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MarkedsdagMarkedsdag
På skolen lørdag den 09. maj kl 10.-14.På skolen lørdag den 09. maj kl 10.-14.

Så er det  d  l markedsdag på EgebjergSå er det  d  l markedsdag på Egebjerg
skole for alle, der har lyst.skole for alle, der har lyst.

Der bliver solgt lokale økologiske grillDer bliver solgt lokale økologiske grill
pølser, pandekager over bål, øl, juice &pølser, pandekager over bål, øl, juice &
vand.vand.

Har du lyst,  l at vise dit kæledyr frem så Har du lyst,  l at vise dit kæledyr frem så 
tag det med, har du eventuelt overskud af tag det med, har du eventuelt overskud af 
dyreunger så tag også dem med, det kunnedyreunger så tag også dem med, det kunne
jo være, at andre vil give dem et hjem.jo være, at andre vil give dem et hjem.

Find genbrugs guldet frem, og se om detFind genbrugs guldet frem, og se om det
kan betale sommer ferien. kan betale sommer ferien. 
Nyd det dejlige selskab med børn og vok-Nyd det dejlige selskab med børn og vok-
sne fra Egebjerg.sne fra Egebjerg.

Der vil være gøgl og workshop for børnene 
med cirkus Luna, og hestevogns kørsel 
rundt i Egebjerg og omegn.

En stand koster 20,- kr og i skal selv med-
bringe bord.
Alt overskud fra øl, vand, pølser går  l 
skolen og deres ak  viteter.

Tilmelding  l Louise Hem på sms:
 27 20 25 34

Venlig hilsen 
Trivselsgruppen på Egebjerg skole



Rasmus Nøhr koncert Rasmus Nøhr koncert 
- i Egebj erg - i Egebj erg 
fr edag den 19. junifr edag den 19. juni
Så skulle det være sikkert at Rasmus Nøhr kommer  l 
Egebjerg og spiller koncert fredag den 19. juni.

Det er under et koncept der hedder “Danmark dejligst”, 
hvor vi skal s  lle med en del frivillige og  l gengæld får 
en gra  s koncert. “Danmark dejligst” står for salg af 
mad og drikke og tjener på arrangementet ad den vej. 

Sæt kryds i kalenderen, så hører I mere når vi nærmer 
os. ..Og har du lyst  l at give en hånd hører vi det 
selvfølgelig også gerne.
Se mere info på facebooksiden ‘Rasmus Nøhr koncert i 
Egebjerg’

     

                    
                    Venlig hilsen 
     Charlo  e Jensen
                     tlf. 42361690

 



Menighedsudfl ugtMenighedsudfl ugt  
Lørdag den 13. juniLørdag den 13. juni

Årets menighedsbustur går  l København. 
Vi tager på opdagelse i Ørestaden og spiser
frokost på Papirøen. 

Dere  er ser vi uds  llingen med Jesper Chris-
 ansens færdige Paradisbilleder, som du 

måske husker fra Søndags-cafeen i februar.

Tilmeldig  l Michael Nissen på 59 32 81 99



     
2. pinsedag holder vi fællesguds-
tjeneste med Vig i Egebjerg 
præstegårdshave kl. 11. med 
e  erfølgende frokost. 
A  enskolekoret medvirker.

Venlig hilsen

Pinsegudstjeneste og -frokostPinsegudstjeneste og -frokost
Mandag den 25. maj kl. 11. i Egebj erg KirkeMandag den 25. maj kl. 11. i Egebj erg Kirke



Fjernvarmestatus :)Fjernvarmestatus :)

     
Her i byen arbejder vi nu frem 
imod et arrangement i forsam-
lingshuset inden sommerferien. 
Her bliver det muligt at komme 
og få beregnet, hvad økonomien i 
 ernvarmeprojektet er for netop 

dit hus. 

Vi arbejder også på at få Søren 
Hermansen  l byen, så vi alle kan 
få glæde af hans meget store viden 
på området og hans formidable 
evne  l at formidle. 

Følg med i Egebladet, på hjemmes-
iden og facebook, hvor det 
kommende arrangement vil blive 
annonceret.

