hvordan det bruges. Inden dagen 
er omme vil vi have fået fortrolighed med 
alle de mange muligheder, der er for at 
spise naturen, sam  dig med at vi passer på 
den og udviser ansvarlighed. 

Vi slu  er af med at smage på re  er lavet 
af de indsamlede  ng, vi skal smage en 
Syvkålssuppe og vi skal grille fi sk (pigvar) 
med urter fra stranden.
 

Turen varer 4  mer alt i alt. Vi mødes 
ved parkeringspladsen ved Sanddobberne 
klokken 10 og går derfra  l Vejrhøj. Sidste 
køb af billet den 14.5 på h  p://bille  o.
dk/naturens-milde-gaver. Begrænset antal 
deltagere.

Pris for medlemmer 225 kr. og for ikke 
medlemmer 250 kr. inkl. frokost og infor-
ma  onsmateriale, exkl. gebyr.
     Venlig hilsen 
     Rie Boberg 
     og Slowfood Odsherred

En af de dejlige  ng, som Det nye nordiske 
Køkken har bragt med sig, er at vi alle har 
fået lyst  l at bruge de råvarer, som gror 
vildt og alle vegne. Måske har tradi  onen 
engang eksisteret, men i hvert fald er den 
blevet godt og grundigt glemt.

Nu er det forår, et godt  dspunkt hvor 
naturen nærmest eksploderer med 
lækre spiselige  ng, så vi har allieret os 
med naturvejleder Jørgen Stolz og Anna 
Andersen (naturens kogekone), som har 
specialiseret sig i den spiselige natur. 



Torsdag den 15. maj kl. 17.30-22. i Egebj erg ForsamlingshusTorsdag den 15. maj kl. 17.30-22. i Egebj erg Forsamlingshus
Lokaldemokra  mødeLokaldemokra  møde  

Egebjerg får lejlighed  l at dele ud 
af gode og mindre gode erfaringer  l 
inspira  on for andre og Sune Knudsen, 
medforfa  er  l bogen ”sæt borgeren i 
spil”, giver et oplæg.

Undervejs giver kommunen a  ensmad 
og kage. Til slut vil der være plads  l dia-
log og debat i mindre grupper.

Odsherred kommunes lokaldemokra  -
udvalg holder workshop for alle 
interesserede borgere herunder 
repræsentanter fra de 13 lokalsamfund.

Emnet er lokaldemokra  . Hvordan kan 
kommunen skabe de bedste rammer for 
lokalt engagement og fællesskab. og Hvad 
kan vi som borgere selv gøre for at gøre 
det sjovt og meningsfyldt at engagere sig.

17.30   Dørene er åbne

18.00    Velkomst ved formand og næs  ormand

18.10    Præsenta  on af dagens program ved 
projektleder Me  e Mathiasen

18.20   Spisning i grupper – hvordan arbejder vi 
med lokaldemokra   i vores lokalsamfund?

19.00   Præsenta  on af Egebjerg og deres lokale 
kræ  er. Mød Bylauget og de lokale tovholdere 
og hør hvad der rør sig.

20.00  Pause – hvor du kan hente kaff e og kage

20.15 Samskabelse mellem kommune og borger 
– oplæg ved Sune Knudsen, medforfa  er  l 
bogen ’Sæt borgeren i spil’

20.45  Dialog og spørgsmål med oplægsholder

21.00  Arbejde ved tre borde: Bosætning, 
Geopark Odsherred og Vækst

21.45  Opsamling og afrunding

22.00 Tak for i a  en

Program



Højskole Under Himlen
HUH!HUH!HUH!

Fri og Fro afholderFri og Fro afholder
For børn
Ska  ejagt
Cirkus-workshop
Installa  on

For voksne
Mindfullness i naturen
Hobiekajakudfl ugt
Balladesang
Fælleshusbyggeri

Fælles
Maleri på japanpapir og monotypi
Strandtur  l Sandskredet
Folkedans

Programmet er næsten færdigt, og 
det bliver godt!

Workshops

KONCENTRERET 

GOD ENERGI

en en 
suppeterningsuppeterning



..er at vi bruger Fri og Fros skønne rammer 
 l at lave højskole for børn og voksne. 

Vi bruger hinandens evner og vore egne 
senge/ telte og holder derved prisen fi n 
og dagene festlige.

Det bliver med de helt rig  ge sange fra 
højskolesangbogen og masser af gode 
ak  viteter.

Det bliver med fællesopvask, fælleslege, 
fællesbadetur, fælles fodboldkamp ;-) 
– You name it!

Højskolen Under Himlen er sat i verden 
– og du har muligheden for at blive en del 
af den!

Højskole Under HimlenHøjskole Under Himlen

Dagene starter med nybagte boller og morgens-
amling, topper med fællesleg midt på dagen og 
slu  er af med a  enprogram og bål  l den lyse 
morgen (eller  l vi falder omkuld, når vi pu  er 
børn).
   
