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Så er det et år siden, at vores om-
råde var på den anden ende med 
byforskønnelsesarbejde. 

Sidste år var en stor succes, så vi 
besluttede at lave byforskønnelse igen 
i år. Også selv om vores chancer for at 
komme med i makeover konkurrencen 
var små.

Vi er igen i år udtaget  til “Landsbymakeover” konkurr encen
By med humørBy med humør

I dette særnummer kan du læse om 
forskønnelsesplanerne, fælles arbejds-
dage og fejring. Og så har vi et par 
andre gode nyheder sidst i bladet. 

    Venlig hilsen 
    Giske Harrig 
     og byforskønnelsesholdet

Heldet har vist sig at være med os. Vi 
er blevet udtaget igen i år og har altså 
maj måned og 25.000,- til at forskønne 
byen. 

Forskønnelsen skal slutte med en 
fejring og det hele vil indgå i vurder-
ingen af om vi kan vinde yderligere 
50.000,- kr.



Arbejdsdage 
Lørdag den 26. april og 
Fredag den 16 maj.  kl.10.30 -16.00

To fælles arbejdsdage for 
hele byen sætter rammen om 
forskønnelsesarbejdet.

Vi mødes på skolen, og  arbejder 
10.30 -16 begge  dag  e. Bylauget 
sørger for frokost kl.12.

Der er ikke børnepasning i år, 
men skolens legeplads er åben for 
alle der har lyst til at lege der. 

Opgaverne er mangeartede og 
det er sjovest når vi er mange, så 
derfor er det vigtigt du kommer. 

Arbejdet  skal 

være sjovt og 

tvangfr it.

Men det  er nu sjoves t     

       at være mange.

Opgaverne er planlagt, så de er 
nemme at gå til og hjælpe med. Der 
bliver en opgavebørs på dagen, 
hvor man kan vælge, hvad man vil 
kaste sig over. 

Hvis du har idéer, gode råd eller 
bare lyst til en bestemt opgave, så 
tøv ikke med at kontakte tov-
holderne på de enkelte opgaver. 
Vi ses.

Mange hilsner  
Forskønnelseudvalget 



Årets projekter
På de følgende sider kan du fi nde årets for-
skønnelsesprojekter og opgaver.

Hvor meget vi når i løbet af måneden, vil 
a  ænge af,  hvor mange der har mulighed for 
at deltage i arbejdet. - Men sidste år må man 
sige, at vi fi k en del fra hånden.

Til den offi  cielle makeover præsenta  on havde Luna stået 

for en fantas  sk fl ot kage.

Fokus er igen i år, 
at gøre turen gennem byen mere 
oplevelses rig - og invitere til at 
gå på opdagelse.



Keramisk Relief Keramisk Relief 
--Med Egebj erghalvøens glæderMed Egebj erghalvøens glæder
Dekora  on midt i hovedgaden
Ideen er, at vi i fællesskab skal fortælle om 
de bedste oplevelser man kan fi nde på Ege-
bjerghalvøen og på de nye kløvers  er. 
Det store relief deles ind i mindre felter, 
som alle der har lyst, er med  l at model-
lere på. 

Keramiker Mar  n Nybo vil som 
arbejdsleder guide os igennem processen 
og garanterer selvfølgelig for et strålende 
resultat!

KIøvers  er
I vinterens mørke har kløvers  gruppen 
næsten færdiggjort sit arbejde med at 
planlægge kløvers  ruter. Der kommer  l at 
gå noget  d endnu før s  erne er klar, men 
vi glæder os og beny  er anledningen  l at 
lade relieff et handle om nogle af de  ng 
ruterne og halvøen kan byde på.

Tovholder på

Relieff et  er

Jane Svendsen

tlf: 23 66 12 45



TræfældningTræfældning

Visuelle forbindelser i byen

En del af byens fi ne bygninger er skjult af træer, der er blevet for 
store.  Vi har fået lov  l at fælde træer på den private grund der 
ligger mellem byen og kirken, så der bliver et par gode
kig mellem Egebjerg uptown og downtown :-) 
-Mellem kirken og hovedgaden.

Derudover skal der fældes foran den gamle børnehave-
bygning ud  l Glostrupvej, så vi alle kan nyde 
den fi ne bygning fra vejen.

