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Fællesspisning 
og Borgermøde Program

17.30 -19 Fællesspisning for hele 
familien. Medbring madkurv 
med alt det nødvendige - også 
service.

19.00 Borgermøde 
- fortrinsvis for voksne.

22.00 Vi takker af og går hjem 
med fornyet energi og masser af 
gode idéer.

..

Nu på tirsdag den 27. august Nu på tirsdag den 27. august 
i forsamlingshuset i forsamlingshuset 

HUSK!!HUSK!!  

Kom og vær medKom og vær med

God idéGod idé

Lad os sammen Lad os sammen 
gøre området  bedregøre området  bedre Kaff e og Kaff e og 

Kage 25,-Kage 25,-



Bænk i egetræ og m
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The conversa  onThe conversa  on

3. august kl.16.59 blev kunstneren 
James Webbs lydoptagelser begravet 
i Lommeparken under fuglebadet. 
Der er optagelser af lyde og samtaler 
om området og dets historie.  

Tilbage står at vi allesammen skal 
huske at fortælle vores børnebørn 
om de  e. Tanken er nemlig at 
optagelserne skal graves frem om 
præcis 100 år. - Som en venlig hilsen 
fra nu  dens lokalområde  l frem  -
dens. 

Her er ska  ekortet, som vi håber 
vil bringe fornøjelse den 3. august 
kl.16.59 år 2113 :-)
     

Lydindtryk fr a Egebj erghalvøen 
begravet  i lommeparken



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 BylaugMød dit Bylaug

Jesper Adler
Griseavler på Gelstrupgård 
øko. Anden genera  on på 
Gelstrupgården. Manden bag 
solsikkemarken på kirkebakken.

Karsten Mikuta
Engageret brugsuddeler i 
Egebjerg Brugs.
Karsten er manden der siger 
ja  l plakatsøjle, postkasse og 
udhængsskabe. 
- Og den gode 
sponsor der 
bakker op om 
festlige lejlig-
heder i byen.

Troels Nyborg
Musikentusiast fra Lestrup med 
eget pladeselskab. Administre-
rer Egebjergkalenderen. 
Engageret i Odsherreds kul-
turelle liv bla. kulturfes  vallen.

Pia Skydsgaard
Ak  v strandhus-
beboer og 
dagplejekonsulent 
i Odsherred. 
Den ene del af parret bag 
“Cirkus i vandkanten”.
Suppleant  l byrådet for SF.

-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

Erling Skaale
Engageret lys  isker fra Kong-
søre Næbbe. It-ekspert hos 
Microso   og idésprudlende 
tovholder i ELV, med smag for 
livets glæder 
og god mad i 
særdeleshed.
Rodfæstet i 
den færøske 
klippegrund.

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 Madværkstedet, 
foredragsrækken 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 fra 
Unnerud. Jane har bl.a. ha   en 
fi nger med i byforskønnelsen.
Holder af den rummelige 
kultur i området. Bor på et min-
dre 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.



Ny forening på vingerneNy forening på vingerne

Odsherred har fået en ny forening. 
Den arbejder for at s   e et frivil-
ligcenter der kan understø  e og 
formidle frivilligt arbejde i kom-
munen. Læs her hvad Rosemary 
Willows fra Egebjerg skriver om 
den sag.

Odsherr ed fr ivilligcenter stift et Odsherr ed fr ivilligcenter stift et 

Den s   ende generalforsamling for 
“Odsherreds Frivilligcenter” i Aksen 
Kulturhus i Asnæs onsdag den 21. 
august trak mange mennesker, nok 
omkring 40 eller  fl ere.

E  er gennemgang af vedtægterne, 
var der mange som meldt sig ind 
som medlemmer. Hermed er 31 for-
skellige foreninger er repræsenteret. 

Så var der valg  l bestyrelsen. Der er 
en bestyrelse med 7 medlemmer og 3 
suppleanter, som skal holde kons  tu-
erende møde meget snart.

Arbejdsgruppen bag Odsherreds 
Frivillig center var meget glade for 
sådan en god a  en.

Venlig hilsen Rosemary Willows



For at skabe opmærksomhed omkring 
vig  gheden af cykels  er på stræknin-
gen fra Nykøbing  l Vig via Egebjerg 
kan du nu købe badges og klister-
mærker med cykels  -logoet. 

Ved at købe er du med  l at lave PR 
for projektet, som du sam  dig stø  er 
økonomisk. 

