
EGEBLADETEGEBLADET 
Egebj erghalvøens Nyhedsbrev 27. august 2015

Seniordans

Bagatellen
LÆS OM:

Mindfullness 
i det fri

Høstgudstjeneste
Arbejdsdag på skolen

Cykels  nyt

Sæsonprogram for EIF

Og meget  mere..

Læseklubben



     

Status påStatus på
FjernvarmeprojektetFjernvarmeprojektet

     
Derudover er projektet skruet sådan 
sammen, at  det fælles lån vi laver med 
kommunegaran    l etablering af anlægget 
a  etales via kwh prisen, hvorfor den 
enkelte husejer ikke skal have penge op 
af lommen for at konvertere fra sin nu-
værende varmekilde  l  ernvarmen.

Hvis du har spørgsmål  l projektet, er du 
meget velkommen  l at kontakte  ernvar-
megruppen.

Venlig hilsen

     Morten Hylleberg
     Tovholder for 
     Fjernvarme i Egebjerg
      l. 299 399 30

Vi arbejder på projektet, der s  lle og 
roligt bliver mere og mere konkret. 

En informa  onsfolder om projektet er 
under udarbejdelse og vil blive dis-
tribueret i løbet af e  eråret. 

Odsherred kommune og Energiklynge-
center Sjælland bakker op om projektet 
med økonomi og arbejdskra  .

Den overordnede ide med projektet er, 
at den enkelte husejer fra dag 1 med det 
nye  ernvarmeanlæg får en besparelse 
på sin varmeregning. 



FibernytFibernyt      
E  er at have ha   besøg af gule 
mænd, gravemaskiner, teknikbiler 
og meget andet har vi nu fået lagt 
fi bernet ind i ca. 120 huse i Egebjerg 
by. Tillykke med det:)

En del mennesker udenfor selve byen 
har også  lmeldt sig muligheden, men 
er ikke kommet i betragtning fordi de 
bor lovlig langt væk lige nu. 

Beslutningen om, hvem der får 
fi bernet og hvem der ikke gør er ude-
lukkende Fibias. 

Vi er blevet spurgt om vi ikke har lyst 
 l at deltage i et forskningsprojekt, 

hvor det bliver undersøgt, hvilke bar-
rierer der er for at kunne få udbredt 
fi berne  et  l alle huse på landet. 

Hvis du vil bidrage  l de under-
søgelser er du meget velkommen  l at 
ringe eller skrive  l mig, så formidler 
jeg kontakten.

Venlig hilsen

     Morten Hylleberg
   
     



Fra Vikingerne Fra Vikingerne 
 l A.P. Mølle l A.P. Møller r 

-kirken rejste med

Søndagscafé den 27. september 
kl. 14.00 i Egebjerg Kirke

Danmark er en søfartsna  on – i mere 
end 1000 år har danske skibe pløjet 
verdenshavene
- og kirken og dens præster er fulgt 
med,
enten ombord eller ved at opre  e 
Sømands- og Udlandskirker i mange 
lande.

Ronald Pedersen (som i dag er 
pensionist og bor i Ebelto  )har 
været orlogspræst på Grønland og 
sømandspræst forskellige steder 
rundt om i verden (New York, Hong 
Kong, Antwerpen, Singapore, Canada 
og London) i over 30 år samt gener-
alsekretær for Dansk Sømandskirke i 
11 år. – alle årene i samarbejde med 
sin hustru Inge. 

Han vil fortælle i ord og billeder om 
de danskes færden gennem tusind år, 
om sine egne oplevelser og om den 
danske kirkes virke i udlandet.
Cafeen indledes med gudstjeneste, 
hvor Ronald Pedersen prædiker.

Venlig hilsen               
           Egebjerg kirke



Onsdag den 16. september kl. 13. 
starter Nykøbing Seniordans sæso-
nen op i Egebjerg Forsamlingshus.

Vi danser alle slags danse,  men 
forenkelede så det passer  l os. 

Det koster 75 kr. for at være 
medlem, og 2 x 350 kr for at danse.
De 75 kr. og 350 kr. betales når vi 
starter, og 350 kr betales når vi 
mødes e  er jul.

