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             Invita  on  l første spades  k 

  - med borgmester, øl og pølser

I anledning af at vi endelig skal i gang med at etablere vores allesammens Nærvarme 

inviteres alle interesserede  l en fælles fejring af første spades  k. 

Thomas Adelskov taler og du kan s  lle spørgsmål  l projektet, se rørene, varmeveksleren, 

gravemaskinerne og snakke med entreprenørerne samt bestyrelsen. ALLE er velkomne.

ONSDAG DEN 28. MARTS KL. 12.00

ved Egebjerg Forsamlingshus

Der bliver serveret lokale grillpølser samt en vand eller øl.



Praktisk Information om Praktisk Information om 

NærvarmearbejdetNærvarmearbejdet

Arbejdet igangsæ  es i uge 11 
og vil starte op på Gelstrupvej, 
Bakkevej, Boligvej og Engvang.

Nærmere  dsplan for hele 
projektet vil blive lagt op på 
Egebjerg Online snarest muligt.

De enkelte ejendomme vil blive 
kontaktet af entreprenørfi r-
maet HMN A/S ca. 2 dage før 
arbejdet med nedgravning af 
s  kledninger ind  l jeres hus 
påbegyndes.

Fra uge 13 vil der sidde en 
repræsentant fra bestyrelsen i 
Egebjerg Iværksæ  erhus hver 
onsdag mellem 9-10.30, hvor 
der kan s  lles spørgsmål i 
forbindelse med projektet.

...at der er mulighed for  lskud når du omlæg-
ger din energiforsyning. Se mere info på 
h  p://www.egebjergonline.com/naervarme 
klik på punktet  ”Energibesparelser”.

Husk



Billig TilmeldingBillig Tilmelding
-Lidt endnu...-Lidt endnu...

3000 kr. plus moms er prisen for at 
komme med i Nærvarmen nu. 

Det  lbud er gældende ind  l grave-
maskinerne har påbegyndt gravear-bej-
det udenfor din ejendom.

Here  er koster det den 
fak  ske omkostning som vi anslår  l at 
være mellem 30.000 – 40.000 kr. 

Kontakt bestyrelsen for  lmelding på 
telefon 299 399 30 eller 
mail: info@egebjergnærvarme.dk



Badebroen ved 
Unnerud er et af de 
gode steder de lokale 
mødes om sommeren. 

Og så er det en af de 
mange  ng vi allesam-
men kan nyde fordi 
der er nogen der gør 
et stykke arbejde.

Hvert år opsæ  es 
broen af brolauget, 
der sørger for også 
at hygge sig i den 
forbindelse. Her er en 
besked fra brolauget:

Badebroen i Badebroen i 
UnnerudUnnerud

Det er nu  d  l at få sat badebroen i 
Unnerud op her 2018 og brolauget har 
været ramt af mandefald.

...Så hvis nogen har mulighed for at 
trække i vaders eller våddragt  - eller bare 
give en hånd på land vil det være fantas-
 sk.

Har du lyst  l at give en hjælpende hånd 
- så ring  l mig eller mød op på Unnerød 
strand, så fordeler vi arbejdet.

Med venlig hilsen
Torben Møller, 40 16 87 43
og Unnerud Brolaug.

Opsætning fr edag den 6. april kl.15.



Egebjerg Event a  older 
igen i år, deres og vores 
fantas  ske gra  s arran-
gement på toppen af 
Egebjerg. Læs her hvad de 
skriver:

I år er det 4. år vi holder 
vores arrangement og i år 
sker der en dras  sk foran-
dring.

Vi har i år nemlig valgt at 
takke pænt nej  l at være 
en del af Danmark De-
jligst med Rasmus Nøhr i 
spidsen. 

Vi holder stadig rig  gt 
meget af Rasmus og staben 
omkring DKD og vi er meget 
taknemmelige for de oplev-
elser, vi har været sammen 
om at skabe for og med alle 
jer. 

Vi ser det heller ikke som 
usandsynligt, at vi en dag 
igen måske kan etablere 
et samarbejde, når DKD 
har fået strømlinet deres 
koncept. Så tak for alt her 
fra Egebjerg.

I stedet har vi valgt at ar-
rangere alt selv.

Dagen bliver fuldstændig 
som den plejer, med 
masser af lokal mad, 
masser af ak  viter for 
børn og selvfølgelig en dag 
fyldt med en masse gra  s 
musik.

