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Generalforsamling i Generalforsamling i 
Pensionis  oreningenPensionis  oreningen

Pensionis  oreningen a  older general-
forsamling i Egebjerg Forsamlingshus i 
Bondestuen. Hvis man har nogle forslag, 
skal de være formanden i hænde senest 
den 7. april 2014.    

E  er mødet serveres smørrebrød med 1 
øl/vand  l 70,- kr. per deltager 
Tilmelding skal ske senest den 7. april 
2014  l Rosemary Willows tlf. 59 25 31 01 
eller Bente Møller tlf. 59 31 04 01. 

Venlig hilsen
Pensionis  oreningens bestyrelse

Tirsdag  den15. april kl.12.30 i Egebj erg Forsamlingshus

Rett  else:
Bemærk datoen

15. april



Fælleskøkkenhaven Fælleskøkkenhaven 
springer ud...springer ud...

Udover at det er skønt at se det hele vokse 
og senere høste og spise egen avl, så har vi 
det super hyggeligt og får snakket om alt mel-
lem himmel og jord.... når vi går i haven.

Det bedste er, at vi lærer nye borgere fra 
Egebjerg og omegn at kende;)

Dere  er mødes vi på følgende dage:
SØNDAG I LIGE UGER kl. 10.00
TORSDAG I ULIGE UGER kl. 19.00

Selvom man måske ikke kan møde op på 
den første dag, så er man meget velkommen 
 l at komme når man har mulighed for det.

Det koster kr. 50,- pr. familie for en hel 
sæson.
Vi glæder os  l at se jer. 
     Vinni Holst
     Kløvers  en 8
     Egebjerg
     tlf: 50 60 91 88

Der er forår i lu  en og det spirer frem over-
alt i haver og på marker. Vi i fælleskøkken-
haven vil gerne invitere alle  l at dyrke 
vores fælleskøkkenhave som ligger bag 
tennisbanerne på skolen.

Sidste år dyrkede vi kartofl er, gulerødder, 
rødbeder, porrer, krydderurter og mange 
andre spændende grøntsager.

Første møde lørdag den 5. april kl.12Første møde lørdag den 5. april kl.12

Kom og hør mere på det første møde i 

fælleskøkkenhaven lørdag den. 5 april 

kl.12. Vi skal snakke om, hvad vi gerne 

vil dyrke i køkkenhaven. Jeg medbring-

er kaff e og kage. Mødested ved haven!



Livskæntring Livskæntring - foredrag- foredrag
Foredrag med Jane Bodholt Svendsen den. 27. marts kl. 19. på skolen

Bogen beskriver, hvordan familien 
kom gennem den krævende  d med 
genoptræning og fokus på de små  ng. 
- Frem  l i dag hvor Kristoff er går i 
gymnasiet og kan det meste.

Til fordraget vil 
Jane fortælle 
om sine 
oplevelser 
og om sine 
overvejelser 
om kriser og 
om at blive 
forfa  er. 

Ønsker man 
at købe 
bogen, kan den fås  l foredraget 
eller man kan bes  lle den på: 
www.janebodholtsvendsen.dk

Til foredraget serverer vi kaff e og 
kage  l 25,- 

Tilmelding  l Helena Havbyn på
tlf. 26 71 66 26 eller helena@havbyn.dk

Den 11. februar på treårsdagen for 
præstøulykken udgav vores lokale Jane 
Bodholt Svendsen en bog om sine 
oplevelser i kølvandet på ulykken, hvor
Janes søn var blandt de hårdt ramte. 

Nu på torsdag
Nu på torsdag



Bylauget er en bredt 
sammensat størrelse 
bestående af ældre og 
yngre,  lfl y  ere og 
indfødte, pendlere og 
lokale erhvervsdrivende, 
økologer og konven-
 onelle.

Sammen arbejder vi for at 
varetage områdets inter-
esser 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.

Vi lever et forholdsvis s  lle 
liv bag kulisserne, men her 
har du en chance for at 
møde os.

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 spænende  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.



Mød dit BylaugMød dit Bylaug

Søren Moses
53 årig familiefar fra Abildøre.
Arbejder i Holbæk Kommune, 
som leder inden for unge-
området. Har  dligere været 
ak  v i skolebestyrelsen.
“Jeg har længe 
gerne villet 
engagere mig igen, 
og nu er lejligheden 
kommet.”

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.

Morten Hylleberg
Ini  a  vrig halm-
bygger fra Fri og Fro med en 
for  d i landbruget. Morten 
er en dyg  g netværker, ak  v i 
cykels  gruppen og ELV. Elsker at  
cykle og spille trompet.

