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FoForedrag om redrag om SidesporetSidesporet
Den 10. marts kl.19. i iværksætt erhuset 
Lokale skaber arbejdspladser, 
Kultur og fr itidstilbud 

Vidste du at en lang række af Holbæks 
kultur  lbud er drevet af foreningen 
Sidesporet? Biografen, skøjtebanen, 
Musikcaféen, Hotel Sidesporet, Det 
tyrkiske bad, Klatreparken og fl ere andre 
ini  a  ver.

Det glæder vi os  l at høre meget mere 
om, når Kasper Lomholdt, der er sidespo-
rets daglige leder kommer og fortæller 
om alle de mange spændende ak  viteter 
de har fået stablet på benene igennem de 
sidste mange år. 

Ak  viterne har skabt mange arbejdsplad-
ser, kultur og fri  ds  lbud og har kort sagt 
gjort Holbæk  l en bedre by for alle byens 
borgere.

Kom og lad dig inspirere af historien og 
mon ikke vi kan slu  e af med en snak om 
hvad vi kan gøre i vores lokalområder.

Foredraget er gra  s. 

Der kan købes kaff e og kage  l rimelige 
priser.

Med venlig hilsen    
Odsherred IT- og Iværksæ  erhus.

Odsherred It- og Iværksæ  erhus er et samarbejde mellem 
Odsherred kommune og  frivillige fra Egebjerg Landsbyvirksom-
hed (ELV).

Huset ligger i Egebjerg 7 km øst for Vig og 10 km syd for 
Nykøbing Sj. Vi glæder os  l at se dig på:

Glostrupvej 13D, Egebjerg, 
4500 Nykøbing Sj.



MadklubMadklub
- med pensionist foreningen

Pensionis  oreningen har i  begyndelsen af 
2016 startet en gør-det-selv-Madklub, hvor 
vi sammen frems  ller et dejligt varmt mål  d  
og selv fra gang  l gang planlægger menuen 
for næste sammenkomst.

Vi  mødes  rsdag formiddag kl. 10.  l en kop 
kaff e, og starter dere  er frems  llingen af 
mål  det, som nydes kl. ca. 12.
Overskydende middagsrester fordeles i med-
bragt emballage.

Maden frems  lles  l MEGET rimelig pris.
Interesserede kan henvende sig  l Rosemary 
eller forsamlingshuset.
    
Med venlig hilsen 
Pensionis  oreningen



Generalforsamling iGeneralforsamling i

Egebjerg Kultur- og Egebjerg Kultur- og 
forsamlingshusforsamlingshus

Tirsdag den 15. marts 2016  kl. 19.00
Dagsorden ifl g. vedtægterne. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før - i skri  lig form. 
(Der serveres kaff e, te, øl, vand og en franskbrødsmad)
Alle er velkomne.

         Med venlig hilsen 
         Bestyrelsen og 
         Karl O  o Nielsen, fmd

Kom til generalforsamling



Del din søndag Del din søndag 

- søndag den 13. marts kl.10.- søndag den 13. marts kl.10.
- Så går Egebjerg sogn på gaden for at 
samle ind  l kvinder og børn på fl ugt ved 
Folkekirkens Nødhjælps årlige Sogneind-
samling.

Når krig og konfl ikter driver millioner af 
mennesker på fl ugt, når oversvømmelser 
forårsager død og ødelæggelse, eller når 
langvarig tørke fører  l sultkatastrofe, ram-
mes kvinder og børn hårdest.

Vores indsamling i år søndag den 13. marts 
har et særligt fokus på verdens fa   gste 
kvinder. 

DEL din søndag med verdens fa   gste 
kvinder og meld dig som indsamler. Der er 
akut brug for din hjælp.
80% af verdens næsten 60 mio. fl ygtninge 
er kvinder og børn. Når samfund bryder 
sammen og kvinder og piger tvinges på 
fl ugt, er de meget sårbare.

Familien og de netværk, som gav tryghed 
hjemme i lokalsamfundene, er brudt sam-
men. Familier er spredt og klaner brudt op, 
og kvinder uden familiens besky  else er i 
stor risiko for voldtægt og andre former for 
vold. 

