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Juleudvalget 
Juleudvalget har afl everet takkekort  l de 
borgere, der har leveret strøm. Juleudvalget 
a  older tænding af juletræslys igen i år.

T2O
DSV har trukket deres engagement og penge 
ud af samarbejdet. Jesper Adler har kontaktet 
Danmarks Naturfredningsforenings hovedkon-
tor, der henviser  l lokalforeningen. Ane  e 
Friis er ikke længere på sagen, i stedet kan 
kontaktes Thure Jørgensen. T2O har stadig ikke 
fået bygge  lladelser. Den 5. april kom brandin-
spektøren ud og besig  gede T2O igen.

Rent vand på Egebj erghalvøen
Der er bragt en ar  kel i Egebladet. Gruppen har 
fået to pladser  l folkemødet i Odsherred den 7. 
september og de skal dele telt med Odsherred-
forsyningen. Der kommer en oplægsholder og 
der skal deba  eres løsninger  l at mindske/ 
 erne forurening af drikkevand.

 

Konstituering af nyt Bylaug
Det første møde e  er generalforsamling er 
blevet a  oldt og bylauget har kons  tueret sig 
således: Formand Lena Faurschou, næs  orm-
and Maria Brynskov, kasserer Kristoff er Hansen, 
referent suppleant Lisa Holmberg, Jesper Adler, 
Susan Baca, Klaus Burrild, Anna Grue, suppleant 
Maibrit Ahasverus, suppleant Agnete Nielsen.

Generalforsamlingen
Sidste år blev det beslu  et at forsøge at samle 
generalforsamlingerne på samme dag, så 
derfor a  oldte Bylauget generalforsamling 
sammen med forsamlingshuset. Der deltog ca. 
50 personer  l bylaugets generalforsamling og 
Bylauget takker for det fi ne fremmøde.

Sidste nyt om fi bernet 
Lena Faurschou fi k en mail vedrørende fi ber-
ne  et. Der kom poli  kere og embedsmænd 
på besøg torsdag d. 4. april for at høre om, 
hvordan vi organiserede os på Egebjerghalvøen. 
Bente Hansen og Klaus Burrild modtog dem på 
Dalsbakkegård.

Egebjerg og Omegns Egebjerg og Omegns 
BylaugBylaug

Nyt fr a 

Sankt Hans
Igen i år bliver der tændt bål på Sandskredet, 
så husk allerede nu at sæt x i kalenderen, den 
23 juni. Der kommer mere info i næste nr. af 
Egebladet.

Invitation til alle tovholdere
Vi inviterer alle tovholdere  l mødet   13. Au-
gust med henblik på at opdatere på de forskel-
lige gruppers tovholdere. Hvad sker der, hvem 
har brug for hjælp/ afl øsning? Nye projekter? 
Hvad er det næste fælles projekt vi skal samle 
kræ  erne om på Egebjerghalvøen?

På bylaugets vegne
Klaus Burrild og 
Maria Brynskov



Modtagere af prisen i hhv. vest- og østdanmark: tv. Anna Clausen th. Lone Jensen og Jan Barslund

»Eleverne lærer  dligt at være undersø-
gende, og det rækker også ind i mange an-
dre fag end i de naturvidenskabelige eller 
tekniske. Børn er simpelthen så nysgerrige 
fra naturens side, og vores fornemmeste 
opgave er blot at hjælpe dem  l at bibe-
holde den nysgerrighed, for så skal de nok 
lære  ngene,« forklarer Lone Jensen.

»Børnene skal i høj grad selv bestemme, 
hvor de gerne vil hen i undervisningen, og 
så skal vi følge med og guide dem. De skal 
røre, lugte og smage på undervisningen 
på alle mulige måder. Gennem mange år i 

Tillykke Jan og LoneTillykke Jan og Lone
- og res ten af skolen- og res ten af skolen
Lone Jensen og Jan Barslund, der samarbejder om natur- og 
teknikundervisningen på Egebjerg Skole har modtaget Novo Nordisk 
Fondens pris for engagerende og lærerig naturfagsundervisning. 

Her er lidt uddrag af hvad Novo Nordisk Fonden skriver på sin 
hjemmeside.

Lone Jensen og Jan Barslund har på 
Nordskolen udviklet en fast faglig struktur 
for natur- og teknologiundervisningen. 
Det betyder blandt andet, at der er en 
rød tråd gennem undervisningen helt fra 
børnehaven  l udgangen af 6. klasse. 

Lone Jensen og Jan Barslund har lavet et 
langt undervisningsforløb, hvor der er 
sammenhæng mellem temaer og projekter 
på alle klassetrin, og resultatet er elever, 
der bibeholder nysgerrigheden omkring de 
naturvidenskabelige fag hele vejen gennem 
deres skole  d.

folkeskolen har jeg fundet ud af, at det er 
det, som virker,« siger Jan Barslund.

Med prisen følger 250.000 kr., hvoraf 
50.000 kr. er en personlig hæderspris  l 
underviseren/teamet, og 200.000 kr. går  l 
prismodtagerens ins  tu  on  l udvikling af 
den naturfaglige undervisning.

Stort  llykke med prisen.



