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Der er gået kludder i 
leverencen af stolper  l 
skiltene. - Derfor er arbejds-
dagen, hvor skiltningen af 
kløvers  erne skal sæ  es op  
blevet udskudt lidt.

...Så læn dig  lbage og spar 
på kræ  erne. Vi vender 
 lbage med mere info, når 

det nærmer sig.

     Venlig hilsen 
     Sander Blohm og 
     kløvers  gruppen

Kløverstier i Egebjerg Kløverstier i Egebjerg    
... Der er ikke arbejdsdag den 30. april



Nyt om “Danmark dejligst”Nyt om “Danmark dejligst”
Bandbatt len er afgjort Bandbatt len er afgjort 

Vores plan om at lave en bandba  le 
den 29. april, er blevet re  et  l. 

Det viste sig, at der ikke var nok bands 
der meldte sig,  l at det gav mening 
at lave en konkurrence. De to bedste 
bands er derfor nu valgt og vi tør godt 
love, at det bliver en god oplevelse 
at høre dem  l “Danmark dejligst” 
fes  valdagen.

Med venlig hilsen    
Egebjerg Event:
Jesper Lynge Petersen, Charlo  e 
Jensen, Anja Hornebo Jensen, Jesper 
Lindemann, Kasper Algren og Lars 
Schønning



Nyt fra Bylauget
Vi har på vores sidste møde beslu  et at 
orientere om vores arbejde løbende via 
de  e fantas  ske blad, Egebladet, som 
jo når bredt ud på Egebjerghalvøen og 
omegn. Derudover vil alle referater mm 
ligge under ”Bylauget” på Egebjergs 
hjemmeside, så snart som vores fl i   ge 
frivillige får  d.

Vi er nu kommet godt i gang i det nye By-
laug e  er generalforsamlingen. 
Det nye Bylaug er: 
Lena Faurschou (formand)
Lene Hagstrøm (næs  ormand)
Lars Christensen (sekretær)
Helena Havbyn (kasser)
Helle Vibeke Petersen
Kasper Algren Pedersen
Klaus Burrild 
suppleanter: Agnete Nielsen, Erling Skaale 
og Jesper Adler

Vi har a  oldt 2 møder (se referaterne 
h  p://www.egebjergonline.com/#!referat/
xks9w) 

Nye ideer modtages meget gerne! 
Tovholdergrupperne er vokset ud af ideer 
fra borgere fra Egebjerghalvøen, og der 
er al  d plads  l nye  ltag og grupper, der 
vil gøre en forskel. (se vedtægterne §2) I 
Bylauget har vi mulighed for at bruge vores 
netværk  l at stø  e grupperne, samt evt. 
være behjælpelig med at søge relevante 
fonde. 

Lige nu er vi igang med et temmeligt stort 
projekt. Det kan I læse mere om på de 
kommende sider. I juni vil der blive indkaldt 
 l borgermøde, hvor vi håber at se jer alle 

sammen!

På snarligt gensyn  l alle
På Bylaugets vegne 
Lena Faurschou 
og Klaus Burrild

 



Fælles tanker om frem  deFælles tanker om frem  denn
og mange fl ere er repræsenteret i denne 
gruppe. 

Når man taler længe og grundigt om noget 
og nogen ly  er med gode ører, kan nye 
idéer opstå. Jens laver grundige referater af 
disse samtaler, som de forskellige samta-
lepartnere godkender. Vi glæder os meget 
 l at høre, hvad der kommer frem.

Senere kommer en fase hvor vi skal tale 
om og udvikle idéerne. En fase, hvor alle 
der har lyst skal inddrages. Den hører I 
nærmere om, men der bliver helt sikkert 
noget med et stort borgermøde i forsam-
lingshuset.

Odsherred kommune har sagt ja  l at 
understø  e processen med relevante 
data og faglig bistand i landskabsana-
lyse samt overordnet planlægning ifølge 
planlov og kommuneplan. Derudover har 
lokaldemokra  puljen givet  lsagn om ca. 
15.000  l projektarbejdet.

