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Energirådgivningsa  enEnergirådgivningsa  en

Stenstrup og Egebjerg er energilands-
byer i Odsherred kommune og det 
markerer vi med en rådgivningsa  en, 
hvor alle er velkomne. 

Programmet kommer  l at bestå 
af små korte inspira  onsoplæg fra 
forskellige energirådgivere af cirka 20 
minu  ers varighed. 

Vi får besøg af Energitjenesten, Pejse-
manden (brændeovne), Sveigaard (sol-
celler og jordvarme) samt Odsherreds 
Erhvervsråds energirådgiver.

Onsdag den 12. februar kl. 18.30-21.30 i forsamlingshuset Onsdag den 12. februar kl. 18.30-21.30 i forsamlingshuset 

Here  er er det meningen at del-
tagerne bevæger sig rundt og bliver 
yderligere informeret om netop deres 
spørgsmål og dilemmaer.  Til slut får 
hver enkelt interessent 2-3 min  l at 
slu  e deres rådgivning af. 

Så går du i hverdagen og tænker på, 
hvordan du kan mindske dit energibe-
hov, tænker på klimaet, gerne vil inves-
tere og spare penge, er denne a  en 
lige noget for dig. En hyggelig chance 
for at blive klogere over en kop kaff e 
og et stykke kage.

Tilmelding  l mig 
senest den 10. februar.

Venlig hilsen
     Peter Bendixen og
     Energilandsbygruppen
     tlf. 24 42 29 54 
     peter_bendixen@yahoo.dk

KlimaKlima Fornuft Fornuft TeknologiTeknologiKomfortKomfortØkonomiØkonomi



Husk Spisea  en i Husk Spisea  en i 
forsamlingshusetforsamlingshuset

Madklubben for Finere Gamle 
Drenge og bestyrelsen for Ege-
bjerg Forsamlingshus inviterer 
igen i år  l en festlig a  en med 
gourmetmiddag, musik og 
dans.

Lørdag den 1. februar kl.18.30Lørdag den 1. februar kl.18.30

Menu
Forret:
Kammuslingmousse m/fl utes
Trøff elmarineret salat

Hovedret:
Fasanbryst med fl ødesauce, 
ty  ebær og blandet vintergrønt

Dere  er:
kaff e/te og småkager

Pris: 
175 kr. pr. kuvert

Salg af drikkevarer 
 l rimelige priser.

Underholdning: 
On The Rocks

Bindende  lmelding 
senest  rsdag den 
28. januar  l Torben 
Møngaard i 
Forsamlingshuset på 
tlf. 59 32 80 60 eller 
tmongaard@gmail.com

Bemærk 
tilmeldings-

fr ist !



Dagsorden
Klarhed over krav  l de fi re 
kløvers  er
Behov for andre s  er.
Indtegning af forslag.
Fordeling af opgaver der skal 
løses for at komme videre
Andet
Næste møde

På gensyn
Venlig hilsen

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

Tovholder Jørgen Stoltz indkalder 
nu alle vandreinteresserede  l, at 
være med  l at arbejde for mærkede 
kløvers  er i området. Her er hvad han 
skriver.

Kære vandres  interesserede
Nu er det  d  l at vi får sat de første 
streger på kortet vedrørende et s  net 
omkring Egebjerg.
 
Hvis I har kendskab  l andre, der 
må  e være interesserede i at deltage, 
så giv dem endelig besked.
Paya vil være  l stede for at opsamle 
materiale  l hendes PHD.
 

Kløvers  erKløvers  er
Møde tirsdag den 4. februar kl. 19.-21. i forsamlingshuset Møde tirsdag den 4. februar kl. 19.-21. i forsamlingshuset 



Velkommen  l en dejlig og inspire-
rende e  ermiddag med Storm P. i 
selskab med forfa  er og fortæller 
Poul Kragelund som levende vil ind-
føre os i Robert Storm Petersens liv 
og levned.

