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Farvel og mange tak 
Kirsten Kongsgård stopper som leder af Egebjerg skole

Kirsten Kongsgaard stopper som 
skoleleder på Egebjerg skole  1. 
april. 

Det er en meget trist nyhed, men 
jeg vil gerne her benytte lejlighe-
den til, at sige TAK til Kirsten for 
det store og utrættelige arbejde du 
har gjort for skolen gennem årene. 

Du har med dit flittige, og be-
skedne væsen skabt rammer som 
andre har kunnet folde sig ud i. 

Senest har du været en stærk 
drivkraft bag udviklingen til profil-
skole. Et tiltag, der har bidraget til 
faglig stolthed og udvikling.

Samtidig med visionerne har du 
også haft blik for den enkelte elev, 
og du har gennem årene arbejdet 
målrettet med inklusion af de 
elever, der har haft særlige behov.
Et fokus der har været med til at 
løfte mange børn, og give dem en 
tro på at de også har en plads i 
samfundet. 

Venlig hilsen Morten Hylleberg, 
Egebjerg Bylaug



Møder om
Egebjerg skole

Kirsten Kongsgård stopper 
som leder af Egebjerg skole

En af Egebjerg skoles klipper, der 
har dannet fundament og reddet 
skolen gennem mange storme 
har taget sin afsked - og det giver 
anledning til refleksion.

Stress er noget der smitter, så 
nu spørger vi; hvad kan vi gøre 
for at passe på vores lærere og 
pædagoger og skabe et miljø, der 
er rart at være i både for voksne 
og børn?

Her er nogle bud på, hvor din 
stemme kan blive hørt i den kom-
mende uge.

Kære forældre i Egebjerg. 
På baggrund af ledelsessituatio-
nen på Nordskolens afdeling i 
Egebjerg inviteres interesserede 
forældre til orienteringsmøde 
onsdag d. 28. januar klokken 17-
18 i juniorklubben. 

I mødet deltager Fagcenterchef 
Frans Falk, skolebestyrelses-
medlem Peter Bendixen samt 
undertegnede. 

Venlig hilsen 
Peter Haldor Hansen, Skoleleder

Møde med 
Nordskolens ledelse

I anledning af Kirstens afgang har vi brug for 
at markere flere ting: 
- at skolen er vigtig for os
- at vi er bekymrede over udviklingen på 
børneområdet i hele kommunen (og landet).
- at vi værdsætter hverdagens helte, der 
passer og uddanner vores børn.
- at vi er glade for, hvad Kirsten har ydet.

Kom og vær med til at lægge planer 
for, hvordan vi får markeret, hvad vi 
tænker. Tirsdag den 27. januar kl. 16.30 i 
demokrateket.

Trivselsgruppen 
afholder møde

Brug facebook

Vis din bekymring over de stigende 
krav på børneområdet med dette 
picbadge, som kan hæftes til dit 
profilbillede på facebook. Find det 
på Egebjergsiden eller her:

http://www.picbadges.com/profile/



Et æble til din lærer
  ... og et til din pædagog

De seneste år har skolens og 
børnehavens voksne haft særligt 
travlt.

Flytning af børnehaven og to 
skolereformer oven i hinanden 
har krævet en ekstra indsats.

Vi er taknemmelige for at op-
gaven er blevet løftet af en-
gagerede sjæle og vi har lyst til 
at gøre det vi ikke altid får gjort i 
hverdagen. - At sige tak til dem, 
der passer på det bedste vi har.

Det får du også chancen for nu.

Aktion “Kasse”
Kasse med indhold samt en lille hilsen 
vil blive overrakt til skolens personale 
- fredag d. 30. januar kl. 11

Vær med til at give de ansatte et 
“skulderklap”, og vis at du vil være med 
til at “Passe på dem - der passer på 
vores børn.”
Venlig hilsen Trivselsgruppen m.fl.

I demokrateket har Lotte Kirke-
gaard stillet en kasse til gaver. 
Her kan du lægge gaver til hver-
dagens helte; lærere og pædago-
ger.

