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...Men ellers er der ikke meget, der er helt som det plejer.

I de  e nummer af Egebladet kan du høre nyt fra forskellige af 
områdets ins  tu  oner og foreninger, der fortæller om hvad de 
oplever i disse dage. - Og så er der også lidt om noget af det 
man stadig godt kan.

Træerne springer ud...Træerne springer ud...



Dansk Idrætsforbund og Dansk Tennisforbund 
anbefaler nu at tennisklubberne kan åbne under 
skærpede retningslinier – og Odsherred Kommune 
har onsdag den 22. april givet os lov  l at åbne.

Egebjerg Tennisklub åbner derfor bane 1 fra tors-
dag den 23. april, og bane 2 snarest dere  er, men 
under følgende vilkår.

Børnetennis, Hyg-ind og andre arrangementer er 
desværre afl yst ind  l videre.

Rig  g god sæson  l alle.
Venlig hilsen Bestyrelsen

Tennis i Tennis i 
corona  dencorona  den 1. Kon  ngent SKAL være betalt 

før der kan spilles.  MobilePay 
93 92 43. - HUSK at angive navn 
og/eller medlemsnummer.

2. Bookingssystemet på klubbens 
hjemmeside SKAL beny  es

3. Der spilles med modstander 
fra egen husstand – eller faste 
spillemakkere. Der kan spilles 
både SINGLE og DOUBLE.

4. Der skal vaskes hænder inden 
ankomst  l tennisbanerne og 
igen når man kører hjem  - eller 
endnu bedre; medbring hånd-
sprit og anvend det før og e  er 
spil/ankomst. 

5. Brug håndsprit inden du an-
vender koste og vandingsstan-
dere eller endnu bedre medbring 
et par gummi-/arbejdshand-
sker  l at berøre rekvisi  er og 
dørhåndtag!

6. Ankomst umiddelbart før be-
s  lt  d og kør hjem umiddelbart 
e  er spil.

7. Undgå fysisk kontakt med 
andre på/ved banen – og der 
gives ikke hånd.

8. Klubhuset må ikke beny  es.

9. Brug kun egne rekvisi  er og 
bolde. Klubbens rekvisi  er kan 
ikke beny  es!

10. Er du syg eller har symp-
tomer – så BLIV HJEMME.

11. Følg sundhedsmyndighed-
ernes generelle anbefalinger i 
forhold  l at minimere smi  e-
spredning

12. - og HUSK, at banerne skal 
vandes grundigt inden spil!

Når du vil bruge tennisbanerne



Videre fr em...
Vi arbejder videre under de givne om-
stændigheder. Håber alle har det godt, og 
på snarligt gensyn

På Bylaugets vegne
Lena Faurschou

T2O
Det borgermøde, som vi skulle have ha   
her i april vedr. T2O og P4O er også mi-
dler  digt udsat. Vi skriver opdateringer på 
facebookgruppen om T2O, der kan fi ndes 
på denne webadresse:
h  ps://www.facebook.com/groups/
507814609817886/?ref=group_header

Veje til vildnis
Veje  l vildnis kører e  er planen, med 
enkelte justeringer, og alle er velkommen 
 l at besøge s  en. 

Her er, hvad der blev vendt på sidste 
bylaugsmøde.

Gf og bylaug
 Vi var gået i stå e  er afl ysningen af gen-
eralforsamlingen, hvor alt var forberedt  l 
et nyt kapitel. Det er blevet udsat, så det 
nuværende bylaug fortsæ  er ind  l vi kan 
og må holde en ny generalforsamling. 

Sankt Hans
Vi håber stadig at vi får mulighed for at 
holde Sankt Hans på Sandskredet, vi fort-
sæ  er i hvert fald med forberedelserne. 

Egebjerg og Omegns Egebjerg og Omegns 
BylaugBylaug



Vi er stadig på vej  l at få “veje  l vild-
nis”-projektet i fuldt gear. 

Vi er nu igang med naturpleje i skoven, 
som kan være anvisende for hvad man 
selv kan eksperimentere med hjemme, 
eller blot lege i og lære af på sin vej gen-
nem Veje  l Vildnis. 