Jane Svendsen
Idérig fri- og e  erskolelærer og 
nyslået forfa  er. Holder af den 
rummelige kultur i området. 
Bor på et mindre landsted,  
holder får og brænder for at 
udvikle turis-
men.

Je  e Aalling
Erhvervskvinde med ben i 
næsen. Den ene halvdel af 
Sidinge Gårdbu  k. Oprindeligt 
pædagoguddannet sønderjyde.



Standerhejsning iStanderhejsning i
Egebjerg TennisklubEgebjerg Tennisklub

Velkommen  l standerhejsning i 
Tennisklubben søndag den 13. april 
kl. 12.00. Alle er velkomne!
 
Egebjerg Tennisklub er en hyggelig 
lille mo  onsklub, som har plads  l 
fl ere medlemmer. 

Vi er ca. 25 som spiller og hygger 
- og kon  ngentet er nok landets 
laveste:
Seniorer (fra 18 år): 350 kr/år
Børn og pensionister: 125 kr/år.

Søndag den 13. april kl.12. ved banerne bag skolenSøndag den 13. april kl.12. ved banerne bag skolen

Kontakt kan re  es  l
Formand Leif Jensen
tlf. 59 32 89 20 
- eller undertegnede.

Venlig hilsen
     Kasserer
     Peter Hagelund
     tlf. 59 32 88 03



Har du ideer  l Har du ideer  l 
årets Egebjergfest ?årets Egebjergfest ?

Har du idéer  l og meninger om, 
hvordan Egebjergfesten skal se ud i 
år? 

Ringridning i hovedgaden, Picnic på 
sandskredet eller grill og dans på sko-
len? Ja mulighederne er mange, men 
uanset modellen, så skal der nogle 
friske folk  l at arrangere festen. Så 
hvis du gerne vil have indfl ydelse på 
og bidrage  l, at vi får en rig  g dejlig 
fest igen i år, så hører jeg gerne fra 
dig.
Venlig hilsen 
     Lisbeth Rahm
     tlf. 59 31 01 07 
     el. 50 39 68 03
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Gymnastik-Gymnastik-
        opvisning  opvisning

Kom og vær en del af afslutningen 
på denne sæson. 
Vi viser, hvad vi har arbejdet med 
på de forskellige hold. - Fra de 
små Bubbibjørne  l det store 
springhold. Dørene åbnes kl. 1315

Nu på lørdag den 22. marts kl.14.00 
i Forsamlingshuset 

Vi glæder os  l at se jer.
Venlig hilsen 
     formand
     Louise Bendixen
     tlf. 30 83 70 65
     louisebendixen@yahoo.dk



-Den 09. april 18.30-22. i Egebj erg Forsamlingshus-Den 09. april 18.30-22. i Egebj erg Forsamlingshus
Geopark foredrag og debatGeopark foredrag og debat

Foredrag og idéudvikling i forbindelse med 
Geopark Fes  val 26.-29. juli 2014

Hvad er Odsherred Geopark, og er der noget 
særligt ved geoparken det sted, hvor du bor? 
Hvad kan vi som lokale ’bruge’ geoparken  l? 
Og hvad er nu det med Geopark Fes  val 2014?

Hele Odsherred er en geopark, også der hvor 
du bor. Derfor tager naturvejleder Jørgen Stoltz 
og medarbejdere fra Geopark-sekretariatet på 
rundtur i hele kommunen og 
fortæller om, hvad der er særligt 
ved geoparken i netop dit 
lokalsamfund.

Derudover vil der også være en  mes 
 d sat af  l at udvikle idéer  l, hvordan 

dit lokalsamfund kan bidrage  l Geopark 
Fes  val 2014, samt hvordan geoparken 
kan bidrage  l at skabe arbejdspladser og 
økonomisk udvikling lokalt.

Alle møderne varer fra klokken 18.30  l 
22.00. Der serveres kaff e, te, vand og hånd-
madder undervejs. Det er gra  s at deltage, 
møderne er åbne for alle, og du behøver 
ikke at  lmelde dig.

Har du spørgsmål  l arrangementet, så 
kontakt medarbejder Ole Hilden fra 
Geopark-sekretariatet på 60 70 51 75 
eller på olehi@odsherred.dk.



Trolska Polska Trolska Polska 
koncert i Fri og Frokoncert i Fri og Fro
-Søndag den 27. april kl.15. i Fri og Fros -Søndag den 27. april kl.15. i Fri og Fros 
kommende fælleshuskommende fælleshus

Kære Egebjerg borgere,
Søndag d. 27 april fejrer vi i Fri og 
Fro det troldske forår med en Trolska 
Polska koncert med Middagsfest og 
muligvis ildshow som afslutning på 
den troldske e  ermiddag og a  en.

