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Skoleleders  lling
er slået op
Mere om GF i 
bylauget 



Skoleleder Skoleleder 
søgessøges

Afdelingsleder  l udeskoleprofi l, Nordskolen, afd. Egebjerg.
Brænder du for pædagogisk skoleledelse, og har du lyst  l 
at arbejde for at udvikle et lille undervisningssted i et meget 
ak  vt lokalsamfund, så vil vi meget gerne høre fra dig!

Odsherred Kommune har gennemført en strukturforandring på 
skoleområdet. Afdelingen i Egebjerg er en del af Nordskolen, 
og har ca. 70 elever fra 0. – 6. klasse. Du vil være en del af et 
forpligtende og udviklende ledelsesteam med ledelsesopgaver 
på hele skolen.

Nordskolens afdeling i Egebjerg har fokus på udeundervisning, 
faglighed og mo  on. Afdelingen er udvalgt som en af 
Undervisningsministeriets første 15 demonstra  onsskoler for 
udeundervisning og ligger i et naturskønt område. Vi har netop 
afslu  et en ombygning, som har gjort plads  l aldersintegreret 
undervisning samt børnehave og juniorklub.

Hvis du skal trives i s  llingen, skal du kunne:
- Holde fokus – også i pressede situa  oner
- Klare en selvstændig hverdag med mange udfordringer
- Uddelegere

Vi forventer, at du udover en læreruddannelse har en diplom i 
ledelse, eller er inds  llet på at tage denne. Der vil være under-
visningsopgaver kny  et  l s  llingen.

S  llingen er  l besæ  else 1. april.
Vi forventer at a  olde ansæ  elsessamtaler i uge 9. 
Lønnen forhandles mellem den lokale afdeling af Skoleleder-
foreningen og Odsherred Kommune

Har du spørgsmål vedrørende s  llingen så kontakt venligst
Peter Haldor Hansen, Skoleleder
pehha@odsherred.dk, Tlf.: 24340073
Ansøgningsfrist: den 20. februar 2015 kl.12.

Kender du mon nogen, 
der skal opfordres  til 
at søge stillingen?



Foredrag med Klaus Bondam Foredrag med Klaus Bondam 
og GF i bylaugetog GF i bylauget

Aft enens program

Kl. 1900 Velkomst

Kl. 1910 Klaus Bondam, der bor i vores 

lokalområde kommer og fortæller om, 

hvorfor han er fl y  et her  l og, hvad han 

ser af muligheder og udfordringer for 

vores område. 

Kl. 20 Kaff e og kage (kan købes)

Kl. 20.30 Generalforsamling i Egebjerg og Omegns Bylaug. 

Dagsorden
1.Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3.Valg af stemmetællere. 
4.Formandens beretning. 
5.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 6.Indkomne forslag. 
7.Valg af formand i ulige år. 
8.Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
  9. Valg af ind  l 3 suppleanter for 1 år. 
10. Valg af bilagskontrollanter (revisorer). 11. Valg af bilagskontrollant-suppleant for 1 år. 12. Eventuelt. 

Onsdag den 18. februar kl. 19. 
i Egebj erg Kultur- og Forsamlingshus.



Energimesse
Peter Bendixen  
tlf. 24 42 29 54     
peter_bendixen@yahoo.dk

se
ixen  
9 54    
dixen@yahoo.dk

Regnskab forRegnskab for
Egebjerg og Omegns BylaugEgebjerg og Omegns Bylaug



Sæt X iSæt X i
KalenderenKalenderen

Egebjerg idrætsforening a  older generalforsamling mandag 
den 2 marts kl 19.15.
Der vil bl.a. være årsberetning, regnskabsberetning og valg af 
bestyrelsesmedlemmer. Yderligere vil Idrætsforeningen sørge 
for god mad og drikkelse.
Yderligere info kommer i næste nr. af Egebladet

Generalforsamling
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Opvisning
Egebjerg Idrætsforening a  older lørdag den 22   21. marts 
gymnas  kopvisning i Egebjerg forsamlingshus. Nærmere program 
følger også i det kommende Egeblad.

Venlig hilsen 
     Peter Bendixen og 
     Egebjerg Idrætsforening

Rett  else



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.

Velkoms  eam for  lfl y  ere 
Lena Faurschou
tlf. 42 40 87 47 
steen-lena@paradis.dk

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

Egebjerg Bogby & bosætning
Helle Vibeke Petersen
tlf. 33 22 86 58     
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 

Egebjergfesten
Posten er ledig
Er det mon noget for dig?

 

Salgsvogn
Je  e Aalling
tlf. 59 32 82 06
sidinge@sidinge.dk

Egebjergkalender og hjemmeside
Lars Levin Andersen 
tlf. 33 22 86 58     
larslevinandersen@gmail.com

Cafe og 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. 0517 konto nr. 248321

??



Fundraising
Maibrit Ahasverus
tlf. 23 23 90 03 
noni@netplot.dk

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

Bylaug og Fjernvarme
Morten Lerstrup Hylleberg 
tlf. 299 399 30
morten@hylleberg.info

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

Fiskesø
Steff en Skovgaard
tlf. 22 32 53 10
stolfo@post.cybercity.dk

Branding og Turismeudvikl.
Jane Bodholdt Svendsen
tlf. 23 66 12 45
jane.svendsen@privat.dk

Byforskønnelse
Giske Harrig
tlf. 30 22 02 97
giske.harrig@gmail.com

Egebjerg Idrætsforening
Louise Bendixen
tlf. 22 56 10 72    
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 420 emailadresser- Nu er vi oppe på 420 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for martsnummeret er den 18. februar