     Venlig hilsen
     Morten Hylleberg og
      ernevarmegruppen 
     

Som bekendt var vi fornylig en hel 
busfuld mennesker på Samsø for 
at se på  ernvarmeværker, og høre 
om hvorfor de har etableret værk-
erne og hvordan de kører. 

Vi havde fornøjelsen af, at høre 
Søren  Hermansen fortælle histo-
rien om Samsø som vedvarende en-
ergiø og herunder om de satsninger 
de havde gjort i den forbindelse. 

Et af  ltagene er 4  ernvarmeværk-
er, som brænder lokalt produceret 
halm og fl is i kombina  on med 
solfangere. 

Alle værkerne kører rig  g fi nt og 
leverer billig varme og varmt vand 
 l landsbyernes indbyggere. 

Fotos: Finn Eggert Jensen



 -Kursus -Kursus

Lær om Facebook markedsføring onsdag 
den 6. maj 2015 fra kl. 19.00  l 21.00 i 
Odsherred IT og Iværksæ  erhus.

Promover din virksomhed via Facebook 
– på den professionelle måde!

Kom og hør nærmere om:
- Tips og tricks  l gra  s eksponering 
- Facebook erhvervsalgoritmen, hvordan 
virker den?
- Opbygning af side og forskellige typer 
opslag.
- Annoncer på Facebook – kend din mål-
gruppe og dit budget
- Konkurrenceregler på Facebook

Iværksætt erhuset  afholderIværksætt erhuset  afholder

- Hashtags, like hun  ng, pages app mv.
Der vil være god mulighed for spørgsmål 
og dialog undervejs.

Pris i alt inklusive kaff e og kage: kr. 150,-.

Tilmelding: info@odsherredivaerksaet-
terhus.dk eller  l Eva Bløcher på tlf.: 21 
14 27 83.

Vi glæder os  l at se dig  l en hyggelig og 
lærerig a  en.
     Venlig hilsen 
     Odsherred IT- 
     og Iværksæ  erhus Vores oplægsholder er Fanny 

Villadsen, BA i Interna  onal 
Virksomhedskommunika  on.



-Forhandlingsteknik-Forhandlingsteknik

Det er en gammel sandhed, at vi forhandler 
hver dag. Vi forhandler fak  sk langt o  ere, 
end vi umiddelbart tror – derfor er det også 
vig  gt, at vi er bevidste om, hvordan man 
griber en forhandling an.
Det kan både være når der er penge på 
bordet, og når du forhandler om andre  ng, 
som der også skal fi ndes en løsning på.
Kurset har fokus på de tre væsentligste 
aspekter af enhver forhandling.

1. At forstå sin egen og modpartens situa-
 on og derudfra lægge den rig  ge strategi 

og bestemme sig for de rig  ge mål – inden 
forhandlingen starter. 

2. Bruge hensigtsmæssige tak  kker og 
teknikker og være bevidst om at undgå klas-
siske fælder under selve forhandlingen. 

Iværksætt erhuset  afholder kursus i 

Onsdag den 3. juni kl 19.- 22.

Robert Ibsen har skrevet bøger 
om og undervist professionelle 
forhandlere i ind og udland gen-
nem mange år. Læs mere om 
Robert på www.ibsen-interac-
 on.dk

3. Bevidsthed om, hvordan ens egen person-
lighed og præferencer kan have en uheldig 
indvirkning på både modparten og resultatet 
– hvis man vel og mærke bare kører løs på 
’automat-pilot’!
Forhandlingsteknikkerne afprøves i øvelser 
under kurset.

Pris inklusive moms, kaff e og kage: 300,-.
Tilmelding: info@odsherredivaerksae  er-
hus.dk eller  l Eva på 21142783.

Vi glæder os  l at se dig  l en hyggelig og 
lærerig a  en.
     Venlig hilsen 
     Odsherred IT- 
     og Iværksæ  erhus



Rådgiverpanel for Rådgiverpanel for 
iværksætt ereiværksætt ere
Gra  s og yderst kompetent rådgivning  l 
iværksæ  erre. Helt nye og mere garvede 
iværksæ  ere er velkomne. 

