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Kaff e KalasKaff e Kalas

-For hele Egebj erg og Omegn

Slow Food Odsherred inviterer  l 
kaff ekalas i Barkladen. 

Kom forbi og nyd stedet, naturen 
og dine medmennesker. Vi dækker 
op i de skønne omgivelser ved 
Ulkerup skov med rødternede duge. 

Hvis du har kørt rundt i det svenske 
sommerland og er stoppet op ved 
en af de hyggelige caféer, hvor man 
kan få god kaff e og vælge mellem 
de fl o  este og lækreste kager, så 
ved du hvor hyggeligt det bliver.

Hvert år på Grundlovsdag popper 
Slow Food Odsherred op med et 
hyggeligt arrangement. Sidste år 
lavede vi pop-up restaurant med 
Æbleværkstedet Nonne  t.

Overskuddet går hver gang  l det 
interna  onale Slow Food projekt 
”1000 haver i Afrika”, som skaber 
økologiske haveprojekter i lokale 
områder overalt i Afrika for at af-
hjælpe den udbredte landgrapping.

Det bliver et fes  yrværkeri af 
kager: valnøddelagkage, nøddestol-
len, galopkringle, jordbærtærte, 
kanelsnegle, rababerkage, choko-
ladekage og mange andre. 

Vi bager selv og kun af de bedste 
råvarer. Man kan også købe te, kaff e 
og sa  evand. 
Vi glæder os  l at se jer!
  Venlig hilsen
  Rie Boberg og
  Slowfood  Odsherred

Grundlovsdag den 5. juni kl. 14-17 i Barkladen, Egebj ergvej 172



I ELV og i Egebjerg og Omegns 
Bylaug har vi en drøm om at gøre 
Egebjerghalvøen  l et oplagt 
udfl ugtsmål, når man er en uge i 
sommerhus i Odsherred.

Vi har allerede en hel del at  lbyde 
og fl ere oplevelser er på vej:  
Rideskoler, energilegeplads, Sidinge 
gårdbu  k og meget mere.

Ideen er at præsentere alle områ-
dets  lbud i en samlet brochure og 
på en samlet hjemmeside.

Tilbyder du oplevelser i området, 
så vil vi meget gerne høre fra dig, 
inden den 14.juni.

      Venlig hilsen 
     Helena Havbyn, 
     ELV og Bylauget 

-Fælles  turismebrochure og    
    hjemmes ide undervejs.

Oplev Oplev 
Egebjerg-halvøenEgebjerg-halvøen

Kontakt Helena Havbyn 

på helena@havbyn.dk

 og fortæl om den oplevelse 

du kan  lbyde, Så 

hører du fra os.



Forbindelser  l Forbindelser  l 
Frem  denFrem  den
Lokale arbejdspladser er en forud-
sætning for et levende Odsherred.
Derfor er det utroligt vig  gt, at vi som 
område tager hånd om at skabe gode 
vilkår for lokalt erhverv.

De dårlige interne  orbindelser i Odsh-
erred skaber i s  gende grad problemer 
for lokale virksomheder i takt med at 
gode forbindelser tages for givet.

Her på bureauet kan vi ikke arbejde med 
programmer online, der snart bliver en 
forudsætning for at drive virksomheden 
- fordi købeprogrammer ophører. 

Jeg har ladet mig fortælle, at en 
herværende stor eHandelsvirksomhed 
har opgivet hjemmearbejdspladser p.g.a. 
dårligt internet for medarbejderne, og 
snart fl y  er det hele  l Polen. 

 Tak for hjælpen.
 Venlig hilsen
 Henrik Frisene  e-Fich

Dansk Autohjælp (Lestrup) kan ikke 
bruge fi rmaets internetløsning, der ellers 
styrer hele Dansk Autohjælp. Og der er 
mange andre eksempler. Det der hæm-
mer de fl este af vores kunder mest i at 
vækste deres virksomheder  er langsomt 
internet og fravær af mobildækning.

