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For knapt et år siden udarbejdede Miljø- For knapt et år siden udarbejdede Miljø- 
og Klimaudvalget et forslag om at etablereog Klimaudvalget et forslag om at etablere
cykels  er for ca. 28 mio. kr., fordelt i 4cykels  er for ca. 28 mio. kr., fordelt i 4
etaper:etaper:

Etape 1: Nykøbing-Strandhusene, ca. 3 km.Etape 1: Nykøbing-Strandhusene, ca. 3 km.
Forventet udgi   6,57 mio. kr.Forventet udgi   6,57 mio. kr.
Etape 2: Strandhusene-Egebjerg, ca. 3,6 Etape 2: Strandhusene-Egebjerg, ca. 3,6 
km. Forventet udgi   10,13 mio. kr.km. Forventet udgi   10,13 mio. kr.
Etape 3: Egebjerg-Sidinge, ca. 1,4 km. For-Etape 3: Egebjerg-Sidinge, ca. 1,4 km. For-
ventet udgi   3,48 mio. kr.ventet udgi   3,48 mio. kr.
Etape 4: Sidinge-Vig, ca. 3,1 mio. kr. For-Etape 4: Sidinge-Vig, ca. 3,1 mio. kr. For-
ventet udgi   7,72 mio. kr.ventet udgi   7,72 mio. kr.

Cykels  en mellem Egebjerg og Nykøbing Cykels  en mellem Egebjerg og Nykøbing 
–– etape 1 og 2 i planen – koster altså sam-– etape 1 og 2 i planen – koster altså sam-
let 16,7 mio. kr. Med et forventet  lskud let 16,7 mio. kr. Med et forventet  lskud 
på 40% fra den statslige cykels  pulje, og på 40% fra den statslige cykels  pulje, og 
mulighed for at bruge en afsat bevilling påmulighed for at bruge en afsat bevilling på
1 mio. kr.  l sikre skoleveje fra kommunens 1 mio. kr.  l sikre skoleveje fra kommunens 
budget, er der dermed sikret økonomiskbudget, er der dermed sikret økonomisk
mulighed for at lave hele strækket mellem mulighed for at lave hele strækket mellem 
Egebjerg og Nykøbing her og nu.Egebjerg og Nykøbing her og nu.

  ...Fortsæ  es næste side...Fortsæ  es næste side

Cykels   fra Egebjerg  l Cykels   fra Egebjerg  l 
Nykøbing næsten sikkerNykøbing næsten sikker

Så er der interessant nyt fra byrådet. Læs 
her, hvad formand for miljø- og klima-
udvalget Morten Egeskov skriver.

For et par uger siden sa  e par  erne bag 
kommunens budget sig sammen for at 
løse en sjældent posi  v opgave, nemlig 
at prioritere nye anlægsprojekter for 
49 mio. kr., fi nansieret af et overskud i 
regnskab 2014 og en generelt fornu  ig 
kassebeholdning.

Den store vinder i den prioritering blev 
kommunens veje og cykels  er. Af de 49 
mio. kr. blev 25 mio. afsat  l asfaltering 
af vores veje og hele 12 mio. afsat  l nye 
cykels  er. Af de 12 mio.  l cykels  er er 3 
mio. kr. reserveret  l såkaldte 2-minus-
1-veje, hvor man laver én bred kørebane 
på midten af vejen og 2 brede cykels  er i 
hver side af vejen, mens de resterende 9 
mio. kr. er afsat  l almindelige cykels  er.



Jeg har derfor i sidste uge bedt kommu-
nens center for Natur, Miljø og Trafi k om at 
indsende en ansøgning  l Vejdirektoratet 
om  lskud  l strækningen mellem Egebjerg 
og Nykøbing, således at Miljø- og Klimaud-
valget i april har mulighed for at beslu  e at 
anvende ekstrabevillingen  l den.

Hvis cykels  en mellem Egebjerg og Nykø-
bing etableres vil det både blive en sikker 
skolevej for skoleelever fra Egebjerg, der 
e  er 6. klasse skal gå i skole i Nykøbing, og 
en a  rak  v rute for turister, da en god del 
af s  en vil være langs  orden. 

