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Som nævnt  dligere her i bladet ser 
vi frem  l den 27. august, hvor du 
hermed er inviteret  l borgermøde i 
Egebjerg Forsamlingshus.

På mødet får du mulighed for at høre 
hvad der sker i byens arbejdsgrupper. 
Måske er en af dem noget for dig?
Bylauget vil fortælle om, hvad de 
arbejder med, samt om planerne for 
frem  den. 

Meget er sket siden mødet med poli-
 kerne i november 2012. Vores om-

råde er blevet indsatsområde, hvilket 
har kastet 200.000 kr. af sig, som vi i 
fællesskab skal forvalte bedst muligt. 

Alle ideer er velkomne, både de vilde 
og dem der let kan udføres nu og her. 
Vi skal snakke visioner for vores om-
råde og, hvordan vi kan bidrage  l at 
gøre området endnu bedre.

Til borgermødet serverer vi kaff e og 
kage  l 25 kr. per person. 
Overskuddet går  l Bylaugets arbejde.

Fællesspisning og Fællesspisning og 
BorgermødeBorgermøde

Vi glæder os  l at se jer i et fyldt 
forsamlingshus. 
Venlig hilsen Morten Hylleberg &
         Louise Hem på  
         vegne af Bylauget  
         og fællesspisnings-
         gruppen.

Program

17.30 -19 fællesspisning for hele 
familien. Medbring madkurv 
med alt det nøvendige - også 
service.

19.00 Borgermøde 
- fortrinsvis for voksne.

22.00 Vi takker af og går hjem 
med fornyet energi og masser af 
gode idéer.
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I år går kirkens sommerudfl ugt  l godset 
Holsteinborg, hvor Danmarks første juletræ 
blev taget i brug i 1808 og hvor H.C. An-
dersen var en hyppig gæst. 

“Paa Holsteinborg Juletræet staaer, Med 
straalende Gaver og Kjærter, 
Een Green heelt op  l Liim  orden naaer, 
Med Hilsen fra trofaste Hjerter”.

Sådan skrev H. C. Andersen den 26. decem-
ber 1865  l grevinde Benedicte Paludan-
Müller i Jylland et lille digt om juletræet på 
Holsteinborg. 

Det gjorde han fordi han 4 år  dligere i slut-
ningen af november 1661 havde modtaget 
en invita  on fra grevinde Mimi Holstein med 
opfordring  l ham om at komme  l Holstein-
borg.

Lørdag den 17. august 
afgang kl.8.45 fr a kirkens 
p-plads.

Samværet med ham, som hun skrev; 
det ville være den ædleste, herligste 
og kæreste gave hun vil modtage. Også 
hendes mand vil glæde sig  l hans besøg 
og børnene vil juble højt ved at der måske 
er tændt et “juleblus”. 

Vi tager afsted fra kirkens parkeringsplads 
kl.8.45. Rundvisning og fortælling om H.C. 
Andersen på godset Holsteinborg kl. 10.30 
Frokost med buff et på Lodskroen på Bisse-
rup Havn. Kaff en indtages i det grønne. 
Pris 250 kr. 

Tilmelding 
senest den 11. august  l 

Didde Dich 59 32 84 66 eller 
Michael Nissen 59 32 81 99

Udfl ugt  l HolsteinborgUdfl ugt  l Holsteinborg



Mandage fr a 18-19 i skolens gymnastiksal
Yoga i EgebjergYoga i Egebjerg

Egebjerg Idrætsforening  lbyder som 
noget nyt yogaundervisning i den kom-
mende sæson med opstart i uge 36.

DGI Yoga er Hatha Yoga, hvor man både 
fysisk og mentalt arbejder tålmodigt og 
vedholdende med de forskellige øvelser. 

Undervisningen vil være en kombina  on 
af blid yoga med fokus på vejrtrækningen 
og en mere dynamisk form for yoga, som 
vil udfordre smidighed og styrke og give 
sved på panden.