Også i fl ygtningelejrenes rela  ve sikkerhed 
er kvinder og piger sårbare. I en fl ygtninge-
lejr er man fange i sit eget liv. Alt sæ  es 
på pause, og det eneste, man kan gøre, er 
at vente. Vente på løsninger på konfl ikter, 
man ingen indfl ydelse har på. Konfl ikter, 
der måske slet ikke er udsigt  l løsning på 
overhovedet.

Ønsker du at være indsamler,
så kontakt Michael Nissen på 
tlf. 59 32 81 99.

                 Venlig hilsen Egebjerg Kirke



Generalforsamling i Slow Food 2016 og 
teaterfores  llingen Babe  es gæstebud 
(gra  s).
 
Vi begynder klokken 17.30 med general-
forsamling. E  er generalforsamlingen er 
der mulighed for at købe en por  on dejlig 
vintersuppe med brød (30Kr) og diverse 
drikkevarer. 
 
Klokken 19. har vi været så heldige at 
lokke skuespiller Anders Ahnfelt-Rønne  l 
Odsherred for at spille solofores  llingen 
Babe  es Gæstebud af Karen Blixen.

Egentlig var det vores intension at vise 
Gabriel Axels fi lm, men da muligheden for 
at høre Karen Blixens vidunderlige historie 
genfortalt af Anders Ahnfelt-Rønne, som 

Slowfood OdsherredSlowfood Odsherred
Generalforsamling
og teaterfores tilling
Onsdag den 9. marts kl.17.30 
i pakhuset 

spiller historien oplevet 
af General Löwenhielm,
 så slog vi  l og forærer 
denne oplevelse  l 
Slow Foods medlemmer 
og sympa  sører. 
Der er gra  s adgang og alle er velkomne.
 
I pausen er der mulighed for at købe kaff e 
og småkager. Tilmeld dig gerne på 
slowfoododsherred@gmail.com, så der en 
suppe nok.
 
Vel mødt  l en festlig a  en. 

     Venlig hilsen 
     Rie Boberg og 
     Slowfood Odsherred

Dagsorden 

Valg af ordstyrer, referent 
og stemmetæller.

Formandens beretning

Kasserens beretning

Fremlæggelse af foreningens 
reviderede regnskab med besty-
relsens forslag  l et kommende 
års budget.

Indkomne forslag

Forslag  l ak  viteter i det kom-
mende år.

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
(3 medlemmer i lige år: Vibeke, 
Ann og Mogens, der ikke kan 
genvælges, da han har siddet 
i tre omgange), Ann og Vibeke 
genops  ller.

Valg af suppleanter: Sigga genop-
s  ller. Vi kan have rig  g mange 
suppleanter, som o  e er en ak  v 
del af bestyrelsen, så har du lyst  l 
at være med, er du meget velkom-
men.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt



Egebj erg Egebj erg 
behandlerlokalebehandlerlokale

Elaines Kropsterapi
Elaine Presco   er uddannet 
Fysioterapeut, Kraniosakral terapeut og 
Rosenterapeut

Rosenterapien arbejder med sammen-
hængen mellem muskelspændinger, 
åndedræt og følelser. Det er meget blid 
behandlingsform, hvor små påvirkninger 
går dybt i kroppen, hvor gamle mønstre 
slippes.

Elaine arbejder også med Kranio sakral 
terapi.

Kontakt: 
www.elaineterapi.dk
tlf.: 60 83 59 04

Ellebæk Terapi
Lene Chris  ansen er kranio sakral ter-
apeut.

Kranio sakral terapien er en meget blid 
behandlingsform, som hjælper krop og 
sind  l at genfi nde sin naturlige balance. 

Den virker på en lang række lidelser 
blandt andet stress, muskel- og ledsmert-
er, hovedpine og piskesmæld.
Behandlingen er meget afspændende og 
afslappende

Kontakt: 
www.ellebaekterapi.dk
tlf.: 29 25 83 33

MB-li  ing
Mariann Borg  lbyder blandt andet 
Japansk li  ing og  betansk nakkemassage

Japansk li  ing er en form for ansigts-
zoneterapi, hvor spændinger i ansigtet 
opløses og resulterer i et ansigt der ser 
yngre ud og velvære for hele kroppen.

