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Denne fabelbog tilhører:

(skriv dit navn med fabeldyrsbogstaver)

_______________________________________

Når du ser på fabeldyr må du meget
gerne
dele billeder med os på #Egebjergfa
beldyr.
Du kan også læse og se meget mere
om
fabeldyrene på Egebjergs hjemmeside
Egebjergonline.com
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Mit fabeldyr
Skriv eller tegn om dit eget fabeldyr!
Fabeldyrets navn:
Fabeldyrets alder:
Fabeldyrets art (by, skov, luft eller vand):
Sådan ser fabeldyret ud:
Sådan blev fabeldyret skabt:
Her bor fabeldyret:
Det spiser fabeldyret:
3 ting fabeldyret elsker:
3 ting fabeldyret ikke kan lide:
Det mest spændende eller uhyggelige som fabeldyret har oplevet:

Om skovfabeldyr
Skov-fabeldyr er opfindertyper. De elsker
ny viden og er gode til at få idéer.
Farve: Grøn
Værdi: Engagement
Årstid: Forår

Tre monstre løb og leged’ skjul
i skoven ved Kongsøre
faldt i en stamme som var hul
og blev til mudderpløre.
Ved stranden bygged’ fire børn
et vældigt plørevæsen
de gav det fire hjørneben
og vaffelis på næsen.

Jorneben Iskat
fjæs
SKOV-FABELDYR

Bosted: Sandskredet, Ko
ngsøre Skov.
Fødselsmåned: Marts.
Alder: Kan blive mellem
11 og 160 år
Elsker: Isvafler, muslinge
skaller og
solskin.
Kan ikke lide: Ild.
Spiser: Hammerhajer, fisk
, krabber og
rigtig god is.
Sjov viden: Når dette fab
eldyr sover,
smelter det – men det bli
ver sig selv
igen når det vågner.

Bente-Geo
SKOV-FABELDYR

En sky fløj tæt på strandens vand
et lyn slog ned i bækken
en skabning kravled’ op på land
og gemte sig i hækken.
Den er et mix af mange dyr
fra land og luft og huler
men den bli’r sød som
		
skovbærskyr
hvis den får pizzasmuler.

Bosted: Strandhusene.
Fødselsmåned: April.
Alder: Kan blive mellem
300 og
1.000.000.000.000 år gam
melt.
Elsker: Rent vand fra van
dløbet,
træsaft og at gynge.
Kan ikke lide: Lyn, dårlig
t vejr,
beskidt vand og blyanter
(den kan
ikke skrive på grund af sin
e store
fingre).
Spiser: Snebær, græs, age
rn, bark
og pizza. Den stjæler pe
nge fra folk
der besøger stranden og
bestiller
pizza over nettet.
Sjov viden: Hvis man ikk
e kan lide
dyr, kan man ikke tale me
d dette
fabeldyr.

Gifle Unikon
SKOV-FABELDYR

Hvert 20. år det sker i maj:
et lavaskred i skoven
vulkanudbrud ved månens skær
med stjerneskud foroven
Og lavastrømmen samler sig
til den får ben og luffer
et fabeldyr som siger ’hej’
og til en træstub puffer.

Bosted: Mantzhøj Skovri
dergård.
Fødselsmåned: Maj.
Alder: Kan blive op til 3.2
00 år
Elsker: Blomster og regn.
At løbe
eller flyve ture i skoven
og at sove
på engen ved skovridergå
rden.
Kan ikke lide: Ting af pla
stik.
Spiser: Planter fra skoven
og heste.
Sjov viden: Dette fabeld
yr kan spise
sit eget spejlbillede.

Om Luftfabeldyr

Luftfabeldyr er eventyrlystne. De elsker spænding
og at have masser af plads omkring sig.
Farve: Gul
Værdi: Tillid
Årstid: Sommer

Kawaii Poul-Hes
t
LUFT-FABELDYR

En tryllehest den frøs til is
en kold og stormfuld aften
men slog en kæmpe racerfis
så isen misted’ kraften.
Når sommermarken bliver gul
så flyver den i vinden
den elsker bad og hestesul
og jordbærkys på kinden.

Bosted: Sidingegården
Fødselsmåned: Juni.
Alder: Kan blive mellem
8 til 1.000 år
Elsker: At spille racerspil
, at flyve over
markerne, at bade i gad
ekæret ved
Sidingegården.
Kan ikke lide: Frostvejr og
lava.
Spiser: Vandmelon, jordb
ær, heste, æbler
og kartofler (fra de omkri
ngliggende
haver og marker).
Sjov viden: Dette fabeld
yr kan trylle ting
frem med sit pandenæs
ehorn.