Jeg håber derfor, at vi hur  gt kan få truff et 
en beslutning om at påbegynde arbejdet. 
Og selv om jeg ovenfor skrev ”her og nu”, så 
bliver det jo i givet fald ikke i overmorgen, 
at asfalteringen begynder, da der først skal 
foretages en række ekspropria  oner. Men 
beslutningen er klar  l at blive truff et!

Venlig hilsen
     Morten Egeskov (V)
     Formand for Miljø- 
     og Klimaudvalget
     Odsherred Kommune 

Cykels   fra Egebjerg  l NykøbingCykels   fra Egebjerg  l Nykøbing                          ...fortsat  ...fortsat  



CykelnytCykelnyt
Tak for stierne ...noget  om eksproprier-
inging

     TAK!TAK!
Fra alle herboende og besøgende cyklister skal 
der lyde en STOR tak  l Miljø- og Klimaudvalget 
og det samlede byråd, som har valgt at prioritere 
cykels  er. Det er vi utrolig glade for. 

Vi synes I har foretaget en meget klog og frem-
synet beslutning, som vil føre meget godt med 
sig i rig  g mange år fremover. 

Der skal også lyde en STOR tak  l administra  o-
nen for at føre planerne ud i livet. Cykels  grup-
pen vil fortsæ  e arbejdet med at bakke op om 
implementeringen af s  en på hele strækningen 
og være behjælpelig, hvor vi kan. 

Cykelhilsner fra cykels  gruppen.   



Slowfood Odsherreds næste arrangement bliver 
et besøg på Sidinge gårdbu  k, en af de legenda-
riske gårdbu  kker i Odsherred.

Vi skal høre om baggrunden for Mogens og Je  es 
beslutning om at starte en gårdbu  k, hvad var 
deres idéer og hvordan bar de sig ad med at 
realisere dem?

Vi skal høre om deres egne produkter og se deres 
produk  onsanlæg. Vi får en rundvisning i bu  kken 
og ser og hører om det udvalg, de har valgt at 
have  l salg.

Vi får smagsprøver på et udvalg af deres egne 
produkter og der bliver mulighed for at handle. 
Du får 2 produkter med hjem.

Det sker onsdag den 8. april fra klokken 19-21. 
Der kan være koldt, så klæd dig godt på.

Pris pr. medlem 60 kroner, ikke medlem 75 kr, incl 
+ gebyr. Køb billet inden 6.4 på billetnet: h  ps://
bille  o.dk/da/events/fra-landmand-  l-producent 
. Prisen er inkl. to produkter, du får med hjem.

Sidinge Gårdbu  k & Frugtplantage
Sidingevej 39 • 4560 Vig 

     Venlig hilsen 
     Rie Boberg og 
     Slowfood Odsherred

Udfl ugt  l Udfl ugt  l 
Sidinge Gårdbu  kSidinge Gårdbu  k
Onsdag den 8. april kl. 19.-21. 



Hold dig endelig ikke  lbage. 
Det bliver en hyggelig tur og vi skal blandt 
andet snakke med selveste Søren Hermansen.

Turen er for alle der har lyst. Energiinteresserede, 
nysgerrige og dem der bare har lyst  l en inspirerende 
udfl ugt.

Samsø Energiakademi er ikke superberømt i danmark, 
men får besøg af delega  oner fra hele verden, der er 
inte-resserede i at høre historien om et lille ø-sam-
fund, der blev CO2-neutral på en måde der gav fl ere 
fordele end ulemper.

Turen er gra  s. Der deltager folk fra RUC, kommunen, 
Energiklyngecenter og fra et andet lignende projekt. 
Tilmelding nødvendig af hensyn  l transport.
Send mig en mail eller tlf. 299 399 30

     Morten Hylleberg og
      ernevarmegruppen 
     morten@hylleberg.info

Kom med på udfl ugt tilKom med på udfl ugt til
Samsø EnergiakademiSamsø Energiakademi

     
Program    
kl. 7.30 Afgang fra p-pladsen 
ved Egebjerg Forsamlingshus

kl. 8.45-10.15 færgetur mellem 
Kalundborg og Samsø

Kl. 10.30 - Ankomst Energiakad-
emiet. Rundvisning, Oplæg 
Vedvarende Energi Ø,  Work-
shop med fokus på muligheder 
og barrierer.