Så kom og vær med og se om det 
er noget for dig.

Venlig hilsen
Rosemary Willows
og Nykøbing Seniordans

SeniordansSeniordans
- Onsdage kl 13.-15. i Egebj erg Forsamlingshus



Så er plukningen  l årets most så 
småt igang:) 

Hvis du selv har fl ere æbler eller 
pærer end du kan overkomme at 
bruge, eller kender  l steder, hvor 
æblerne falder ned og  rådner kan 
du forhindre de  e ved at ringe  l 
Egebjerg Sa   & Kra  . 

Så kommer vi og indsamler æblerne 
og omsæ  er dem  l en dejlig 
smagfuld most, som kan nydes når 
vinteren er allerværst:)
 

EGEBJERG MOSTENEGEBJERG MOSTEN  
Giv en hånd og få lidt igen

Æbler for most
Har I lyst  l en hyggelig e  ermiddags-
ak  vitet hjemme i haven. Så tøm selv 
dine træer og kom og afl ever æblerne 
 l Egebjerg Sa   og Kra  .

Vi giver dig 1 fl aske Egebjergmost af 
sidste års høst for hver 10 kg nænsomt 
plukkede æbler du afl everer. Nedfalds-
frugt kan også bruges og her udløser 
15 kg ælber en fl aske most:)

Ring og lav en a  ale om afl evering af 
æblerne.

Medpluk
Vi kan sagtens bruge fl ere plukkere.
I år er der mulighed for at komme med 
ud og plukke som frivillig - eller du kan 
plukke på akkord. Ring for nærmere 
informa  on. 

Kontakt
Kontakt Egebjerg Sa   og Kra   v. 
Henrik Højland tlf.: 30 82 30 33 eller 
Giske Harrig, tlf. 30 22 02 97. 



Frokost ved SandskredetFrokost ved Sandskredet
Med pensionist foreningen Med pensionist foreningen 
tirsdag den 1. septembertirsdag den 1. september

Kære medlemmer. Nu nærmer  den sig 
hvor vi starter en ny sæson. 

Vi lægger ud med den årlige “Frokost ved 
Sandskredet” den 1. sept. kl. 11.15 hvor vi 
mødes ved Egebjerg Forsamlingshus. 

Der er al  d mulighed for at køre sammen 
med andre. Husk mad. 

Bestyrelsen medbringer øl/vand samt 
kaff e/kage. Man er som al  d velkommen  l 
at tage sig en svømmetur. 

Man kan også gå en tur i skoven eller bare 
sidde og nyde det, at være sammen igen. 

Vi glæder os som al  d  l at  lbringe gode 
hyggelige  mer med jer. 

På snarlig gensyn.
Venlig hilsen
Frede Hansen og 
bestyrelsen for pensionis  oreningen



     
Vi indbyder hermed  l et mini 
Hølkerup Høstmarked med fl y  e-
salg med Kræmmer- og Loppe  ng 
fra kl. 11-16. 

Der vil være salg fra isbod, 
kaff e/the og vafl er.

Der er plads  l 5 pavilloner mere 
 l 50 kr. for 3x3 meter, hvis nogen 

er interesseret. Der er allerede re-
serveret 2 boder, så der er stadig 
3 boder  lbage. 

De to partytelte(3x6) er også 
optaget nu :-)
Henvendelse om boder  l 
amm.laks@gmail.com

Vi ses i Hølkerup
Venlig hilsen Anne-Marie og 
Mercedes

Hølkerup Hølkerup mini -mini - høstmarke høstmarkedd  
- Søndag den 20. september på Sandskredsvej 22 kl.11.-16.



EGEBJERGKORET
Classical Choir

EGEBJERGKORET er et klassisk kor, som består af stemmegrupperne sopran, alt, tenor og bas.
Vi afholder korprøver i Egebjerg Kirkes konfirmandlokaler hver torsdag aften kl. 19-21.

