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Egebjergs borgere har maj 
måned og 25.000,- til at for-
skønne hovedgaden. 

Forskønnelsen skal slutte 
med et brag af en fest og det 
hele vil indgå i vurderingen 
af om vi kan vinde yderligere 
50.000,- kr.

Du husker måske at vi skrev 
om en byforskønnelseskonkur-
rence i Odsherred i et tidligere 
nummer.

Mange gode ideer er kommet 

Vi er udtaget  til at deltage i 
“steder med sjæl”- konkurr encen:

frem siden da og et konkurrence-
forslag er sendt ind. 

De ideer der ikke er med i fors-
laget er ikke glemt, men gemt til 
en anden gang.

I dette særnummer kan du læse 
konkurrenceforslaget og høre nyt 
om byfest og organiseringen af 
arbejdet og om, hvordan du kan 
være med.

    Venlig hilsen 
    Hanne Lerstrup Pedersen

By med poesiBy med poesi



Arbejdsdage  
Den 9. og 25. maj. kl.10.30 -16.00

To fælles arbejdsdage for hele 
byen sætter rammen om for-
skønnelsesarbejdet.

Vi mødes på skolen og arbejder 
10.30 -16 begge dage. Bylauget 
sørger for frokost og sælger øl 
og vand til rimelige priser. Der vil 
være udendørs aktiviteter for børn 
over 4 år.

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-
holderene på de enkelte opgaver. 
Vi ses.

Mange hilsner  
Forskønnelseudvalget 



Stedet
På denne og de følgende sider kan du 
læse de planer der er sendt ind. 
Vi har i forslaget valgt at fokusere på 
områdets samlingssted, 
Egebjerg Hovedgade.



På skoler er det  t en udfordring at få 
eleverne  l ikke at løbe på gangene, 
fordi en lang lukket gang inviterer  l 
løb. 

Sæ  er man vinduer i gangens vægge i 
børnehøjde, 
bevæger børnene sig erfaringsmæssigt 
langsommere. Det er blevet interessant 
at se, hvad der sker i de  lstødende 
rum, derfor daler tempoet.

Igennem længere  d har Egebjerg 
Hovedgade udviklet sig i den modsa  e 
retning:
Fordi bilerne kører stærkt, trækker alle 
ak  viteter sig væk fra hovedgaden. Det 
får byen  l at fremstå ak  vitetsforladt, 
for alle der ikke har ærinder i byen. Det 
synes vi er en skam, for der sker mange 
 ng i vores by.

“Vores ærinde er at afspejle 
noget af byens liv langs 
hovedgaden. 

Vi vil som borgere sæ  e 
a  ryk, der gør turen gennem 
byen mere oplevelsesrig og 
inviterer  l at gå på 
opdagelse.”

Idéen



Oplevelser ved vejen, 
Plads  l liv.

Hvor meget vi vil nå i løbet af en måned vil a  ænge af,  hvor mange der har mulighed 
for at deltage i arbejdet. Her følger en gennemgang af de  ng vi vil gøre:

Blomsterskråning 
-Velkomst ved Ankomst fra nord

Blomsterfarver og -du  e skal møde folk, når de 
kommer  l byen fra nord. Skråningen mod kirken ved 
byskiltet skal være et bølgende            hav af forårs-
løgplanter og ”vilde” 
sommerstauder.

    

Tovholder på

skråningen er 

Giske Harr ig 

tlf : 30 22 02 97



Lommepark 
-Sted  l væren ved mødet med Glostrupvej.

Vi vil opføre en buet bænk i egetræ 
(Egebjerg-buen), hvor man kan vælge at 
sæ  e sig med ansigtet mod nord eller vest 
og betragte bilerne der ankommer  l byen 
- eller med næsen mod solen i syd og 
s  systemet der fører gående sikkert rundt 
i byen.

Lommeparken skal afgrænses af et lille sten-
dige mod vejen, som et værn mod bilerne 
og som sam  dig bringer lidt mere natur og 
liv ind i byen i form af større biodiversitet 
– her vil lidt vildere planter og dyr trives, 
og det vil være interessant at følge med i 
udviklingen af de  e liv, for børn og voksne.

Bag stendiget skal vi på sigt have en fl ot 
skulptur. Det kunne f.eks være en stor sten 
med en Eghjort på toppen.

