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Find 
kalenderen 

Rundvisninger 
på Fri og Fro

Pop-up restaurant



Egebjergs makeover bliver i år 
fejret ved Brugsen, hvor vi ser  
det keramiske relief, der blev 
lavet på arbejdsdagen den 26. 
april i samarbejde med kunst-
ner Martin Nybo.

Makeover konkurrencens dom-
mere vil være til stede og høre 
om processen og alt det andet 
arbejde der er foregået i byen.

Brugsen vil stå for en lille 
servering i forbindelse med 
afsløringen af værket.

Vi håber at mange har mu-
lighed for at møde op og være 
med til at gøre det festligt.

Venlig hilsen 
Byforskønnelsesudvalget.

Makeoverfejring
I morgen, onsdag den 28. maj kl.10.30 ved Brugsen

Se Byens 

nye kunstværk 

blive afsløret 



Sustain fes  valSustain fes  val
SustaIN Fes  val Odsherred er 
en videns-, kultur- og fami-
liefes  val med fokus på bære-
dyg  ghed – fredag den 6. juni 
2014. 

Fes  valen er arrangeret af 
en række lokale kræ  er og 
organisa  oner, der er gået 
sammen om at gøre dagen så 
spændende som muligt.

Du kan blandt andet:
-Høre om energiforbedringer af 
boligen.
-Smage lokale Økologiske føde-
varer
- prøve en elcykel
- Afl eve brugte cykler, symask-
iner, m.m.  l 
“cykler  l senegal”- projektet
- Besøge Egebjerg udeskole
- Møde Odsherred Naturskole, 
der laver ak  viteter for de 
mindste

 Fredag den 6. juni på  Fredag den 6. juni på 
torvet  i Algade i Nykøbingtorvet  i Algade i Nykøbing

- Deltage i fas  valens by  emarked: 
”Giv, hvad du har... Tag, hvad du kan 
bruge”.
- Høre oplæg ved Søren Lundby fra 
Global Ci  zen
- Høre oplæg om Permakultur
- høre Jørgen Stoltz fortælle om Odsh-
erreds natur og hvad en energilandsby 
er for noget.
- møde Paul Michael Petersen fra 
Danmarks Tekniske Universitet, der vil 
fortælle om energibesparende lys.

-Se parkour med Ung i Odsherred
og Odden unicykelklub.
- Se bæredyg  gt modeshow.

Læs mere om fes  valen på 
hjemmesiden:
h  p://sustain.nu/fes  val/odsherred/ 

-og fi nd SustaIN Fes  val Odsherred på 
Facebook.



-Torsdag den 5. juni i pakhuset  kl.16. -Torsdag den 5. juni i pakhuset  kl.16. 

Pop-up restaurantPop-up restaurant
Grundlovsdags POP-UP

Hvert år den 5. juni på Grundlovsdag popper 
Slow Food Odsherred op et sted i området 
– et år poppede vi op med en restaurant i 
Æbleværkstedet, et andet år var det en café i 
Barkladen. I år popper vi op med et arrange-
ment omkring presidier. 

Det sker i Pakhuset PAKHUSET, Vesterbro 
Torv 4, , 4500 Nykøbing Sj.den 5. juni kl. 
16.00,  lmelding inden den 3.juni.

Pris 100 kr for medlemmer, 125 for ikke 
medlemmer. Køb billet på h  p://bille  o.
dk/pop-up-presidier

Her kan du læse lidt om hvad der kommer  l 
at ske på dagen. 

To kendte italienske madnørder 
kommer til Odsherr ed.

Vi holder et meget spændende arrangement i 
år på Grundlovsdag. Vi har inviteret den i Italien 
kendte TV-kok og chéf fra Seneghe Roberto 
Flore, som pt. arbejder på Nordic Food Lab i 
København og e  er sommerferien rykker ind på 
Noma. Roberto kommer fra Sardinien og er dybt 
involveret i Slow Foods arbejde der. Sammen 
med ham kommer Francesco Impallomeni, som 
i mange år har arbejdet indenfor Slow Food 
organisa  onen og som er Slow Foods kaff eek-
spert. Begge har de arbejdet med presidier.

Presidier er interessant for os i Odsherred, fordi 
det er nogen af de samme tanker, der ligger bag 
Geo-park projektet. Italienerne har, som det vil 
være de fl este bekendt, al  d være gode  l det 
med fødevarer,  l at værdsæ  e egne tradi  on-
er og  l at få kvalitet og pris  l at hænge godt 
sammen. Vi tror, at vi kan lære meget af dem, 
hvis vi skal satse på kvalitetsfødevarer og små 
produk  oner i Odsherred. 

