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Generalforsamling i Generalforsamling i 
Egebjergs forsamlingshusEgebjergs forsamlingshus

Medlemskon  ngenter er en væsentlig 
del af forsamlingshusets økonomi. Så 
har du lyst  l at bidrage er du mere 
end velkommen. 

Det årlige medlemskon  ngent er på 
200 kr. – for pensionister 100 kr.  Kon-
 ngentet kan betales enten  l vores 

konto i Sparekassen Sjælland  reg.nr. 
0539 konto 0002000344  
Husk at anføre medlemsnummer eller 
navn og adresse.  

Onsdag den 19. marts kl.19. i bondes tuen E  er et begivenhedsrigt år byder vi 
velkommen  l forsamlingshusets 
generalforsamling, hvor vi vil bere  e
om, hvad der rør sig i huset, og hvordan 
det ser ud med frem  dspla-
ner og økonomi. Alle er velkomne  l at 
komme og deltage.

Dagsorden er ifølge vedtægterne. Forslag, 
der ønskes behandlet, skal skri  ligt være 
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen.

Du kan læse mere om forsamlingshuset 
på vores hjemmeside: 
www.egebjerg-forsamlingshus.dk

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne
     Formand
     Karl O  o Gaarde Nielsen
 
 

Støt forsamlingshuset  -bliv medlem

Bestyrelsen har, som noget nyt 
indført, at medlemmer får ra-
bat på leje af Forsamlingshuset 
på 200 kr.



Ny hjemmesideNy hjemmeside
Egebjerghalvøens hjemmeside på
www.Egebjergonline.dk har fået en 
ansigtslø  ning. Der er kommet mere 
bevægelse på siden og som noget 
nyt linker den også  l ejendomme 
der er  l salg i området.

Mange tak  l Lars Levin Andersen, 
der har stået for arbejdet og også 
fremover vil være tovholder på siden 
og også opdaterer Egebjerg-
kalenderen.

     Lars Levin Andersen 
     tlf. 33 22 86 58     
     egebjergonline@gmail.com
 



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
senest den 26. marts

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. 



Vi glæder os  l at besøge Egebjergs 
største arbejdsplads og høre om 
forretningseventyret i det store 
udland.

Vi mødes senest 15.45 på parker-
ingspladsen ved skolen. Dere  er 
går vi hen  l Egebjerg Maskinfabrik, 
hvor vi skal mødes med Kurt Hansen 
kl. 16.00. Denne venlige mand, vil 
vise os rundt på fabrikken. 

Besøg på Besøg på 
Egebjerg Interna  onalEgebjerg Interna  onal
Med pensionist foreningen tirsdag den 4. marts kl. 15.30 

E  er rundvisningen, tager vi op  l 
Egebjerg Forsamlingshus i Krostuen og 
spiser lidt ost og drikker et glas rødvin, 
hvidvin, øl eller sodavand. 

Pris for de  e arrangement er 60,- kr. 
Tilmelding skal ske  l Rosemary Wil-
lows eller Bente Møller.  

Med venlig hilsen 
Pensionis  oreningens Bestyrelse



Velkommen  l koncert i 
hospitals-kirken i Anneberg-
parken 35 (ved administra-
 onsbygningen), den 5. marts 

kl. 19.00. 

Her kan du høre korene 
Songs2share og Odden kirke-
kor, der er gået sammen om 
at lave koncerten i den ellers 
lukkede kirke. 

Bille  erne koster 50,-kr. 
og kan købes i indgangen. I 
pausen vil der være kaff e, te 
og kage.

Søndag den 5. marts kl.19.

Koroplevelse i den lukkede Koroplevelse i den lukkede 
Anneberg HospitalskirkeAnneberg Hospitalskirke



Generalforsamling i Generalforsamling i 
IdrætsforeningenIdrætsforeningen

Så er det  d  l Egebjerg 
Idrætsforenings årlige gener-
alforsamling. Der skal vælges 
to medlemmer  l bestyrelsen 
og en revisor. 

Kom og hør om vores arbejde
 - og giv dit besyv med. 

Mandag den 17. marts kl 19. i klublokalerne

Vi kan også sagtens bruge 
fl ere hænder og gode 
hoveder.

Venlig hilsen 
     formand
     Louise Bendixen
     tlf. 30 83 70 65
     louisebendixen@yahoo.dk
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En god fornemmelse En god fornemmelse 
i maveni maven -Sogneindsamling søndag den 9. marts-Sogneindsamling søndag den 9. marts
Støt kampen mod sult – det giver en god 
fornemmelse i maven
Søndag d. 9. marts sender Egebjerg Sogn 
og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere 
på gaden for at bekæmpe sult. 

870 mio. mennesker af verdens befolkning 
på godt 7 mia. – eller hvert 8. menneske på 
jorden – kan ikke spise sig mæt hver dag. 

Årsagerne  l, at mennesker sulter, er 
mange. En af dem er klimaforandringerne. 
De slår især hårdt i fa   ge lande, der ikke 
har råd  l at afværge og a  øde kon-
sekvenserne.