Alle er velkomne på holdet, og vi  lret-
telægger undervisningen så både begyn-
dere og øvede kan få noget ud af det.

Prisen vil være almindeligt gymnas  kkon-
 ngent, dvs. kr. 420 for en hel sæson fra 

september  l slutningen af marts.

Tilmelding kan ske på EIFs hjemmeside: 
www.egebjergif.dk
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Anne og Anders på Anne og Anders på 
sommerferiesommerferie
Bøss erup Bed&Breakfast  og Bøss erup Bed&Breakfast  og 
Sidinge gårdbutik i DR-tvSidinge gårdbutik i DR-tv

For os der kan lide lokale nyheder 
er det jo særligt stort når vores 
lokale stjerner optræder i de 
na  onale medier.

De  e kunne man glæde sig over i 
lørdags hvor et af DRs sommerpro-
grammer besøgte både Bøsserup 
B&B og Sidinge Gårdbu  k.

Du kan se programmet på:
h  p://www.dr.dk/tv/se/anne-og-
anders-pa-sommerferie/anne-og-
anders-pa-sommerferie-4-4

- Vores stjerner dukker op ca.
36 minu  er og 20 sekunder inde i 
udsendelsen. God fornøjelse.



Egebjergs læseklubEgebjergs læseklub

I Egebjergs læseklub har vi valgt her  l e  eråret 
at læse ud over vores egen kulturkreds.

Programmet ser sådan ud:
26. august: Sco   Fitzgerald, “Den store Gatsby” 
og John Steinbeck, “Den lange dal”
30. september: Ben Okri, “Stjernebogen”
28. oktober: Gabriel Garcia Marquez: “100 års ensomhed”
25. november: Amos Oz: “Scener fra en landsby”

Vi mødes stadig sidste mandag i måneden, 
første gang den 26. august fra 19.00-21.00

Du er meget velkommen i klubben. 
August måneds bøger kan allerede hentes hos 
Helle V. Petersen,  tlf: 33 22 86 58
mail: spunken9@vip.cybercity.dk

Mod fj erne horisonter

     Venlig hilsen 
     Helle Vibeke Petersen 
     på vegne af Egebjergs læseklub



I Egebj erg forsamlingshusI Egebj erg forsamlingshus
SommermødeSommermøde

 Claus Hjort Fredriksen i Egebjerg forsamlingshus.

Onsdag 14/8 kl 18.00 med spisning.

Alle er velkomne, pris for spisning 150.- incl. kaff e. 
øl, vand og vin kan købes.

A  enens program
18.00 Spisning af helstegt gris med  lbehør.
19.30 Afrydning og kaff e
19.45 Tale og debat
21.00 Jacob jensen og borgmesterkandidat 
Morten Egeskov orienterer om løst og fast.
22.00 Afslutning

Tilmelding  l spisning  l Henrik Bøje Nielsen 
tlf.: 40 25 81 33     mail:Henrik-boje@rikir.dk

      Med venlig Hilsen 
      Venstre i Odsherred



Under overskri  en “mere kant 
end udkant” lancerer Odsherred 
Kommune i samarbejde med 
en række sponsorer Odsherred 
Kulturfes  val.

Programmet ser lovende ud. - Et 
væld af  lbud i hele kommunen.

På de følgende sider kan du læse 
om  lbud i Egebjerg og Omegn. - 
Men se endelig også det samlede 
program på:

www.OdsherredKulturFes  val.dk

Odsherred Kulturfes  val
27. juli til 3. august i hele Odsherr ed



Odsherred TerapihaveOdsherred Terapihave

Med udgangspunkt i sin bog: ”Stress- det 
moderne traume” vil hun belyse hvordan det 
kan være at fl ere og fl ere almindelige, sunde 
og raske menne-sker rammes af alvorlige og 
under  den invaliderende psykiske ubalancer 
og fysiske sygdomme på grund af arbejdsre-
lateret stressbelastning. - Og hvad der skal  l 
for at vende denne udvikling.
Onsdag den 31. juli kl. 19.30 i Odsherred 
Terapihave, Stokkebjergvej 1 – Hølkerup, 
4500 Nykøbing Sj.
Entre 50,- kr. betales i døren

Stress   og behandlingen heraf
Odsherred Folkeuniversitet 
a  older forelæsning ved 
Nadja U. Prætorius, mag.art. 
i psykologi og specialist og 
supervisor i psykoterapi. 