Der bliver mulighed for at anskaff e sig 
badges og klistermærker på borgermø-
det på  rsdag, ligesom de kan købes i 
Egebjerg børnehave, Sidinge gårdbu  k 
og Lestrup fordersalg, samt hos Jørgen 
og Ane  e i Strandhusene, Æble Alle 22

Alle penge samles ind i de meget 
fl o  e indsamlingbø  er som SFO’en i 
Egebjerg har dekoreret. Pengene går 
ubeskåret  l cykels  projektet.

Hvis du vil være med  l at sælge eller 
på anden møde stø  e op om cykel-
s  er, så kontakt tovholder Lisbet Ulrich 
Hansen.

De bedste hilsner fra cykels  gruppen

- Støt cykelstiprojektet  og vis din holdning

Badges :
1 for 25,-
5 for 100,- 

Bil/cykelmærker:
1 for 50,-Så erSå er

Cykels  -bu  kken åbenCykels  -bu  kken åben



Cubansk SalsaCubansk Salsa
Vi lærer rytme, grundtrin, pardans, og “Rueda de Casino” som er 

supersjovt. Holdet er for begyndere og letøvede.

Man danser ikke med samme partner hele  den, og I kan godt  lmelde jer 

uden dansepartner, så håber vi det går op.

Første hold kører fra uge 36  l jul, så det er 1/2 pris :)

Tilmelding på www.egebjergif.dk

Mandage kl 19-20
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Underviser Marianne Reinwald 
har brændt for cubansk salsa i en årrække og blandt andet  lbragt et år på danse-

akademi på cuba. Hun kan kontaktes på: 
mail: cubadans2@gmail.com og

tlf.: 26 79 03 65



HøstgudstjenesteHøstgudstjeneste

Så er det  d  l at fejre at høsten er 
kommet i hus og lade. Det gør vi med 
høstgudstjeneste hvor vores kirkekor 
medvirker.

E  er Høstgudstjenesten er der “høst-
fest” i præstgården med røde pølser, 
køretur i hestevogn og sjov og ballade 
for børnene. Man er også velkommen 
 l at tage egen madkurv med.

Som sædvanlig vil det være dejligt hvis 
børnene medbringer afgrøder fra haver 
og marker som vi sammen vil bære ind 
i kirken.

Vi håber på godt vejr! Så tag tøj på  l 
vejret.

Den 15. september kl. 10 i Egebj erg KirkeDen 15. september kl. 10 i Egebj erg Kirke



Udfl ugt  l Udfl ugt  l 
SandskredetSandskredet
Egebj erg Pensionist forening starter op 
igen den 3. september kl.12

Ønsker du at være medlem 
af pensionis  oreningen er 
du al  d velkommen!

Mange tak  l alle deltagere for en 
dejlig udfl ugt  l Psykiatrihospitalet, 
det var en skøn dag.

Vi starter op igen den 3. september 
hvor vi kører  l Sandskredet med 
vores hjemme-smurte madpakker. 

Foreningen sørger for drikkevarer og 
laver kaff e og lidt kage  l kaff en. Pris 
25,00 kr. Kører man ikke selv, betaler 
man 30,00 kr.  l chauff øren. 

Tilmelding  l 
Bente Møller tlf.nr. 59 31 04 01 
emailadr.: bbmoeller@privat.dk   
eller
Lene Quist tlf.nr. 30 57 84 52 
emailadr.: quist@it.dk 

Med venlig hilsen bestyrelsen



BagatellenBagatellen

Bagatellen, vores lokale mo  onsløb 
har i en årrække været en god og 
 lbagevendende begivenhed for 

mo  onsløbere af alle slags. Her er 
informa  oner om årets løb.

Som deltager i Bagatellen har du 
3 ruter at vælge imellem: 
Rød rute på 10 km
Blå rute på 5 km 
og Gul rute på 3 km. 
På rød og blå rute er der præmie  l de 
3 hur  gste kvinder og mænd. 

Stort mot ionsløb den 1. september Stort mot ionsløb den 1. september 
i Ostrupi Ostrup

Du kan  lmelde dig på 
www.bagatellen.dk 

ind  l den 30. august kl.12.
-eller i nummerboden 

på løbsdagen

Inden løbsstarten samles alle del-
tagerne ved “Café Skovbrynet” ved 
Skovløkkegård i Ostrup, hvor løbsfor-
manden vil byde velkommen  l årets 
udgave af Bagatellen. Bage  er er der 
fællessang (“Marken er mejet”) og så 
går starten  l mo  onsdelen af 
Bagatellen. 

