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 Mandag den 17. november kl. 13-15

Åbningsfest Åbningsfest 
i Odsherr ed IT- og Iværksætt erhusi Odsherr ed IT- og Iværksætt erhus

Foto: Finn Eggert Jensen

     
Alle er velkomne  l at fejre Odsherred IT- 
og Iværksæ  erhus åbning nu på mandag 
den 17. november.

13. Se det nye iværksæ  erhus og få en 
velkomstdrink

13.15 Hør taler ved:
- Borgmester Thomas Adelskov
- ELV og 
- lærer ved Vallekilde Højskole 
 Jacob Antvorskov.

Program for åbningsdagen

Køb en virkelig god kop kaff e - med kage eller 
en sandwich  l - i vores lille café og få en snak 
med nogle af de mange engagerede folk bag 
huset.

Vi glæder os helt vildt  l at fejre dagen med jer.
Venlig hilsen 
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Hvis der er noget den nys   ede 
Egebjerg Landsbyvirksomhed (ELV) og 
Odsherred Kommunes byråd kan blive 
enige om, så er det, at  lfl ytning  l 
kommunen går hånd i hånd med 
skabelsen af nye arbejdspladser. 

ELV er et barn af det lokaldemokra  -
møde Odsherred Kommune inviterede 
 l i november 2012. Mødet sa  e gang 

i en masse ak  viteter på Egebjerg-
halvøen.

Formålet med Landsbyvirksomheden er 
at skabe gode vilkår for Iværksæ  ere og 
der er allerede en del mindre ini  a  ver, 
der arbejder under ELVs organisa  on.

Da den gamle skolebygning i Egebjerg 
blev ledig var det derfor oplagt, at gå i 
dialog med kommunen om at starte en 
form for kontorfællesskab for iværksæt-
tere og pendlere. - Og heldigvis viste det 
sig at ligge godt i tråd med tanker som 
byrådet allerede gik med.

Kræft erne bagKræft erne bag
 Odsherred IT- og Iværksæ  erhus Odsherred IT- og Iværksæ  erhus

Siden er det blevet  l et godt sam-
arbejde med Odsherred Kommune 
om at lave et iværksæ  erhus og 
-miljø for hele herredet. Huset er et 
pilotprojekt, som nøje følges af kom-
munen.

Odsherred kommune har brugt 
598.000 kr. på at gøre huset klar  l 
formålet og s  ller huset  l rådighed 
i 2 år som er pilotprojektets  ds-
ramme.

ELV  har betalt for indboet og  har 
sammen med mange andre fra 
lokalsamfundet lagt masser af 
frivillige  mer i at få projektet op at 
stå. Derudover har ELV ansvaret for 
afl ønning af Eva Bløcher. 

Nu står rammerne klar. Vi håber, at 
de kan blive  l glæde og gavn for 
erhvervslivet i Odsherred.



Husets logo Husets logo 
En ins  tu  on skal have et godt logo, der er 
genkendeligt og signalerer, hvad man står for.

Det er os en glæde at kunne præsentere Odsherred 
IT-og Iværksæ  erhus’ logo, der signalerer et par af 
iværksæ  eriets kerneværdier.

Lyse idéer og den vedvarende stabile arbejdsindsats.



ELV har været mere end heldige, at få fat i Eva 
netop som man stod og manglede en kompe-
tent person  l opgaven som administrator af 
IT- og Iværksæ  erhuset.

Eva er et velkendt ansigt i Egebjerg og omegn. 
Hun er nemlig ak  v og engagerer sig i det 
hun laver. Om det så er Slowfood Odsherred, 
Æbleværkstedet Nonne  t eller foreningen Prak-
 sk Økologi, så er Eva en der bidrager med god 

stemning, orden i  ngene og sit anerkendende 
væsen.

“for mig er det vig  gste, at alle skal have det 
godt og føle sig velkomne. En arbejdsplads skal 
være et sted man trives - hvor man kan mærke 
en rummelighed.” siger Eva. 

