Ejsing-Egebjerg
Kirke- og foreningsblad
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Bygge start
Nu sker det vi går i gang
Derfor kom til infomøde. Der vil senere
komme en dagsorden. Men vi får besøg af:
Arkitekt Erik Brandt Dam, Borbjerg
Sparekasse, Mogens Christensen ,og fra DGI
Ole Scmidt
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ARRANGEMENTER

Arrangementer i Ejsing Sogn 2021 / 2022

Forventningerne…
Denne tid på året er vi så klar til at hænge de tunge jakker op og nyde at være udendørs i det varmere vejr,
mens vi tager nogle naturlige D-vitaminer.
1. marts er den officielle start på foråret nu kan vi endelig se frem til at hver dag går mod lysere tider. Selvom
vejret og naturen folder sig ud på nogenlunde samme måde hvert år, er foråret altid fyldt med nye og friske
forventninger.
Dette forår byder på nogle helt særlige forventninger til vores alle samens fælleshus. Der er ingen tvivl om at
mange har spørgsmål i forhold til udformning, design og indretning af de fysiske rum som gerne skulle blive
koblet på hallens vestside i løbet af i år. Andre vil være bekymret for udviklingen efter corona, økonomien
fremadrettet, behovet for at blive større, når der stadigvæk findes ledige haltider. Alle disse spørgsmål og
mange flere vil vi prøve at finde svar på til informationsmødet tirsdag d. 8. marts i hallen.
Lad os stå sammen om at få et forår med nye og friske forventninger. Til alle jer der kan huske da hallen blev
bygget, hvilket sammenhold og fællesskab der blev skabt den gang – Vi kan gøre det igen.
Anita Hopper

DATO

TID

STED/START

ARRANGEMENT

ARRANGØR

Elly og Erik
Hallen
Hallen
Forsamlingshuset
Hallen
Hallen
Kirken
K-K huset i Vp.
Hallen
Hyggebo
Kirken
Friskolen
Hallen

Generalforsamling KFUM & K
Scrap i Ejsing
Informationsmøde om Fælleshuset
Generalforsamling KFUM & K
Tumlesjov
Jyskmesterskab i Bob
Meditation ” Et kærligt tilbageblik” tilmelding sms 30717050
Foredrag v. fotograf Poul Marcus Horsens: ”Limfjorden”
Gymnastikopvisning
Generalforsamling
Generalforsamling
Generationsmøde ”De små synger med de grå”
Generalforsamling
Afslutning på aktivitetsdage

KFUM & K
Anette Madsen m. fl.
Arbejdsgruppen
Forsamlingshuset
EBK
Bobklubben
Tove R. Søndergård
Grundtvigsk Forening
EBK
Seniorboliger
Vandværket
Menighedsrådet
Friskolen
Seniorudvalget v. EBK

09.30 - 11.30
18.30
19.00
19.00
10.30
17.00
19.30
17.00

Hallen
Skolen
Sportspladsen
v. Hallen
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Tumlesjov
Cykelpigerne opstart (hver mandag) gerne med el-cykel
Børnefodbold starter
Gåtur v. Hostrup
Palmesøndag: Gudstjeneste, afslutning for Minikonf. og MOK
Skærtorsdag: Gudstjeneste, efterfølgende fællesspisning
Meditation ”Christfulness-meditation” tilmelding sms 30717050
Familiegudstjeneste og Dåbsjubilæum m. efterfølgende spisning

EBK
v. Inge Vendelboe
EBK
Seniorudvalget v. EBK
Menighedsråd - MOK
Menighedsrådet
Tove R. Søndergård
Menighedsrådet

19.00
09.30
10.00
19.30
19.30
10.30

v. Hallen
Hyggebo
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Gåtur i Ryde kommuneplantage
Petanque (hver anden torsdag
Konfirmation
Bededagsaftens gudstjeneste m. efterfølgende hveder
Meditation ” Bønnens have” tilmelding sms 3071705
Gudstjeneste, efterfølgende vandretur. Husk madpak

Seniorudvalget v. EBK
Seniorudvalget v. EBK
Menighedsrådet
Menighedsrådet
Tove R. Søndergård
Tove R. Søndergård

19.00
18.00

v. Hallen
v. Kirken

Gåtur v. Ejsingholm
Sognetur nærmere oplysning i næste nr.

Seniorudvalget v. EBK
Menighedsrådet

MARTS
2.
5.
8.
10.
12.
13.
16.
16.
19.
22.
22.
23.
23.
24.

19.00
11.00
19.00
09.30 - 11.30
10.00
19.30
19.30
19.00
19.00
09.30
09.30

APRIL

Indhold
ARRANGEMENTER
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KIRKEN & MENIGHEDSRÅDET

4

BØRNEHAVEN & SFO

10

FRISKOLEN

12

EJSING BOLDKLUB

13

BEBOERFORENINGEN & FÆLLESHUSET

14

OPSLAGSTAVLEN

15

2.
4.
4. - 8.
5.
10.
14.
20.
24.

MAJ
3.
5.
8.
12.
18.
26.

JUNI
7.
14.
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Nyt fra menighedsrådet
Den 7. december var der adventskoncert med Callunakoret i Ejsing i kirken.
Der var et fint fremmøde, folk kom fra fjern og nær og nød det
stemningsfyldte adventskoncert-program. Pianist David Strong spillede
til. Han er en af landets mest travle og alsidige pianister. Med Callunakorets
flerstemmige sang af mands- og kvindestemmer sammen med David
Strong på klaver blev det store kirkerum fyldt af liflige toner, og publikum
takkede med taktfaste klapsalver.

Midt i december satte coronaen igen dagsordenen, med tilbagevendende
restriktioner: Aflysning af fælles julefest, arealkrav i kirken, maks. 127
deltagere, brug af mundbind og fremvisning af coronapas, når man er over
100 deltagere. Det satte også sit præg på juleaftensgudstjenesten.

Nu i skrivende stund er
arealkravet ophævet, og
vi håber at forholdene i
øvrigt bliver normale, så
vi kan mødes i forskellige
sammenhænge uden risiko
for smitte.
Mobile Pay:
Kirken er også kommet
med på moden. Nu er det
blevet muligt at betale
på mobile pay, når der er
indsamling i kirken, og når vi samles til spisning, eller hvis man ønsker at
give en gave til kirken. Mobile Pay nummeret er 315771, og det vil blive sat
op i våbenhuset og komme med, når der bliver annonceret.
Ingrid Hvass sagde desværre sin stilling op som kirkesanger til den 31.
december. Tak til Ingrid for den tid, hun udfyldte den post! Menighedsrådet
håber, at stillingen hurtigt vil blive besat igen.
Der er blevet ansat en ny organist, Ole Smith, og han har en hjælper med,
Jette Haahr Pedersen, som kan bidrage med at spille på fløjte. De spillede
første gang til gudstjenesten den 16. januar.