Vi samles kl. 11.45 dere  er startes der 
i samlet fl ok kl. 12.00, hvad enten du 
løber rød, blå eller gul rute. Husk at 
komme i god  d og få dit nummer m.m

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 sodavand. Pris for hele her-
ligheden er 110,- for voksne 
og 40,- for børn (3-12 år)
     Vi glæder os  l at se jer. 

     Venlig hilsen 
     Peter Bendixen, løbsformand



Ny vært i Ny vært i 
forsamlingshusetforsamlingshuset

Så har Forsamlingshuset fået ny 
vært og vicevært. Den udvalgte 
blev  dligere producent af spe-
cialmalinger Torben Møngaard, 
som har boet og virket i Ebelto   
området i 37 år. Nu vender han 
 lbage  l sin fødeø  l et, e  er 

eget udsagn, ønskejob, som vært 
i Egebjerg Forsamlingshus. 

Torben er historisk interesseret 
og vil arbejde for at forsam-
lingshuset bliver et sted, hvor 
man mødes med andre fra det 
gamle sogn - med omegn.

Sjællænder vender “tilbage”



Underskudsgaran  Underskudsgaran  
Bylauget har beslu  et at afsæ  e 
10.000,- på en konto  l en under-
skudsgaran   for ikke-kommercielle 
projekter og arrangementer der 
kommer hele området  l gode.

Meningen med garan  en er, at den 
skal gøre det muligt at tænke i større 
og mere ambi  øse arrangementer, 
uden at man som enkeltpersoner 
risikerer, at sidde med penge i klemme, 
hvis vejret eller opbakningen ikke er, 
som man havde håbet.

Vil man dækkes af underskudsgarant-
ien skal man søge bylauget om det in-
den arrangementet afvikles, idet man 
fremlægger et realis  sk budget. 

Giver arrangementet overskud  lfal-
der overskuddet underskudsgaran  en 
 l gavn for kommende arrangementer 

i området.

Venlig hilsen Bylauget
I praksis har bylauget allerede garanteret for både byfesten og 
“Cirkus i vandkanten” i Strandhusene.



Vi bobler af glæde - kom og vær med
Torsdag den 29. august starter 2. sæson for Egebjerg Kirkes Kor…

Vi er kommet rigtigt godt i gang med at synge smukke korsatser og vil i den kommende sæson synge såvel klassiske værker som årstidssange,
lidt viser og andre smukke både klassiske og rytmiske sange, der kan få kirkeloftet til lette, når vi medvirker ved gudstjenester ca. 1 gang om måneden.

Vi øver i Konfirmandstuen ved Egebjerg Præstegård: Torsdage fra kl. 19-21. Alle er velkomne uanset forudsætninger.
Det er fællesskabet omkring musikken, der er i højsædet, så alle, der elsker at synge, kan være med. Kom og oplev den gode torsdags-stemning

og deltag i det hyggelige kormiljø, der er i Egebjerg Kirkes Kor. Vi glæder os til at se dig! Se mere på www.egebjergkirke.dk
Med sang!

Anna Karina Berg, korleder

Det sker i Egebjerg Kirke…

KOR
SANG

SJOVGLÆDE

Anna Karina

Birthe

Villy

Per
Jørgen

Winnie

Vibeke

Gerd

Susanne
Klara

Birgit



ÆbleværkstedetÆbleværkstedet
Nonne  tNonne  t

Nu nærmer æble  den sig. Frugt af 
alle slags skal høstes og spises eller 
gemmes. På æbleværkstedet Nonne  t 
i A  erup strømmer medlemmerne  l 
for at moste deres nedfaldsfrugt. Læs 
mere om æbleværkstedet her.

Den hjemmelavede most smager 
bedre end noget man kan købe og 
koster arbejdet med at samle æbler, 
moste og 2 kroner per liter færdig 
most. Det er en fantas  sk familieak  -
vitet.

Alle medlemmer af Æbleværkstedet 
kan moste. Ved førstegangsmostning 
skal der være én fra Æbleværkstedet 
 l stede. Det skal helst ske i weekend-

erne, hvor der vil være en fra 
bestyrelsen  lstede. 

Det tager ca. en  me at moste en 
trillebør æbler. Der et to presser, så der 
er to der kan booke og moste sam  dig. 
Man kan regne med at få mellem 
50-80% most af sine æbler, så 10 kg 
æbler giver 5-8 liter most. 

