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I disse dage lægges der sidste 
hånd på to længe ventede pro-
jekter på Egebjergs Ins  tu  oner. 
Først lidt om børnehavnes nye 
legeplads...

Eventyrhaven
Vest for den bygning vi kalder 
Lilleskolen ligger et græsareal, 
som nu endelig er blevet indret-
tet  l legeplads for børnehavens 
børn. Planen er at området skal 
vokse  l og blive en rig  g even-
tyrhave.

I den forbindelse har gode borgere 
i byen hjulpet med at lægge en 
masse af de storefyrretræer ned, 
så området er blevet lysere. Det 
har været en stor hjælp som vi 
siger mange tak for!

Eventyrhaven skal dog stadig lige 
have lov at sæ  e sig inden vi tager 
den i brug. - Men både børn og 
voksne i børnehaven glæder sig.

...fortsæ  es næste side

Ny legeplads i børnehaven...Ny legeplads i børnehaven...



...og ny  lbygning på skolen...og ny  lbygning på skolen  
Demokratek og 
lærerarbejdspladser
På storeskolen er den længe 
ventede  lbygning endelig blevet 
næsten færdig. Projekteringen af 
 lbygningen blev forsinket sidste 

år, da det blev tydeligt at skolen 
fi k brug for fl ere lærerarbejds-
pladser. 

Bygningen kommer  l at 
rumme lærerarbejdspladser og 
demokratek/ mødelokale. Nu 
venter vi bare på at internet-
forbindelsen kommer på plads, så 
demokrateket kan rykke ind. 

Vi glæder os  l igen at kunne s  lle 
et godt mødelokale  l rådighed 
for byens ak  viteter.

     Venlig hilsen 
     Kirsten Kongsgaard

...fortsat fra forrige side



Giv dig selv et døgn med frilu  sliv, 
nærvær og inspirerende mindful-
ness øvelser.  

Fra lørdag middag  l søndag middag 
vil vi være i naturen. Vi slukker for 
mobiltelefonen, overna  er primi  vt 
og mærker vores egen og naturens 
puls.

I disse rammer vil vi arbejde med 
forskellige medita  onsøvelser  l at 
fi nde ro og styrke. 

Vi vil vandre i s  lhed, vi vil lave ild, 
og vi vil fokusere på, hvordan vores 
indre ild brænder. I et stort bål var-
mer vi sten  l en svedhy  e. Vi laver 
mad under åben himmel.

Målet med turen er at skabe et lille 
pusterum væk fra hverdagen og de 
vante rammer, give plads  l nærvær, 
både alene og sammen med andre. 
Sam  dig vil turen give inspira  on  l 
ak  vt at bruge naturen  l at genop-
lade og få ny energi. 

Der vil blive givet en introduk  on  l 
forskellige former for medita  on på 
åndedræ  et.    

Deltagelse kræver ingen særlige 
forudsætninger. Dog skal man være 
i form  l at vandre ca. 5 km, man 
skal medbringe varmt og prak  sk tøj, 
sovepose og underlag. Overnatning 
sker i stort fællestelt - eller man kan 
medbringe sit eget telt.

Friluft sliv, Friluft sliv, 
Livsglæde og Mindfulness  Livsglæde og Mindfulness  

Underviser: Peter Ovesen, 
Frilu  slivsvejleder og mindfullnessinstruktør. 
mail: povesen@gmail.com

Tid og Sted: 
1. kursus: fra lørdag den 6. september kl. 12. 
 l søndag den 7. september kl. 12, 2014

2. kursus: fra lørdag den 25. april kl. 12.  l 
søndag den 26. april. kl. 12, 2015
- Begge kurser er i Stokkebjerg skov ved 
Egebjerg øst for Vig.

Pris: 800 kr. inkl. mad og brænde.

Tilmelding:  l Odsherred 
Dag- og A  enskole: 
oda@odadof.dk, 
hold nr.: 133100. 
Prisen forudsæ  er 
10 deltagere.

Weekenden den 6. -7. september i Stokkebj erg skovWeekenden den 6. -7. september i Stokkebj erg skov



Vil du have en ekstra oplevelse med 
på vejen når du er ude at gå, så kig 
forbi kultur- og forsamlingshusets nye 
 lbud.