I maj kommer første workshops om 
naturpleje og le-slåning, hvis coronar-
estrik  onerne  llader det. 

Hjemmesiden er nu off entligt 
 lgængelig, stadig med enkelte skøn-

hedsfejl, men anvendelig for jer der 
gerne vil have en forpremiere på projek-
tet, eller betræde s  en før de fl este. 
Her fi ndes kort, kalender m.m. Vi har 
også åbnet en Facebookside, som vi vil 
opdatere med nyfundne arter, work-
shops og interessant viden. 

Vi håber på at se mange af jer  l work-
shops i maj, og på åbningsdagen den 20. 
juni. 

Med venlig hilsen Mie

Veje  l vildnisVeje  l vildnis



Krista, Egebjerg skoles leder skrev denne 
tekst  l bladet i påsken. Der er allerede 
løbet vand i åen siden da, men teksten er 
ikke uinteressant af den grund.

Det spæde forår på Egebjerg Skole var 
egentlig begyndt at sæ  e sit præg på skolen. 
Der blev øvet sange  l teaterfores  llingen, 
og samtalen re  ede sig også i det små hen 
mod den markedsdag og cirkusfores  lling, 
som fulgte dere  er. Vi gik og glædede os. 

Foråret kom med  lbagevendende tradi  on-
er og med lø  er om samvær på skolen og 
i det lille lokalsamfund. Det havde jeg som 
nyeste skud på skolen hørt og læst om, og nu 
var  den endelig kommet.  Troede vi. 

Siden da er alt vendt på hovedet, og mel-
lemregningen kender vi alle. Forventningen 
om samvær og fællesskab blev by  et ud 
med  ernundervisning, ugeplaner og mange 
mails på Aula, Sofaskolen og lærings-por-
taler. 

Lærere og pædagoger lærte at holde team-
møder og planlægge på Teams, og det blev 
da også  l et virtuelt bankospil for person-
alet arrangeret af S  ne. 
                           ...fortsæ  es næste side

Nyt fr a Nyt fr a 

 SKOLE SKOLE



- Og  d og rum  l tradi  oner og samvær 
i skolen og med lokalsamfundet fi nder vi 
igen. Det glæder vi os også  l. 

Venlig hilsen 
Krista Clausen,
Skoleleder på Egebjerg Skole

... fortsat

Og nu er vi så her, hvor vi skal  l at ses 
igen, men i første omgang på en anden 
måde end før, ind  l vi kan begynde at 
nærme os en normal hverdag igen. 

Onsdag den 15. april åbner vi børnehaven, 
skolen og SFO’en igen. S  ne og jeg har 
travlt med at koordinere opstarten. Mange 
 ng skal være klar, så vi kan sikre, at alt 

lever op  l de sundhedsmæssige krav. 

Vi har ansat ekstra mandskab, lavet elev-
grupper, talt toile  er og håndvaske, talt 
med Anders om ophængning af infoplakat-
er, indkøb af sprit og ekstra rengøring. 

Og så har vi skrevet mange mails  l 
forældrene for at kunne få det nødvendige 
overblik og koordinere den bedste opstart. 
På Egebjerg Skole har vi meget tålmodige 
forældre. Tak  l dem for samarbejdet. Det 
er helt uvurderligt. 

På  rsdag møder vi ind alle sammen og 
dagen vil gå med møder, planlægning og 
prak  ske opgaver. 

Egebjerg Skole er jo udeskole, og vi vil 
lægge os op af den profi l og undervise 

mest muligt udenfor. Det er vi heldigvis 
allerede gode  l, og vi har mange skønne 
steder, vi kan tage hen og have undervisn-
ing. 

Vi skal også pakke  ng ned, som vi må und-
være i den kommende  d, så vi ikke skal gå 
og gøre det rent to gange om dagen. 

Det handler om at forenkle hverdagen 
mest muligt og gøre det så nemt som 
muligt at overholde hygiejnekravene. 