Æbleværkstedet holder også kurser i 
podning og beskæring af æbletræer. 
- og overleverer historien om den 
lokale æblesort Nonne  t

Er du interesseret i at vide mere så 
fi nd foreningen på www.nonne  t.dk
eller kontakt formand
Peter Løn Sørensen, Ny Holbækvej 10, 
4571 Grevinge
foelhoej@get2net.dk



Inspira  onsmarkedInspira  onsmarked
Så er det igen  d  l Inspira  onsmarked. Det 
bliver i år den 14. september fra kl. 10-15 i 
Barkladen ved Nykøbing Sj.

Vi håber at du har lyst  l at være med. Har du 
produceret mere end du selv kan sæ  e  l livs 
eller har du lyst  l at udny  e de resourcer der 
omgiver dig  l noget spiseligt, så s  ller vi hus 
og borde  l din rådighed. 

Vi har, som de to  dligere år, lejet den smukke 
Barklade, beliggende lige i skovbrynet og her 
kan du frit udfolde dine talenter. 

Vi sørger for at folk kan købe grillede pølser, 
kaff e og kage og så håber vi, at der kom-
mer en masse spændende  ng, som du har 
produceret. Det kan være alt fra kød,  l ost 
 l marmelade, fra te  l snaps – bare det er 

spiseligt eller drikbart, så er du velkommen.

Hør mere og  lmeld dig på 
slowfoododsherred@gmail.com eller ring Rie 
på 27 33 60 89 eller Anne  e på 51 22 40 91. 



Sæsonstart i EIFSæsonstart i EIF

Tempo trolde (3-5 år)

Tirsdag 16:30-17:30 Instruktører: Peter, Thomas og Jeane  e

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 får det sjovt, så kom og vær med.

Bubbi bjørne (forældre/barn (1-3 år)Lørdag: 9:30-10:15   Instruktør: HeidiHoldet 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.
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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 på 
www.egebjergif.dk eller kontakte formand 
Louise Bendixen.

Bemærk at der har været fl ere fejl i den 
omdelte fri  dsvejviser. 
De skulle gerne være 
re  et her. 

Småbørnshold
Småbørnshold  



MGP (0-2 kl.)(6-8 år)

Torsdag 16:00-16:45 Instruktør: Louise

Der vil primært blive undervist i Hiphop (new school) med de mange s  l-

arter der fi ndes indefor det (locking, popping, dancehall, house, reggae, break 

etc.) lidt rytmisk gymnas  k samt elementer fra Disco, hvis vi synes det er sjovt. 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.

Hiphop (3-5 kl.)(9-12 år)

Torsdag 16:45-18:00 Instruktør: Louise

Der vil primært blive undervist i Hiphop (new school) med de 

mange s  larter der fi ndes indefor det (locking, popping, dancehall, house, 

reggae, break etc.) lidt rytmisk gymnas  k samt elementer fra Disco, hvis vi synes 

det er sjovt. Der vil blive lagt vægt på dans, musik og bevægelse. Deltagerene vil 

lære korte og lange sekvenser af danse, både opvarmningssekvenser og opvis-

ningsdanse. 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. DansDans
  Dans  Dans

   Dans   Dans
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Parkour (9-14 år)

Onsdag 16:30-17:30 Instruktør: Simon

Holdet er  l personer, som er helt nye  l parkour og som 

gerne vil i god form, da der også vil blive lagt vægt på træning 

med egen kropsvægt. Parkour er ikke en konkurrence-sport, men en 

form for selvudvikling. Parkour er en sport, hvor man forcerer forhind-

ringer, som er placeret i gulvhøjde. Parkour dyrkes o  e udenfor, hvor 

bænke, trapper, gelændre og andet bruges. 

Træneren Simon har selv dyrket parkour i mange år i 

parkourklubben i Holbæk.

Lille Spring (6-9 år) 
Onsdag 17:30-18:30 Instruktører: Steen, Andreas, Asta

Springholdet for de små springgymnaster. Der arbejdes med 

kolbø  er, vejrmøller, kra  spring og meget mere. Der laves øvelser 

med og uden trampolin. Børnenes motorik styrkes, og vi ophæver 

tyngdekra  en sammen. Kom og vær med ,
det bliver smaddersjovt. 

Store Spring (10 år og ope  er)Onsdag 18:30-20:00 Instruktører: Steen, Malthe, AstaSpringholdet 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

RullefaldRullefald EG
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ZUMBA ®  Fitness (voksen hold)
Tirsdag 17:30-18:30 Instruktør: Carmen

En sjov og eff ek  v måde at træne på – alle kan være med. Vi 

danser  l la  namerikansk musik, og bruger trinnene  l de mest 

kendte rytmer - merengue, salsa, cumbia og reggaeton. Timerne 

er sjovest, når man lader sig rive med af rytmerne. Der fi ndes 

ingen rig  g eller forkert måde at danse på, så kom og 
vær med.

