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Gra  s energitjekGra  s energitjek
Odsherred Erhvervsråd har 
sammen med en række lokale 
virksomheder indgået et samar-
bejde, så vi kan  lbyde dig et 
gra  s Energi-Tjek af din bolig. 

Du bes  ller det på hjemmesi-
den www.energitjek.biz og får 
dere  er besøg af en energivej-
leder, der gennemgår dit hus og 
fortæller, hvad du kan gøre for at 
mindske din energiregning. 

Han igangsæ  er også, at lokale 
virksomheder udarbejder konk-
rete  lbud på de opgaver, som 
vil reducere energiforbruget. 

Du får med andre ord inspira-
 on  l, hvad det vil koste at en-

ergiforbedre din bolig, og hvad 
du kan forvente at spare på sigt.

Sådan kommer du i gang med at spare på energienSådan kommer du i gang med at spare på energien

Meld dig  l allerede i dag. Så kontak-
ter vi dig og a  aler et  dspunkt, hvor 
energivejlederen kommer hjem  l dig. 

Vi glæder os  l at høre fra dig!
Med venlig hilsen
Odsherred Erhvervsråd

www.energitjek.biz

- Mange forbedringerne kan tjene sig 
hjem i løbet af få år, - og dere  er er 
det ska  efrie besparelser lige ned i 
lommen!

- Du får et rarere hus uden træk og 
kuldenedfald at opholde dig i. 

- Du nedsæ  er dit CO2 forbrug og 
forurener mindre.

- Hvis du senere skal sælge dit hus, 
er det en klar fordel, at det er energi-
renoveret. 

Derfor er energi-
renovering en god idé



Så er det  d  l vinterens første 
interne foredrag. 
Palle Ankerstjerne Schjerning 
- også kendt som Odsherreds-
fotografen - vil underholde og 
oplyse med sit lysbilledforedrag. 

Det er et morsomt foredrag om 
hans liv som “sko  e” krydret 
med historier, lysbillede show, 
glimt fra medvirken i fi lm samt 
spil på sækkepiberne.

Der bliver også mulighed for at 
se alle hans uniformer og 
beklædninger.

Foredrag onsdag den 29. januar kl. 20.Foredrag onsdag den 29. januar kl. 20.  
på Egebj erg skolepå Egebj erg skole

Mit liv som sko  eMit liv som sko  e

Der vil også være lidt godt  l 
ganen  l en pris af 25,-kr. 

Tilmelding senest den 27. januar 
 l Helena Havbyn på 

helena@havbyn.dk 
- eller tlf.: 26 71 66 26

Vi glæder os  l at 
se jer. 

Venlig hilsen 
Helena, Nete 
og Hanne 



CrossgymCrossgym® for voksne  for voksne 

Inden jul kom vi godt fra start med 
Crossgym. Der er plads  l fl ere på 
holdet og der er mange gode grunde  l 
at møde op. 

Træningen tager ca. 30 minu  er og 
du får trænet både kredsløb og styrke. 
Vi varmer op med sjove lege, boldspil 
mm. og når træningen er slut spiller 
dem der har lyst lidt volleyball eller 
lignende. 

Træningen ledes af Thomas Gandrup 
og Morten Hylleberg. Vi ses.

       Venlig hilsen 
       Egebjerg idrætsforening

Torsdage kl.19.30 i gymnastiksalen

Det kræver ingen forudsætninger at 
være med og træningen foregår så du 
får glæde af den uanset om du er i god 
eller dårlig form. Med andre ord en 
helt ideel træningsform  lpasset en 
travl hverdag. 

Pris for resten af sæsonen er 200 kr. 
Det er gra  s at komme og prøve træ-
ningen et par gange for at se om det er 
noget for dig.
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Banko med Banko med 
pensionis  oreningenpensionis  oreningen

Pensionis  oreningen a  older Bankospil. 
Der serveres kaff e og kage. 
Deltagerne medbringer venligst en gave  l ca. 
kr. 20,00.
 Vi glæder os  l at se jer.
 Venlig hilsen bestyrelsen

Lørdag den 7. januar 
kl.14. i forsamlingshuset 

Kom og 
vind



Så er januars madplan klar.
Husk at alle er velkomne  l at 
spise med. Kom glad og tag din 
nabo med. 