Behandlingen er meget behagelig. 

Kontakt: 
www.mb-li  ing.dk
tlf.: 21 43 06 74

Trænger du  l hjælp med smerter, 
træthed eller spændinger, så skal du 
vide at Egebjerg har fået et behand-
lerlokale i iværksæ  erhuset. 
- med tre dyg  ge behandlere. 
Her er lidt om hvad de  lbyder.



 Stift ende Generalforsamling  Stift ende Generalforsamling 
 i forsamlingshuset   i forsamlingshuset  
Tirsdag den 1. marts kl. 19.Tirsdag den 1. marts kl. 19.

Egebjerg Egebjerg 
BrændevinslaugBrændevinslaug

Laugets formål er at skabe et 
fornøjeligt, ubureaukra  sk interesse-
fællesskab, hvor poli  k og religion 
aldrig kommer på dagsordenen. :-) 

Vi skal i stedet hygge os med at dele 
den viden vi har om vores fælles 
interesse, kryddersnapse.

Sammen skal vi tage ud i naturen og 
samle urter  l formålet, evt. medbrin-
ger vi madkurven på sådanne ture.

 Vi vil endvidere a  olde nogle af-
tener i forsamlingshuset, hvor vi kan 
dele af hinandens erfaringer.

Vi vil derfor gerne indkalde 
interesserede  l en s   ende samling 
i forsamlingshuset.

Yderligere oplysninger fås hos 
Eva Bløcher    21 14 27 83. 
Torben Møngaard   23 31 26 55 eller 
Lars Christensen    21 92 18 57

Vi ses  l en hyggelig a  en, hvor det er 
 lladt at medbringe en smagsprøve 

på sine frembringelser.

Hilsen Eva, Lars og Torben



Rasmus Nøhr koncertRasmus Nøhr koncert
Sæt kryds allerede nu...Sæt kryds allerede nu...

Hej alle.. :-)
Vi kan nu offi  cielt afsløre datoen for vores sommer-
arrangement. Datoen bliver lørdag d. 25 juni. 

Uden at ville afsløre for meget, kan I roligt glæde jer, 
for koncerten har fået vokseværk :-) Derfor kom-
mer der i år fl ere navne på programmet og ikke kun 
Rasmus Nøhr. 

Men han kommer jo selvfølgelig også ;-) 
- Og selv om programmet bliver udvidet, bliver det 
stadig fuldstændigt gra  s at deltage, nøjag  gt ligesom 
sidste år. 

Så sæt kryds i kalenderen allerede nu, for det her 
bliver en fest I helt sikkert ikke vil gå glip af. Vi vil 
løbende komme med forskellige opdateringer på face-
bookgruppen og i Egebladet.

Med venlig hilsen    
Jesper Lynge Petersen, Charlo  e Jensen, Anja Hornebo 
Jensen, Jesper Lindemann, Kasper Algren og Lars 
Schønning

Danmark Dejligst er ikke kun
men også ak  viteter rundt o



Vi er glade for at kunne fortælle jer, at Nord-
skolen har ansat S  ne Heskiassen som leder for 
børnehave, klub og SFO i Egebjerg. 

Vi ser frem  l samarbejdet og håber, at S  ne 
vil fi nde sig godt  lre  e i sin nye s  lling hos os. 
S  ne begynder den 1. marts 2016.  

Venlig hilsen
Anders Lausten Ohlsen, Skoleleder

Ny pædagogisk leder for Ny pædagogisk leder for 
SFO og BørnehaveSFO og Børnehave



Egebjerg kirke glæder sig  l at få 
besøg af skolens børn, og sam-
men arbejde med nogle af påskens 
centrale fortællinger.

Det vil ske i form af en påskevan-
dring, som Caroline Højland vil stå 
for. Dvs. en form for rollespil, hvor 
alle, både børn og voksne, bliver 
udstyret med kostume og rekvisit-
ter. På vandringen gennemspilles 
påskens begivenheder med brug af 
alle sanser. 

Alle er velkomne - også voksne, 
der har lyst  l at deltage.