Korsangere søges…
Vi er lige nu 12 medlemmer fordelt på de fire
stemmegrupper, men vi vil gerne være flere,

så hvis du brænder for klassisk musik
og kunne tænke dig at arbejde seriøst med

flerstemmig sang, så er EGEBJERGKORET
måske noget for dig? Der er iøvrigt højt humør

og en varm atmosfære i koret.

Det er en fordel men ikke et krav, at du kan
læse eller støtte dig til noderne.

EgebjergKoret startede for 3 år siden.
I den kommende sæson har vi bl.a. en

høstkoncert og en julekoncert på programmet.

Tilmelding foregår til ODA, Odsherred Dag- og
Aftenskole. (Se Aftenskoleavisen, tillæg til Ugeavisen,
som udkommer i august). Karen Jensen, leder af
ODA, kan kontaktes på email oda@odadof.dk.
Husk at oplyse navn, adresse og tlf. nr.

For øvrige spørgsmål kan KORLEDER
ANNA KARINA BERG kontaktes på email:
akberg@live.dk indtil den 7. august.
Herefter igen fra 2. september.

KORSTART: TORSDAG 10. SEPT. 2015
kl. 19 i konfirmandlokalerne ved
Egebjerg Kirke, Ved Kirken 8, 4500 Nyk. Sj.



Høstgudstjenes te
og kirkefr okost

Søndag den 13. september kl. 10.
fejrer vi tradi  onen tro at årets 
høst er kommet i hus og lade. I år, 
på grund af vores solrige sommer, 
 dligere end nogensinde. 

E  er Høstgudstjenesten er der 
”høs  est” i præstegården, med 
pølser og køretur i hestevogn. Man 
er også velkommen  l at tage egen 
madkurv med.

OBS. Som sædvanlig vil det være 
dejligt hvis børnene har afgrøder 
med fra have og mark som vi 
sammen vil bære ind i kirken.

Vi håber på godt vejr!

gudstje
neste

gudstje
nesteHøstHøst--

- og kirkefrokost

- og kirkefrokost



Levende lokal og social økonomiLevende lokal og social økonomi
   - Kursus med Landsforeningen for Økosamfund den 18.-20 september 

Landsforeningen for økosamfund 
holder kursus i Ananda Gaorii centret 
udenfor Vig. Alle er velkomne  l at 
deltage.

Lokalsamfund overalt på kloden der 
oms  ller  l bæredyg  g levevis, udvikler 
nye rammer for den lokale økonomi. 
Her lægges der vægt på en høj livskval-
itet, sam  dig med at energiforbrug og 
miljøbelastning konstant nedbringes. 

Denne oms  lling åbner op for nye 
værdiskabende muligheder inden 
for virksomhedsliv, velfærd og res-
sourcebesparelser.

I foredrag og workshops arbejder vi 
med økonomi på det individuelle, 
lokale og globale plan. Se programmet 
på næste side.

     
Pris for kurset er
900 kr. + medlemsskab af LØS
700 kr. for personer med lavindkomst 
(understø  else, SU og folkepension). 
Kræver ikke medlemsskab af LØS
350 kr. for personer bosiddende i 
Odsherred der kun deltager lørdag. 
Kræver ikke medlemskab af LØS.
100 kr. for deltagelse  fredag

Tilmelding på 
www.okosamfund.dk/kurser

Venlig hilsen 
Ditlev Nissen og Landsforeningen for 
Økosamfund (LØS)



...Levende lokal og social økonomi - fortsat...Levende lokal og social økonomi - fortsat
     

Fredag

18.00 Ankomst og et let mål  d

19.30 Lokale og regionale svar på den 
økonomiske krise

Visioner og handlemuligheder for 
lokalsamfund, virksomheder og 
na  oner. Kan vi gøre noget andet end 
det parlamenter og na  onalbanker 
anviser?
v. Ross Jackson, Gaia Trust, forfa  er 
 l bogen Occupy World Street.

PROUT – Progressive U  liza  on 
Theory –
En socioøkonomisk model baseret 
på koopera  ver, e  sk fordeling af 
velstanden, selvhjulpne regionale 
økonomier og et verdenssyn hvor 
mennesker, dyr, planter og naturen 
selv ses som en universel familie. v. 
Dada Krsnasevananda, Ananda Gaorii 
(foredraget er på engelsk).