Storm P. opfa  es som na  onens 
morsomme mand. De fl este kender 
hans fi nurlige ”Fluer”, sære ”Opfi nd-
elser”, slagfærdige vagabonder og el-
skelige ”Grog-historier”. Færre kender 
ham nok som seriøs maler, ætsende 
sa  riker og begavet humorist.

Så kom og hør mere om ”Pedersen” 
fra Sokkelund Herred. - Og husk så 
at ”Man skal være glad for vejret, så 
længe man kan trække det” 

Søndagscafeen indledes med en kort 
gudstjeneste.

Søndag den 16. februar kl. 14. i Egebj erg kirkeSøndag den 16. februar kl. 14. i Egebj erg kirke
Søndagscafé om Storm P.Søndagscafé om Storm P.



Året der gik!Året der gik!
Et år med fantastisk tempo.

Set fra Bylaugets stol har 2013 været et 
meget spændende og  l  der hek  sk år, 
hvor utrolig mange mennesker, virksom-
heder, ins  tu  oner, foreninger mm. har 
bidraget posi  vt  l at sæ  e Egebjerg og 
Omegn på landkortet og det ikke kun af 
navn, men i høj grad også af gavn. 

For at give et indtryk af året er her en liste 
med nogle af årets lyspunkter. Listen er 
på ingen måde udtømmende og meget af 
det arbejde, der er lavet i 2013 kommer vi 
først for alvor  l at høre om i år og årene 
fremover.

En  ng står dog helt fast: Resultaterne er 
skabt i fællesskab af fællesskabet og kom-
mer fællesskabet  l gavn! Læn dig  lbage 
og nyd læsningen:

Egebladet, Egebjergonline.dk, Facebook-
grupperne Egebjerg og Flyt  l Egeb-
jerghalvøen opstod.

Velkoms  eamet kom  l og fi k nok at gøre.

Bylauget blev offi  cielt og der er indsamlet 
ca. 15.000 kr. incl. udhængsskabet ved Brug-
sen, som EIF sponsorerede. 

Egebjerg Landsbyvirksomhed, ELV, er blevet 
 l og ak  viteterne blomstrer.

Skolens kan  neordning blev åbnet for alle.

Børnehaven skabte julestemning i byen.

Vi har fået postkasse igen, nu ved Brugsen.

Idéen om interne foredrag blev en realitet.

Egebjerg Kirke blev offi  cielt Grøn Kirke.

Mange engagerede fotografer dokumen-
terede processen på diverse pla  orme.

Skolen og børnehaven og EIF oplever øget  
søgning, med deres fl o  e  lbud.

Egebjerghalvøen blev udvalgt  l indsatsom-
råde i 2013 -  200.000 kr. - og senere  l 
Energilandsby – 50.000 kr. 

LAG-ansøgninger  l 150.000 kr. indsendt og 
bevilget, hvis vi kan skaff e egenfi nansierin-
gen.

Den fælles køkkenhave gror bl.a. i 4 Grow-
camps doneret af Egebjerg Interna  onal.

Landsbyforskønnelse – 25.000 kr. Her fi k vi 
lavet plakatsøjle sponseret af MurerFinn 
og Egebjerg Int. , der også sponsorerede 
benene  l alle de nyops  llede og renoverede 
bænke rundt om i byen.  
Herudover blev der plantet stauder, buske, 
blomster, hække mm, ligesom der blev sam-
let aff ald, lavet mad og hygget. 
Rig  g mange mennesker deltog i festlighed-
erne, der kulminerede med Egebjergfesten, 
der blev en stor og mindeværdig begiven-
hed.

Byrådet har bevilget 75.000 kr.  l at komme i 
gang med etablering af cykels  er i området.

Sikke et år. Vi glæder os allerede  l at se, 
hvor det næste fører os hen.

