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Vi ved, der gror et helt fantas  sk hindbær 
i Rørvig. Gror der noget særligt godt dér, 
hvor du bor?

Odsherred er blevet udnævnt  l Geopark 
på grund af sit enestående landskab 
– et landskab med mange varia  oner og 
forskelligheder, som giver mulighed for en 
større biologisk mangfoldighed. 

Bruger Odsherred den  l noget? Bliver det 
enestående rugbrød, der bages af øland-
shvede fra Agerlandet, værdsat som noget 
helt specielt? Nej, det meste vi producerer 
bliver  l såkaldte bulk-varer og anonyme 
fødevarer.

BiodiversitetBiodiversitet
-lad os nu fokusere på det -lad os nu fokusere på det 

Temaaft en den 6. april kl.19. i pakhuset 
Slow Food Odsherred vil gerne sæ  e fokus 
på at udny  e den biodiversitet, vi ved 
fi ndes i Odsherred, så vi kan komme  l at 
skabe nogle enestående produkter. 

Kom og del din viden om din lokale biodi-
versitet med os. Vi har sammensat et panel 
af to kendere af den lokale biodiversitet og 
af to landmænd, som har specialiseret sig i 
at dyrke biodiversitet. 

Lad os sæ  e fokus på de særlige be  n-
gelser, vi har lige uden for døren og se, 
hvad det kan.

Glæd jer  l at høre naturvejleder Peter 
Løn, landmand Søren Wiuff  fra Brogården, 
naturvejleder Jørgen Stolz og landmand 
Ane Rørdam Hoff meyer fra Muld diskutere 
og svare på spørgsmål omkring biodiver-
sitet.

Der er gra  s adgang for alle. Der bliver mu-
lighed for at købe kaff e og hjemmebagte 
småkager

     Venlig hilsen 
     Rie Boberg og 
     Slowfood Odsherred



Søndag den 17. april kl.10.30Søndag den 17. april kl.10.30

Standerhejsning i Standerhejsning i 
tennisklubbentennisklubben

Har du lyst  l at spille lidt ten-
nis, så er du meget velkommen i 
klubben. Klubben har ketchere og 
bolde, som kan lånes i starten.

Vi holder  l på banerne ved skolen.

Venlig hilsen 
     Leif Jensen, formand
     og resten af klubben



Nyt fra RasmusNøhr teametNyt fra RasmusNøhr teamet
Optakt til danmark dejligts fes ten...Optakt til danmark dejligts fes ten...

Vi vil starte med at sige tak for den store opbakning sidste 
år. Både  l vores sponsorere, men især også  l alle jer 
gæster som kom og var med  l den bedste sommerfest i 
Odsherred.

Det hele var jo en kæmpe succes, så derfor har vi beslu  et 
at gentage succesen igen i år. Og vi ikke bare gentager den, 
vi gør den fak  sk endnu bedre, med fl ere  ltag og endnu 
mere musik. 

I år bliver det en en-dags fes  val med musik hele dagen. 
-Så husk at skrive den 25. juni kl. 14.-23. i kalenderen.

Der kommer 4-5 professionelle bands og der bliver også 
plads  l at 2 amatør/lokale bands, kan få lov  l at prøve at 
optræde for et stort publikum. 

Selvom det hele bliver større, er det naturligvis fuld-
stændigt gra  s at deltage, nøjag  gt ligesom sidste år :-)

Rasmus Nøhr kommer selvfølgelig igen og vi kan nu afsløre 
det første andet navn, som er Bo Evers. 

Fortsætt es 



Bandba  leBandba  le
-Kender du et  amatør band der har lyst?-Kender du et  amatør band der har lyst?

Bands
For at fi nde de 2 amatørbandsbands, 
der skal med  l Danmark dejligst, har 
vi beslu  et at a  olde en Band-Ba  le i 
Egebjerg Forsamlinghus.

Alle bands der har lyst kan  lmelde sig. 
De 2 bands der får fl est stemmer af 
publikum, kommer så  l at spille foran de 
mange gæster på dagen. 