Danske produkter i Smagens Ark.

 Men vi skal også høre om og smage de første 
danske produkter, der har fået lov  l at komme 
med i Smagens ark: bakskuld og æbleskiver.

Smagens Ark er en fortegnelse og kortlægning 
over madvarer, som er udrydnings truede og 
som har kulturhistorisk og kulinarisk betydning 
lokalt. Den overordnede idé er at synliggøre 
mangfoldighed i mad og biodiversitet lokalt.
 Planter og dyr er med på arken; men også 
forarbejdede fødevarer f.eks. oste, pølser, brød 
og kage. Madvarer, der er lavet med håndværk 
og er udtryk for landmænds, gartneres, mad-
håndværkeres og fødevareproducenters (i vid 
forstand) viden om arbejdet med råvarene.



Brorsongudstjenes te søndag den 1. juniBrorsongudstjenes te søndag den 1. juni

BrorsongudstjenesteBrorsongudstjeneste

Den 3. juni er det 250 år siden, salmedigteren H.A. 
Brorson døde. Han var præst i Tønder og blev senere 
biskop i Ribe. 

Hans liv var ingen dans på roser, han oplevede store 
sorger og havde et skrøbeligt helbred, alligevel skrev 
han om “Den yndigste rose” og var konstant på visi-
tatsrejser i sit enorme s   , som strakte sig langs hele 
den jyske vestkyst. 

Brorsons salmer er samlet i tre bøger, først julesalmerne fra 
1732, hvor han gør op med de verdslige juleskikke, så “Troen 
rare Klenodie”, som udkom få år e  er med salmer  l hele 
troslæren og kirkeåret. Og e  er hans død udgav hans arvinger 
en samling med inderlige, s  lfærdige salmer om længslen 
e  er Himlen – den kaldte de Svanesang. 

Det er ikke mange digte fra 1700-tallet, som stadig er kendt 
og i brug i Danmark. Men Brorsons salmer lever stadig. I vores 
nuværende salmebog er Brorson stadig repræsenteret. Af de 
791 salmer er der 116, som bærer Brorsons navn – Her kom-
me Jesus, dine små og Op, al den  ng som Gud har gjort er to 
af de mest elskede.

Vi fejrer Brorson ved en gudstjeneste i Egebjerg kirke søndag 
den 1. juni – her synger vi kun salmer, som Brorson har skre-
vet selv eller oversat.
 
Men Brorson sæ  er sit præg på hele året, i hvert fald  l mine 
gudstjenester, hvor der året igennem vil være mindst en salme 
af Brorson.
 Venlig hilsen Benedikte Brisson, vikarierende præst



Hjælpere  l banko søges Hjælpere  l banko søges 

Vi mangler alvorligt hjælpere  l banko, 
så hvis du sidder og tænker, at det 
kunne da være sjovt, eller du bare 
gerne vil give en hånd med, så er det 
nu du skal komme ud af busken.

Du skal ikke nødvendigvis melde dig  l 
alle 16 dage, men kan du afse  d  l 5 
eller 10 banko spil, så er det en meget 
stor hjælp.

Sidste år gav bankospillene 61.000 kr., 
så det er vig  gt for foreningen. 

Hvis du tror du kender nogen, der vil 
hjælpe, selvom du ikke selv har  d, så 
send gerne de  e budskab videre.

Vi har brug for at høre fra dig snarest. 
Så tøv ikke med at ringe  l 
Hans Chris  an tlf.: 28 44 77 50  
eller Tove tlf.: 20 72 38 13
      
     Venlig hilsen 
     Egebjerg Idrætsforening
     

Bor du på Egebjerghalvøen og har lyst 
 l at give en hjælpende hånd  l idræts-

foreningen, så er det nu, der skal slås  l.

Egebjerg Idrætsforenings væsentligste 
indtægtskilde kommer fra banko spil, 
der bliver afviklet i Vig forsamlingshus 
søndag a  en kl. 19.15. ca. 16 gange om 
året. 

Til disse arrangementer s  ller Egebjerg 
Idrætsforening med hjælpere, hvilket 
giver gode penge  l idrætsforeningen.
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-Blot  til lyst
Egebjerg CykelklubEgebjerg Cykelklub

Der har i mere end 30 år eksisteret en 
cykelklub i Egebjerg. 