Forår på kirkegården
Det er en skøn tid som nærmer sig. Foråret er bare noget helt særligt.
Alle træer og buske står med store knopper og venter på at springe ud.
I kirken er der mange gudstjenester i foråret. Påsken og konfirmationen
er der hvor vi pynter ekstra meget op. Det er noget vi glæder os til hvert
år.
På kirkegården skal der fjernes gran og luges, så skal vi tjekke om alle
skiltene passer på hvert gravsted, der kan godt ryge nogen, når granen
tages af, så er der altid nogle sten som skal rettes og vi begynder at slå
græs. Foråret på kirkegården er altid en travl tid, men også en dejlig tid.
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Der er noget at glæde sig over
– og glæde sig til
Marts er en måned, der kan byde på hvad som helst. Det er ikke til at
vide, om der er vintervejr, eller om der er mildt med tegn på forår. Og
det kan skifte frem og tilbage i løbet af måneden. Alligevel er marts
den første forårsmåned. Den måned, hvor lyset får magt, og dagen
efterhånden bliver længere end natten.
Der sker meget i naturen. Den vågner op for alvor efter vinteren. Den
vinterbrune og nøgne skov grønnes nedefra, og små dyr begynder at
røre på sig. De første forårsblomster kommer frem og spreder deres
små farvepletter rundt i landskabet. Fuglene synger for at gøre sig klar
til at yngle, og egern og grævling får unger. Livet vågner på ny og folder
sig ud, det er næsten som et langsomt svar fra naturens side på en
kærlighedserklæring fra solen, som sender sine varme stråler ned til
den. Et svar, der roligt og planmæssigt stiger til fuld styrke hen mod
sommeren.
For mennesker, der har mistet, kan naturens opvågnen være en hjælp
til at se lysere på tilværelsen. Men der kan også være dage, hvor det
synes at komme på tværs af den tristhed, der fylder. Og lyset kan føles
skarpt og for meget, så man selv må søge mørke og skjul. Humøret kan
gå op og ned. Ændre sig i takt med, at vejret ændrer sig, eller have sin
egen rytme. Men uanset, hvor meget humøret svinger, og hvor meget
vejret i marts kan variere mellem kulde og varme, så gror og spirer
det grønne, og dyrelivet begynder at myldre. Livet er der og gør sig
gældende, på trods af de smerter, man kan gå rundt med. Som en gave,
man kan bruge, de dage der er energi til at pakke den op.

Jens Rosendal har skrevet en sang om kærlighed og forår:

Du kom med alt det, der var dig,
og sprængte hver en spærret vej,
og hvilket forår blev det!
Det år, da alt blev stærkt og klart
og vildt og fyldt med tøbrudsfart
og alting råbte: lev det!

Vorherre selv bød ind til fest.
Der sad vi hver benovet gæst
i kærlighedens sale
med øjne, undrende og blå,
vi bare så og så og så
og slugte livets tale:

Jeg stormed ud og købte øl,
ja, vint'rens gamle, stive føl
for ud på grønne enge.
Og du blev varm og lys og fuld,
og håret var det pure guld
som solen - skjult for længe.

At livet det er livet værd
på trods af tvivl og stort besvær
på trods af det, der smerter,
og kærligheden er og bli'r,
og hvad end hele verden si'r,
så har den vore hjerter.

Og blomster åbned sig og så,
at nu blev himlen stor og blå
og stunden født til glæde.
Din næve var så varm og god,
og du var smuk og fuld af mod,
så smuk, jeg måtte græde.

For livet i naturen udfolder sig hen over foråret og svarer på solens
kærlighedserklæring. Og bag det hele står Gud, som er i alle ting, over
det hele, altid. Ikke bare som en ældre herre på en sky, men tæt på og
overalt er han. Og indbyder os til at være sammen med sig, og gerne i
naturen.
Forår med blå himmel og grønne enge kan beskrives som en fest, Gud
byder ind til.
Tove Rask Søndergaard, sognepræst

Vi håber vejret bliver godt, så kommer der nemlig altid flere på besøg,
det er altid hyggeligt.

Ejsing MOK-klub
Mok -klub som den bliver omtalt i daglig dagen, er en
børneklub under K.F.U.M og K.F.U.K.
Vi mødes hver mandag aften på Ejsing friskole fra kl.
19 – 20,30. Klubaftnerne henvender sig til børn fra 3.
klasse til 7 klasse. Pt. Er vi 23 børn.
Sæsonen starter sidst i august med ryste sammen
lege, bålhygge derefter er vi på kanotur i Helleå ved
Handbjerg og sejler ud til Fjorden og tilbage igen
altid en stor hit. Inden det bliver alt for mørkt, kan vi
lige nå at komme på krabbetur og på svævebane hos
Erik og Elly som kildrer godt i maven. I efteråret har
vi forskellige løb med opgaver som vi kalder hot – dog
løb, lagkageløb og burgerløb. Sidste år havde vi en
aften som vi kaldte bytte bytte købmand, hvor hvert
hold fik udleveret et æg, som de skulle få byttet med
en anden ting, hos Ejsing beboer, det var sjovt og
flere hold fik byttet 8 gange, så Tak til jer der åbnede
døren for børnene og var med på denne leg. Vi har
også lavet gaver, der skulle anvendes til familie

Hilsen Annette

gudstjeneste hvor enkelte Mok - børn medvirkede,
stor tak til dem der tog imod opgaven. Bankospil og
bolsje fremstilling blev det også til, inden vi gik på
juleferie.
Efter juleferien besøgte vi skøjtebanen i Skive, som
også altid er sjovt og hyggeligt. Spilleaften hvor
børnene tager deres ynglings kort/brætspil med.
Vi får besøg af en Falck mand., som vil lære os om
førstehjælp. I år vil vi afslutte sæsonen, den 10 april
sammen med mini – konfirmander til gudstjeneste
og efter gudstjeneste en sjov fælles oplevelse.
Vi starter/slutter aftenen med at synge sammen
med børnene og fortælle bibelhistorie. Vi er 5 voksne
leder og 1 ung leder ,som gerne vil give børn og unge
mennesker gode oplevelser og lære dem noget om
næstekærlighed mm. Stor TAK til Ejsing Friskole, for
at vi må benytte deres fine lokaler, det er vi meget
taknemlige for.

