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Forsamlingshuset a  older stort sommer-
bankospil med masser af både gaver og penge-
gaver.

Kom og få en god a  en onsdag den 16. juli kl. 19. 
i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus. Overskud-
det går  l renovering og vedligehold af huset.

Venlig hilsen 
Kultur- og Forsamlingshusets bestyrelse.

Onsdag den 16. juli kl.19. Onsdag den 16. juli kl.19. 

Egebjerg Forsamlingshus har ved seneste 

generalforsamling ski  et navn. Nu hedder vi...

Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus!
Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus!

Sommerbanko i Sommerbanko i 
Kultur- og Forsamlinghuseth

Nyt



Nyt i Egebj erg

Egebjerg Egebjerg 
CykeludlejningCykeludlejning

opstart 
den 1. juli 

2014

Oplev Egebjergområdet i et 
tempo hvor sjælen kommer 
med og pulsen op. - Fra en 
cykelsaddel.

Har du ikke selv en jernhest
eller mangler du en  l dine 
gæster, så prøv Torben 
Møngårds nye  ltag: 
Egebjerg cykeludlejning.

Cykeludlejningen kan fi ndes ved 
kultur- og forsamlingshuset på 
adressen: Ved kirken 4.

Henvendelse  l 
     Torben Møngaard  
     på tlf: 23 31 26 55 eller
     tmongaard@gmail.com        



  

Den gamle skolebygning i 
Egebjerg har over 100 år på 
bagen. I  dens løb har den 
været både skole, kur-
suscenter og børnehave. 

Nu banker en ny epoke på 
døren og denne gang skal 
bygningen nok engang danne 
rammen om læring, innova-
 on og kursusak  viteter. 

Huset bliver rammen om 
Odsherreds IT og Iværksæt-
terhus. Et hus, der  lbyder 
kontor, konference og kursus-
faciliteter  l enkeltpersoner, 
virksomheder, iværksæ  ere 
og andet god  olk, der mener 
at kunne drage ny  e af 
 lbuddet. 

Der bliver også et behandler 
rum i huset og haven vil 
med  den  blive udviklet  l 
en sansehave. Huset bliver 
forsynet med en 100/100 fi b-
erne  orbindelse og man kan 
leje sig ind på fl ere forskellige 
måder på markedsvilkår. 

Huset ejes af kommunen, men 
drives af Egebjerg Landsbyvirk-
somhed, der også forestår en 
væsentlig del af det arbejde 
der skal gøres for at huset 
bliver klar  l indfl ytning den 1. 
oktober. 

Hvis du har lyst  l at bidrage  l 
at huset kommer godt fra start 
er du meget velkommen. Der 
skal bruges kontorudstyr, AV 
udstyr, projektor, hårde hvide-
varer mm. Herudover skal der 
bruges en masse knofedt både 
i og udenfor huset frem mod 
åbningen;) 

Ring og hør nærmere hos: 
Eva Bløcher, tlf. 21 14 27 83 
eva.bloecher@gmail.com
eller 
Gry Nørgaard, tlf. 28 92 21 28 
gry.norgaard@gmail.com 

Venlig hilsen 
Egebjerg Landsbyvirksomhed

EG
EB

JE
RG

LAN
DSBYVIRKSOM

HED
ELV

Odsherred It- og Odsherred It- og 
Iværksæ  erhusIværksæ  erhus



Har du hørt om Odsherred Læser?   
 
2014-15 skal stå i læsningens tegn. Vi har 
et år  l at få læselysten  l at blomstre og 
skabe ideer.

I  løbet af det næste år er det meningen 
at du skal møde historier, bøger og læs-
ning overalt i kommunen, og vi har brug 
for alle, som vil være med  l at snakke om 
læsning og skabe læseglæde. Det er ikke 
et spørgsmål om hvad vi læser, men at vi 
læser og derved får oplevelser sammen eller 
alene. 

Odsherred er kendt for nærdemokra   og 
landsbyfællesskab. Til e  eråret starter 
konkurrencen om at bliver Odsherreds 
læselandsby. Her skal landsbyer og bolig-
kvarterer dyste mod hinanden for at blive 
årets læselandsby. 

Odsherr ed læserOdsherr ed læser
Den landsby, der læser fl est bøger pr. indbyg-
ger, og som laver de mest fantasifulde læsear-
rangementer, vinder endnu fl ere læseoplev-
elser af høj kvalitet. 

Hvordan måler vi så om læseak  viteten 
s  ger? Store iøjnefaldende læsebarometre 
placeres strategiske steder i de større byer og 
er Odsherred Læsers måleredskab på eff ekt 
og volumen. 

