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Turisme idéværkstedTurisme idéværksted
Samtale om fælles  turismeudvikling fortsætt er i aft en, tirsdag den 24. sept.
kl.19-22 i forsamlingshuset .
Sidst i august holdt vi et indledende møde hos Helena 
og Sander omkring udvikling af turismen på Egebjerg-
halvøen. 

Vi var 11 personer, der udvekslede ideer og det blev 
ret hur  gt klart for os, at vi kun var et udpluk af 
a  rak  oner/turis  nteresserede, og at vi har et stort 
udviklingspoten  ale i vores skønne område. 
Vi blev enige om at a  olde et idéværksted, hvor alle 
interesserede kunne være med. 

I mellem  den har Jane, Helena og jeg a  alt med Paya 
Hauch Fenger at hun faciliterer et sådant værksted for 
os den 24. september kl 19. - 22. i forsamlingshusets 
bondestue. 

Paya skriver PhD om oplevelsesudvikling i Geoparken 
- og Egebjerg er et interessant område i de  e per-
spek  v. Hun har også erfaring med facilitering af 
forskellige værksteder.  
Alle interesserede er velkomne.

     Mange hilsener 
     Me  e Petersen

Program 

19.00 Hvorfor udvikling af turismen på Egebjerghalvøen? Vi har 
allerede velbesøgte a  rak  oner og der er meget mere at vise frem. 
Præsenta  on af program ved Jane. 

19.10 Facilitator Paya Hauch Fenger præsenterer sig selv og hendes 
arbejde. 

19.15 Sammen kortlægger vi de eksisterende a  rak  oner på 
Egebjerghalvøen. 

19.40 Frem med ideerne – hvad kan vi udvikle af oplevelser og turist-
events? Hvad kan vi gøre og hvad skal der  l? 

20.40  Pause 

21.00 Vi tema  serer vores ideer – er der emnemæssige sammen-
hænge? 

21.15 Vi går i grupper og arbejder videre med de skitserede temaer 
og emner.  Hvad vil vi, hvordan og hvornår? 

21.50 Kort præsenta  on i plenum og hvornår mødes vi alle igen? 

22. Tak for i a  en. Vi går hjem med masser af gode idéer.
 



Energicenter på Energicenter på 
Egebjerg skole Egebjerg skole 

Energicentret på Egebjerg skole har 
været længe undervejs. Nu nærmer 
indvielsen sig.

Centret er en kommunal satsning 
på 500.000 kr. som skal stø  e kom-
munens målsætning om at være 
klimakommune ved at lære børn og 
unge om energi.

På legepladsen kan man få at føle 
på egen krop, hvor meget energi det 
kræver at holde en LED-pære og en 
glødepære tændt, for her skal man 
selv generere energien.

Ved hjælp af målere og computer-
systemer kan man følge med i sin 
egen energiproduk  on og relatere 
den  l  l sit forbrug i hverdagen.

Vi håber, at mange har lyst  l at 
trodse morgenkulden og være 
med  l invielsen, inden de tager på 
arbejde.
     Venlig hilsen
     Kirsten Kongsgaard
     Skoleleder 
     

Indvielse fr edag den 11. oktober
Program for dagen

8.45 Indvielse med Arne 
Mikkelsen fra SF.

9.15 Dere  er diverse ak  vi-
teter bl.a. Leikas hundeshow

10. Skolernes mo  onsdag. 
Alle interesserede kan være 
med  l at løbe.

11.30 Vi spiser sammen.

Alle er velkomne  l at 
deltage i hele eller noget af 
dagens program.



Modstandskampen i Modstandskampen i 
Odsherred 1943  l 1945 Odsherred 1943  l 1945 
Flugtruter, våbennedkastninger, en 
s  kkerlikvidering, jernbanesabotage i 
Fårevejle og tyskerpiger i Odsherred.

Henning Lindhardt, søn af Højbylægen 
(1940 – 1950) Holger Lindhardt, som 
spillede en central rolle i modstands-
bevægelsen under krigen, har skrevet 
en meget spændende og læseværdig
bog om modstandsbevægelsen
under besæ  elses  den i Odsherred 
med  tlen ” Modstandskampen i 
Odsherred 1943  l 1945.