Hvad lommeparken skal hedde er endnu 
uvist, men læg hovedet i blød - Der vil blive 
mulighed for at være med  l at få idéer og 
bestemme.



Bænk i egetræ og metal

Bøgehæk

Lavt stendige 
med stenbedsplanter

Område  l skulptur

Tovholder på 

Stendiget  er

Michael Juul Madsen

Tlf: 23 24 83 76

Tovholder på
bænken er 

Sander Blohm 

tlf: 22 44 85 83



Plakatsøjle 
-Fornem områdets muligheder

Som en by på Marguerite-ruten vil vi byde velkommen  l 
trafi kanter af alle slags. 

Stopper man op ved Brugsen, skal man mødes af en 
plaketsøjle, der viser, hvad der fi ndes i området af mu-
ligheder og ak  viteter. Her kan lokale avertere med hvad 
der sker i de mindre synlige dele af byen. 

Det er også her det kommende Egebjergfl ag skal hænge.

Tovholder på 

Egebj ergfl aget  er 

Morten Hylleberg

tlf: 299 399 30

Tovholdere 

på plakatsøjlen er

Henrik og Caroline Højland. 

tlf : 20 92 90 03



?
Egebjerg 
Skole og Børnehave

Blomster     
    blikfang 
-Ved ankomst fra syd eller med bus

Ved ankomst fra syd vil man se busstop-
pestedet ved skolens indgangspar  . 

Det er et fi nt sted som man let passerer 
forbi uden at opdage. Bag det gamle og 
nedslidte busskur er en lille trekantet 
plæne med skolegårdsmuren som 
baggrund mod vest og et faldefærdigt 
plankeværk mod nord. 

Her vil vi lave en tæt beplantning af 
klatreroser og klema  s, med forskellige 
blomstrings  ds-punkter, så man får et 
velkomstbrus af farver og du  e, idet man 
står af bussen i Egebjerg.

På sigt ønsker vi os en skulptur der signal-
er farver, leg og børn. - Måske et kæmpe 
kalejdoskop, en stor  ger eller noget helt 
andet. 

Skulpturen og et skilt, der fortæller at her 
er skolen, vender ud mod hovedgaden, så 
man ikke kører forbi uden at opdage den. 

Tovholder på 

blomster blikfanget  

er Maja Rügg er 

tlf : 42 34 72 58
Tovholder på 

skulpturidéer er

Jane Svendsen 

tlf : 23 66 12 45



Egebjerg hovedgade skal byde 
forbipasserende på mange gode 
små og store oplevelser.

Nogle kan ses fra bilen, andre 
er det kun fodgængere der ser. 
Sammen fortæller de historier om 
en by der er fuld af eventyr, en by 
med historie, en by med fællessk-
ab og forbindelser.

Vi har brug for gode hoveder der 
kan udtænke gode skulpturer og 
installa  oner  l byen. 

Økonomisk har vi ikke det helt 
store at gøre godt med, men dog 
noget. - Vi betaler helst ikke for ar-
bejdskra  . - Men kom med din idé, 
så må vi se.

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

Måske kan du selv udføre idéen, 
måske kan andre. Uanset hvad 
vil vi gerne høre den eller endnu 
bedre, se tegninger.

Skriv  l - eller snak med
Jane Svendsen om din idé

Har du enHar du en

SSkulptur-idékulptur-idé??



Længe leve Længe leve 
de mange de mange 
små indsatsersmå indsatser

Ikke al  ng skal organiseres. 
Her er hvad Sander Blohm skrev på Ege-
bjergs facebookgruppe forleden dag.

Et lille bidrag  l et kønnere Egebjerg .. 

Gik fra Grundtvigs sten ved Egebjerggård 
og  l Søgårdsvej, med en plas  ksæk og 
en lille pose  l dåser.
 
Det blev  l 37 dåser, 1 ølfl aske, 4 jern  l 
en harve og 4,5 kg plast, pap og glasskår. 
Heraf var det muligt at få pant for 4 dåser 
og ølfl asken, som jeg donorer  l Egebjerg 
Bylaug. - Så nu er der lidt kønnere ved 
vores Nørreport og 5 kroner  l bylauget, 
med en ganske lille indsats. 

