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BagatellenBagatellen
Søndag den 4. september kl.12. Søndag den 4. september kl.12. 

Så er det  d  l det årlige lokale 
mo  onsløb, Bagatellen i Ostrup. I år har 
løbet jubilæum - og så er det den sidste 
bagatel.
Tilmelding og yderligere informa  on med 
billeder kan ses på bagatellens hjemme-
side.  bagatellen.dk 

Bagatellen 2016 har følgende ruter:
3, 5 og 10 km. Ruterne er både  l de 
gående og løbende
Tilmelding 
0-6 år gra  s 
7-15 år 50 kr 
16- ? 110 kr 

Tilmeldingsfrist
Onsdag den 31. august kl 23.59. Der er 
muligt at e  er  lmelde sig på dagen med et 
ekstra gebyr.

Præmier og Lodtrækningspræmier
Hur  gste dreng/pige 3 og 5 km 0-15 år
Hur  gste mand/kvinde på 5 og 10 km
Fine lodtrækningspræmier.

Stor ta-selv-bord og lagkage
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. Da løbet er det sidste og sam  dig 
jubilæumsløb bliver der også serveret 
lagkage

Parkering
Da vi af erfaring ved, at en stor del af 
deltagerne bor i bilafstand fra Ostrup og 
Grevinge Skov, har vi sørget for, at der er 
gode parkeringsforhold. 

     Venlig løbehilsen 
     Peter Bendixen



Ops  lling  lOps  lling  l
MenighedsrådsvalgMenighedsrådsvalg
Nu er der snart menighedsråds-
valg.
Vi plejer nu ikke at have et rig  gt 
valg her i sognet, da der som regel 
kun er èn liste. Vi får se, om det 
sker igen i år - i hvert fald håber vi, 
at rig  g mange dukker op  l ori-
entering og ops  llingsmødet.

På mødet vil der blive orienteret 
om menighedsrådets arbejde de 
sidste 2 år, og hvad det indebærer 
at sidde i rådet. Dere  er skal vi 
ops  lle en liste med kandidater  l 
det nye menighedsråd.

Kunne du have lyst  l selv at være 
med i menighedsrådet, eller være 
med  l at bestemme hvem der 
skal stå på listen? - Så mød op og 
vær med  l en hyggelig a  en.

- Som en prøveordning har Ege-
bjerg sogn fået lov  l at ændre 
valgperioden fra 4  l 2 år. 

Venlig hilsen 

     Per Kragh 
     og menighedsrådet.

Den 13. september kl.19.00 i konfi rmandstuen



A  enen er arrangeret af tre ak  ve 
odsinge; Jørgen Preuss fra Vig, 
Marion Christensen fra Egebjerg og 
Åse Christensen fra Nr. Asmindrup. De 
har søgt lokaldemokra  puljen og fået 
midler  l arrangementet.

Her kan man møde dem fra nabobyen 
og blive inspireret  l, hvordan man 
griber fondssøgning an så det lykkes. 

A  enens taler, Peter Erkmann, er kendt for, 
at tryllebinde en hel forsamling, når han 
formidler, hvordan han har formået at fi nde 
fonde og puljer. 

Glæd jer  l at tabe underkæben og blive 
voldsomt inspireret

Der er stadig enkelte ledige pladser. 
Tilmelding  l Jørgen Preuss på 
mail: preuss@l23dk.dk eller tlf.: 23 72 38 78
Venlig hilsen Ini  a  vgruppen

Program
I8.30 Velkommen og præsenta  onsrunde

I8.50 Foredrag v,/ Peter Erkmann, Køge Spejderne 
“Bedre økonomi i foreningen”- og hos alle andre

20. - Mad, drikke, pause
Der serveres sandwich, kaff e, te, frugt, noget sødt. 
Vand kan købes. 