Serviceleder Anders har hyret ekstra mand-
skab ind  l at hjælpe med rengøringen på 
skolen, så vi kan leve op  l de skærpede 
krav. 

Vi sæ  er skilte op, så børnene ved, hvilke 
toile  er de kan beny  e, og så skal vi være 
klar  l at kunne hjælpe børnene med 
håndvask og hygiejne, og  l at tale med 
børnene om alle de følelser, de helt sikkert 
har i den  d, vi gennemlever lige nu. Ingen 
tvivl om, at  rsdag bliver en travl dag. 

Når det så bliver onsdag, kan vi endelig slå 
dørene op  l Egebjerg Skole igen. Det blev 
helt bestemt et andet forår, men vi glæder 
os rig  gt meget  l at se børnene og deres 
familier.  

Udeundervisning i 2015



Her er nyt fra Karsten fra Brugsen. Han har 
ha   en travl måned. Tak  l alle i Brugsen 
for den store indsats.

Ja, vi kan vel godt sige, at der skete lidt 
 ng og sager, da vores statsminister gik på 

scenen onsdag a  en, for at lukke danmark 
ned. 

Vi åbnede  l en dag, som vi ikke vidste 
hvordan den ville være. Gudskelov kom 
Pernille  lbage fra barsel, så vi havde en 
hånd mere. 

De tre uger vi er kommet igennem nu, har 
været gode for vores lille bu  k og dermed 
for byen. Folk har været gode  l at blive 
og handle i byen. Vi har prøvet på at re  e 
os e  er de retningslinjer, der er meldt ud, 
men da det er en lille bu  k, har vi ha   
udfordringer, med enkelte  ng.

For at kunne holde afstand i køen, har vi 
prøvet kun at  køre med en åben kasse. 
Ved spidsbelastninger har vi dog åbnet to.

I forhold  l udlevering af håndsprit har 
vi som så mange andre ha   problemer 
med leveringen. Men det har været vores 
opfordring at man vaskede hænder hjem-
mefra og igen når man kom hjem. Der har 
været håndspritstander i bu  kken den 
sidste uges  d.

Nedlukning af vores fl askeautomat var en 
beslutning, der blev taget af vores besty-
relse og René. Det har været  l en del gene 
for vores kunder. Automaten er nu åben 
igen og folk er gode  l at overholde de 
regler jeg har sat op.

Opdatering fr a  

Jeg vil gerne rose byens beboere og turis-
ter for at have tålmodighed både med lidt 
længere køer og med vareudvalget. Der har 
været problemer og det er der stadig, men 
vi er ved at være  lbage ved det normale. 

Jeg vil også gerne rose mit personale for 
deres vilje og indsats  l at komme så hur-
 gt som muligt, så vi ikke skulle rende her 

med 12-  mers vagter. Vi møder jo trods alt 
mange mennesker i løbet af dagen.

Mange hilsner

Karsten Mikuta, 
Brugsuddeler i 
Egebjergs Dagli’brugs



I denne  d hvor mange af os er hjemme 
det meste af  den, er det oplagt at gå en 
tur på Kløvers  erne. 

Flere af s  erne er stadig pletvis våde, så tag 
solidt fodtøj på. - Og del gerne oplevelser 
fra dine gåture på facebook.

Alle s  erne be-
gynder og slu  er 
ved Egebjerg Skole, 
hvor der også er 
kort og folder.  

Beskrivelse/kort 
fi ndes også på Ege-
bjergonline.com, 
Endomondo og 
“Ud i Naturen”.

Jens, Peter og jeg vil i den kommende  d 
gå s  erne, og beskære e  er behov. Sidste 
år a  oldte vi en fælles forårstur, men den 
afl yses af gode grunde i år.

Rig  g god tur  l alle!

Med venlig hilsen 
Lisbeth Ulrich 
og kløvers  gruppen

Kløvers  erne Kløvers  erne 
du  er af forårdu  er af forår



Den højtelskede badebro ved 
Unnerud Strand er på vej med 
noget forsinkelse. Læs her hvad 
brolauget skriver.

