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FOREDRAG

Egebjerg og 
Omegns Bylaug
Initiativ til ungdomsklub

Nyt frokosttilbud i byen
Og meget mere...

I dette blad kan du læse om:

ENERGILANDSBY



inden længe vil kunne ses på 
hjemmesiden 
Egebjergonline.dk 
Her vil referatet fra mødet 
også være at finde.

Vi fik valgt en bestyrelse på 11 
personer. Heraf er de 2 sup-
pleanter og 2 andre er sup-
pleanter for suppleanterne! 
Det er skønt når så mange 
mennesker bare vil være med.

TAK til alle der mødte op, 
stillede op og blev valgt. 

Her er dit Bylaug 
- brug det!

Tillykke! Nu er Egebjerg og 
Omegns Bylaug en realitet.

Generalforsamlingen var en 
god oplevelse. Vi var ca. 65 
mennesker samlet i forsam-
lingshuset, hvor vi fik gode 
råd og inspiration til det 
videre arbejde med at udvikle 
vores lokalområde fra Jens 
Christensen fra Skamstrup. 

Vedtægterne modtog 
konstruktiv kritik, som vil 
bidrage til en revision, der 

Bestyrelsen er: 
Morten Hylleberg - Formand
Helle Petersen, valgt for 2 år
Helena Havbyn, valgt for 2 år
Troels Nyborg, valgt for 2 år
Jesper Adler, valgt for 1 år
Karsten Mikuta, valgt for 1 år
Jane Svendsen, valgt for 1 år

Suppleanter: 
Pia Skydsgaard
Agnete Nielsen
 
Ekstra suppleanter:
Jette Aalling
Erling Skaale

Bilagskontrollant: 
Bent Pedersen

Bilagskontrollant suppleant: 
Keld Skovgaard



Egebjerg er
energilandsby

- Grønt forår på vej

I bylaugets bestyrelse vil vi have 
fokus på emnet. Har du nogle 
ideer til projekter, foredrag eller 
andre tiltag der kan gå ind under 
den meget store paraply, mod-
tager vi dem med glæde. 

Skriv en mail med din ide til Helle 
V. Petersen på:
spunken9@vip.cybercity.dk
- så bliver den taget med i vores 
fremtidige overvejelser.

Vi i Egebjerg og omegn er så 
heldige at være blevet valgt til 
Odsherred kommunes energi-
landsby nr. 2. 

Hvad det betyder i praksis skal vi 
nu tale om med klimakoordina-
tor, Karina Kragh Jespersen, men 
vores egne ideer og visioner er 
selvfølgelig også vigtige. Med 
udvælgelsen følger et beløb på 
50.000 kr. 

Det bliver spændende også at 
skulle i gang med dette arbejde!
Har du lyst til at se selve ansøg-
ningen, findes den på hjemmesi-
den:
www.EgebjergOnline.dk



Hilsen fra Skamstrup

Efter den stiftende Generalfor-
samling modtog Morten Hyl-
leberg og Erling Skaale et par 
gode ord fra Jens Christensen fra 
Skamstrup forsamlingshus, der 
holdt inspirationsforedrag for os. 
Vi har fået lov til at gengive hans 
email her.

Hej Morten og Erling
 
Tak for en spændende aften. 
Jeg synes alt forløb på bedste 

måde og håber I lytter til et par 
af de gode kommentarer om 
vedtægter, sikrer jer et økonomisk  
grundlag (ikke baseret på tilskud), 
lytter til flere stemmer som 
Agnetes og får på sigt mindst to 
til tre personer af hendes slags i 
bestyrelsen (eller foreløbig meget 
involveret i beslutninger) og sikrer 
jer en fast binding, veldefinerede 
ansvarsområder og gensidig lø-
jalitet mellen Bylauget og diverse 
foreninger og institutioner og 
sikrer effektiv kommunikation 
med alle i området, der ikke har 
computer og e-mail.

I har et virkeligt godt grundlag 
at starte på og en Kommune, der 
tilsyneladende viser større inter-
esse og bevågenhed end de fleste 

andre. Jeres grundlag, ressourcer, 
potentialer og muligheder er 
langt langt større end det vi har i 
Skamstrup. 

Mørkøv, der har eller kunne 
skabe samme grundlag som Ege-
bjerg, vil på nuværende tidspunkt 
ganske simpelt ikke ”udvikling”, 
men kører stærkt i retning af 
”afvikling”.

Jeg ønsker jer et stort tillykke og 
sender vedlagt på opfordring fra 
Erling lidt information, der kan 
være nyttig i jeres kommende 
arbejde.
                         Hilsen, Jens



Indsamling
Startkapital til bylauget

SÅ - er Egebjerg og Omegns By-
laug en realitet
HU – HEJ -   HVOR DET GÅR!