Det er meningen at de skal skabe opmærk-
somhed, øge mo  va  onen og skabe syn-
lighed. Derfor er det vig  gt, at alle fortæller 
Odsherred Læser, hvor meget der læses.
 
Læs mere på odsherredlæser.dk eller følg os 
på facebook eller instagram.

Venlig hilsen 
Odsherred biblioteker

“Når du har læst, 

så send en sms til 1220  

skriv Odsbib læs XX  

(XX= antal læste hist orier)”



Så er årets byforskønnelse forbi for denne 
gang. Med hjælp fra Finn Pedersen kom 
byens nye keramiske relief op at hænge. 
Det fores  ller en masse gode  ng fra 
vores halvø. Lige fra lommesten  l gåture 
og en god kop kaff e. Men vi har stadig et 
par gode  ng i vente.

Egebjergs menighedsråd planlægger at få 
stynet poppelhegnene på kirkebakken. og 
Lars Jespersen har sagt ja  l at fælde den 
store lind bag Brugsens P-plads. - Så bliver 
det spændende at se om vi kan se kirken 
nede fra byen i vinter. 

Haven foran det nye iværksæ  er hus er 
ved at blive trimmet, så bygningen kan ses 
fra vejen. 

Kunstner Mar  n Nybo, der har stået for 
arbejdet med relieff et har også lavet 
et par fi ne pullerter. - Et par små fugle-
lignende væsner der er ca. 50 cm høje. 
Det er planen at de kommer op i byen i 
løbet af sommeren.

Make-over-nytMake-over-nyt

Lommes tenstrolden

Egebj erg

Landbrug

Fodspor 

Hes t

Energilegepladsen

Lommes tenen

Kaff e med naboerne

...og mange fl ere mot iver



Energiklyngecenter Sjælland, der 
sorterer under RUC har udarbejdet er 
rapport om, hvordan såkaldte olie-
landsbyer på fornu  igvis kan gå fra 
brug af fossile brændsler  l vedvar-
ende energi. 

Egebjerg, der primært er en olieopvar-
met landsby - er blevet udpeget som 
et oplagt sted at foretage en sådan 
forandring og klyngecentret har med 
professor Tyge Kjær i spidsen ud-
arbejdet en rapport om, hvordan 
Egebjerg kan gennemgå den forandring 
på fornu  ig vis og med god økonomi 
for den enkelte. 

Forandringen baserer sig på at vi eta-
blerer et fælles kra  varmeværk et sted 
i byen og distribuerer varmen via rør 
der graves rundt  l byens huse. 

Fjernvarme i Egebjerg?Fjernvarme i Egebjerg?
-Ambitiøst fælles  projekt kan give billigere varme.

Varmen bliver billigst, 
hvis der etableres halmfyr i 
kombina  on med solfangere og en 
backup med enten fl isfyr eller 
kondenserende oliefyr. 

Økonomien i projektet hænger nøje 
sammen med, hvor mange af byens 
husstande, ins  tu  oner og 
virksomheder der ønsker at  lslu  e sig 
varmeværket. 

Det kræver som minimum en  ls-
lutning på 70 % og helst mere. Hvis vi 
kan mobilisere en  lslutning på f.eks. 
85 % vil kwh prisen blive 73 øre/kwh. 
70%  lslutning= 80 øre/kwh.

Der er ingen  lslutningsafgi  . 
Hele investeringen kan over 20 år 
afdrages via kwh prisen. Hvis man 
ønsker at få beregnet sin nuværende 
kwh pris er RUC folkene behjælpelige 
med det. 

Projektet sorterer under energilandsby-
gruppen og her er der brug for fl ere 
kræ  er, der kan være med  l at 
undersøge muligheden for at realisere 
projektet. 

Har du lyst  l at være med, - eller bare 
vide mere så kontakt tovholder. 
     Peter Bendixen, 
     tlf. 24 42 29 54



VesperVesper
Når klokkerne ringer ...
går de kristne  l gudstjeneste - i hvert fald 
om søndagen. Men klokkerne ringer også 
morgen og a  en i hverdagene, ikke for at 
ringe solen op eller ned – den står op og 
går ned, hvad
enten der ringes eller ej – men for at 
minde os om, at det er  d  l bøn. Til kir-
kens  debøn. 

En  debøn er en liturgisk andagt, baseret 
på salmerne i det gamle testamente, 
lovsangene i det nye testamente og læsnin-
ger fra andre steder i Bibelen.

Man kan sige at  debønnen er et klude-
tæppe, der er sammenstrikket af forskel-
lige bibelsteder, som derved kan få ny 
mening, f.eks. i forhold  l
 dspunktet, dagen (søndage, bods–, 

faste- og festdage) og  den (kirkeåret). Og 
i bogstavelig forstand er et kludetæppe jo 
en enkel måde at pynte et hus på. 