Omvisning i Odsherr ed Terapihave
Dagen e  er forelæsningen vises der rundt i  Ods-
herred Terapihave. Terapihaven er et rekrea  onssted 
for stressramte og udbrændte voksne.
Torsdag den 1. august kl. 19.30 i Odsherred Terapi-
have, Stokkebjergvej 1 – Hølkerup, 4500 Nykøbing Sj.
Entre 50,- kr. betales i døren



Som noget ganske særligt kommer der 
besøg af Cirkusskolen fra Nablus, som lig-
ger på Vestbredden i Palæs  na. Skolen er 
startet som et projekt for at bringe glæde 
 l børn og unge, som  l dagligt lever en 

hård  lværelse i et land præget af krig. De 
har taget det helt og fuldt  l sig og endda 
opnået interna  onal anerkendelse for 
deres tolkning af nycirkus med akroba  k, 
jonglering og klovnerier.

For publikum bliver der mulighed for selv 
at få nogle færdigheder med hjem, da 
der bliver lavet workshops, hvor de op-
trædende vil instruere i de grundlæggende 

Hav, skov, grønt græs og sommer er dej-
ligt.  -med cirkus og glade børn og voksne 
oveni kan det kun blive helt forrygende.

Den 2.-4. august a  older Cirkus Luna og 
det palæs  nensiske Cirkus Nablus Cirkus-
dage i Vandkanten på Strandengen mellem 
Strandhusene og Kildehusene.

Her vil man kunne se fores  llinger af 
Cirkus Luna, som har været en fast del af 
den danske cirkus- og gøglerscene gennem 
de sidste 25 år. Med hundredvis af op-
trædener, er det med stor ru  ne de leverer 
deres charmerende og hyggelige klovne-
fores  lling.

Cirkus i vandkantenCirkus i vandkanten
Cirkusworkshop i særklass  e for børn og voksne i Strandhusene

cirkusdiscipliner såsom jonglering og le  ere 
ar  steri. Der vil også være boder med for-
skellige gode cirkussager.

Vi glæder os  l at se den smukke og idyl-
liske strandeng fyldt med glade børn og 
voksne, som giver sig hen i ak  v leg eller 
bare slapper af og nyder sceneriet.  
Pris 20,- kr. billet i døren.
Se program på næste side.

     Cirkusdagene er arrangeret af   
     David Skydsgaard i samarbejde 
     med Egebjerg Bylaug og 
     Odsherred Kulturfes  val. 



Fredag d. 2. august
13.00 – 17.00: Som start på Cirkus i Vandkanten vil denne 
fredag e  ermiddag være i selskab med de fantas  ske 
ar  ster fra Cirkusskolen i Nablus.
Kom og vær med  l gøgl, akroba  k og leg. 
 
Lørdag d. 3. august
11.00 – Pladsen åbner og der er mulighed for at prøve 
kræ  er med gøgleri og akroba  k.
12.00 – Optræden af Cirkus Luna.
 13.00 – Workshop for alle med Cirkusskolen fra Nablus
 14.00 - Optræden af ar  ster fra Cirkusskolen fra Nablus

 Søndag d. 4. august
 11.00 – Fores  lling med Cirkus Luna
 12.00 – Workshop for alle med Cirkusskolen fra Nablus
 13.30 – Optræden af ar  ster fra Cirkusskolen fra Nablus  

se mere på www.cirkusivandkanten.dk

Cirkus i vandkantenCirkus i vandkanten

Program



The conversa  onThe conversa  on

Mød en berømthed fra den anden 
side af jorden og hør historier om 
dig selv. “The Conversa  on” er en 
særlig gave fra Odsherred kulturfes-
 val  l Egebjerghalvøens beboere.