Som noget nyt er forsamlingshuset 
åbent for gæster, når vicevært og vært 
Torben Møngaard er hjemme.

Der er i den forbindelse løbende uds  l-
linger med forskellige kunstnere i 
panoramastuen og mulighed for at 
købe en kop kaff e. Lige nu kan man 
se malerier af kunstneren Bonna Siff  
Jensen.

...Og hvis du vil vide om huset er åbent 
så se e  er om fl aget er sat ud. 

Alterna  vt kan du ringe  l Torben og 
lave en a  ale.tlf.: 21 57 30 64.

Galleri og caféGalleri og café
-I Egebj erg Kultur- og Forsamlingshus-I Egebj erg Kultur- og Forsamlingshus 



I denne rekordvarme sommer har der 
også været  d  l, at tænke på varme i 
kirken og præstegården  l vinter.

Vejleby Smedjen har nu installeret et 
pillefyr, der skal forsyne både kirke og 
præstegård med varme, og vores “Alt-
mulig-mand” Niels har med sin sædvanlige
dyg  ghed lavet pillelager klar, - imens 
Yvonne så har må  e klare det øvrige
undervejs. 

Inden vi kom så vidt, skulle vi først lige 
igennem diverse  lladelser fra Kulturarvs-
styrelsen, Na  onalmuseet, S   et m.fl . 
og med diverse be  ngelser. 

Vi har “pillet ” ved Vi har “pillet ” ved 
kirkens varmekildekirkens varmekilde

F.eks. skulle vi have det lokale museum 
med på en ”kikker”, da varmeslangen blev 
gravet ned. Det kunne jo være, at der 
dukkede noget forhistorisk op på det om-
råde, hvor vores kirke har ligget i 1000 år. 
Det var nu ikke  lfældet - desværre, det 
kunne ellers have været spændende.

Projektet er fi nansieret af provs  ets ener-
gipulje og skulle gerne tjene sig selv
ind i løbet af få år. Vi er spændt på, hvor 
meget vi sparer på varmekontoen....

Venlig hilsen

     Per Kragh 
     og menighedsrødderne



Egebjerg Fjernvarme :-)Egebjerg Fjernvarme :-)
- Der arbejdes  på at undersøge mulighederne grundigt

Det lyder som om det er langt væk, men 
det er lige her det sner! Muligheden for 
etablering af et  ernvarmeværk i Egebjerg 
er ved at blive undersøgt. 

Nogle RUC folk med professor Tyge Kjær i 
spidsen regner på, hvad etablerings-
omkostningerne ved et sådant projekt vil 
være, og hvad det vil medføre af varmereg-
ning for den enkelte husstand. 

Beregningerne ser lovende ud, men for at 
kunne lave nøjag  ge beregninger er der 
behov for at få kortlagt, hvilken varmekilde 
de enkelte husstand beny  er idag. 

Derfor vil du som husejer i Egebjerg og 
muligvis også i Bråde modtage et brev med 
et spørgeskema fra kommunen i løbet af 
kort  d. 

Det er vig  gt, at du besvarer skemaet, idet 
oplysningerne skal danne grundlag for at 
lave de økonomiske beregninger så præcist 
som muligt.

Lidt senere på året får alle mulighed for at 
deltage i et borgermøde om  ernvarme-
ideen, men mere om det senere. 

med venlig hilsen 

     Karina Kragh Jespersen, 
     Klimakoordinator, 
     Odsherred kommune



“Historien om en sang” er en fores  ll-
ing skabt på grundlag af samtaler med 
ældre mennesker. Det er blevet  l en 
bevægende fores  lling med sange og 
fortællinger fra levede liv.

Mei Oulund, der er drama  keren bag 
fores  llingen fortæller om samtalerne; 
”Næsten alle åbnede døren med et: ”Jeg 
kan jo nok ikke fortælle noget som kan 
interessere dig” – men derfra begyndte en 
samtale, der sjældent varede mindre end 2 
 mer, og jeg blev  l stadighed slået af den 

generøsitet og varme, jeg hver gang blev 
mødt med.”  