Kl. 12.30 - Frokost (Medbragte 
madpakker)

Kl. 13.00 - Opsamling på work-
shop og evt. handlingsplan.

Kl. 13.30 - Afgang  l Ballen-
Brundby FJV (Halm) - Formand-
en Merete Buchhave og/eller 
dri  ansvarlig Arne Kremmer 
kommer og fortæller.

Kl. 14.15 - Afgang  l Nordby-
Mårup FJV (Flis/Sol)

Kl. 15.00 - Afgang  l Ballen 
Færgehavn

Kl. 16.00 - 17.30 - Færgetur 
mod Kalundborg.

ca. 18.30 Ankomst  ved Egeb-
jerg Forsamlingshus

Onsdag den 22. april kl. 7.30-18.30Onsdag den 22. april kl. 7.30-18.30



Tillykke  l Hølkerup. Her skriver Lars 
Chris  ansen lidt om projektet, som 
mange kommer  l at få fornøjelse af.

Ja, vi var heldige at blive udtaget og være 
en af byerne, der får 25.000 kr.  l at for-
skønne med.

Det var slet ikke meningen fra starten at vi 
skulle deltage, men vi var nogle der tog  l 
mødet i Aksen, bare for at få nogle ideer 
 l hvad vi kunne gøre for at pynte lidt op i 

vores by.

Vi er i forvejen en del der deltager i 
vedligeholdelsen af gadekæret, med hen-
syn  l at holde vandoverfl aden nogen-
lunde fri for siv og lignende. I den gruppe 
har vi talt om at der enkelte steder i byen 
var nogle hængepar  er med hensyn  l 
vedligeholdelse, og vi ville kalde beboerne 
sammen  l en ”arbejdsdag” hvor vi med 
fælles hjælp fi k re  et op på det.

Her er et gammelt foto af Hølkerup Gadekær, der var 
branddam, og havde sprøjtehus ca. 1950. - Gadekærret, 
der ligger midt i byen, havde 1950 en åben vandfl ade 
med rent vand. - Bagerst  l vesnstre ses “Mortensens 
Hus” nr. 24. - Foran det “Gadekærhuset” nr. 26, med 
udhus ved gavlen, mens der foran var urtehave. - I 
baggrunden ses Carlo Hansens autolakerings værk-
sted, hvor der  l venstre for træet ses en benzintank. 
- Huset  l højre er M. K. Madsens købmandsforretning, 
og foran ligger sprøjtehuset, hvor vejen går hen  l 
“To  agergård” nr. 28, hvorfra billedet er taget. - I for-
grunden en gammeldags træpumpe, der leverede vand 
 l folk og fæ på “To  egård”. - Foto: Lokalarkivet 2012.

Hølkerup er med i Hølkerup er med i 
Landsbymakeover 2015Landsbymakeover 2015

Til mødet i Aksen blev vi grebet lidt at 
stemningen og begyndte at tale seriøst om 
at deltage, der kom nogle ideer på bordet, 
og vi blev enige om at alle naboerne fi k 
lagt en seddel i postkassen, hvor vi fortalte 
om vores beslutning, sam  dig med at de 
blev inviteret  l kaff e en søndag a  en, så vi 
kunne få snakket det igennem og få nogle 
fl ere input.

Vores projekt går ud på at  erne det gamle 
hegn og træerne ud mod Sandskredsvej, og 
ersta  e hegnet med et nyt pænt hegn, de 
selvsåede gamle træer bliver udski  et med 
æbletræer (den lokale sort- Nonne  t). 

Ligeledes skal der lægges løgvækster samt 
lidt blomster langs vejen, der er adgangs-
vejen  l Sandskredet, som beny  es af 
rig  g mange mennesker. Andre træer og 
buske rundt om gadekæret skal beskæres.