I 2012 havde vi en lignende proces, dog 
med knap så meget struktur, da vi for-
beredte os  l et stort borgermøde med 
Odsherreds poli  kere.

I  den inden mødet og på selve mødet 
opstod masser af fi ne idéer  l, hvordan vi 
kunne gøre Egebjerghalvøen  l et bedre 
sted at bo. - Eller populært sagt; hvordan vi 
kunne skabe udvikling i stedet for afvikling.

Mange af de idéer er nu virkelighed og vi 
står et nyt sted med nye muligheder for 
samarbejde og skaberkra  .

Det bliver spændende at se hvilke idéer der 
opstår nu og hvilke af dem vi får lyst  l at 
føre ud i livet.

 Med venlig hilsen 
     Egebjerg Bylaug

Egebjerg og Omegns Bylaug har fået et 
godt  lbud, som vi ikke kunne sige nej  l.

Jens Christensen, der er agronom og pt. 
er i gang med masteruddannelsen Land-
distriktsudvikling og Landskabsforvaltning, 
har  lbudt at facilitere en proces, der 
gerne skulle ende med en udviklingsplan 
for Egebjerg halvøen, som vi alle har ha   
mulighed for at være medskabere af.

Jens har  dligere i sin uddannelse brugt 
Egebjerghalvøen som udgangspunkt 
for opgaver og har et godt kendskab  l 
området. - Men det er ikke ham, der skal 
komme med idéerne.

Idéerne skal opstå blandt folk der bor på 
halvøen og som repræsenterer forskellige 
måder at bruge området på. 

I første omgang vil Jens lave kvalita  ve 
interviews på ca. 2  mer,  hvor han taler 
grundigt med udvalgte folk fra området. 
Landmænd, naturentusiaster, æsteter, 
fl åden, skolen, kirken, indfødte,  lfl y  ere 



Tirsdag den 7. juni kl. 19.
Arbejdet med at skabe en ud-
viklings-plan for Egebjerg-halvøen 
bliver bedre jo fl ere stemmer der 
bliver hørt. 

Derfor vil bylauget gerne invitere 
alle områdets voksne  l  borger-
møde i forsamlingshuset.

Stort borgermøde Stort borgermøde   
- med fokus på halvøens fr emtid

Program

19. Velkomst og et kort rids 
af den proces der er i gang.

19.15 Idéer
Personer fra aktørgruppen 
fremlægger de idéer der er 
opstået.

20.15 Kaff e og kage

19. Debat

21. Tak for i a  en

Vi håber også at vores lokalpoli-
 kere og relevant administra  on 

kan afse  d  l at være med.

Her vil de ideer der er opstået ved 
interviews med forskellige lokale 
blive fremlagt og der vil være rig 
mulighed for at komme med fl ere 
ideer, kommentere og markere 
hvad man selv synes virker som 
gode  ltag for området.

Mødet skal ikke i sig selv føre 
 l beslutninger, men åbne op 

for en idéproces der kan ligge 
og modne hen over sommer-
en, inden vi  l e  eråret bliver 
mere konkrete.

Vi glæder os  l at se både dig 
og din nabo,  l en snak om 
frem  den.
Hilsen Egebjerg og Omegns bylaug



Egebjerg gangmo  onEgebjerg gangmo  on
Hver lørdag kl.9. fr a skolens p-pladsHver lørdag kl.9. fr a skolens p-plads

Jeg vil gerne starte Egebjerg Gang-
mo  on op. Det er min idé, at vi 
mødes kl. 9 på skolens p-plads hver 
lørdag og så går 1/2-1  me - på sigt 
længere for dem, der kan og vil. 

Til at starte med er de nye Kløver-
s  er et godt sted at gå, men på 
sigt kunne det også blive Ulkerup, 
Grevinge og andre steder, hvor vi så 
kan a  ale evt. fælleskørsel.

