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Lørdag den 6. maj kl. 13.-17.

med venlig hilsen
Steen Christensen
Steengalleriet
Tlf.: 22 32 43 57

Det vil glæde mig at se jer  l fernisering af 
sommerens uds  lling på Sølvagervej 18 i 
Unnerud. - og du er velkommen  l at tage 
venner og familie med!

Uds  llingen varer  l 1. september og der vil være 
gæsteuds  llere i Skulpturhaven og i den inden-
dørs uds  lling. 
Vi har åbent onsdag  l søndag fra kl. 12  l 17. 

Fernisering i
Steengalleriet



Nu er projektet næsten færdigbe-
handlet og godkendt af kommunen.

Høringsfasen er slut og alle der bor 
i Egebjerg har fået en informa  ons-
folder om projektet i deres fysiske 
postkasse. 

Folderen skulle gerne gøre det 
muligt for den enkelte at tage s  ll-
ing  l om man som husejer ønsker 
at  lslu  e sig muligheden eller ej. 

Nærvarmens bestyrelse har fået en 
del  lbagemeldinger og pt. besøger 
vi de huse i byen der er relevante 
for projektets fase 1. 

Vi oplever at mange tager godt 
imod projektet også selv om det 
ikke lige pt. er relevant for dem. 

Egebjerg NærvarmeEgebjerg Nærvarme
Vi har fået en del  lsagn om del-
tagelse og selvfølgelig også afslag og 
så er der nogen der har sagt at de 
måske ønsker at  lslu  e sig. 

Indenfor kort  d får vi regnet på om 
 lslutningen er  lstrækkelig  l at 

starte projektet op.

Ideerne med projektet er mange, 
men de væsentlige er at bidrage 
 l at gøre Egebjerg  l et endnu 

mere a  rak  vt sted at bosæ  e sig, 
ligesom komfort for den enkelte og 
udfasning af fossile brændsler er 
nogle af fordelene. 

Økonomisk set er projektet typisk en 
fordel for dem der idag har elradia-
torer eller oliefyr.

Om alt går vel håber vi på at kunne 
levere varme i starten af 2018. 

Du er al  d velkommen  l at kontakte 
besyrelsen i nærvarmen,
hvis du mangler informa  on. 

Venlig hilsen 
     Morten Hylleberg og
     Egebjerg Nærvarme a.m.b.a.
     Kontakt: morten@hylleberg.
     info og 299 399 30

 



Tirsdag den 9. maj kl.13.-14. 
 på Brugsens p-plads

opvarmning opvarmning 
        - til året s store sommerkoncert        - til året s store sommerkoncert

For de af os der har mulighed for at sæ  e en  me 
af midt på en hverdag har Brugsen et godt  lbud.

Rasmus Nøhr kommer forbi og spiller en lille  me 
som opvarmning  l sommerens store arrangement.

Her vil der også være mulighed for at skrive sig på 
frivilliglisten  l den store koncert  l sommer.

Med venlig hilsen 

og



Lørdag den 6. 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 sms  l Louise Hem på 
tlf.: 27 20 25 34. 

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. 11.

Mad

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

MarkedsdaMarkedsdag g 
MedMed  Cirkus Cirkus         



Fabeldyrs festenFabeldyrs festen  
er rykketer rykket

Sæt kryds -onsdag den 14. juni 
Arbejdet med Egebjergs fabeldyrsskulpturer er 
næsten afslu  et. 

For at have ordentlig  d  l kunstprojektets sidste 
fase (hvor børnene i Egebjerg også er med) har vi 
beslu  et at rykke afsløringen af de færdige fabeldyr 
 l lige før sommerferien. 

Vi fejrer fabeldyrenes fødselsdag onsdag d. 14. juni 
på Egebjerg Skole. Klokken 10. afsløres de færdige 
skulpturer for skole- og børnehavebørnene – og 
samme dag kl. 17.00 inviterer vi  l uds  lling og 
fabeldyrsfest for alle interesserede. 

Mere info følger i næste Egeblad! -Mange hilsener
Nanna Foss (forfa  er), Mar  n Nybo (keramiker), 
Egebjerg Bylaug og Egebjerg Skole/Børnehave



Støt fabeldyreneStøt fabeldyrene
 

Få en miniskulptur 
- eller vind en bog
Egebjerg Fabeldyr er et projekt båret 
af lokale kræ  er – og du kan også gøre 
en forskel! Det er stadig muligt at stø  e 
projektet via crowdfunding. Pengene går 
 l kunstnerløn og materialer. Evt. overskud 

går  l Egebjerg Skole og Børnehave.

