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Tarteletaften
Lørdag den 16. marts kl. 18. i Forsamlingshuset

Forsamlingshusets Venner gentager 
vores hyggelige tarteletaften i 
Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus.

Der vil som sædvanligt blive serveret 
tarteletter ad libitum med forskelligt 
fyld, selv desserten er en form for tar-
telet. Der serveres kaffe efter maden.

Prisen er 130 kr. pr. person og øl, vin 
og vand kan købes til fornuftige priser.

Bindende tilmelding ved betaling på 
mobilepay til Bodil på tlf. 40 93 13 70

Vi glæder os til at se jer til en god 
aften. 
Hilsen Forsamlingshusets Venner



Afdelingsrådets ønske blev hørt
Så er der nyt fra Odsherreds Kommunes 
hjemmeside, hvor byrådsmødet den 29. 
januar 2019 refereres:

Fra næste skoleårs start 1. august 2019 får 
Odsherred Kommune fire selvstændige 
skoler, og Vig Skole får overbygningen 
tilbage.

Efter flere års forberedelse, omfattende 
analyser og borgerinddragelse og en 
høringsperiode i efteråret 2018 har Odsh-
erred Byråd nu truffet en beslutning om 
en ny skolestruktur som afløsning for den 
eksisterende med to skoler. 
 
Den nye skolestruktur gælder fra 1. august 
2019 og omfatter fire selvstændige skoler 
med egne skolebestyrelser og genanven-
delse af de tidligere stednavne og tilbage-
føring af overbygningen på Vig Skole. 
 

Det var et enstemmigt byråd, der efter 
flere timers debat, vedtog strukturen med 
de fire skoler, 

- hvor skoleafdelingerne på Odden og i 
Egebjerg forbliver i fælles skole med skolen 
i Nykøbing, 
- Højby bliver en selvstændig skole, 
- Vig bliver en selvstændig skole med over-
bygning, 
- og Vallekilde-Hørve Skole, Skolen i Fåreve-
jle og Bobjergskolen i Asnæs udgør en 
fælles skole med overbygningen som i dag i 
Fårevejle og Asnæs. 

Hele 4571 Grevinge Sogn tilhører Sydsko-
lens skoledistrikt og deles derved ikke. Der 
indføres en særordning for 4571, så alle 
skolesøgende børn frit kan vælge mellem 
skolerne i Asnæs eller Vig.
 

Ny skolereform
Enheds-
listen 
havde stillet 
et forslag om 
en model med 8 
selvstændige skoler. 

Forslaget fik Venstres og En-
hedslistens i alt 8 stemmer, mens 
resten af Byrådet stemte imod og 
forslaget faldt dermed.
 
Venstre havde stillet forslag om en model 
med seks skoler med overbygning på alle 
skoler, dog skulle Hørves overbygning 
betinges af et elevtal på størrelse med Vig 
og Højby. 

Forslaget fik Venstres og Enhedslistens i alt 
8 stemmer, mens resten af Byrådet stemte 
imod og forslaget faldt dermed.



Dobbelt GF
I Egebjergs Kultur- og forsamlingshus 
samt i Egebjerg og Omegns Bylaug

Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus og 
Egebjerg og Omegns Bylaughar valgt at slå 
kludene sammen til en hyggelig dobbelt 
generalforsamling

Kom til den ene, den anden eller dem begge. 
Vi glæder os til at se jer. 
 
Med venlig hilsen 
Bylauget og Forsamlingshusets bestyrelse

Program 

18.00  GF i Kultur- og Forsamlingshuset
19.30 Let servering
20.00 GF i Egebjerg og Omegns Bylaug

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før - i skriftlig 
form. 

Egebjerg
Kultur- og Forsamlingshus

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse 
af regnskab.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand i ulige år.
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af indtil 3 suppleanter 
for et år.
10. Valg af bilagskontrollant 
(revisor).
11. Valg af bilagskontrollant-
suppleant for et år
12. Eventuelt.

Egebjerg og Omegns Bylaug



Bylaugsregnskab 
2018

Indtægter
Indsamling:    1.290,00
Bogsalg:         935,00
Skt. Hans:    1.395,00
Sponsorater,  
cykelsti/vejtræer:    6.818,00

Tilskud
Tilskud administration:   2.500,00
Unnerud Landsbymakeover: 30.000,00
Juleudsmykning:                 25.000,00

Brugt fra henlæggelser
Egebjerg Projektet:   1.351,56
Fabeldyr:    1.925,00
VisitEgebjerg:                 12.312,50

I alt:    83.527,06

Aktiver
Driftskonto:                -40.849,92
Underskudsgarantikonto:     -10.033,31
Cykelstier:    -9.771,68
Kassebeholdning:         -425,00