Det skal være for alle dem, der kan 
lide at gå og gerne vil gå sammen 
med andre. Det er også for dem, der 
måske ikke kan lide eller kan holde  l 
at løbe. 

Det er kort sagt for ALLE, og er 1/2 
 me for meget kan man jo vende om 

på halvvejen. Tempoet vil være ens 
eget, og man går nok i mindre grup-
per, alt e  er tempo.

Der er opre  et en facebookgruppe 
“Egebjerg Gangmo  on” hvor vi kan 
kommunikereom de ideer der opstår. 
Men er du ikke på facebook er du 
stadig meget velkommen.

Man behøver ikke at komme hver 
gang, (det kan jeg heller ikke selv), 
man kommer, når man har  d og lyst.
Vel mødt!

Venlig hilsen Lo  e Kirkegaard



Mandag den 
16. maj kl. 11.
2. pinsedag er der udendørs 
pinsegudstjeneste i 
Egebjerg præstegårdshave 
kl.11. med e  erfølgende 
frokost lavet af mange gode 
folk fra sognet.

Husk evt. et varmt tæppe.
Er vejret dårligt rykker vi 
indendørs.

Vi glæder os  l at se jer.

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

PinsegudstjenestePinsegudstjeneste
og pinsefrokostog pinsefrokost



Hej Alle
Der er forår i lu  en og det spirer og gror overalt …

Derfor vil vi gerne invitere alle  l at komme og være med 
 l at dyrke grøntsager og fællesskab, når vi mødes en gang 

om ugen med vores haveredskaber og en kande kaff e.

VI MØDES FØRSTE GANG:
Søndag den 1. maj kl. 10. bag tennisbanerne.
Der vil være kaff e og kage.
       
Mange forårshilsener
     Helle (Under Himlen) 
     tlf: 42 80 69 30 

     og

     Vinni (Kløvers  en) 
     tlf: 50 60 82 77

Fælleskøkkenhaven Fælleskøkkenhaven 
springer ud i ny sæson...springer ud i ny sæson...



Dyrk selv Dyrk selv 
                Søndag den 17. maj kl.17. - 21.  i sejlklubben på havnen i Nykøbing SJ.

Dyrk selv dine blåmuslinger og østers.
Odsherred er beguns  get med mange hy-
ggelige, små havne, som godt kunne udny  es 
 l mere end lystbådehavne og vinterbadning, 

så hvorfor ikke også bruge dem  l noget, vi kan 
pu  e i munden? 

Slow Food Odsherred vil gerne inspirere  l at 
lave mari  m fødevareproduk  on og begynde at 
dyrke fødevarer i vores e  erhånden så dejligt 
rene vand. 

Vi har derfor inviteret Joachim fra Mari  me 
Ny  ehaver  l at komme den 17. maj og 
fortælle, om hvordan man dyrker blåmuslinger, 
tang og østers i Københavns havn. 

Mari  me Ny  ehaver blev s   et som forening i 
2013 i København og er i 2015 blevet en selve-
jende ins  tu  on. 
            
Det er vores idé, at se om vi kan inspirere  l at 
danne en selvkørende forening i Odsherred. 
Vi ved ikke hvilken havn, der er bedst egnet, 
- måske har de alle poten  ale; 

vi ved ikke, men formoder at vandet er rent 
nok, vi ved ikke om nogen har lyst og mod på at 
gå i gang, men nu sæ  er vi et lille sejl i vandet, 
og så må vi se, om der kan komme et skib med 
besætning ud af det. 
            
Og så skal vi selvfølgelig spise lækker fi skesuppe 
med blåmuslinger og nybagt brød med friskkær-
net smør fra Torben.
 
Det sker den 17. maj klokken 17-21 i Sejlklub-
ben i Havnen i Nykøbing Sj. 

