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Fire områder (Vindekilde, Vallekilde, 
Unnerud og Egebjerg) deltager i fi nalen i 
landsbymakeover, hvor vinderen kan være 
så heldig at vinde 50.000 kr.  l yderligere 
forskønnelse i landsbyen. 

I løbet af e  ermiddagen har dommer-
panelet været på rundtur  l de forskellige 
landsbyer. 

Absurd Mørkefest

Rundturen afslu  es i Egebjerg Forsam-
lingshus, hvor juleudvalget i Egebjerg  
inviterer alle der har lyst  l “Absurd 
mørkefest”.

Så kom og vær med  l at gøre det hele 
ekstra festligt  l forpremieren på årets 
juleudsmykning. 

- Afsløring af vinderen af Landsbymakeover 2018 &

- Torsdag den 31. maj kl. 18. i Egebj erg Forsamlingshus

- Der vil være mulighed for at købe  pølser, 
øl og vand  l rimelige priser.

Vi glæder os  l at se jer.

På bylaugets og juleudvalget vegne
Lene Hagstrøm og Klaus Burrild 

Nu på torsdag



Formiddagsprogram
- især for skolen, men alle er meget velkomne

10.30 Vi mødes i skolens aula, hvor der bliver 
fortalt om projektet.

10.45 Vi rejser pylonen, udgangspunktet 
for alle ruterne, og der bliver holdt taler af 
Borgmester Thomas Adelskov og Agnete 
Nielsen

Skolens elever og andre der 
har lyst går dere  er ruterne for 
første gang.

Stor Stor Kløvers  Kløvers  -indvielses - -indvielses - 
og vandredagog vandredag

Fredag den 1. juni E  ermiddagsprogram
- For alle der har lyst

16.00 Hele byen mødes ved pillonen på bus-
holdepladsen foran skolen. Der vil være kaff e 
og kage  l alle og Lena Faurschou og Agnete 
Nielsen siger nogle velvalgte ord.

16.30 Dere  er er det på med vandrestøv-
lerne, når ruterne prøves af.

18.00 Gra  s fællesspisning på bålpladsen ved 
tennisbanerne. Slowfood Odsherred serverer 
en gryde brændvarm grøntsagssuppe med 
brød og Dalsbakkegård donerer grillpølser. 
Der sælges øl, vand og vin.



Igen i år inviterer vi  l kæmpe fest 
på toppen af byen.

Her kan du se den offi  cielle plakat 
med det endelige program. Tak 
 l alle arrangører, frivillige og 

sponsorer.

Husk at sæ  e kryds i kalenderen 
den 9. juni og rig  g god fornøjelse.

Venlig hilsen

  i Fo s

Sommerkoncert iSommerkoncert i

EgebjergEgebjerg



Vi elsker den gode 
Egebj erg-ånd
Det er sin sag at søge små 70 frivillige i et 
område med ca. 1100 indbyggere. Men i 
Egebjerg kan man den slags. 

Rig  g mange har allerede meldt sig, men der 
er stadig ledige tjanser vi mangler folk  l.

Du kan se hvilke der er  lbage og nappe en 
på Facebook via gruppen:
“Frivillig  l sommerkoncert i Egebjerg 2018” 

Vi siger på forhånd TUSIND TAK. Det er de 
frivillige der gør arrangementet muligt.

venlig hilsen 

Ledige opgaver
Her er de sidste ledige opgaver, tag en ven eller 
nabo under armen og meld jer  l en hyggelig tjans.

Lørdag
Bar, runner 12.30 - 17.30
Bar, runner 17.30 - 23.30
Skrald og toile  er 18.30 - 23.30
Børneområde - hoppeborg 16.30 - 20.00

Herudover skal vi bruge 5 hjælpere  l musikken
15.00 - 19.00
20.00 - 23.00
20.00 - 23.00
20.00 - 23.00
20.00 - 23.00

Vi mangler også hjælp  l opsætning af scene/ned-
tagning af scene
07.00 - 10.30
22.45 - 01.30
22.45 - 01.30

Fredag vil vi gerne have hjælp  l at sæ  e telte op, 
hente materiel rundt omkring, gøre pladsen klar og 
meget andet.. Vi skal bruge min. 4 stærke folk...

Det samme gælder søndag - her skal vi også bruge 
hjælp  l at pille ned... Min. 4 stærke folk...

Frivillig tilFrivillig til
SommerkoncertenSommerkoncerten



Egebjerg skoles leder Anders Ohlsen har 
fået et  lbud, der var svært at sige nej  l.

Han skal fra e  er sommerferien være 
leder på E  erskolen Lindenborg ved 
Gevninge, hvilket betyder at vi med 
forholdsvis kort varsel skal have fundet en 
ny person  l den spændende opgave.