Alt er velkomment - stort som 
småt - man lægger bare det i, som 
man selv synes er passende. En 
flaske vin, et brev, en æske choko-
lade - eller noget helt andet (I ved: 
“mange bække små...”).

Kassen vil blive 
stående på 
Demokrateket indtil 
nu på fredag den 30. kl. 10. 



I dag!

Den 27. januar kommer 
journalist og forfatter 
Kjeld Hansen, som har ar-
bejdet med kritisk report-
age, specielt i relation til 
landbruget og miljøet, og 
fortæller os om, hvordan 
det står til med dansk 
landbrug. 

Han har i sin seneste bog 
Det tabte land fra 2008 
taget temperaturen på 
vores landbrugsjord, og 
vist konkluderet at patient-
en er syg, men det har du 
mulighed for at finde ud 
af, når han holder fore-
draget med titlen: “Sådan 
ligger landet – og hvem 
skal bestemme i fremti-
den”.

 Foredrag
Tirsdag den 27. januar kl.19.00 i pakhuset

Læs mere om Kjeld Hansen på 
http://www.baeredygtighed.dk 
og http://gylle.dk.

I pausen bliver der mulighed 
for at købe kaffe og kage. Det er 
klokken 19.00 i Pakhuset, Vest-
erbro Torv 4, 4500 Nykøbing Sj

Billetter koster 50 kr. for 
medlemmer og 75 kr. for ikke 
medlemmer. 

Her kan du købe billetter: 
https://billetto.dk/da/events/
hvordan-staar-det-til-ude-paa-
landet-foredrag-af-kjeld-hansen



Ni kæmpe malerier ud fra 
Dantes paradistanke
Søndag den 8. februar kl. 14. i Egebjerg Kirke
Søndag den 8. februar kl. 14.00 
er der søndagscafe med maleren 
og tidligere professor ved 
kunstakademiet.

Jesper Christiansen, kendt bl.a. 
fra udsmykningen af Frederik 
VIII Palæ og for sin deltagelse i 
Kunstquizzen på DR-K.

Jesper Christiansen opholder 
sig pt. i Abildøre, hvor han i sit 
atelier arbejder med ni store 
malerier, der kredser om Para-
disets ni sfærer i Dantes ”Den 
guddommelige komedie”

Jesper Christiansen vil vise 
os det, han er i færd med at 
male og fortælle os om de 
tanker, han har gjort sig i den 
forbindelse.

Antallet af deltagere afgør, 
om vi tager til Jesper Chris-
tiansens atelier i Abildøre, 
eller om vi går i konfirmand-
stuen efter gudstjenesten, 
som indleder søndagscafeen.

Venlig hilsen



	 				Sæt  x  i kalenderen 
Madklubben for Finere Gamle Drenge og bestyrelsen 
for Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus inviterer til den 
årlige festaften med gourmetmiddag, godt selskab, 
musik og dans.
  
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus

Tilmelding
Bindende tilmelding senest onsdag den 28. januar kl. 
18. til Torben på tlf.: 21 57 30 64 
- eller mail: tmongaard@gmail.com
Ved tilmelding pr. e-mail angives navne på alle, der 
bestilles for samt et tlf.nr.

Spiseaften
Lørdag den 31. januar kl.18.30 i Forsamlingshuset

Menu
Forret:
Let røget torskerillettes med salat. 
Hovedret:
Honning/øl braiseret Gris
med vintergrønt og rosmarin-sauce
 
Bagefter:
Kaffe og kage

Pris: 
160 kr. pr. kuvert

Salg af drikkevarer 
til rimelige priser.

Husk at melde dig til



	 				

	 				

Odsherred IT-og Iværksætter-
hus søsætter nu et nyt tilbud til 
iværksættere. - og dem der går 
med en seriøs drøm om at starte 
noget op. Et rådgiverpanel, hvor 
erfarne erhvervsfolk frivilligt giver 
gode råd, om det du har brug for 
respons på.