Tilmelding nødvendig. Bille  er købes på h  ps://
bille  o.dk/da/dyrk-selv-dine-blaamuslinger-og-
oesters. Pris for medlemmer af Slow Food 125 
kr. og for ikke medlemmer 150 kr. for foredrag 
og middag. Mulighed for køb af vin, vand og øl. 
 
Se mere om Mari  me Ny  ehaver på h  p://
mari  meny  ehaver.dk

     Venlig hilsen 
      Rie Boberg og
      Slowfood Odsherred

 blåmuslinger 
og østers



Kom og få inspira  on  l fundraising! 
A  enens oplægsholder er Dorthe Suell fra 
SUELL Team / FundraisingUpdate. Dorthe 
har arbejdet med fundraising siden 1995.

Arrangementet er gra  s, men husk at 
melde dig  l.

FondsøgningskursusFondsøgningskursus
Temaaft en den 11.maj kl.19. i Iværksætt erhuset 

Tilmelding senest 4.maj kl. 14.00 
 l Ane  e Friis, Erhvervskonsulent og fund-

raiser i Odsherred Kommune
tlf.: 51 44 97 80 
mail.: annfr@odsherred.dk 

     Venlig hilsen 
     Odsherred kommune

Program

19.00 Introduk  on  l fund-
raising og FundraisingUpdate.
Kommunen har tegnet et 
abonnement på Fundraisin-
gUpdate, som du også kan få 
glæde af. 

20.00 Introduk  on  l LAG 
midler

20.30 S  l spørgsmål om dit 
projekt.
 
21.30 Afslutning.

Odsherred IT- og Iværksæ  erhus Glostrupvej 13D, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj.



Folkekirken - trossamfund eller 
religionsparaply?

”Vor tro er ej på hvad som helst, 
man kristendom vil kalde”, skrev 
Grundtvig, men blev selv ophav  l 
den fores  lling, at folkekirken er en 
neutral ramme omkring de religiøse 
strømninger i folket, som på hans  d 
var en homogen størrelse. 

Han forudså ikke religionskri  kken, 
nyreligiøsiteten, new age, transcen-
dental medita  on, mindfulness, 
Scientology, islam og - vig  gst - han 
forudså ikke tabet af  historisk 
bevidsthed og kristen tradi  on. 

Søndagscafe og Søndagscafe og 
grundlovsmødegrundlovsmøde
Søndag den 5. Juni i Egebj erg Kirke

Spørgsmålet er nu, om folkekirken 
er en kristen kirke, eller en skal om-
kring alskens religion? 

Johannes H. Christensen,  dligere 
sognepræst ved Skovshoved kirke og 
skarp deba  ør i aviserne vil tale om 
ovennævnte.

E  ermiddagen begynder kl. 14.00 
med en kort gudstjeneste hvor Joh. 
H. Christensen prædiker og er vejret 
godt holdes foredraget i haven.

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke



Egebjerg NærvarmeEgebjerg Nærvarme  

Nærvarmeprojektet  er nået  l en fase, 
hvor vi er ved at indhente  lbud hos  rådgi-
vere, der kan hjælpe med at lave udbuds-
materiale, så vi på den baggrund kan få 
nogle konkrete  lbud og dermed priser på 
projektet.

Med dem i hånden kender vi økonomien i 
projektet ret nøjag  gt, og herudfra kan du 
som poten  el a  ager tage s  lling  l, om 
projektet er noget for dig. 

Status fr a          

Pt. hælder vi mest  l at etablere et 
fl isanlæg, fordi det kræver mindre byg-
ningsmasse, er nemmere at håndtere og 
røggenerne er også meget begrænsede. 

Uanset brændselskilde planlægger vi med 
en fornu  ig størrelse akkumuleringstank, 
så vi har lager kapacitet og kan oms  lle 
anlægget hur  gt, hvis energipoli  kken 
ændres væsentligt. 

Vi arbejder på at komme videre i processen 
hur  gst muligt og giver lyd når vi har nyt.   

Venlig hilsen 
Nærvarmegruppen. 