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

Caroline Højland er  l 
daglig kirke - og kultur-
medarbejder ved Tveje 
Merløse Kirke. 
...Og så er hun forælder 
på Egebjerg Skole.

Påskevandring i kirkenPåskevandring i kirken
Onsdag den 2. marts kl.12.30 i Egebj erg Kirke



Akut-teamAkut-team - Når  nøden er størst, er hjælpen 
kommet  nærmere.

Så har Egebjerg og Omegn fået et hold 
uddannede akuthjælpere, der kan træde  l 
inden ambulancen når frem.

Her er lidt informa  on om Egebjerg og 
Omegns kommende 112 akuthjælpere. 

Vi er 8 uddannede 112 Akuthjælpere med 
uddannelsesbevis fra region Sjællands 
Præhospitals center. 

Vi er endnu ikke i ak  v tjeneste, da vores 
akutskab endnu ikke er kommet op. 

Planen er at det skal sæ  es op foran sko-
len. Vi forventer at de  e sker inden for de 
næste par uger, og at vi kort here  er kan 
komme i gang. 

112 Akuthjælpere arbejder frivilligt i det 
omfang der er os muligt. Vi sendes ud ved 
112 opkald fra borgere i nærområdet, hvor 
det vurderes fra alarmcentralen at vi vil 
have gavnlig og/eller livreddende eff ekt, 
inden ambulancen når frem.

Vores aku  aske indeholder bla hjertestar-
ter, diverse forbindingsmaterialer, reme-

dier  l brandsårsbehandling, allergiske 
reak  oner, blodprop i hjertet, ilt osv. 

Vi har naturligvis tavshedspligt. 
Hvis du har yderligerespørgsmål er du 
velkommen  l at kontakte mig.

Med venlig hilsen 
     Janne Winther, 
     Næs  ormand for det 
     kommende 112 akutberedskab.



Giv mig et årGiv mig et år
FOF-foredrag med Anne Laxholm 
mandag den 18. april kl. 19. 
i forsamlingshuset 

Mød verdensmester, danselærer, iværk-
sæ  er, ”Vild med dans” dommer og for-
fa  er Anne Laxholm – og hør foredraget 
– ”GIV MIG ET ÅR”. 

I sit foredrag, som er baseret på hendes 
netop udkomne bog ”Giv mig et år” 
fortæller Anne om sit begivenhedsrige liv 
i en verden af dans – en rejse, der bragte 
hende og hendes mand, Hans, fra Danmark 
 l England, fra  tlen som nordsjællands-

mester  l verdensmestre og først hjem  l 
Danmark 28 år senere.

Hun bere  er om nogle af de udfordringer, 
de mødte undervejs, ikke kun i dansekar-
rieren, men også livets øvrige aspekter, 
deriblandt partnerskab, ægteskab og rollen 
som iværksæ  ere i fi rmaet CHRISANNE.  

Foredraget giver et indblik i en elitesport-
skarriere på topplan, og sidenhen en rolle 
som medejer i et meget succesrigt og 
hur  gt voksende fi rma inden for dansein-
dustrien og dansestudiet Dance Academy 
Laxholm i Hørsholm.

Endelig vil Anne naturligvis også fortælle om 
sin rolle som en af dommerne i det pop-
ulære TV2 program ”Vild med Dans”, hvor 
hun har medvirket siden starten i 2005. 

Arrangementet a  oldes i Egebjerg Kultur- 
og forsamlingshus, den 18. april, kl. 19.00.  
Pris kr. 150,00.

Du kan  lmelde dig på 
www.fof-odsherred.dk, 
pr. mail på odsherred@fof.dk 
eller på tlf. 27 44 57 44

 Venlig hilsen 
 FOF-odsherred



Omlægning  l økologi?Omlægning  l økologi?
...Kursus for landmænd der overvejer...Kursus for landmænd der overvejer

Du indbydes hermed  l at deltage på et skræddersyet opfølgningskursus i 
forlængelse af dit omlægningstjek med Økologisk Landsforening i 2015. 

Vi har sammen med Odsherred Kommune sammensat et opfølgningskursus 
med en række
emner, som tager afsæt i dit og de andre kursisters konkrete produk  oner 
og ønsker.