20.30 Foredrag fortsat v/ Peter Erkmann

21.00 Kort pause

21.15  Hvordan fi nder jeg midterne? Lokale puljer og 
fonde. Fremlæggelse af oversigt m.m. v/ Marion 
lnforma  on om fundraising i fi rmaet SUELLTeam. 
Odsherred Kommune giver  lskud  l medlemskab 
for alle fremmødte. lnforma  on ved Ane  e Friis.

21.30 - 21.45 lnforma  on om yderligere kurser - og 
 d  l naboskab v/ Jørgen

(NB. Tilmelding  l disse kurser skal ske senest samme a  en 
hos Jørgen)

Torsdag den 27. oktober kl. 19.-22. i Iværksæ  erhuset
- “Mindmap” v/ Rud Teglers. 
“Sådan holder du styr på ideer og projekter”.
- “Naboskab - Tid  l at møde hinanden”

Torsdag den 24. november kl. 19. i lværksæ  erhuset
- “Sådan formulerer du dig” v/ journalist Henrik Uhre Prall.
- “Naboskab - Tid  l at møde hinanden”

21.45 - 22.00 lde og projek  remstød - og godnat

Fondsøgningsa  enFondsøgningsa  en
Onsdag den 21. september kl. 18.3O - 22.
i Aksen i Asnæs



Så er  d  d  l skoleårets første businessbrunch. Hvor vi 
som al  d har fokus på Iværksæ  eriets glæder.

Vi håber at se mange af jer  l en torsdag morgen, hvor vi 
“netværker”, hygger os, spiser en dejlig brunch og ly  er 
 l en god  iværksæ  erhistorie fra Odsherred.

Det koster som al  d kr. 100,- at deltage. 
På gensyn i Iværksæ  erhuset.

Tilmelding  l Eva Bløcher tlf.: 21 14 27 83 eller 
mail: info@odsherredivaerksae  erhus.dk

Vi glæder os  l at se jer.

      Venlig hilsen
      Odsherred IT- og 
      Iværksæ  erhus
Glostrupvej 13-D, Egebjerg, 4500 Nyk.Sj

Cand. mag, oversæ  er, skribent 
og rejseleder Rie Boberg, der 
fortæller om et passioneret liv som 
selvstændig.

Business BrunchBusiness Brunch 

Torsdag den 29. september 
kl. 8.30-10.30. i Iværksætt erhuset 



Det var en smuk og fi n sommeraf-
ten den 1.juni, da vi sammen med 
Torben Jensen gik en tur og talte om 
de forskellige, der ligger begravet på 
vores kirkegård. 

Torben Jensen fra Frostrup, som har 
en stor lokalhistorisk viden førte an 
og mange andre bidrog med anek-
doter fra svundne  der.

Vi nåede kun en brøkdel og blev
enige om at foretage endnu en 
vandring i sensommeren. Nu er 
datoen sat.

E  er gåturen drikker vi en kop kaff e 
og slu  er med en sang eller to i 
konfi rmandstuen.
Vi glæder os  l at se jer.

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

Onsdag den 7. september kl.19.
Fortællinger på kirkegårdenFortællinger på kirkegården



Så er det  d  l med at fejre at årets høst er kommet i 
hus og lade med en hyggelig høstgudstjeneste.
 
E  er Høstgudstjenesten er der ”høs  est” i konfi r-
mandstuen, med økologiske pølser, køretur i heste-
vogn etc. Vi håber på godt vejr.

Tag børn og børnebørn med og evt. lidt afgrøder fra 
køkkenhaven som kan vises
frem i kirken.

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

Søndag den 11. september 
kl.10. i Egebj erg Kirke

HøstgudstjenesteHøstgudstjeneste



Dronningen Dronningen 
kigger forbi på halvøenkigger forbi på halvøen
Den 5. og 6. september kommer dronnin-
gen  l Odsherred for at bese geoparken.
Hun ankommer ved fl ådesta  onen i 
Kongsøre. - og med lidt held kører hun 
igennem Egebjerg -måske endda mere 
end en gang.