Venlig hilsen Egebjerg og Omegns Bylaug



Har du lyst  l at læse:
- dagsorden
- forslag  l vedtægtsændringer samt 

- formandens beretning
så kan de fi ndes på 
www.EgebjergOnline.dk

Egebjerg og Omegns BylaugEgebjerg og Omegns Bylaug
-Indkalder til GF og inspirerende foredrag 
tirsdag den 18. februar kl. 19. i Forsamlingshuset .

  
kl. 19. Velkomst og foredrag ved forstander 
på Vallekilde Højkskole, Torben Hansen. 

kl. 20. Kaff e og kage. Bylauget er vært

kl. 20.30 Generalforsamling

kl. 21. Ordet er frit. Her har du mulighed 
for at spørge  l eller tale om de  ng der 
interesserer DIG, ligesom gode ideer mm. 
er velkomne. 

Kl. 22. Tak for i a  en.

Vi glæder os  l at se jer
Venlig hilsen Bylauget

Aft enens program
Torben Hansen  fra 
Vallekilde Højskole 
vil fortælle om, 
hvordan man på 
krea  v vis har lø  et et udkantsom-råde i USA, herunder taget alterna- ve undervisningsmetoder i brug.



Noget godt under opsejlingNoget godt under opsejling
-Godt nyt for planerne om kontorfælles skab og iværksætt erhus.

Byrådets økonomiudvalg har enigt beslut-
tet at udvikle et iværksæ  erhus i den gamle 
børnehavebygning i samarbejde med Egebjerg 
Landsbyvirksomhed - ELV.

Det er e  er vores opfa  else en fantas  sk 
nyhed for både Egebjerghalvøen, ELV og iværk-
sæ  ere i Odsherred. 

Vi har en vision om et hus med liv og masser af 
synergi mellem iværksæ  ere og andet god  olk. 
Et hus der kan komme mange  l gode.

Tilbage står selvfølgelig at det først er rig  gt 
beslu  et når det har været på byrådsmødet.

I hører helt sikkert nærmere i de kommende 
måneder.

Venlig hilsen ELV
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Tilfl y  erdageTilfl y  erdage
Lørdag den 8. marts og lørdag den 
5. april holder vi i samarbejde med 
lokalområdets ejendomsmæglere og 
Egebjerg skole og børnehave 
 lfl y  erdage. 

Her vil dørene  l en række huse  l salg 
blive åbnet og personale fra skolen vil 
vise interesserede de dejlige faciliteter 
børnene har, og svare på spørgsmål om 
skolens profi l og undervisning. Der vil 
også være mulighed for at købe kaff e 
og kage.

Den 5. april er der arrangeret lørdags-
skole, hvor man i praksis kan opleve 
lærerne i ak  on. Nærmere oplys-
ninger følger, men vi er sikre på, at   
borgmester, Thomas Adelskov, kigger 
forbi.

I kan hjælpe os ved at omtale 
dagen for venner og bekend-
te, og fremhæve vores lokalsamfunds 
fortræff eligheder. Når vi får solgt fl ere 
huse, kommer det alle  l gavn: Vi får 
fl ere børn i skolen - og på længere sigt 
vil det stabilisere ejendomsmarkedet i 
området.

Selvom I allerede bor her, vil det være 
dejligt, hvis I også møder op på skolen 
de nævnte dage og er med  l at sprede 
god stemning.

Vi ser frem  l dagene og krydser fi ngre 
for stort fremmøde.

Venlig hilsen 
     Helle Vibeke Petersen på 
     vegne af Egebjerg og 
     Omegns Bylaug og
     gruppen ny bosætning 

Egebj erg holder åben by for alle nysgerr ige. Egebj erg holder åben by for alle nysgerr ige. 

Åben skoleÅben skole
Åbne huse  l salgÅbne huse  l salg



Underskudsgaran   10.000

Bogby 15.000

Branding 25.000

Fundraising 10.000

VisitEgebjerg.dk 61.000

Salgsvogn 55.000

Fiskesø 10.000

Kløvers  er 7.000

Byforskønnelse,
vælgermøder etc. 7.000

Pengene er i første omgang sat af  l 
brug i år. Er projekterne ikke godt un-
dervejs  l sommer føler lauget sig fri  l 
at genoverveje pengenes anvendelse.