På en rigtig hyggelig og god 
generalforsamling blev alle bes-
tyrelsesposter besat – der var kø 
for at komme til og stor iver efter 
at komme i gang med arbejdet.

Som optakt til aftenen fortalte 
Jens Christensen fra Skamstrup 
om, hvordan man der havde 
startet en kulturel egnsforening 
for ca 8 år siden. Han pointerede, 
at hvis man ikke havde en vis 
startkapital kom man ikke langt. 

Ergo – Vi foretog en indsamling 
på stedet og fik et flot beløb (ca 
3400 kr) i kassen. -  Tak for det.

Vi følger nu op på indsamlingen:
I Brugsen vil der snarest blive op-
stillet en ”Sparegris”  -  og lagt et 
konto nr.  som man kan indbetale 
på, hvis man har lyst til at støtte 
Bylauget.
Der er jo ikke noget medlemskon-
tingent!  

Men tænk jer:
NU SKER DER NOGET I EGEBJERG

- og hvem er det så liiige  -  der skal 
sørge for, det bliver en succes??

Jeg glæder mig
Kærlig hilsen Nete      
(Agnete Nielsen, Abildøre)



Hjemmeside
Nu har Egebjerg og omegn 
fået sidste brik i en god og 
tidssvarende kommunika-
tionsstruktur, en hjemme-
side.

Søger man et samlet over-
blik over, hvad der sker i byen, 
f.eks fordi man overvejer, at 
flytte til eller på anden måde 
investere i området, så giver 
hjemmesiden et overblik over 
alle de mange ting der sker. 
Ting man ikke ser ved at køre 
igennem byen.

Ønsker man mere tilbunds-
gående information om 
diverse emner, er det også her 
man finder de lange tekster 

Så fik Egebjerg og omegn sin egen

og links til byens institutioner, 
virksomheder og foreninger.

Skal korte nyheder hurtigt 
ud, f.eks om arrangementer, er 
Egebladet en god vej at gå.
En hjemmeside skal man op-
søge for at hente information, 
Egebladet lander i indbakken 
og får derfor informationerne 
hurtigere ud.

Fælleskalenderen
På forsiden af hjemmesiden 
kan du finde en koordineret 
kalender for hele byens ar-
rangementer. Den er go at 
tjekke, når du planlægger nye 
arrangementer.

Har du ideer eller input kan du 
kontakte Heidi på: 
hs.hansen@hotmail.com

Det store arbejde med 
hjemmesiden kan vi takke 
Heidi Struer Hansen og Erling 
Skaale for. I det daglige admi-
nistreres siden af Heidi.
Se hele herligheden på:
www.EgebjergOnline.dk



Niels Gundersen Fortæller 
-Foredrag på Egebjerg skole den 19. februar kl.20 til 21.30

Nu starter Egebjergs interne 
foredragsrække op. Vi beg-
ynder med et foredrag af Niels 
Gundersen, administrerende di-
rektør ved Egebjerg International.

Niels vil fortælle om Egebjerg og 
Egebjerg International under to 
overskrifter:
“Fra landsby til Industriby” &
“Når Egebjerg bliver en kendt 
plet på verdenskortet”

I forbindelse med foredraget 
serverer vi kaffe og kage til 15,- 
evt. overskud går til bylaugets 
arbejde. Foredraget er gratis.

Af hensyn til kaffe og stole vil vi 
gerne have en tilmelding.
Send en mail til:
 helena@havbyn.dk 
Eller ring på:
 tlf. 26 71 66 26

Vi håber at mange finder tid til at 
komme og høre. Rygtet vil vide at 
Niels er en dygtig fortæller.
Vel mødt.
     Hilsen Hanne og Helena



Udvidet juniorklub?
Jeg har haft en snak med 
Kirsten og Troels, og vi er 
blevet enige om, at vi laver 
et forsøg, med at starte en 
udvidet juniorklub for 4-7. 
klasse op.

Det skal bero på frivillig 
tilstede-værelse af voksne 
i juniorklubben. Troels vil 
gerne være med i starten, 
men blot for at hjælpe med 
opstarten. Jeg tænker, at et 
par dage i ugen vil være en 
god start - måske fra klokken 
18 til 21.

Det beror på frivilligt ar-
bejde, så vi har brug for fri-

villige voksne, som kan tage 
en tørn. Jeg tager selv en 
aften, hvis det bliver nød-
vendigt...eller en halv :-)

Vi skal være mindst 10-12 
voksne som er i klubben  
en aften hver 2. eller 3. 
uge.