Meditation over video
– hvad og hvordan?
En gang om måneden er der meditation i Landtingkapellet i Ejsing Kirke. Og en gang om måneden er der meditation over video.
Har du lyst til at sidde derhjemme i din egen sofa eller stol og være med til meditation, er du velkommen. Der skal bruges en pc, tablet/ipad
eller mobiltelefon. Deltagerne får et link til et møde i det program, der hedder Zoom. Vi kan være op til 50 personer ad gangen.
Programmet for meditation over video er lidt kortere end i kirken, det varer knap en time i
alt, og kaffen eller teen er du selv nødt til at sørge for! Til gengæld behøver du ikke bevæge
dig hjemmefra, og der er heller ingen risiko for smitte.
Der er ingen forudsætninger for at kunne være med. Meditationsformen bliver forklaret,
når der er nye med, og deltagerne bliver guidet hele vejen.
Du er meget velkommen til at prøve at være med, det er helt uforpligtende!
Husk tilmelding til mig på 30717050, gerne med sms.
Datoer for meditation over video:
Onsdage kl. 19.30: 2. februar, 2. marts, 6. april og 4. maj.
Tove Rask Søndergaard, sognepræst
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egen dag er kort
” Din
men slægtens lang
skrev Jeppe Aakjær i 1917.
Jeg tænker ofte på den sang, når Chresten og jeg går tur på Ejsing
Kirkegård. Vi har hver især mange familiemedlemmer på kirkegården.
Vi værdsætter Lapidariet. Min familie er spredt over hele landet også til
Finland, England, Belgien, Frankrig og USA og de gæster også Ejsing Kirke
og søger Slægtens spor.
Min fars slægt går langt tilbage her på egnen og har stor tilknytning til
gårdene Krogager (Egebjergvej 27), Pilgård (Egebjergvej 29) og Brusgård
(Torndalvej 5). Mange slægtninge er døbt, konfirmeret, gift og begravet ved
Ejsing Kirke. Jeg er kommet hos min farbror og tante på Brusgård, min fars
fødehjem, hele mit liv og har hørt mange fortællinger om mine forfædre
og den tid, hvor de fleste blev gift og bosat på hjemegnen. Mange gamle
gårdejere boede på aftægt. Rakkerne tiggede ved gårdene. Tuberkulosen
hærgede. Store børneflokke. Elektricitet og biler var en helt ny opfindelse,
og Limfjorden var fuld af rødspætter!
Jeg har fået den kærkomne opgave at skrive lidt om de mennesker, hvis
navne står på slægtens gravsten i Lapidariet og har søgt hjælp i min fars
gamle bog om Slægterne fra Store Kjellerup i Ejsing sogn (Nu: Vester og
Øster Kjellerup på Skivevej). Vi går næsten 200 år tilbage i tiden og det er
en lidt indviklet historie.
Det er min fars farmor, som stammer fra slægten fra Store Kjellerup. Mette
Pedersen blev født i Toftegaard i Egebjerg (Egebjergvej 54) i 1845. I 1865
blev hun gift med Jens Kristian Kristensen født 1841 på Krogager Møllegård
mellem Ejsing og Egebjerg (den findes ikke mere). Han og Mette købte ved
deres giftermål en anden af Krogager gårdene, Krogager (Egebjergvej
27). De fik 7 børn, her iblandt min farfar Kristen, som jeg skriver om
efterfølgende. Jens Kristian døde i 1884 kun 43 år gammel. Mette formåede
at drive gården i en årrække og i 1907 solgte hun gården til Mads Ransborg
– gården ejes i dag af én af hans mange oldebørn, Steen. Det er lidt pudsigt
at min oldemor solgte gården til min mands farfar. Mette flyttede i hus i
Geddal, nær hendes søn, min farfar, men tog i sine sidste leveår ophold hos
en datter i Hasselholtgård og døde i 1919.

Husker du dåben?

Jensine døde i 1904, og som det fremgår ovenfor blev min farfar gift igen
i december 1909 med Johanne Pedersen Pilgaard (f. 1887 på Pilgård). Hun
var således datter fra nabogården til hans barndomshjem og noget yngre
end ham. En af hendes søstre var gift og bosat på en nabogård til Brusgård.
Johanne og Kristen Krogager fik sammen 4 børn (Jens i 1910, Kristian i
1912, Svenning, min far, i 1914, Ane Katrine i 1917). Kristen tog del i sognets
anliggender og havde en del tillidshverv, men 1918 døde han af tuberkulose,
og Johanne stod alene med 4 børn i alderen 1-8 år, gården og den gamle
bedste Trine på aftægt.

Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise et let måltid i Kirkehuset,
Vinderupvej 25, pris 25 kr. for voksne.
Menighedsrådet

Konfirmation i Ejsing Kirke
søndag den 8. maj 2022

Alberte Grønqvist

Simone Vestergaard

Amalie Karge

Sophia Præst Laursen

Anna Hede Sørensen

Frederik Mejdahl

Der bliver et stort hold konfirmander i år!

Emma Rank Grysbæk

Jean Bastien Sorin-Kristensen

Freja Pretzmann Jensen

Laurits Ravnholt Risum

Gabriella Kirkemann

Magnus Skov

Julie Rähr Thomsen

Mathijs van Asseldonk

Lisbet Løjtved Vestergaard

Stig de Pater

Samlet er der 17 unge mennesker, som skal gå op ad
kirkegulvet og sige ja som svar på Guds ja til dem.

Kristen blev stedt til hvile sammen med sin
første hustru Jensine.

Signe Lidegaard Bendtsen

Lis Krogager Ransborg, Geddal

Arrangementer
Indre Mission
MARTS

Min far fortalte, at Jensines mor, Ane Katrine Brusen (f. 1834) som barn var
kommet til gården som gåsepige (lille tjenestepige som bl.a. vogtede de

Generationsmøde

Man skal ikke nødvendigvis være gråhåret og over 80 for at få
noget ud af det. Det er altid berigende at være sammen med børn,
det er altid opløftende at synge sammen, man bliver glad i låget af
det, og man kan både få opfrisket gamle børnesange og lære nye,
som man evt. kan synge sammen med børnebørn eller oldebørn.
Desuden er det ikke så ofte, man får lejlighed til at mødes på tværs

Søndag den 24. april kl. 17.00 holder vi en børne- og familiegudstjeneste,
hvor alle er velkomne.