Projekternes gennemførelse står og 
falder som al  d med, om der er enga-
gerede frivillige med kræ  erne  l, at 
gøre arbejdet.

- Så hvis du har lyst  l, at være med  l 
at realisere en af ovenstående ideer, så 
kontakt bylauget eller tovholderen for 
det enkelte projekt.

     Venlig hilsen 
     Morten Hylleberg
     På vegne af Egebjerg og 
     Omegns Bylaug

Sådan har vi prioriteret Sådan har vi prioriteret 
indsatsmidlerneindsatsmidlerne

g

Indsatspuljemidlerne på 200.000 kr., 
som vi har fået bevilget af kommunen 
i forbindelse med version 3 af lokal-
demokra  runden, er nu fordelt på 
nedenstående projekter. 

Beslutningen har i bylauget krævet 
grundige drø  elser og fl ere gode idéer 
må da også vente  l en anden lejlighed 
byder sig.
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Nyuddannede fundraisere Nyuddannede fundraisere 
klar  l at gå i gangklar  l at gå i gang

Bylaugets beslutning om at sende 
borgere på fundraisingkursus er fulgt 
op af ELV, der også har sendt folk på 
samme kursus.

Den 24. januar vendte  Egebjerg-
halvøens fundraisingkursister hjem fra 
et to-dages internat. Glade, træ  e og 
forhåbentligt fulde af gode ideer og vi-
den om, hvordan man kommer længst 
med at søge stø  e  l sine idéer.

Som vi e  erhånden har oplevet det 
mange gange, har det ikke været noget 
problem at fi nde frivillige,  l at påtage 
sig udfordringen.  Tvær  mod var der 
pludselig fl ere interesserede end der 
var pladser, hvilket må siges at være et 
posi  vt problem. 

Egebjerg Landsbyvirksomhed 
beslu  ede at sende tre per-
soner mere afsted.

Redak  onen har fået de  e billede  lsendt direkte fra kurset.

Fremadre  et er det planen, 
at de personer der har været 
afsted, kan være behjælpelige 
med. at lave en plan, når der 
skal søges penge  l diverse gode 
ideer i årene fremover. 

Venlig hilsen 
     Morten Hylleberg og
     Egebjerg og 
     Omegns Bylaug



ByforskønnelseByforskønnelse
Odsherred kommune gentager nu 
sidste års succes med Landsby Make-
over konkurrencen. Egebjerg kan ikke 
deltage i år fordi vi var med sidste år, 
men bylauget planlægger at  vi gennem-
fører en mindre forskønnelse for egne 
midler.

Derfor indsamler vi nu alle gode ideer 
 l, hvad der kan gøre Egebjerg  l en 

skønnere by at være i. Har du løse tanker 
eller konkrete forslag, så skriv  l  mig. 
-Så bliver de noteret og taget med i 
overvejelserne.

Sidste års makeover var en stor succes i 
Egebjerg. Selvom sejren gik  l Høve, fi k 
vi blandt andet en blomsterskrænt, en 
plakat søjle, roser ved busstoppestedet, 
en dejlig lommepark med en Egebænk 
og en fantas  sk byfest med cirka 300 
deltagere.

Frem med de gode idéer
Hvornår forskønnelses dagene kom-
mer  l at ligge, og hvad der skal gøres er 
endnu ikke beslu  et, men regn med en 
eller fl ere forskønnelsesdage i maj.

Sidste år var de gode idéer mange. - Så 
mange at der stadig står super idéer i 
kø for at blive  l noget. Men der er helt 
sikkert gode idéer, der ikke er tænkt eller 
kommet på banen endnu.
Dem venter vi spændt på at høre 
nærmere om.

