
 

 
 
 
 
 

Dronninglund, den 16. oktober 2019 
 

Invitation til beboere på Egholm  
og alle andre interesserede 
 
Min mand Daniel og jeg arbejder pt. på et generationsskifte sammen med Asta og min far Holger.  
 
Jeg er opvokset på Egholm; Daniel og jeg holder begge meget af Egholm og af naturen generelt. 
Derfor ser vi frem til at bo på Egholm og bidrage til øens fremtid og udvikling. 
 
Men vi hverken er eller bliver landmænd - og derfor har vi gjort os en hel del tanker omkring, 
hvordan fremtiden for ca. halvdelen af øen kunne komme til se ud.  
 
Tankerne går i retning af en mere natur-, miljø- og klimavenlig udvikling, som gerne skulle få flere 
til at værdsætte Egholms enestående kvaliteter.  
 
Vi mener, vi har en del gode og spændende tanker at byde på, uanset om du/I er beboere på 
Egholm eller blot er interesserede i øen og/eller dens rolle i det omgivende samfund.  
 
Det vil vi gerne fortælle mere om, ligesom vi selvfølgelig vil introducere os selv, svare på spørgsmål 
og lytte til alles ideer, kommentarer og kritik. Vi er generelt meget åbne overfor dialog. 
 
Har du/I tid og lyst, er du/I således varmt velkomne: 

 
Tirsdag den 5. november kl. 19:30  
 
på Egholm Vestergaard (Egholm 57) til kaffe/the og kage.  
 
Kender du/I andre som kunne have glæde af at deltage, så er du/I velkomne til at videresende/dele 
dette brev. Arrangementet forventes at tage ca. halvanden time afhængig af efterfølgende snak. 
 
Vi håber så mange som muligt kan deltage. Af hensyn til planlægningen, har vi brug for tilmelding 
på min telefon/SMS 26221111 eller email jvmt@viking1914.com - gerne inden 31. oktober. 

 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jens V. M. Thomsen og Daniel Hansson 
 

P.S. Er du/I forhindret, så giv os gerne besked, hvis du/I ønsker en snak på telefonen eller at vi 
kigger forbi ved lejlighed. Hvis du/I oplyser os emailadresse, sørger vi under alle omstændigheder 
for at fremsende fremlagt materiale umiddelbart efter den 5. november. 
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