Første aften med Rådgiverpanelet 
bliver tirsdag den 24. februar fra 
kl. 19-22. Derefter er det planen 
at holde rådgivningsaftener en til 
to gange pr. halvår (afhængigt af 
interessen).

På hvert møde vil en håndfuld af 
Odsherreds iværksættere få mu-
ligheden for at præsentere deres 
virksomhed, tankerne bag den og 
få input og ideer til, hvordan de 
kan tackle deres udfordringer. 

Muligheden står åben for både helt 
nybagte iværksættere, som typisk 
står over for ét sæt af udfordringer, 
og de lidt mere garvede iværksæt-
tere, som måske har været i gang 
i f.eks. et par år, og derfor ofte kan 
stå over for andre udfordringer, 
f.eks. i forhold til at vokse.

Rådgiverpanelets samlede kom-
petencer og erfaringsbase dækker 
meget bredt, herunder blandt 
andet 
• selskabsetablering
• strategisk analyse og planlægning
• forretningsplaner
• økonomiske, finansielle, og jurid-
iske forhold
• promotion og mediefokus samt 
markedsføring generelt
• salg, indkøb og forhandlinger
• interkulturelle forhold 
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Rådgiverpanel
I Odsherred IT- og Iværksætterhus

En rådgivningsaften vil være plan-
lagt således, at der vil være sat en 
halv time af til hver iværksætter.  
Læs nærmere om Rådgiverpanelet, 
dets medlemmer og processen i 
øvrigt på itv.odsherred.dk og face-
book (Odsherred Iværksætterhus).

Er det noget for dig?
Iværksættere, som er inter-
esserede i at møde Rådgiverpanel-
et og få input til deres iværksætteri 
og virksomhed henvender sig til 
Robert Ibsen – robert@ibsen-in-
teraction.dk senest tirsdag den 3. 
februar. 

Venlig hilsen ELV  og
Odsherred IT-og Iværksætterhus

Det er lykkedes at få Dragsholm 
Sparekasse om bord som sponsor, 
så vi kan tilbyde en udvalgt iværk-
sætter – som p.t. bedriver iværk-
sætteri fra egen bopæl – en fast 
kontorplads i 3 måneder (værdi ca. 
5000,-) i Odsherred IT og Iværksæt-
terhus. 

Sponsorater af denne type vil gøre 
det muligt for den udvalgte iværk-
sætter at drage fordel af løbende 
sparring og networking med husets 
andre lejere – noget, som man ved 
kan være særdeles værdiskabende 
især i forbindelse med virksom-
hedsopstart og tidlig vækst.

Modtageren af Dragsholm Spare-
kasses sponsorat vil blive valgt 
på baggrund af Rådgiverpanelets 
samlede vurdering af de iværk-
sættere, som præsenterer for 
Rådgiverpanelet den 24. februar.

Sponsoreret 
kontorplads til dig?



Fjernvarme-opdatering

Hvis du ikke har fulgt fjernvarme-
projektet tæt, så er her et resume:  

Fjernvarmeprojektet er et pilot-
projekt i Odsherred kommune, og 
Egebjerg er blevet valgt, fordi vi 
er energilandsby, og fordi vi er en 
såkaldt olielandsby, hvor de fleste 
varmer deres huse med oliefyr.

Projektet handler om at skaffe 
så billig varme som muligt til den 
enkelte husejer, samtidig med at vi 
får omlagt vores energiforbrug fra 
fossile brændsler til vedvarende 
energi. 

Projektets realisering og økonomi 
afhænger meget af, om vi som 
lokalsamfund vil stå sammen om at 
udleve visionen.  

I skrivende stund bliver der regnet 
på økonomien i fjernvarme ideen. 
Derfor har de fleste husstande 
i Egebjerg, Bråde, Hølkerup og 
Abildøre haft besøg af en fra 
gruppen for at få noteret den nu-
værende varmekilde og forbrug. 