Lørdag

9.00 Lokaløkonomi, enkel grøn livss  l og lokalt 
virksomhedsliv. Besøg i Økosamfundet Fri & 
Fro og Egebjerg Andelsvirksomhed (ELV) 
v. Morten Hylleberg, beboer i Fri & Fro, besty-
relsesformand i ELV.

13.30 Nye fi nansierings- og ejerformer i land-
brug og lokalsamfund
v. Thorkild Ljørring Pedersen, Økologisk Samsø.

14.20 Grøn lokal økonomi – samspillet mellem 
bæredyg  g oms  lling, nye værdiskabende 
muligheder og lokale fællesskaber
v. Ditlev Nissen, underviser og facilitator i 
bæredyg  ge oms  lling.

15.30 Udvikling af nye værdiskabende mulig-
heder – workshop om mulighederne i Odsh-
erred og de repræsenterede lokalsamfund.

17.00 Farvel  l dem der kun deltager lørdag

20.00 Underholdende indslag fra økonomiens 
verden.

Søndag

9.00 Penge skaber rela  oner – om 
vores forhold  l penge og hvad det gør 
ved de rela  oner vi indgår i v. Ditlev 
Nissen

10.00 Gavecirkel – udveksling af varer 
og tjenesteydelser uden brug af penge. 
En ny   g måde at s  mulere økonomisk 
ak  vitet når pengene er knappe. Fokus 
er på fællesskabet og udvikling af mere 
omsorgsfulde værdier v. Dada Krsna-
sevananda, Copenhagen Gi  circle.

11.15 Open space – workshops om 
økonomiske emner som deltagerne er 
optaget af og gerne vil undersøge og 
lære mere om.

13.00 Frokost og hjemrejse.

(Yoga og medita  on lørdag og søndag 
før morgenmaden).

Ret  l forbedringer forbeholdes.

 Program



Det betyder noget at der bliver 
draget omsorg for de rammer vi 
færdes i på skolen. Derfor gentager 
vi  dligere års succes og indkalder 
forældre og andet god  olk  l en 
forskønnelsesdag på Egebjerg skole 
og Børnehave.

Vi fortsæ  er planen med at gøre 
legepladsen for børnehaven og sfoen 
endnu mere funk  onel, trafi ksikker 
og fl ot. 

Planen er, at vi skal have en hyggelig, 
hvor skolen serverer kaff e og kage og 
kolde drikke - og alle medbringer mad 
 l et frokostbord. 

Skriv dig på opgavelisten i SFO’en og i 
børnehaven - og på listen over hvad du 
medbringer  l sammenskudsbordet.

Foreløbig håber vi, at I vil sæ  e kryds i 
kalenderen.  Vi glæder vi os  l at se jer.

Venlig hilsen 
      Trivselsgruppen samt 
      Egebjerg skole og børnehave

Arbejdsdag på Arbejdsdag på 
Egebjerg skoleEgebjerg skole
          - Lørdag den 5. september  kl. 9.-16.



               

Forudsætninger
Kurset kræver ikke specielle forud-

sætninger eller forberedelse. 

Tvær  mod er det bygget op, så man blot 
ankommer  l skoven, og here  er kan give 

slip på kontrollen i det næste døgn, for at 
følge med i et logisk og progressivt opbygget 
forløb. 

Det er en mulighed for refl eksion i nye ram-
mer, og der er en god chance for at blive 

inspireret  l at møde hverdagen med 
ny energi e  er kurset

Program
Fra lørdag middag  l søndag middag vil 

vi være i naturen. Vi slukker for mobiltele-
fonen,

overna  er primi  vt, og mærker vores egen og 
naturens puls.

I disse rammer vil vi arbejde med forskellige medita  ons-
øvelser med åndedræ  et i centrum samt andre øvelser i 
bevidst nærvær.
Vi vil vandre i s  lhed, lave ild, samt fokusere på, hvordan 
vores egen indre ild brænder. 