Sikkert og vist er det i hver  ald at By-
laugets forkvinde, lige som de andre byers 
bylaugsledere, skal spise middag med 
majestæten.

Her følger programmet for dagene.

h  p://www.odsherred.dk/nyheder/borger/
hm-dronningen-skal-se-og-opleve-unesco-
geopark-odsherred

Mandag den 5. september 2016
10.00-10.45    Kongsøre Flådesta  on
11.10-11.50    Odsherred Teater, Nykøbing
12.15-13.00    Veddinge Shelterplads
13.20-14.30    Dragsholm Slot 
– kommunens frokost
14.40-15.15    Poul Johansen Maskiner A/S, 
Øvangsvej 1, Fårevejle St.
15.25-16.00    Plejecentret Bobjergcentret, 
Stadionvej 3, Asnæs
19.30-21.30    Kongeskibet Dannebrog, 
Kongsøre Flådesta  on: Dronningens 
souper

Tirsdag den 6. september 2016
10.00-10.40    Malergården, Plejerupvej 10, 
Plejerup
11.00-11.40    Trundholm Mose, Solvogn-
ens fundsted
12.20-12.50    Odden Auk  onshal i 
Havnebyen
12.50-13.00    Farvelarrangement



Forskønnelsesdag og festForskønnelsesdag og fest
på Egebjerg skolepå Egebjerg skole
Den 10. september kl.10.Den 10. september kl.10.

Kom og vær med  l en hyggelig  
arbejdsdag , hvor vi laver en 
masse forskellige forskønnelses-
projekter på legepladserne, i 
SFO’en og i Børnehaven. 

Vi starter dagen kl. 10, hvor de 
forskellige arbejdshold starter op 
og vi pakker sammen kl.17. 
kl. 17.30 er der fælles a  ensmad 
og fes  vitas resten af a  enen.

Du kan melde dig på en masse 
forskellige arbejdsopgaver, mad-
hold, lege med børnene i løbet af 
dagen, og du kan komme med dit 
instrument og spille om a  enen, 
når vi skal fejre alt det, vi sammen 
har udre  et i løbet af dagen. 

Skriv dig på listerne som hænger på 
Skolen og i Børnehaven. 

Vi glæder os  l at se dig

Med venlig hilsen    
Trivselsgruppen og
Egebjergs skole og Børnehave



DatastueDatastue på Egebj erg Demokratek på Egebj erg Demokratek

Onsdage klokken 9.30 -11. 
Vi starter onsdag den 14. september

Kunne du bruge lidt hjælp  l at lære at bruge 
din computer? - Så kan det være at vores 
datastue er noget for dig.

Vi mødes onsdag formiddage på 
Demokrateket på Egebjerg skole med pc’en 
under armen. Her får vi en hyggelig snak og 
hjælp af Niels, der er en rig  g IT-mand.

Det kunne f.eks være hjælp med basale 
IT-spørgsmål om mails, billedprogrammer, 
opdateringer af so  ware og adgang  l e-
boksen.

E  er  men køber vi  t mad i skolens kan  ne 
og spiser frokost sammen.

Har du spørgsmål er du velkommen  l at 
kontakte mig, ellers er alle velkomne  l bare 
at dukke op i demokrateket.

     Venlig hilsen
     Rosemary Willows
     tlf.: 51 74 28 02



Fabeldyr på halvøenFabeldyr på halvøen
Vores lille lokale crowdfundingprojekt afslu  es den 
1. september, så du kan stadig nå at være med ;-)

Ind  l nu har følgende valgt at stø  e projektet: 
Egebjerg og Omegns Bylaug  10.000 kr. 
Fri og Fros rundvisningskonto  10.000 kr. 
Egebjerg Brugs   2.000 kr. 