Dragsholm Sparekasse sponsorerer en kon-
torarbejdsplads i Iværksæ  erhuset i 3 eller 
6 måneder  l den iværksæ  er som panelet 
fi nder mest værdigt trængende.

Rådgiverpanelets kompetencer: 
• selskabsetablering
• strategisk analyse og planlægning
• forretningsplaner
• økonomiske, fi nansielle, og juridiske 
forhold
• promo  on og mediefokus samt markeds-
føring generelt
• salg, indkøb og forhandlinger

Iværksætt erhuset  tilbyder

• interkulturelle forhold
Panelet har  llige mulighed for at henvise 
 l et stort netværk af eksperter.

Rådgiverpanelets sammensætning: 
• Robert Ibsen – ’Panelformand’ (Stud-
ielektor, forhandlingsrådgiver, ledelses- og 
udviklingskonsulent)
• Lars D. Christoff ersen (Direktør på DTU 
Diplom i Ballerup og  dligere udvikling-
schef i Alec  a)
• Berit Nørgaard Olesen (Erhvervsud-
viklingschef i Odsherred Erhvervsråd, 
 dligere projektleder ved RUC og iværk-

sæ  eri-konsulent m.m.)
• Klaus Bondam (Direktør i Cyklis  orbun-
det,  dligere borgmester m.m.)
• Jens Hagelund (  dligere Erh-

Tirsdag den 19. maj om aft enen
vervskunderådgiver i fl ere pengeins  tu  er)
• Mogens Bentsen (Sidinge Gårdbu  k 
– iværksæ  er, fødevareproducent og 
bu  ksejer)
• Niels Pallisgaard (  dligere salgschef og 
adm. dir. i I/S Elsalg samt fl ere poster som 
Bestyrelsesformand) 
• Jørgen Reimer Jensen (Partner, Advokat 
i Nordia (H) – speciale i fi nansiering, selsk-
absret m.m.)

Kontakt og  lmelding senest 5 maj: Robert 
Ibsen - ’Panelformand’
robert@ibsen-interac  on.dk
51 88 05 51
     Venlig hilsen 
     Odsherred IT- 
     og Iværksæ  erhus



     

Foredrag på 3  mer omkring Salg og Online markeds-
føring på Google.

• Lær mine 6 grundregler for at drive en succesfuld virk-
somhed, som vil give dig blod på tanden!
• Søgemaskineop  mering, hvordan får man gra  s kunder 
fra Google?
• Google Local Search (Få gra  s besøgende, fra dit 
nærområde)
• Adwords, betal pr. Besøg. (Meget relevante besøgende)
• Lær hvordan man opbygger en hjemmeside, der sælger 
hver gang!

Pris inklusive moms, kaff e og kage: 500,-.
Tilmelding – info@odsherredivaerksae  erhus.dk
 eller  l Eva på 21 14 27 83.

Emil Sørensen har speciale i Google med 7 års erfaring inden for 
søgemaskineop  mering, webdesign og general online marke  ng. 
Han arbejder i ES Gruppen(eget fi rma), med affi  liate marke  ng, 
søgemaskine-op  mering samt videoproduk  on og hjælper basalt 
set virksomheder med at få fl ere kunder. Emil sidder i dag med 
nogle af Danmarks største virksomheder og hjælper dem med 
deres Google Markedsføring

Foredrag i Iværksætt erhuset  

Torsdag den 21 maj kl.16.-19.

Online markedsføring Online markedsføring 
på Googlepå Google



     
Så er Odsherreds brochure over 
gode historier i herredet udkom-
met. Egebjerghalvøen byder på fl ere 
forskellige arrangementer.  Her kan 
du høre om nogle af dem.

Meds   er af Egebjerg og Omegns 
Bylaug og Egebjerg Landsbyvirksom-
hed Morten Hylleberg fortæller om, 
hvordan lokale kræ  er der ønskede 
udvikling i stedet for afvikling tog 
ini  a  ver, der har  lført lokalområdet 
fornyet energi og medført
bedre kommunika  on, byforskøn-
nelse, større fællesskabsfølelse og 
fornyet stolthed. 