Vi vil gerne invitere jer med fra kl. 15
Ingen  lmelding er nødvendig, 
Adgangsbille  en er en madret  l 4-5 
personer (el. kage, dessert el. andet), 
egne drikkevarer og eget service. 
Koncerten forgår i vores kommende 
fælleshus midt i Fri og Fro.

Skulle nogen af jer have troldsk forårs-
glæde og energi  l at hjælpe  med 
forberedelser, så meld jer gerne  l 
arbejdsgrupper/opgaver, så  vi får en 
skøn fest !  

Opgaver kunne være f.eks. Op-
pyntning, indbydelsesplakat, bordar-
rangering, mad/forårs-toastmaster 
(bare et forslag), opvask arrangør, 
oprydnings koordinator, stemningskon-
sulent, ansigtsmaler, trold, el. andet 
I kunne se/have lyst  l - som festen 
kunne bruge ; ) 

Er I friske på at hjælpe med en opgave, 
så mail  l hyldemor@yahoo.dk og 
fortæl hvilken opgave I gerne er med 
i/står for.

Kom gerne kl. 15, da vi skal have pla-
ceret maden og folk før bandet går på 
15.30.

Varme forårshilsner, Fri og Fro´erne.
     og Poula Line Schmidt
     hyldemor@yahoo.dk

Trolska Polska er et folkband 
bestående af seks dyg  ge musikere.

De har  lbudt at 
spille gra  s for 
Fri og Fro og 
Egebjerg.

Se dem her:
h  p://www.youtube.com/
watch?v=3ahMrq7rT8k



Igennem de sidste halvandet år, har 
Egebjerghalvøens borgere arbejdet 
ak  vt for at gøre området  l et dej-
ligere sted at leve.

En af opgaverne i den forbindelse er 
at fortælle om områdets muligheder, 
så vi kan få fl ere  lfl y  ere. 

Os der bor her kender  l den fantas-
 ske natur, de gode naboer, 

de trygge, kompetente ins  tu  oner 
og det engagerede foreningsliv som 
området byder på. 
- Men det er en velbevaret hemme-
lighed for mange og det er en skam.

Lørdag den 5. april holder 
Egebjerg  lfl y  erdag, hvor vi viser 
byen frem  l alle, der overvejer at 

fl y  e her  l. 

Vi har brugt en del kræ  er og penge 
på annoncering på facebook og på bo-
ligsiden.dk og sidst, men ikke mindst, 
arbejder vi målre  et på at komme i 
a  enshowet en af dagene op  l. Så 
må vi se om det bærer frugt.

Vi håber, at du har mulighed for at 
bakke op om arrangementet på de 
måder der passer dig: Kom og se Ege-
bjerg skoles udeundervisning. Fortæl 
dem du kender om arrangementet. 
Sørg for at dit hus  l salg bliver frem-
vist på dagen. Ryd op i forhaven! 

- Eller henvend dig  l tovholder Helle 
Vibeke Petersen og hør om der er 
noget du kan hjælpe med på dagen.

Det er en ny type arrangement, så 
det er ikke  l at sige om der kommer 
fem eller fyrre interesserede.

Vi vil vokseVi vil vokse
Flere indbygg ere giver mulighed for et  rigere lokalt liv.

- Men man får som bekendt ikke no-
get for ikke at prøve. 
Uanset hvad glæder vi os  l en festlig 
dag i området.

Venlig hilsen 
Egebjerg og Omegns Bylaug 
& gruppen for øget bosætning

På næste side kan du se opslaget 

for arrangementet den 5.april.

Hvis du kender nogen der 

overvejer eller burde over-

veje at fl y  e  l Egebjerg, så 

sørg for at de ser opslaget.



Lørdag den 5. april holder Egebjerg 
i Odsherred  lfl y  erdag. Du har 
mulighed for at se en række af byens 
ins  tu  oner og huse  l salg eller leje. 
Her er et overblik over, hvad du kan 
opleve.

Dagins  tu  oner
Skolen holder lørdagsskole, hvor du 
kan få et indblik i skolens udeunder-
visningspraksis.
Børnehaven åbner deres lokaler og 
svarer på spørgsmål. 
Dagplejen vil også være repræsenteret.

Erhverv
I det kommende år bliver der opre  et 
kontorfællesskab og iværksæ  erhus. 
Se lokalerne og snak med nogle af 
ini  a  vtagerne.  
Vil du se vores maskinfabrik er der 
også mulighed for det.