Lørdag den 25. maj kl.10.- ca.15. 

Så er det  d  l forårsoprydning og markeds-
dag på skolen med det helt store cirkus. 
Alle er velkomne.

Hvis du vil have en stade-plads  l 10 kr., skal 
der bare sendes en sms  l Louise Fryd Hem 
på tlf.: 27 20 25 34. Vi håber, at der er mange, 
der har noget at sælge. 

Hilsen Trivselsgruppen, Børnehaven og 
Skolen.  

Program

Cirkus kl. 10. 
Alle børn fra skolen og børnehaven er med 
den fantas  ske cirkusfores  lling.

Lopper kl. 12. 
E  er fores  llingen er der  d  l at s  lle boder 
op inden markedet starter. Dere  er er der 
loppe-marked med boder, rideture og hvad 
der ellers er nogen der fi nder på at sælge.  

Mad
Der kan købes kaff e, kage og pølser fra bål. 

Markedsdag Markedsdag 
  -med Cirkus-med Cirkus      



Kunne du tænke dig lidt mo  on, mens du har det 
sjovt sammen med rare mennesker, så er tennis i 
Egebjerg måske noget for dig?
På onsdag den 1. maj starter tennisskolen sit 
introduk  onsforløb for såvel børn som ældre.

Børnetennisskolen er fra 15  l 16 og Ældreten-
nisskolen fra 16  l 17. I kan læse nærmere om det 
på vor hjemmeside.
Mød bare op og prøv gra  s et par gange, og fi nd 
så ud af om det er noget for dig.

Og så er der fra næste uge Kvindetennisskole med 
Leif som træner om  rsdagen kl. 19. Hvad  rsda-
gene angår bedes du ringe  l Leif Jensen i forvejen 
på 50 91 87 27.

Om onsdagene er du også velkommen som 
forælder eller bedsteforælder  l at være sammen 
med børnene i deres træning. Det skaber gode 
forudsætninger for at få et frem  digt godt fæl-
lesskab på tennisbanen.

Venlig hilsen 
Egebjerg Tennisklub og
Lisa Von Schmalensee Magnússon

Tennissæsonen nærmer sigTennissæsonen nærmer sig



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 overskue-
lighedens skyld en tovholder, så de er le  e at 
kontakte.

Bylaug, bredbånd, Visitegebjerg
Lena Faurschou
tlf. 53 87 87 47 
egebjergbylaug@gmail.com

Velkomstgruppe
Maria Sørensen
tlf. 50 99 07 23
mrs.mariakps@gmail.com 

Kunst i Købmandsgården
Pia Heike Johansen
tlf. 28 93 86 14 
Piaj@sam.sdu.dk

Egebjerg Bogby
Helle Vibeke Petersen
tlf. 42 80 69 30 
hellespunken@gmail.com 

Cykels  er og Kløvers  er
Lisbeth Ulrich Hansen 
tlf. 40 81 31 12 
luh@lf.dk 

Nyt økosamfund
oekosamfundet.egeskoven@gmail.com
www.egebjergonline.com/bosaetning

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

Egebjergkalender og hjemmeside
Lars Levin Andersen 
tlf. 60 52 04 22 
larslevinandersen@gmail.com

Grønt Råd Odsherred
Susan Berry Baca
tlf. 20 64 97 11
susanberrybaca@gmail.com

EgebjergProjektet
v. Egebjerg og Omegns Bylaug
egebjergbylaug@gmail.com

Egebjerg-Event
Anja Hornebo Jensen
tlf. 28 40 05 64
egebjergevent@gmail.com 

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

Nærvarme, Iværksæ  erhus og ELV
Morten Lerstrup Hylleberg 
tlf. 299 399 30
mortenhylleberg72@gmail.com

Egebladet 
Hanne Lerstrup Pedersen
tlf. 29 39 49 60
Egebladet@egebjerglandsbyvirksomhed.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.
Laugets konto: reg.nr. 0537 konto nr. 549762



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 

Egebjerg læsegruppe
Helle Vibeke Petersen
tlf. 42 80 69 30     
Hellespunken@gmail.com

Egebjerg Pensionis  orening
Frede Hansen
f.hansen2a@gmail.com
tlf. 52 37 82 20

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

Egebjerg Idrætsforening
Charlo  e Jensen
42 36 16 90
zilo  ej@hotmail.com

Egebjerg Kirkes Menighedsråd
Per Kragh
tlf. 21 99 77 09
perselv@gmail.com

Egebjergkoret
Gerd Møller Kristensen
tlf. 23 30 62 47
gmk1@live.dk

Egebj erg Egebj erg 
på Nett  et 

Egebjerghalvøen & Nærvarmen
egebjergonline.com

Turis  nforma  on
visitegebjerg.dk

Kirken
egebjergkirke.dk

Skolen
nordskolen.odsherred.dk

Idrætsforeningen
egebjergif.dk

Iværksæ  erhuset
itv.odsherred.dk

Kultur- og Forsamlingshuset
egebjerg-forsamlingshus.dk

8-b Kunst i Brug
kuns  brug.dk



Deadline for 
juninummeret er 

den 16. maj

indvielse af indvielse af 
NærvarmeværketNærvarmeværket