Men det pynter også på de kristnes og 
kirkens liv, idet det skaber en farverig 
og face  eret livsform i bønnens verden. 
Kludetæppet binder også hele den kristne 
kirke sammen i bøn, for den er brugt af 
kristne  l alle  der og i mange tradi  oner.

Derved får  debønnen bogstavelig
talt fl ere farver, idet mange af de nyere 
kristne kirker er meget bibelsk funderede 
og derfor genopdager  debønnen som en 
fordybelse i den
hellige skri   - hvad der i virkeligheden
ikke er noget nyt i! 

Således er  debønnen, selv et kludetæppe, 
en væsentlig kilde  l kristen enhed i al 
dens brogede mangfoldighed. Og en fan-
tas  sk ressource, idet kirkens enhed kun 
kan vokse frem
af den fælles bøn.

I klostrene var  debønnen det, der holdt 
sammen på fællesskabets
mangfoldighed og gav den åndelige enhed. 
Men man kan også bede  debøn i sin egen 
kirke sammen med
andre – eller hjemme alene med sig selv.

Prøv selv – man bliver a  ængig!
En vesper varer ca. en halv  me.

Venlig hilsen 
Benedikte Brisson, vikarierende præst

Onsdagene den 26. juni og den 30. juli Onsdagene den 26. juni og den 30. juli 
kl 18. i Egebj erg kirkekl 18. i Egebj erg kirke



-Velkomment tilskud til-Velkomment tilskud til

ForsamlingshusetForsamlingshuset
Gave fr a Odsherr eds Brandass  urance G/S FondGave fr a Odsherr eds Brandass  urance G/S Fond

Bestyrelsen for Egebjerg Kultur- 
og Forsamlingshus er meget 
glade for gaven. Bestyrelsen har 
en lang ønskeseddel for istand-
sæ  elser og forbedringer på 
bygningen, så beløbet vil blive 
anvendt på bedst mulig måde.

Odsherred Brandassurance er 
i dag en del af det lokale for-
sikringsselskab HF Forsikring 
med hovedsæde i Holbæk. 
Forsikringsselskabet har bevaret 
det lokale kontor i Vig, hvor 
assurandør Flemming Nielsen 
arbejder.

Bestyrelsen for Egebjerg Kultur- 
og Forsamlingshus har modtaget 
en gave fra Odsherreds Brandas-
surance G/S´ Fond på 20.000 kr.

Forsikringsselskabet Odsherred 
Brandassurance s   ede for år 
 lbage en fond, med det formål 

at donere penge  l lokale formål. 

Denne fond har igennem årene 
doneret mange penge  l lokale 
foreninger med videre. Fonden 
har denne gang ydet en gave på 
20.000 kr.  l Egebjerg Kultur- og 
Forsamlingshus. Formålet med 
dona  onen er at yde en hjælp  l 
generelle forbedringsudgi  er  på 
bygningen.

Formanden for Odsherreds Brandassurance G/S` Fond Knud Madsen 
og assurandør Flemming Nielsen sammen med formanden for 
Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus Karl O  o Nielsen og kasserer 
Jens Hagelund.



Også i skolen ser elevtallet for den kom-
mende 0. klasse fi nt ud. Der er p.t. 14 
elever  lmeldt, hvoraf en del er  lfl y  ere.
 
“Det er dejligt at høre, at det går godt 
for vores ins  tu  oner” siger Malene Friis 
Madsen, der er børnehaverepræsentant i 
skolen og børnehavens fællesbestyrelse. 
“Der er ingen tvivl om at det skyldes godt 
pædagogisk håndværk og et rummeligt, 
kærligt menneskesyn blandt alle ins  tu-
 onernes ansa  e.”

Formanden for Egebjerg og Omegns 
Bylaug, Morten Hylleberg, er enig. “Vi kan 
skabe opmærksomhed omkring ins  tu-
 onerne og byen, men det afgørende er 

at man kan fornemme at tonen er rar 
og børnene trygge, når man kommer på 
skolen. - Og så har den klare prioritering 
af udeundervisning skabt masser af god 
stemning og faglig stolthed på skolen, der i 
sidste ende kommer børnene  l gavn.”

Godt nyt fra Egebjerg Godt nyt fra Egebjerg Skole Skole 
og og BørnehaveBørnehave

“Vi synes det er utroligt posi  vt at udviklin-
gen ser ud  l at være vendt. Det hænger 
helt sikkert sammen med det fl o  e arbejde 
der bliver gjort i Egebjerg. Vi kan mærke at 
mulige  lfl y  ere, der kommer for at se på 
skolen og børnehaven har været inde på 
Egebjergs hjemmeside og valgt Egebjerg 
 l fordi her foregår så meget.”, bemærker 

Kirsten.