Hovednavnet er også 
booket. Vi har ganske 
enkelt gjort et scoop, da 
selveste Tøsedrengene 
og Ray De Ohh kommer, i 
form af forsangerinderne 

Sommerfest i EgebjergSommerfest i Egebjerg
Lørdag den 9. juni ved Kirken

Anne Dorthe Michelsen 
og Maria Bramsen. De 
kommer og spiller alle 
deres kæmpe hits.

Så kom og vær med  l et 
brag af en fest.

Entreen koster stadig et 
stort rundt 0 og overskud-
det går  l lokalsamfun-
det, så der er ikke nogen 
undskyldning for ikke at 
komme og hygge sig her i 
Egebjerg

Mvh



Egebjerg Tennisklub åbner for 
2018-sæsonen med standerhejsning.

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 sæ-
sonen.

Der vil igen i år blive BØRNETENNIS og 
igen i år med Lisa som primus motor. Se 
andet steds i Egebladet herom. 

Standerhejsning Standerhejsning 
i Egebjerg Tennisklubi Egebjerg Tennisklub

Vi vil også prøve med nogle HYG-IND-a  en-
er, hvor de voksne medlemmer kan mødes 
og spille med andre medlemmer, så der 
forhåbentlig kan dannes nogle bekendtska-
ber og nye spillepartnerskaber.

HUSK, at der først kan spilles på banerne, 
når kon  ngentet er betalt, dvs. indbetalt 
på klubbens konto i Sparekassen Sjælland, 
konto nr.: 0539  0001001525. 
HUSK navn på overførslen!

Kon  ngentet udgør:
125 kr. årligt for juniores og pensionister
350 kr. for voksne 
– formentlig Danmarks billigste!

Vel mødt  l en forhåbentlig god sæson!
Bestyrelsen

Lørdag den 21. april kl.10.30



Undervisningen er gra  s, men man 
skal melde sig ind i klubben for at 
kunne deltage.  Man kan dog få to 
prøvegange uden at være medlem.
Alle er velkomne.

Nærmere oplysninger og  lmelding 
hos Lisa på 22 61 33 77 
eller hos vor formand Leif på 
50 91 87 27.

     Venlig hilsen
     Lisa Von Schmalensee 
     Magnússon
     og Egebjerg Tennisklub

Så er tennisskolen klar igen - og vi 
har en lille fornyelse på program-
met i år, nemlig SKUMTENNIS 

Skumbolden er stor og let. Det 
betyder at de børn, som har lidt 
svært ved at reagere på de hur  ge 
og hårde “almindelige” bolde, 
(hvilket man jo i følge sagens 
natur har, når man er begynder), 
nu får rig mulighed for at kunne 
komme  l  både at ramme bolden 
og få styr på den.  

Voksne begyndere, som synes, 
at det er svært at få helt styr på 
bolden, er også velkomne. 

Det er smaddersjovt, alle kan 
være med, og man bruger fuld-
stændig de samme teknikker som 
når man spiller med almindelige 
tennisbolde. 

Tennisskole for børn Tennisskole for børn 
og begyndere!og begyndere!

Blot går det hele lidt langsom-
mere, sådan at man bedre kan nå 
at reagere.  Det er Lisa der står for 
skumtennissen.

Gudmundur tager sig af de lidt 
mere trænede større børn, som vil 
kunne lære de sværere slag som 
f.eks. stopbolde  og slice, så man 
kan få spin på, og vor formand Leif 
tager sig af de ældste samt voksne 
over skumtennisniveauet.

Bestyrelsesmedlemmerne Peter, 
Kathe og Anders træder  l, når der 
er brug for det.
I princippet er der tennisskole hver 
onsdag hele sommeren, men tjek 
lige i facebookgruppen  EGEBJERG 
TENNISKLUB for eventuelle afl ys-
ninger grundet regnvejr eller andet.

Onsdage kl.16. fr a den 2. maj og fr em.



EGEBJERG Lokal Lokal 
eft ermiddag ieft ermiddag i  

Onsdag den 28. marts 
kl.14.-18.

10% på mange varer



E  er års forberedelse er vi nu 
klar  l den prak  ske fase hvor 
kløvers  erne skal etableres.

Kløvers  projektet går ud på at 
etablere 4 s  er omkring Egeb-
jerg. En s   i byen og en  l hen-
holdsvis Stokkebjerg, Ulkerup og 
Kongsøre skovene. 