Jeg hører at der er andre der gør små 
 ng, der gør Egebjerg pænere, så skriv 

det i kommentarfeltet,  l inspira  on for 
os andre 

.. Så trækker jeg lod, blandt de indkomne 
kommentarer, på kronprins Frederiks fød-
selsdag.. Gevinsten vil være en fi n fl aske 
rødvin. .. 

     Husk det er de 
     små  ng der også tæller.



Møde med de andre Møde med de andre 
Arr angement for de udvalgte landsbyer gik fi nt

Den 16 april var der præsentation 
af de 5 forskønnelsesprojekter, 
der er med i konkurrencen. 

Fra Egebjerg mødte vi talstærkt op 
og fik præsenteret vores ideer med 
en fin præsentation og en meget flot 
kage, der var en model af dele af 
forskønnelsen. 

Det var også interessant at se, hvad 
de andre landsbyer havde  af ideer. 
De andre byer er: Høve, Herrestrup, 
Stenstrup og Havnen i Nykøbing

Se mere om konkurrencen på 
http://stedermedsjael.wordpress.com/



I forbindelse med forskønnel-
sesarbejdet skal vi bruge mas-
ser af planter. Vi har selvfølgelig 
et budget, men det gælder jo om 
at få det til at række langt. Derfor 
vil vi høre om der er nogen, der 
kan bidrage med noget hjemme 
fra haven.

Hvis du har masser af   
vintergæk, erantis eller scilla i ha-
ven, vil vi meget gerne have lov til 
at komme og hente nogle af dem 
til at bruge på skråningen.

BlomsterfrydBlomsterfryd
Har du rigeligt med 
forårsløg og bunddækkeplanter?

Vi skal også bruge nogle gode 
bunddækkeplanter ved busstop-
pestedet foran skolen.
- Det kunne f.eks være stork-
enæb og stjerneskærm.

Vi hører meget gerne fra dig, 
hvis du har lyst til at forære 
planter til byforskønnelsen.

Venlig hilsen 

    Tine Mortunach
     tlf: 23 65 44 14



BYFEST I BYFEST I 
EGEBJERGEGEBJERG

Sæt X i kalenderen fredag den 31. 
maj.

Her holdes der en stor byfest lige 
midt i byen for gamle og unge, indfødte 
og tilflyttere, børn og bedsteforældre, 
kirke og kultur, foreninger og erhvervsliv 
– ja for os alle sammen.
 
Der sker rigtig meget i Egebjerg, 
noget er helt nyt og som et frisk pust, 
der blæser ind over byen, andet er 
veletableret og med gode traditioner, 
der giver tilhørsforhold og identitet 
– og det hele er der grund til at fejre!

 
Kom og vær med til den største 
vejfest i Odsherred, mød din nabo, folk 
du kender eller gerne vil lære at kende 
og bring venner, familie og ikke mindst 
godt humør.
 
Hvis I har lyst til at se resultatet af 
månedens forskønnelses arbejde, så 
mød op ved forsamlingshuset og tag 
med på en byvandring, som starter kl. 
17 og ender med kaffe/øl på skolen, 
inden vi sætter os til bords kl. 18:30.
 

Skolen har sagt ja til at lægge lokaler til, 
så der er gode rammer for spisning, sam-
vær, musik og stille snak samtidig med, at 
børn og barnlige sjæle kan lege, gynge og 
spille.
 
Prisen dækker dejlig mad, og der vil være 
mulighed for at købe drikkevarer til rimelige 
priser, men du kan også medbringe selv.
 
Vel mødt!
Med venlig hilsen 
Niels Brings Jacobsen 
og Maria Volf Lindhardt
 
tlf.: 59 32 83 20 / 21 29 66 89 / 21 42 41 27
mail: Bringslindhardt@mail.dk

Billetter

Pris: 100 kr. per voksen
Børn op til 15 år er gratis

Billetter kan købes i Brugsen fra 1. 
maj

- Eller man kan indbetale på by-
laugets konto:

regnnr. 0517 kontonr. 248321
Husk at angive dit navn. 



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
 

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 
tovholderne.

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

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

Fællesspisninger for omegnen
Her mangler vi en tovholder 

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
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 255 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet sprede Egebladet