Maden skal bes  lles inden 
kl. 9.30 den dag man ønsker at 
spise med. 
Send en mail  l skolen på:
egebjergskole@odsherred.dk
eller ring på: tlf. 59 66 58 20

Kan  nen sælger mad fra 11.00 
 l 11.15. Dere  er kan maden 

nydes i aulaen så længe man har 
lyst.

Vi glæder os  l at se jer.
Venlig hilsen fra
Egebjerg skole

Frokos   lbud  l alleFrokos   lbud  l alle
Velkommen i skolens kantine

Ret til eventuelle ændringer forbeholdes

SOM NOGET NYT KAN MAN BESTILLE TURMADPAKKE I KANTINEN, NÅR MAN ER PÅ TUR :-)

Menu - Januar

Prisen for voksne er 25 kr.

Madplan  Januar
Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1           
2/1 - 3/1 Juleferie Juleferie Juleferie Wraps Pizzasnegle

2           
6/1 - 10/1 Smørrebrød Pasta m. kødsovs Frikadelleburger         Lasagne Pizza

3           
13/1 - 17/1 Wraps Frikadeller Pasta m. kødsovs Frikadelleburger         Pirogger

4           
20/1 - 24/1 Smørrebrød Lasagne Pizza Pasta m. kødsovs Pølsehorn

5           
27/1 - 31/1 Wraps Pasta m. kødsovs Frikadeller Frikadelleburger         Pizza

Ret til eventuelle ændringer forbeholdes

TURMADPAKKE BE



Så er vinterens og forårets bøger a  alt og 
bes  lt hjem. Vi mødes første gang i det nye år 
den 27. januar klokken 19.00-21.00 på 
Egebjerg skole.

Programmet ser sådan ud:
27. januar: Orhan Pamuk, “Sne”
24. februar: Antonio Tabucchi, 
“Det forsvundne hoved”
31. marts: Johannes V. Jensen, 
“Kongens fald”
28. april: Pascal Mercier, 
“Na  og  l Lissabon”
26. maj: Charlo  e Weitze, 
“Det hvide kvarter”

Du er meget velkommen i klubben. 
Januar måneds bøger kan allerede nu 
hentes hos Helle V. Petersen
tlf: 33 22 86 58
mail: spunken9@vip.cybercity.dk

Nyt fraNyt fra
Egebjerg bogklubEgebjerg bogklub



Kirke og kroKirke og kro Udfl ugt søndag den 19. januar kl. 9.     Udfl ugt søndag den 19. januar kl. 9.     
  til gudstjenes te hos   til gudstjenes te hos 
    Baptist menigheden i Tølløse.    Baptist menigheden i Tølløse.

Kom med på udfl ugt  l en anderledes 
kirke. Vi kører fra Egebjerg Kirkes 
parkeringsplads kl. 9 og fordeler os i 
de biler der deltager. 

Here  er kører vi  l Tølløse, hvor vi har 
fået lov  l at deltage i Bap  stmenig-
hedens gudstjeneste.

Kirken er p.t. under renovering, så guds-
tjenesten a  oldes måske i andre lokaler. 
Der vil i så fald være en rundvisning 
e  erfølgende i kirkebygningen. 

E  er gudstjenesten med e  erfølgende 
kirkekaff e er der frokost med egen-
betaling på Elverdamskroen.
 
Tilmelding  l Didde Dich tlf. 59 32 84 66 
eller Henrik Fich tlf. 59 32 95 61
senest 16. januar.

Venlig hilsen



Byt en bogByt en bog

Keder du dig lidt når du venter 
på bussen? - eller har du en god 
bog stående som du kunne tænke 
dig at give videre? Så er det nye 
bogskab ved Egebjerg skole noget 
for dig.

Bogskabene er sat op fl ere steder 
i Odsherred som en del af Odsh-
erreds Bibliotekers kampagne 
“Odsherred læser”. 

Skabene var fyldt op med bøger ved 
lanceringen i august, og here  er skal 
fi skekasseskabene leve deres eget liv, 
hvor udski  ning af bøgerne sker i takt 
med, at folk bruger kasserne. 