I ugen op  l kulturfes  valen får 
Egebjerghalvøen besøg af en særlig 
turist. James Webb fra Sydafrika er 
en interna  onalt anerkendt kunstner 
med speciale i lydinstalla  oner og 
interven  oner. 

Han skal i løbet af ugen bo hos 
og besøge en række af områdets 
borgere. Her vil han optage lyde og 
høre historier om området.

Det hele munder ud i en række vand-
rende samtaler hvor han deler ud af de 
mange historier han har suget  l sig i 
den forløbne uge. - En alterna  v
vandretur i Egebjerg og Omegn.

Dato: alle dage fra den 27. juli  l den 3. 
august kl. 11.00 samt 15.00
Sted: Egebjerg Kirke
Vandreturene er gra  s, men  der skal 
bookes via 
www.odsherredkulturfes  val.dk/billet
Bemærk: Foregår på engelsk.

The conversa  on er arrangeret af
     Jesper Lindemann og 
     Odsherred Kulturfes  val
     
     

Egebj ergfortællinger set  med Egebj ergfortællinger set  med 
sy dafr ikanske øjnesy dafr ikanske øjne



Strandagergaard
BÆREDYGTIGE BEGRAVELSER / 
BeLXSKOLEN Performance

Flere og fl ere danskere har det svært 
med de tradi  onelle kirkelige begrav-
elser og søger nye måder at markere 
afskeden med pårørende på. 

Vi iscenesæ  er 2 fi k  ve begravelser 
for kulturkristne Vibeke Riget og det 
ateis  ske projektmenneske Thomas 
Burø. Fokus er på en genopfi ndelse 
af det hellige og på fysisk, mental 
og følelsesmæssig bæredyg  ghed i 
afskedens stund.
Yderligere informa  on på 
www.belx-skolen.dk/ok13.htm

Dato: 2/8 kl. 13.00
Sted: Strandagergaard Refugium, 
Strandagergårdsvej 5,
Gelstrup, 4500 Nykøbing Sj.
Entré: 100 kr. Billet: adm@belx-sko-
len.dk og odsherredkulturfes  val.
dk/billet

EN PLASTISK NØGLE TIL FORSTÅELSE 
AF DE UNGE ÅBNER FOR ET ALTER-
NATIV TIL KONFIRMATIONEN! / 
BELX-SKOLEN Foredrag og debat

Kommunika  onsterapeut Grethe 
Lindbjerg og mag. art og formand for 
”Det Belivende”, Lisa von Schmalen-
see, præsenterer muligheder for at 
møde unge mennesker på en bære-
dyg  g måde. 

Fysikeren H.C. Ørsteds, storytelleren 
Karen Blixens og maleren J.F. Willum-
sens anderledes syn på kristendom-

men vil blive diskuteret, og vi
vil se på, om  den måske er inde  l 
at ersta  e konfi rma  onen med noget 
helt andet? 

Yderligere informa  on på 
www.belx-skolen.dk/ok13.htm

Dato: 30/7 kl. 14-18.
Sted: Strandagergaard Refugium, 
Strandagergårdsvej 5,
Gelstrup, 4500 Nykøbing Sj.
Entré: 100 kr. Billet: adm@belx-skolen.
dk og odsherredkulturfes  val.dk/billet



Strandagergaard
LYDVANDRING I NATUREN / 
BeLX SKOLEN VANDRING

Musiker og lydpædagog Hans 
Mogensen vil føre an på denne 
lyriske og sanselige vandring i Odsh-
erreds smukke natur. 

På turen vil vi forsøge at forstå natu-
rens lyde og lave lydkommunika  on 
og musik ved hjælp af sten, vand, 
grene, strå og andre naturmaterialer. 
Arrangementet starter med en sanse-
medita  on. Husk madpakke og tøj, 
der passer  l vejret.