Tovholder 

på træfældning 

den 16. maj er

Morten Hylleberg

tlf: 299 399 30
Tovholder 

på træfældning 

den 26. april er

Michael Niss en

tlf: 24 24 80 90



Blomsterløg og lugningBlomsterløg og lugning

Arbejde  l grønne fi ngre

Blomsterskrænten og roserne fra sidste år skal holdes ved lige. 
- og måske skal der også hentes og sæ  e brugte blomsterløg, hvis vi kan få 
overskudsløg doneret igen i år.

Tovholder på

lugning er

Maja Rügg er

tlf: 42 34 72 58



Samle aff aldSamle aff ald

Sidste år blev der samlet store mængder aff ald. 
I år er det forhåbentligt mere overskueligt, men der 
er helt sikkert noget at fi nde! 

Tovholder på

aff aldsindsamling er  

Giske Harr ig

tlf:30 22 02 97



Camoufl age af SEAS-kass  eCamoufl age af SEAS-kass  e

Der skal plantes syrener og andet 
godt om denne kasse på Glostrupvej, 
så vi kan få noget kønnere at se på.

Tovholder på

sy rener er

Sander Blohm

tlf: 22 44 85 83



Sidste år fi k vi en dejlig plakatsøjle. 
I år skal den have et e  ersyn. Der skal sæ  es 
lys i den og bulldogklemmer  l at sæ  e opslagene 
fast i. Derudover skal den have fornyet sine opslag, så 
den ser frisk og fi n ud  l sommeren.

Tovholdere 

på plakatsøjlen er

Henrik Højland. tlf : 

3082 3033

PlakatsøjlePlakatsøjle



Igen i år skal der laves god mad  l mange.

MadlavningMadlavning
Tovholder 

på madlavning 
den 16. maj er
 Lisbet h Rahm 
tlf: 50 39 68 03

Tovholder 

på madlavning 

den 26. april er

  Jane Svendsen

tlf: 23 66 12 45



ArbejdsdageArbejdsdage  
Plan for dagene

Her er et lille skema over, hvilke aktiviteter de to dage 
byder på.

Lørdag den 26. april

Keramik-relief udformes

Affaldsindsamling

Beplantning om SEAS-kasse

Plakatsøjle

Madlavning

Træfældning

Fredag den 16. maj

Træfældning 

Lugning og plantning

Blomsterløg

Madlavning



Egebjergs makeover 
bliver i år fejret med en 
vandretur på den af de 
kommende kløverstier der 
er ca. 2,5 km lang.

Vi starter gåturen ved 
busstoppestedet foran 
skolen og ender ved Brug-
sen, hvor vi viser resulta-
tet for vores dommere og 
nyder det flotte relief og 
en lille servering.

Det endelige tidspunkt 
for turen kommer til at 
afhænge af konkurrence-
ledelsen. Vi giver lyd når 
vi ved mere.

FejringFejring
Onsdag den 28. maj om eft ermiddagen



Her er en orientering fra John 
Ellesøe, der bor på Egebjerg 
Hovedgade nummer et.

Efter lang tids overvejelse vil 
jeg med vemod få den gamle 
slagterforretning fjernet. Det er 
et stykke historie, hvor familien 
Hansen har arbejdet i flere gen-
erationer. 

Ved siden af forretningen lå 
engang et hus med høj rejsning. 
Det blev lagt ned i 1951, hvor 
Børge byggede det hus som jeg 
bor i idag. De byggede også nr. 3 
til Hans far. 

Jeg købte huset i  december 
1978. Børge flyttede til Henne 
Strand, hvor han levede af fiskeri. 
Slagterforretningen var lukket 
nogle år før.

Forandringer på vejForandringer på vej
Jeg har brugt forretningen som 
soveværelse indtil 2002. -hvorefter 
det har været brugt til opbevaring.

Jeg har siden 1979 arbejdet som 
bl.a. fritidshjemsleder og  i ung-
domspsykiatrien. De sidste 15 år 
med voksne sindslidende.

Jeg håber det bliver et smukt 
hjørne, hvor der bliver bedre udsigt 
for trafikken. 

Venlig hilsen John Ellesøe

Fra den 1. maj vil Egebj erg Hovedgade nr.1 ændre udseende.



Egebjerg MostEgebjerg Most
Mosten er ufi ltreret og derfor 
mere fyldig end en normal æble-
most. Husk at ryste den inden 
brug. 