Vi kører fra Egebjerg skole onsdage kl.19. 
kører et par  mer i omegnen og holder 
en pause - gerne et smukt sted og nyder 
vores medbrakte øl eller vand. 
Dere  er retur  l skolen.  
  
Alle er velkomne  l at være med.
Venlig hilsen Jens O  o



Her er en mulighed for en hyggelig 
dag med glimt fra da farfar var ung.
                                                
På Søgården er der redskaber, værk-
tøj, maskiner, motorer, 
veterantraktorer, tøj, håndarbejder og 
malkeanlæg - bare for at nævne nogle 
af de mange sjove gamle  ng man kan 
opleve. 

Her er mulighed for at se nogle af de 
gamle  ng i brug, få oplevelsen af, hvad 
 ngende blev anvendt  l og hvordan 

de er udviklet gennem  den,  l det vi 
kender i dag.

VeterantraktorVeterantraktor-Udstilling-Udstilling
Lørdag den 31. maj og søndag den 1. juni på søgårdsvej 6 i Gelstrup

Der vil være lokalhistorisk hjørne, 
her kan man via Torben Jensen måske 
fi nde en gammel slægtning eller få 
historie om lokalområder.
Vi får også besøg af Jens med sit kræm-
merhjørne.

Der er mulighed for at få en snak 
med de uds  llende folk, som kender 
 l  ngenes historie, da de o  est selv 

har renovereret mange af de gamle 
klenodier.

Der vil være mulighed for en tur i 
hestevogn i det smukke område i mu-
seets åbnings  d.
Der er mulighed for at købe kaff e/te og 
kage og sa  .

Der er gra  s adgang, børn ifølge en 
voksen.

Venlig hilsen 
træfudvalget på Søgården.  
Lone & Tommy tlf: 30 31 50 30
Gi  e & Ove       tlf: 30 52 56 16

Åbnings  der
Lørdag 9.30 – 16.30  
Søndag 9.30 – 15.



Torsdag den 5. juni kl.19. på dyregårdenTorsdag den 5. juni kl.19. på dyregården

God a  en min gris,God a  en min gris,
god nat min hønegod nat min høne

Kom og oplev hyggen og dyrenes senge-
vaner. Gå med rundt og “kys godnat”

Vi tænder op på bålpladsen, hvor man kan 
bage snobrød

Vi  lpasser indholdet e  er gæsternes alder 
og ønsker. Oplev hønsene gå på pinden, 
hestene græsse  l na  en, grisene bygge 
rede i halmen, fårene lægge sig i græsset 
og gedernes leg før senge  d m.m.

            Venlig hilsen 
            Åse og Dyregårdens Venner

Priser 
Voksne 35,-
Børn over tre år 25,-
kaff e, te, sa  evand og snobrød er med 
i prisen.
Salg af, pandekager, kakao og boller

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



Så er den kommende måneds  
madplan klar. Husk at alle er 
velkomne  l at spise med. Kom 
glad og tag din nabo med. 

Maden skal bes  lles inden 
kl. 9.30 den dag man ønsker at 
spise med. 
Send en mail  l skolen på:
egebjergskole@odsherred.dk
eller ring på: tlf. 59 66 58 20

Kan  nen sælger mad fra 11.00 
 l 11.15. Dere  er kan maden 

nydes i aulaen så længe man har 
lyst.

Vi glæder os  l at se jer.
Venlig hilsen fra
Egebjerg skole

Frokos   lbud  l alleFrokos   lbud  l alle
Velkommen i skolens kantine

Menu - Juni

Ret til eventuelle ændringer forbeholdes

SOM NOGET NYT KAN MAN BESTILLE TURMADPAKKE I KANTINEN, NÅR MAN ER PÅ TUR :-)

Prisen for voksne er 25 kr.

Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

23          
2/6 - 6/6 Æggesandwich Lasagne Flæskestegsburger Grundlovsdag - fri Fridag

24          
9/6 - 13/6 2. pinsedag - fri Pitabrød m/fyld Smørrebrød Frikadelleburger Pølsehorn

25          
16/6 - 20/6 Madpandekager Frikadelleburger Smørrebrød Pasta m. kødsovs Pizza

26          
23/6 - 27/6 Æggesandwich Pasta m. kødsovs Lasagne Smørrebrød Pølsehorn



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 Lerstrup 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 400 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for juli-nummeret er den20. juni