MULIGE EMNER
• Generelle overvejelser og regelsæt ved omlægning fra konven  onel  l 
økologisk markbrug og husdyrbrug.
• Ua  larede spørgsmål før ”den store beslutning”.
• Netværksdannelse og øvelser sammen med øvrige kursister på holdet.
• Græsmarker med kløvergræsblandinger og lucernegræsblandinger, der 
sigter på marker/folde  l mobile hønsehuse og øvrige  erkræhold, heste, 
ammekvæg, får og frilandsgrise.
• Etablering af skovlandbrug med frug  ræer i samdri   med græssende dyr.
• Korndyrkning, dyrkning af proteinafgrøder, vindyrkning, grøntsager og 
gårdbu  k.
• Gødningsforhold, ukrudt, jordbehandling og jordens humusindhold.
• Er lokal afsætning en mulighed.

INDEN KURSET VIL VI GERNE BEDE DIG OM AT OVERVEJE FØLGENDE
• Hvad driver mig  l at blive økolog?
• Hvilken viden mangler jeg for at komme videre i mine overvejelser?

MÅL MED KURSUSFORLØBET
• Du bliver a  laret i dine overvejelser om at søge autorisa  on 
som økolog.
• Vi underviser i de faglige emner, som kursisterne ønsker.
• Du bliver en del af et netværk af ”økologer in spe”, som går 
med de samme overvejelser som dig.
• Du kan blive en del af det eksisterende Økonetværk Sjælland og 
kan deltage i og bidrage  l de kommende arrangementer.

PRAKTISK OMKRING KURSET
• Kursusforløbet vil blive a  oldt tre fortløbende uger, i  dsrum-
met klokken 17-21 i marts måned 2016: onsdag den 2. marts // 
onsdag den 9. marts // torsdag den 17. marts.
• Undervisere: Bjarne Hansen og Steen Nørhede, begge 
økologikonsulenter
• Vi forventer et deltagerantal på 15-20 kommende økologer.
• Det er gra  s at deltage –  l gengæld er der god undervisning, 
kursusmaterialer og forplejning på kursusforløbet.

Kurset fi nder sted i Odsherred Iværksæ  erhus i Egebjerg 
Tilmeldingsfrist senest fredag den 26. februar  l Ane  e Friis fra 
Odsherred Kommune: annfr@odsherred.dk // mobil 5144 9780

På gensyn  l et frugtbart og indholdsrigt kursusforløb.
hilsen Økologisk Landsforening og Odsherred Kommune



Åben balladegruppe Åben balladegruppe 
i Egebjergi Egebjerg

Mandag d. 7. september starter en ny gruppe op i Ege-
bjerg:  En åben balladegruppe, hvor vi mødes en gang 
om måneden og arbejder med gamle danske ballader. 
Alle er velkomne.

Ballader er historier, som fortælles mens man synger og 
danser. Denne måde at være sammen på - om historier, 
sang og dans - eksisterer mange steder i verden, og har 
også været en levende tradi  on i Danmark. 

Den udspringer af folkekulturen, hvor balladerne har 
været brugt som en skabende måde at være sammen på, 
som en styrkelse af fællesskabet. 

Balladerne har været brugt  l at opmuntre, trøste og 
 l at give råd og vejledning. De kan synges på mange 

forskellige måder, som solosang, fællessang,  l forskellige 
kædedanse eller som en s  lle sangballade, hvor der ly  es 
uden dans.

Ideen med den Åbne Balladegruppe er, at vi mødes 
den første mandag i måneden og arbejder og eksperi-
menterer med forskellige ballader. Jeg vil inspirere og 
formidle tradi  onen  l at starte med, og tanken er, 
at I andre med  den selv kan byde ind med ballader, 
som I lærer undervejs.

Der er ingen krav  l at have sunget før. Blot skal man 
have lyst  l at åbne sin stemme op sammen med 
andre og at kaste sig ud i kædedans.  

Sted: Åben balladegruppe foregår i Giskes fantas  ske 
8-kantede hus, som giver den perfekte ramme og lyd 
 l sangen: Under himlen 11, 4500 Nykøbing sj.