Selv opsætningen af broen ved 
Unnerud strand er bremset 
p.g.a. coronavirusset. Forklarin-
gen bag har bund i nogle rig  g 
fi ne nyheder.

Med stø  e fra Kommunen, 
Egebjerg Brugs og frivillige har 
brolauget fået lavet nye ben  l 
broen (galvaniserede). Broele-
menterne af træ var ved at blive 
tjekket og repareret hos Team 
Ny  eJob, men de er ikke blevet 
færdige pga. Corona. -Og nu er 
de låst inde. Vi i brolauget arbe-
jder på at få fat i elementerne så 
snart det er muligt.

Nyt fra Nyt fra 
Unneruds BrolaugUnneruds Brolaug

Alt de  e skal ikke dog ikke af-
holde jer fra en badetur. Vandet 
er dejligt og naturen, udsigten 
og roen er som al  d perfekt.

Torben Møller har ryddet en s   
ud i vandet. Blæsten roder dog 
rundt med stenene - så vi anbe-
faler at man tager badesko på. 

Rig  g god fornøjelse
Hilsen Unnerud Brolaug



Men hvad nu fremover? Ja, det må  den 
vise e  er den 10. maj , hvor vi vil få at vide, 
hvordan og hvorledes vi skal indre  e os i 
de kommende  måneder . 

Hvis forsamlingspåbuddet fastholdes,  må 
vi fi nde på en anden måde at holde gud-
stjeneste på. En  mulighed kunne være,  at 
holde ”drive in”  gudstjeneste om sønda-
gen på parkeringspladsen foran kirken.
 - Men derom senere. 

Konfi rma  onen af mine syv dyg  ge kon-
fi rmander den 26. april er blevet fl y  et  l 
den 12. september kl. 10.30.                     
                                                                                         

Man må sige  at det har været en noget  
anderledes påske i år. Det har det vist 
været for de fl este af os.  Alle  tradi  on-
erne  er der blevet rokket ved. Påskefroko-
ster, familiebesøg, og meget andet har ikke 
kunnet lade sig gøre.

Vores gode  kirke  her i  Egebjerg har også 
været  ramt,  fordi vi har været underlagt 
de samme regler, ”hold sammen ved at 
holde afstand”,  for at vi ikke  skal  smi  e 
hinanden. 
                          
Selvfølgelig skal kirken ikke være med  l at 
sprede corona smi  e,  og derfor har der 
heller ikke været gudstjeneste om sønda-
gen i kirkerummet i  den sidste måned og 
derfor heller ikke i påsken .

Det må være  første gang kirke i kirkens 
snart 1000 årige historie, at det er sket,  
og det er og har været  et stort savn for 
mange af os ikke at kunne komme  l 
gudstjeneste og høre evangeliet der siger; 
at Gud er  l og er stærkere end al det der 
truer.

Til gengæld har der været virtuelle  
påskegudstjenester  på vores  hjemmeside.  
Gudstjenesterne er blevet optaget  i Nr. 
Asmindrup kirke,  og jeg håber mange af 
jer har ha   glæde af dem.

Alle de andre planlagte arrangementer 
som står i kirkebladet er også afl yst ind  l 
videre.

Håber alle stadig er ved nogenlunde godt 
mod trods alt. Har man brug for at tale 
med mig, er man mere end velkommen  l 
at ringe  l mig på tlf.: 24 24 80 90.

Gode hilsener 
Michael Nissen
Sognepræst i Egebjerg Kirke

Årets påskehilsen blev et banner på kirkegavlen



I Kultur- og Forsamlingshuset er der meget 
s  lle. Alle fester og øvrige engagementer 
er enten afl yst eller udsat  l senere på 
året, således også forsamlingshusets 
generalforsamling, som der endnu ikke er 
sat ny dato på. Foreningsak  viteter blev 
desværre også a  rudt inden vintersæso-
nen var slut.

Denne s  lle periode er blandt andet blevet 
udny  et  l at få klaret nogle af de opgaver, 
det kan være svært at få passet ind i en 
ellers travl hverdag. 