Byvandringer i EgebjergByvandringer i Egebjerg
- Landsbyudvikling i praksis- Landsbyudvikling i praksis

Egebjerg er igen kommet på land-
kortet og ini  a  verne har bl.a. ført 
med sig at Odsherred It og Iværksæt-
terhus idag ligger i Egebjerg. Morten 
fortæller historierne bag de synlige 
resultater og om udfordringerne 
undervejs og idag. Arrangementet 
slu  er i Iværksæ  erhuset, hvor der 
kan købes en lokalt produceret forf-
riskning.

Arr.: Egebjerg Landsbyvirksomhed
Fortæller: Morten Hylleberg
Mødested: P-pladsen på bagsiden
af Egebjerg Skole
(Søndergårdsvej)
Varighed: 1½  me
Deltagerpris: 
Kr. 50 per person
over 15 år

15. maj kl. 14. * 25. maj kl.19.30 * 25. juni  kl. 19.30 * 26. juli kl. 19.30 



     
Vi mødes ved Sandskredet ved Kongsøre 
Skov, hvor vi sammen bærer kajakker ned 
 l vandet. E  er en kort instruk  on, sejler vi 

en tur på  orden, hvor vi ser og hører om 
historierne  der kny  er sig  l området.

Har man lyst, kan man medbringe en 
fi skestang, så forsøger vi at ”dørge” en 
hornfi sk. Maj er sæson for denne  ordens 
delikatesse. 

Fjordture med HobiekajakkerFjordture med Hobiekajakker
Den 9. maj * den 30. maj * den 29. august  -alle dage kl.10

Vi ser den gamle færgekro ved Næbben, og 
følger ruten  l Tuse næs hvor vi drejer mod 
lamme  orden. 

Der gøres holdt, med kaff e/te og kage, 
hvore  er vi krydser over mod Ma-
lergården, hvor familien Swane, har levet 
og malet. Videre mod Egenæs og retur  l 
Sandskredet.

Hobiekajakker er en slags væltesikre 
kajakker, der drives frem med pedaler.Der 
kræves ingen særlige forudsætninger for at 
sejle dem. 

Regntøj er et must, og prak  sk fodtøj, der 
tåler vand er at foretrække.

Turen er middellang.

Arr.: Fisk og Fro | selvklar.dk
Fortæller: Sander Blohm
Mødested: Sandskredet,
Kongsøre Skov
Varighed: 4  mer
Deltagerpris: Kr. 350
Tilmelding: Tlf. 22 44 85 83



Lørdag den 16. maj kl. 16.

Kom  l klaverkoncert med HANS 
MOGENSEN - som fl y  er  l Odsherred i 
sommer for at arbejde som musiklærer på 
Fårevejle Skole

Musik af Johann Sebas  an Bach, ” det 
mentale forårs komponist”, Carl Nielsen, 
som fylder 150 i år og improvisa  oner
ved Hans Mogensen

Pris 100 kr. inkl. kaff e/te og kage.
Strandagergårdsvej 5, Atelieret; Gelstrup
Bille  er på info@strandagergaard.dk
og tlf: 21 66 68 81 eller 59 46 21 77

Venlig hilsen 
Lisa von Schmalensee

MENTALT FORÅRMENTALT FORÅR
klaverkoncert på Strandagergaardklaverkoncert på Strandagergaard



GeoskovturGeoskovtur
Lørdag den 2. maj på Sandskredet  kl.11.-16.Lørdag den 2. maj på Sandskredet  kl.11.-16.

Så er der nyt fra Finn Eggert 
Jensen, der også står bag face-
booksiden “godt nyt fra det 
skønne Odsherred” :

Kom med på geoskovtur. 
I løbet af dagen kommer der 
events og overraskelser. 

Der bliver mulighed for se 
opvisning af kitesurfer og 
måske kommer der kajakker. 
Der bliver detektor søgning 
og hvis alt går vel bliver der 
hestevognstur for et symbolsk 
beløb.

Det er meningen, at man selv 
skal tage mad med, men vi ser 
om ikke vi kan få nogen  l at 
sponsere lidt sodavand og lidt 
mel, så vi har friskbagte boller 
med.