Egebjerg Landsbyvirksomhed  500 kr. 
Lisbeth Rahm   100 kr.
Lene Wiehe    100 kr.
Peter Funch   50 kr.
Egebjerg Event  5.000 kr.
Vores mål er 50.000 kr.  så vi vil hermed op-
fordre erhvervsdrivende, foreninger og pri-

vatpersoner  l at give et bidrag, så vi kan 
komme i mål og få realiseret projektet i 
fuldt omfang. 

Projektets formål er via en god proces med 
involvering af børn og voksne i området at få 
lavet en stribe keramiske væsner med  l-
hørende fortællinger, der skal bo fordelt over 

hele halvøen. 

Deres fysiske udtryk og historier skal ligge 
som fi ne oplevelser i landskabet, der bid-
rager  l iden  teten på Egebjerghalvøen. 

I kan indbetale penge  l projektet via 
mobilepay: tlf. 299 399 30 
(Morten Lerstrup Hylleberg) 
- eller direkte  l 
bylaugets konto: 0537 - 0000549762

I kan læse mere om projektet på vores 
hjemmeside www.egebjergonline.dk 
under fanen kunst i byen.

Projektet er forankret i en tovhold-
ergruppe under Egebjerg og Omegns 
Bylaug. 

Venlig hilsen 
Morten Hylleberg 
og Kunstprojektgruppen

-Du kan stadig nå at give et  bidrag



Det er ikke  l at se det...Det er ikke  l at se det...
...Hvis man ikke lige ved det ...Hvis man ikke lige ved det 
De nye chikaner i Egebjerg centrum 
har forståeligt nok vakt undren blandt 
områdets bønder og andre med behov 
for at færdes med brede køretøjer. Der er 
imidler  d en forklaring.

Så er kommunen ved at være færdig med 
etablering af rundkørsler og ny afstribning 
i byen. Projektets formål har været at gøre 
det mere sikkert for alle slags trafi kanter at 
færdes sikkert i byen. Den billigste og mest 
eff ek  ve måde at gøre det på er som det 
nu kan opleves i byen. 

Hvis der skal meget store køretøjer gen-
nem byen og de er for brede  l at komme 
igennem, hvor der er opsat helleanlæg, så 
er det muligt at køre hen over disse. Gøres 
det forsig  gt vil både køretøj og helleanlæg 
være i fi n stand e  erfølgende. 

Hvis du har konkrete spørgsmål  l projek-
tet, kan du kontakte Odsherred Kommunes 
ingeniør på tlf. 59 66 60 31



Vi har med det samme kunnet mærke at 
bilerne sæ  er tempoet ned og orienterer 
sig mere grundigt.

     Venlig hilsen 
     Cykels  gruppen

Indvielse af den nye Indvielse af den nye 
afstribningafstribning
Torsdag den 25. august Torsdag den 25. august 
kl.14. ved Brugsenkl.14. ved Brugsen
Skal vi  ltrække børnefamilier  l Egebjerg 
er det vig  gt at byen er god at færdes i, 
også for små trafi kanter. Det føler vi at der 
er gjort et afgørende stykke arbejde for 
her. - Og det skal fejres med en indvielse.

Formand for miljø- og klimaudvalget 
Morten Egeskov kommer  l Egebjerg og 
indvier Den nye afstribning. 

Arrangementet fi nder sted ved Egebjerg 
Brugs, som i dagens anledning giver en lille 
en og et stykke kage. 

Brugsen udlodder også en cykel og der er 
sørget for lidt underholdning. 

Byråd samt relevant administra  on er også 
inviteret og ALLE er velkomne. 

Cykels  gruppen, som arbejder i regi 
af Egebjerg og Omegns Bylaug, vil 
gerne sige poli  kere og medarbejdere i 
Odsherred kommune og de involverede 
parter tusind tak for de  ldelte midler og 
den fl o  e udførelse af arbejdet. 



På hjemturen kører vi forbi Gurre kirke og 
ser kunstneren Per Kirkebys alterpar   med 
 tlen ”Opstandelse”, som blev indviet i 2002. 