I et stort bål varmer vi sten  l en svedehy  e. 
I svedehy  en oplever vi en eksplosion af nærvær når 
vandet syder på de glødende sten. 

Vi laver mad under åben himmel. Og slapper af 
rundt om bålet. Vi åbner sanserne, og mærker at 

vi lever lige nu og her.

Et nærværende døgn i det friEt nærværende døgn i det fri
-Kursus med fr iluft svejleder og mindfullness  instruktør Pet er Oves en

  ...Fortsæ  es næste side



  Frilu  slivF
Praktisk

Alle kan være med. Dog skal man 
være i stand  l at vandre ca. 5 km. 

Man medbringer varmt og prak  sk tøj 
e  er vejret, badetøj, badehåndklæde, 

sovepose og liggeunderlag, evt. regntøj.

 Overnatning er i  pi – man kan også bes  lle 
en-mands telt, eller man kan medbringe sit 
eget telt.

Underviser: Peter Ovesen, Frilu  slivsvejleder 
og mindfulnessinstruktør.

Introduk  onspris: 
400 kr. inkl. mad og brænde mm. 

Tilmelding: Senest en uge før 
kursusstart på tlf. 50 50 88 10 eller

mail povesen@gmail.com 
max 10 deltagere

Tid og sted
Kursus 1 a  oldes
den 12.-13. september 2015 

Kursus 2 a  oldes
den 30. april -1. maj 2016

Begge kurser starter kl. 12 lørdag 
og slu  er kl. 12 søndag.

- Kurset fi nder sted i Stokkebjerg skov ved 
Egebjerg, øst for Vig. Det er en meget fredelig 
skov som er smukt beliggende lige ned  l 
vandet. 

Det er muligt at køre i bil næsten helt ned  l 
lejrpladsen hvor kurset a  oldes. 

Via gps, søg på: skovvej, 4500. 
Følg vejen ind i skoven og drej 

 l venstre ved bommen.

 Nærvær Nærvær

LivsglædeLivsglæde



Bøgerne er valgt, så det er på med læsebrillen!
Vi har al  d plads  l fl ere i vores kreds.
Planen er:
31. august: John Steinbeck, ”En dejlig torsdag”
28. september: Åsne Seierstad, ”En af os”
26. oktober: Selma Lagerlöf, ”Jerusalem”
30. november: Peter Ma  hiessen, ”Sneleoparden”

Har du lyst  l at deltage, skriver du bare en mail  l 
klubbestyreren eller møder op på dagen.

Med venlig hilsen,
Helle Vibeke Petersen

Ny sæson i Ny sæson i 
Egebjerg Læseklub Egebjerg Læseklub   



Nogen har måske hørt den ærgerlige 
nyhed, at kommunen ikke fi k stø  e  l 
cykels  en mellem Nykøbing og Egebjerg 
fra de na  onale puljer. Heldigvis betyder 
det ikke at projektet er skrinlagt. Læs her 
hvad Morten Egeskov skriver.

I et  dligere nummer af Egebladet kom 
jeg næsten  l at love, at der inden længe 
ville være en fi ks og færdig cykels   mellem 
Egebjerg og Nykøbing  l 16,7 mio. kr. 

Finansieringen var et 40%  lskud fra den 
statslige cykels  pulje, svarende  l 6,7 
mio. kr., og 10 mio. kr. fra det kommunale 
budget.

Først på sommeren fi k vi imidler  d en 
meget skuff ende melding fra Vejdirektora-
tet, nemlig at Odsherred ikke fi k så meget 
som en krone i  lskud fra cykels  puljen. 

Staten havde valgt at bruge stort set hele 
puljen i hovedstadsområdet, og begrund-
ede bl.a. afslaget med, at man havde 

Cykels  nyt Cykels  nyt 

prioriteret udbygning af eksisterende cykel-
s  er – og så er det altså svært at komme i 
gang i de kommuner, der for alvor mangler 
cykels  er.