Oplysningerne skal RUC bruge til at 
tjekke om de oplysninger der ligger 
til grund for beregningerne i pro-
jektet holder stik. Hvis ikke du har 
haft besøg eller selv har indsendt 
de skemaer der for noget tid siden 
blev sendt rundt, så får du nok et 
lille visit en af dagene.

Fjernvarmegruppen arbejder også 
på at komme en tur til Samsø, for 
at høre om deres erfaringer med 
lokale fjernvarmeanlæg. 

Herefter arbejder vi sammen med 
RUC og Odsherred kommune frem 
mod et borgermøde om ideerne. 
Et møde, hvor den enkelte skal 
kunne komme og få viden om, 
hvad en eventuel deltagelse i 
projektet vil betyde for deres 
husstand økonomisk og praktisk. 

Har du spørgsmål eller lyst til 
at være med i arbejdet om at 
realisere projektet er du meget 
velkommen til at kontakte en 
af gruppens medlemmer eller 
tovholder Morten Hylleberg.

Hvis du har tekniske spørgsmål 
vedr. projektet kan du kontakte 
Peder Villemoes, Thomas Kris-
tensen eller Claus Nielsen.

Venlig hilsen Morten Hylleberg

Fjernvarmegruppen
fjernvarmegruppen 

består pt. af:

Morten Hylleberg, tovholder
Jens Hagelund

Peder Villemose
Claus Nielsen
Torben Møngaard

Torben Rahm
Helle Vibeke Petersen
Martin Dahl
Thomas Kristensen
Jesper Adler

- og lidt løsere tilknyttet
Lena Fauerschou
Thomas Gandrup

Hanne Lerstrup Pedersen



Steen er en meget entreprenant iværksætter 
med en alternativ synsvinkel på iværksætteri, 
finansiering, livsstil, og hvordan det at starte og 
drive egen virksomhed, kan kombineres med 
resten af tilværelsens væsentlige aspekter.

Steen vil give sit bud på en fremtidig iværksæt-
terkultur, der baserer sig på lokal finansiering 
og engagement; en kultur der har mennesket 
og dets behov for et helstøbt liv i centrum. 

pris: 75 kr. - herudover kan der købes kage og 
drikkevarer.

Iværkætterhuset ligger i Egebjerg på Glostrup-
vej 13D, 4500 Nyk. Sj.

              Vi glæder os til at se jer.
              Venlig hilsen ELV
         

Iværksætter og gældfri?
Foredrag med Steen Møller fra Friland
Tirsdag den 3. februar kl. 19. i Odsherred Iværksætterhus
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Traditionen tro er det ved at være tid til 
spændende samvær om god litteratur.

I første halvdel af 2015 er programmet:

Mandag den 23. februar: Tomas Espedal
”Gå. Eller kunsten at leve et vildt og poetisk liv”

Mandag den 23. marts: Fjodor M. Dostojevskij, 
”Kældermennesket. Optegnelser fra en under-
grund”

Mandag den 27. april: Italo Calvino, 
”De usynlige byer”

Mandag den 1. juni: Leif G. W. Persson, 
”Mellem sommerens længsel og vinterens kulde”

Du er velkommen til at være med. 
Send en mail til hellespunken@gmail.com 
Møderne afholdes på Demokrateket i Egebjerg, 
19.00-21.00

     Venlig hilsen
     Helle Vibeke Petersen 
     og Egebjerg Læseklub

Mandage 19-21 på Egebjerg demokratek
Egebjerg Læseklub       
Ny sæson i



Et digt
-Fra din læselandsby til dig

af Søren Ulrik Thomsen, ”Nye digte”, 1987

Træerne vokser ikke ind i himlen.
Men de vokser ud i luften, som vi ånder,
og ned i jorden til de døde,
som vi savner. Og det er alt nok.

  Venlig hilsen  
  Læselandsbyen



Velkommen til fastelavn i 
Egebjerg. 