Jeg vil løbende opdatere fl ere 
 ltag e  ersom der bliver budt 

ind. Skriv en PB  l mig på face-
book, så jeg ved I kommer

     Venlig hilsen
     Finn Eggert Jensen
     



?

WUHWUH
Sommerlejr på Fri og Fro
Fire fi ne dage for hele familien. 
Torsdag  l søndag.
Den 30. juli  l den 2. august 2015

-Workcamp Under Himlen-Workcamp Under Himlen



WUH -WUH -Workcamp Under HimlenWorkcamp Under Himlen

WUH  er en god blanding af ar-
bejde, fællesskab og fornøjelse. 
Vi skal lave mad, passe børn og 
bygge på Fri og Fros fælleshus. 
- og så dukker der inspirerende 
indlæg op undervejs.

Deltagere
Alle interesserede er velkomne. 
Vi gætter på at der i år vil være 
en del Fri og Fro’ere, unge men-
nesker fra hele verden (WOOF’ere) 
og så venner af fælleshuset og 
økointeresserede.

Pris
Prisen er helt i bund i år. 0,- kr. for 
både børn og voksne. Fri og Fro 
betaler for mad, aktiviteter og bus-
tur og glæder sig over, at der sker 
noget med vores fælleshus.

Overnatning 
sørger man i udgangspunktet selv 
for. - Men man er velkommen til at 
slå sit telt op og bruge bad og toilet 
i foreningen.

Tilmelding
Senest d. 1. juni til Giske på
giske.harrig@gmail.com



  Torsdag  
den 30. juli  

Fredag 
den 31. juli 

Lørdag 
den 1. august 

Søndag 
den 2. august 

7.-8.15  
Morgenmad 

 
Morgenmad 

 
Morgenmad 

 
Bustur: 
Turen ligger ikke helt 
fast endnu, men vi 
arbejder på følgende 
plan: 
 
Vi besøger Flemming og 
Karen Abrahamsens 
alternative byggefirma 
”Fornyet Energi”. Fornyet 
energi er gået foran i 
brugen af blandt andet 
andet lergulve, 
masseovne og 
multtoiletter. 
 
Derefter besøger vi 
enten økosamfundet 
Hallingelille eller 
projektet Makværket der 
holder til i et gammelt 
teglværk. 
 

8.30-9. 
(Torsdag til 10) 

 
Morgensang, velkomst og praktiske 
beskeder 
 

 
Morgensang og info 

 
Morgensang og info 

9.-12. 
 
 

 
Voksne: 
Fælles-
hus 
 
 
 
 

  
Børn: 
 
Skattejagt 
 
 

 
Voksne: 
Fælles-
hus 
 

 
Børn:  
 
Dekorere fotorammer 
til fællespavillon 

 
Voksne: 
Fælles-
hus 
 

 
Børn: 
 
Bygge drager 
Og eller fletteværksted 

12.-13.30  
Frokost og pause 

 
Frokost og pause 

 
Frokost og pause 

13.30-
15.00? 
 
 

 
 
Fælles-
hus 
 
 
 
 

 
Børn: 
 
 
Fri leg / rolig tid 
 
Ansigtsmaling  

 
 
Fælles-
hus 
 

 
Børn: 
 
 
Fri leg / rolig tid 
 

 
 
Fælles-
hus 
 

 
Børn: 
 
 
Fri leg / rolig tid 
 
Dekorere muffins 
 

15.00 
 

 
Kaffe og kage 

 
Kaffe og kage 

 
Kaffe og muffins 

 

15.00  
Fælles aktivitet 
Stomp og lyd workshop 
 

 
Fælles aktivitet 
Acroyoga, gøgl og leg 

 
Fælles aktivitet 
Strandtur til Nordstranden 

 

18.-19.  
Aftensmad:  

 
Aftensmad:  

 
Aftensmad:  

  
19.30 Bålaften med højskolesangbogen 
 
 

 
21. fortælle cirkel - primært for 
voksne (på engelsk). 

