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Odsherred Bibliotek og Kulturhuse samt 
Egebjerg Kultur - og Forsamlingshus invi-
terer  l teaterfores  lling og borgermøde, 
hvor byens borgere får mulighed for at 
diskutere, hvordan vi bedst udvikler kultur-
 lbuddene i vores område.

Skal vi invitere Jesper Stein  l forfat-
tera  en, eller arrangere koncert med 
Marie Frank? Skal der samtalesaloner på 
programmet – eller en fores  lling med et 
børneteater?

Egebjerg Kultur - og Forsamlingshus, og 
Egebjerg Demokratek er to ins  tu  oner 
der rummer mange muligheder, og borger-
mødet giver mulighed for at diskutere, 
hvordan vi bedst udny  er rummene og 
skaber sjove, interessante, hyggelige og 
spændende kulturoplevelser.

A  enen starter med en 
smagsprøve på nogle af 
Odsherred Teaters fores  llinger, 
og here  er er der debat, styret af 
kulturformidler Me  e Mathiasen. 

Læs meget mere på 
www.odsbib.dk

Venlig hilsen

Egebjerg Kultur- 
og Forsamlingshus &

Kultur i Egebjerg!Kultur i Egebjerg!
Teater og borger-visions-møde 
tirsdag den 24. april kl. 19.-21. i Egebj erg Kultur- og Forsamlingshus

-Hvad 
ønsker 
du dig?



Praktisk Information om Praktisk Information om 

NærvarmearbejdetNærvarmearbejdet

BESKED FRA MOVIA!

Busstoppestedet ved skolen lukkes 
midler  digt og fl y  es  l Brugsen, hvor-
fra bussen vil køre i begge retninger.

De  e sker på grund af vejarbejdet i 
forbindelse med etablering af 
nærvarmen.

Movia sørger for at sæ  e skilte op 
vedrørende de  e, ligesom der gives 
besked på skoleintra, når det igen er 
muligt at tage bussen  l/fra skolen.

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 gravearbej-
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

Årets generalforsamling blev a  oldt som 
annonceret. Du kan inden længe læse 
referat fra mødet samt bestyrelsens be-
retning på ege-bjergonline.com

Du kan også se  dsplanen for gravearbej-
det på hjemmesiden. 

Venllig hilsen bestyrelsen



Egebjerg Event a  older igen i år, deres og vores 
fantas  ske gra  s arrangement på toppen af Egebjerg.  
Vanen tro bæres arrangementet af mange fantas  ske 
frivillige.

Kom og hør mere om at være frivillig  l sommerfesten i 
Egebjerg. - Og hvis du har  d kan du blive hængende  l 
kulturborgermøde med teater bage  er.

Vi ses 
Venlig hilsen 

Sommerfest i EgebjergSommerfest i Egebjerg

FrivilligmødeFrivilligmøde
Tirsdag den 24. april kl.18.
  i Forsamlingshuset 



I januar nedsa  e bylauget en internet-
gruppe, der arbejder på at få bedre inter-
net på hele halvøen.

Vi har været i dialog med Fibia, der leverer 
fi bernet i Egebjerg og Strandhusene og er 
fak  sk blevet overhalet indenom.

Fibia har nemlig beslu  et at trække 
fi bernet i de forholdsvis tæ  e sommerhus-
bebyggelser, og vil i den forbindelse gerne 
 lbyde net  l Bøsserup og Unnerud, der 

ligger på vejen derhen.

Tillykke  l Bøsserup Tillykke  l Bøsserup 
og Unnerudog Unnerud

Det glæder vi os over. Jo fl ere vi får på 
fi berne  et, des bedre båndbredde er der  l 
dem der stadig må nøjes med internet via 
telefonkablet.
Bor du i Bøsserup eller Unnerud kan du 
melde dig  l her:
h  p://www.fi bia.dk/privat/subsites/fi berbyer/boesserup-4500/

Internetgruppen arbejder videre. Vi ved af 
erfaring fra Egebjerg og Strandhusene, at jo 
større opbakning vi kan mønstre i et område, 
des større er chancerne for at Fibia vil lægge 
net ud. 

- Fibernet  på vej

Det kræver en hel del ringen på døre og 
kaff edrikning hos naboerne at få  lsagn 
nok, så vi vil meget gerne være fl ere i 
gruppen. 

Har du lyst  l at være med så henvend dig 
 l mig på tlf. 53 87 87 47  

eller mail: egebjergbylaug@gmail.com

Venlig hilsen 
Lena Faurschou
og internetgruppen



Landsbymakeover er en konkurrence 
som Odsherred Kommune står for.

Idéen er at man planlægger og 
præsenterer et projekt som frivillige 
i landsbyen skal udføre.

Der bliver så udvalgt 5 fi nalister, som 
hver især får lov at udføre deres pro-
jekt. Til det formål får man 25.000,-. 

Det er denne fi nale, som både Un-
nerud og Egebjerg har kvalifi ceret 
sig  l.