Vi starter kl. 10. med faste-
lavnsgudstjeneste i kirken. 
Bagefter fortsætter fastelavns-
festen i forsamlingshuset med 
mange ”løjer”,  og hvor KAT-

Fastelavn
TEN selvfølgelig skal slås af 
tønden. 
Veterantraktorklubben deltager.

Alle er velkomne og meget gerne 
til at komme udklædte i kirken.

Venlig hilsen 
Egebjerg kirke og  Egebjerg Kultur 
og Forsamlingshus

Søndag den 15. februar kl.10. i Egebjerg kirke 
- og derefter i forsamlingshuset



Status på Fibernet 
- Nu er det sidste udkald!

	 				
Mange husejere har nu meldt sig til at 
få indlagt fibernet. Vi er dog ikke i mål 
endnu! Vi mangler ca. 10 husstande 
for at komme op på de 75. 

Der er mange udenfor selve Egebjerg 
der har meldt sig til og det er rigtig 
fint, for det tilkendegiver et behov, 
som Fibia forhåbentlig seriøst vil over-
veje, om ikke de skal imødekomme. 

Fibias priser er efter vores bedste 
vurdering fornuftige. Men vurder 
endelig selv. Jeg vil gerne opfordre alle 
til at tale med deres naboer, så vi er 

Egebjerg og Omegns 
Bylaug opfordrer til, at 
at du tager stilling.

sikre på, at alle husker at få taget stilling 
inden tidsfristen udløber med udgangen 
af denne måned. 

Den billigste måde at være med på er 
en 15/15 forbindelse til 149 kr/måned 
med 6 måneders binding, hvorefter du er 
fritstillet. 

Med andre ord kan du fremtidssikre dit 
hus for 900 kr. så det bliver mere attrak-
tivt for kommende købere eller lejere.

Venlig hilsen 
Morten Hylleberg

Bemærk frist:
Lørdag den 31. 

januar



Foredrag med Klaus Bondam 
og GF i bylauget

Onsdag den 18. februar kl. 19. 
i Forsamlingshuset.
Klaus Bondam kommer og fortæller om, hvad 
der fik ham til at flytte til området og, hvad han 
ser af udfordringer og muligheder for Egebjerg 
og Omegn. Når vi har fået en god debat om det 
får vi en kop kaffe, hvorefter vi afvikler årets 
generalforsamling. 

I år skal vi have valgt min 2 nye folk ind i 
bylauget, hvoraf den ene skal vælges som form-
and på selve generalforsamlingen. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til 
alle der har deltaget i arbejdet med at udvikle 
vores lokalområde. Der har været både sejre 
og nederlag i det forgangne år, men faktum er, 
at vi står sammen og arbejder os stødt og roligt 
fremad:) 

For mit eget vedkommende stopper jeg i 
bylauget i denne omgang. Det har været en 
fornøjelse at være med, og jeg synes at vi i 
fællesskab har skabt mange gode resultater un-
dervejs. Jeg kan derfor varmt anbefale at stille 
op til bylauget, så du kan være med til at sætte 
dit præg på udviklingen af vores område. 

Jeg kommer fortsat til at være engageret i 
bylaugsprojekter som tovholder for fjernvarme-
gruppen og aktiv i cykelsti og velkomstgruppen 
samt som direktør i ELV.

Det glæder jeg mig til, og jeg vil hermed op-
fordre andre der har lyst til at engagere sig til 
at kigge på tovholderlisten og melde sig til at 
arbejde med det du brænder for. 
Det er når vi løfter i flok at vi for alvor kan gøre 
en forskel:)
Dagsorden til GF kan findes på 
www.egebjergonline.dk

Vi glæder os til at se dig. 

     Venlig hilsen 
     Morten Hylleberg og 
     Egebjerg og Omegns bylaug



Sæt X i
Kalenderen

Egebjerg idrætsforening afholder generalforsamling mandag 
den 2 marts kl 19.15.
Der vil bl.a. være årsberetning, regnskabsberetning og valg af 
bestyrelsesmedlemmer. Yderligere vil Idrætsforeningen sørge 
for god mad og drikkelse.
Yderligere info kommer i næste nr. af Egebladet

Generalforsamling
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Opvisning
Egebjerg Idrætsforening afholder lørdag den 22 marts gymnas-
tikopvisning i Egebjerg forsamlingshus. Nærmere program følger 
også i det kommende Egeblad.