Yderligere informa  on på 
www.belx-skolen.dk/ok13.htm
Dato: 29/7 kl. 11.00 – 16.00
Sted: Parkeringspladsen ved Sand-
skredet, Kongsøre Skov
Entré: 100 kr. Billet: adm@belx-sko-
len.dk og på tlf. 23 88 21 85

MOZART, CHOPIN OG BRAHMS / 
BELXSKOLEN KONCERT

Musikeren og lydpædagogen Hans 
Mogensen vil give eksempler på, 
hvordan universel kunst opstår,
hvore  er han vil forsøge at komme 
i fl ow gennem improvisa  on på 
klaveret. 

Publikums energi og nærvær vil 
have en afgørende betydning, og 
måske kan vi sammen opnå en 

 dløs, harmonisk  lstand i “nuets 
kra  ”?
Yderligere informa  on på 
www.belx-skolen.dk/ok13.htm

Dato: 31/7 kl. 20.00
Sted: Strandagergaard Refugium, 
Strandagergårdsvej 5,
Gelstrup, 4500 Nykøbing Sj.
Entré: 100 kr. Billet: 
adm@belx-skolen.dk og 
Odsherredkulturfes  val.dk/billet



Viser på toppen #2Viser på toppen #2  

Tag venner og familie med når Ods-
herred Kulturfes  val og Foreningen 
Norden præsenterer den levende, 
nordiske vise- og folkemusiktradi  on 
på gamle gravhøje og bakker i Odsh-
erreds smukke is  dslandskaber.

Både Sverige, Norge, Island, Finland, 
Færøerne og Danmark er repræsen-
teret, og de giver alle deres (ret for-
skellige) bud på, hvordan visemusikken 
skal lyde.

Koncerten a  oldes på 
plænen ved Egebjerg Kirke. 
Her kan du høre:
Per Jensen
Ledvogterne
Malene Langborg
Leon W. Svendsen
Simon von Konoy (FO)
Jannika Häggström (FI)
Hanus G. Johansen (FO)
De Islandske Skjalde (IS)
Sture Ekholm (FI)
Lone Wernblad.

Det koster kr. 60,- og børn under guitarhøjde 
kommer gra  s med
Husk tæppe, solhat og evt. varm trøje. 
Der kan købes øl og vand og Madværkstedet 
har lovet at sørge for en lækker menu.  

Skulle det regne, fl y  er koncerterne ind i 
kirken. 

Får du lyst  l mere, starter fes  valen aller-
ede lørdag d. 27. juli på Esterhøj i 
Høve og fortsæ  er lørdag d. 3. på 
plænen ved Hempel Glasmuseum. 

Nordisk koncert og dejlig mad 
den 1. august kl.13.-20. ved Egebj erg kirke



Rundvisning på Rundvisning på 
Fri og Fro      Fri og Fro        

Som en del af kulturfes  valen har du 
mulighed for at få en rundvisning i 
økolandsbyen Fri & Fro. 

Her kan du høre om og se huse byg-
get af halm, ler, muslingeskaller og 
andre spændende natur og genbrugs-
materialer. 

blive  l dejlige lammekøller.

Vel mødt på P-pladsen ved adressen 
Under Himlen,  Egebjerg, 4500 Nyk. Sj. 
Pris: 50 kr./person. 
Børn - under 15 år - er gra  s.

-Torsdag den 1. august kl. 19.-Torsdag den 1. august kl. 19.

Du kan også få et indblik i det sociale 
liv på et sted, hvor det meste af det 
du ser, er lavet   af dem der bor og 
lever på stedet. 