Man viste de afdøde og gamle ære ved at opkalde familiens børn. Min fars
ældste bror blev kaldt Jens, uden tvivl opkaldt efter min farfars afdøde
hustru Jensine og min fars første lillesøster blev kaldt Ane Katrine efter
den tidligere svigermor, som boede på aftægt. Børnene kaldte hende
Bedste Trin’, selvom de jo ikke var beslægtet. Hun kunne fortælle langt
tilbage i tiden – også at man ved højvande kunne sejle til Ejsing – det var før
der blev lavet Sluse og dæmning ved Sdr. Lem vig i slutningen af 1870’erne

En af Mette og Jens Kristian sønner, Kristen Kristensen Krogager,
min farfar, blev født i 1871 i Krogager. Han blev i 1895 gift med Jensine
Vestergaard Jensen, datteren på Brusgaard i Geddal. De opførte få år
efter nyt stuehus, som stadig er i god stand. Hun var enebarn og boede
på gården med sin mor, Ane Katrine Brusen. Hendes far, Kristian Brusen
Jensen (f. i Mejrup 1829) var død i 1886.

Det har vi gjort, fordi de små, gang på gang, er mødt talrigt op, men
intentionen har været, at også flere fra de ældre generationer
skulle have glæde af dette arrangement.

Som noget nyt vil vi i Ejsing Kirke invitere børn og deres familier til
dåbsjubilæum. De børn, der er døbt i Ejsing sogn i 2017 og 2019 får en
invitation i postkassen til at komme i kirken og høre om dåben:

Hun boede på aftægt først hos sin datter og svigersøn, min farfar, og
dernæst hos ham og hans 2. kone, Johanne, min farmor, og til slut hos
Johanne og hendes 2. mand Anders. Aftægtsaftalen fulgte med gården,
sådan var det. Ikke alle aftægtsfolk havde det godt. Men hun forblev en del
af familien. Hun boede dog på aftægt i pigekammeret sammen med de
unge piger i huset, fortalte min far.

Min oldefar hed faktisk Kristensen til efternavn, men brugte navnet
Krogager. I 1905 blev det muligt at få bevilling til navneændring, hvilket min
farfar søgte og fik. Navnebrevet er stadig i familiens eje.

Det der nu annonceres som generationsmøde, er jo det, der før
hed: ”De små og de grå med Tante Andante”. Vi har valgt fremover
at kalde det for: ”Generationsmøde”.

De fleste døbes som små børn og kan derfor ikke selv huske det. Hvad sker
der i dåben, og hvad har man med sig derfra?

løsgående gæs) og senere gift, vist med sønnen på gården. Hun døde dér
90 år gammel i 1927.

af alder til en hyggelig snak og med lidt godt til ganen.
Vi har desværre været nødt til at aflyse i januar, men den 23. marts
håber vi, hun medvirker igen samt en gang i april, hvor forældre og
søskende også vil blive inviteret til afslutning.
Derefter er det tanken, at vi selv vil
fortsætte med, én gang om måneden,
at invitere til generationsmøde.
Vi håber på fortsat god deltagelse.
Venlig hilsen menighedsrådet

14.

Mogenstrup Missionshus, Missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde

15.

Herrup Kirke &Menighedshus, Missionær Henri Jensen, Silkeborg

16.

”Elim” Holstebro, Sognepræst Simon Møller Olesen, Boris

17.

Hjerm Missionshus, Ungdomskonsulent Jim Pfrogner, Viborg

18.

Vinderup Kirke og Kulturhus, Imanuel Fuglsang Herning

22.

Vinderup Indre Missions beretningsmøde

FORMIDDAGSCAFÉ I
KIRKEHUSET VINDERUP

- med frit samvær
KL. 09.30 - 11.00

Tirsdag d. 29 Marts
Tirsdag d. 26 April
Tirsdag d. 31 Maj

Alle er velkommen

APRIL
5.

Møde v. Henri Jensen, Silkeborg

GRUNDTVIGSK FORENING,
I KIRKE OG KULTURHUSET

MAJ
11.

Møde v. Robert Enevoldsen, Holstebro

30.

Kredsens Sommer møde: v. Forstander på IMB Robert Bladt, Børkop

Hvor intet andet er nævnt:
Kl. 19.30 i Kirke og Kulturhuset, Søndergade 31a, 7830 Vinderup
Alle er velkommen - Find mere information her: www.vinderup-im.dk

SØNDERGADE 31A, 7830 VINDERUP
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KIRKEN & MENIGHEDSRÅDET

Gudstjenester
27. februar

14.00

TRS Fastelavn familiegudstj.

Fastelavn

MARTS

TID

EJSING

DAG E N S N AV N

Anmeldelser og kirkelig vejledning
FØDSEL
Fødslen anmeldes til kirkekontoret gennem
jordemoderen. Ugifte forældrepar indsender omsorgsog ansvarserklæring (O&A erklæring) inden 28 dage
digitalt via www.borger.dk

6. marts

10.30

TRS

1. søndag i fasten

13. marts

09.00

CAH

2. søndag i fasten

20. marts

10.30

TRS

3. søndag i fasten

27. marts

19.30

TRS

Midfaste

APRIL

TID

EJSING

DAG E N S N AV N

3. april

09.00

CAH

Mariæ bebudelsesdag

10. april

10.30

TRS Familiegudstjeneste

Palmesøndag

14. april

17.00

TRS m. fællesspisning

Skærtorsdag

15. april

10.30

TRS

Langfredag

17. april

10.30

TRS (Indsamling til KFUM & KFUK)

Påskedag

18. april

-

Fælles gudstjeneste i Trandum

2. påskedag

24. april

17.00

TRS Familiegudstjeneste og dåbsjubilæum

1. søndag efter påske

Menighedsrådsmedlemmer

MAJ

TID

EJSING

DAG E N S N AV N

Erik Bruun-Sørensen
Formand
Mobil: 61 76 84 39
Mail: ebs@dlgnet.dk

DÅB
Dåb aftales med sognepræsten senest onsdagen før
dåbs søndagen.

Kirkelige handlinger
aftales med
sognepræsten forud

VIELSE
Aftales med sognepræsten i god tid.
BEGRAVELSE
Henvendelse hos sognepræsten.

SAMTALE
Man er altid velkommen til at kontakte sognepræsten,
hvis der er behov for en samtale eller hjemmebesøg.