Foredrag i Egebj erg kirke søndag den 20. oktober kl.14.00.Foredrag i Egebj erg kirke søndag den 20. oktober kl.14.00.

HUSK!! 
Kom og hør Henning Lindhardt 
fortælle om en jernbanesabotage
i Fårevejle, om en våbennedkastning i
Kongsøre Skov i april måned 1945 og 
meget mere. 

Søndagscafeen indledes med en kort 
gudstjeneste.

Ved vores søndagscafe vil Henning 
Lindhardt bl.a. fortælle om fl ygtninge-
ruterne fra Odden og Sonnerup
Skov  l Mölle i Sverige. Flygtningene 
kom med tog  l Asmindrup, Højby 
eller Nykøbing og blev a  entet af 
hyrevogne, fi skebiler eller blev kørt  l 
Odden af Holger Lindhardt. 

Bill Hansen, Odden, var udover Holger
Lindhardt en af lederne af fl ygtninge-
transporterne og deltog også selv i 
sejladserne  l Sverige. Turen varede ca. 
7  mer. Inden fl ygtningene blev sejlet 
 l Sverige var de indlogeret på 

pensionater på Odden og i Klint.



SkumringsstundSkumringsstund
Søndag den 13. oktober kl.16. i Egebj erg KirkeSøndag den 13. oktober kl.16. i Egebj erg Kirke

Kom og vær med  l en 
medita  v stund i vores  smukke 
kirkerum, præget af ord, bøn, 
toner og sang. 
Bl.a. vil Egebjerg kirkekor 
medvirke.

Skumringsstunden er arrangeret 
i samarbejde med Vig Kirke i 
anledning af e  erårets 
kirkemusikfes  val.



Vælgermøde i EgebjergVælgermøde i Egebjerg

Egebjerg og Omegns Bylaug 
har inviteret vores byrådspoli-
 kere  l vælgermøde den 11. 

november i forsamlingshuset.

Foreløbig har vi fået  lsagn 
fra Vagn Y  e Jensen (S), Steen 
Egede (DF), Jørgen Revsbech 
(V),  Derudover har følgende 
par  er meldt at de vil være 
repræsenteret: Konserva  ve, 
Socialis  sk Folkepar   og  
Odsherredslisten. 

Den 11. november - lige inden kommunalvalget Den 11. november - lige inden kommunalvalget 

Det er selvfølgeligt vig  gt, at mange 
møder op  l de  e arrangement 
hvor både Egebjerg og Odsherreds 
frem  d vil være  l debat. Her bliver 
der lejlighed  l, at tale visioner for 
Odsherred med dem, der har den 
direkte indfl ydelse.

Så sæt kryds i kalenderen og bliv 
klædt godt på  l at sæ  e krydset. :-)

Venlig hilsen og vel mødt
     Morten Hylleberg
     På vegne af bylauget



Spøg og SpøgelserSpøg og Spøgelser
Halloween på dyregården tirsdag den 15. oktoberHalloween på dyregården tirsdag den 15. oktober

Program
kl.10. Velkomst
10.15 prøv at sidde på en rig  g jydsk hest
11. Mød dyrene på gården
12.30 mulighed for snobrød
13. sjove lege og indslag: hønseskidning og 
bonderøvsstafet. Find og tæl hekse og andre 
halloween  ng.
14. fremvisning af tricks i ringen
14.30 spis som en gris
15.00 tak for i dag
Se mere på www.oplevdyregaarden.dk
vi glæder os  l at se dig.

Priser:
Børn over 3 år: 25,-
Voksne 35,-
Salg af lune pandekager, 
boller, kaff e og sa  evand.



Ny vandrerute i EgebjergNy vandrerute i Egebjerg
Jørgen Stoltz, der er selvstændig  natur-
vejleder har skrevet en inspirerende bog 
med forslag  l vandreruter i Odsherred. 
Den har været en god succes og er nu 
udkommet revideret i  erde oplag. 

En af de spændende nyheder i bogen er 
en vandrerute i vores område. “trolden 
der ikke kunne ramme”. Ruten, der er 6,8 
km lang, tager den vandrende forbi bl.a. 
Egebjerggård, Egebjerg Kirke med udsigt 
 l bl.a. Fri og Fro, Gelstrupgård økos 

glade grise, Stokkebjerg skov og Lom-
mestenen.