Venlig hilsen 
     Hanne Lerstrup Pedersen
     og byforskønnelsesholdet
     egebladet@egebjergonline.dk



Erindringscafé i AnnebergErindringscafé i Anneberg
Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum vil 
gerne invitere alle  dligere ansa  e på 
Amtshospitalet (SNS)  l en erindrings-
café om liv og arbejde på hospitalet i 
perioden 1945-1980. Caféen fi nder sted 
i amtshospitalets gamle festsal fra kl. 
15.30-18.30, hvor der serveres kaff e og 
kage. 

Formålet med dagen er, at erindre og 
genopleve fælleskabet på hospitalet, at 
oplyse og informere om de kommende 
ak  viteter på området, samt at give dig 
mulighed for at bidrage  l indsamlin-
gen og dokumenta  onen af hospitalets 
historie. Vi vil derfor optage dagens 
fortællinger. 

På dagen fortæller Nastasja Ernst fra 
Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum og 
S  ne Grønbæk Jensen fra Svendborg 
Museum om baggrunden for indsamlin-
gen af erindringer. 

S  ne Grønbæk Jensen giver også råd 
 l, hvordan man kan skrive sine erin-

dringer ned. Men først og fremmest skal 
caféen bruges  l at komme i gang med at 
mindes og fortælle om et rigt arbejdsliv. 

Ved at dele dine erindringer kan du 
bidrage  l et vig  gt kapitel i vores fælles 
danmarkshistorie, og være med  l at 
skabe større viden og forståelse for 
forholdene, for menneskene på de store 
psykiatriske hospitaler i perioden. 

Mød en gammel kollega og fortæl din hist orie 
torsdag den 20. februar kl.15.30 – 18.30. 

Mange hilsner 
S  ne Grønbæk Jensen, videnskabelig 
medarbejder på Svendborg Museum 
og Nastasja Ernst, projektleder By- og 
Kulturpark Anneberg på Nykøbing Sj. 
Psykiatriske Museum. 

Program
15.30-16. Velkomst og præsenta  onsrunde
16.-16.30 Hvorfor dele sin historie?
16.30-17. Hvordan kommer man i gang med at skrive? 
17.-18.15 Fortællinger i grupper
18.15-18.30 Hvordan indsamler vi de nedfældede erindringer 



Egebjerg bogbyEgebjerg bogby
Jeg har i et års  d gået med drømmen 
om at gøre Egebjerg  l bogby. Bog-
bykonceptet er verdensomspændende 
så der fi ndes bogbyer fl ere steder på 
kloden. Vi har en meget tæt på os, i 
Thorup ved Hundested.

I Thorup sælger man brugte bøger og 
de penge der tjenes ind anvendes på 
kulturelle arrangementer – den norske 
forfa  er Erlend Loe har blandt andet 
gæstet byen!

Egebjerg bogby kan være med  l at 
understø  e Odsherred kommunes 
målsætning om at blive årets læse-
kommune. Bogbyen kan også danne 
grobund for spændende ini  a  ver 
i forhold  l børneli  eratur. Det kan 
bidrage  l at styrke Egebjerg skole og 
børnehave.

Jeg håber at nogle af jer vil være med i 
gruppen. Interesserede kan henvende 
sig  l mig.

     Venlig hilsen
     Helle Vibeke Petersen
     tlf. 33228658
     mail: spunken9@vip.cybercity.dk

Et nyt initiativ er lagt i støbeskeen.Et nyt initiativ er lagt i støbeskeen.
De næste par måneder vil handle om 
planlægning og research og det vil 
være skønt hvis nogle af jer vil gå med 
i arbejdet. Vi har i Egebjerg og omegns 
bylaug afsat midler fra indsatspuljemi-
dlerne  l opstart af ideen.



Hyggee  ermiddag Hyggee  ermiddag 

Kom og vær med  l hyggee  er-
middag. Få en hyggelig snak over 
et slag kort eller dit medbragte 
sytøj eller strikketøj. 