Stof til næste blad
senest 18 april til
marieogole@outlook.dk

www.ejsingkirke.dk - sognepræst Tove Rask Søndergaard: TORS@km.dk

1. maj

10.30

TRS

2. søndag efter påske

8. maj

10.00

TRS Konfirmation

3. søndag efter påske

12. maj

19.30

TRS

Bededagsaften

13. maj

-

Der henvises til andre kirker

Bededag

15. maj

09.00

CAH

4. søndag efter påske

22. maj

-

Ingen gudstjeneste

5. søndag efter påske

26. maj

10.30

TRS med vandring

Kristi Himmelfartsdag

29. maj

09.00

CAH

6. søndag efter påske

Anna Kirkegaard Sørensen
Næstformand og Kontaktperson
Mobil: 20 71 11 08
Mail: aks56@live.dk

Jensia Risum

Niels Jakobsen

Kirkeværge
Mobil: 20 40 67 51
Mail: risumjj@gmail.com

Kasserer
Menig medlem
Mobil: 20 64 68 46
Mobil: 23 33 52 81
Mail: sanggaard24@hotmail.com Mail: marieogole@outlook.dk

Marie Olesen

Navne og adresser Ejsing sogn og kirke

TRS: Tove Rask Søndergaard - CAH: Camilla Hansen

Adresser:

Kirken, Gl. Landevej 10, 7830 Vinderup
Ejsing præstegård og kirkehus, Vinderupvej 25, 7830 Vinderup

Find ro

Særlige Gudstjenester
FASTELAVNS-GUDSTJENESTE

Gudstjeneste for alle med efterfølgende tøndeslagning.

27. FEBRUAR KL. 14.00

FAMILIEGUDSTJ. PALMESØNDAG
10. APRIL KL. 10.30

SKÆRTORSDAGSMÅLTID
14. APRIL KL. 17.00

DÅBSJUBILÆUM

Afslutning for minikonfirmander og MOK med forældre, arrangeret
sammen med MOK, KFUM & KFUK.
Gudstjeneste med nadver og bagefter fællesspisning (75 kr. for
voksne).

24. APRIL KL. 17.00

Familier med børn døbt for 3 og 5 år siden inviteres til at holde
dåbsjubilæum. Bagefter let aftensmad (25 kr. for voksne).

KONFIRMATION

Konfirmation i Ejsing Kirke! Se liste over konfirmander.

8. MAJ KL. 10.00

BEDEDAGSAFTEN
12. MAJ KL. 19.30

midt i hverdagen
Meditation i kirken

v. sognepræst Tove Rask Søndergaard

16. MARTS KL. 19.30
20. APRIL KL. 19.30
18. MAJ KL. 19.30
Datoer for meditation over video,
se andetsteds i bladet
Tilmelding dagen før på 30 71 70 50
(gerne sms)

Sognepræst:

Tove Rask Søndergaard, Tlf: 97446007, Mobil: 30717050

Graver:

Annette Rank Grysbæk, Tlf: 61768595

Organist:

Ole Smidt

Kasserer:

Niels Jakobsen, Tlf: 20646846, Mail: sanggaard24@hotmail.com

Kirkesanger:
Kirkeværge:

Jensia Risum, Tlf: 20406751, Mail: risumjj@gmail.com

Formand:

Erik Bruun-Sørensen, Egebjergvej 29, 7830 Vinderup, Tlf: 6176 8439,
Mail: ebs@dlgnet.dk

Kordegn:

Jane Dehli, Vinderup Kirke- og kulturhus, Søndergade 31 B, 7830 Vinderup,
Tlf: 23232607, Mail: Jadle@km.dk
Anette Bak Pedersen, Tlf: 23232607, Mail: apb@km.dk

Aftenen før Bededag holder vi en kort gudstjeneste, og bagefter
spiser vi varme hveder.

315771
KRISTI HIMMELFARTSDAG
26. MAJ KL. 10.30

Træffetider: Mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 - 12.00
Torsdag kl. 15.00 - 17.00

Afkortet gudstjeneste med mulighed for vandretur (5-7 km).
Husk madpakke.

Find os på facebook Ejsing Kirke eller www.ejsingkirke.dk

BØRNEHAVEN & SFO
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BØRNEHAVEN & SFO

Nyt fra Børnehaven

Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen

Så fik vi taget hul på et nyt år i pasningsdelen. Et nyt spændende år, som
kommer til at indeholde mange spændende projekter.

Vi er en omsorgsfuld børnehave, som sætter fokus på at være barn. Der skabes plads til at dyrke børnenes tryghed og trivsel, ved at se
deres behov og deres udfordringer og hjælpe dem med at mestre dem.

Tak for alle juletræerne. Børnene leger med dem hver dag. Juletræerne har
bl.a. bidraget til børnenes kreativitet. Der er blevet bygget huler, lavet stiger,
savet brænde m.m. En dag havde en lille gruppe drenge lavet en stor stak
juletræer, som de sprang ned i fra deres klatretræ. Dette krævede mod og
turde springe, men de grinede højlydt hver gang de landede nede i bunken.

Vi vægter højt, at børnene bliver modtaget godt allerede fra morgenstunden af. Vi starter bl.a. dagen med at alle børn bliver mødt af
voksne der har tid til at sige godmorgen og har tid til at tage imod dem. Vi skaber mulighed for at børnene kan få en god aflevering med
hjælp fra en voksen til at få sagt ordentligt farvel til forældrene.

Vi har brugt rigtig meget tid på at få udfærdiget vores styrkede pædagogiske
læreplaner, som er et lovkrav for alle institutioner. Vi er i fuld sving med
at implementere den i vores hverdag i børnehaven Gazellen. Vi vil gerne
præsentere jer for lidt af vores læreplan, så I har mulighed for at følge med I
hvad det vil sige at være børnehavebarn i Børnehaven Gazellen i Ejsing.
Børnehaven Gazellen er en privat børnehave, der er normeret til 35 børn i alderen 3-6 år.
Børnehaven er en del af Ejsing Friskoles pasningsdel og ligger lige ved siden af Ejsing
Friskole. Børnehaven er placeret i udkanten af Holstebro Kommune, tæt ved Vinderup
og ved Limfjorden.
Vores børn er aldersopdelt i 2-3 grupper. Myrerne er vores gruppe med de mindste
børn. Her starter alle børn i børnehaven og fortsætter til de er 4-4½ år. Dernæst rykker
de i græshopperne, hvor de fortsætter indtil de starter i førskole. Vi kører førskole på
skolen fra 1. maj og frem til sommerferien.