Bestyrelsesmedlem Ove Madsen har dam-
prenset alle stole. Lakering af gulvet i salen 
er blevet fremrykket, så det også bliver 
ordnet.

Bestyrelsen vil gerne beny  e denne 
lejlighed  l at sige tak  l alle dem der har 
stø  et huset ved betaling af kon  ngent. 
Torben glæder sig  l, at der forhåbentlig 
snart igen kommer liv i huset. 

Det er vores håb at afl yste arrangementer 
vil blive a  oldt senere på året, når forsam-
lingsbegrænsningerne bliver hævet. 

På bestyrelsens vegne
Jens Hagelund

    Nyt fr a 
Forsamlingshuset



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 overskue-
lighedens skyld en tovholder, så de er le  e at 
kontakte.

Bylaug, bredbånd, Visitegebjerg
Lena Faurschou
tlf. 53 87 87 47 
egebjergbylaug@gmail.com

Velkomstgruppe
Maria Sørensen
tlf. 50 99 07 23
mrs.mariakps@gmail.com 

Kunst i Købmandsgården
Pia Heike Johansen
tlf. 28 93 86 14 
Piaj@sam.sdu.dk

Egebjerg Bogby
Helle Vibeke Petersen
tlf. 42 80 69 30 
hellespunken@gmail.com 

Cykels  er og Kløvers  er
Lisbeth Ulrich Hansen 
tlf. 40 81 31 12 
luh@lf.dk 

Nyt økosamfund
oekosamfundet.egeskoven@gmail.com
www.egebjergonline.com/bosaetning

Juleudvalg
Lene Hagstrøm Andersen
tlf. 29 72 17 57
lene.hagstrom@gmail.com 

Egebjergkalender og hjemmeside
Lars Levin Andersen 
tlf. 60 52 04 22 
larslevinandersen@gmail.com

Grønt Råd Odsherred
Susan Berry Baca
tlf. 20 64 97 11
susanberrybaca@gmail.com

EgebjergProjektet
v. Egebjerg og Omegns Bylaug
egebjergbylaug@gmail.com

Sankt Hans
Klaus Burrild
tlf: 61 66 87 64 
mail: kburrild@gmail.com

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

Nærvarme, Iværksæ  erhus og ELV
Morten Lerstrup Hylleberg 
tlf. 299 399 30
mortenhylleberg72@gmail.com

Egebladet 
Hanne Lerstrup Pedersen
tlf. 29 39 49 60
Egebladet@egebjerglandsbyvirksomhed.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 tovholderne.
Laugets konto: reg.nr. 0537 konto nr. 549762



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 

Egebjerg læsegruppe
Helle Vibeke Petersen
tlf. 42 80 69 30     
Hellespunken@gmail.com

Egebjerg Pensionis  orening
Frede Hansen
f.hansen2a@gmail.com
tlf. 52 37 82 20

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

Egebjerg Idrætsforening
Charlo  e Jensen
42 36 16 90
zilo  ej@hotmail.com

Egebjerg Kirkes Menighedsråd
Per Kragh
tlf. 21 99 77 09
perselv@gmail.com

Egebjergkoret
Gerd Møller Kristensen
tlf. 23 30 62 47
gmk1@live.dk

Egebjerghalvøen & Nærvarmen
egebjergonline.com

Turis  nforma  on
visitegebjerg.dk

Kirken
egebjergkirke.dk

Egebjerg skole
nykoebingskole.aula.dk

Idrætsforeningen
egebjergif.dk

Iværksæ  erhuset
itv.odsherred.dk

Kultur- og Forsamlingshuset
egebjerg-forsamlingshus.dk

8-b Kunst i Brug
kuns  brug.dk

Tennisklubben
egebjergtennisklub.one

Egebj erg Egebj erg 
på Nett  et på Nett  et 



Egebladet udkommer uregelmæssigt Egebladet udkommer uregelmæssigt 
i den kommende  d.i den kommende  d.

- men send endelig materiale ind, - men send endelig materiale ind, 
og gerne i god  d.og gerne i god  d.KongsøreKongsøre


