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DatastueDatastue på Egebj erg Demokratek på Egebj erg Demokratek

Onsdage klokken 9.30 -11. 
Vi starter onsdag den 14. september

Kunne du bruge lidt hjælp  l at lære at bruge 
din computer? - Så kan det være at vores 
datastue er noget for dig.

Vi mødes onsdag formiddage på 
Demokrateket på Egebjerg skole med pc’en 
under armen. Her får vi en hyggelig snak og 
hjælp af Niels, der er en rig  g IT-mand.

Det kunne f.eks være hjælp med basale 
IT-spørgsmål om mails, billedprogrammer, 
opdateringer af so  ware og adgang  l e-
boksen.

E  er  men køber vi  t mad i skolens kan  ne 
og spiser frokost sammen.

Har du spørgsmål er du velkommen  l at 
kontakte mig, ellers er alle velkomne  l bare 
at dukke op i demokrateket.

     Venlig hilsen
     Rosemary Willows
     tlf.: 51 74 28 02



Udviklingsplan for Udviklingsplan for 
EgebjerghalvøenEgebjerghalvøen

Arbejdet med at skabe en langsigtet udviklings-
plan for Egebjerghalvøen skrider lige så s  lle 
frem. Der arbejdes nu i mindre udvalg på at 
konkre  sere de forskellige idéer der er opstået. 

På borgermødet den 7. juni var der omkring 40 
fremmødte, der videreudviklede på ideer der 
allerede var opstået under Jens Christensens 
interviewarbejde. 

Tankerne er mange og grundlæggende må man 
sige, at der er god sammenhæng mellem mange 
af visionerne. Nu er opgaven at samle det hele 
i en sammenhængende visionsplan, der kan 
danne basis for blandt andet fondsansøgninger.

3. september mødes grupperne  l en workshop, 
hvor der videreudvikles og hvor vi forhåbentligt 
når så langt, at idéerne kan samles i en sammen-
hængende konkret plan for en udvikling af vores 
områdes landskab, erhvervsliv og fællesskab.

Hvis du endnu ikke er med i processen, men har 
lyst  l at bidrage er du velkommen  l at kon-
takte mig. 
Vi glæder os  l snart at kunne fortælle mere.
 
Venlig hilsen 
Lena Faurschou
Egebjerg og Omegns Bylaug



Fabeldyr på halvøenFabeldyr på halvøen
Vores lille lokale crowdfundingprojekt 
afslu  es den 1. september, så du kan stadig 
nå at være med ;-)

Ind  l nu har følgende valgt at stø  e projektet: 
Egebjerg og Omegns Bylaug  10.000 kr. 
Fri og Fros rundvisningskonto  10.000 kr. 

Egebjerg Brugs   2.000 kr. 
Egebjerg Landsbyvirksomhed  500 kr. 
Lisbeth Rahm   100 kr.

Vores mål er 50.000 kr.  så vi vil hermed 
opfordre erhvervsdrivende, foreninger 
og privatpersoner  l at give et bidrag, så 

vi kan komme i mål og få realiseret 
projektet i fuldt omfang. 

Projektets formål er via en god proces 
med involvering af børn og voksne i 
området at få lavet en stribe keramiske 
væsner med  lhørende fortællinger, der 
skal bo fordelt over hele halvøen. 

Deres fysiske udtryk og historier skal ligge 
som fi ne oplevelser i landskabet, der 
bidrager  l iden  teten på Egebjerghalvøen. 

I kan indbetale penge  l projektet via 
mobilepay: tlf. 299 399 30 
(Morten Lerstrup Hylleberg) 
- eller direkte  l 
bylaugets konto: 0537 - 0000549762

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

Projektet er forankret i en tovholdergruppe 
under Egebjerg og Omegns Bylaug. 

Venlig hilsen 
Morten Hylleberg og Kunstprojektgruppen

-Du kan stadig nå at give et  bidrag



Velkommen på DemokrateketVelkommen på Demokrateket

Her kan du:
- Lade dig forføre af gode bøger – både de frække, søde og kloge

- Blive opdateret på sidste nyt i dagens aviser eller nørde din 
specialviden i udvalgte  dsskri  er

- A  ente dine lån og  ernlån – også klokken 6.30 og 21.47. 

- Afl evere bøger fra alle landets biblioteker, også dem du ikke har 
lånt i Odsherred

- Surfe alt hvad du vil … på ne  et altså

- Sidde i ro med næsen i sky eller i en god bog.

- Vente på bussen eller legea  alen.