Men nu går vi i gang alligevel: Miljø- og 
Klimaudvalget har på sidste udvalgsmøde 
beslu  et at bruge halvdelen af de 10 
mio. kr., som var afsat på det kommunale 
budget, i år, og at overføre den anden 
halvdel  l 2016, så vi  l næste år har både 
et økonomisk grundlag at søge medfi nan-
siering på og et påbegyndt cykels  projekt 
at søge  lskud  l. 

Sam  dig har vi fastholdt, at strækningen 
mellem Egebjerg og Nykøbing er vores 1. 
prioritet. 

Jeg fi k altså lovet lidt for meget – men kun 
lidt. For cykels  en kommer – og står færdig 
så snart vi får skrabet de sidste anlægskro-
ner sammen. 

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



BagatellenBagatellen
Søndag den 6. september kl.12. Søndag den 6. september kl.12. 

Så er det  d  l det årlige lokale 
mo  onsløb, Bagatellen i Ostrup.

Som deltager i løbet har du 3 ruter at 
vælge imellem: Rød rute på 10 km, Blå rute 
på 5 km og Gul rute på 3 km.

Der er præmier  l hur  gste dreng og pige 
(0-15 år) på 3 og 5 km. Og  l hur  gste 
mand og kvinde på 5 og 10 km.

På løbsdagen skal du hente dit løbenum-
mer i informa  onen inden kl. 11.45. 

Kom i god  d -  lmelding åbner kl. 10. Der 
startes i samlet fl ok kl. 12.00, hvad enten 
du løber rød, blå eller gul rute.

E  er løbet samles alle deltagerne i “Café 
Skovbrynet”, hvor der er stort “ta´-selv-
bord” med frugt, nybagte boller med 
pålæg og pølser med brød. Her er der 
desuden mulighed for at købe øl og soda-
vand.

Priserne er:
0-6 år   0,- kr. incl sodavand og frokost.
7-15 år  50,-kr. ved forhånds  lm. 
 incl. Sodavand og frokost
16 år og op
 110,- kr. ved forhånds  lm. 
 incl. frokost

Sidste frist for forhånds  lmelding er tors-
dag d. 3. september 2015 kl. 23.00.

Hvis du har lyst  l at deltage, så kan du få 
mere info og melde dig  l på 
www.bagatellen.dk

     Venlig løbehilsen 
     Peter Bendixen



Sæsonstart i EIFSæsonstart i EIF

Tempo trolde (3-5 år)

Torsdag 16:15-17:15 Instruktør: Peter

Så skal troldene vækkes og i gang med sæsonens gymnas  k. De  e 

er holdet uden mor og far. Vi skal bruge kroppen, styrke motorikken 

og balancen. Vi laver gymnas  k både med og uden redskaber. 

Vi skal have det sjovt så kom og vær med.

Bubbi bjørne (forældre/barn (1-3 år)Torsdag 15:30-16:15  Instruktør: Peter BendixenHoldet er for de 1-3 årige med en forælder. Vi skal lege, danse, styrke motorikken og give far og mor sved på panden. Forældrene deltager på lige fod med børnene og formålet er at vi alle har det sjovt med hinanden. Jeg glæder mig  l at lave en masse sjov gymnas  k med jer alle sammen.

EG
EB

JE
RG IDRÆTSFORENIN

G
ANNO 2007
EIF

Hvad skal du mon gå til?
Så begynder idrætssæsonen i Egebjerg. På de 
følgende sider kan du læse om EIFs  lbud  l 
alle der har lyst og mulighed. 

Har man lyst, kan man  lmelde sig og fi nde 
betalingsoplysninger på www.egebjergif.dk

Der startes op i uge 36

Småbørnshold
Småbørnshold  



MGP (0-3 kl.)(6-9 år)

Tirsdag 17:30-18:30 Instruktør: Lene

Der vil primært blive undervist i Hiphop. Der vil blive lagt vægt på dans, 

musik og bevægelse. Deltagerene vil lære korte og lange sekvenser af danse, 

både opvarmningssekvenser og opvisningsdanse. Vi deltager i forskellige opvisninger 

i løbet af sæsonen, Holder hyggedage og meget mere.

