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Sommermøde med 
Bertel Haarder
SØNDAG DEN 30. JULI KL. 14.00 

Reforma  onen revolu  onerede det dan-
ske samfund ved at sæ  e mennesket 
direkte overfor Gud. 

Konsekvensen var gennemgribende og 
gennemsyrer vort samfund den dag i 
dag. 

Sommermødet indledes med en 
kort gudstjeneste og er vejret smukt 
– foregår sommermødet med Bertel 
Haarder i Præstegårdshaven.

Håber vi ses! 
 Venlig hilsen 
 Egebjerg Kirke

Den vilde reformationDen vilde reformation



Egebjerg NærvarmeEgebjerg Nærvarme

I skrivende stund har alle husejere i fase 
et eller umiddelbar forlængelse heraf 
sagt ja, måske eller nej tak  l  lbuddet 
om at blive koblet på varmeværket. 

Med disse  lkendegivelser er Cowi lige 
nu igang med at lave en rørføring i byen. 
Udfra helt konkrete priser regner de på, 
om der er nok  lslutninger i byen  l at 
projektet kan startes op på forsvarlig vis 
og indenfor de priser, der er meldt ud i 
den husstandsomdelte folder.

Så snart vi ved mere melder vi det 
selvfølgelig ud  l alle relevante husejere. 

Byrådet har 
nu godkendt 
projektet og 
godkendt at vi kan 
få kommunegaran  , 
forudsat at der er den 
 lslutning, der skal  l for at 

det kan realiseres på økonomisk 
forsvarlig vis. 

I Egebjerg Nærvarme er vi selvfølgelig 
helt enige i princippet om økonomisk 
forsvarlighed. Mange tak  l 
Odsherreds byråd for opbakningen. 

Hvis du har spørgmål  l projektet 
kan du kontakte bestyrelsen. 

God sommer  l alle.
Venlig hilsen 
Egebjerg Nærvarme a.m.b.a.



Så er der godt nyt  l beboerne på Vester-
leddet og alle os andre. 
Ifølge SN.dk (Nordvestnyt) har kommunen 
beslu  et at give kommunegaran   på to 
lån  l en grundig renovering af Vesterled-
dets 15 huse.

Lejeboligerne på Lejeboligerne på 
Vesterleddet skal renoveresVesterleddet skal renoveres

SN.dk kan også bere  e at:
“Boligselskabet har oplevet en øget e  er-
spørgsel på lejeboliger i Egebjerg. 
- Vi har undret os lidt, fordi vores boliger i 
landområder af og  l kan være svære, at 
leje ud. Men i Egebjerg har vi ventelister, 
siger Karsten Krüger. (fra Vestsjællands 
Andels Boligselskab VAB)

Det er også med i planen, at de nyreno-
verede boliger bliver koblet på det kom-
mende nærvarmeværk i Egebjerg.”

VAB har fi re Boligområder i Egebjerg: På 
hhv. Marie Bangsvej, Gelstrupvej, Boligvej 
og Vesterleddet. 



Turnéplan
Så blev det sommerferie og 
fabeldyrene er taget på turné. 
Lige nu står de på Asnæs bib-
liotek og fra den 20. juli kan 
du møde dem på biblioteket i 
Nykøbing.

E  er sommerfeiren vil de 
fabelag  ge dyr blive sat ud i 
det fri på udvalgte steder på 
Egebjerghalvøen. 

Til den  d udkommer der 
også en folder med kort, så 
man kan tage cyklen og køre 
på fabeldyrssafari.

Mange hilsener Mar  n Nybo, 
Nanna Foss, Egebjerg Skole 
& Børnehave samt Egebjerg 
Bylaug

Fabeldyrene
Fra Egebjerghalvøen



Hverdag i 
     IIværksæ  erhusetværksæ  erhuset

Hvis du undrer dig over at du ikke har hørt noget  l 
Iværksæ  erhuset i noget  d, så er forklaringen at 
det er blevet hverdag. - I ordets bedste forstand.

Vi er 6-7 faste og en del løse brugere der kommer i 
huset og arbejder med en bred vi  e af fagområder. 
- for eksempel videoproduk  on, alterna  v behand-
ling og projektering af byggeri.

P.t. er huset økonomisk understø  et af Odsherred 
Kommune, men det er planen at vi på sigt skal blive 
i stand  l at rive os løs og blive foreningsdrevet.

Huset blev i sin  d  l ved hjælp af meget frivilligt 
arbejde fra borgerne i Egebjerg. Derfor er vi ekstra 
glade for i dag at kunne sige, at huset allerede har 
bidraget  l  lfl ytningen i området i fl ere  lfælde.

Kunne du have lyst  l at bruge husets faciliteter, så 
se nærmere på næste side

Venlig hilsen 
Iværksæ  erhuset

...Nogle af husets brugere



Nye PriserNye Priser  i huset  
Priserne i Iværksæ  erhuset 
er blevet justeret ned. 

Er du interesseret i at se 
nærmere på huset, så 
kontakt Morten Hylleberg 
på tlf. 299 399 30

Venlig hilsen 
Iværksæ  erhuset

Arbejdspladser
Fast plads i åbent kontor   1400,-/mdr.
Flyverplads (2-3 dage om ugen)  700,-/mdr.
Dagsbillet   75 kr,-
Klippekort på 10 x en dag  600 kr.

