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Charlo  e Jensen har - med god 
opbakning fra Egebjergs face-
bookside vundet 100 bøger fra 
Tellerups forlag  l Egebjergs 
skolebibliotek.

Konkurrencen var sat op på 
facebook og krævede at fl est 
mulige likede Charlo  es kom-
mentar “100 bøger  l Egebjerg 
Skole”. Det var der 268 der 
gjorde hvilket bragte Egebjerg 
skole sejren med en føring på 
bare 2 likes.

Tak for indsatsen  l Charlo  e 
og alle der tog sig  den  l at 
like. Nu glæder skolens børn sig 
 l at nyde de gode historier.

Nye bøger  l Nye bøger  l 
skolebiblioteketskolebiblioteket



 
 

Sommerkoncert  
i Egebjerg 

lørdag den 10. juni 2017 
 

Køb din madbillet i  
Daglí Brugsen Egebjerg 

 
Menu: 

Helstegt pattegris fra Braadegård med 2 slags salat, 
kartoffelsalat, brød & smør leveret af Landmad.dk 

 

95 kr.  
 

Maden serveres fra kl. 17.00 – 19.00 
Kun imod forudbestilling – sidste salgsdag er 1. juni 2017 

 
Billetter kan også købes på  

www.place2book.dk 
Søg på ”Sommerkoncert i Egebjerg” 

Madbille  er 
        - til året s store sommerkoncert

Husk at 
købe madbillet 

Sidste fr ist  er om to dage 
Den 1. juni



ProgramProgram
        - yeah!!        - yeah!!

Gratis sommerkoncert 
i Egebjerg
Den 10. juni kl. 13.-23. ved kirken

Til festen vil der være børneak  viteter, mad 
med lokale råvarer, tombola og meget mere.

og så spiller...

Rasmus Nøhr 

Zididada
Rus  x      Go North    Overload

Odsherrerne   ...



Vi elsker den gode 
Egebj erg-ånd

Det er sin sag at søge 80 frivillige i et område 
med ca. 1100 indbyggere. Men i Egebjerg 
kan man den slags. 

Rig  g mange har allerede meldt sig, men der 
er stadig enkelte tjanser vi mangler folk  l.
Du kan se hvilke på Facebook via gruppen:
“Frivillig  l sommerkoncert i Egebjerg 2017” 

Vi siger på forhånd tusind tak. Det er jer 
frivillige der gør arrangementet muligt.

Meld dig  l hos Hanne Skov Sandhaug 
- på mail Egebjergevent@gmail.com 

Mange gode hilsner fra

Frivillige Frivillige 
        - til året s store sommerkoncert        - til året s store sommerkoncert



Fredag den 16. juni 
kl. 16.-19.

Kom forbi Dagli´Brugsen og få en 
oplevelse med på vejen. 

Vi giver 20% på næsten alle varer 
og smagsprøver på et udvalg af 
gode sager.

Lars og Gert står ved grillen og 
serverer pulled pork med diverse 
 lbehør.

Vi glæder os  l at se jer.
Venlig hilsen 
Medarbejderne i Egebjerg Brugs

Smag påSmag på    



 

Kom  l Kom  l 
Fabeldyrsfesten Fabeldyrsfesten 

Så er det  tid til at slipp e 
fabeldyrene løs...
Det seneste år har børnene i Egebjerg sammen 
med keramiker Mar  n Nybo og forfa  er Nanna 
Foss arbejdet på projekt Egebjerg Fabeldyr.

Det er der kommet en række skulpturer og små 
fabelhistorier ud af – og dem vil vi gerne vise frem! 

Du er inviteret  l at fejre fabeldyrenes fødselsdag 
sammen med os onsdag d. 14. juni 
- kl. 17.00 for forældre og børn 
- og 17.30 for hele halvøen på Egebjerg Skole. 

Her kan du se de færdige skulpturer og fabler, samt 
en uds  lling bestående af fotos fra hele fabeldyrs-
forløbet og børnenes egne fabeldyrsskulpturer, 
tegninger og historier. 