Turen koster alt inkl. 250 kr.
Tilmelding senest den 21. august  l Michael 
Nissen på 59 32 81 99.
Afgang fra kirkens parkeringsplads kl. 8.00. 

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

Søndag den 28. august le  er vi anker i Ege-
bjerg for at tage på det nye søfartsmuseum 
i Helsingør. 

Som det  dligere var god skik før en lang-
fart, så skal vi dog først i kirke og  l gud-
stjeneste. Det bliver i Helsingør Domkirke 
kl. 10.00. E  er gudstjenesten serveres der 
sni  er i Domkirkens lokaler. 

Herfra spadserer vi  l den gamle dok, hvor 
byens nye søfartsmuseum er indre  et i 
den gamle dok i 2013. 

Her vil vi få en omvisning igennem de 
sidste 400 års søfartshistorie og møde sø-
manden, sømandskonen, havnens brogede 
eksistenser, maskinarbejderen, opfi nderen, 
navigatøren, de druknede, krigssejleren, 
købmanden, forbrugeren og mange fl ere. 

Vi kommer ud på de syv have,  l fremmede 
kyster, oplever ekso  ske varer og hører 
alle de historier der er kny  et  l søfarten.
E  er rundvisning er der kaff e og kage på 
museet. 

Menighedsudfl ugt med bus til 
HelsingørHelsingør  Hele søndag den 28. august 



Sang skaber glæde og fællesskab!
På opfordring - og fordi vi elsker det, har vi 
valgt at indføre sanga  ner. 

Vi har en stor og rig sangskat og vil denne 
a  en derfor synge fra bladet af både 
Højskolesangbogen og salmebogen e  er
frit valg.

Vi sørger for en pianist, der kan hjælpe os 
på vej musikalsk.

Vi glæder os  l at se - og høre - jer.

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

Sanga  enSanga  en
Onsdag den 28. september kl.19.30 i konfi rmandstuen



25 års jubilæum 
Vores alle sammens Tove kan fejre 25 års 
jubilæum på skolen torsdag den 1. 
september 2016 – kom og vær med til at 
gøre dagen festlig fredag den 2. september. 

 

Tove er yderst hjælpsom og vi på skolen er 
rigtig glade for hendes ihærdighed, 
arbejdssomhed og dejlige mad, som både 
børn og voksne lever godt af.  

Tove er afholdt af alle, og skal du vide 
noget, stort som småt, så kan du altid høre 
hende ad, da hun med sin viden om steder 
og personer i Egebjerg er guld værd.  

Det vil glæde os meget at se jer til reception  

  2. s . 
. 14.00 – 17.00 

I skolens nye gymnastiksal, hvor vi vil byde 
på lidt spiseligt og lidt at skåle i.Vel mødt til 
alle!! 
 

De bedste hilsner fra 
hele personalet på 

Egebjerg Skole 

 

Så er der 
     post fr a              skolen



Udviklingsplan for Udviklingsplan for 
EgebjerghalvøenEgebjerghalvøen

Arbejdet med at skabe en langsigtet udviklings-
plan for Egebjerghalvøen skrider lige så s  lle 
frem. Der arbejdes nu i mindre udvalg på at 
konkre  sere de forskellige idéer der er opstået. 

På borgermødet den 7. juni var der omkring 40 
fremmødte, der videreudviklede på ideer der 
allerede var opstået under Jens Christensens 
interviewarbejde. 

Tankerne er mange og grundlæggende må man 
sige, at der er god sammenhæng mellem mange 
af visionerne. Nu er opgaven at samle det hele 
i en sammenhængende visionsplan, der kan 
danne basis for blandt andet fondsansøgninger.

Inden længe mødes grupperne  l en workshop, 
hvor der videreudvikles og hvor vi forhåbentligt 
når så langt, at idéerne kan samles i en sammen-
hængende konkret plan for en udvikling af vores 
områdes landskab, erhvervsliv og fællesskab.

Hvis du endnu ikke er med i processen, men har 
lyst  l at bidrage er du velkommen  l at kon-
takte mig. 
Vi glæder os  l snart at kunne fortælle mere.
 