Tid: Mandag d. 7. marts kl. 19.00-21.30 (og den første 
mandag i månederne fremover)
Tilmelding: Sms eller ring gerne  l Malene, hvis du 
kommer: 40 57 97 31. 
Deltagelse er gra  s og det bliver ikke kedeligt!
Venlig hilsen Malene Friis Madsen

Om mig: Jeg har sunget bal-
lader, siden jeg som 12 årig 
blev introduceret  l det på 
Folkekulturværkstedet Broby 
Gamle Skole, hvor musikere, 
sangere, dansere og forskere i 
årevis har mødtes og arbejdet 
med at genopdage og forny 
den gamle tradi  on.

Jeg har gennem årene under-
vist både børn og voksne på 
bl.a. Broby Gamle Skole og 
Uldum Højskole. For mig er 
det vig  g at have et godt 
kendskab  l tradi  onen og at 
udforske den sam  dig med, at 
der skal være mulighed for at 
fortolke sangen, så den giver 
mening for os som mennesker, 
i den verden, vi lever i nu. 
Tradi  onen skal gøres levende 
og meningsfuld.



Søndagscafé 
den 28. februar kl.14.
Præst Michael Nissens søster, Julie An-
neme  e Nissen, der er sognepræst i 
Gurre og Tikøb, og
oldebarn af Nis Nissen en af danskhedens 
store stridsmænd i Nordslesvig vil fortælle 
familiens historie før, under og e  er 
1. verdenskrig.

Søndagscafeen indledes med en kort 
gudstjeneste hvor Anneme  e
prædiker.

Alle er velkomne. 

Venlig hilsen  

        Egebjerg kirke

En stridsmands En stridsmands 
historiehistorie



Velkommen  l Generalforsamling i Egebjerg Idræ  orening.
Som noget nyt bydes der på denne generalforsamling på 
ekso  sk mad á la Heidi.
Går du rundt med lyst  l at lø  e lokalområdet gennem 
frivilligt arbejde, så er Egebjerg IF lige stedet at kaste 
kræ  erne hen.

     Venlig hilsen
     Formand, Peter Bendixen
     tlf.: 24 42 29 54
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Egebjerg IFEgebjerg IF
Tirsdag den 1. marts kl.19.30 
i EIFs lokaler ved boldbanen



Vi vil i bestyrelsen for Egebjerg 
IF forsøge at starte fodbold for 
de yngste, da vi har en del børn 
i skolen nu.

Vi  håber på to grupper på 
tværs af køn:
1. Børnehavebørn + BH-klasse
2. 1. klasse + 2. klasse
 
For at komme i gang kræver 
det nogle voksne, der vil står 
for det.

Det kunne fi nt være forældre  l 
nogle af børnene, men alle er 
velkomne, hvis lysten er der. 

Tanken er, at børnene kan gå 
direkte fra SFO / børnehave  l 
træning, så man som forældre 
blot henter sit barn e  er fod-
bold.
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FodboldlegFodboldleg
Evt. kan en a  entningsa  ale  laves 
for børnehavebørnene, som hentes 
i børnehave af træner.

Der kan trænes 1-2 gange om ugen 
og  dspunkt kan a  ales senere, 
men opstart forventes ca. 1. april.

Er du interesseret i at være træner, 
så kontakt vores formand Peter 
Bendixen på 
tlf.: 24 42 29 54

Venlig hilsen

     EIF og
     Hans Chris  an Fausbøll
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Gymnas  k-Gymnas  k-
opvisningopvisning
Lørdag den 19. marts kl.14.-16.

i Egebj erg Kultur- og forsamlingshus

Kom og se, hvad vi har arbejdet med på de 
forskellige hold året igennem.

Entré: 25,- for ikke gymnaster.

Det vil være muligt at købe forfriskninger 
 l rimelige priser .

     Venlig hilsen
     Formand, Peter Bendixen
     tlf.: 24 42 29 54

 



Sig nærmer  den .. og vi skal ud 
og gå.
 
Planlægningen af Kløvers  erne, er 
nu kommet så langt, at vi skal  l 
den fysiske del. Pæle og skilte er 
bes  lt og modtages inden for de 
nærmeste uger. 

Så følger det store arbejde med 
at få pæle i jorden, og få sat 
ruteskiltene op, så man kan fi nde 
rundt. 