Disse livshistorier – monologer og  lknyt-
tede sange er blevet sat i scene som en 
minimalis  sk teaterkoncert for ældre i alle 
aldre. 

Historien om en sangHistorien om en sang
Teaterfores tilling lørdag den 6. september kl.15. 
i Egebj erg kirkes  konfi rmandstue

Det er blevet  l en perlerække af 
varme, humoris  ske og bevægende beret-
ninger og smukke sange om liv, død, kær-
lighed, ensomhed, udlængsel og meget 
andet som man oplever i et langt liv.

Fores  llingen opføres af skuespillere 
Mei Oulund og Henrik Ipsen samt pianist 
Vibeke Aggeboe.

Fores  llingen er gra  s



Tro er ikke bare noget man har 
eller ikke har. Den næres ved 
vores handlinger og oplevelser 
livet igennem. 

O  e bliver kristendommen op-
fa  et som noget, der først og 
fremmest har med vores tanker 
eller følelser at gøre.

Det er rig  gt, at troen re  er 
sig både mod hoved og hjerte, 
men der er brug for en vig  g 
 lføjelse: Den kristne tro er 

også en praksis, en vej.

GrundtrinGrundtrin Søndagscafé den 28. september 
kl.14. i Egebj erg Kirke

Ole Lundegaard, som 
siden 2004 har været præst 
ved Korskirken i Herlev, har 
skrevet en bog som hedder 
”Grundtrin”. 

Bogen er skrevet ud fra 
den overbevisning, at vi 
lærer Gud at kende ved 
ikke mindst at gøre det, der 
hører troen  l – ved at åbne 
os, give,  lgive, takke, vel-
signe, arbejde, hvile osv.

I bogen introducerer han 16 kristne 
prak  kker, der bygger på Jesu eget liv og 
undervisning af sine disciple. Gennem 
prak  kkerne kan troen få liv i hverdagen. 

I en  d hvor vi bliver suget ind i forbrug 
og en øget fokusering på os selv og vore 
egne behov, tager Ole Lundegaard os i 
søndagscafeen med på en livsvig  g rejse.

Søndagscafeen indledes 
med en kort gudstjeneste 
kl.14.00. Dere  er går vi i 
konfi rmandstuen  l kaff e, 
kage og foredrag.



Vi skal høre Lars Aabo, som er uddannet på det kgl. 
Musikkonservatorium på klarinet, sammen med vores 
herlige organist Birgit Marcussen.

Der vil blandt andet blive spillet værker af Johan Sebas-
 an Bach, Wolfgang Amadeus Mozart og Carl Nielsen. 

Gra  s entre.

SensommerkoncertSensommerkoncert
Søndag den 21. september kl. 16. i Egebj erg KirkeSøndag den 21. september kl. 16. i Egebj erg Kirke



Så er plukningen  l årets most så 
småt igang:) 

Hvis du selv har fl ere æbler eller 
pærer end du kan overkomme at 
bruge, eller kender  l steder, hvor 
æblerne falder ned og  rådner kan 
du forhindre de  e ved at ringe  l 
Egebjerg Sa   & Kra  . 

Så kommer vi straks og indsamler 
æblerne og omsæ  er dem  l en 
dejlig smagfuld most, som kan nydes 
når vinteren er allerværst:)
 

EGEBJERG MOSTENEGEBJERG MOSTEN  
Giv en hånd og få lidt igen

Æbler for most
Har I lyst  l en hyggelig e  ermiddags-
ak  vitet hjemme i haven. Så tøm selv 
dine træer og kom og afl ever æblerne 
 l Egebjerg Sa   og Kra  .

Vi giver dig 1 fl aske Egebjergmost af 
sidste års høst for hver 10 kg nænsomt 
plukkede æbler du afl everer. Nedfalds-
frugt kan vi desværre ikke bruge, da vi 
lagrer æblerne inden mostning.

Vi tager imod æbler disse dage:
Søndag den 31. august kl. 10-15
Søndag den 28. sept. kl. 10-15
Søndag den 19. oktober kl. 10-15

Æblerne kan afl everes ved Fri & Fros 
fællespavillion. Adressen er: Under 
Himlen 7, 4500 Nyk. Sj. 