Der vil være et  lmeldingsgebyr for 
bands på 500 kr, som selvfølgelig bliver 
betalt  lbage ved fremmøde på dagen. 
Gebyret er kun for ikke at risikere, at 
halvdelen af de  lmeldte bliver væk :-)

Så hvis du kender nogen der kunne være 
interesseret, så sig det endelig videre. 

 lmelding af bands sker på 
egebjergevent@gmail.com

Fredag den 29. april kl.19.Fredag den 29. april kl.19.

Publikum
...Skal der  l, så duk endelig op i 
Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus 
 l en hyggelig a  en med masser af 

musik, og vær med  l at bestemme, 
hvem der skal vinde. 

Der vil være salg af øl, vand, kaff e og 
kage 

Med venlig hilsen   Egebjerg Event 



Alle er velkomne  l at deltage - ingen  lmeld-
ing nødvendig - bare mød op ved Søgaarden for 
enden af Skovvej. Vi starter sæsonen mandag 
den 4.april.

Vi mo  onerer med intervalløb – 40 skridts løb og 
40 skridts gang. 
Ruten er på godt 7 km, og starter ved Søgaarden, 
fortsæ  er ad Skovvej, gennem Stokkebjerg Skov 
vest, ad Stokkebjergvej, Bråde Overdrev,  lbage 
gennem Stokkebjerg Skov øst, ad Englandsvej, 
Overdrevsvej og  Strandagergårdsvej  lbage  l 
start. 

Vi slu  er sæsonen sidst i september med kaff e 
og lagkage. Løbeholdet har mo  oneret i mange 
år, og har man lyst  l det, deltager vi i Bagatellen 
i september.

Har du spørgsmål, er du velkommen  l at kon-
takte Ulla 59328670 eller Bi  en 23241945.
 
Venlig hilsen
Bi  en Sinius og resten af holdet

Løbemo  on i Stokkebjerg skovLøbemo  on i Stokkebjerg skov
Hver mandag kl. 18.15-19.15



Velkommen  l årets 
første kirke og kro. 

Denne gang skal vi 
i det  dlige forår  l 
gudstjeneste i Tveje 
Merløse kirke.

E  er gudstjenesten 
spiser vi frokost på 
restaurant Vadestedet, 
hvor en stor frokost-
buff et koster 175 kr. 
men hvor der også er 
andre muligheder. 

Tilmelding  l
Michael Nissen på
tlf.: 24 24 80 90

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

Kirke og KroKirke og Kro
Søndag den 10. april afgang 9.15 fr a Egebj erg kirke



Akut-teamAkut-team
- Så er akutt eamet  parat
På en dårlig dag kan der gå op  l 15 minut-
ter inden en ambulance når Egebjerg, og 
det kan i nogle  lfælde være for lang  d. 
Derfor har et korps af lokale frivillige s  llet 
sig  l rådighed. 

De  frivillige kan som regel nå hur  gere 
frem og gør deres allerbedste for at hjælpe 
ind  l ambulancen er fremme. Teamet er 
især uddannet i de livsvig  ge førstehjælps-
opgaver.

Her er lidt informa  on fra teamets næst-
formand om Egebjerg og Omegns kommende 
112 akuthjælpere. 

Vi er 8 uddannede 112 Akuthjælpere med ud-
dannelsesbevis fra region Sjællands Præhospi-
tals center. 

Så har Egebjerg og Omegn fået et hold ud-
dannede akuthjælpere, der kan træde  l inden 
ambulancen når frem.

Vi sendes ud ved 112 opkald fra borgere i 
nærområdet, hvor det vurderes fra alarmcent-
ralen at vi vil have gavnlig og/eller livreddende 
eff ekt, inden ambulancen når frem.

Vores aku  aske indeholder bla hjertestarter, di-
verse forbindingsmaterialer, remedier  l brand-
sårsbehandling, allergiske reak  oner, blodprop i 
hjertet, ilt osv. 

Vi har naturligvis tavshedspligt. 
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkom-
men  l at kontakte mig.

Med venlig hilsen 
     Janne Winther, Næs  ormand
      for det kommende 112 
     Akutberedskab i Egebjerg og omg.

Teamets akuthjælperskab er nu sat 
op og Egebjerg og omegns akuthjæl-
perteam har allerede været på deres 
første opgaver. 

Mange tak  l de frivillige, fordi I vil 
være med  l at gøre vores allesam-
mens hverdag lidt tryggere.