Cubansk Salsa 
Mandag 19-20 Træner: Marianne ReinwaldVi lærer rytme, grundtrin, pardans, og “Rueda de Casino”, som er supersjovt. Holdet er for begyndere og letøvede.Man danser ikke med samme partner hele  den, og I kan godt  lmelde jer uden dansepartner, så håber vi det går op.Første hold kører fra uge 36  l jul, så det 

er 1/2 pris 

Dans for voksneDans for voksne
RytmeRytme

Rytme
MusikMusik
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Godtved gymnas  k
Torsdag 18-19 Instruktør: Liselo  e Le Dous

Til glad og iørefaldende musik vil vi gennem rytmiske bevægelser 

udfordre kroppens muligheder, og arbejde hele kroppen godt igennem.

Vi vil arbejde med koordina  on, styrkende øvelser, passende pulss  gninger og 

åndedræ  et. Bækkenbundens muskelarbejde vil sammen med ryg- og mavetræn-

ing også være i fokus. Er du blevet nysgerrig og trænger  l at gøre noget rig  g 

godt for din krop, din energi og dit humør, har du nu chancen for at komme 

op af lænestolen og tage din mand, kone, nabo eller din gode ven 

med! Liselo  e er Gotved-uddannet bevægelsespædagog 
og pilates-instruktør

Cross gym (voksenhold)
Mandag 16:30-17:30 Kontaktperson: Thomas

Hård fysisk træning med sta  oner, hvor der ski  es mellem 

de forskellige sta  oner. Man får pulsen op, og træner både 

udholdenhed og muskelopbygning. Et voksenhold for dem der 

virkelig skal have noget ud af træningen, giver sig max og 
ikke holder sig  lbage. Holdet er mix. 

Yoga (voksen hold)
Mandag 18:00-19:00  Instruktør: Heidi.På de  e hold laver vi Hatha Yoga. Der vil blive lagt vægt på en fysisk  lgang  l yogaen med udgangspunkt i øvelserne. Det vil være en blanding af blid yoga med fokus på vejrtrækningen, og en mere dynamisk form for yoga, som udfordrer vores smidighed og styrke. Alle er velkomne på holdet, både begyndere og mere øvede.Voksen-træningVoksen-træning
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Fodboldhold

7-9 år: Tirsdag 16:30-17:30, træner: Peter

11-12 år (U12): Tirsdag og torsdag kl. 16:30-17:30, træner: Kenneth

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

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

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 
overskuelighedens skyld en tovholder, så 
de er le  e at kontakte.

Velkoms  eam for  lfl y  ere 
Didde Dich 
tlf. 59 32 84 66 / 40 83 73 35 
didde@boesserup.dk  

Egebjerg Landsbyvirksomhed
Erling Skaale 
tlf. 53 68 70 29     
erling@skaale.dk

Ny bosætning & Energilandsby
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
Maria Lindhardt  
tlf. 21 42 41 27     
mariavolf@hotmail.com
 

Egebjergkalenderen
Troels Nyborg
tlf. 41 42 14 46 
kalender@bnpro.dk

Hjemmeside
Heidi Hansen   
tlf. 44 26 17 09     
h.s.hansen@hotmail.com

Digital infrastruktur
Henrik Frisene  e-Fich 
tlf. 59 32 95 61    
henrik@taglines.dk

Cafe
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 
tovholderene.

Får du lyst  l at give et økonomisk 
bidrag  l bylaugsarbejdet er kontonum-
meret her: reg.nr. 0517 konto nr. 248321



Udvikle turismen & Fundraising
Me  e Petersen
tlf. 21 86 29 44
me  epet@friogfro.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

Byforskønnelse
Jane Bodholdt Svendsen
tlf. 23 66 12 45
jane.svendsen@privat.dk

Børneteaterfes  val
Jesper Lindemann
tlf. 44 26 17 09/21 74 16 08
jesperlindemann@hotmail.com

By  ering 
Poula Line Schmidt
tlf. 50 51 15 52    
hyldemor@yahoo.dk

Egebjerg Idrætsforening
Louise Bendixen
tlf. 30 83 70 65
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 339 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for oktober-nummeret er den 20. september


