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Et stort forarbejde har nu ført  l at 
projektet er godkendt af byrådet 
og netop er sendt i høring.

Hvis du bor i selve Egebjerg by, har 
du for ca. 1 måned siden modtaget 
en informa  onsfolder om mulig-
heden for fremover at modtage 
varme fra en fælles varmeforsyning 
i Egebjerg. 

Selve anlægget bliver placeret på 
arealet ved maskinfabrikken og pro-
jektet forventes udført i 3 faser så 
alle i selve byen på sigt får mulighed 
for at koble sig på nærvarmen, hvis 
de ønsker det. 

Så er der nyt om Så er der nyt om 
Egebjerg NærvarmeEgebjerg Nærvarme

Ideen med projektet er at give alle 
mulighed for at udski  e fossile brænd-
sler med vedvarende energi,  l en for-
nu  ig pris med stor komfort  l følge 
og hvor investeringen betales løbende 
over kwh prisen. 

Er du med fra start er  lkobling  l 
 ernvarmen gra  s. Ønsker du at blive 

koblet på når projektet er etableret 
koster det ca. 30.000,- kr.

Informa  onsfolderen kan læses på 
egebjergonline.com og du er meget 
velkommen  l at kontakte Egebjerg 
Nærvarmes bestyrelse, hvis du har 
spørgsmål  l projektet eller ønsker at 
 lmelde dig. 

Uanset om dit hus ligger i fase 1, 2 eller 
3 vil vi meget gerne høre fra dig allerede 
nu.

Du kan også få et trykt eksemplar af 
 ernvarmefolderen, hvis du ønsker det. 

Venlig hilsen 
     Morten Hylleberg og
     Egebjerg Nærvarme a.m.b.a.
     Kontakt: morten@hylleberg.
     info og 299 399 30

 



Sådan så det ud da indgangspar  et 
ved Egebjerg Brugs blev beskadiget. 
Nu er det  d  l at etablere et nyt.

E  er længere  ds arbejde med 
forsikring, projektering med mere 
er Brugsens indgangspar   nu ved at 
blive sat i stand og udbygget.

I den anledning er indgangen  l 
Brugsen midler  digt rykket om  l 
bagindgangen på den anden side af 
bygningen.

Vi håber at de  e ikke bliver  l for 
meget gene og glæder os  l at se jer 
 l indvielse af den nye indgang.

Venlig hilsen
Karsten Mikuta 
og Egebjerg Brugs

Indvielse
Onsdag den 12. april åbner bu  kken den nye indgang kl. 7.30.

Over middag tænder vi op i grillen og markerer dagen. Vi håber vejret er med os.  

Alle er velkomne  l at kigge forbi og se den nye indgang.

Nyt indgangsparti i Nyt indgangsparti i 

         Egebjerg Brugs         Egebjerg Brugs



Lørdag den 6. maj 
fr a kl.10.-15. 

Så er det  d  l forårsopryd-
ning og markedsdag på 
skolen med cirkus og i år 
også med fabeldyr. Alle er 
velkomne.

Hvis du vil have en stade-
plads  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.

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

Hilsen Trivselsgruppen, 
Børnehaven og Skolen.  

Cirkus

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

Fabeldyr

...Og kl. 13. er der 
fernisering hvor vi 
ser de fantas  ske 
fabeldyr og deres 
 lhørende fabler. 

Skabt af keramiker 
Mar  n Nybo og 
forfa  er Nanna Foss 
i samarbejde med 
børnene i skolen og 
børnehaven.

MarkedsdaMarkedsdag g 
MedMed  Cirkus og FabeldyrCirkus og Fabeldyr      
  



Lørdag den 6. maj kl.13.

Egebjergs fabeldyrsprojekt er ved at 
være i mål – og det skal fejres! 

Det gør vi på markedsdagen kl. 
13. på Egebjerg skole og alle er 
selvfølgelig velkomne.