Fagligt er Eva uddannet korrespondent med en 
grundsuddannelse indenfor handel og kontor. 
Hun har arbejdet som sekretær gennem mange 
år blandt andet som projekt- og chefsekretær

“Jeg glæder mig  l at være en del af et 
inspirerende arbejdsfællesskab” siger Eva, 
der allerede har taget forskud på glæderne 
med masser af frivillige  mer i huset.

...”Og skriv at man bare skal kigge forbi”, 
siger hun, som det sidste inden jeg 
går ud af døren. “Så giver jeg en 
kop kaff e og en rundvisning.”

Hanne Lerstrup Pedersen

MødMød  huset s administ ratorhuset s administ rator
Eva BløcherEva Bløcher



Hvad mon du har lyst til at bruge det  til?

Vores ønske er, at huset skal være et åbent 
ak  v for hele Odsherred Kommune. Her er 
nogle af de  ng huset  lbyder, 

Kontorarbejdspladser
Iværksæ  erhuset lejer kontorarbejdspladser 
ud. Kontorerne rummer 1-7 kontorarbejds-

pladser. Se priser på vores hjemmeside 
itv.odsherred.dk

Døgnåbent
Husets brugere får nøgle  l bygningen samt 

det lokale de har plads I. Så kan man frit 
bruge huset, når inspira  onen kommer over 

en.

Det kan huset  lbyde Det kan huset  lbyde 

Pendlerarbejdspladser og dagsbille  er
Ønsker du bare en arbejdsplads  l dine hjem-
mearbejdsdage, er der mulighed for at have 

et skrivebord på del  d.

Konference- og mødelokaler
Har du et arrangement, s  ller vi gerne facili-

teter   l rådighed.

Rådgivning, vejledning og sparring
Kommunens erhvervskonsulenter og Odsh-
erred Erhvervsråd har deres gang i huset, 

hvorfra de  lbyder sparring og vejledning om 
opstart og dri   af egen virksomhed.

God fi berforbindelse 100-100
Det har været en høj prioritet, at huset skal 
have en god interne  orbindelse. Der er ble-
vet trukket fi bernet, så der nu er forbindelse 
på 100 MB ind og 100 MB ud. I huset er der 
både trådløst internet og kabeludtræk ved 

alle arbejdspladser. Konference- og mødelokaler
Har du et arrangement, s  ller vi gerne facili-

teter   l rådighed.

Pendlerarbejdspladser og dagsbille  er
Ønsker du bare en arbejdsplads  l dine hjem-
mearbejdsdage, er der mulighed for at have 

et skrivebord på del  d.

Rådgivning, vejledning og sparring
Kommunens erhvervskonsulenter og Odsh-
erred Erhvervsråd har deres gang i huset,

hvorfra de  lbyder sparring og vejledning om
opstart og dri   af egen virksomhed.

Døgnåbent
Husets brugere får nøgle  l bygningen samt 

det lokale de har plads I. Så kan man frit 
bruge huset, når inspira  onen kommer over 

en.

...fortsætt es  næste side...fortsætt es  næste side



Frokostordning
Eva kommer  l at stå for en lækker frokost-

ordning  l rimelige penge, for dem
 der har lyst. 

Inspirerende oplæg og kurser
Både Erhvervsrådet, kommunen, ELV og 

andre interesserede kommer  l at arrangere 
seminarer, foredrag og inspirerende oplæg for 

alle interesserede.

Businessbrunch og netværkscafé
En af idéerne med huset er, at det skal 

skabe gode muligheder for at selvstændige 
kan mødes for at dele viden og idéer 

- og hvor samarbejder måske kan opstå. Der-
for arrangeres der blandt andet 
businessbrunch, netværkscafé 

og fyra  ensmøder med 
jævne mellemrum. 

Behandlerrum
Iværksæ  erhuset har et behandlerrum, hvor 
forskellige selvstændige behandlere vil holde 

praksis på forskellige ugedage. 