25 års jubilæum i 25 års jubilæum i 
Egebj erg TennisklubEgebj erg Tennisklub

Lørdag den 4. juni 
på tennisbanerne.
Egebjerg Tennisklub har 25 års 
jubilæum i år og i den anledning 
a  older klubben en lille jubilæum-
sturnering for alle nuværende og 
 dligere medlemmer, som har lyst 
 l at få en hyggelig dag sammen 

omkring klubbens 2 baner.

A  ængig af  lmeldingerne, så 
spilles der en lille (mix-)double-
turnering, hvore  er der vil blive 
tændt op i grillen og serveret mad 
og drikkelse  l spillere og enkelte 
inviterede gæster.

Turneringen spilles fra kl. 10.

Tilmelding er nødvendig af hensyn 
 l såvel turnerings  lre  elæggelse 

som spisning.
TILMELDING  l turnering og/eller 
spisning  l Peter Hagelund på
mail: peterhag@oulook.com
senest d. 27. maj.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen



Tarteleta  enTarteleta  en
- Lørdag den 11. juni- Lørdag den 11. juni

Forsamlingshusets venner a  older 
tarteleta  en i huset den 11. juni.

Der vil i næste nummer af 
Egebladet komme yderligere 
oplysninger om pris, klokkeslæt og  
lignende.

Så derfor sæt allerede nu et kryds i 
kalenderen. Man vil også kunne læse 
om arrangementet  på Facebook: 
Egebjerggruppen og gruppen “godt 
nyt fra det skønne Odsherred” i 
løbet af et par dage.

Yderligere oplysninger kan fås på 
mobil: 21 92 18 57

Vi glæder os  l at se jer.

Venlige hilsner 
Inge, Torben og Lars



Status i   IIværksæ  erhusetværksæ  erhuset
Odsherred IT- og Iværksæ  er-
hus er et to-årigt pilotprojekt i 
et samarbejde mellem Egebjerg 
Landsbyvirksomhed og Ods-
herred Kommune. 

Huset har nu været i dri   lidt 
over et år, så det er  d  l at gøre 
status og se fremad. Vi har gjort 
os en masse erfaringer, som i det 
kommende halve år gerne skal 
danne grundlag for en plan for 
husets frem  d. Det vil vi bere  e 
lidt om her:

Kurser, foredrag og 
netværksmøder
I det forgangne år har der været 
masser af liv i huset i form af kur-
ser, foredrag og netværksmøder. 
Der har været masser af god 
stemning og mange gode fora, 
hvor ideer er spiret frem.

Vores erfaring med de mange 
kurser, som vi  t har fået  l 
vennepris, er at der bestemt er 
interesse for dem, men også at de 
ikke genererer et overskud, der 
kan bidrage  l den daglige dri   af 
bygningen.

Frem  den
Der er interesse blandt husets 
brugere for at føre Iværksæ  erhu-
set videre i en del af huset, men 
det gode spørgsmål er nu hvilke 
funk  oner, der med fordel kan ind-
tage resten af huset. - Det skal vel 
at mærke være funk  oner, der kan 
bidrage økonomisk  l husets dri  .

Projektgruppen bag huset er derfor 
i en undersøgende fase i forhold  l 
muligheder for fi nansiering m.m. 

Idéer er velkomne
Vi har a  oldt en idéworkshop, hvor 
mange gode, sjove og vilde idéer 
kom op, men drømmer stadig om at 
nogen helt konkret byder ind med 
noget de gerne vil bruge noget af 
huset  l.

- Så har du en idé, som du tænker 
vil passe godt i huset, vil vi meget 
gerne kontaktes.

Venlig hilsen 
Morten Hylleberg (tlf. 299 399 30)
og Egebjerg Landsbyvirksomhed

Kontorpladser
Om husets faste lejere af kon-
torpladser må man sige, at vi er 
glade for at være her, men at 20 
kontorpladser har været langt 
mere end, der har vist sig at være 
behov for. Umiddelbart tænker vi 
at omkring 8 pladser er et mere 
realis  sk bud. 