Det har været en lang proces, med 
mange opgaver, for at nå her  l. 
Det glæder os derfor, at vi skal  l 
de synlige arbejdsopgaver.

Kløverstier i Egebjerg Kløverstier i Egebjerg    
... landskab for vores  fødder

Vi har mødt meget opbakning og 
velvilje fra lodsejere og inter-
essenter i processen. 

Inden for de næste par dage, vil vi 
i gruppen planlægge den prak  ske 
del, og håber på ligeså meget 
opbakning  l den. 

Så derfor følg med i næste num-
mer af Egebladet, eller kom  l 
Generalforsamlingen i Bylauget og 
hør mere.

     Venlig hilsen 
     Sander Blohm og 
     kløvers  gruppen

g



Onsdag den 2. marts i 
forsamlingshuset kl.19. 
Bylauget er det forum 
der koordinerer og sam-
ler udviklingen af Egeb-
jerghalvøen. 

Vi stø  er op om tovholder-
grupperne og hjælper nye 
ini  a  ver i gang. Og du er 
meget velkommen  l at del-
tage, både i bestyrelsen, 
i tovholdergrupper og i prak-
 sk arbejde.

Alle er velkomne  l at del-
tage i generalforsamlingen 
og høre nyt om, hvad der rør 
sig på Egebjerghalvøen.

De bedste hilsener fra
Egebjerg og Omegns Bylaug

GF i Egebjerg GF i Egebjerg 
& Omegns Bylaug& Omegns Bylaug

Program

Kl 19
Velkomst ved kons  tueret formand 
Lena Faurschou

Kl 19.10
Hør nyt fra de forskellige tovholdere
Velkomstgruppen, Kløvers  erne , Cykel-
s  gruppen, Fjernevarme/nærvarme-
gruppen, Fælles køkkenhave,  Danmark 
Dejligst(Koncerter), Bogby, Ny bosætning, 
Visit Egebjerg, Fiskesø, Byforskønnelse, 
Egebjerg Idrætsforening og Egebjeg for-
samlingshus.

Kl 20.
Nanna Thestrup Foss og Mar  n Nybo 
fortæller om “Egebjerg kunstprojekt”

Kl 20.15 
Kaff e og Kage

Kl 20.30 
Generalforsamling

21.30-22.00 
Tid  l nye ideer og projekter?
Vi åbner tale  den for nye tanker, nye 
ideer og projekter. Hvad gør vi fremover 
for at gøre Egebjerg endnu mere dejlig? 
Mød op og kom med dit bidrag.

Dagsorden
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Valg af stemmetællere. 
4. Formandens beretning. 
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
6. Indkomne forslag. 
7. Valg af formand i ulige år. Søren Moses er 
gået af, så derfor skal der vælges en ny i år. 
Lena Faurschou ops  ller.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
9. Valg af ind  l 3 suppleanter for 1 år. 
10. Valg af bilagskontrollanter (revisorer). 
11. Valg af bilagskontrollant-suppleant for 1 år. 
12. Eventuelt. 



ÅrsregnskabÅrsregnskab  
for Egebj erg og Omegns Bylaugfor Egebj erg og Omegns Bylaug



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. 51 57 80 42  
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
Kasper Algren Pedersen
tlf. 28 25 87 97
kasperalgren@gmail.com

Egebjergkalender og hjemmeside
Lars Levin Andersen 
tlf. 33 22 86 58     
larslevinandersen@gmail.com

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. 0537 konto nr. 549762



Fundraising
Maibrit Ahasverus
tlf. 23 23 90 03 
noni@netplot.dk

Kløvers  er
Sander Blohm
tlf. 22 44 85 83
sander.blohm@hotmail.com

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

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

Fiskesø
Steff en Skovgaard
tlf. 22 32 53 10
stolfo@post.cybercity.dk

Byforskønnelse
Giske Harrig
tlf. 30 22 02 97
giske.harrig@gmail.com

Rasmus Nøhr Koncert
Charlo  e Jensen
tlf. 42 36 16 90
Zilo  ej@hotmail.com

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

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.



Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for aprilnummeret er den 20. marts