God kaff e
Der er gjort en ekstra indsats for at huset kan 

servere god kaff e. Kom forbi og smag den.

Tag en pause
Via Eva er det muligt at beny  e de lokale 

tennisbaner i Egebjerg og leje en cykel eller 
en kajak.

Tag en pause
Via Eva er det muligt at beny  e de lokale

tennisbaner i Egebjerg og leje en cykel eller
en kajak.

God kaff e
Der er gjort en ekstra indsats for at huset kan

servere god kaff e. Kom forbi og smag den.

Behandlerrum
Iværksæ  erhuset har et behandlerrum, hvor
forskellige selvstændige behandlere vil holde 

praksis på forskellige ugedage.

Inspirerende oplæg og kurser
Både Erhvervsrådet, kommunen, ELV og 

andre interesserede kommer  l at arrangere
seminarer, foredrag og inspirerende oplæg for 

alle interesserede.

...fortsat
Det kan huset  lbyde Det kan huset  lbyde 



Husets administrator kan som udgangs-
punkt træff es mellem kl. 8. og 14. på 
hverdage. Men der kan let være liv i 
huset længe inden. 

Der du  er sikkert af kaff e og måske 
bliver man mødt med et søvnigt god-
morgen. Så begynder dagens dont.

Hverdagen i husetHverdagen i huset
-Som vi tænker os den...-Som vi tænker os den...

De to storrumskontorer med syv arbejds-
pladser hver i stueetagen er i udgangs
punktet delt i et s  llekontor og et, hvor 
det er ok at tale i telefon.

Man kan høre klapren af taster og besø-
gende på trappen. En skal op og behand-
les i behandlerrummet og en skal  l et 
møde i det lille af de to mødelokaler.

Ved 12-  den mødes de fl este i frokost-
stuen  l en snak over maden. Nogle dage 
har alle travlt og bryder hur  gt op, andre 
trækker snakken ud og mange gode erfa-
ringer bliver delt.

I en pause kan man få sig en god snak -måske 
kombineret med en gåtur eller et slag tennis.

Nogle a  ener er der foredrag, eller arrange-
menter for folk fra hele området. Andre a  ener 
kan man have huset for sig selv.

Klokken bliver 23. inden huset går  l ro. Sidste 
mand låser.



Det er med stolthed vi præsenterer 
husets program for den na  onale 
Iværksæ  eruge i uge 47.

Programmet er lagt af 
Odsherreds erhvervskonsulent 
Anne  e Friis i samarbejde med 
Odsherreds Erhvervsråd.

Om programmet
Når der står online værksted i programmet har 
vi foredrag med en der ikke er fysisk  lstede, 
men mødes med os via storskærm.

Priser 
Alle oplæg er gra  s. -Maden koster dog noget.

Tilmelding
Deltagelse på de forskellige ak  viteter kræver 
 lmelding enten på facebooksiden Odsherred 

Iværksæ  erhus eller  l 
info@odsherredivaerksae  erhus.dk

Iværksæ  eruge i uge 47Iværksæ  eruge i uge 47
Kursusprogram i åbningsugenKursusprogram i åbningsugen

Mad
Hele ugen vil der være mulighed for at købe 
morgenmad, frokost og kaff e og kage – fredag 
er morgenmad og frokost dog ersta  et af en 
business brunch  l 85,-.

Morgenmadsarrangementer koster 35,- kr. 
inklusive kaff e eller te
Alle e  ermiddage er der kaff e eller te samt kage 
for 25,- kr. 
Frokosten koster 50,- kr. excl. drikkevarer. 

Der vil alle dage være mulighed for at købe 
friskpresset grøntjuice  l 35,- kr.

Maden er lokal og vil hele ugen være fra en af 
områdets dyg  ge iværksæ  ere - Anne-Me  e 
Rosenkilde fra Maarbjerggård.

Se hele ugens program på de 

næste sider...