Vi håber I synes om mosten og 
ideen og glæder os selv  l at 
bruge den som vær  ndegave
m.m.

Egebjergmosten koster 30,-  kr. 
for 75 cl.

Velbekomme.

     Venlig hilsen 
     Henrik Højland, 
     Egebjerg Sa   & Kra  
                  Tlf. 30 82 30 33

Egebjergmosten har fået e  ket 
og halsbånd på og er nu klar  l 
salg. Den kan købes i Egebjerg 
Brugs, i forsamlingshuset og Psy-
kiatrimuseet i Annebergparken.

I e  eråret 2013 bugnede frugt-
træerne i haver og hegn med 
store fl o  e sa  ige æbler. Æbler 
som for manges vedkommende 
ville gå  l spilde! - derfor var det 
fristende at samle æblerne sam-
men og lave en Egebjergmost. 

Fli   ge hænder fi k  samlet ca. 2 
tons æbler fra velvillige donorer. 
Da mosten i år er produceret af 
frivillige, kommer overskuddet 
 l at gå  l ELVs arbejde med at 

skabe erhverv i vores område.

Så er mosten klar til brugSå er mosten klar til brug
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Påske på dyregårdenPåske på dyregården

Program
kl. 10.-11.  - Få en kylling lagt 
nænsomt ned i dine hænder

Kl.10.00 – 11.30: Kom tæt på 
dyrene på gården. Kæl og klap 
dyrene og giv dem foder. Oplev 
tamme høns på din hånd, se 
dem hoppe efter orm. Se om 
anden går i bad. Kom på tur i 
grisestien, i mudderbadet og i 
grisenes hus. Få geden i snor.- 
Se tricks med Grisen Birger, 
hesten Olsen, Geden Thor, 
minivædderen Ingolf med flere.

Kl. 11.30: Cafe med dejlige lækker-
ier. Mulighed for snobrød. Gysses 
gavebod er åben med bl.a fiskedam

Kl. 12.00 – 15.00: Sjove påskelege: 
”Gæt og vind ” Hvad vejer dette æg, 
kylling, høne              
 
- Hvem ejer hvilken fjer, æg 
– Hønsequiz - ”Hønseskidning”. 
Præmier til vindere kl. 14.45

Kl. 13.00 – 14.00: Mød en 
påskekylling - Få en kylling lagt 
nænsomt ned i dine hænder

Påskelørdag den 19. april  kl. 10.-15.
Velkommen på vores besøgsgård til påskearrangement. 
Læs programmet her og find os på :
www.oplev-dyregaarden.dk

Hele dagen kan du...
Køre hestevogn: Hyggelig tur med 
de jydske heste til 20 kr. 

Slå reb: Lav dit eget reb til billige 
penge

Besøge vores Café: Salg af toast, 
boller, gulerødder, æbler, pandek-
ager, kaffe, te, saftevand, kakao

Entre: Børn over 3 år 25,- kr.  Voksne 35,- kr.



Trolska Polska Trolska Polska 
koncert i Fri og Frokoncert i Fri og Fro
-Søndag den 27. april kl.15. i Fri og Fros -Søndag den 27. april kl.15. i Fri og Fros 
kommende fælleshuskommende fælleshus

Kære Egebjerg borgere,
Søndag d. 27 april fejrer vi i Fri og 
Fro det troldske forår med en Trolska 
Polska koncert med Middagsfest og 
muligvis ildshow som afslutning på 
den troldske e  ermiddag og a  en.

Vi vil gerne invitere jer med fra kl. 15
Ingen  lmelding er nødvendig, 
Adgangsbille  en er en madret  l 4-5 
personer (el. kage, dessert el. andet), 
egne drikkevarer og eget service. 
Koncerten forgår i vores kommende 
fælleshus midt i Fri og Fro.

Skulle nogen af jer have troldsk forårs-
glæde og energi  l at hjælpe  med 
forberedelser, så meld jer gerne  l 
arbejdsgrupper/opgaver, så  vi får en 
skøn fest !  

Opgaver kunne være f.eks. Op-
pyntning, indbydelsesplakat, bordar-
rangering, mad/forårs-toastmaster 
(bare et forslag), opvask arrangør, 
oprydnings koordinator, stemningskon-
sulent, ansigtsmaler, trold, el. andet 
I kunne se/have lyst  l - som festen 
kunne bruge ; ) 

Er I friske på at hjælpe med en opgave, 
så mail  l hyldemor@yahoo.dk og 
fortæl hvilken opgave I gerne er med 
i/står for.