Åben skoleÅben skole

Åbne huse Åbne huse 
 l salg eller leje l salg eller leje

Åbent Åbent 
Iværksæ  erhusIværksæ  erhus

Åbent Åbent 
ForsamlingshusForsamlingshus

Boliger
Både boliger  l salg og leje fremvises i 
løbet af dagen rundt i området.

Mød op
Mød op på skolen mellem 10. og 13.
Egebjerg og omegns bylaug er vært 
med kaff e, kage og informa  oner om 
området.

Vil du vide mere om Egebjerg og 
arrangementet kan du fi nde os på 
www.egebjergonline.dk eller kontakte    
Helle Vibeke Petersen, der er tovhold-
er på arrangementet. tlf.: 33 22 86 58
     

Overvejer du at fl y  e?Overvejer du at fl y  e?
Så giv os lov til at vise dig vores  by og område



Åben skoleÅben skole



  
Egebjerg Skole og SFO åbner dørene! 
Program 
1. lektion 9.00 – 9.45 
Fælles morgensang  
– Musikoptræden ved Musikskolen og Thomas 
2. lektion 10.00 – 10.30 
Undervisning 
3. lektion 10.30 – 11.00 
Mere undervisning 
Frokosttilbud til alle - tilberedt af elever fra ældste gruppe og 6. kl. 

Lækker Egegryde med økokød købt hos Frenderup Gård 
og grønt sponsoreret af Sidinge Gårdbutik  
10,- for børn og 15,- for voksne 
4. lektion 11.45 – 12.15 
Undervisning 
5. lektion 12.30 – 13.00 
Fælles afslutning i aula 

Vi glæder os til en super hyggelig skoledag 
- Og gør opmærksom på mødepligt for alle elever – som holder fri fra skole mandag d. 31. marts 

Dagen vil være delt 
op i kortere lektioner 
end normalt, så I kan 
nå at se lidt af alt det 
gode vi tilbyder 
eleverne. 

Alle fag dækkes ind 
og vi er – som altid – 
både inde og ude. 

Kom og stil spørgsmål til 
Borgmester Thomas 
Adelskov som stiller op til 
spørgetime i frokostpausen 



GF i Slowfood Odsherred GF i Slowfood Odsherred 
og visning af og visning af “seeds of  time”“seeds of  time”

 
kl. 12 
Begynder vi dagen i cafeen med 
Mar  ns lækre tapas-tallerken 
med enten vegetar/fi sk eller kød 
 l 100 kr. 

– du skal ved  lmeldingen 
nævne, hvilken tallerken du 
ønsker. 

Kl.13.30 
er der generalforsamling, hvor 
Slow Food Odsherred giver kaff e 
og kage. 

Kl. 15 
viser vi fi lmen ‘Seeds of Time’, 
der varer 1  me 16 min.
Der er gra  s adgang.

Cary Fowler er en mand med en mission. En mis-
sion, der handler om at sikre fundamentet for intet 
mindre end jordens overlevelse i form af verdens 
mindste valuta: frø! 

Forskeren og den utræ  elige idealist Fowler har 
sat sig for at samle alle eksisterende kornsorter i en 
enorm ‘kornbank’ på den norske øgruppe Svalbard i 
Nordishavet før det er for sent. Og det kan det snart 
være. 

Som følge af en overbefolket jordklode og klima-
forandringer i form af tørke og oversvømmelser har 
vi allerede mistet vig  ge kornsorter. 

‘Seeds of Time’ er enkel i dens udtryk, men histor-
ien om Fowlers kamp er rørende og inspirerende.
 Filmen er produceret i USA i 2013.

I Vig bio den 29. marts kl.12.

Program

Generalforsamling       i Vig Bio med visning af 
den prisbelønnede fi lm ‘Seeds of Time’.

 
Kom gerne med en  lmelding om, 
hvad du deltager i på 
slowfoododsherred@gmail.com 
eller SMS  l 51224091 inden den 
23. marts.

Se dagsorden for generalforsam-
lingen på vores hjemmeside:
www.slowfoododsherred.dk

Seeds of  time



På besøg hos På besøg hos 
Pinsemenigheden i RoskildePinsemenigheden i Roskilde
Udfl ugt søndag den.30 marts. Afgang 9.15 fr a kirkens p-pladsUdfl ugt søndag den.30 marts. Afgang 9.15 fr a kirkens p-plads

       Impact Church  
 siger om sig selv, - ”vi står  for 
klassisk kristendom i en nu  dig ud-
formning. Det klassiske betyder, at 
vi har samme udgangspunkt som de 
øvrige evangeliske kirker i Danmark og 
den øvrige verden. Vi bruger samme 
autoriserede bibeloversæ  else.