Prøv den e  er kortet her. - Eller køb 
bogen og få anekdoterne og mange 
fl ere ruter med.

Bogen, der er udgivet af 
VisitOdsherred, koster 150,- incl. 
vandrekort og kan købes i 
turis  nforma  onen i Nykøbing Sj.

Egebj erghalvøen er kommet  på vandrekortet .



ParkourParkour

Parkour er at bevæge sig gennem 
landskabet på nye måder, forcere 
forhindringer i spring og bruge krop-
pen i en sej blanding af bevægelse, 
ekvilibrisme og leg. Det startede som 
en storbysport, men parkour giver også 
god mening på landet.

Noget  for dig?Noget  for dig?

Egebjerg IF’s parkourhold har e  er en 
turbulent start fundet en træner, der 
er rig  g dyg  g  l parkour. Han får nu 
hjælpe af en hjælpetræner, Alex, der 
arbejder i Egebjerg SFO. Alex starter 
som træner den onsdag den 2 oktober. 

Træningen fi nder sted på Egebjerg 
skole om onsdagen kl. 16.30-17.30.
Aldersgruppen er fra ca. 9-14 år. 

Kom og vær med. 
Det er sjovt og udfordrende. 

Med venlig hilsen EIF
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Med de dalende børnetal overalt i 
kommunen, er det vig  gt, at vi får 
nye  lfl y  ere. Odsherred kommune 
holder temadag for folk, der overvejer 
at fl y  e  l Odsherred, gerne i fæl-
lesskaber. Her er, hvad kommunen 
skriver om temadagen, måske kender 
du nogen der vil med?

Odsherred Kommune skaber 
bosætning gennem et fokus på fæl-
lesskaber, bæredyg  ge boformer og 
en særlig stø  e og udvikling af ak  ve 
lokalsamfund
– og så ligger vi kun en  me fra 
København og halv-anden fra Århus.

Hvis du kunne tænke dig at bo med 
fokus på fællesskabet og naturen, tæt 
på storbyen, så kom og hør nærmere
fredag den 4. oktober på Hotel 
HøjbySø

Kontakt: Projektleder 
Me  e Mathiasen for  lmelding på 
tlf.: 29 27 55 80 el.
mail: metma@odsherred.dk 
- eller se mere på 
www.odsherred.dk/bo

Temadag  på Hot el Højby sø 4. oktober

BOSÆTNING BOSÆTNING 
Med fokus på fælles skaber

Kender du 

nogen der skal 
med?



- Find det  i skolens Aula.- Find det  i skolens Aula.
Demokrateket er åbent igenDemokrateket er åbent igen

Trods byggerod og  lbygning 
som vi stadig afventer, er det 
lykkedes skole og bibliotek i 
fællesskab, at fi nde en 
midler  dig plads  l 
demokrateket.

Du kan nu fi nde det i skolens 
aula ved siden af de spritnye 
indendørs toile  er.



Bro-optagningBro-optagning
Fredag den 18. oktober kl.16. ved Unnerud Strand

Sidste chance! - Så er der ikke meget 
 d  lbage  l at hoppe i vandet fra 

broen på Unnerud Strand.

Alle der har lyst  l en sidste dukkert 
og har lyst  l at tage kærlig afsked med 
broen og stranden er velkomne  l at 
deltage i nedtagningen af broen.

Sidste år blev vi færdige i løbet af 55 
min. så det kan vi nok igen.
Vi skal beregne lidt ekstra  d  l at 
rengøre trappen, for der er planer 
om at få lavet en eller anden slags 
gelænder, så det bliver le  ere for os 
ældre at komme ned ad trappen.
Så medbring gerne stålbørster  l 
rensningen. 

En varm kop kaff e vil være parat e  er 
optagningen, men kagen gemmer vi  l 
om a  enen.

Ca. kl. 18 samles vi  l fælles spisning 
i Barkladen i Ulkerup skov, hvor der 
vil være stegt nakkesteg, der bliver  l 
lækre burgere med rødkål, og nogen 
vil lave kage  l dessert.
Drikkevarer medbringer I selv, ligesom 
I skal huske bes  k, tallerkner, kopper 
og glas.