Projektet er skabt af keramiker 
Mar  n Nybo og forfa  er Nanna 
Foss i samarbejde med skolen og 
børnehavens børn. 

Til afsløringen af fabeldyrene 
vil man kunne se en uds  lling 
med billeder fra processen samt 
børnenes egne fabeldyrsfi gurer og 
- historier. 

Fabeldyrs festFabeldyrs fest  
Fernisering for fantastiske 
væsner og fortællinger
  

E  er releasen vil uds  llingen 
forhåbentlig være at fi nde på de 
lokale biblioteker i løbet af foråret, 
inden skulpturerne bliver kørt på 
plads rundt omkring på Egebjerg-
halvøen.

Kom og vær med  l at sende fabeldyrene 
godt af sted. Vi glæder os  l at se jer.

Hilsen Trivselsgruppen, Børnehaven, Skolen, 
Mar  n og Nanna.  



Sommerlukning Sommerlukning 
i datastueni datastuen

Datastuen på Demokrateket holder sommerlukket fra 26. 
april - og åbner igen den 23. august. 

Alle er velkomne, når vi starter op igen

    Venlig hilsen 
    Me  e Mathiassen og Odsherreds Biblioteker
 

Demokrateket 
-Dit lokale Bibliot ek 
og dit lokale



ca. 17.30 går vi i konfi rmandstuen 
og spiser.  Kl. 18.30 runder vi af og 
tager hjem og pu  er. 

Vi glæder os  l at se jer  l en 
familievenlig a  en.

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

Egebjerg kirke inviterer alle der 
må  e have lyst  l en børnevenlig 
middag. - og nogle åndelige vita-
miner.

Vi mødes i kirken kl. 17.  l en kort 
andagt hvor børnekoret optræder  
og der er fortællinger i børnehøjde. 

Tidspunktet er lagt, så man kan 
hente i SFO’en og gå direkte op i 
kirken. Kommer man allerede 16.30 
er kirken åben.

Onsdag den 5. april 
kl. 17.-18.30 i Egebj erg Kirke.

Børneandagt,Børneandagt,
korsang og spisningkorsang og spisning



Så er det helt offi  cielt, beslu  et på 
generalforsamlingen i tennisklubben 
i fredags: Der bliver tennisskole i 
Egebjerg Tennisklub. 

Startdatoen bliver formentlig ons-
dag den 26. april kl. 16 og fortsæ  er 
samme ugedag på samme  dspunkt 
dere  er, hvis ellers det passer med 
øvrig træning og skoleak  viteter (vi 
skal lige snakke med skoleleder og 
idrætstrænere). 

Ændres  dspunktet vil det blive 
meddelt her og på tennisklubbens 
 side Egebjerg Tennisklub. 

Undervisningen varetages af et 
team af klubmedlemmer. Jeg selv er 
nok den, der kommer  l at være der 
o  est, men udover mig er følgende 
 lkny  et som suppleanter eller, hvis 

der er mange, medundervisere. 

Tennisskole for børn Tennisskole for børn 
og begyndere!

Det er Peter Hagelund, Leif Jensen, 
Kate og Gudmundur Magnusson. 

Har I ellers spørgsmål kan I ringe  l 
mig på 21 66 68 81 
Peter Hagelund på 29 13 56 66, 
Leif Jensen på 50 91 87 27 
- eller Kate på 25 88 85 03.

...Og meld jer så endelig ind i 
 gruppen Egebjerg Tennisklub, 

hvor det er nemt at kommunikere 
om alt som angår tennisundervis-
ningen. 

     Venlig hilsen
     Lisa Von Schmalensee 
     Magnússon

Onsdage kl.16. fr a den 26. april og fr em. Regler for deltagelse.

Første gang kan man bare møde op og 
prøve. 

Eneste be  ngelse er, at man har tennissko 
på. D.v.s. sko uden skarpe kanter og dybe 
riller, som kan ødelægge banens røde 
grusunderlag. 