E  opien er et af de lande, der er ramt af 
klimaforandringerne. Tørke og sult er ikke 
noget nyt i E  opien, som for 30 år siden 
blev ramt af en voldsom sultkatastrofe, 
hvis forfærdende billeder mange husker. 
Men selv om det går bedre i E  opien, især 
i byerne, har sulten bidt sig fast mange 
steder.

Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp 
på at ruste bønderne  l at kunne tackle 
klimaforandringerne, så de kan producere 
 lstrækkelig mad  l sig selv og deres 

familier. 

Det er så lidt, der skal  l, for at hjælpe 
mennesker ud af sultens onde cirkel. Når 
vi går på gaden med en indsamlingsbøsse i 
to  mer, kan det give en familie lige præcis 
det, der skal  l, for at de kan lø  e sig selv 
ud af fa   gdom.

Gå med i kampen mod sult! 
Hvis du har lyst  l at give en hånd 
så kontakt mig og meld dig 
som indsamler.

     Venlig hilsen 
     Michael Nissen 
     Tlf. 59 32 81 99     
     Jmn@km.dk



Tilfl y  erdageTilfl y  erdage

Som omtalt i forrige Egeblad er der den 8. 
marts og 5. april arrangeret  lfl y  erdage i 
Egebjerg. Her er lidt om programmet lørdag 
den 8. marts.

Kl. 10-13 er lokalerne på Egebjerg skole og 
børnehave åbne, forsamlingshuset er åbent og 
det er muligt at besøge Egebjerg maskinfabrik. 

Brugsen er som al  d åben og ALLE er velkomne, 
både os der bor her og alle jer der kommer og 
ser på mulighederne. Bylauget er vært med 
kaff e og kage på skolen, et godt sted at starte 
byturen.    

Venlig hilsen 
     Helle Vibeke Petersen  
     tlf.: 33 22 86 58
     spunken9@vip.cybercity.dk
     og gruppen ny bosætning

Hvis du går i salgstanker er de  e en 
enestående mulighed for at få interesserede 
købere på besøg. Vi har indgået samarbejde 
med mæglerfi rmaerne Danbolig, EDC-mæ-
glerne, HOME og Nybolig.

Henvender du dig  l en af disse kæder, kan din 
bolig være med, når dørene de to lørdage slås 
op.

Så grib chancen, måske kan du på denne måde 
hur  gt få solgt din bolig. Har du spørgsmål er 
du velkommen  l at skrive eller ringe  l mig. 

Første gang lørdag den 8. marts fr a 10.-13.

Få dit hus vist  fr em
Velkommen



Ka  en er i tønden!Ka  en er i tønden!

Så bliver der a  er skøn ballade 
omkring forsamlingshuset og kirken, 
når børn og barnlige sjæle vil slå 
“ka  en af tønden,” spise pølser, drikke 
litervis af sa  evand og krones som 
ka  ekonger og dronninger i forsam-
lingshuset. 

Der er  llige tøndeslagning med trak-
tor udført af  Veterantraktorklubben. 

Fastelavnsfesten begynder med gud-
stjeneste kl.10. i kirken.

Alle er velkomne - og meget gerne  l at 
komme udklædte i kirken.

Søndag den 2. marts kl.10. i kirken



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 - Marts

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

10          
3/3 - 7/3 Madpandekager Lasagne Brændende 

kærlighed Pasta m. kødsovs Pizza

11          
10/3 - 14/3 Pitabrød m/fyld Smørrebrød Frikadelleburger Ristaffel Pølsehorn

12          
17/3 - 21/3 Madpandekager Boller i karry Sammenkogt ret Lasagne Pirogger

13          
24/3 - 28/3 Pitabrød m/fyld Burger Pasta m. kødsovs Lasagne Pizzasnegle

Ret til eventuelle ændringer forbeholdes



Turisme-Turisme-
udviklingsmødeudviklingsmøde

Projekterne strækker sig fra gårdbu  kker, 
kunstruter, gårdbesøg, vandreture og bed 
and breakfast m.m.

Egentlig var det planen, at det var den sidste 
workshop i denne omgang, men forsamlin-
gen som talte 15  blev enstemmigt enige om 
at der var brug for endnu et opsamlende 
møde.

Så nåede du det ikke sidst og har du planer 
om at starte noget turisme op i den kom-
mende sommer så vel mødt mandag den 24. 
marts kl. 19.15 i forsamlingshuset.

Alle er velkomne! 

     Mange hilsner 
     Jane Svendsen og 
     turismeudviklingsgruppen

Der var stort engagement og interesse 
da Hans Jørgen fra Turistbureauet deltog i 
turistworkshoppen i Egebjerg torsdag d. 20 
februar. 

Der blev givet gode råd fra den profes-
sionelle turistchef, da hver af deltagerne 
fremlagde hver deres tanker og ideer om at 
udvikle turismen på Egebjerghalvøen. 

Mandag den 24. marts kl.19.15 i forsamlingshuset Mandag den 24. marts kl.19.15 i forsamlingshuset 



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 84 66 / 40 83 73 35 
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 og Byforskønnelse
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

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

Egebjerg Energilandsby
Peter Bendixen
tlf. 24 42 29 54     
peter_bendixen@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 384 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for April-nummeret er den 20. marts