Både morgenstunden og eftermiddagen skaber rum for fri leg på tværs af alder og på tværs af grupperne. Her dannes der mulighed for
at skabe relationer og tid til fordybelse i mindre aktiviteter og mindre grupper. Vi skaber rum for at danne relationer ved bl.a. at lave små
grupper, hvor der er plads til det enkelte barn.
Vi har om formiddagen det vi kalder gruppetid, hvor børnene er aldersopdelte og tilknyttet faste voksne. Det er her at de voksne planlægger
læringsaktiviteter som er alderssvarende og tilpasset børnene, både de enkelte børn og gruppen som helhed. Her arbejder vi bl.a. med
forskellige temaer, som sætter fokus på at inspirere til det enkelte barns dannelsesproces.
Vi har gennem hele dagen gode rutiner, som er med til at skabe struktur for det enkelte barn, hvilket vi ser som grobund for at kunne skabe
et godt pædagogisk læringsmiljø hele dagen for børnene. Vi er bevidste om at vores børn trives med mange gentagelser, hvilket har stor
effekt for deres læring.
Vi arbejder meget med børnenes medbestemmelse og tager udgangspunkt i det der interesserer børnene. Vi følger børnenes spor og er
omstillingsparate til at ændre i dagens program for at undres og undersøge ting sammen med børnene. Ydermere vægter vi den frie leg
og oplever at den frie leg er et stort læringsmiljø, som bl.a. styrker de sociale, sproglige og personlige kompetencer.

Vi er en grønne spirer institution, som lægger vægt på udelivet med børnene og laver
mange projekter i løbet af året, som tager udgangspunkt i natur og udeliv i børnehøjde.
Vi har bl.a. lavet en køkkenhave, hvor vi dyrker vores grøntsager og krydderurter, som vi
bruger i løbet af året i vores madlavning. Derudover bruger vi skovlegepladsen i Ejsing
flere gange i løbet af året. Her laver vi skovuger, hvor vi starter og slutter dagen i skoven og laver mad over bål, med nogle af naturens
egne ingredienser.
Vi er ydermere en børnehave, som sætter fokus på at der skal være plads til at være barn. Vi sætter fokus på værdierne; tryghed, nærvær
og fællesskab. Vi tror på, at glade og trygge børn lærer mest og lære det gennem leg og i samspil med børn og voksne. Vi stiller krav
til vores børn, men vi stiller kravene ud fra, at vi ved at barnet kan mestre dem. Vi er anerkendende og guider og vejleder vores børn i
hverdagen. Vi er nærværende og har nogle af de lokale bedstemødre, som kommer i børnehaven og bager brød og laver mad til os og
hygger i morgentimerne og om fredagen.
Vi arbejder med bevægelse i vores hverdag, hvor vi går ind og arbejder med børnenes motorik og bevægelse. Vi samarbejder med de lokale
foreninger, som bl.a. henter alle de børn som går til gymnastik og vild med bold, da det giver mulighed for flere børn at kunne deltage i
idrætsaktiviteter i vinterhalvåret.
For os er det vigtigt at både børn og forældre føler sig velkomne. Vi vægter et godt forældresamarbejde, så vi bedst muligt kan hjælpe de
enkelte børn. Vi arbejder ud fra at have en åben og ærlig dialog i vores hverdag og i vores samarbejde. Det gør bl.a. for at vi i fællesskab
kan hjælpe børnene bedst muligt.

Nyt fra SFO
Så er det nye år skudt godt i gang og hallen er atter fyldt med en stor flok
bevægelsesglade børn og unge hver eftermiddag efter skole. Kort før jul tog
vi afsked med Thomas som gennem de seneste år har været en fantastisk
og vellidt tovholder på SFO-delen og vi har derfor med det nye år også taget
hul på lidt ændringer i forhold til personalet. Fremadrettet vil det blive Dorte
og Anja der sammen med Sara og Helle sørger for at skabe rammerne for
nogle dejlige eftermiddagstimer med børnene. Vi vil fremadrettet tilbyde
forskellige aktiviteter på halgulvet to gange i ugen og derudover vil der være
de samme mange ting at tage sig til som før jul både nede i hallen og oppe
i cafeteriet. Her i december og januar har vi f.eks. prøvet kræfter med at
afvikle pokalfodbold og rulleskøjteløb om eftermiddagen og det har vakt
stor begejstring.
Vi vil i de kommende måneder også bestræbe os på, i samarbejde med de
lokale ildsjæle og instruktører, at tilbyde børnene muligheden for at prøve
kræfter med nogle af de sportsgrene som EBK kan tilbyde. Heriblandt
Jumping fitness, Tik-tok dans og badminton. Sidder der nogle ildsjæle
derude som kunne have lyst til at komme og undervise en flok lækre unger
i f.eks. spinning, dans, tennis eller andet en eftermiddag så hold jer ikke
tilbage. Kontakt enten Dorte eller Anja for at lave en aftale.
I cafeteriet er der desuden om eftermiddagene mange af børnene som
nyder en stille stund med at tegne, ligge perler, spille brætspil eller
udfordre hinanden på playstationen og vi ser derfor også frem mod det
næste store kreative projekt som bliver at lave noget flot fastelavnspynt til
fastelavnsfesten i Hallen.
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FRISKOLEN

Nyt fra Ejsing Friskole vinter 2021
Efter alle elever og lærere var vendt tilbage efter efterårsferien,
var der en del der skulle på plads på skolen. Overbygningseleverne
skulle for første gang i skolens historie til terminsprøve, hvilket
forløb uden de store problemer. Kort tid efter kom projektopgaven,
hvor overbygningseleverne igen var i centrum med både
opgaveskrivning og eksamen.

blev slukket og alle eleverne havde placeret sig rundt i gangene,
så de kunne følge luciaoptoget rundt på skolen. En stor oplevelse
for alle.

1. søndag advent blev for skolen en helt særlig dag. Forinden
havde skolens kor øvet på flere julesange, som skulle synges til
julegudstjenesten i kirken. I løbet af november havde skolens
elever og børnene fra børnehaven arbejdet sammen om ”årets
krybbespil”, som skulle præsenteres. Skolens Luciaoptog var dette
år pigerne fra 5.- 6. klasse, som skulle starte gudstjenesten med
at bringe juleglæden ind. Alle bidrog til den dejlige julestemning i
Ejsing Kirke. Det blev for alle en rigtig dejlig oplevelse.