 
Festaften m. dans i fælleshuset 

-Program-Program



SamtalesalonSamtalesalon
Jeg er blevet inspireret af TV, hvor jeg 
så et indslag om samtale-saloner. 

Det er et forum for mennesker, som 
har lyst  l dybere samtaler end den 
almindelige “small talk” som vi o  e 
ople-
ver i mange sammenhænge.

Det går i al sin enkelthed ud på, at 
man mødes et par  mer om et på 
forhånd a  alt emne, sæ  er sig sam-
men i små grupper á 2-3 personer og 
taler sammen. 

Vi skal ikke blive enige, der er ikke no-
get facit, men bare ly  e  l hinanden 
og udveksle indsigter og synspunkter 
åbent og fordomsfrit.

Tirsdag den 5. maj kl 19.
Tirsdag den 5. maj kl 19.

Vi mødes første gang 5. maj kl 19. 
Emnet kunne jo være fred, da det jo er 
befrielsesdagen.

Jeg håber at vi kan være i 
demokrateket, men jeg giver nærmere 
besked om sted.

    Kærlig hilsen
     Elaine Presco  



Projekt SoL sa  e spot på den sunde mad-
pakke i undervisningen i uge 6. Vi nåede 
dog aldrig at omsæ  e teori  l praksis 
– derfor laver vi åbent madpakkeværk-
sted for alle børn og forældre i Egebjerg 
Forsamlingshus onsdag d. 29. april kl. 
16.30-18.

Vi har alle et forhold  l madpakken. Nogen 
mindes måske leverpostejsmaden med en 
slasket, uspiselig skive agurk ovenpå, mens 
andre husker makrellen, der lugtede i hele 
klassen og havde gennemvædet brødet. 
For at vores børn skal gide spise deres 
madp

akke og dermed få energi og koncentra-
 on  l en lang skoledag, er det vig  gt at 

madpakken er både frisk, indbydende og 
nem at spise. Og det kan sagtens lade sig 
gøre med nogle få nemme tricks, som SoL 
projektet gerne vil hjælpe med.

En god og sund madpakke består af fem in-
grediensgrupper – en for hver fi nger. Husk 
derfor ’hånden’ når du køber ind, og når du 
smører madpakken. 

Fingrene består af:
Grønt – gnavegrønt, salat eller pålæg
Brød – helst rugbrød eller gro   brød
Pålæg – kød, ost eller æg
Fisk – mindst en slags fi skepålæg
Frugt – det friske og søde

Madpakkeværksted

Eleverne lærte i uge 6 om de fem ingre-
diensgrupper, og hvorfor de er vig  ge for 
vores krop. De lærte både om fuldkorns-
mærket og nøglehulsmærket og bagte 
desuden lækre alterna  ver  l madpakken 
sammen med SoL.

Den 29. april inviterer vi jer alle  l at 
komme og smøre en madpakke ud fra 
madpakkehånden – som nemt kan pakkes 
ind og tages med i skole og på arbejde 
næste dag

Dagli’Brugsen sponsorerer maden, Forsam-
lingshuset åbner dørene, projekt SoL ve-
jleder og inspirerer og eleverne fra Juniork-
lubben hjælper med at bage smagsprøver 
på madpakke alterna  ver. Så kom endelig 
forbi  l en sjov og spiselig e  ermiddag.

     Venlig hilsner
      Projekt SOL

 

Onsdag den 29 april kl. 16.30-18. i forsamlingshuset 



     
Klaus Bondam har inviteret Klimaminister 
Rasmus Helveg Petersen på en cykeltur 
langs Egebjergvej og en hur  g rundvisning 
i Egebjerg. 

Det glæder os derfor at byde ministeren 
velkommen den 8. maj omkring frokost-
 d. Omdrejningspunktet for besøget bliver 

at vise ministeren forskellige klimavenlige 
 ltag i området. 

Ministerbesøg på Ministerbesøg på 
halvøenhalvøen



     
Under konceptet ‘Vis mig din landsby’ får 
vi besøg af TV2east, der kommer og fi lmer 
 l en halv  mes udsendelse. 