Det skal selvfølgelig markeres, så vi kan få 
sagt ordentligt farvel  l Anders, men præ-
cis hvordan er ikke planlagt endnu.

Ind  l da er der en  ng der er mere presser-
ende. Ansæ  else af ny leder. På næste side 
kan du fi nde s  llingsopslaget, som vi beder 
alle om at tænke med på og sprede  l dem 
I kender, der kunne være gode  l opgaven. 

Ansæ  elsesudvalget ønsker sig så mange 
ansøgere som muligt. - og selvfølgelig først 
og fremmest den helt rig  ge  l opgaven.

På forhånd tak for hjælpen.
Venlig hilsen 
Afdeling Egebjergs afdelingsråd.

Kender du Egebj erg skoles  nye leder?



Nordskolen, Egebjerg søger afdelingsleder
Vi er en lille perle på Danmarkskortet og søger 
en tydelig og inspirerende leder, der vil medvirke 
i skolens liv og dagligdag og føre an i den videre 
udvikling af skoledelen.

Vi er en landsbyskole med skole, klub, SFO og 
børnehave, hvor ca. 100 børn fra 0.kl.  l 6. kl. 
går i skole og 35 børn går i børnehave. På fl ere 
af klassetrinene har vi samlæste klasser. Med 26 
medarbejdere og en engageret forældrekreds 
skal du lede skoledelen i tæt samarbejde med 
børnehave-, klub- og SFO-lederen.

Vi vil s  mulere børns lyst  l at opleve, lære og 
udvikle sig som hele mennesker. Vi lægger vægt 
på, at børn, forældre og personale mødes i et 
forpligtende fællesskab om undervisning, klasse 
og skoleliv, selvfølgelig med rum  l forskellighed.

Vi har stærke tradi  oner for udeskole og udeun-
dervisning, som en af de første na  onale dem-
onstra  onsskoler i forhold  l udeskole i landet. 

Med en udeskoleprofi l og mange ak  viteter 
omkring åben skole, bliver din opgave at  lret-
telægge fl eksibelt og sikre sammenhæng for alle. 

I et fagligt stærkt miljø med gode resultater skal 
du kunne se styrken i et personale med stor 
mangfoldighed og være nysgerrig på person-
alets poten  ale. Det foregår bl.a. i en team-
struktur, hvor lærere og pædagoger er i tæt 
samarbejde og du, som afdelingsleder, udvikler 
skolen didak  sk og pædagogisk i samarbejde 
med medarbejderne. 

I samspil med byens bylaug, kirke, forsam-
lingshus, Dagli’Brugs, It- og iværksæ  erhuset 
og fl ere andre lader det sig gøre at skabe et 
godt skoleliv. Derfor er det vig  gt, at du er 
netværksskabende og bruger det omgivende 
samfund og inviterer ind.

Vi er stolte af vores inklusion, og du skal kunne 
lede inklusionsprocesser og være tæt på vores 
dagligdag og kunne stø  e både børn og voksne. 
Du vil være ansvarlig for kontakten  l PPR- og 
AKT-indsatser på skolen. 

Som afdelingsleder på Nordskolen, Egebjerg 
indgår du i ledelsesteamet på Nordskolen, som 
er et inspirerende og udviklingsorienteret team, 
der består af en skoleleder og 9 afdelingsledere, 
som er dine nærmeste kollegaer.

Du kan læse mere om Nordskolen på 
www.nordskolen.odsherred.dk 
og se fi lm fra fest og dagligdag på Ege-
bjerg læringscenter:
h  p://larslevin2.wixsite.com/egebib.
På Odsherreds kommunes hjemmeside 
fi ndes Børne- og Ungepoli  k 2016 – 2019.

S  llingen  ltrædes 1. august 2018.
Der holdes første samtalerunde mandag 
den 18 juni og anden samtale torsdag den 
21 juni.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, så kontakt venligst 

Helle Bender Justesen, leder Nordskolen
hebju@odsherred.dk
Tlf.: 22 24 35 71

eller
S  ne Heskiassen, SFO og Børnehaveleder
sthes@odsherred.dk
Tlf.: 21316713

Ansøgningsfrist:
12. juni 2018, kl.: 12:00 

Egebj erg er klar, skal du være den nye leder?



Er du træt af din langsom-
me interne  orbindelse og 
træt af at streaming af fi lm 
hakkes i småstykker, så kom 
 l møde i Egebjerg Kultur- 

og Forsamlingshus onsdag 
den 6. juni kl. 19. 

Her vil projektgruppen for 
Bedre bredbånd på Egeb-
jerghalvøen fortælle om de 
forskellige muligheder, og 
hvad du selv kan gøre for at 
skubbe i den rig  ge retning.
 