Medpluk
Vi kan sagtens bruge fl ere plukkere.
I år er der mulighed for at komme med 
ud og plukke som frivillig - eller du kan 
plukke på akkord. Ring for nærmere 
informa  on. 

Kontakt
Kontakt Egebjerg Sa   og Kra   via 
Henrik Højland tlf.: 30 82 30 33 eller 
Giske Harrig, tlf. 30 22 02 97. 



Ops  lling  lOps  lling  l
MenighedsrådsvalgMenighedsrådsvalg
Som en prøveordning fi k Egebjerg 
sogn lov  l for 2 år siden at æn-
dre valgperioden fra 4  l 2 år. Det 
betyder, at vi skal a  olde menig-
hedsrådsvalg igen her i e  eråret.

Vi plejer ikke at have et rig  gt valg 
her i sognet, da der som regel kun 
er èn liste. Vi får se, om det sker 
igen i år - i hvert fald håber vi, at 
rig  g mange dukker op  l oriente-
ring og ops  llingsmødet.

På mødet vil der vil blive orienteret 
om menighedsrådets arbejde de 
sidste 2 år og hvad det indebærer 

at sidde i rådet. Dere  er skal vi 
ops  lle en liste med kandidater  l 
det nye menighedsråd.

Kunne du have lyst  l selv at være 
med i menighedsrådet, eller være 
med  l at bestemme hvem der 
skal stå på listen? - Så mød op og 
vær med  l en hyggelig a  en.

Venlig hilsen 

     Per Kragh 
     og menighedsrådet.

Tirsdag den 16. september kl.19. i konfi rmandstuen



Gruppen ledes af psykolog Elsebeth Cornét 
Sørensen og vores egen sognepræst 
Michael Nissen. Du er velkommen  l at 
kontakte os for en samtale.

Venlig hilsen 

Elsebeth Cornét Sørensen 
tlf.: 21 64 24 57 
/ 56 50 01 75

og Michael Nissen 
tlf.: 24 24 80 90 
/ 59 32 81 99

Det kan være hårdt at gå alene med 
sin sorg og sine problemer. Derfor er 
der i Odsherred skabt en gra  s 
“Sorggruppe”, hvor du kan dele din 
sorg og dine problemer med andre. 
- og du er velkommen uanset tro og 
bopæl.

Har du mistet en af dine nærmeste ved 
dødsfald? - og vil du dele din sorg og 
dine problemer med andre og trænger 
 l hjælp og stø  e i hverdagen? Så er 

du mere end velkommen i Odsherreds 
sorggruppe.

Onsdage i ulige uger kl. 10.-12. 
i konfi rmandstuen i Vig.



Kære Egebjerg
Så er det  d  l e  erårsoprydning 
og et godt gammeldags loppe-
marked. 

Søndag den 12. oktober a  older 
Egebjerghalvøens loppefund, 
loppemarked i skolegården fra kl. 
10-15.

Pengene går ubeskåret  l 
børnehavens nye legeplads, der 
vil være overrækkelse af diplom 
kl. 13.

En stand på max to borde koster 
50,-, fl ere borde kan købes. 

Søndag den 12. oktober kl.10. i skolegården
Lopp emarkedLopp emarked

Du kan melde dig  l senest den 
28. september hos:

Sisse Kay Reinholdt 
tlf. 20 55 66 86, 
mail sisse.kay@gmail.com 

eller Marion Christensen 
tlf.: 40 55 64 43
mail: m.hornebo@gmail.com

Der betales ved  lmelding. 
Tilmelding er bindene. Der 
 lbagebetales kun ved afl ysning 

fra arrangørs side.

På Egebjerghalvøens loppefund’s 
vegne Marion Christensen.



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 - september

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

36          
1/9 - 5/9 Pitabrød m/fyld Pitabrød m/fyld Pasta m. kødsovs Lasagne Pizza

37          
8/9 - 12/9 Madpandekager Smørrebrød Burger Frikadeller Pølsehorn

38          
15/9 - 19/9 Pitabrød m/fyld Frikadelleburger Smørrebrød Pasta m. kødsovs Pirogger

39          
22/9 - 26/9 Wraps Pasta m. kødsovs Frikadeller Kylling i karry Pizza

Ret til eventuelle ændringer forbeholdes



Høstgudstjenes te
og kirkefr okost

Søndag den 14. september kl.10.00 
fejrer vi tradi  onen tro at årets 
høst er kommet i hus og lade. I år, 
på grund af vores solrige sommer, 
 dligere end nogensinde. 