Venlig hilsen 
     Peter Bendixen og 
     Egebjerg Idrætsforening



Nyt fra
Kultur- og 
forsamlingshuset

Onsdag den 18. marts afholder vi generalforsamling i Kultur- 
og forsamlingshuset. Nærmere info følger.

Generalforsamling

Ny hjemmeside
Det er blevet tid til en opdatering af vores hjemmeside. Den nye 
side er udformet af Helena Havbyn. 

Se den på www.egebjerg-forsamlingshus.dk
Venlig hilsen 
Bestyrelsen



Den 8. januar så en ny hjemmeside om 
Egebjerghalvøen dagens lys. 
Skynd dig at se den på:

www.visitegebjerg.dk
Den er et resultat af turismeudviklingsarbej-
det, hvor de forskellige der har noget at byde 
på i området, er gået sammen om at sætte 
halvøen på odsherredskortet.

Hjemmesiden er redigeret af Helena Havbyn, 
der grundigt har lavet katalog over alle 
halvøens oplevelser, skrevet tekster og fundet 
billeder. Rigtigt mange af billederne er leveret 
af Peter “Pletskud” Bork Hansen.
Sammen tegner de et appetitvækkende billede 
af alt det bedste, vi har at byde på.
Siden er sat op af vores lokale hjemmeside-
leverandør Fich og co.  

Mange tak til alle for det superflotte arbejde.
Det er lige til at blive i godt humør af.

Ny Hjemmeside



Teater på 
Halvøen?
Haves: En tom scene
Ønskes: En flok glade 
amatører.

Egebjerg Kultur og Forsam-
lingshus har som bekendt en 
scene, men det er desværre 
mange år siden, den har 
været i brug.

Skulle der ikke i Egebjerg og 
omegn gå folk rundt med en 
lille skuespiller gemt inden i 
sig? ?

Der er flere steder i omegnen, 
hvor der afholdes lokale revyer. 
Kunne det ikke ske her?

Er der en, der vil være tovholder 
på et sådan projekt?  Forsam-
lingshuset vil gerne traktere 
med kaffe og kage til et stiftende 
møde, så kom bare ud af busken.

Man kan kontakte en fra bes-
tyrelsen, og lave aftale om et 
stiftende møde. Navne, telefon-
numre og adresser, se husets 
hjemmeside.
Venlig hilsen Bestyrelsen



Kommende kurser under Forenings Fokus 
– husk, at deltagelse er gratis!

 

Foreningens hverdag 
Hverdagen i foreningen gøres lettere ved at 
have overblik. - og overblik skabes med de 
rette værktøjer.

På kurset arbejdes der med planlægnings-
værktøjer, som giver overblik og samtidig 
kan være med til at sætte nye mål og hand-
linger for foreningen.
 
Tidspunkt og sted - Onsdag den 4. februar 
2015, kl. 19.00-22.00 i Aksen, biblioteket i 
Asnæs
Tilmelding - Senest mandag den 26. januar

Frivillige Ressourcer 
Hvordan rekrutterer vi og motiverer frivil-
lige i foreningen? Hvordan kan vi tænke og 
handle anderledes end vi har gjort?

På kurset arbejdes med rekruttering 
af frivillige og inddragelse af, hvad der 
motiverer til frivilligt arbejde. Konkrete 
redskaber benyttes, som kan tages direkte 
med hjem i foreningen.

Der vil også blive sat fokus på, hvad der 
kendetegner de unge frivillige, og hvordan 
man som forening bedst kan komme i 
kontakt med dem.
 