Håber at se mange danseglade børn. Holdet er både for drenge og piger der elsker 

at bevæge sig  l musik. Lene er uddannet indenfor dans så hun kommer med 

mange nye impulser.

DansDans
  Dans  Dans

   Dans  Dans
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Parkour og freerun (8-14 år)

Tirsdag 15:30-16:30 Instruktør: Mads

Holdet er for børn og unge der vil udfolde sig fysisk på en ny 

og sjov måde. På holdet kommer vi  l at lave en masse lege med 

Parkour og Freerun som grundlag. For at forenkle det lidt, så er Parkour, 

vejen fra A-B, på den mest eff ek  ve måde, ved at forcere forhindringer 

på forskellige måder. Freeruning er hvor du skal lave krea  ve ak  ve 

bevægelser i nærmiljøet, her får du lov  l at udtrykke dig fysisk og 

psykisk. På Parkour & Freerun behøver du ikke at kunne udføre 

alle de vilde spring, løb, rullefald da undervisningen 

foregår på dit niveau.

Lille Spring (6-9 år) 
Mandag 17:30-18:30 Instruktører: Steen, Mads og Louise

Springholdet for de små springgymnaster. Der arbejdes med kolbø  er, 

vejrmøller, kra  spring og meget mere. Der laves øvelser med og uden tram-

polin. Børnenes motorik styrkes og vi ophæver tyngdekra  en sammen. 

Kom og vær med, det bliver smadder sjovt!

Store Spring (10 år og ope  er) Mandag 18:30-20:00Instruktører: Steen, Mads og MichelleSpringholdet for de store springgymnaster. Både øvede og mindre 
øvede. Der arbejdes med fl ik fl ak, salto, kra  spring og meget mere. 

Der laves øvelser med og uden trampolin. Vi skal lære en masse mens vi har det sjovt og hygger os. Vi glæder os  l at se jer  l træning!

Hop og springHop og spring
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Godtvedgymnas  k
Torsdag 18:00-19:00 Træner: Liselo  e

LiseLo  e er uddannet på Godtvedins  tu  et i Køben-
havn. Godtvedgymnas  k styrker de forskellige muskelgrupper 

og er også egnet  l folk med rygproblemer eller 
lignende, da den intensitet hvormed der laves 

gymnas  k a  ænger af den enkelte 
deltagers niveau.

Voksen-træningVoksen-træning

EG
EB

JE
RG IDRÆTSFORENIN

G

ANNO 2007
EIF

Yoga
På grund af Heidis arbejds  der  lbyder vi i år en 

ny yoga instruktør; Ane  e Kandegaard.
Ane  e har to hold

Mandag fra 9.30-11      og Torsdag fra 15.30-17. 
Holdene skal have 8 deltagere for at starte op. 
Mandagsholdet starter 7. sept. og torsdags holdet 17. sept. - begge i 
Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus. 

Prisen for 12 gange er 900,-, som betales  l Ane  e ved 
kursusstart. Tilmelding  l Hans-Chris  an 

på tlf. 28 44 77 50 

EnergiEnergi

SmidighedSmidighed



Fodboldfi tness (voksne m/k)
Onsdag 18:30-20:00, kontaktperson: Jesper

Her mødes vi og spiller en god gang bold. 
Simpelt og sjovt.

Volleyball (for kvinder)
Tirsdag 18:30 – 20:00

Vi er en gruppe modne kvinder, der spiller volleyball absolut 

for sjov. Vi griner, bander, puster og stønner. Selvom vi spiller for 

sjov, giver vi det bedste vi har i os.
Vi har ingen instruktør. Vi varmer kort op og dere  er deler 

vi os i to hold og spiller. Badminton 
Træning: Alle dage. Kontakt: Leif 

Her booker man en bane og så kommer man 
sammen med en makker og spiller. Der er ingen 
træner  lkny  et og  lbuddet er for dem som 

gerne vil spille for” sjov”.BoldsportBoldsport
FjerboldFjerbold

BoldBold
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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
Egebladet1@gmail.com

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.



- Nu er vi oppe på 437 emailadresser- Nu er vi oppe på 437 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for oktoberbernummeret er den 20. september