Mødet indledes med en 
kort gennemgang af, hvilke 
tekniske muligheder, som 
udbyderne Fibia og YouSee 
har at byde på. Og der vil 
blive fortalt om muligheden 
for at søge regeringens 
bredbåndspulje.
 

 Program

1. Velkomst og kort info om projektet
    ved Lena Faurschou

2. Hvilke muligheder er der for bedre 
    bredbånd (fi ber, kobber og  lskud) 
    ved Thomas Knygberg

3. Projektområder på Egebjerghalvøen 
    ved Thomas

4. Fibias planer for Egebjerghalvøen 
    ved repræsentant for Fibia

5. Hvad kan man selv gøre? 
    ved Lena og Thomas

6. Organisering af områdegrupper 
    ved Klaus Burrild

7. Afslutning 
    ved Lena
 

Projektgruppen arbejder på, 
at hele Egebjerghalvøen kan få 
bedre bredbånd; men det kan 
ikke ske på én gang. 

Derfor har gruppen inddelt 
halvøen i fem delområder, og 
idéen med det er, at det er 
nemmere at gennemføre fl ere 
små projekter end ét stort. 

Projektgruppen har præsen-
teret opdelingen af delområder 
for fi bernetselskabet Fibia, 
som i første omgang vil starte 
projekter i de to delområder. 
En repræsentant for Fibia er 
inviteret med  l mødet.
 
Mødet afslu  es med en drøf-
telse af, hvad man selv kan gøre 
for at få bedre bredbånd i sit 
eget delområde.

Bedre bredbånd  l hele halvøenBedre bredbånd  l hele halvøen
Borgermøde onsdag den 6. juni 
kl 19.-21. i Egebj erg Forsamlingshus



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

Vi starter kl. 18.00. 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 



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



Status fr a Status fr a 
NærvarmenNærvarmen

Gravearbejdet
I skrivende stund påbegyndes gravear-
bejdet i den vestlige del af Egebjerg. 
Den østlige del af byen har fået lagt nyt 
asfalt på graverenden og vejen kan igen 
beny  es i sin fulde bredde. 

Inden længe påbegyndes arbejdet i de 
enkelte huse med at få sat units (var-
mevekslere) op, så husets varmesystem 
kan  lslu  es denne. Rørvig VVS udfører 
arbejdet for Nærvarmen på primær-siden 
(  l og med opsætning af  unit).

Husk  lskud
I forbindelse med konvertering af din 
nuværende varmekilde  l nærvarme kan 
der som  dligere omtalt søges  lskud for 
de energibesparelser der opnås. Du kan 
selv søge  lskuddet eller du kan få hjælp 
fra det VVS-fi rma du bruger  l at få lavet 
konverteringen. Du kan også få hjælp af 
en uvildig energirådgiver. 

På nærvarmens hjemmeside 
www.egebjergonline.com/nærvarme 
kan du fi nde en vejledning  l, hvordan 
du selv kan søge om og få udbetalt 
 lskuddet. HUSK at der skal søges 

inden arbejdet påbegyndes. 

Varmeværket
Selve varmeværket er ved at blive 
monteret i 40 fods containere og 
disse ankommer  l Egebjerg midt i 
juni måned, hvore  er værket færdig-
monteres på stedet. 

Anlægges forventes at stå klar  l 
idri  sæ  else 1. august, hvor det er 
planen at koble den østlige del af 
byen  l nærvarmen. Så vi kan levere 
det første varme og gøre os erfaringer 
med anlægget inden det for alvor 
bliver koldt. 

Gener
Vi ved at arbejdet med etablering af 
nærvarmen medfører trafi kale gener samt 
gravearbejde i haver mm. I den forbin-
delse vil vi gerne sige alle TAK, fordi I viser 
hensyn og tålmodighed med generne.

Vi er også glade for samarbejdet med 
gravefolkene, som I al  d er velkomne  l at 
henvende jer  l. Nærvarmens bestyrelse 
er også klar  l at hjælpe. 

Sidste chanche for billig  lmelding
Hvis du overvejer om du skal  lmelde dig 
nærvarmen er det al  d muligt at komme 
med. Du skal dog være opmærksom på at 
prisen for  lslutning inden gravemaskin-
erne graver forbi dit hus er 3750 kr. og at 

denne pris here  er s  ger ca. 
10 gange. 
Venlig hilsen Egebjerg Nær-
varme



Husk at søge om  lskudHusk at søge om  lskud
-Inden arbejdet  påbegyndes -Inden arbejdet  påbegyndes 

Se mere på forrige side



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. 29 39 49 60
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  k

Egebladet holder 
sommerferie.   

Deadline for september-
bladet er den 20. august