E  er Høstgudstjenesten er der 
”høs  est” i præstegården, med 
pølser og køretur i hestevogn. Man 
er også velkommen  l at tage egen 
madkurv med.

OBS. Som sædvanlig vil det være 
dejligt hvis børnene har afgrøder 
med fra have og mark som vi 
sammen vil bære ind i kirken.

Vi håber på godt vejr!

gudstje
neste

gudstje
nesteHøstHøst--

- og kirkefrokost

- og kirkefrokost



Sæsonstart i EIFSæsonstart i EIF

Tempo trolde (3-5 år)

Tirsdag 16:30-17:30 Instruktører: Peter, Thomas og Jeane  e

Så skal troldene vækkes og i gang med sæsonens gymnas  k. De  e 

er holdet uden mor og far. Vi skal bruge kroppen, styrke motorikken 

og balancen. Vi laver gymnas  k både med og uden redskaber. 

Vi skal have det sjovt så kom og vær med.

Bubbi bjørne (forældre/barn (1-3 år)Fredag 15:30-16:30  Instruktør: MaleneHoldet er for de 1-3 årige med en forælder. Vi skal lege, danse, styrke motorikken og give far og mor sved på panden. Forældrene deltager på lige fod med børnene og formålet er at vi alle har det sjovt med hinanden. Jeg glæder mig  l at lave en masse sjov gymnas  k med jer alle sammen.

EG
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EIF

Hvad skal du mon gå til?
Så begynder idrætssæsonen i Egebjerg. På de 
følgende sider kan du læse om EIFs  lbud  l 
alle der har lyst og mulighed. 

Har man lyst, kan man  lmelde sig og fi nde 
betalingsoplysninger på www.egebjergif.dk

Der startes op i uge 36 (første uge i september).

Småbørnshold
Småbørnshold  



MGP (0-3 kl.)(6-9 år)

Tirsdag 17:30-18:30 Instruktør: Lene

Der vil primært blive undervist i Hiphop. Der vil blive lagt vægt på dans, 

musik og bevægelse. Deltagerene vil lære korte og lange sekvenser af danse, 

både opvarmningssekvenser og opvisningsdanse. Vi deltager i forskellige opvisninger 

i løbet af sæsonen, Holder hyggedage og meget mere.

Håber at se mange danseglade børn. Holdet er både for drenge og piger der elsker 

at bevæge sig  l musik. Lene er uddannet indenfor dans så hun kommer med 

mange nye impulser.

Hiphop (4-6 kl.)(9-12 år)

Torsdag 16:30- 17:30 Instruktør: Louise

Der vil primært blive undervist i Hiphop (new school) med de 

mange s  larter der fi ndes indefor det (locking, popping, dancehall, house, 

reggae, break etc.) lidt rytmisk gymnas  k samt elementer fra Disco hvis vi synes 

det er sjovt. Der vil blive lagt vægt på dans, musik og bevægelse. Deltagerene vil 

lære korte og lange sekvenser af danse, både opvarmningssekvenser og opvisn-

ingsdanse. Vi deltager i forskellige opvisninger i løbet af sæsonen, Holder 

hyggedage og meget mere.

Håber at se mange danseglade børn e  er nytår. Holdet er både 

for drenge og piger der elsker at bevæge sig  l 

musik. DansDans
  Dans  Dans

   Dans   Dans
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Parkour og freerun (8-14 år)

Tirsdag 15:30-16:30 Instruktør: Mads

Holdet er for børn og unge der vil udfolde sig fysisk på en ny 

og sjov måde. På holdet kommer vi  l at lave en masse lege med 

Parkour og Freerun som grundlag. For at forenkle det lidt, så er Parkour, 

vejen fra A-B, på den mest eff ek  ve måde, ved at forcere forhindringer 

på forskellige måder. Freeruning er hvor du skal lave krea  ve ak  ve 

bevægelser i nærmiljøet, her får du lov  l at udtrykke dig fysisk og 

psykisk. På Parkour & Freerun behøver du ikke at kunne udføre 

alle de vilde spring, løb, rullefald da undervisningen 

foregår på dit niveau.