Det  får du...
Uanset stø  ebeløb:  
Et postkor  ryk med en fabeldyrstegning 
som børnene i Egebjerg har lavet.

Under 750 kroner:  
Et lod i trækningen om et signeret eksem-
plar af Nanna Foss’ SPEKTRUM-serie. Der 
udloddes 6 bøger i alt (frit valg mellem 
bind 1 og 2). Læs mere om serien på www.
nannafoss.dk 

Over 750 kroner:  
En fabeldyrsskulptur i ler (ca. 15 cm høj), 
lavet af Mar  n Nybo. 

Lodtrækning og fordeling af 
præmier fi nder sted  l fabeldyrs-
festen 14. juni. Vinderne vil 
også få direkte besked og blive 
off entliggjort på Egebjerg Online. 
Præmierne uddeles  l fabeldyrs-
festen – eller a  entes e  er 
nærmere a  ale.

Sådan gør du
Du kan indbetale et valgfrit 
beløb  l projektet via mobilepay: 
tlf. 299 399 30 (fabeldyrstovhold-
er Morten Lerstrup Hylleberg) 
- eller direkte på Bylaugets 
konto: 0537 – 0000549762. Husk 
at skrive ’fabeldyr’ i overførslen 
samt dit fulde navn, medmindre 
du ønsker at være anonym. 
Alle navngivne dona  oner vil 
blive nævnt i en takkeliste på 
Egebjerg Online.

Du kan læse mere om projektet 
på vores hjemmeside 
www.egebjergonline.com under 
fanen kunst i byen.



På Sofari-dagen vil jeg sammen 
med nuværende og  dligere med-
arbejdere vise jer det økologiske 
griseliv. Og min dyrlæge vil også 
være der  l at svare på spørgsmål. 
Det glæder vi os  l.

På Sofari på Gelstrupgård kan du:
- Få en guidet rundvisning og se, 
hvordan de økologiske grise lever.

- Få en snak med gårdens ansa  e 
om økologisk svineproduk  on.

- Få smagsprøver på gårdens kød 
samt mulighed for køb af de  e.

- Høre om Gelstrupgård Økos 
historie, der går  lbage  l den 
 dlige middelalder. Er du inter-

esseret i fund fra den  d, vil Steen 
Roel Larsen fortælle om hans 
detektorfund.

Venlig hilsen
Jesper Adler, 
Nykøbing Sjælland

Søndag den 21. maj kl.10-14 Gelstrupgård økoSøndag den 21. maj kl.10-14 Gelstrupgård øko
Tag på  Tag på  

“Det  er en stor glæde 
at se grisenes  trivsel, når de 
roder i jorden, leger og øff er 

rundt. ”



Mindestenen for Grundtvigs mor har 
et lille vers skrevet af Grundtvig:

    O moderstøv og moderånd
   Mit hjertes tak du have
   Som lærte mig i ledebånd
   På herrens ord at stave.

Stenen er tegnet af Joakim Skovgaard 
og udført af Larsen-Stevns.

Husk 
at melde dig til 

Enten på Egebj ergs facebook 

-eller på sms til Yvonne

tlf.: 21 45 89 56

I år har vi rykket vores pinsefrokost  l nye rammer. 
Helle og Jesper lægger lade og have  l når vi mødes  l 
gudstjeneste på den gamle Egebjerggård, hvor selveste 
Kathrine Marie Bang, Grundtvigs mor, trådte sine 
barnesko og senere mødte den unge kapellan Johan 
Grundtvig. 

Med  l gudstjenesten er kirkens nye børnekor og e  er 
andagten nyder vi en dejlig frokost som menigheds-
rådet har gjort klar.

Frokosten er gra  s for børn og koster 50,- for os, 
der er ældre end konfi rma  onsalder.

Husk tøj  l vejret og evt. et varmt tæppe. 
Er vejret dårligt, rykker vi indenfor i fest-laden.  
Alle er velkomne. Adressen er: Egebjergvej 306.

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

Mandag den 5. juni kl.11.