Du kan se et pilefordampningsanlæg, 
hvor vi håndterer eget spildevand og 
høre om , hvordan bjørnekløer kan 



ÆbleværkstedetÆbleværkstedet
Nonne  tNonne  t

FORTÆLLETUR I ÆBLELANDSKABET 
Foredrag / vandring

Mød det berømte æble Nonne  t fra 
Odstrup i dets oprindelige natur og 
kulturmiljø, og hør lokale historier og 
skrøner fra Grevinge-halvøen.
2½  mers vandretur med natur-
vejleder og formand for Æbleværkst-
edet Peter Løn Sørensen

Dato: 27/7 kl. 14.00
Sted: Ærtebjergvej 2, A  erup, 4571 
Grevinge
Entré: 50 kr. Der kan købes kaff e/the 
og kage.

ILDSJÆLE LØFTER LOKALOMRÅDET 
Foredrag

Sådan ak  verer du dine naboer og får 
 ng  l at ske i dit lokalområde. Fore-

ningen ‘Æbleværkstedet
Nonne  t’ blev dannet 10. februar 
2010, inspireret af lokale tradi  oner 
og kulturhistorie med hovedvægt på 
selvforsyning og fællesskab. Rie
Boberg, næs  ormand i Æbleværk-
stedet, fortæller Æbleværkstedets 
historie.

Dato: 28/7 kl. 14.00
Sted: Ærtebjergvej 2, A  erup, 4571 
Grevinge.
Entré: 50 kr. Der kan købes kaff e/the 
og kage.

ÆBLERNES SAGN OG MYTER 
Fortælling

Hør de lokale æblehistorier fra 
Grevinge og sagnene om Iduns Æbler 
og Palnatoke på toppen af Plejerup-
dyssen - med vid udsigt over Ise  orden 
Vi genskaber myterne, når Ulvsborgens 
Buesky  er viser, hvordan man selv kan 
lege Wilhelm Tell og skyde  l måls e  er 
et æble med middelalderens langbuer.

Dato: 30/7 kl. 14.00
Sted: Plejerupdyssen, Humlehaven 2, 
mellem A  erup og Plejerup
Transport: Bus 573 + gåben
Entré: 50 kr. Der kan købes kaff e/the 
og bages pandekager over bål



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 
overskuelighedens skyld en tovholder, så 
de er le  e at kontakte.

Velkoms  eam for  lfl y  ere 
Didde Dich 
tlf. 59 32 84 66 / 40 83 73 35 
didde@boesserup.dk  

Egebjerg Landsbyvirksomhed
Erling Skaale 
tlf. 53 68 70 29     
erling@skaale.dk

Ny bosætning & Energilandsby
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 
Jørgen og Bente  
tlf. 59 32 90 50     
jorgengramdavidsen@gmail.com 

Egebjergfesten
Maria Lindhardt  
tlf. 21 42 41 27     
mariavolf@hotmail.com
 

Egebjergkalenderen
Troels Nyborg
tlf. 41 42 14 46 
kalender@bnpro.dk

Hjemmeside
Heidi Hansen   
tlf. 44 26 17 09     
h.s.hansen@hotmail.com

Digital infrastruktur
Henrik Frisene  e-Fich 
tlf. 59 32 95 61    
henrik@taglines.dk

Cafe
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 kontak  nforma  oner på 
tovholderene.

Får du lyst  l at give et økonomisk 
bidrag  l bylaugsarbejdet er kontonum-
meret her: reg.nr. 0517 konto nr. 248321



Udvikle turismen & Fundraising
Me  e Petersen
tlf. 21 86 29 44
me  epet@friogfro.dk

Kløvers  er
Jørgen Stoltz
tlf. 20 48 89 16 
silvadanica@msn.com 

Egebjerg og Omegns Bylaug
Morten 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

Byforskønnelse
Jane Bodholdt Svendsen
tlf. 23 66 12 45
jane.svendsen@privat.dk

Børneteaterfes  val
Jesper Lindemann
tlf. 44 26 17 09/21 74 16 08
jesperlindemann@hotmail.com

By  ering 
Poula Line Schmidt
tlf. 50 51 15 52    
hyldemor@yahoo.dk

Egebjerg Idrætsforening
Louise Bendixen
tlf. 30 83 70 65
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 321 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for september-nummeret er den 20. august