Jeg er bekendt med bl.a. advokater, der 
gerne ville blive længere i deres som-
merhuse, men som er nødt  l at tage  l 
København, da de ikke kan linke op på 
deres arbejdsbaser. Og studerende unge, 
kan ikke bo her, fordi de ikke kan følge 
undervisningen on-line.

Som bekendt er jeg med i den gruppe, 
der “snakker” om at bedre infrastruktur-
mulighederne - men hånden på hjertet 
er det frustrerende så lidt der sker.

Så jeg kan kun understrege, at det hast-
er, hvis det ikke skal få endnu alvorligere 
konsekvenser - eller problemet skal løse 
sig selv, fordi erhvervslivet fl y  er væk og 
ingen nye kommer istedet. 

Så kære Egebjerg Borger;
Giv en hånd  l erhvervsrådet 
der er ved at lave en omfa  ende 
undersøgelse af forholdene for at 
gøre dem bedre - Vi beder dig ven-
ligst udfylde spørgskemaet på:

h  p://www.bizods.dk



EgebjergOnline har som bekendt 
en kalender på forsiden. Den har 
drillet lidt og derfor ikke været 
opdateret. 

Nu har Troels Nyborg fra by-
lauget meldt sig  l at tage hånd 
om områdets kalender, så vi har 
bedre mulighed for at koordinere 
arrangementer i området.

Brug Egebjerg-Brug Egebjerg-
kalenderenkalenderen

Send dine data om arrangement-
er  l Troels så snart datoen er 
sat, så skulle de gerne være  l at 
fi nde på hjemmesidens kalender 
snarest.

Og husk så at tjekke kalenderen, 
når du planlægger...
www.EgebjergOnline.dk

Vi håber at kalendernen kan 
gøre god gavn. Venlig hilsen
Egebjerg og Omegns Bylaug 
og 
      Troels Nyborg
      kalender@bnpro.dk
      tlf.:41 42 14 46



EgebladetEgebladet
De  e Egeblad er det  ende i rækken. 
Det er ved at være  d  l at udkomme 
mere regelmæssigt.

Fremover vil bladet som udgangs-
punkt udkomme i slutningen af hver 
måned, og indeholde arrangementer 
for den kommende måned.

-Nu med deadline 

Der vil være deadline den 20. i hver 
måned, men har du særlige behov, så 
sig  l, så ser jeg på det.

Indlæg  l Egebladet sendes  l: 
Egebladet@egebjergonline.dk 
- Ca. en trediedel A4 med tekst
- samt evt. fotos, der ikke er sat ind i 
dokumentet.

    Venlige hilsner
    Hanne Lerstrup Pedersen



Goda  en min gris og Goda  en min gris og 
godnat min hønegodnat min høne
Kom og oplev hygge og dyrenes 
sengevaner. Gå med rundt, giv foder og 
kys godnat.

Program
Vi vil denne a  en lægge indholdet 
e  er gæsternes alder og ønsker. Men 
glæd dig  l at se hønsene gå på pinden, 
kyllingerne pu  e sig og grisene rede 
seng i halmen.

Vi tænder op på bålpladsen, hvor man 
kan bage snobrød, hygge sig, spørge og 
høre en masse fortællinger om dyrene.

Der kan købes pandekager og kakao.

Vi glæder os  l at se jer. 
Venlig hilsen alle os på Dyregården.

Dyregården
Gl. Nykøbingvej 55
4572 Nr. Asmindrup
tlf.: 30 66 58 22
Dyregaarden@gmail.com

- Aft enarr angement på Dyregården tirsdag den 4. juni kl.19.

Priser 
Incl. kaff e, te sa  evand og snobrød
Voksne 35,-
Børn over tre år 25,-



Egebjerg drømmeEgebjerg drømme
-Ansøgninger om LAG-midler sendt afsted

På opfordring fra Odsherred kom-
mune er der nu sendt ansøgning 
ind  l LAG, EUs landdistriktspulje, 
fra Egebjerg og Omegn. Tidsfristen 
for ansøgningen var meget kort, så 
der blev arbejdet stærkt! 