Ideen er, at vi e  er egne ønsker får mu-
lighed for at præsentere vores lokalom-
råde. 

Programmet er næsten fastlagt og in-
kluderer besøg på Egebjerg Skole, SFO og 
Børnehave, Iværksæ  erhuset, Fri og Fro og  
Can Alt Redesign, en nystartet upcykling 
virksomhed. 

Tv2 øst kommer på besøgTv2 øst kommer på besøg  
Onsdag den 13 maj kl. 9.-16.Onsdag den 13 maj kl. 9.-16.

Vi skal selvfølgelig også spadsere gennem byen 
og en tur på Egebjerget, hvorfra hele området 
præsenterer sig fl ot. 

E  ersom der skal laves TV vil journalisterne 
helst kun fi lme, hvor der er ak  viteter! Derfor 
opfordres alle  l at kommer ud af husene den 
dag:) 

Brug byens parker, bænke mm og planlæg 
gerne ak  viteter i byen den dag. Har I kend-
skab  l ak  viteter, som egner sig  l tv, så giv 
mig besked meget hur  gt!

vh. Morten Hylleberg 



     
Røde kors søger frivillige værger / 
repræsentanter  l de uledsagede fl ygtnin-
gebørn, der fl y  er ind i Annebergparken 
 l maj/juni. 

Som repræsentant skal man stø  e den 
unge undervejs i asylprocessen, og fungere 
som bisidder ved samtaler med myndig-
hederne.

Lær mere om, hvad det vil sige at blive 
frivillig repræsentant for et uledsaget barn 
på en informa  onsa  en onsdag den 29. 
april kl. 17, Røde Kors’ Ak  vitetshus, Dr. 
Egedesvej 9.

Flygtningeværge?Flygtningeværge?
Informationsaft en onsdag den 29. april kl.17.



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 eller på 
demokrateket 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 - Maj

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

19          
4/5 - 8/5 Æggesandwich Lasagne Burger Pasta m. kødsovs Pizza

20          
11/5 - 15/5 Madpandekager Smørrebrød Pølsehorn Kr. Himmelfartsdag Fri

21          
18/5 - 22/5 Pitabrød m/fyld Fiskefilet Frikadeller Pasta m. kødsovs Pirogger

22          
25/5 - 29/5 2. pinsedag Æggesandwich Frikadelleburger Boller i karry Pizza

Ret til eventuelle ændrin f b h l



     
På grund af eksamen, vil det kommende 

Egeblad først udkomme sent i juni.

Arrangementer inden da må annonceres i 

Brugsen, på Egebjergs facebook, egebjer-

gonline.dk eller på andre måder.

     Glædeligt forår  l alle. ;-)

     Venlig hilsen Hanne

Service informationService information

     
Egebladet har fået ny mailadresse:

Egebladet1@gmail.com



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.

Velkoms  eam for  lfl y  ere 
Lena Faurschou
tlf. 42 40 87 47 
steen-lena@paradis.dk

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

Egebjerg Bogby & bosætning
Helle Vibeke Petersen
tlf. 33 22 86 58     
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 

Egebjerg og Omegns Bylaug
Søren Moses
tlf. 72366151
snm@holb.dk

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

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 kon-
tak  nforma  oner på 
tovholderne.

Får du lyst  l at give et økonomisk bidrag 
 l bylaugsarbejdet er kontonummeret 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 

Fjernvarme
Morten Lerstrup Hylleberg 
tlf. 299 399 30
morten@hylleberg.info

Egebladet 
Hanne Lerstrup Pedersen
tlf. 21 49 72 69
Egebladet1@gmail.com

Fiskesø
Steff en Skovgaard
tlf. 22 32 53 10
stolfo@post.cybercity.dk

Branding og Turismeudvikl.
Jane Bodholdt Svendsen
tlf. 23 66 12 45
jane.svendsen@privat.dk

Byforskønnelse
Giske Harrig
tlf. 30 22 02 97
giske.harrig@gmail.com

Egebjerg Idrætsforening
Louise Bendixen
tlf. 22 56 10 72    
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 441 emailadresser- Nu er vi oppe på 441 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for juni-julinummeret er den 14. juni