Venlig hilsen 
Lars Christensen og Hølkerup 



Afskedsrecep  onAfskedsrecep  on

I dag!



 -Kursus -Kursus
LinkedIn er det professionelle netværk for 
alle, der interesserer sig for deres karriere.

Facebook bruges  l at dyrke dine private 
forbindelser, venner og familie. LinkedIn er 
stedet, hvor man dyrker og styrker sit pro-
fessionelle netværk - LinkedIn er dit online 
Curriculum Vitae.

Hvis du har en profi l på LinkedIn, som du 
ikke rig  g er kommet i gang med at bruge, 
så får du på de  e kursus et godt indblik 
i alle de mange funk  oner, som du kan 
bruge for at få det fulde udby  e af dit 
netværk og dermed få det bedste ud af din 
profi l.

Hvis du endnu ikke har en profi l på Linked-
In, så har du her chancen for at få opre  et 
en professionel profi l, få sat inds  llingerne 
rig  gt og komme i gang med at styrke dit 
professionelle netværk.

Iværksætt erhuset  afholder

Du får brug for:
Liste over dine uddannelser, 
 kurser, jobs og frivillige jobs
Anbefalinger eller udtalelser
Et godt digitalt billede - minimum 500 x 
500 pixels
En computer

Underviser er Tim Bregning Karlsen, som 
er IT-underviser på CPH WEST i Høje Taas-
trup. Tim har mere end 20 års erfaring i 
undervisning, herunder som underviser for 
medarbejderne i de  dligere kommuner 
Trundholm og Dragsholm. 

Glæd jer  l at møde Tim; han er en fantas-
 sk formidler.

Onsdag den 8. april kl 17.- 21.

Prisen for kurset er kr. 595,- + moms. Un-
dervisningsmaterialer samt kaff e og kage 
er indeholdt i prisen. Du er velkommen  l 
selv at tage madpakken med, men du har 
også mulighed for at købe dagens gryderet 
 l kr. 50,-.

Tilmelding, senest 1. april
 l info@odsherredivaerksae  erhus.dk 

eller  l Eva Bløcher på tlf.: 21 14 27 83. 
Kurset er åbent for alle interesserede og 
der er få ledige pladser  lbage.

     Venlig hilsen 
     Odsherred IT- 
     og Iværksæ  erhus



     
Tirsdag den 7. april byder Egebjerg Skole 
Anders Lausten Ohlsen velkommen.
Anders er 49 år og bosiddende i Roskilde. 
De sidste 10 år har han været lærer og
 llidsrepræsentant på Trekronerskolen.

Anders har god erfaring med at arbejde i 
mindre lokalsamfund, og lægger vægt på 
et godt forældresamarbejde. Han har dip-
lom i pædagogisk ledelse, og er optaget 
af at inddrage børnene i det der sker 
omkring dem.

Ny afdelingsleder Ny afdelingsleder 
på Egebjerg skolepå Egebjerg skole

Anders går e  er at få det bedste frem i 
dem der er omkring ham, og at få 
teamsamarbejdet  l at fungere.
Vi glæder os meget  l samarbejdet.

Med venlig hilsen 
Anders Ehlers  
SFO-leder på Nordskolen afd. Egebjerg 
Skole og Børnehave



Så har vi fået et nyt friskt 
og fi nt bylaug igen. Her 
kan du møde de nye og få 
genopfrisket de gamle.

Sammen arbejder lauget 
for at varetage områdets 
interesser ved at:
- Understø  e arbejds-
   gruppernes arbejde.
- Understø  e områdets    
  sociale liv
- Skabe kanaler for intern     
  kommunika  on og 
  idéudveksling.
- samt ved at repræsentere 
området udad  l.

Mød dit nye BylaugMød dit nye Bylaug

Anders Lauritsen
Miljøplanlægger og 
Halmbygger fra Fri 
og Fro. 
Arbejder i Holbæk 
Kommune med 

bl.a. lokaldemokra  , borger-
dialog og processer. Glæder sig 
 l at komme i gang – “der er jo 

vildt mange spændende  ng på 
programmet og undervejs.”