Det er fl o  e tal som kan mærkes og som 
der tages højde for. Der er nu mulighed for 
ekstra personale  mer og der arbejdes med 
at gøre udearealerne endnu bedre især i 
børnehavens eventyrhave på skolebygnin-
gens vestside og oppe omkring den del af 
den store legeplads der kaldes “den grønne 
planet”.

Det er nu snart et år siden at Egebjerg 
børnehave rykkede ind i lilleskolens 
bygning. Siden da er der sket meget.

Da børnehaven rykkede var der 24 børn 
i børnehaven og en forventning om at 
børnetallet var for nedadgående. Hvis ind-
meldingerne viser sig at holde, vil der være 
36 børn den 1. september . 

Skoleleder Kirsten Kongsgård Nielsen, der 
også er administra  v leder i børnehaven 
bemærker forsig  gt at tallene selvfølgelig 
er følsomme, når der ikke er tale om fl ere 
børn. Ser man på gennemsni  et over i år 
og sidste år er der dog helt sikkert 5-6 børn 
mere hen over året.



Egebjerg skole udvikler Egebjerg skole udvikler 
udeundervisningenudeundervisningen

Egebjerg skole har modtaget bevil-
linger fra Børne- og Uddannelsesud-
valgets Udviklingspulje. 
Der er bevilliget ressourcer til ud-
vikling af to udeundervisningspro-
jekter til en værdi af over 70.000 kr.
Læs mere om projekterne herunder. 

Udvikling af Energilegepladsen
Skolens energilegeplads mangler sta-
dig en pædagogisk brugerflade i form 
af nogle undervisningsforløb knyttet  
legepladsen.

Planen er at udvikle 6 kasser med 
undervisningsforløb, som kan udlånes 
til skolerne i Odsherred kommune ved 
besøg på energilegepladsen. Hver 
kasse vil have sit eget tema, som f.eks. 
kunne være:

Krop, motion og energi
Solceller og energi
Vind og energi
Gem på Energien

Skolen kan, til besøgende klasser, stille 
et lokale til rådighed til undervisning og 
formidling. Kasserne skal udvikles så 
de er selvinstruerende og de skal være 
målrettet elever i hele skoleforløbet fra 
bh.kl - 9. klasse.

Matematik aktivitetsbane
Det er tanken at etablere en aktivitets-
bane ved Egebjerg Skole. Aktiviteterne 
skal være sportsaktiviteter, der udford-
rer hele kroppen og får pulsen op. 
Aktiviteterne gøres målbare, så der let 
kan indsamles data til brug for matema-
tik- og idrætsundervisningen.

Sports- og matematikaktiviteterne 
forventes at bidrage væsentligt til 
børnenes forståelse af matematiske 
begreber og lyst til at bruge disse. 
Matematikken gøres konkret og direkte 
brugbar for børnene. 

Banen kan også bruges af 
børnehavens børn. Den vil kunne 
bruges i et scienceperspektiv, hvor 
teknikken bag aktiviteterne undersøges 
og udfordres. 



Støt børn i AfrikaStøt børn i Afrika
Rosemary Willows, der er en 
af Egebjergs Ildsjæle sælger i 
hele juli måned vægtæpper og 
hjemmesyede masker i Spare-
kassen Sjælland.

Overskuddet fra salget går 
ubeskåret  l at bygge boliger  l 
afrikanske familier.

Se mere om byggeprojektet på 
www.stotborniafrika.dk



Geoparkfes  valGeoparkfes  val
Lørdag den 26. til tirsdag den 29. juli

Så er der fes  val i Odsherred 
igen;) - det er jo herligt og 
denne gang er geoparken 
i centrum. Fra Egebjerg og 
Omegn bidrager vi med et 
fl ot program som du kan 
læse mere om på de føl-
gende sider. 

Rig  g god fornøjelse;)

Geopark-projektet arbejder 

for at gøre Odsherred  l et 

bedre turistmål, ved at sæ  e  

fælles fokus på oplevelser, 

der formidler Odsherreds Kul-

turliv, Geologi og Fødevarer.







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 
Jy  e Ellehammer 
tlf. 59 32 87 44 / 26 80 87 44 
jy  elleh@gmail.com

ELV og fi skesø
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 

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

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

Fællesspisninger for omegnen
Louise Hem
tlf. 27 20 25 34
villavindsus@yahoo.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 Energilandsby
Peter Bendixen
tlf. 24 42 29 54     
peter_bendixen@yahoo.dk

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 406 emailadresser- Nu er vi oppe på 406 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for augustnummeret er den20. juli