Vi prøver dog at ”pakke kristendommen 
ud”, så det, der siges i vores kirke, bliver 
forståeligt, så udenforstående kan for-
stå, hvad det kristne budskab handler 
om, og hvad Gud har at sige  l os i dag.

Som en del af vores Kirke og Kro, er vi 
nu i gang med at besøge de forskellige 
kristne kirkeretninger vi har i Dan-
mark.

Sidste gang var vi på besøg hos bap-
 stmenigheden i Tølløse, hvor vi blev

meget vel modtaget. Den 30. marts kl. 
9.15 går turen  l Pinsekirken i Roskilde, 
hvor vi deltager i gudstjenesten kl. 
10.30.

Vi tror på, at Guds ord, Bibelen, er 
sand og ufejlbarlig fra første  l sid-
ste side. Vi tror, at Bibelen skal være 
re  esnor og autoritet i vores liv.

Vi sæ  er livet over ”læren”. Vi holder 
fast ved de fundamentale ”sandheder” 
i Bibelen og tror på, at alle Guds lø  er i 
Bibelen gælder os på alle områder. 

Jesus er den samme i dag, som Han 
var, da Han levede på jorden
og gjorde mæg  ge tegn og undere.” 

E  er gudstjenesten spiser vi frokost 
på en kro. 
Tilmelding senest den 27. marts.  l 
Michael Nissen
på jmn@km.dk



Egebjerg MostEgebjerg Most

Nu skal fl askerne snart have 
e  ket og halskrave på og så skal 
de drikkes:-)

Egebjerg Brugs har sagt ja  l at 
forhandle mosten, hvorfor den 
gerne skulle være at fi nde på 
deres hylder senest  l påske.  

Venlig hilsen Henrik Højland, 
Egebjerg Sa   & Kra   en ak  vitet 
under ELV.

Det startede som en vild idé, men 
som så o  e før i Egebjerg blev 
den  l virkelighed fordi alle var 
med på idéen.....

I e  eråret 2013 bugnede frugt-
træerne i haver og hegn med store 
fl o  e sa  ige æbler. Æbler som for 
manges vedkommende ville gå  l 
spilde! - derfor var det fristende 
at samle æblerne sammen og lave 
en Egebjergmost. 

Fli   ge hænder fi k  samlet ca. 
2 tons æbler fra velvillige do-
norer. Sidinge gårdbu  k har s  llet 
presse, kølerum, produk  onsap-
parat og knowhow  l rådighed for 
projektet, som dermed kunne re-
aliseres og råvarerne blev forædlet 
i januar 2014. 

Nyt ELV initiativ på trapp erneNyt ELV initiativ på trapp erne EG
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I år er temaet : kunst i vores by.
I fællesskab laver vi et stort fl ot relief og 
et spændende murværk i samarbejde med 
keramiker Mar  n Nybo fra Muld plus Guld 
i Nykøbing.

Derfor inviterer vi alle borgere i Egebjerg 
og omegn  l fælles arbejdsdage d. 26. april 
og d. 16 maj 2014 Sæt kryds i kalenderen 
allerede nu og hold øje med næste Egeblad, 
hvor der kommer mere informa  on.

Vi kan dog allerede nu røbe at arbejdsop-
gaverne bliver : bygning af mur, lave relief, 
træfældning, havearbejde og indsamling af 
skrald. - Så der er brug for alle.

Foråret  nærmer sig og det  gør  
byforskønnelsen også.

Vi glæder os. Venlig hilsen 
    Giske Kira Harrig
    og byforskønnelsesholdet
     giske.harrig@gmail.com

Egebjerg Egebjerg 
byforskønnelse 2014

Sæt kryds 

ved arbejdsdage

den 26. april 

og 16. maj



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 - April

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

14          
31/3 - 4/4 Madpandekager Lasagne Brændende 

kærlighed Pasta m. kødsovs Pizza

15          
7/4 - 11/4 Pitabrød m/fyld Smørrebrød Frikadelleburger Wok Pølsehorn

17          
21/4 - 25/4 Påskeferie Madpandekager Smørrebrød Lasagne Pirogger

18          
28/4 - 2/5 Pitabrød m/fyld Pasta m. kødsovs Lasagne Burger Pizzasnegle

Ret til eventuelle ændringer forbeholdes



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 87 44 / 26 80 87 44 
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 
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 Kira Harrig
tlf. 30 22 02 97
giske.harrig@gmail.com

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

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 394 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for Maj-nummeret er den 18. april