Endelig kom december, som alle havde glædet sig til. Vejret viste
sig fra sin gode side og sørgede for, at alle skolens elever kunne
nyde en hvid 1. december med masser af sne. Alle kælke og andet
sneudstyr var blevet fundet frem, så i frikvarterne blev der hygget
med sneboldkamp, kælkning og diverse snemænd m.m.
På skolen blev julemåneden, igen i år, noget særligt. Dette år
var der lavet hyggelig stemning på skolen med stjernehimmel i
gangen. Hver morgen blev eleverne mødt med hyggelig julemusik,
så alle kunne komme i den rigtig stemning. Juletræet var sat klar
til pyntning af skolens elever, alle elevernes gamle nissehuer var
hentet frem fra gemmerne og nye var også kommet til. Eleverne
fra de enkelte klasser havde hver især fået indkøbt pakken til
klassens julepakkeleg.

Alle elever og lærere glædede sig over den gode julestemning på
skolen og så frem mod skolens afslutning d. 17. december, hvor
der skulle holdes fælles afslutning, inden den stod på tiltrængt
juleferie. Sådan kom det desværre ikke til at gå. Endnu en gang
kom Coronaepidemien til at have indflydelse på den sidste del
at december og skolens afslutning. Flere og flere var henover
november og december blevet syge af den nye Omikronvariant.
Derfor tog regeringen den beslutning, at skolen skulle lukke ned
d. 15. december og lave nødundervisning op til jul og efter nytår.
Dette skulle være med til bremse de Coronatal, som bare voksede
dag for dag.
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EJSING BOLDKLUB

EBK Kontaktliste
BOLDUDVALG

Efter juleferien stod den igen på hjemme- og nødundervisning,
indtil alle elever igen kunne få lov til at møde ind på skolen d. 6.
januar. Coronaepidemien fortsatte sit pres på skolerne. Alle
fællessamlinger blev sat på standby i håb om at holde epidemien
væk fra skole. Alle elever fik fra Holstebro kommune udleveret
Corona-hjemmetests, der skulle bruges 2 gange om ugen.
På denne måde kunne skolen sikre, at undervisningen kunne
forsætte. I skrivende stund er dette stadigvæk skolens hverdag.

KASSERER

Lars Rocatis

21 18 15 17

Preben Rusbjerg
Henrik Stjernholm
Martin Hallengren
Kristina Bøje
Martin Poulsen
Jon Jensen
Viktor Pushnyak

61 54 65 82
40 87 55 16
60 62 08 94
40 83 59 10
30 32 72 67
30 33 05 23

Helle Levring Laursen

23 93 71 92

GYMNASTIK OG FITNESS

SENIORUDVALG
Kirsten Marie Pedersen
Maren Katrine Pedersen
Birgit Poulsen
Jette Uldal
Tina Madsen

25 46 63 94
61 76 84 18
22 54 33 15
30 20 66 39
60 92 37 33

Dorte Rasmussen
Lene Lindgren
Line Damgård
Helle Skjold Pilgaard

28 40 89 77
22 24 36 63
21 72 58 68
27 47 00 93

BOB
TO TIL
NY DAG D. 13 MARTS
SØND

A

E B K O P S T A R T
af udendørs sæson fra d. 4 april

Petanque
Skal vi i gang igen? Ja gerne, men det afhænger af, om der er nok interesse
for det!
Vi prøver d. 5./5. og d. 17/5. Hvis der er 8 som spiller de første to gange, vil vi
udbyde resten af sæsonen.

Det betød at skolens lærere fik meget travlt med at få gjort
undervisningsmateriale klar til alle elever. Der skulle også
koordineres i forhold til hvilke elever, der skulle deltage i
nødundervisningen.
Trods de mange forhindringer nåede alle dog i mål, og der blev
holdt en juleafslutning, hvor der i klasserne blev hygget, sunget
julesange, spillet spil og spist juleslik. Dagen sluttede med varme
æbleskiver fra skolens madmødre, inden der blev lukket ned til
hjemme- og nødundervisning de sidste dage.

FORMAND

Derfor: Mød op i Hyggebo d. 5. maj klokken 9.30 til kaffe og et spil petanque
efter kaffen – og tag endelig flere med, så der bliver nok til at fortsætte
aktiviteten.
Prisen er 10 kr. for kaffe og et stykke kage.
Nærmere oplysninger omkring
spilletid, træner kommer senere.

Seniorudvalget.

Gåture i naturen nær og fjern
Der er vanen tro arrangeret gåtur en gang om måneden. I år er der ture
både i Ejsing og omegn og lidt længere væk. Vi mødes ved hallen, og
kører samlet ud til turene – sammen eller hver for sig i bilerne, som I nu
vurderer, det er bedst.
Vi har sat en pris på 15 kr. pr. deltager, som går til kørsel og andre
udgifter, evt. overskud går til EBK.
Omtale af de tre første gåture:

Fællessamlingerne henover december var fyldt med dejlige
julesange. Gamle kendte sange blev børstet af og nye blev
præsenteret. Der blev fortalt juleanekdoter, og i klasserne blev der
fortalt gode julehistorier. Skolens Luciahold gik, traditionen tro,
d. 13. december luciaoptog gennem hele skolen. Hele skolens lys

GÅTUR VED HOSTRUP

GÅTUR I RYDE PLANTAGE

GÅTUR VED EJSINGHOLM

TIRSDAG D. 5. APRIL

TIRSDAG D. 3. MAJ

TIRSDAG D.7. JUNI

AFGANG FRA HALLEN KL. 19.00

AFGANG FRA HALLEN KL. 19.00

AFGANG FRA HALLEN KL. 19

Vi kører til Hostrup, hvor vi parkere ved den nye
Skovbegravelsesplads, ser den – muligvis med guide, og
går en tur i området omkring godset.

Afmærket rundtur på ca. 3 km, der kan suppleres med en
lille tur på ca. 1 km, på modsatte side af vejen. Skov med
mange små søer.

Der vil være mulighed for ture af forskellig længde.

Medbring selv kaffe.

Medbring selv kaffe.

Vi går langs stranden mellem Ejsingholm og Råst, op ad
Lykkegårdsvej og tilbage langs Råstvej.
Medbring selv kaffe.
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B E BO E R F O R E N I N G E N & FÆ L L E S H U S E T

KONTINGENT INDBETAL

75 kr pr person /
150 kr pr husstand

ING 2022

Ejsing beboerforening

Mobilepay 95561
Konto nr 8507-2650078532

Juletræer og belysning i byen
Afholdelse af sankthans
Blomster i byen

OPSL AGSTAVLEN

Til borgere i Ejsing – Egebjerg området
Ejsing forsamlingshus afholder Generalforsamling torsdag den 10. marts
2022 kl. 19.00 i Ejsing Forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Har du gode ideer til FREMTIDIG BRUG af forsamlingshuset?