Pinsegudstjeneste og frokost påPinsegudstjeneste og frokost på
Egebj ergg årdenEgebj ergg ården



Lokaldemokratipuljen støtt er 

Nye højbede og bænke Nye højbede og bænke 
på skolens legepladspå skolens legeplads
Gi’r du en hånd?Gi’r du en hånd?
Igen i år fi k Egebjerghalvøen  ldelt midler 
fra lokaldemokra  puljen. Det er vi glade 
og taknemmelige for.

Vi har fået 19.000,-  l at opdatere skolens 
og børnehavens legeplads med højbede 
og bænke. Et projekt der giver mulighed 
for at børn og voksne får rig lejlighed  l 
at så, passe og høste lige hvad de selv har 
lyst  l. Det kunne f.eks. være grønsager  l 
kan  nen på skolen. 

Andre ideer

Fra Egebjerg var der i år sendt fl ere 
ansøgninger afsted. Blandt andet 
var der søgt om stø  e  l:
- Folkepark på Egebjerg skole
- Opdatering af byens julepynt
- Renovering af kirkes  en ned mod 
Glostrupvej. 

...Mon ikke det er projekter vi kom-
mer  l at høre mere  l.

Arbejdet skal udføres af frivillige inden-
for kort  d - Så husk at smile  l dem der 
står og laver højbede når du afl everer og 
henter ;-)

Skulle du selv have mulighed for at give 
en hånd, så henvend dig endelig  l mig.
Bede og bænke er ønsket af blandt an-
det børnehaven og SFO’ens personale. 
Vi siger tak  l lokaldemokra  puljen og 
glæder os  l at se resultatet.



Nyt fra BylaugetNyt fra Bylauget

(den vil dukke op i din postkasse engang e  er 
påske) – er vi nu klar  l at tage næste skridt i 
processen.

Det er et større projekt, der for at kunne 
videreføres kræver en bestyrelse. Derfor har 
bylauget inviteret alle dem, der har bidraget 
 l rapportens  lblivelse,  l det kommende 

bylaugsmøde (  rsdag d. 2. maj 2017 kl. 19.30) 
– og skulle man være interesseret i at deltage i 
de  e møde, er man meget velkommen.

Mange venlige hilsner
På Bylaugets vegne
Lena Faurschou og Klaus Burrild

 

Her er sidste nyt fra Egebjerg og Omegns Bylaug

Lidt om Lauget s arbejde
Hvis man vil have et punkt med på dagsorden 
 l bylaugsmøderne, skal man senest en uge før 

fastlagte bylaugsmøde (se kalenderen på egeb-
jergonline.com) fremsende punktet  l næs  or-
manden.

Alle referater og dagsordner ligger stadig 
 lgængelige på egebjergonline.com samt face-

bookgruppen ”Egebjerg – i Odsherred”.

Tovholdere inviteres ligesom i det foregående år 
 l hvert andet bylaugsmøde, så de har mulighed 

for at fortælle, hvor langt de er kommet med 
deres projekter og evt. søge om hjælp og opbak-
ning for at komme videre.

Nærvarme
Tovholderen for Egebjerg Nærvarme orienterede 
ved sidste bylaugsmøde om, at Fjernvarmegrup-
pen stadig arbejder ihærdigt med projektet. Vi 
går ud fra, at de resterende tovholderes projek-
ter kører stabilt, og at man dukker op, hvis der er 
nyt at fortælle.

Dialogmøde
1-2 repræsentanter fra bylauget deltager 
den 17. maj i et dialogmøde med kultur-
udvalget om det kommunale budget inden 
for Kultur- og fri  dsområde.

Budget 
Hvis du har forslag  l budgetprioritering, så 
kontakt bylaugets formand eller næs  ormand, 
så vi kan bringe det videre på mødet.

Lokaldemokratipuljen
Bylauget fi k afslag på ansøgningen om midler  l 
påbegyndelsen af Egebjerg Folkepark, men har 
 l gengæld fået bevilliget 19.000 kr.  l højbede 

og bænke på Egebjerg Skole.

