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ARBEJDSDAGARBEJDSDAG
-For hele Egebj erg og Omegn

I morgen, torsdag den 
9. maj lægger vi ud med 
den første fælles byfor-
skønnelsesdag. Her er de 
seneste informa  oner om 
dagen.

Vi mødes klokken 10 på 
skolen. Her er en job-
børs, der  l enhver  d ved 
hvilke opgaver der mangler 
hænder  l. Der er mange 
slags opgaver at vælge 
mellem.

Et kompetent madhold 
vil stå for en dejlig frokost 
 l alle deltagere klokken 

12. Bylauget betaler for 
maden. 

Egebjerg Børnehave 
lægger udendørs rammer  l 
børneak  viteter og pasning 
for børn over 3 år. 

Børnene kan lave 
bordpynt  l byfesten eller 
hjælpe med at samle 
aff ald. Yngre børn 
er også velkomne, men 
de skal have en voksen med.
 
Dagen slu  er ved 16-  den. 
Vi glæder os  l at se jer.

Med venlig hilsen 
Egebjerg og Omegns Bylaug



Veteranmuseum Veteranmuseum 
og Sofariog Sofari - Oplevelser i Gelstrup for hele 

familien 25. og 26. maj

Arrangementerne ligger tæt i Ege-
bjerg for  den. Her er et supergodt 
 lbud, som man med lidt god vilje 

kan klemme ind mellem arbejds-
dag og energirundvisning.

SOFARI
Kom og se Gelstrupgårds øko-grise. 
Få en rundvisning og en snak med 
medarbejderne på gården

Søgården - et kig  lbage i   den
På søgården er der arbejdende 
værksteder, tøj uds  lling, værktøj, 
redskaber , veterantraktorer,  lokal-
historisk hjørne, gamle foto, stor 
fl ot  uds  lling af modeltraktorer, 

samling af gamle håndarbejder, og 
meget mere. Der er god mulighed for 
at få en snak om historien og livet på 
landet i gamle dage. 

Der vil være mulighed for en tur med  
hestevogn mellem søgårdens 
uds  lling og Gelstrupgård øko, samt 
stop ved Gimmer’s gavebod med hånd-
lavede gaver og kuns   ng. - Oplevelser 
fra gamle dage og ny udvikling.

Der er gra  s adgang  l 
arrangementerne.

Ring og hør mere på: 
tlf: 20 48 89 41  eller 42 18 37 81.

Find os på 
Søgårdsvej 6 og Gelstrupvej 7

Åbnings  der:
Søgården
lørdag 12-16 & søndag 10-15

Gelstrupgård
Søndag 11-15                               
         



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 
overskuelighedens skyld en tovholder, så 
de er le  e at kontakte.

Velkoms  eam for  lfl y  ere 
Didde Dich 
tlf. 59 32 84 66 / 40 83 73 35 
didde@boesserup.dk  

Egebjerg Landsbyvirksomhed
Erling Skaale 
tlf. 53 68 70 29     
erling@skaale.dk

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

 

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

Fælles køkkenhave 
Jørgen og Bente  
tlf. 59 32 90 50     
jorgengramdavidsen@gmail.com 

Byfest 2013
Maria Lindhardt  
tlf. 21 42 41 27     
mariavolf@hotmail.com
 

Hjemmeside
Heidi Hansen   
tlf. 44 26 17 09     
h.s.hansen@hotmail.com

Digital infrastruktur
Henrik Frisene  e-Fich 
tlf. 59 32 95 61    
henrik@taglines.dk

Cafe
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 kontak  nforma  oner på 
tovholderene.

Får du lyst  l at give et økonomisk 
bidrag  l bylaugsarbejdet er kontonum-
meret her: reg.nr. 0517 konto nr. 248321



Udvikle turismen & Fundraising
Me  e Petersen
tlf. 21 86 29 44
me  epet@friogfro.dk

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

Cykels  er & 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
Her mangler vi en tovholder 

Byforskønnelse
Jane Bodholdt Svendsen
tlf. 23 66 12 45
jane.svendsen@privat.dk

Børneteaterfes  val
Jesper Lindemann
tlf. 44 26 17 09/21 74 16 08
jesperlindemann@hotmail.com

By  ering 
Poula Line Schmidt
tlf. 50 51 15 52    
hyldemor@yahoo.dk

??

Egebjerg Idrætsforening
Louise Bendixen
tlf. 30 83 70 65
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
Energilegepladsen er et kommunalt 
projekt i samarbejde med 
Egebjerg skole

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.



- Nu er vi oppe på 271 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet sprede Egebladet