Venlig hilsen 
Lena Faurschou,
Egebjerg og Omegns Bylaug



Sæsonstart i EIFSæsonstart i EIF

Tempo trolde (3-5 år)

Torsdag 16:30-17:30 Instruktør: Peter og Kira

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.
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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 og fi nde 
betalingsoplysninger på www.egebjergif.dk

Der startes op i uge 36

Småbørnshold
Småbørnshold  



Parkour og freerun (8-14 år)

Tirsdag 15:30-16:30 Instruktør: Sean

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. Freerun 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 16-17 Instruktører: Amalie 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!

Hop og springHop og spring

RullefaldRullefald EG
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Odsherredholdet i Vig

Juniorspring fra 5. kl for alle idrætsforeninger

Mandag:18:00-20:00  

Instruktører: 5-6 erfarne springtrænere fra Odsherred.

Juniorspring er for alle medlemmer fra 5 kl. i Odsherred idrætsfore-

ninger, der elsker springgymnas  k, som ønsker, at blive bedre og gerne 

vil fællesskabet. 

Man  lmelder sig via Vig gymnas  kforening men hører  l Egebjerg Id-

rætsforening. Holdet har en del opvisninger i foråret bla. rundt  l 

de forskellige idrætsforeninger bla. Egebjergs opvisning.

Store Spring (10 år og ope  er) Mandag: Springpiger 3-4 kl. 17:00-18:00Onsdag: Springdrenge 3-4 kl. 18:00-19:15I Vig Hallen. Storespring  lmeldes via Egebjerg Idrætsforening, men er 
sammen med Vig gymnasterne. Med ny springgrav, fl ere gymnaster 

og trænerer glæder vi os  l sæsonen 2016-17

Springgymnas  k Springgymnas  k 
    i Vig    i Vig

Flikfl akFlikfl akEG
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Godtved gymnas  k
Torsdag 18:00-19:00  Træner: Lise Lo  e

Lise Lo  e er uddannet på Godtved ins  tu  et i Køben-

havn. Godtved gymnas  k styrker de forskellige muskelgrup-

per og er også egnet  l folk med rygproblemer eller lign da 

den intensitet hvormed der laves gymnas  k 
a  ænger af den enkelte deltagers niveau.

Voksen-træningVoksen-træning
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Hatha Yoga
Instruktør: Elaine,  tlf.:60 83 59 04

Tirsdag: 17.45-19:00  i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus. 

Holdet er for begyndere og let øvede. Så hiv fat i naboen 
eller kollegaen og kom  l yoga. Medbring en yogamå  e 

og et tæppe.  
 EnergiEnergi

SmidighedSmidighed



Zumba
Onsdag: 19:30-20:30  Instruktør: Louise Bendixen

E  er et par års pause starter vores meget populære Zumba instruktør 

op igen. Vi kan godt love, at der bliver fuld fart på, svedige trøjer og stramme 

baller, alt sammen krydret med et kæmpe smil. 

Så har du mod  l at have det sjovt, få danset en masse er Egebjerg om 

onsdagen det re  e sted.

DansDans
  Dans  Dans

   Dans  Dans
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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 19.-20.30

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.

Bylaug & Velkoms  eam 
Lena Faurschou
tlf. 53 87 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. 42 80 69 30     
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 

Kunst projekt
Nanna Foss
tlf. 26 66 34 14
kontakt@nannafoss.dk

Salgsvogn
Kasper Algren Pedersen
tlf. 28 25 87 97
kasperalgren@gmail.com

Egebjergkalender og hjemmeside
Lars Levin Andersen 
tlf. 60 52 04 22    
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

Egebjerg-Event
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

Egebjerg Tennisklub
Leif Jensen
tlf. 50 91 87 27
gelstrupvej@mail.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.



Deadline for oktoberbladet er den 20. september

God SensommerGod Sensommer