Tirsdag den 4. februar kl. 14. 
i forsamlingshuset 

--med pensionist foreningenmed pensionist foreningen

Det kan også være du selv har en 
idé  l en god ak  vitet.

Bestyrelsen serverer kaff e og kage.  
Pris kr. 25,00.



Så er februars 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

Ret til eventuelle ændringer forbeholdes

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

Menu - februar

Prisen for voksne er 25 kr.

Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

6           
3/2 - 7/2

8           
17/2 - 21/2 Madpandekager Kartoffelsuppe Boller i karry Pasta m. kødsovs Pizza

9           
24/2 - 28/2 Wraps Frikadelleburger         Farsbrød Lasagne Pirogger

Fordybelsesuge - Eleverne laver mad - Andet program



Fødevarer i Geopark OdsherredFødevarer i Geopark Odsherred
Projektværksted den 29. januar kl.19.-21.30 i kulturhuset  aksen Projektværksted den 29. januar kl.19.-21.30 i kulturhuset  aksen 

Lokalværket inviterer hermed  l pro-
jektværkstedet ‘Fødevarer i Geopark 
Odsherred’. 

Projektværkstedet henvender sig 
 l borgere, organisa  oner og lands-

bysamfund, der vil være med  l at 
udvikle fødevareerhvervet i Odsherred 
og de mangfoldige muligheder, der er i 
den forbindelse. 

Formålet med projektværkstedet er 
at kickstarte nye ini  a  ver inden for 
lokale fødevarer – og der  l hørende 
oplevelser og ak  viteter - i Geopark-
regi.  Værkstedet skal styrke lokale 
fællesskaber, fremme lokal forretning-
sudvikling og skabe netværk. Sammen 
kan vi udvikle bæredyg  ge virksomh-
eder baseret på grønne og/eller sociale 
værdier!

- Går du med ideer indenfor lokale 
fødevarer i Odsherred? 
- Vil du gerne være med  l at sæ  e 
nye perspek  ver på ’fødevarer i Odsh-
erred’?
- Trænger du  l sparring, netværk og 
fællesskab? 

Så kom og vær med  l projektværk-
stedet ”Fødevarer i Geopark Odsh-
erred”, og giv et bud på, hvordan vi 
kan beny  e os af de muligheder, den 
kommende Geopark giver. 

Værkstedet a  oldes i Kulturhuset 
Aksen, Asnæs, sal 2. Tilmelding på 
mail: ljwork@email.dk Tlf.: 26 18 59 32 

Turistrådet er repræsenteret ved 
turistchef Hans Jørgen Olsen. Fra 
kommunen deltager centerchef Thure 
Jørgensen.

Lokalværket er et forum for grønne og 
socialøkonomiske ini  a  ver i Odsh-
erred. Vi inspirerer, bringer folk sam-
men og  lbyder redskaber og værktøjer 
 l projektudvikling.



Turismeudviklings-Turismeudviklings-
arbejdet  fortsætt er...arbejdet  fortsætt er...

Kom og vær med  l endnu et opsamlingsmøde 
i vores turismeworkshop. Det foregår torsdag 
den 20. februar kl. 19. - 22. i forsamlingshuset. 

Vi har spændende projekter i støbeskeen og vi 
forsøger nu at samle dem, så vi ved fælles hjælp 
kan lø  e dem. Paya er med og hjælper projek-
terne godt på vej.

Vel mødt  l at tænke og skabe i fl ok. 
Alle er velkomne.

     Mange hilsner 
     Jane Svendsen og 
     turismeudviklingsgruppen

Ny dato



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 
Jy  e Ellehammer 
tlf. 59 32 84 66 / 40 83 73 35 
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

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

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 kontak  nforma  oner på 
tovholderne.

Får du lyst  l at give et økonomisk 
bidrag  l bylaugsarbejdet er kontonum-
meret 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 og Byforskønnelse
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

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

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

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 377 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for marts-nummeret er den 20. februar