Lille Spring (6-9 år) 
Onsdag 17:30-18:30 Instruktører: Steen, Mads og Louise

Springholdet for de små springgymnaster. Der arbejdes med kolbø  er, 

vejrmøller, kra  spring og meget mere. Der laves øvelser med og uden tram-

polin. Børnenes motorik styrkes og vi ophæver tyngdekra  en sammen. 

Kom og vær med, det bliver smadder sjovt!

Store Spring (10 år og ope  er) Onsdag 18:30-20:00Instruktører: Steen, Mads og MichelleSpringholdet for de store springgymnaster. Både øvede og mindre 
øvede. Der arbejdes med fl ik fl ak, salto, kra  spring og meget mere. 

Der laves øvelser med og uden trampolin. Vi skal lære en masse mens vi har det sjovt og hygger os. Vi glæder os  l at se jer  l træning!

Hop og springHop og spring

RullefaldRullefald EG
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YogaYoga
Rytme

RoRo

SmidighedSmidighed
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A  en-Yoga 
Mandag 18:00-19:00 Instruktør: Heidi

På de  e hold laver vi Hatha Yoga. Der vil blive lagt 
vægt på en fysisk  lgang  l yogaen med udgangspunkt i 

øvelserne. Det vil være en blanding af blid yoga med fokus 
på vejrtrækningen og en mere dynamisk form for yoga som 

udfordrer vores smidighed og styrke. Alle er velkomne på 
holdet, både begyndere og mere øvede.

Formiddags-Yoga 

Mandag 10:00-11:00 i forsamlingshuset

Instruktør: Heidi  - Som på a  enholdet laver vi Hatha Yoga. 

Der vil blive lagt vægt på en fysisk  lgang  l yogaen med udgang-

spunkt i øvelserne. Det vil være en blanding af blid yoga med fokus 

på vejrtrækningen og en mere dynamisk form for yoga som 

udfordrer vores smidighed og styrke. Alle er velkomne på 

holdet, både begyndere og mere øvede. StyrkeStyrke

EnergiEnergi



Godtved gymnas  k
Torsdag 18:00-19:00 Træner: Liselo  e

LiseLo  e er uddannet inde på Godtved ins  tu  et i 
København. Godtved gymnas  k styrker de forskellige muskel-

grupper og er også egnet  l folk med rygproblemer eller lign 

da den intensitet hvormed der laves gymnas  k a  ænger 
af den enkelte deltagers niveau.

Cross gym
Torsdag 19:30-20:30 Kontaktperson: Thomas

Hård fysisk træning med sta  oner, hvor der ski  es mellem 

de forskellige sta  oner. Man får pulsen op og der laves både for 

udholdenhed og muskelopbygning. Et voksenhold for dem der 

virkelig skal have noget ud af træningen og ikke holder 
sig  lbage og giver sig max. Holdet er for både 

mænd og kvinder. 

Voksen-træningVoksen-træning
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Fodboldfi tness (voksne m/k)
Onsdag 18:30-20:00, kontaktperson: Jesper

Her mødes vi og spiller en god gang bold. 
Simpelt og sjovt.

Volleyball (for kvinder)
Tirsdag 18:30 – 20:00

Vi er en gruppe modne kvinder der spiller volleyball absolut 

for sjov. Vi griner, bander, puster og stønner. Selvom vi spiller for 

sjov, giver vi det bedste vi har i os.
Vi har ingen instruktør. Vi varmer kort op og dere  er deler 

vi os i to hold og spiller. Badminton 
Træning: Alle dage. Kontakt: Leif 

Her booker man en bane og så kommer man 
sammen med en makker og spiller. Der er ingen 
træner  lkny  et og  lbuddet er for dem som 

gerne vil spille for” sjov”.BoldsportBoldsport
FjerboldFjerbold

BoldBold

BoldBold
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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 
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

 

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 Lerstrup 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 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 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 410 emailadresser- Nu er vi oppe på 410 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for oktobernummeret er den 20. september