Skyggen Lynie
LUFT-FABELDYR

En heks, et lyn, en meteor
det hele røg i havet
i måneskin en sommernat
et fabeldyr blev lavet.
Det hader solens skarpe lys
men elsker månekager
og hvis du er en badegæst
så kildes dine tæer.

Bosted: Unnerød Badestr
and.
Fødselsmåned: Juli.
Alder: Kan blive mellem
26 og 500 år
Elsker: At flyve om kap i
måneskinnet,
at svømme i havet.
Kan ikke lide: Sollys, hekse
og snevejr.
Spiser: Månekager, bær
og fisk.
Sjov viden: Dette fabeld
yr har lynets
kræfter og er hurtig som
et lyn.

Ælf Superhest
LUFT-FABELDYR

En troldmand tog en masse dyr
en sten, et æg og flammer
han brændte alting i et fyr
og banked’ med en hammer.
Et fabeldyr var født – og fløj
til Egebjerg på bakken
det elsked’ sol og festlighed
og solnedgang i nakken.

Bosted: Egebjerg Forsaml
ingshus.
Fødselsmåned: August.
Alder: Kan blive op til 1.0
00.000 år.
Elsker: Glade mennesker,
smukke udsigter og solnedgange.
Kan ikke lide: Broccoli og
solopgange
(dem kan fabeldyret ikke
tåle).
Spiser: Kød, salat (som fab
eldyret selv
dyrker) og slikkepinde (fra
Dagli’ Brugsen).
Sjov viden: Når folk omkri
ng dette
fabeldyr er sure, bliver de
t ældre. Ellers
forbliver det samme ald
er.

Om byfabeldyr

By-fabeldyr elsker andres selskab.
De er gode til at planlægge og til at
få nye venner.
Farve: Rød
Værdi: Fællesskab
Årstid: Efterår

Per Småkage

Et rumskib med et fabeldyr
faldt ned på skaterrampen
til syne kom et lille myr
med fnys og heftig trampen.
Det græder hvis du råber højt
men elsker frugt og kage
når skolebørn har fødselsdag
så vil det gerne flage.

BY-FABELDYR

Bosted: Egebjerg Skole.
Fødselsmåned: Septembe
r.
Alder: Kan blive mellem 20
og 105 år
Elsker: Visne blade, solski
n og at se på
stjerner.
Kan ikke lide: Haglvejr, lyn
, at blive drillet
eller når nogen er uvenner.
Spiser: Småkager, banank
age med chokoladestykker, rosiner, tebirke
s, croissanter,
kakao, pølser og al slags fru
gt.
Sjov viden: Dette fabeldyr
græder tårer af
sten hvis nogen er uvenn
er og skændes.

Først var der én, så kom der fler’
en fabeldyrsfamilie
de slog sig ned i Egebjerg
Tuggi Næsehorn
sfugl
og det var helt med vilje.
Pjuskesjusk
For her er luft og fantasi
og leg og chokolade
det bedste fabeldyr kan li’
hvis de skal være glade.

BY-FABELDYR

&
Roselarve

Bosted: Dagli’ Brugsen Ege
bjerg.
Fødselsmåned: Oktober
& november.
Alder: Kan blive mellem
8 og 235 år gamle.
Elsker: At lege med børne
ne i Egebjerg
Børnehave.
Kan ikke lide: At være ale
ne eller at lugte til
snegleprutter.
Spiser: Dinosaurkød me
d kokos, slik, gulerodssalat, cheeseburgere, cho
koladeis og flødeboller.
Sjov viden: Disse fabeld
yr er et mix af næsehornsfugle og stjernebil
ler – altså næsehornsstjernefuglebiller.

Om VAN

Dfabeld
Vand-fabe
yr
ldyr er gen
erte, dagd
typer. De e
rømmende
lsker stilhe
d og er me
Farve: Blå
get kreativ
e.
Værdi: Resp
ekt
Årstid: Vin
ter

Et græsfrø og et stjerneglimt
sprang ned fra dæmningsmuren
de landed’ i det salte vand
og grined’ hele turen.
Et fabeldyr blev skabt den nat
det elsker pebernødder
men når en trailer kører stærkt
får dyret kolde fødder.

Ding-Dong
Trasaknok
VAND-FABELDYR

Bosted: Sidingedæmningen
.
Fødselsmåned: Decembe
r.
Alder: Kan blive mellem 20
og 1.111 år
Elsker: At bage pebernødd
er, at
svømme, flyve og spille bo
ld.
Kan ikke lide: Høj musik,
klementiner,
store rovfugle og biler me
d trailere.
Spiser: Alger, pebernødder,
vandmelon,
svampe, fluer, sand, slange
r og støv.
Sjov viden: Dette fabeldyr
elsker at
spille bold i snevejr.