Et af formålene med s  erne er 
at åbne op for bedre adgang  l 
naturen i vores nærområde. Der 
er mange landmænd og lods-
ejere som har givet adgang  l 
spændende s  forløb i det åbne 
land. 

Målet er at kunne indvie s  erne 
i juni måned. - For at det skal 
kunne lykkes har vi brug for at 
lave arbejdsgrupper som påtager 
sig dele af opgaverne.

Det drejer sig blandt andet om 
følgende:
- Sæ  e pæle i jorden 
- Skaff e entreprenør assistance 
hvor der er kabler i jorden
- Sæ  e skilte på pæle og stænger 
- Skrive folder om ruterne 

Opråb  l Opråb  l 
EgebjergEgebjerg    
...Giv en hånd med 
et ablering af kløverstier

- Lave informa  onstavle 
- Male stolper 
- Organisere arbejdsdage 
- Arrangere indvielse

Vi holder møde onsdag den 
4. april kl. 19.-21. i Fri og 
Fro’s nye fælleshus. Her in-
formerer vi om projektet. 

Planen er så at vi i fællesskab 
deler opgaverne op  l små ar-
bejdsgrupper som påtager sig 
ansvaret for udførelsen.

Nu er det Nu.
Mød op den 4 april og vær med  l 
at gøre naturen omkring Egebjerg 
mere  lgængelig og mød andre 
interesserede. 

ALLE er velkomne og alle kræ  er 
kan bruges.
Vi glæder os  l at realisere kløver-
s  erne sammen med jer :-) 

De bedste hilsner
Lisbeth, Peter, Sander 
og Kløvers  gruppen



GF i Egebjerg GF i Egebjerg 
& Omegns Bylaug& Omegns Bylaug

Tak
Tak for en god generalforsamling i 
Egebjerg og Omegns Bylaug.

Du kan fi nde referatet på 
www. Egebjergonline.com.

V.h. Lena Faurschou og det nye laug.



ÅrsregnskabÅrsregnskab  
for Egebj erg og Omegns Bylaug



EgebjerghistorierEgebjerghistorier
...Denne gang om Agnet e Nielsen
Vi er Margrethe og Katrine. Jeg, 
Margrethe er 10 år og jeg, Katrine 
er 12 år. Vi har været ude og be-
søge Agnethe Nielsen på 
Næbbevej. 

Hun fortalte os en historie om da 
hun var barn, hun er født under 2. 
verdens krig. Agnethe har boet i 
Egebjerg hele sin liv.

Hendes mand har hun næsten 
kendt hele sit liv. Hun boede 
på en gård med sin far, mor og 
storesøster, der var 13 år ældre. 
De havde en ung pige i huset. 

Man kunne ikke købe benzin under 
krigen. Og under krigen fi k man 
ra  oneringsmærker.

Når det var jul og de skulle  l 
Nykøbing med hestevognen, skulle 
hestene staldes op, når de skulle 
ind og købe julegaver. 

Der var 12 steder i Nykøbing 
man kunne de  e. Når hestene 
stod i stalden fi k de en mule-
pose på. 

Agnethe var ikke i bad før hun 
blev konfi rmeret. Kun om som-
meren i havet, ellers vaskede 
hun sig bare, med en vaskeklud 
og med vand i en balje. Det 
kaldes etagevask.

Agnethe syntes ikke at hun 
oplevede så meget i sin barn-
dom. Da Agnethe fi k arbejde 
som ung pige i huset, vaskede 
hun 36 gulve og rig  g mange 
vinduer, hver uge. 

Når de havde en gris, skulle 
den slagtes. Det gjorde de selv. 
Agnethe kunne godt lide at 
vende tarme. Og lave blod-
pølse, spegepølse, fl æskesteg 
og fl æskesvær, alt der har med 
grise at gøre. 

To gange om ugen kom bager-
heste-vognen, med brød og 
nogle gange kage. Der kørte 
også en fi skemand rundt, med 
fi sk, for det kunne man ikke 
købe i bu  kkerne. Ostemanden 
kørte også rundt, men det var 
først da man igen kunne købe 
benzin. 

Da Agnethe var barn, og når de 
havde været rig  g gode  l at 
hjælpe  l, så kom de ind i stuen 
og fi k fedtemader med salt det 
kunne hun godt lide. ”Vidste I 
at det bedste krydderi er sult?”, 
det fortalte hun os. 