Program for dagen: 
Kl. 10. Fabeldyrsskulpturerne afsløres for børnene på 
skolen. Klargøring  l fabeldyrsfest. 

Kl. 17. Forældre og børn fra Egebjerg Skole & 
Børnehave samles i klasserne  l før-ferie-informa  on. 

Kl. 17.30 Fabeldyrsfest – for alle! 
Velkomst v. skoleleder Anders Ohlsen og forfa  er 
Nanna Foss der offi  cielt åbner fabeldyrsuds  llingen. 
Børnene i Egebjerg synger Fabeldyrssangen. Uddeling 
af præmier  l fabeldyrssponsorer. 

Kl. 18. Fællesspisning for alle, der har lyst. Skolen 
sørger for  lbehør – medbring blot eget kød  l grillen 
samt service. 

Mange hilsener Mar  n, Nanna, Egebjerg Skole & 
Børnehave samt Egebjerg Bylaug



Støt fabeldyreneStøt fabeldyrene
 

Få en miniskulptur 
- eller vind en bog
Egebjerg Fabeldyr er et projekt båret 
af lokale kræ  er – og du kan også gøre 
en forskel! Det er stadig muligt at stø  e 
projektet via crowdfunding. Pengene går 
 l kunstnerløn og materialer. Evt. overskud 

går  l Egebjerg Skole og Børnehave.

Det  får du...
Uanset stø  ebeløb:  
Et postkor  ryk med en fabeldyrstegning 
som børnene i Egebjerg har lavet.

Under 750 kroner:  
Et lod i trækningen om et signeret eksem-
plar af Nanna Foss’ SPEKTRUM-serie. Der 
udloddes 6 bøger i alt (frit valg mellem 
bind 1 og 2). Læs mere om serien på www.
nannafoss.dk 

Over 750 kroner:  
En fabeldyrsskulptur i ler (ca. 15 cm høj), 
lavet af Mar  n Nybo. 

Lodtrækning og fordeling af 
præmier fi nder sted  l fabeldyrs-
festen 14. juni. Vinderne vil 
også få direkte besked og blive 
off entliggjort på Egebjerg Online. 
Præmierne uddeles  l fabeldyrs-
festen – eller a  entes e  er 
nærmere a  ale.

Sådan gør du
Du kan indbetale et valgfrit 
beløb  l projektet via mobilepay: 
tlf. 299 399 30 (fabeldyrstovhold-
er Morten Lerstrup Hylleberg) 
- eller direkte på Bylaugets 
konto: 0537 – 0000549762. Husk 
at skrive ’fabeldyr’ i overførslen 
samt dit fulde navn, medmindre 
du ønsker at være anonym. 
Alle navngivne dona  oner vil 
blive nævnt i en takkeliste på 
Egebjerg Online.

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



Fredag den 23. juni a  oldes der tradi  onen 
tro Skt. Hans på Sandskredet.

Bålet tændes 19.30. Kom som du er - eller med 
en madkurv under armen. Hvis det “fl asker” sig 
sælger vi drikkevarer  l rimelige priser.

Håber vi ses! Venlig hilsen 
Egebjerg og Omegns Bylaug

Sankt Hans Sankt Hans 
ved Sandskredet ved Sandskredet 



Husk 
at melde dig til 

Enten på Egebj ergs facebook 

-eller på sms til Yvonne

tlf.: 21 45 89 56

Pinsegudstjeneste og frokost påPinsegudstjeneste og frokost på
Egebj ergg årdenEgebj ergg ården

Kom og vær med når vi mødes 
 l gudstjeneste og pinsefrokost 

på den gamle Egebjerggård, 
hvor N.F.S. Grundtvigs mor, 
trådte sine barnesko. 
Kirkens børnekor optræder.

Frokosten koster 50,- for voksne 
og er gra  s for børn under 
konfi rma  onsalder.

Husk tøj  l vejret og evt. et 
varmt tæppe. - Er vejret vådt, 
rykker vi indenfor i festladen.  