I Unnerud vil en gruppe frivillige i 
samarbejde med Naturstyrelsen 
gøre en indsats for at afdække sten-
diger, renovere den gamle brand-

Tillykke  l Unnerud Tillykke  l Unnerud 
og Egebjergog Egebjerg

sta  on, og opsæ  e formidlingsskilte 
om Unneruds historie samt plante 
allétræer.

I Egebjerg er planen at frems  lle ju-
leudsmykning  l hele halvøen

Projektet bliver vurderet  både i 
forhold  l resultatet og i høj grad også 
i forhold  l, hvad samarbejdet har 
gjort ved byens fællesskab.

Vi glæder os  l at se, hvad der sker. 
Rig  g god fornøjelse  l alle.

Egebj erghalvøen har i år hele to deltagere med i landsbymakeover



Tradi  onen tro starter Landsbymakeover med en 
præsenta  onsa  en for fi nalisterne, hvor hver landsby 
også præsenterer en kage der fortæller om projektet.

Landsbyen med den mest fortællende og fl o  e kage 
vinder 5000,- . 

Makeover-kagerMakeover-kager
- Flott  e værker blev præsenteret  på makeover introaft en

- Og vinderen blev Unnerud, der med en fantas  sk 
stendigekage lå fl ot i feltet med både fortælling og smag.

Egebjergs kage var lavet i samarbejde med børn fra 
Egebjerg skole og børnehave. Den blev præsenteret sam-
men med tanker om den kommende julepynt. 

Er det for  dligt at glæde sig  l jul?



Hygg e, nytt e og mere endnu Hygg e, nytt e og mere endnu 

Vil du være bes øgsleder ?

Besøgstjenesten i Røde Kors i Trundholm 
dækker et stort område. Derfor søger vi en 
ekstra besøgsleder  l området Egebjerg, Vig, 
Asmindrup. 

Besøgslederen modtager henvendelser fra 
borgere, der ønsker en besøgsven, fi nder/
vælger den re  e frivillige og introducerer dem 
for hinanden. 

Du får kørselsgodtgørelse og telefon, gra  s kur-
ser,  lbud om andre arrangementer -og glæde!

Ring  l besøgsleder Inger Justesen på 
tlf.: 61 85 51 39 og få mere at vide.

Venlig hilsen 
Røde kors



De fantas  ske fi re De fantas  ske fi re     

...Arbejdet  med ...Arbejdet  med 
kløverstierne bliv-kløverstierne bliv-
er sy nligt!er sy nligt!

Det drejer sig blandt andet om:
- Sæ  e pæle i jorden 
- Sæ  e skilte på pæle og stænger 
- Skrive folder om ruterne 
- Lave informa  onstavle  
- Arrangere indvielse mm

Vi er i gang, men du kan stadig nå 
at være med. Kom  l næste møde 
på mandag den 23. kl. 19. hos 
Lisbeth (Lestrup Fodersalg). ...Eller 
ring og giv os et praj om hvilke 
opgaver du gerne vil sæ  es på.

Vi glæder os  l at realisere kløver-
s  erne sammen med jer :-) 

De bedste hilsner
Lisbeth, Peter, Sander 

og Kløvers  gruppen

E  er års forberedelse er vi nu i 
den prak  ske fase, hvor kløver-
s  erne bliver etableret.

Måske har du bemærket at der 
er sat nye pæle op i landskabet. 
Det er kløvers  gruppen der 
arbejder. 

Kløvers  projektet etablerer 4 
s  er omkring Egebjerg. En s   
i byen og en  l henholdsvis 
Stokkebjerg, Ulkerup og Kongs-
øre skovene. 

Målet er at kunne indvie s  erne 
i starten af juni, men inden da er 
der stadig et stykke vej der skal 
gås.



Lørdag den 23. juni arrangerer Bylauget 
igen i år Skt. Hans på Sandskredet.

Vi starter kl. 18. Bålet tændes kl. 19.30. Kom som 
du er - eller med en madkurv under armen. 

Håber vi ses! 
Venlig hilsen 
Egebjerg og Omegns Bylaug

Sankt Hans Sankt Hans 
ved Sandskredet ved Sandskredet 



Nu har Underværkerpuljen voteret og iværk-
sæ  erhuset kom desværre ikke med. Det skal 
nu ikke forhindre os i at arbejde videre med 
sagen.

Vi var glade for al den opbakning vi fi k. 
- I løbet af få dage havde vi, over al for-
ventning, fået 561 stø  eklik, og 80 fl o  e 
kommentarer. Det bekræ  er os i at huset er 
en grundlæggende god idé.

Huset har p.t. cirka 10 faste brugere og nogle 
fugle på taget;) Udfordringen er nu at fi nde 
ressourcerne  l at overtage bygningen og  l 
den istandsæ  else af huset, som det trænger 
 l.

I hører nærmere og skulle DU have  d og 
lyst  l at gi en hånd  med lidt af hvert så giv 
endelig lyd på 299 399 30.  