I bogkassen er der både skøn- og 
fagli  eratur for alle aldre. Opfordrin-
gen er, at man kan e  erlade en by  er, 
når man tager en bog i et af bogska-
bene, gerne med en lille hilsen eller 
anbefaling  l den næste.

Der er 9 bogkasser fordelt rundt om-
kring i Odsherred på steder, hvor der 
jævnligt kommer folk forbi.

Rig  g god fornøjelse med skabet.

Nyt bogbytt eskab ved Egebj erg SkoleNyt bogbytt eskab ved Egebj erg Skole



Spisea  en i Spisea  en i 
forsamlingshusetforsamlingshuset

Madklubben for Finere Gamle 
Drenge og bestyrelsen for Ege-
bjerg Forsamlingshus inviterer 
igen i år  l en festlig a  en med 
gourmetmiddag, musik og 
dans.

Bindende  lmelding 
senest mandag d. 27. januar 
 l Torben Møngaard i Forsam-

lingshuset på 
tlf. 59 32 80 60 eller email  
tmongaard@gmail.com

Lørdag den 1. februar kl.18.30Lørdag den 1. februar kl.18.30

Menu
Forret:
Kammuslingmousse m/fl utes
Trøff elmarineret salat

Hovedret:
Fasanbryst med fl ødesauce, 
ty  ebær og blandet vintergrønt

Dere  er:
kaff e/te og småkager

Pris: 
175 kr. pr. kuvert

Salg af drikkevarer 
 l rimelige priser.

Underholdning: 
On The Rocks



Turismeudviklings-Turismeudviklings-
arbejdet  fortsætt er...arbejdet  fortsætt er...

Kom og vær med  l endnu et opsamlingsmøde 
i vores turismeworkshop. Det foregår  rsdag 
den 21. januar kl. 19. - 22. i forsamlingshuset. 

Vi har spændende projekter i støbeskeen og vi 
forsøger nu at samle dem, så vi ved fælles hjælp 
kan lø  e dem. Paya er med og hjælper projek-
terne godt på vej.

Vel mødt  l at tænke og skabe i fl ok. 
Alle er velkomne.

     Mange hilsner 
     Jane Svendsen og 
     turismeudviklingsgruppen



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 
overskuelighedens skyld en tovholder, så 
de er le  e at kontakte.

Velkoms  eam for  lfl y  ere 
Didde Dich 
tlf. 59 32 84 66 / 40 83 73 35 
didde@boesserup.dk  

Egebjerg Landsbyvirksomhed
Erling Skaale 
tlf. 53 68 70 29     
erling@skaale.dk

Ny bosætning & Energilandsby
Helle Vibeke Petersen
tlf. 33 22 86 58     
spunken9@vip.cybercity.dk

 

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
Maria Lindhardt  
tlf. 21 42 41 27     
mariavolf@hotmail.com
 

Egebjergkalender og hjemmeside
Lars Levin Andersen 
tlf. 33 22 86 58     
larslevinandersen@gmail.com

Digital infrastruktur
Henrik Frisene  e-Fich 
tlf. 59 32 95 61    
henrik@taglines.dk

Cafe
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 kontak  nforma  oner på 
tovholderne.

Får du lyst  l at give et økonomisk 
bidrag  l bylaugsarbejdet er kontonum-
meret her: reg.nr. 0517 konto nr. 248321



Udvikle turismen & Fundraising
Me  e Petersen
tlf. 21 86 29 44
me  epet@friogfro.dk

Kløvers  er
Jørgen Stoltz
tlf. 20 48 89 16 
silvadanica@msn.com 

Egebjerg og Omegns Bylaug
Morten 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

Byforskønnelse
Jane Bodholdt Svendsen
tlf. 23 66 12 45
jane.svendsen@privat.dk

Børneteaterfes  val
Jesper Lindemann
tlf. 44 26 17 09/21 74 16 08
jesperlindemann@hotmail.com

By  ering 
Poula Line Schmidt
tlf. 50 51 15 52    
hyldemor@yahoo.dk

Egebjerg Idrætsforening
Louise Bendixen
tlf. 30 83 70 65
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 375 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for februar-nummeret er den 20. januar