S KO L E F E S T
M E D FÆ L L E SS P I S N I N G
7. APRIL KL. 17.00

Har du lyst til at gå ind i bestyrelsesarbejde og være en af dem, som gør en
indsats for vores område?

Når du betaler støtter du Ejsing beboerforening så vi kan
Vedligeholde Ejsing skovlegeplads
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Kontingent indbetales på konto nr. 8507 6025637532
– Husk tydeligt navn og adresse

Afholdelse af foredrag og andre
arrangementer

Pris pr. person: 100kr.

Afholde forårsfest, posefest fastelavn og
julefest i samarbejde med med de andre
foreninger .

Ved at betale kontingent til Forsamlingshuset viser du din støtte og
samtidig er du er med til at bakke op om det lokale sammenhold i Ejsing
– Egebjerg området.
Forsamlingshuset er vært ved kaffe med brød

mvh Ejsing beboerforening

Støt Ejsing Friskole
Alle borger kan aflevere gammelt jern og
metaller, i en container placeret hos Genfa i
deres åbningstid mandag til fredag kl. 7 – 17 og
lørdag kl. 10 – 12.
Beløbet herfra går ubeskåret til Ejsing
Friskoles aktiviteter.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

HALLENS BESTYRELSE
KASSERER:

FORMAND:

INFO MØDE OM DET NYE FÆLLESHUS

BYGGE START NU SKER DET, VI GÅR I GANG
DERFOR KOM TIL INFOMØDE.
TIRSDAG DEN 8 MARTS 19:00
I EJSING – EGEBJERG HALLEN.
Ejsing – Egebjerg Fælleshus
I Ejsing-Egebjerg skal vi ha’ et Fælleshus! Det skal vi, fordi vi har mange,
forskelligartede aktiviteter og et aktivitets niveau, der kræver det, men også fordi
vi med et fælles hus vil signalere, hvad Ejsing-Egebjerg var, er og gerne vil være
i fremtiden. Fælleshuset skal gøre os til et landsby fællesskab anno 2022 med
bosætning og udvikling for alle aldre.
Der vil være mulighed for at tjekke sin tilsagnserklæring ved Hans denne aften. Og
hvis du ikke lige har fået givet dit tilsagn kan det også ske denne aften. Et tilsagn
er din sponsor støtte til fælleshuset.

Der vil senere komme en
dagsorden. Men vi får besøg af:
Arkitekt Erik Brandt Dam
Borbjerg Sparekasse
Mogens Christensen
og fra DGI Ole Scmidt

Steffen Andersen
Tlf: 2889 5173
Mail: steffen-andersen89@hotmail.com

Thomas Kristiansen
Tlf: 6018 6793
Mail: thomas@tk-maskiner.dk

NÆSTFORMAND:

REFERENT:

Preben Rusbjerg
Tlf: 6154 6582
Mail: prebenrusbjerg@gmail.com

Kenneth Andersen
Tlf: 2872 0766,
Mail: d5kenand@gmail.com

MEDLEM:

Leif Jensen
Tlf: 3028 6080
Mail: Leifjensen7830@gmail.com

TANDEM-CYKLER KAN
LEJES, KONTAKT BODIL
LARSEN 29447178

HALINSPEKTØR:

Anita Hopper
Tlf: 2086 2962
Mail: ejsingegebjerghallen@gmail.com

UDVALG & KONTAKT
Der vil i pausen være
mulighed for at købe
kaffe/the, kage,
sodavand/øl

Kalenderudvalget
Marie: marieogole@outlook.dk
Maren Katrine: marenkatrinep@gmail.com
Erik: ebs@dlgnet.dk

Formand: Steffen Andersen steffen-andersen89@hotmail.com

Ejsing på facebook: Søg på Ejsing

Forsamlingshuset: www.ejsingforsamlingshus.dk
Formand: Lars Holte Larsen holte1956@gmail.com
Husudlejer: Birgitte Olesen birgitteogsteen@gmail.com

Beboerforeningen: www.ejsing-egebjerg.dk
Formand: Mads Møberg ejsingbeboerforening@gmail.com

Er der spørgsmål inden denne aften kan du kontakte en fra udvalget.

Ejsing Friskole: www.ejsingfriskole.dk
Skoleleder:
Formand: Rikke Engmark engmark@live.dk

Mvh
Svend Ebbesen, Hans Pedersen, Marten Asseldonk, Jens Jensen, Torben Pedersen,
Jane Dehli, Anita Hopper og Anita Pedersen.

Ejsing boldklub: www.ejsinghallen-ebk.dk
Formand: Lars Rocatis lars@rocatis.com
Hallen: ejsingegebjerghallen@gmail.com

HJERTESTARTER
Udendørs hjertestarter, som hænger ved
indgangen til Ejsing Friskole v. P–pladsen
ud til Gl. Landevej 26

Ejsing kirke: www.ejsingkirke.dk
Formand: Erik Bruun-Sørensen: ebs@dlgnet.dk

Mødestedet v. Margit Skov vinderupvej11@gmail.com
Tennisbane udlejning v. Bjarne Jensen bj.brogaard@gmail.com
MOK: Anni Klausholt klausholt@hotmail.dk
Ejsing Vandværk: Mogens Svenstrup post@ejsingvand.dk
Ejsing Varmeværk: Hans Pedersen hp@energimail.dk
Ejsing Fritidsklub: Knud Kjærgaard knudkjaergaard@ altibox.dk

Vil du hejse flaget på hjørnet
ved særlige lejligheder?
Så kan du kontakte
Sofie Kilsgaard Olesen
Tlf: 28 18 26 45

41 ÅR MED
Friske planter

Friske priser

Frisk betjening

Et besøg værd

... og så er her bare hyggeligt!

Sommeråbningstider

Adresse & Kontakt

Mandag-Fredag

Egebjergvej 36, 7830 Vinderup



9-17

Lørdag			9-14
Søndag			Lukket

Ring og hør nærmere:
Tlf.: 97 44 64 64
Mail: egebjergplanteskole@pc.dk

Læs mere på www.egebjergplanteskole.dk eller facebook

EJSING-EGEBJERG NYT SØGER SPONSORER

-

500,- PR. KVARTAL

-

KONTAKT ANITA PÅ TLF. 20 86 29 62