Søren Møller
34 årig lærerstuderende. Bor 
i Strandhusene med sin kone 
Pernille og to børn, Carl, 3 år 
og Ella, 10 mdr. Er i bylauget, 
for at bidrage  l at sikre lokal-
områdets frem  dige udvikling.

Lena Faurschou
Arbejder på 
Kommunika  ons-
centret i Hillerød 
med kommunika-
 ons og struktur-

hjælpemidler  l 
børn og voksne. Har boet i Un-
nerud siden 1993, e  er 14 år i 
Vig. Er allerede blevet en del af 
visitegebjerg-projektet

-Se mere -Se mere 
på næste side...
på næste side...

Agnete Nielsen
Livsklog gårdmands-
kone med rødder i 
området, erfaringer 
fra Trundholm 
Byråd og et stærkt 
netværk. 
Medarrangør af den 
interne foredrags-
række. Er i bylauget 
fordi gode ini  a  ver 
skal bakkes op.



Helle Vibeke Petersen
Selvudnævnt landbo med stor-
bypuls. Taknemmelig for vand, 
skov og lys. Inspireres af det 
nære, af drømme der vokser i 
fællesskab. Evigt søgende e  er 
            meningsfulde 

    gøremål.

Helena Havbyn
Selvstændig Fysioterapeut med 
speciale i lindrende terapi for 
døende. Ak  v i mange sammen-
hænge bl.a. madværkstedet, 
foredragsrækken, visitegebjerg  
og forsamlingshuset. Bor på 
Skolelodden i Egebjerg.

Lars Christensen                                  
65 år gammelt 
legebarn. Bor i 
Hølkerup. 
Camperer o  e 
med kæresten, 
Bodil og er ak  v i campistbevæ-
gelsen. I bestyrelsen for forsam-
lingshuset sidste år. Nu pensio-
nist e  er 22 år som sælger hos 
Hjem-is i Vestsjælland 

Kasper Algren Pedersen 
27 år og opvokset på 
Grønlandsvej ved Hølkerup.
Har i et par år boet i Holbæk og 
Hørve. Købte for 4 år siden, et 
hus midt i Egebjerg, som bliver 
renoveret i 
fælleskab med 
kæresten. 
Selvstændig med 
eget tømrerfi rma.

Søren Moses
Ny formand, 54 år. Har boet 25 
år familien på Næbbevej.
Arbejder som leder i Holbæk 
Kommune. Ønsker “at under-
stø  e og koordinere de mange 
gode ini  a  ver, der 
er i gang. Med de 
mange engagerede 
folk, kan det kun 
blive sjovt.”

Fanny Villadsen 
25 år. Ansat ved Odsherred 
Forsyning, som leder af Kunde-
service og Kommunika  on. 
Bor med Chris  an, der er 
uddannet Struktør, i et hus i 
Strandhusene. 
Bor her fordi “natu-
ren er fantas  sk, 
kulturlivet er rigt og 
her vrimler med 
engagerede mennesker.“

Mød dit nye BylaugMød dit nye Bylaug



Egebjerg Pensionis  orening Egebjerg Pensionis  orening 
Afholder generalforsamlingAfholder generalforsamling

Egebjerg Pensionis  orening 
a  older generalforsamling i 
Egebjerg Kultur- og forsam-
lingshus  rsdag den 14. april 
kl. 12:30.

E  er generalforsamlingen 
serveres smørrebrød med 1 øl 
eller vand  l 70 kr. 

Tilmelding  l Bente Møller 
eller undertegnede senest den 
7. april.

Evt. forslag skal være formand-
en i hænde senest den 7. april.
 
NB. Udfl ugt den 12. maj  l 
Sofi ero - mere herom senere.
 
Venlig hilsen
     Frede Hansen (fmd)
     og Egebjerg 
     Pensionis  orening



Nærværets vejNærværets vej
Søndagscafe den 12. april kl.14.Søndagscafe den 12. april kl.14.

Forfa  er og deba  ør Else Marie Kjerke-
gaard kommer og fortæller om at tabe 
sin tro, leve uden tro og vinde sin tro 
 lbage.