Tilmelding  l Didde senest 7. oktober 
af hensyn  l indkøb, men meget gerne 
før. Venlig hilsen og på gensyn 

     Didde Dich på vegne af 
     Unneruds brolaug
     mail: didde@boesserup.dk

Broen har mange brugere. Her en sæl der søger ly.



HjertestarterkursusHjertestarterkursus
Hjerteforeningens lokalkomité 
 lbyder Egebjergs borgere kursus i 

livreddede førstehjælp samt i brug af 
hjertestarteren ved Brugsen.

Hvis du ikke ved hvordan en Hjerte-
starter bruges, så meld dig  l de  e 3 
 mers kursus i livreddende førstehjælp 

og demonstra  on af hjertestarter. 

Instruktør på kurset er hjertesyge-
plejerske Ann Sivebæk. De der tog 
kurset sidste år har kun godt at sige 
om det. Pris: Kr. 25,00

Tilmelding og yderligere info: 
hur  gst muligt  l 

     Karl O  o Nielsen
     Tlf.: 40 46 85 48 
     To  agergaard@gmail.com

Den 28. oktober i Egebj ergDen 28. oktober i Egebj erg



Årets Landsby?Årets Landsby?
E  er en krævende slutspurt lykkedes 
det at få sendt ansøgning om at blive 
“Årets Landsby” afsted. Ansøgnin-
gen er udformet som et særnummer 
af Egebladet, der bringer alle årets 
vig  gste nyheder. Nu er der bare 
 lbage at vente og krydse fi ngre. Her 

er hvad “Landsbyerne i Danmark” 
skriver om konkurrencen.

Landsforeningen ”Landsbyerne i Dan-
mark” ønsker for 19. gang at udnævne 
en af Danmarks mange ak  ve landsby-
samfund  l ”Årets Landsby”. 

Tyve landsbyer deltager. Det er: Her-
ringløse, Torup, Nørhalne, Lohals, 
Høve, Krogsbølle, Sig, Gl. Rye, Gjerrild, 
Ugelbølle, Egebjerg, Kirke Værløse, 
Borbjerg- Hvem, Vestervig, Besser, 
Brylle, Hylke, Overlade, Tandslet, Trøm-
melstrup. 

Ansøgning sendt afsted Ansøgning sendt afsted 
Emnet for 2013 er: ”Landsbysamfund 
i udvikling gennem mere bosætning, 
fl ere arbejdspladser og bedre kom-
munika  on”. ”Landsbyerne i Danmark” 
ønsker med bosætning, arbejdspladser 
og kommunika  on at sæ  e fokus på 
vækst og udvikling i vore landsbyer og 
landdistrikter.  

For at gøre det muligt for lidt større 
landsbysamfund at deltage, er antal-
let af landsbybeboere i år sat  l 1500 
(  dligere 1000 beboere).

De  dligere udnævnte landsbyer er: 
Hvilsom, Skovlund, Tise, Jordrup, Bil-
lum, Svindinge, Samsø, Bårse, Filskov, 
Klejtrup, Korinth, Ballum, Gjøl, Vejrup, 
Janderup, Horslunde, Bagenkop og 
Vrads.
 

Dommerkomiteen er:  v. inden-
rigsminister, Bri  a Schall Holberg, 
Ebberup - næs  ormand i ”Landsbyerne 
i Danmark” Hans Christensen, Højen 
-  v. gårdejer Andreas Andresen, 
Vester Vedsted, Ribe –  v. borgmester 
Poul Lindor Nielsen, Roskilde - vice-
borgmester Peter Christensen, Tønder.

Det er enestående, værdifuldt mate-
riale, de 20 landsbyer har indsendt. 
Dommerkomiteen ønsker grundigt at 
gennemlæse det store kildemateriale. 

Den 24. september mødes dommerne 
hos dommerkomiteens formand Bri  a 
Schall Holberg, Hagenskov. Når ”Årets 
Landsby 2013” er fundet orienteres de 
deltagende landsbyer. 

     Carsten Abild
     formand for 
     ”Landsbyerne i Danmark”                                            
                         



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
Finn Eggart Jensen
tlf. 27 62 71 72
Kirfi n@Jensen.tdcadsl.dk

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 
tovholderene.

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 350 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for november-nummeret er den 20. oktober