Der er samlet set søgt om ca. 
150.000 kr.  l 4 projekter. Kort for-
talt drejer det sig om:

Etablering af en shelterover-
natningsplads for turister i parken 
der ligger bagved Egebjerg Maskin-
fabrik. Henrik Rasmussen har givet 
grønt lys  l ideen.

Etablering af kløvers  er i vores 
område. Konceptet er 4 ruter gen-
nem land og by på hhv. 2½ km, 
5 km, 7½ km og 10 km. S  erne 
krydres med infotavler mm. 

Udvikling af en hjemmside for 
vores område der primært hen-
vender sig  l turister og andre 
gæster der ønsker info om, hvad de 
har af muligheder i området når de 
er på besøg.

Opsætning af kunst i det off entlige 
rum i Egebjerg og Omegn.

Tak  l især Helena Havbyn, Sander 
Blohm og Lisbeth Hansen, der tog 
fat og fi k ansøgningen afsted. Vi 
venter spændt på at få svar, så vi 
kan komme igang. 
 



Så har vi snart byforskønnet Ege-
bjerg i en måned. Det er blevet  l 
mange fi ne forbedringer og nye 
oplevelser. Nu står bare  lbage 
at vise det hele frem  l dom-
merkomiteen. - og at fejre det med 
et brag af en byfest.

Egebjerg Børnehave og dagpleje står 
klar med fl ag og mange af tovhol-
derene vil være der og vise projek-
terne frem. 

Derudover har forskellige borgere 
lovet at bruge de nye bænke, så 

man rig  gt kan fornemme hvad 
gode bænke gør ved livet i en by.

Har du lyst  l at være med er du 
velkommen  l at dukke op. 

      Venlig hilsen 
     Morten Hylleberg, 
     Bylauget 

-I morgen, torsdag kl.10.30 ved Kirkens P-plads bes es  vores  
indsats i byforskønnelseskonkurr encen.

DommerbesøgDommerbesøg



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 
overskuelighedens skyld en tovholder, så 
de er le  e at kontakte.

Velkoms  eam for  lfl y  ere 
Didde Dich 
tlf. 59 32 84 66 / 40 83 73 35 
didde@boesserup.dk  

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

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

 

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

Fælles køkkenhave 
Jørgen og Bente  
tlf. 59 32 90 50     
jorgengramdavidsen@gmail.com 

Byfest 2013
Maria Lindhardt  
tlf. 21 42 41 27     
mariavolf@hotmail.com
 

Egebjergkalenderen
Troels Nyborg
tlf. 41 42 14 46 
kalender@bnpro.dk

Hjemmeside
Heidi Hansen   
tlf. 44 26 17 09     
h.s.hansen@hotmail.com

Digital infrastruktur
Henrik Frisene  e-Fich 
tlf. 59 32 95 61    
henrik@taglines.dk

Cafe
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 kontak  nforma  oner på 
tovholderene.

Får du lyst  l at give et økonomisk 
bidrag  l bylaugsarbejdet er kontonum-
meret her: reg.nr. 0517 konto nr. 248321



Udvikle turismen & Fundraising
Me  e Petersen
tlf. 21 86 29 44
me  epet@friogfro.dk

Kløvers  er
Jørgen Stoltz
tlf. 20 48 89 16 
silvadanica@msn.com 

Cykels  er & 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

Byforskønnelse
Jane Bodholdt Svendsen
tlf. 23 66 12 45
jane.svendsen@privat.dk

Børneteaterfes  val
Jesper Lindemann
tlf. 44 26 17 09/21 74 16 08
jesperlindemann@hotmail.com

By  ering 
Poula Line Schmidt
tlf. 50 51 15 52    
hyldemor@yahoo.dk

Egebjerg Idrætsforening
Louise Bendixen
tlf. 30 83 70 65
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
Energilegepladsen er et kommunalt 
projekt i samarbejde med 
Egebjerg skole

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.



- Nu er vi oppe på 282 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for juli-nummeret erden 20. juni