For Else Marie gik vejen  l troen via 
buddis  sk medita  onspraksis. En praksis 
hun idag har ført med sig  lbage  l 
kristendommen og genfundet i kristen 
sammenhæng. ?

Kom og hør hende fortælle om sin vej fra 
ateisme,  l en hindugruppe og
endelig via buddhismen  l kristendom-
men - i folkekirken og slu  eligt  l katoli-
cismen.

Else Marie prædiker ved
gudstjenesten kl. 14.00 som
indleder søndagscaféen, hvor vi også 
serverer kaff e og kage.



SamtalesalonSamtalesalon

Jeg er blevet inspireret af 
TV, hvor jeg så et indslag om 
samtale-saloner. 

Det er et forum for men-
nesker, som har lyst  l dybere 
samtaler end den almindelige 
“small talk” som vi o  e ople-
ver i mange sammenhænge.

Det går i al sin enkelthed ud 
på, at man mødes et par  mer 
om et på forhånd a  alt emne, 
sæ  er sig sammen i små grup-
per á 2-3 personer og taler 
sammen. 

Tirsdag den 5. maj kl 19.
Tirsdag den 5. maj kl 19.

Vi skal ikke blive enige, der 
er ikke noget facit, men bare 
ly  e  l hinanden og udveksle 
indsigter og synspunkter 
åbent og fordomsfrit.

Vi mødes første gang 5. maj kl 
19. Emnet kunne jo være fred, 
da det jo er befrielsesdagen.

Jeg håber at vi kan være i 
demokrateket, men jeg giver 
nærmere besked om sted.

     Kærlig hilsen
     Elaine Presco  



Foredrag omForedrag om
RosenmetodenRosenmetoden

Krop og sjæl er to sider af samme væsen. 
Vores følelser og sind afspejles i kroppen 
og påvirker vores holdning, bevægelse og 
udtryk.

De spændte muskler og det  lbageholdte 
åndedræt repræsenterer sider af dit liv, 
som ikke får lov at folde sig helt ud.

Rosenmetoden skaber bro mellem krop, 
åndedræt og følelser, løser op og sæ  er 
både krop og sjæl fri.

Tirsdag den 7. april kl. 19.30 i Iværksætt erhuset Tirsdag den 7. april kl. 19.30 i Iværksætt erhuset 
Tirsdag d. 7. april 19.30
IT-& Iværksæ  erhuset, Glostrupvej 13 D, 
1.sal, Egebjerg
Entre: 30 kr. Ingen  lmelding
Vel mødt!

     Kærlig hilsen
     Elaine Presco  



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 eller på 
demokrateket 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 - Marts

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

15          
6/4 - 10/4 2. påskedag Pitabrød m/fyld Burger Pasta m. kødsovs Pizza

16          
13/4 - 17/4 Madpandekager Smørrebrød Kylling Biksemad Pølsehorn

17          
20/4 - 25/4 Pitabrød m/fyld Fiskefilet Frikadeller Pasta m. kødsovs Pirogger

13          
27/4 - 1/5 Æggesandwich Frikadelleburger Boller i karry Pizza St. bededag

Ret til eventuelle ændrin f b h l



Så starter sæsonen i Egebjerg Tennisklub. Vi skyder den i gang i fællesskab med standerhejsning på banerne bag skolen.

Hvis vejret  llader forårsklargøring af banerne inden den 11. april, vil der også blive mulighed for at spille lidt på banerne.  
Alle, nye som gamle, er velkomne.
     Venlig hilsen 
     Peter Hagelund 
     og Egebjerg Tennisklub

Standerhejsning Standerhejsning 
i Tennisklubbeni Tennisklubben
Lørdag den 11. april kl.13.Lørdag den 11. april kl.13.



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 

Egebjerg og Omegns Bylaug
Søren Moses
tlf. 72366151
snm@holb.dk

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 

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

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

Fiskesø
Steff en 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 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 420 emailadresser- Nu er vi oppe på 420 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for majnummeret er den 20. april