1 plads i eget kontor  1800,-/mdr.
2 pladser i eget kontor  2900,-/mdr.
3 pladser i eget kontor  3900,-/mdr.

Behandlerrum
Behandlerrum 1 dag pr. uge  525,- /mdr.
Behandlerrum 1 dag  190 ,-

Konferencerum (plads  l ca. 35)    
1 dag    1000,-
½ dag    500,-

Mødelokale (plads  l 10)    
1 dag    300,-
½ dag    200,-

...Er du lejer i huset kan du beny  e konferencerum 
og mødelokale gra  s.

Alle pladser er møbleret.



Frilu  sgudstjeneste på
Sandskredet Sandskredet 

Søndag den 20. august kl.11
Kom og nyd en dejlig gudstjeneste 
med udsigt ud over Isse  orden og, 
forhåbentlig, solen der aer dig på 
kinden.

Årets frilu  sgudstjeneste foregår på 
Sandskredet midt i Vor Herres natur.

E  er gudstjenesten serverer vi en varm 
kop suppe og lidt brød.
Vi glæder os  l at se jer.

 Venlig hilsen 
 Egebjerg Kirke



Husk 
at melde dig til 

Senes t den 20. august

Skriv til Yvonne på

tlf.: 21 45 89 56

Sommerudfl ugt  l
KalundborgKalundborg
Søndag den 27. august 
kl. 8.30 fra kirkens p-plads

I år går kirkens årlige udfl ugt 
 l Kalundborg hvor vi læg-

ger ud med gudstjeneste i 
Vor Frue Kirke kl.10.00. 

E  er gudstjenesten ser vi 
Kalundborg Museum, som 
har fl ere spændende ud-
s  llinger; bl.a. Mad Money 
II, som handler om det 
amerikanske B-17 bombe-
fl y, der må  e nødlande på 
Asnæs ved Kalundborg den 
4. januar 1944. 

Frokosten indtages på “Res-
taurant Edderfuglen” på 
spidsen af Røsnæshalvøen.

Således vel  lpasset oven på frokosten – kører vi 
 l Røsnæs Fyr, hvor vi drikker vores medbragte 

kaff e & kage. Pris for hele turen 200 kr.

Vi glæder os  l at se jer.

 Venlig hilsen Egebjerg Kirke



...Også i år er Egebjerghalvøen pænt repræsenteret på Geopark fes  valen. Her kan du se de lokale bidrag. 
På www.geoparkfes  val.dk kan du se hele programmet.





BylaugBylaug
Egebj ergprojektet 
Egebjergprojektet har fået 7.500,- fra Geopark-
fonden  l at arbejde videre med projektet. 5 
personer arbejder ihærdigt på, at vi alle kan 
komme  l en s   ende generalforsamling. Hold 
øje med Egebladet. 

Vi ønsker jer alle en dejlig sommer!

Næste møde er d. 8. August kl. 19

På Bylaugets vegne 
Klaus Burrild og Lena Faurschou

 

Her er sidste nyt fra Egebjerg og Omegns 
Bylaug

Åbent møde med tovholderne
Det var vores åbne møde med tovholderne. Vi 
manglede jer og/eller jeres a  ud. Fremover 
afventer vi jeres kontakt, og sæ  er jer på dag-
sorden, når I ønsker at deltage. Har I punkter 
 l dagsorden skriver I  l Lene Hagstrøm lene.

hagstrom@gmail.com, senest en uge før mødet 
(mødedatoerne ligger i kalenderen i www.
egebjergonline.dk ) 

Tak!
Vi vil gerne takke alle, som har været med  l at 
gøre ”Danmark Dejligst” og ”Fabeldyrene”  l en 
fantas  sk oplevelse! Og vi nød at ”havefesten” 
kom  lbage  l Egebjerget. 

Sankt Hans 2017 
Overskuddet går  l de projekter, som bylauget 
stø  er. 

Folkemøde
Husk d. 16.september holder Odsherred deres 
eget folkemøde på den Rytmiske Højskole 
h  ps://www.facebook.com/folkiodsherred/
?fref=ts
Her deltager selvfølgelig repræsentanter for 
Bylauget, kom og vær med!

Puljer
Odsherred kommune har gjort opmærksom på 
puljer vi kan søge, og det er vi ved at undersøge 
mulighederne for. 

Nyt fra Egebjerg og OmegnsNyt fra Egebjerg og Omegns  



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 
egebjergbylaug@gmail.com

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

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

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

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

Kløvers  er
Sander Blohm
tlf. 22 44 85 83
sander.blohm@hotmail.com

Egebjerg Nærvarme og ELV
Morten Lerstrup Hylleberg 
tlf. 299 399 30
morten@hylleberg.info

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



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

Byforskønnelse
Posten er ledig. Henvend dig  l 
Lena Faurschou, hvis du kunne 
have lyst  l opgaven.

Egebjerg-Event
Lars Schønning
tlf. 20 99 57 78
chicagoboots@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.

Demokrateket
Me  e Mathiasen
tlf. 59 66 50 10 
metma@odsherred.dk



FabeldyrsfestFabeldyrsfest

Egebladet holder 
sommerferie.   

Deadline for september-
bladet er den 20. august