- Mødes med vennerne og støde på naboen

- Læse højt for poderne - både dine, mine og vores 
- og lade ungerne lege og læse

Dit lokale Bibliot ek 
-og dit lokale

Mange ved det, men ikke alle. 
- At Egebjerg har et lokalt bibliotek, 
Demokrateket, der ligger på Egebjerg skole.



Dit lokale Bibliot ek 
-og dit lokale

Det lokale bibliotek bliver besøgt af ung og gammel – høj som 
lav. Nye  lfl y  ere vil o  e lige snuse  l stedet, sommergæster vil 
besøge det på en regnvejrsdag og de unge vil hænge ud her om 
vinteren – brug det, det er jeres bibliotek. 

Har du ideer  l, hvad du gerne vil kunne fi nde, gøre, skabe eller 
nyde på dit bibliotek – så kan det garanteret lade sig gøre. 

Mangler der en kaff emaskine, en stol mere eller en opslag-
stavle? Vil du gerne holde et foredrag, møde en forfa  er eller 
uds  lle? Vi sæ  er gerne rammerne op for jer, så I kan få lov at 
fylde dem ud.

Venlig hIlsen 
Me  e Mathiasen, Odsherreds biblioteker

     Kontakt mig på metma@odsherred.dk 
     eller 59 66 50 10 
     – vi glæder os allerede  l at høre fra dig. 

 

Alt det  vidste du nok, - men du kan 
altså også bruge lokalet  til :

- ”Kom-sammen-a  ner” med broderi klubben, læsekredsen eller 
mødregruppen  - og I må gerne nyde mad og drikke undervejs 
(Vi ved jo godt at I rydder op e  er jer igen, så hvad skulle der 
kunne ske ved det?)

- At vise dit lokale  ltag – hvad enten det er din nye forretning, 
dit seneste kunstværk eller din forening.

- Mødested for bylauget, håndboldforeningen, spejderlederne, 
menighedsrådet eller ’os-med-marsvin-og-paraki  er’.

- Til at orientere lokalsamfund og besøgende om stort og småt 
– og det midt imellem. Fortæl os om det, så fi nder vi det gode 
spot  l din informa  on sammen med jer. Mangler du fl ere stole 
eller en mødetavle – så spørg os, måske kan vi løse det?

- Til at lave uds  llinger for at gøre opmærksomme lokale  ltag 
– fx den årlige generalforsamling eller indsamling  l bylaugets 
arbejde, eller sidste referat fra menighedsrådet?

- Som lokalet  l en tøj-by  e-dag eller ’mød-din-nabo’ a  ner

- Måske kan vindueskarmen være stedet man forspirer  l den 
fælles køkkenhave i byen?

- Løbende krea  vt værksted for byens børn, hvor man mødes 
 l juleklip, halloweenlygte værksted, sommerak  viteter med 

mere?



Musikalsk legeplads Musikalsk legeplads 
i Egebjerg Børnehavei Egebjerg Børnehave

Kris  an Skårhøj der er musi-
ker, komponist og ‘huskunst-
ner’  kommer  l Egebjerg i 
uge 33. 

Her besøger han dagligt 
børnehaven, hvor han sam-
men med børnene, inspireret 
af det de interesserer sig for, 
laver improviseret musik i 
form af sange og tekster, som 
opstår i nuet. 

De bedste sange bliver 
skrevet ned så børnehaven 
har deres egen helt hjem-
melavede sangbog når ugen 
er slut. 

Vi glæder os  l at få besøg 
og med lidt hjælp lave vores 
egen sangbog :-)

Glade Sanghilsner fra
Egebjerg Børnehave

Du kan se mere på:
denmusikalskelegeplads.dk



Har du lyst?

ForeningsFitnessForeningsFitness
i Egebjerg?i Egebjerg?
Vi er nogle stykker, der længe 
har drømt om et fi tnesscenter i 
Egebjerg.

Og nu er der noget der tyder på 
at vi har en god mulighed for at 
det kan lykkes, hvis der er stor nok 
interesse for det. 

DGI og DIF har startet et koncept, 
der hedder Foreningsfi tness som 
foreløbig er etableret i 135 lands-
byer rundt i Danmark.

Ideen er at Foreningsfi tness hjælp-
er centret igang med vejledning, 
uddannelse af instruktører og lån 
 l indkøb af maskiner. Den daglige 

dri   skal brugerne tage sig af i 
fællesskab.

Det er et  lbud som, a  ængig 
af hvor mange man er om at 
dele udgi  erne, kan komme helt 
ned og koste 1200,- om året for 
medlemsskab.

Vi har talt med Iværksæ  erhuset 
om at være i underetagen, sam-
men med behandlerrummet og 
frisøren, hvilket vi tænker kunne 
være en god mulighed.  