Egebj ergprojektet 
Vi har før omtalt og orienteret om Egebjerg 
Projektet i Egebladet, og nu er der igen nyt fra 
den front: 

- e  er at en arbejdsgruppe har gennemlæst 
og revideret rapporten, udarbejdet forslag 
vedtægter og lavet en brochure, der visuelt og i 
korte træk beskriver projektet 

Konstituering
Siden sidst har der været a  oldt Generalforsamling 
(den 1. marts 2017), og e  er generalforsamlingen ser 
bylauget nu sådan ud: 

Formand: Lena Faurschou
Næs  ormand: Lene Hagstrøm Andersen
Kasserer:  Kristoff er Mousten Hansen
Referent:  Lars Christensen
Alm. medlemmer af bestyrelsen: Klaus Burrild, 
Maria Sørensen, Helle Vibeke Petersen
Suppleanter: Agnete Nielsen, Ursula Skou, Jesper Adler
Bilagskontrollanter: Peter Hagelund, Keld Skovgaard
Bilagskontrollant suppleant: Peder Villemoes Andersen 



Som de fl este nok har bemærket er 
cykels  en mellem Anneberparken 
og frem  l Barkladen nu blevet 
etableret. 

En fl ot dobbeltre  et cykels   be-
liggende på en meget smuk vejstræ-
kning. S  en betyder at trafi ksikkerh-
eden for alle trafi kanter er mærkbart 
forbedret. 

TAK for det fl o  e arbejde  l alle in-
volverede. Nu er det så os andre der 
skal gøre vores del - hoppe på cyklen 
og køre en dejlig tur:)

Miljø og klimaudvalget har bevilget 
penge, så cykels  en inden længe kan 
udbygges hele vejen  l Egebjerg. Vi 
glæder os. 

Med venlig hilsen
     Morten Hylleberg
     og Cykels  gruppen

Cykels  nytCykels  nyt  



Sanga  enSanga  en
Onsdag den 31. maj kl.19.30 i konfi rmandstuen

Den populære sanga  en fortsæ  er!
Onsdag den 31. maj kl. 19.30 samles 
vi igen for at dykke ned i vores store 
sangskat. 

Vi sørger for pianist, kaff e og sangbøger. 
Resten skaber vi i fællesskab.

Vi glæder os  l at se jer.
Venlig hilsen 
    

Vi synger af karsken bælg af Højskole-
sangbogen, Salmebogen
eller frit e  er hvad man synes. 

Kom og vær med! -Det er så hyggeligt.    



Nu kan du melde dig som frivillig  l 
sommerkoncerten i Egebjerg den 10. juni.

Se hvor mange vi mangler på de 
forskellige poster på næste side. 

Vi siger på forhånd tusind tak. Det er jer 
frivillige der gør arrangementet muligt.

Meld dig  l hos Hanne Skov Sandhaug 
- på mail Egebjergevent@gmail.com 
eller på Facebook via gruppen:
“Frivillig  l sommerkoncert i Egebjerg 2017”

Mange gode hilsner fra

Frivillig  l Frivillig  l 
Sommerkoncerten?Sommerkoncerten?



Her kan du se hvor mange vi mangler  l hvad.

Meld dig  l hos Hanne Skov Sandhaug 
- på mail: Egebjergevent@gmail.com 
eller på Facebook via gruppen: 
“Frivillig  l sommerkoncert i Egebjerg 2017”

Mange gode hilsner fra

Opgaver den 10. juniOpgaver den 10. juni



Mo  onsfodbold for voksne er allerede startet, 
men man kan sagtens være med alligevel.

Venlig hilsen

Mo  onsfodbold for voksne
Hver onsdag fra 19-21. 
Vi er en 10-15 stykker der mødes hver 
onsdag og spiller fodbold. Bage  er er der 

Mo  onsMo  ons
FodboldFodbold
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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.

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
Lisbeth Ulrich Hansen  
tlf. 40 81 31 12     
luh@lf.dk

Kunst projekt
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

Kløvers  er
Sander Blohm
tlf. 22 44 85 83
sander.blohm@hotmail.com

Egebjerg Nærvarme og ELV
Morten Lerstrup Hylleberg 
tlf. 299 399 30
morten@hylleberg.info

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. 0537 konto nr. 549762



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

Byforskønnelse
Posten er ledig. Henvend dig  l 
Lena Faurschou, hvis du kunne 
have lyst  l opgaven.

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

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

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

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.

Demokrateket
Me  e Mathiasen
tlf. 59 66 50 10 
metma@odsherred.dk



Deadline for 

junibladet er den 20. maj

Glade dyrGlade dyr
i Kongsørei Kongsøre