Adressen er Egebjergvej 306. 
Alle er velkomne. 
Venlig hilsen    Egebjerg Kirke

Pinsemandag Pinsemandag 
den 5. juni kl.11.den 5. juni kl.11.



BylaugBylaug
Visit Egebj erg
Det varer heller ikke længe før den nye Visit 
Egebjergfolder er genoptrykt.

Mange venlige hilsner
På Bylaugets vegne
Lena Faurschou og Klaus Burrild

 

Her er sidste nyt fra Egebjerg og Omegns 
Bylaug

Senes te møde
Vi havde vores sidste møde den 2. maj 2017.
Referatet kan ses på Egebjerg Online og på 
“Egebjerg - i Odsherred” facebooksiden.

Egebj erg projektet 
Det vig  gste vi vendte var det fortsa  e arbejde 
med Egebjergprojektet. Planen er at nedsæ  e 
en bestyrelse på 5 personer, som arbejder vi-
dere. E  er sommerferien vil vi uddele en folder 
om projektet og dere  er holde borgermøde. 

Sankt Hans
Vi talte også om Sant Hansfest på Sandskredet. 
Se opslag på Egebjerg Online og facebooksiden 
Egebjerg i Odsherred, vi har stadig brug for 
hjælpende hænder. 

Nyt fra Egebjerg og OmegnsNyt fra Egebjerg og Omegns  



Hverdag i 
     IIværksæ  erhusetværksæ  erhuset

Hvis du undrer dig over at du ikke har hørt noget  l 
Iværksæ  erhuset i noget  d, så er forklaringen at 
det er blevet hverdag. - I ordets bedste forstand.

Vi er 5-6 faste og en del løse brugere der kommer i 
huset og arbejder med en bred vi  e af fagområder. 
- for eksempel videoproduk  on, alterna  v behand-
ling og projektering af byggeri.

P.t. er huset økonomisk understø  et af Odsherred 
Kommune, men det er planen at vi på sigt skal blive 
i stand  l at rive os løs og blive foreningsdrevet.

Huset blev i sin  d  l ved hjælp af masser frivilligt 
arbejde fra borgerne i Egebjerg. Derfor er vi ekstra 
glade for i dag at kunne sige, at huset allerede har 
bidraget  l  lfl ytningen i området i fl ere  lfælde.

Kunne du have lyst  l at bruge husets faciliteter, 
så henvend dig  l mig på tlf. 299 399 30 og hør 
nærmere.

Venlig hilsen 
Morten Hylleberg
og Egebjerg Landsbyvirksomhed

...Nogle af husets brugere



Sanga  enSanga  en
I morgen, onsdag den 31. maj kl.19.30 i konfi rmandstuen

Den populære sanga  en fortsæ  er!
Onsdag den 31. maj kl. 19.30 samles 
vi igen for at dykke ned i vores store 
sangskat. 

Vi sørger for pianist, kaff e og sangbøger. 
Resten skaber vi i fællesskab.

Vi glæder os  l at se jer.
Venlig hilsen 
    

Vi synger af karsken bælg af Højskole-
sangbogen, Salmebogen
eller frit e  er hvad man synes. 

Kom og vær med! -Det er så hyggeligt.    



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 
egebjergbylaug@gmail.com

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

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

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

Fundraising
Maibrit Ahasverus
tlf. 23 23 90 03 
maibrit09@outlook.dk

Kløvers  er
Sander Blohm
tlf. 22 44 85 83
sander.blohm@hotmail.com

Egebjerg Nærvarme og ELV
Morten Lerstrup Hylleberg 
tlf. 299 399 30
morten@hylleberg.info

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



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

Byforskønnelse
Posten er ledig. Henvend dig  l 
Lena Faurschou, hvis du kunne 
have lyst  l opgaven.

Egebjerg-Event
Lars Schønning
tlf. 20 99 57 78
chicagoboots@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.

Demokrateket
Me  e Mathiasen
tlf. 59 66 50 10 
metma@odsherred.dk



Deadline for 
julibladet er den 20. juni

Musik og kageMusik og kage