Hvis du har lyst til at lægge 
aftener til projektet så skriv 
til mig på:
Erling@skaale.dk
Så ved vi forhåbentligt 
snart om ideen kan blive til 
noget.
 Bedste hilsner Erling 

-Forsøg med 2 ungdomsaftener om ugen i juniorklubben.



Egebjerg skole åbner som noget nyt 
børnenes kantine for alle intersserede.

Maden skal bestilles inden kl. 9.30.
Send en mail til skolen på:
egebjergskole@odsherred.dk
eller ring på:
tlf. 59 32 83 16

Kantinen sælger mad fra kl. 11 til 11.15. 
Derefter kan maden nydes i aulaen så 
længe man har lyst.

Vi håber på stor opbakning til vores nye 
initiativ. Det vil være dejligt, at kunne 
glæde andre sjæle med Toves gode mad.

Venlig hilsen 
Egebjerg skole

Frokosttilbud
Velkommen i skolens kantine

Menu
Menu 1: 1 stk. kyllingebryst, en grovbolle og 1 glas råkostMenu 2:           2 frikadeller, en grovbolle og 1 

glas råkost
Menu 3:Lasagne, en grovbolle og 1 glas råkost

Menu 4:Kødsovs med brune ris, en grovbolle og 1 glas råkost
Prisen for voksne er 25 kr.



Medtræner på Cross gym?
Familiegymnastik under åben himmelDen 1. april opstarter idræts-

foreningen et Cross Gym hold 
som er et familiehold. Holdet 
kræver mindst 3 voksne trænere. 
Vi har allerede 2 trænere men 
mangler 1 til 2 trænere mere. 

Holdet kommer til at være et 
udendørshold der træner indtil 
den 30. juni, så det er 3 måneder. 

Hvis du har lyst til at prøve 
kræfter med træneropgaven, 
og har lyst til at være med til at 
sætte rammer og tidspunkt for 
træningen, så meld ind allerede 
idag til Louise 30 83 70 65. 

Mange sportslige hilsner fra 
Egebjerg Idrætsforening.

Vil du være



Læseklub -På demokrateket
Siden foråret 2012 har der ek-
sisteret en læseklub i Egebjerg, 
der mødes på demokrateket den 
sidste mandag i hver måned kl. 19

Vi er en skøn blanding af mænd 
og kvinder i alle aldre, og vi læser 
et bredt udvalg af både dansk og 
udenlandsk litteratur som vi i fæl-
lesskab udvælger. 

Vores snakke om bøgerne former 
sig efter dét vi hver især har 
hæftet os ved, så vi kommer tit 
vidt omkring!

Kan du lide at læse skønlitteratur 
vil vi meget gerne have dig med i 
klubben. Næste møde er mandag 
den 28. januar hvor vi skal tale 
om ”Undtagelsen” af Christian 
Jungersen. Her får man så udlev-
eret næste måneds bog. 

Er du blevet nysgerrig? -Så mød 
op på dagen eller henvend dig til 
Helle V. Petersen
tlf: 33 22 86 58.



Dagplejen i Egebjerg holder fastelavnsfest for 
dagplejebørn og deres forældre

Onsdag d. 6. februar 2013 
i Juniorklubben kl. 9 til 11

Vi håber at børnene, og gerne også de voksne 
kommer udklædte, og hjælper med at gøre for-
middagen hyggelig

Vi starter med tøndeslagning, som er udendørs
 – så husk godt varmt tøj.
Herefter går vi ind og får en kop kaffe/te mm

Med venlig hilsen dagplejerne

Fastelavnsfest
 

Så er det tid til dagplejernes



Denne egestolpe er skrevet af 
den nyvalgte bylaugsformand, 
Morten Hylleberg.

Egebjerg og Omegns Bylaug er 
en realitet. Nu har vi endnu en 
tovholder for hele vores område. 
Og tovet er langt, så der er plads 
til at alle kan trække! – men det 
bliver også nødvendigt, for der er 
nok at tage fat på.

Vi skal i fællesskab sørge for 
at forankre og udvikle vores 
lokalsamfund, så det bliver et 
sted, der er attraktivt at flytte til, 
et sted, man bare må besøge og i 
særdeleshed et sted, hvor der er 
dejligt at bo.

Lige nu er ideerne og ambitionerne 
på vores områdes vegne tårnhøje, 
og det er vigtigt. Uden visioner, 
drømme og ideer når vi ingen 
vegne, men vi skal være opmærk-
somme på, at store forhåbninger 
kan medføre store skuffelser.