Nu er spørgsmålet så om der 
er nogen der kunne tænke sig 
at være en del af et kommende 
fi tnesscenter i Egebjerg?  Hvis det 
kunne være noget for dig, vil vi 
meget gerne høre fra dig.

     Venlig hilsen 
     Morten Madsen

Foreningsfi tness



På hjemturen kører vi forbi Gurre kirke og 
ser kunstneren Per Kirkebys alterpar   med 
 tlen ”Opstandelse”, som blev indviet i 2002. 

Turen koster alt inkl. 250 kr.
Tilmelding senest den 21. august  l Michael 
Nissen på 59 32 81 99.
Afgang fra kirkens parkeringsplads kl. 8.00. 

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

Søndag den 28. august le  er vi anker i Ege-
bjerg for at tage på det nye søfartsmuseum 
i Helsingør. 

Som det  dligere var god skik før en lang-
fart, så skal vi dog først i kirke og  l gud-
stjeneste. Det bliver i Helsingør Domkirke 
kl. 10.00. E  er gudstjenesten serveres der 
sni  er i Domkirkens lokaler. 

Herfra spadserer vi  l den gamle dok, hvor 
byens nye søfartsmuseum er indre  et i 
den gamle dok i 2013. 

Her vil vi få en omvisning igennem de 
sidste 400 års søfartshistorie og møde sø-
manden, sømandskonen, havnens brogede 
eksistenser, maskinarbejderen, opfi nderen, 
navigatøren, de druknede, krigssejleren, 
købmanden, forbrugeren og mange fl ere. 

Vi kommer ud på de syv have,  l fremmede 
kyster, oplever ekso  ske varer og hører 
alle de historier der er kny  et  l søfarten.
E  er rundvisning er der kaff e og kage på 
museet. 

Menighedsudfl ugt med bus til 
HelsingørHelsingør  Hele søndag den 28. august 



Rundkørsler og 2-minus-1-vejRundkørsler og 2-minus-1-vej
Nye færdselsregler i Egebj erg CNye færdselsregler i Egebj erg C.

Det har længe ha   sin egen - lidt for store 
- spænding at færdes på Egebjerg Hoved-
gade med børn på cykel. 

I forbindelse med at gaden alligevel skal 
stribes op har kommunen beslu  et at eta-
blere 2-minus-1-vej gennem byen. Derud-
over markeres to små rundkørsler: en ved 
Gelstrupvej og en ved Glostrupvej.

Ideen med 2-minus-1-vej er at bilerne 
afgiver en vejbane, som laves  l cykels  er. 

Bilerne er altså nød  l at sæ  e farten ned, 
så de kan køre e  er forholdene. 

Bilerne skal køre midt på vejen.

Møder man som bilist en modkørende 
trækker man ud over cykels  en, når der 
bliver plads.

Vejdirektoratet har lavet en fi n lille fi lm 
om 2-minus-1-vej, som kan fi ndes på bl.a. 
youtube og Egebjergs facebookgruppe.



25 års jubilæum 
Vores alle sammens Tove kan fejre 25 års 
jubilæum på skolen torsdag den 1. 
september 2016 – kom og vær med til at 
gøre dagen festlig fredag den 2. september. 

 

Tove er yderst hjælpsom og vi på skolen er 
rigtig glade for hendes ihærdighed, 
arbejdssomhed og dejlige mad, som både 
børn og voksne lever godt af.  

Tove er afholdt af alle, og skal du vide 
noget, stort som småt, så kan du altid høre 
hende ad, da hun med sin viden om steder 
og personer i Egebjerg er guld værd.  

Det vil glæde os meget at se jer til reception  

  2. s . 
. 14.00 – 17.00 

I skolens nye gymnastiksal, hvor vi vil byde 
på lidt spiseligt og lidt at skåle i.Vel mødt til 
alle!! 
 

De bedste hilsner fra 
hele personalet på 

Egebjerg Skole 

 

Så er der 
     post fr a              skolen



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 
steen-lena@paradis.dk

Egebjerg Landsby Virksomhed
Erling Skaale 
tlf. 51 57 80 42  
erling@skaale.dk

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

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

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

Salgsvogn
Kasper Algren Pedersen
tlf. 28 25 87 97
kasperalgren@gmail.com

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

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



Fundraising
Maibrit Ahasverus
tlf. 23 23 90 03 
noni@netplot.dk

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

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

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

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

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

Egebjerg-Event
Charlo  e Jensen
tlf. 42 36 16 90
Zilo  ej@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.



Deadline for Septemberbladet er den 20. august

God SensommerGod Sensommer