Venlig hilsen 
Iværksæ  erhuset ...Nogle af husets brugere

Iværksætt erhuset  fi k afslag 
fr a Realdaniapulje



Lørdag den 26. maj 
fr a kl.10.-15. 

Så er det  d  l forårsopryd-
ning og markedsdag på sko-
len med det helt store cirkus. 
Alle er velkomne.

Hvis du vil have en stade-
plads  l 10 kr., skal der bare 
sendes en mail  l Anders på
anloh@odsherred.dk

Vi håber, at der er mange der 
har noget at sælge.

Hilsen Trivselsgruppen, 
Børnehaven og Skolen.  

Cirkus
Alle børn fra skolen og 
børnehaven er med 
i cirkusfores  llingen, 
som vises kl. 10.

Lopp er
Dere  er er der loppe-
marked med boder, 
rideture og hvad der el-
lers er nogen der fi nder 
på at sælge. 

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

MarkedsdaMarkedsdag g 
MedMed  Cirkus Cirkus         



Kirkens årlige bustur går i år  l Hundested. 
Vi skal med færgen fra Rørvig og vel an-
kommet i Hundested skal vi blandt andet 
se Knud Rasmussen’s hus 

Programmet bliver ca.
8.15 Afgang  l Rørvig Havn og Færge.
Gudstjeneste i Hundested Kirke
Mulighed for på egen hånd og regning at 
se Hundested Sandskulpturfes  val eller at 
nyde en is og havnelivet
Frokost (Inkluderet)
Foredrag og besøg i Knud Rasmussen’s hus
Hjemkomst ca. kl. 17.00

Søndag den 27. maj kl. 8.15
afgang fr a kirkens p-plads 

Udfl ugt  l HundestedUdfl ugt  l Hundested

Turen koster 225,- kr.

Tilmelding  l Michael Nissen, tlf. 59 32 81 99 
eller  l Yvonne Vejbæk, tlf. 21 45 89 56 
– senest 21. maj 2018.

Venlig hilsen
Egebjerg Kirke



Canto Novokoret er et blandet fi re-stem-
migt amatørkor med et bredt repertoire 
inden for klassisk, pop, rytmisk og jazz 
musik.

Med 30 år på bagen holder koret sig godt;
Koret har 35 medlemmer af blandede køn 
og trives med Thomas Lynnerup Jakobsen 
som musikalsk leder. 

Lørdag den 2. juni kl.16.30 i Kirken

Canto Novo koretCanto Novo koret

Korets vil synge et blandet repertoire, som 
vi glæder os  l at læne os  lbage og nyde. 
Koncerten er gra  s og alle er velkomne

Venlig hilsen
Egebjerg Kirke



Visit Egebj erg
Visit Egebjerg er tæt på at blive genoptrykt i en 
revideret udgave, vi regner med at være klar i 
maj. 

Sommerfes t
Vi er rig  g glade for at Egebjerg Event endnu 
en gang har  d og kræ  er  l at arrangere en 
koncert den 9. juni på byens kirkebakke. Vi 
glæder os allerede, så alle med  d og mulighed: 
BAK OP og husk at invitere familie, venner og 
bekendte  l en fantas  sk dag. 

Glædeligt forår  l alle
På Bylaugets vegne
Klaus og Lena

Nyt Bylaug

Vi har holdt generalforsamling, og det 
nye Bylaug er:

Formand   Lena Faurschou
næs  ormand  Maria Sørensen
Sekretær  Lene Hagstrøm
kasser   Kristoff er Hansen 

Menige medlemmer: 
Klaus Burrild 
Chris  an Jentzsch
Susan Bacca 

suppleanter: 
Jesper Adler
Agnete Nielsen
Ursula Rasch Schou

Bilagskontrollanter: 
Peter Hagelund og Kjeld Skovgaard

Bilagskontrollantsuppleant: 
Peder Villemoes Andersen. 

Sam  dig vil vi gerne sige tak for 
samarbejdet med Helle Petersen og 
Lars Christensen.

Fibernet 
Så har endnu et område fået mulighed for at 
få fi bernet. Bøsserup og Unnerud har samlet 
 lstrækkeligt med  lmeldinger, og i Bedre 

bredbånds-gruppen arbejder vi videre med 
bedre bredbånd  l hele Egebjerghalvøen, vores 
næste møde er den 26. april 2018, følg med på 
facebookgruppen Egebjerg i Odsherred. 

Julepynt
Juleudvalget og Unnerud har søgt i landsby-
makeoverpuljen og fået 25.000 kr. hver. Udval-
gene arbejder på højtryk, og første milepæl er 
kagekonkurrencen på Odden.  Læs mere andets 
steds i bladet.

Egebjerg og Omegns Egebjerg og Omegns 
BylaugBylaug

Nyt fr a 



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 Tilmelding
inden 1. maj



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 &Nærvarmen
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



Første spades  kFørste spades  k

 
Deadline for junibladet 

er den 20. maj