Agnethe og hendes mand, har 
været med  l 17 guldbryllupper 
og 3 diamantbryllupper. 

Det var spændende at høre 
Agnethe fortælle. 

Hilsen 
Margrethe Bøe Møllegaard 
Jensen 
og Katrine Søndergaard Gandrup



Kom  l forårskoncert med vores 
berømte Egebjergkor.

Egebjergkoret vil berige os med deres 
sang under kyndig ledelse at Anna 
Karina Berg. 

Der vil blive serveret et koldt glas 
hvidvin i sideskibet e  er
koncerten. 

Alle er velkomne!

Venlig hilsen
Egebjerg Kirke

Torsdag 19. april 
kl.19.30 i kirken

ForårskoncertForårskoncert



Oplev fotograf og sækkepibespiller 
Palle H.A. Ankerstjerne Schjerning der med egne ord 
giver:
”Et musikalsk foredrag om mit liv som sækkepibespiller. 
Jeg fortæller om de mange sjove oplevelser som dansk 
”sko  e”– krydret med spil på sækkepiben og et lysbilled-
show”.

Søndagscaféen indledes med gudstjeneste i kirken.

Venlig hilsen
Egebjerg Kirke

Søndagscafe søndag den 8. april 
kl 14. i kirken

Mit liv med sækkepibenMit liv med sækkepiben



Så er det  d  l forårsoprydning og markedsdag 
på skolen - igen i år med cirkus hvor alle børn 
deltager.

Flere informa  oner følger når vi nærmer os. 
Ind  l videre sæt en godt kryds i kalenderen.

Vi glæder os  l at se jer.
Hilsen Trivselsgruppen, Børnehaven og Skolen.  

MarkedsdagMarkedsdag            
Lørdag den 26. maj fr a kl.10.-14.Lørdag den 26. maj fr a kl.10.-14.  



60’er dansefest60’er dansefest
Lørdag den 12. maj kl.18.30 i Forsamlingshuset 

Menu

Velkomstdrink

Ananasring med hønsesalat

Buff et med:
Krydret kalvecuve  e’
Kold kyllingefi let 
  - med sød chilisauce og mango
BBQmarineret nakkefi let
Kyllingesalat 
  - med bacon og soltørrede tomater
Bagt kartoff el med baconfyld
Kold kartoff elsalat
Blandet salat 
  - med pasta og nøddeknas

Kaff e med lidt sødt

Forsamlingshusets Venner holde sommer-
fest i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus.

Vi serverer mad fra  den og Oldfi ngers 
spiller den gode musik fra dengang.

Prisen er 295,- kr. pr. person.

Bindende  lmelding  l:
Torben på tlf. 21 57 30 64 
mail: tmongaard@gmail.com
eller Lars på tlf.: 21 92 18 57 
mail: lachris032@gmail.com

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

hilsen Forsamlingshusets Venner



Demokrateket Demokrateket 
Sommerferie i datastuen

Datastuen holder sommerferie
 
e  er lek  onen onsdag den 18. april.

- og starter op igen 
onsdag den 22. august kl. 09.30 

Vi ses e  er ferien.



Børneandagt,
korsang og spisning

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 & Velkoms  eam 
Lena Faurschou
tlf. 53 87 87 47 
egebjergbylaug@gmail.com

Egebjerg Bogby & bosætning
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

Fabeldyrsprojekt
Nanna Foss
tlf. 26 66 34 14
kontakt@nannafoss.dk

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

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. 21 49 72 69
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.

Får du lyst  l at give et økonomisk bidrag  l 
bylaugsarbejdet er kontonummeret her: 
reg.nr. 0537 konto nr. 549762

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

Egebjerg-Event
Lars Schønning
tlf. 20 99 57 78
chicagoboots@hotmail.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 

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

Egebjerg Kirkes Menighedsråd
Per Kragh
tlf. 25 10 77 09
perselv@gmail.com

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

Egebj erg Egebj erg 
på Nett  et 

Egebjerghalvøen
egebjergonline.com

Turis  nforma  on
visitegebjerg.dk

Kirken
egebjergkirke.dk

Skolen
nordskolen.odsherred.dk

Idrætsforeningen
egebjergif.dk

Iværksæ  erhuset
itv.odsherred.dk

Kultur- og Forsamlingshuset
egebjerg-forsamlingshus.dk



Elevrådsarbejde

 
Deadline for majbladet 

er den 20. april