Giv mig et årGiv mig et år
FOF-foredrag med Anne Laxholm 
mandag den 18. april kl. 19. 
i forsamlingshuset 

Mød verdensmester, danselærer, iværk-
sæ  er, ”Vild med dans” dommer og for-
fa  er Anne Laxholm – og hør foredraget 
– ”GIV MIG ET ÅR”. 

I sit foredrag, som er baseret på hendes 
netop udkomne bog ”Giv mig et år” 
fortæller Anne om sit begivenhedsrige liv 
i en verden af dans – en rejse, der bragte 
hende og hendes mand, Hans, fra Danmark 
 l England, fra  tlen som nordsjællands-

mester  l verdensmestre og først hjem  l 
Danmark 28 år senere.

Hun bere  er om nogle af de udfordringer, 
de mødte undervejs, ikke kun i dansekar-
rieren, men også livets øvrige aspekter, 
deriblandt partnerskab, ægteskab og rollen 
som iværksæ  ere i fi rmaet CHRISANNE.  

Foredraget giver et indblik i en elitesport-
skarriere på topplan, og sidenhen en rolle 
som medejer i et meget succesrigt og 
hur  gt voksende fi rma inden for dansein-
dustrien og dansestudiet Dance Academy 
Laxholm i Hørsholm.

Endelig vil Anne naturligvis også fortælle om 
sin rolle som en af dommerne i det pop-
ulære TV2 program ”Vild med Dans”, hvor 
hun har medvirket siden starten i 2005. 

Arrangementet a  oldes i Egebjerg Kultur- 
og forsamlingshus, den 18. april, kl. 19.00.  
Pris kr. 150,00. 
 
Du kan  lmelde dig på 
www.fof-odsherred.dk, 
pr. mail på odsherred@fof.dk 
eller på tlf. 27 44 57 44

 Venlig hilsen 
 FOF-odsherred

 



Lokale producenterLokale producenter
Møde den 20. april 14.30-17. i Iværksætt erhuset Møde den 20. april 14.30-17. i Iværksætt erhuset 

Onsdag den 20.april a  older Odsherred Kom-
mune et dialogmøde med de lokale fødevarepro-
ducenter kl. 14.30 – 17.00 i Odsherred Iværksæt-
terhus.

Baggrunden er, at kommunen ønsker at drø  e 
mulighederne for brug af lokale fødevareprodu-
center. 

Der er en række udfordringer, som skal drø  es. 
Det gælder f.eks. prissætning, transport, bes  lling 
og fakturering samt mulighederne for bearbejd-
ning af særligt grønsagerne inden de leveres  l 
kommunens produk  onssteder.

Henvendelse omkring mødet, herunder del-
tagelse i mødet kan ske  l 
Ane  e Friis, telefon: 51 44 97 80 
(e  er den 30.marts) 
eller mail: annfr@odsherred.dk 
inden den 15.april.



Så nærmer  den sig, og den 
fysiske del af Kløvers  erne er ved 
rulle sig ud. Skilte og stolper 
(91 ialt) er bes  lt, og over foråret 
begynder s  erne at tage form.

Finasieringen er på plads, ruterne 
er lagt, så nu gælder det om at 
komme i jorden.

På vores facebookside “kløvers  er 
i Egebjerg” er der lagt links  l 
ruterne, så I kan gå ind og se dem.

Der skal lyde en stor tak  l de 
berørte lodsejere, der har stø  et 
op om projektet. Det bliver så 
godt at se Egebjerg fra en anden 
side.

Kløverstier i Egebjerg Kløverstier i Egebjerg    
... Kom og oplev dem nu på lørdag den 26. marts kl.10.-14.

30. april holder vi arbejdsdag, så 
sæt endelig et kryds i kalenderen 
allerede nu.

- men allerede påskelørdag d. 26. 
marts kl 10., bliver det muligt at 
gå ruterne med guide.

Vi mødes ved bustoppestedet ved 
Egebjerg Skole, og byder rundt på 
de fi re ruter.

     Venlig hilsen 
     Sander Blohm og 
     kløvers  gruppen

d
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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 projektet
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.



Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for majnummeret er den 20. april