I gadekærets andemad
der bor et magisk væsen
det elsker siv og æblebad
og baconduft i næsen.
Hvis fabeldyret holder fest
med fisk og skumfiduser
så kan du se dets glimmervest
når gadekæret bruser.

Buller Tutu
VAND-FABELDYR

Bosted: Hølkerup Gadekæ
r.
Fødselsmåned: Januar.
Alder: Kan blive mellem
1 og 183 år
Elsker: Rød sodavand, saft
fra birketræer, at svømme i gadekæ
ret.
Kan ikke lide: Tomater, bil
os, tobaksrøg og store Sankt Hansb
ål.
Spiser: Skumfiduser, fisk
, ænder,
jordbær, ost, andemad,
æbler, bacon
og siv.
Sjov viden: Dette fabeld
yr dufter
af vingummibamser når
det bliver
forskrækket.

Elming Skittle
s
VAND-FABELDYR

En trold blev sur og smed en sten
så den fløj over vandet
og landed’ på et svaneæg
som lå forladt i sandet.
Af ægget sprang et fabeldyr
halvt fugl og halvt en padde
den spiste tang og fed friture
og gamle ugeblade.

Bosted: Lommestenen,
Stokkebjerg
Skov.
Fødselsmåned: Februar.
Alder: Kan blive mellem
209 og 10.000
år gammelt.
Elsker: Brændenælder, at
sove,
svømme og flyve.
Kan ikke lide: Store rovdy
r, regnvejr og
ispinde.
Spiser: Fiskefilet, lasagn
e, ugeblade,
nødder, bær, rødder, tan
g og alger.
Sjov viden: Dette fabeld
yr skifter form
når det bliver vådt.

Fabeldyrssangen
Tekst og Musik: Søren Erland Hansen

1:
En elefant, en superhest
Smelted’ sammen, holdt en fest
Et firben ville osse med
Fandt en gris og tog afsted

3:
Mange steder vil de bo
Bare der er fred og ro
Dæmning, strand og gadekær
En lommesten ved Stokkebjerg

Omkvæd:
De drog mod Egebjerg
Kigged’ her og der
De slog sig ned
I evighed

Omkvæd:
De drog mod Egebjerg
Kigged’ her og der
De slog sig ned
I evighed

2:
Børnene på eventyr
Leder efter fabeldyr
Har en krøllet fantasi
Leger ofte i det fri

4:
Her er skov, her er land
Her er strand, og her er vand
Her er hjælpsomheden stor
Ligemeget, hvor man bor

Omkvæd:
De drog mod Egebjerg
Kigged’ her og der
De slog sig ned
I evighed

Omkvæd:
De drog mod Egebjerg
Kigged’ her og der
(De slog sig ned
I evighed) x3

Her bor Fabeldyrene
Kildehusene

Nørre Asmindrup

Strandhusene

Bøsserup Huse
Kolle Kolle
Ulkerup skov

Bøsserup

Unnerud
Englandshuse

Lestrup

Rode
Eskildstrup

Stokkebjerg skov

Vig
Egebjerg
Gelstrup

Sidinge

Bråde

Hølkerup

Abildøre

Kongsøre skov

Grevinge skov
Abildøre Strand

Om Egebjergs Fabeldyr
Fabeldyrsprojektet er inspireret af de to eksisterende
fabeldyrsskulpturer som står ved Dagli’ Brugsen i Egebjerg. De 10 nye skulpturer er skabt i samarbejde mellem
Egebjergs skole og Børnehave, Egebjerg og Omegns
Bylaug, forfatter Nanna Foss & keramiker Martin Nybo.
Martin og Nanna afholdt i 2016-2017 en række workshops i Egebjerg Skole og Børnehave – og lod sig derefter
inspirere af børnenes egne lerfigurer, historier og tegninger til det færdige fabeldyrsprojekt.

Martin har lavet 10 nye fabeldyrsskulpturer, og Nanna har
skrevet historier på vers til alle fabeldyrene samt et eventyr i
to dele (sidstnævnte sammen med børnehaven).
Projektet er støttet af Odsherreds Kommunes Lokaldemokratipulje, Fri og Fros Rundvisningslaug, Egebjerg Event,
Egebjerg og Omegns Bylaug, Egebjerg Brugs, Egebjerg Landsbyvirksomhed samt en lang række private bidragsydere.
Skulpturerne udstilles på Odsherreds biblioteker i sommeren 2017 og sættes derefter ud på Egebjerghalvøen.