Man kan låne både juniorketchere og 
voksenketchere på stedet.

Beslu  er man sig for at fortsæ  e, skal 
man melde sig ind i klubben, hvilket ko-
ster 125 kr. for børn og 350 kr. for voksne 
– for hele sæsonen. Det sker ved henven-
delse  l formanden eller kassereren.

Der er forældre, der har fortalt, at de også 
gerne vil med, og kære forældre, det er I 
hjerteligt velkomne  l.

Man kan i princippet begynde en hvilken 
som helst onsdag. Bare mød op.



Egebjerg Tennisklub åbner for 2017-sæsonen med 
Standerhejsning søndag den 23. april kl. 10.30.

Vi håber at foråret er over os e  er påske og at alle 
gamle medlemmer såvel som nye er klar  l en ny 
sæson. 

Formand Leif Jensen vil holde en kort tale, når fl aget 
går  l tops og der vil blive mulighed for at tale med 
andre medlemmer om f.eks. spille  der i sæsonen.

HUSK, at der først kan spilles på banerne, når kon  n-
gentet er betalt, dvs. indbetalt på klubbens konto i 
Sparekassen Sjælland, 
0539  0001001525.

Kon  ngent udgør 125 kr årligt for juniores og pen-
sionister – 350 kr for voksne klubmedlemmer.

     Venlig hilsen
     Lisa Von Schmalensee Magnússon

Standerhejsning Standerhejsning 
i Egebjerg Tennisklubi Egebjerg Tennisklub



I Egebj erg skoles  billedkunstlokaleI Egebj erg skoles  billedkunstlokale
Børnenes billedskoleBørnenes billedskole

Du vil blive undervist i grundlæggende 
farvelære, teknikker og kunstretninger. Du 
får kendskab  l for eksempel Akrylmaling, 
akvarel, grafi k, skulptur og blandform.

Underviser er Ziggie Jensen her 
fra Egebjerg, der er kunstner og 
kunstpædagog.

Odsherreds billedskole opre  er nu to hold i Egebjerg.  

Hold 2 er for børn mellem 6 og 11 år og ligger onsdage 
kl.14.15-16.15. Det starter op den 22. februar.

Hold 4 er for børn mellem 11 og 14 og ligger torsdage 
15.15-17.15. Første gang den 23. februar.

Prisen er 500,- for 10 undervisningsgange 
Tilmelding sker via Odsherred musikskoles 
hjemmeside www.odsherredmusikskole.dk



Aff aldsindsamling Aff aldsindsamling 
i Strandhusenei Strandhusene

     

Den 2. april samler vi ind. Ikke penge,       men aff ald i naturen!

En del aff ald er blæst ind i krat og 
ned i grø  er. Derfor  lrådes det at 
medbringe:
Arbejdshandsker, arbejdstøj samt 
evt. grensaks

Madpakke, kaff e og drikkelse står 
man selv for.

Vi ved ikke hvor mange vi bliver.  
Tilmelding er ikke nødvendig, men 
hvis I har lyst kan i give et praj  l mig.

     Venlig hilsen 
     David Skydsgaard
     mail: dskyds@gmail.com

Kom og vær med  l at rense 
naturen i vores skønne lokal-
område inden sommeren og 
turisterne kommer og før kom-
munens plæneklippere fi ndeler 
det hele.

Lad os gøre Odsherred fri for 
plas  k og andet skrald.

Vi mødes i Strandparken i 
Strandhusene/Kildehusene kl 
10. (Vor Herre  lgiver nok, at vi 
bruger kirke  den på at vedlige-
holde hans skaberværk).

Vi har aff aldssække.



Se her!Se her!
  



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 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 
maibrit09@outlook.dk

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

Egebjerg Nærvarme
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.

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



Deadline for 

majbladet er den 20. april

Glæd dig Glæd dig 
 l cirkus l cirkus


