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Ekstra udgave

-Et par nyheder 

kunne ikke vente



Husk, der er IKKE borgermøde om 
Egebjerg NærvarmeEgebjerg Nærvarme  

I forbindelse med valgdagen 
annoncerede vi dato for det 
kommende borgermøde.

Den er vi desværre nødt  l at 
ændre, da der lige er et par  ng, 
der skal falde på plads først. 
Vi giver besked når vi ved mere.
 
Venlig hilsen 
Den glade  ernvarmegruppe

i aft en!  



Egebjerg Egebjerg 
KlipKlip
Egebjerg har fået sin egen frisør, som holder  l i 
Iværksæ  erhuset. Her er hvad hun skriver om sig selv 
på facebook:

Jeg hedder Dorthe Pedersen og er selvstændig frisør 
med 25 års erfaring fra Amager . Da jeg har mødt min 
kommende mand her i Egebjerg , vil jeg prøve lykken 
i Egebjergs iværksæ  erhus som frisør, hvor jeg holder 
åbent  

Tirsdag og torsdag fra kl. 8.30  l 18. eller e  er a  ale. 
Ring og bes  l  d på Tlf. 26 29 64 41

Jeg glæder mig  l at se jer 
i iværksæ  erhuset, 
Glostrupvej 13D

Med venlig hilsen
Dorthe Pedersen

Åbnings  lbud i februar
Dame vask klip føn 200kr 
Herre vask klip føn 170kr
Herre pensionist 150kr
Børne klip fra 0-12år 150kr
Permanent kort hår alt incl 495kr



Vi bliver fl ere og fl ere mennesker på 
jorden og det bliver svært i frem  den at 
skaff e protein nok  l alle. 

Der bliver nemlig mindre og mindre land-
brugsjord, både  l afgrøder og  l husdyr. 
Og husdyrene, de afgiver drivhusgasser, 
som er en af hovedårsagerne  l klima-
forandringen, så der er al mulig grund  l 
at kigge sig om e  er andre udveje for at 
brødføde jordens befolkning.

En ny kilde  l at skaff e protein, som 
hverken er pladskrævende eller danner 
drivhusgasser, er insekter, og det er den 
løsning, som FN anbefaler. 

At spise insekter er ikke noget nyt, det har 
man gjort i årevis i Asien og Afrika, det 
er kun os, der er opdraget  l at rynke på 
næsen ved tanken om at pu  e et insekt i 
munden.

InsekterInsekter    
Tirsdag den 23. februar
kl.19. - 21.  i Pakhuset 

Men noget har allerede ændret sig. På 
Noma har man spist masser af myrer, og 
der eksperimenteres på livet løs på bl.a. 
Nordic Food Lab for at fi nde ud af, hvordan 
vi kan få insekter ind i vores køkken.
     
I Slow Food vil vi gerne vide mere, så vi 
har inviteret biolog Ole Terny, redaktør af 
 dsskri  et BioNyt - Videnskabens Verden, 

som har dedikeret et helt nummer af 
Bio-nyt  l insekter,  l at komme og holde 
foredrag om insekter som frem  dens mad, 
forhåbentlig med smagsprøver, så vi kan 
afprøve vores fobier.

Entre: 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke 
medlemmer. 

Der kan købes bille  er på:  
h  ps://bille  o.dk/da/events/frem  dens-mad

Der bliver mulighed for at købe kaff e og kage 
eller et glas vin.

Venlig hilsen 
      Rie Boberg og
      Slowfood Odsherred

-Fremtidens mad-Fremtidens mad



 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



Årets Landsby på SjællandÅrets Landsby på Sjælland
blev Bogø byblev Bogø by

- Men Egebj erg lå nummer 2 og 
det  er vi godt tilfr edse med...
..Og sjovt var det at se hvad de 
andre landsbyer samles om.

I den forbindelse vil vi gerne sige 
tak  l alle dem der stemte og  l 
dem der  lbød deres hjælp, - hvis 
nu en vinderfest skulle blive aktuel.

Det er dejligt at bo i et område hvor 
så mange er generøse med deres  d.

Mange gode hilsner 
Lena Faurschou,
Egebjerg og Omegns Bylaug.
og Morten Hylleberg



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 denne generalforsamling på ekso-
 sk mad á la Heidi.

Går du rundt med en lyst  l at lø  e lokalområdet gen-
nem 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 kontakt vores formand 
Peter Bendixen på 
tlf.: 24 42 29 54

Venlig hilsen

     EIF og
     Hans Chris  an Fausbøll



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 martsnummeret er den 20. februar