Behandlerlokalet og frisør
Husets behandlerlokale er i god 
brug og mange har ha   glæde 
af deres  lbud. - og så er Dorte 
kommet  l med frisørsalon, en 
velkommen  lføjelse, der giver 
leben i huset. Der er plads  l fl ere 
behandlere.

Økonomisk
Har huset vist sig at være ganske 
udgi  stungt at drive. En udgi   der 
ikke har passet med intægterne. 
Derfor har vi set os nødsaget  l 
at overdrage dri  en  l Odsherred 
kommune i en overgangsperiode. 
Det er vi meget glade for at byrå-
det har vist vilje  l at understø  e.



Så er det  d  l forårsoprydning 
og markedsdag på skolen.  Alle 
er velkomne.

Hvis du vil have en stadeplads 
 l 5 kr., skal der bare sendes 

sms  l Louise Hem på 
tlf.: 27 20 25 34. 

Vi håber, at der er mange der 
har noget at sælge.

Alle børn fra skolen og 
børnehaven er med i en cirkus-
fores  lling, som vises kl.11.

Der kan købes kaff e, kage og 
pølser fra bål.
Vi glæder os  l at se jer.

Hilsen Trivselsgruppen, 
Børnehaven og Skolen.  

MarkedsdagMarkedsdag            
Lørdag den 21. maj fr a kl.10.-14.Lørdag den 21. maj fr a kl.10.-14.  



Tilfl y  erdag Tilfl y  erdag 
Drømmer du om, eller kender du 
nogen, der drømmer om at fl y  e  l 
landlige omgivelser?
Den 21. maj er der mulighed for at 
komme  l Egebjerg og få et indtryk af 
vores herlige lille by og alle de mulig-
heder, som fi ndes her.

Denne dag er der markedsdag på skolen 
og eleverne vil desuden lave cirkusfore-
s  lling. Du kan på dagen få en rundvis-
ning på skolen og snakke med lærere og 
leder på stedet.
Har du lyst  l en større rundvisning i 
byen, kan de  e også arrangeres.

Er din interesse og nysgerrighed vakt, 
er du velkommen  l at ringe eller 
skrive  l Helle Vibeke Petersen. 
Tlf: 42 80 69 30, 
mail: hellespunken@gmail.com

Du kan selvfølgelig også bare møde op 
på skolen på selve dagen.

Med venlig hilsen,
     Helle V. Petersen og
     Egebjerg og 
     Omegns Bylaug.

Oplev livet  i Egebj erg by
Samtidig med markedsdagen den 21. maj. 



               

Forudsætninger
Kurset kræver ikke specielle forud-

sætninger eller forberedelse. 

Tvær  mod er det bygget op, så man blot 
ankommer  l skoven, og here  er kan give 

slip på kontrollen i det næste døgn, for at 
følge med i et logisk og progressivt opbygget 
forløb. 

Det er en mulighed for refl eksion i nye ram-
mer, og der er en god chance for at blive 

inspireret  l at møde hverdagen med 
ny energi e  er kurset

Program
Fra lørdag middag  l søndag middag vil 

vi være i naturen. Vi slukker for mobiltele-
fonen,

overna  er primi  vt, og mærker vores egen og 
naturens puls.

I disse rammer vil vi arbejde med forskellige medita  ons-
øvelser med åndedræ  et i centrum samt andre øvelser i 
bevidst nærvær.
Vi vil vandre i s  lhed, lave ild, samt fokusere på, hvordan 
vores egen indre ild brænder. 

I et stort bål varmer vi sten  l en svedehy  e. 
I svedehy  en oplever vi en eksplosion af nærvær når 
vandet syder på de glødende sten. 

Vi laver mad under åben himmel. Og slapper af 
rundt om bålet. Vi åbner sanserne, og mærker at 

vi lever lige nu og her.