Kom gerne kl. 15, da vi skal have pla-
ceret maden og folk før bandet går på 
15.30.

Varme forårshilsner, Fri og Fro´erne.
     og Poula Line Schmidt
     hyldemor@yahoo.dk

Trolska Polska er et folkband 
bestående af seks dyg  ge musikere.

De har  lbudt at 
spille gra  s for 
Fri og Fro og 
Egebjerg.

Se dem her:
h  p://www.youtube.com/
watch?v=3ahMrq7rT8k



Tømmerfranks hjemmeserviceTømmerfranks hjemmeservice
Onsdag den 23. april kl. 17 i Slyngelstuen i GrønlandshuseOnsdag den 23. april kl. 17 i Slyngelstuen i Grønlandshuse

Vores næste arrangement bliver nede 
hos ”Tømmerfrank” i Grønlandshuse. 
Frank har en stor lidenskab for mad, 
både at fange den som fi sker, men 
også som forædler og konservator, 
ved at ryge og salte. 

I mange år er jægere og fi skere drop-
pet forbi hans slyngelstue for at få 
røget og saltet dagens høst og få en 
god snak.

Frank er vokset op i 
Odsherred og i hans 
hjem spiste man Kartof-
felgrød, men han har 
aldrig hørt om Ølnødder 
– de kommer jo også 
oppe fra Odden – måske 
kan vi snakke os frem  l 
fl ere gamle egnsre  er fra 
Grønlandsområdet?

Hvert år har han overrasket os på In-
spira  onsmarkedet med en gave, som 
vi kunne give smagsprøver af. Et år var 
det et saltet, røget og tørret okse-
hjerte, som smagte helt fantas  sk, et 
andet år var det en laks, der havde 
været igennem hans nænsomme 
hænder og smeltede på tungen.

Nu har vi overtalt ham  l at vide-
regive nogle af hemmelighederne og 
erfaringerne. Vi har allerede givet ham 

to dyrekøller og en lammekølle, som 
bliver saltet og røget  l dagen. Hvad 
han ellers fi nder på, bliver a  enens 
overraskelse.

Man kan forvente smagsprøver, så 
man nok skal blive rigelig mæt, men 
ikke en decideret middag.
 
Vi mødes den 23. april 2014 kl. 17 i 
Slyngelstuen, Grønlandshuse

Tilmelding nødvendig, da der er be-
grænset plads. 
Køb bille  er på Billetnet h  p://billet-
to.dk/toemmerfranks-hjemmeservice
Det koster 100 kr. for medlemmer, og 
135 for ikke medlemmer

    Venlig hilsen 
     Rie Boberg og 
     Slowfood Odsherred



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 
Jy  e Ellehammer 
tlf. 59 32 87 44 / 26 80 87 44 
jy  elleh@gmail.com

ELV og fi skesø
Erling Skaale 
tlf. 53 68 70 29     
erling@skaale.dk

Egebjerg Bogby & bosætning
Helle Vibeke Petersen
tlf. 33 22 86 58     
spunken9@vip.cybercity.dk

 

Cykels  er
Lisbeth Ulrich Hansen  
tlf. 40 81 31 12     
luh@lf.dk

Fælles køkkenhave 
Vinni Holst 
tlf. 50 60 91 88     
Vinniholst@hotmail.com 

Egebjergfesten
Posten er ledig
Er det mon noget for dig?

 

Salgsvogn
Je  e Aalling
tlf. 59 32 82 06
sidinge@sidinge.dk

Egebjergkalender og hjemmeside
Lars Levin Andersen 
tlf. 33 22 86 58     
larslevinandersen@gmail.com

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 

Egebjerg og Omegns Bylaug
Morten Hylleberg 
tlf. 299 399 30
morten@hylleberg.info

Egebladet 
Hanne Lerstrup Pedersen
tlf. 21 49 72 69
Egebladet@egebjergonline.dk

Fællesspisninger for omegnen
Louise Hem
tlf. 27 20 25 34
villavindsus@yahoo.dk

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

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

Egebjerg Energilandsby
Peter Bendixen
tlf. 24 42 29 54     
peter_bendixen@yahoo.dk

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 398 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for Maj-nummeret er den20. april