Kursusprogram i åbningsugenKursusprogram i åbningsugen



Kursusprogram i åbningsugenKursusprogram i åbningsugen



Kursusprogram i åbningsugenKursusprogram i åbningsugen



Kursusprogram i åbningsugenKursusprogram i åbningsugen



TAK!TAK!
Til Iværksætt erhuset s sponsorerTil Iværksætt erhuset s sponsorer
Remmer A/S har sponseret en whiteboardtavle på hjul og gode kontakter
MT Højgaard har sponseret kontorarbejdspladserne
Per Andersen A/S har delvist sponseret fl ytning af kontormøbler
Land og Fri  d har sponseret græsfrø  l husets have som anlægges  l foråret
Entreprenør  Niels Jensen har sponseret såning af græsplænen og rodfræsning

Murerfi rmaet Finn Pedersen & søn i/s har sponseret murerarbejs  mer
Malerfi rmaet Wolmer Petersen & Bardrum ApS har sponseret maling
Tømrerfi rmaet Aa. Petersen & Søn har sponseret arbejds  mer og dørstoppere mm.
By Boye Kompressionsstrømper har sponseret rendegraver  mer  l haven
Gelstrupgård Øko-grise s  llet sin minilæsser  l rådighed for huset 

Andersen skilte & malerfi rma har sponseret skiltet ved vejen
Sparekassen Sjælland har sponseret 3000,- kr.
Sidinge Gårdbu  k har sponseret sa  , møbler mm.
Revisorerne Bas  an & Krause, mul  kopimaskine
Chris  an Dahl har sponsoreret rendegraver  mer og motorsav  l haven

Rasmus og Line Hylleberg har sponsoreret en ovn og en opvaskemaskine
Anne Lerstrup har doneret et kunstværk
Anne Me  e Dirckinck- Holmfeldt, møbler, cykel og køleskab
Merete Hamann, skrivebord
Kim Norgreen, køle/fryseskab
Hans Rasmussen, jern  l skilt ved vejen
Egebjerg skole, udlån af fi ne gamle skolesager og kort
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Rig  g mange har s  llet deres  d og arbejdskra    l rådighed for Iværksæ  erhuset med alt fra 
træfældning  l rengøring, mødeak  vitet, planlægning, fl ytning og meget andet. 
Med fare for at glemme nogen er de mange frivillige her:) 

Erling Skaale, idemand, engageret iværksæ  eri ELV, der skaber overskud  l glæde for hele ELV,
best. formand i ELV, mødeak  vitet mm.
Peter Hagelund, kompetent styring og planlægning, møder, kørsel, ombygning og prak  sk arbejde
Eva Bløcher, styring og planlægning,  koordinering, administra  on, prak  sk arbejde mm.
Hanne Lerstrup Pedersen, Egeblad og PR, skaff e inventar, planlægning og prak  sk arbejde
Elaine Presco  , planlægning, indkøb, møder og prak  sk arbejde
Karsten Fenger, bogføring og regnskab mm.
Morten Lerstrup Hylleberg, engageret koordinator, der har lagt fl ere hundrede  mer i projektet.

Henrik Højland, Iværksæ  er i ELV  og prak  sk arbejde mm.
David Skydsgaard, Iværksæ  er i ELV og prak  sk arbejde
Giske Harrig, Iværksæ  er i ELV og prakisk arbejde
Morten Madsen, træfældning, kørsel  l genbrugsplads mm.
Ole Petersen, beskæring af træer, fl y  emand og masser af prak  sk arbejde
Hans Chris  an og Lisbeth Ulrik Hansen, opbevaret møbler, fl y  emand mm
Frede Hansen, prak  sk arbejde og fl y  emand:)
Torben Ferdin, fl y  emand og prak  sk arbejde
Lars Schønning, fl y  emand, prak  sk arbejde mm. 