Derfor skal vi tænke os rigtig godt 
om. Vi skal prioritere opgaverne, 
så vi ikke får sat flere skibe i søen, 
end vi kan sejle i land. Det betyder 
ikke nødvendigvis, at vi skal forkaste 
ideer, men det betyder, at vi skal 
vælge, i hvilken rækkefølge vi realis-
erer dem. 

 ... Fortsættes på næste side

EgestolpenEgestolpen



... Fortsat
Her kommer bylauget til at spille 
en væsentlig rolle. En rolle som 
vi kun kan slippe godt fra, hvis vi 
foretager de valg, der er stemning 
for i vores område. Derfor er det 
rigtig vigtigt, at du giver din men-
ing til kende overfor dit bylaug.

Herudover er det afgørende, at 
alle bidrager på hver deres måde. 
Og alle bidrag er vigtige - små 
som store. Frivilligt arbejde skal 
være sjovt og jo flere vi er jo sjo-
vere bliver det.

Det er fællesskabet og glæden 
ved at løse opgaver i fællesskab 
der skal være omdrejningspunktet 

i arbejdet fremover. Så spørg ikke, 
hvad dit lokalsamfund kan gøre 
for dig, men hvad du kan gøre for 
dit lokalsamfund :-)

Med den indstilling vil vi uden 
tvivl komme til at opleve, at vores 
lokalsamfund om en årrække kan 
gøre rigtig meget for os, ligesom 
vi vil komme til at opleve, at hver 
gang vi gør noget for vores om-
råde, så gør vi også noget for os 
selv. Både på det fysiske plan, 
men uden tvivl også for vores 
identitetsfølelse og vores stolthed 
over, at være en del af Egebjerg 
og Omegn.
      Bedste hilsner Morten

Slid men vid – Ting Tar Tid. 
Så tab ikke modet, 
selvom ting ikke flasker sig,
som du havde troet.
   (Piet Hein)
 

 
 

EgestolpenEgestolpen



TOVHOLDERLISTEN 
Har du ideer, spørgsmål eller bare lyst til at være med, så kan du her få en fornemmelse af, hvem du kan snakke med.

Velkomst team for tilflyttere – Didde Dich tlf. 59 32 84 66/40 83 73 35 mail: didde@boesserup.dk  
Andelsforening – Erling Skaale   tlf. 53 68 70 29     mail: erling@skaale.dk
Ny bosætning – Helle Petersen   tlf. 33 22 86 58     mail: spunken9@vip.cybercity.dk
Energiby – Helle Petersen   tlf. 33 22 86 58,    mail: spunken9@vip.cybercity.dk
Energilegeplads – Lars Levin Andersen tlf. 33 22 86 58     mail: larslevinandersen@gmail.com 
Energimesse – Peter Bendixen  tlf. 24 42 29 54     mail: peter_bendixen@yahoo.dk
Køkkenhave – Jørgen og Bente  tlf. 59 32 90 50     mail: jorgengramdavidsen@gmail.com 
Byfest 2013 – Maria Lindhardt  tlf. 21 42 41 27     mail: mariavolf@hotmail.com 
Hjemmeside – Heidi Hansen   tlf. 44 26 17 09     mail: h.s.hansen@hotmail.com
Digital infrastruktur – Henrik Frisenette-Fich tlf. 59 32 95 61    mail: henrik@taglines.dk
Cafe – Maria Lindhardt    tlf. 21 42 41 27    mail: mariavolf@hotmail.com
Vandrehjem – Birgit Jensen  tlf. 22 15 54 51    mail: valodea@webspeed.dk 
Børneteaterfestival – Jesper Lindemann  tlf. 44 26 17 09/21 74 16 08  mail: jesperlindemann@hotmail.com
Musikarrangementer i forsamlingshuset - Villy Kongeskov Klausen   tlf. 29 32 46 21
Byttering – Poula Line Schmidt  tlf. 50 51 15 52    mail: hyldemor@yahoo.dk
Udvikle turismen – Mette Petersen  tlf. 21 86 29 44    mail: mettepet@friogfro.dk
Kløverstier – Jørgen Stoltz   tlf. 20 48 89 16    mail: silvadanica@msn.com 
Cykelstier – Morten Hylleberg  tlf. 299 399 30   mail: morten@hylleberg.info
Egebladet - Hanne Lerstrup Pedersen tlf. 21 49 72 69   mail: Egebladet@egebjergonline.dk
Fællesspisninger for hele Egebjerg og omegn  ? Her mangler vi en tovholder !
Hvis der er fejl eller mangler på listen eller du gerne vil være tovholder på andre gode ideer, så ring til Morten Hylleberg, tlf. 
29939930.  



Husk at 
 sprede Egebladet
- Nu er vi oppe på 190 emailadresser, 

 vi skal have mange flere :-)

Venlig hilsen redaktionen