Et nærværende døgn i det  fr iEt nærværende døgn i det  fr i
Mindfullnes skursus den 21.-22. maj med frilu  svejleder og mindfullnessinstruktør Peter Ovesen

  ...Fortsæ  es næste side



  Friluft slivFPraktisk
Alle kan være med. Dog skal 

man være i stand  l at vandre ca. 
5 km. 

Man medbringer varmt og prak  sk tøj 
e  er vejret, badetøj, badehåndklæde, 

sovepose og liggeunderlag, evt. regntøj.

 Overnatning er i  pi – man kan også bes  lle 
en-mands telt, eller man kan medbringe sit 
eget telt.

Underviser: Peter Ovesen, 
Frilu  slivsvejleder og 
mindfulness-instruktør.

Introduk  onspris: 
400 kr. inkl. mad og brænde mm. 

Tilmelding: Senest en uge før 
kursusstart på tlf. 50 50 88 10 eller
mail povesen@gmail.com 
max 10 deltagere

Tid og sted
Kurset a  oldes i weekenden
den 21.-22. maj 2016, fra kl. 12. lørdag 
 l kl. 12. søndag.

- Kurset fi nder sted i Stokkebjerg skov ved 
Egebjerg, øst for Vig. Det er en meget fredelig 
skov som er smukt beliggende lige ned  l 
vandet. 

Det er muligt at køre i bil næsten helt ned  l 
lejrpladsen hvor kurset a  oldes. 

Via gps, søg på: Stokkebjergvej nr. 21,
4500 Nykøbing Sj.

 Nærvær Nærvær

LivsglædeLivsglæde



Det er ikke  l at se det, men kommunens 
planlæggere er i fuld gang med at rea-
lisere første etape af cykels  en mellen 
Nyk. Sj. og Egebjerg. 

Cykels  en etableres fra Anneberg Van-
drehjem, hvor den stopper idag og videre 
ud gennem Kilde og Strandhusene og så 
langt som pengene rækker her i første 
etape, hvor der er afsat 5 millioner. 

Gennem byerne laves der er løsning på 
eksisterende vejbane, som  lgodeser 
cyklister og sam  dig har fartdæmpende 
eff ekt. 

Vi er meget glade for, at projektet nu er 
meget tæt på at tage form i praksis og vil 
gerne sige et stort TAK  l Odsherred Byråd 
og administra  on for samarbejdet.

Den overordnede plan er stadigvæk at få 
etableret cykels   hele vejen  l Egebjerg og 
videre  l Vig, men som bekendt skal man 
kunne gå før man kan cykle:)

Glade cykelhilsner fra cykels  gruppen

Cykels   på vej...Cykels   på vej...              



Så lykkedes det at få tre fodboldhold på vingerne. 
De er allerede startet, men man kan sagtens nå at være med.

Venlig hilsen
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FodboldFodbold

Mo  onsfodbold for voksne
Hver onsdag fra 19-21. 
12 mand og en kvinde, her i 
blandt tre af vores nye beboere 
fra Syrien, deltog i den første 
a  en med mo  onsfodbold.
Der er plads  l fl ere så kom frisk. 

V.h. Jesper Lindemann

Fodbold for 0.kl + 1 klasses børn 
Mandage kl 16.30 - 17.30. 
Vi mødes ved fodboldbanerne på 
Egebjerg skole. Spred rygtet og 
mød op  l fodboldleg og træning, 
vi glæder os! 

Hilsen Mikkel og Malene 

Foldbold for børnehavebørn.
Torsdage kl. 16. 
Så starter vi fodbold træning og leg 
op på fodboldbanen.

Skulle der gå et par forældre med 
en fodboldtræner gemt i maven, må 
du/I meget gerne sige  l.
Vi glæder os  l at se jer.

Mvh. Peter Bendixen 
og Charlo  e Jensen



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 projekt
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 Juninummeret er den 20. maj