Tidspunkt og sted - Tirsdag den 24. feb-
ruar 2015, kl. 19 - 22 på Rådhuset i Højby, 
Nyvej 22, 4573 Højby. 
Tilmelding - Senest søndag den 15. feb-
ruar

 
 Foreningers samspil 
med hverdagen og 
lokalsamfundet 
Samarbejde med eksterne samarbejdspart-
nere fordrer tit et godt netværk. Hvordan 
etableres et godt netværk, og hvordan kan 
det holdes ved lige?

Vi arbejder med formelle og uformelle 
netværk og kigger på foreningens lokalom-
råde, og de muligheder det tilbyder.
 
Målgruppe - Bestyrelses- og udvalgsmed-
lemmer, foreningsledere, frivillige og andre 
interesserede
Tidspunkt og sted - Tirsdag den 10. marts 
2015, kl. 17.30-21.00 på Rådhuset i Højby, 
Nyvej 22 (inkl. spisning).
Tilmelding - Senest søndag den 1. marts til 
foreningskonsulent Rune Sørensen, rusr@
odsherred.dk, 59 66 64 02

Var det noget med et kursus?

Målgruppe - alle kurser er henvendt til 
bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, foren-
ingsledere, frivillige og andre interesserede.

Tilmelding - til foreningskonsulent Rune 
Sørensen, rusr@odsherred.dk, 59 66 64 02



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

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

Kantinen sælger mad fra 
11.00 til 11.15. Derefter kan 
maden nydes i aulaen eller på 
demokrateket så længe man har 
lyst.

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen fra
Egebjerg skole

Frokosttilbud til alle
Velkommen i skolens kantine

Menu - februarMadplan - September

Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

39                    
23/9 - 27/9 Bagt kartoffel Kylling i karry Frikadeller Lasagne Pirogger

40                   
30/9 - 4/10 Wraps Pasta m. kødsovs Boller i karry Frikadelleboller Pizza

41                   
7/10 - 11/10 Pitabrød Kylling Svensk pølseret Smørrebrød

Pizzasnegle                         
Skolernes 
motionsdag

43                   
21/10 - 27/10 Bagt kartoffel Frikadeller Brændende 

kærlighed Lasagne Pirogger

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.

Madplan - februar

Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

6                  
2/2 - 6/2 Madpandekager Lasagne Pasta m. kødsovs Egebjerggryde Pizza

Uge 7

8                   
16/2 - 20/2 Bagt kartoffel Egebjerggryde Frikadelleburger Pasta m. kødsovs Pirogger

9                   
23/2 - 27/2 Pitabrød m/fyld Frikadelleburger Lasagne Pasta m. kødsovs Pølsehorn

Vinterferie

Ret til eventuelle ændringer forbeholdes

TURMADPAKKE BESTILLES DAGEN FØR MAN SKAL PÅ  TUR
SKOLENS KONTO: 3568 3565178849



Tovholderlisten
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 
lette at kontakte.

Velkomstteam for tilflyttere 
Lena Faurschou
tlf. 42 40 87 47 
steen-lena@paradis.dk

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

Egebjerg Bogby & bosætning
Helle Vibeke Petersen
tlf. 33 22 86 58     
Hellespunken@gmail.com

 

Cykelstier
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
Jette 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 fleste grupper vil gerne have flere med. 
De vil også meget gerne høre om dine 
gode ideér og tanker. På denne og næste 
side følger de forskellige grupper og kon-
taktinformationer på 
tovholderne.

Får du lyst til at give et økonomisk bidrag 
til bylaugsarbejdet er kontonummeret her: 
reg.nr. 0517 konto nr. 248321

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



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

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

Bylaug og Fjernvarme
Morten Lerstrup Hylleberg 
tlf. 299 399 30
morten@hylleberg.info

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

Fiskesø
Steffen Skovgaard
tlf. 22 32 53 10
stolfo@post.cybercity.dk

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

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

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 Otto Gaarde Nielsen
tlf. 40 46 85 48
toftagergaard@gmail.com

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

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

Tovholderlisten

Andre
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 420 emailadresser

Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for martsnummeret er den 18. februar