Som en af ak  viteterne skal vi bygge på Fri og Fros 
fælleshus, derfor har foreningen beslu  et af betale 
maden og en udfl ugt den sidste dag. - Men udover 
det kan du også melde dig på nogle af de work-
shops, som bliver  lbudt.

– Søndag slu  er vi af med en inspira  onsbustur 
 l økobofællesskaberne Thorup og Svanholm. 

Programmet er foreløbigt, så meld endelig ind med 
dine gode ideer!

Prisen er inkl. alle mål  der fra 
torsdag  l søndag:
Voksne: 300,- 
Børn: 150,- 

Tilmelding
Senest d. 1. juni  l Giske på
giske.harrig@gmail.com

Med højskoleånds- 
(og en sjat af ø-lejr) -hilsner 
fra arrangørerne Niels Peter, 
Poula, Hanne, Giske og Malene 

Program Tilmelding

Fire fantas  ske dage. Torsdag  l søndag. Den 31. juli  l den 3. august.

Ideen

Højskole Under HimlenHøjskole Under Himlen



Tovholderlist enTovholderlist en
I Egebjerg og omegn er der mange gode 
folk der arbejder for at udvikle området, så 
her bliver stadigt dejligere at være.

De forskellige arbejdsgrupper har for over-
skuelighedens skyld en tovholder, så de er 
le  e at kontakte.

Velkoms  eam for  lfl y  ere 
Jy  e Ellehammer 
tlf. 59 32 87 44 / 26 80 87 44 
jy  elleh@gmail.com

ELV og fi skesø
Erling Skaale 
tlf. 53 68 70 29     
erling@skaale.dk

Egebjerg Bogby & bosætning
Helle Vibeke Petersen
tlf. 33 22 86 58     
spunken9@vip.cybercity.dk

 

Cykels  er
Lisbeth Ulrich Hansen  
tlf. 40 81 31 12     
luh@lf.dk

Fælles køkkenhave 
Vinni Holst 
tlf. 50 60 91 88     
Vinniholst@hotmail.com 

Egebjergfesten
Posten er ledig
Er det mon noget for dig?

 

Salgsvogn
Je  e Aalling
tlf. 59 32 82 06
sidinge@sidinge.dk

Egebjergkalender og hjemmeside
Lars Levin Andersen 
tlf. 33 22 86 58     
larslevinandersen@gmail.com

Cafe og visitegebjerg.dk
Helena Havbyn 
tlf. 26 71 66 26
helena@havbyn.dk

De fl este grupper vil gerne have fl ere med. 
De vil også meget gerne høre om dine 
gode ideér og tanker. På denne og næste 
side følger de forskellige grupper og kon-
tak  nforma  oner på 
tovholderne.

Får du lyst  l at give et økonomisk bidrag 
 l bylaugsarbejdet er kontonummeret her: 

reg.nr. 0517 konto nr. 248321

??



Fundraising
Maibrit Ahasverus
tlf. 23 23 90 03 
noni@netplot.dk

Kløvers  er
Jørgen Stoltz
tlf. 20 48 89 16 
silvadanica@msn.com 

Egebjerg og Omegns Bylaug
Morten Hylleberg 
tlf. 299 399 30
morten@hylleberg.info

Egebladet 
Hanne Lerstrup Pedersen
tlf. 21 49 72 69
Egebladet@egebjergonline.dk

Fællesspisninger for omegnen
Louise Hem
tlf. 27 20 25 34
villavindsus@yahoo.dk

Branding og Turismeudvikl.
Jane Bodholdt Svendsen
tlf. 23 66 12 45
jane.svendsen@privat.dk

Byforskønnelse
Giske Kira Harrig
tlf. 30 22 02 97
giske.harrig@gmail.com

Egebjerg Energilandsby
Peter Bendixen
tlf. 24 42 29 54     
peter_bendixen@yahoo.dk

Egebjerg Idrætsforening
Louise Bendixen
tlf. 22 56 10 72    
louisebendixen@yahoo.dk

Egebjerg Kirkes Menighedsråd
Per Kragh
tlf. 25 10 77 09
perselv@gmail.com

Egebjerg Forsamlingshus
Karl O  o Gaarde Nielsen
tlf. 40 46 85 48
to  agergaard@gmail.com

Fotografi ske Pletskud
Peter Bork Hansen
tlf. 20 89 77 31
peterbork@live.dk

Energilegeplads
Lars Levin Andersen 
tlf. 33 22 86 58     
larslevinandersen@gmail.com

Tovholderlist enTovholderlist en

AndreAndre
Området har selvsagt også i andre 
sammenhænge end bylauget, folk der 
arbejder for en levende by og som det 
kan være godt at få fat i. Her følger nogle 
udvalgte af dem.

Energilegepladsen er et kommunalt projekt i 
samarbejde med Egebjerg skole.



- Nu er vi oppe på 400 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for juni-nummeret er den20. maj


