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Ultrakort
Særnummer om:

Danmark Dejligst 
den 25. juni  på bold-
banerne i Egebjerg



Kæmpe
musikfest 
i byen

Program
kl. 13. Pladsen og boderne åbner. Der vil være 
mange forskellige aktiviteter, og gode ting man 
kan spise og drikke.

kl. 14. Musikken går i gang. Den endelige spille-
liste ligger ikke klar endnu, men følgende navne 
kommer vi i hvertfald til at høre:

Rasmus Nøhr
Bo Evers
Simple Blues
The Dubious Ducks

kl. ca. 23. Pladsen lukker.
Tak for for denne gang, vi ses til næste år

For mere info, se danmark-dejligst.dk

Kom til gratis havefest lørdag den 25. juni 
på boldbanerne ved skolen



Festen er for alle aldre og gratis for alle, 
men vil man støtte arrangementet er det 
en god ide at købe nogle af alle de gode 
ting, der er til salg til festen.

Der vil være mulighed for at købe pølser 
med brød, burgere, popcorn, kage, is samt 
diverse kolde og varme drikke.

Og i år skal der ikke bestilles mad i forvejen.

Mad

Parkering
20,- for biler 
10,- for motorcykler
Overskuddet går til EgebjergEvent



Lidt om initiativet
Sidste år opstod muligheden for en 
kæmpe havefest-koncert med Rasmus 
Nøhr.  Mange gode folk slog kræfterne 
sammen og fik det store projekt til at løfte 
sig fra idé til virkelighed. 

Dagen blev magisk, med fantastisk stem-
ning, mange mennesker, god mad og skøn 
musik. Som en ekstra gevinst gav projektet 
overskud. Penge som i årets løb er blevet 
brugt på gode oplevelser i Egebjerg skole 
og børnehave.

Vi var glade - og det var Rasmus Nøhr og 
de andre fra Danmark Dejligst også, - så 
igen i år får vi mulighed for en kæmpe 
havefest.

Rasmus Nøhr og hans folk har ændret 
konceptet lidt, så der i år vil være flere 
bands, der spiller gennem hele dagen.

På madfronten er det i år Danmark Dejligst 
der står for maden. Der bliver derfor ikke 
helstegte økogrise i år, desværre. På plus-
siden bliver der dog én opgave mindre til 
de frivillige fra byen.

Danmarks Dejligst har også ønsket en an-
den beliggenhed. Håbet er, at der kommer 
flere folk i år og derfor er beliggenheden i 
år blevet boldbanerne ved skolen.

Nu glæder vi os bare til dagen.  Alle er 
velkommne og der vil være mulighed for 
at købe pølser m. brød, popcorn, kage, is 
samt kolde og varme drikke.

Vi håber, at I vil være med til at 
støtte op om havefesten, så vi 
forhåbentlig kan få Danmark Dejligst
tilbage til Egebjerg til næste år... 

 
                    Venlig hilsen 
     Egebjerg Event

     (som blandt andre er os på 
     billedet)



Egebjerg Event
   -Økonomiske muligheder for det lokale liv.

Gruppen bag sidste års succes 
har i år valgt at danne en foren-
ing, Egebjerg-Event, der via gode 
fællesoplevelser arbejder på at 
generere økonomi til endnu flere 
oplevelser i vores lokalsamfund.

Sidste års overskud var på omkring 
10.000 kr. som er blevet brugt på 
blandt andet: Nye plantekasser 
og en dag med klovnen Pino for 
børnene i Egebjerg børnehave og 
tre ethjulede cykler til skolen.

Det resterende beløb er blevet 
overført til Egebjerg Event. Så husk 
at komme til os, hvis du har en god 
idé og mangler pengene.

Vil du være med til at støtte initia-
tivet er det nu de kan bruge din 
hjælp. Der mangler stadig frivillige 
til at løse en række opgaver på 
selve dagen.

Det kan du læse mere om på 
næste side.



Hjælpende hænder
til koncertdagen
Infoaften i morgen, onsdag den 15. juni 
kl.19. i forsamlingshuset

Så skriv til os på egebjergkoncert@gmail.com eller mød op til

I år håber vi at få endnu flere be-
søgende end sidste år. Derfor skal 
vi også bruge endnu flere frivillige. 
- Gerne over 100.

...Så vi håber du har lyst til at give en 
hånd.   ...Jeps dig ;-) 
For uden en masse af alle jer fantas-
tiske frivillige, ville vi slet ikke kunne 
afholde dette super arrangement :-)
 
Vi skal bruge en masse mennesker 
til alle de boder m.m. som vi har på 
selve dagen. 

Så er du frisk på at lange øl over 
disken, servere en burger eller bare 
generelt gå til hånde på dagen, så 
skynd dig at sende en mail til 
Egebjergevent@gmail.com

...Danmarks Dejligst støtter en række 
af opgaverne med 50,- i timen som 
går til det lokale foreningsliv. Så i den 
forstand støtter man dobbelt :-)

Alt det kan du høre mere om nu på 
onsdag i forsamlingshuset.

Hilsen Egebjerg Event Gruppen



Vi ses den 25. juni 