Jimmy Adrian, fl y  emand
Jens Peter Simonsen, prak  sk arbejde
Me  e Petersen, møder, profi l mm. 
Niels & Irene Pallisgaard, prak  sk arbejde mm. 
Bodil og Bent Hylleberg, rengøring, transport og børnepasning
Gry Nørgaard, haven og prak  sk arbejde
Flemming Overgaard, prak  sk arbejde.
Robert Ibsen, rådgivning og vejledning
Lasse Krøner, fl y  emand
Ivan Normann Andersen, skaff et kontakt  l brugt muli  kopimaskine
Bjarne Bri  ng, prak  sk arbejde



KontakterKontakter
Huset er sat i verden af mange ildsjæle der har arbejdet 
frivilligt i stor s  l. Har du spørgsmål  l nogle af de mange 
der står bag huset er her nogle gode at gå  l.

...Eller du kan bare kigge forbi på en hverdag mellem kl.8. 
og 14. og få en kop kaff e og en fremvisning af huset.

Husets administrator
Eva Bløcher
tlf. 21 14 27 83
info@odsherredivaerksae  erhus.dk

Egebjerg Landsby Virksomhed
Morten Lerstrup Hylleberg
tlf. 299 399 30
morten@hylleberg.info

Behandlerrum
Elaine Presco   Simonsen
tlf. 60 83 59 04
Elaine@presco  .dk

IT og fi berforbindelse
Erling Skaale
tlf. 51 57 80 42
Erling@Skaale.dk

Ønsker du løbende informa  on om 
arrangementer i huset har du følgende 
muligheder:

*Find os på itv.odsherred.dk

*Følg “Odsherred Iværksæ  erhus” på 
facebook

*Skriv  l:
info@odsherredivaerksae  erhus.dk 
- og bliv skrevet på vores mailliste.

Følg osFølg os



MaskefremvisningMaskefremvisning
Juletræstænding og Juletræstænding og 
Fællesspisning Fællesspisning 

De  e arrangement er 
kulmina  onen på en række 
projekter der er foregået i 
byen...

Børnehavens julepyntning af 
byen, Skolens arbejde med 
geokids og projekt SOLs 
arbejde med at skabe fokus 
på sundhed.

Skolen vil vise sine Geokids 
masker frem
lavet af ler fra området. De 
bliver s  llet midler  digt op 
på pladsen foran kirken.

Fredag den 28. november på topp en af Egebj erget 

Børnehaven har  ernet af-
fald i byen og sat julepynt op 
og slu  er nu projektet med 
at tænde juletræet foran 
forsamlingshuset.

Projekt SOL vil have en 
stand der instruerer i sunde 
julesnacks.

Og så runder vi af med 
at spise en sund middag i 
fællesskab. - og med under-
holdning for børnene.

Vi glæder os  l at se jer.

Venlig hilsen
Arrangørerne

Egebjerg Kultur- 
og Forsamlingshus

Egebjerg 
Børnehave

Adf. Egebjerg

Program

Fra kl. 17. Geokids viser skole-
børnenes maskeintalla  on frem på 
plænen foran kirken.

17.30 tale ved borgmester 
Thomas Adelskov. Dere  er tænder 
vi juletræet foran Kultur- og forsam-
lingshuset med sang og musik.

ca. kl. 18. spisning i 
forsamlingshuset. Læs mere her

   Bemærk:
Ændring i 

programmet 



MaskefremvisningMaskefremvisning
Juletræstænding og Juletræstænding og 
FællesspisningFællesspisning 

Billett  er 
Kan købes i Dagli’Brugsen 
Egebjerg  l og med søndag 
den 23. november 
Pris 50,- kr. pr. voksen 
og 25,- kr. per barn 

Menu
Vi skal blandt andet have:
Pastasalat
Fuldkornslasagne
Kyllingefi let
Frikadeller
Kartofl er

...og så vil Torben og 
Karsten prøve om deres 
æbleskivepander kan følge 
med og bage æbleskiver  l 
alle. 

Der kan købes øl, vand og 
vin  l meget billige priser. 