Aktiver i alt:  -61.079,91

Passiver
Egenkapital pr. 1/1 2018:  24.668,60
Årets driftsresultat:  -18.217,14
Egenkapital pr. 31/12 2018:    6.451,46
Underskudsgaranti:  10.000,00
Henlæggelse til bogby:    5.000,00
Henlæggelse til læselandsby: 682,91
Henlæggelse til salgsvogn:    9.281,81
Henlæggelse til VisitEgebjerg:2.687,50
Henlæggelse til 
Egebjerg Projektet:   0,00
Henlæggelse til fabeldyr:    8.757,45
Henlæggelse til cykelstier:  11.199,68
Henlæggelse til Skt. Hans:      695,00
Henlæggelse til 
Unnerud Landsbymakeover:   1.987,00
Henlæggelse til 
juleudsmykning:     4.337,10

Passiver i alt:   61.079,91

Regnskabet er endnu ikke revideret
Kristoffer Mousten Hansen, kasserer

Udgifter
Administration: hjemmeside, 
gaver og Generalforsamling:   -7.695,85
Kursus EP:    -1.351,56
Fibernet, møde + bus:  -1.825,00
Sponsorat Egebjerg Event:  -5.700,00
Unnerud Landsbymakeover: -28.013,00
Juleudsmykning:                      -20.662,90
Fabeldyr:    -1.925,00
VisitEgebjerg:                  -12.312,50
Kløverstier:   -9.066,29

Henlæggelser
Cykelstier:   -6.818,00
Unnerud Landsbymakeover:  -1.987,00
Juleudsmykning:  -4.337,10

I alt:                         -101.744,20

Resultat:                 -18.217,14



Keramik og 
rakukursus
Tre dages kursus: lørdag den 2., søndag den 
3. og søndag den10. marts
Kursus med keramiker og formgiver Martin 
Nybo i “kunst i brug” i Unnerud.

Der vil være introduktion i flg. teknikker:
– Frihåndsdrejning.
– Pladeteknik.
– Udtrykning af skåle og pølseteknik.
– Forskellige glaseringsteknikker herunder 
glasering i sprøjtekabine.

Pris er 3000,- kr. pr person for alle dage 
inkl. materialer, brændinger, morgenmad 
og frokost alle dage, samt aftensmad 
lørdag d.12. jan. Kaffe og Te ad libitum. 
Overnatning er mulig mod en mindre 
merbetaling.

Kurset bliver gennemført ved min. 8 
kursister, der er plads til max.10. 
Kurset henvender sig både til begyndere 
og øvede.

Tilmelding sker via mail til: 
8b@kunstibrug.dk sammen med indbe-
taling af depositum på 1000,- kr. til Mo-
bile Pay 82703 eller overførsel til konto i 
Dragsholm Sparekasse 
nr.: 0537 0000739162. 
Restbeløbet 2000,- kr. indbetales senest 
7 dage før kursusstart. Husk at angive dit 
navn og skriv RAKU. 

For yderligere information om kurset 
kontakt Martin Nybo: 28 92 66 55 eller 
mail kontakt@muldplusguld.dk

KURSUSPROGRAM

LØRDAG D 2. MARTS
Kl. 9-10 : Fælles morgenmad. Introduktion 
til kurset ved Martin Nybo.
Kl. 10–12: Arbejde på værkstedet.
Kl. 12-13: Frokost.
Kl. 13-16: Arbejde på værkstedet.
Kl. 18: Middag.

I løbet af aftenen vises en fagrelevant film

SØNDAG D. 3. MARTS
Kl. 9-9.30: Morgenmad.
Kl. 9.30-12: Arbejde på værkstedet.
Kl. 12-13: Frokost.
Kl. 13-16: Arbejde/færdiggørelse af værker 
på værkstedet.

SØNDAG D. 10. MARTS
Kl. 9-9.30: Morgenmad.
Kl. 9.30-12: Glasering og brænding af 
værker.
Kl. 12-12.30: Frokost.
Kl. 12.30-16: Glasering og brænding af 
værker.
Kl. 16-16.30: Evaluering. Lille udstilling.



Fra gamle aviser 
til guldtråde
Foredrag med tekstilkunstner Vibeke Lindhardt
Torsdag den 7. marts kl.18.30 i 8b i Unnerud
Egebjerg Kirke og 8b-Kunst i brug har 
slået kræfterne sammen om dette 
arrangement hvor tekstilkunstner 
Vibeke Lindhardt beretter om sit ar-
bejde med blandt andet messehagler.

Arrangementet er gratis for venner af 
huset, og koster ellers 30 kr. i entré.

Der serveres kaffe, te og kage

Tilmelding til 8b@kunstbrug.dk 

Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke og 
8B Kunst i brug.

Vibeke Lindhardt om foredraget:

Materialet er for mig altid 
udgangspunktet. Allerede i 
de tidligste vævninger var det 
papiret, der inspirerede - i 
begyndelsen særligt avispapirets 
forgængelighed og skrøbelighed.

Det udviklede sig til brugen af 
forskellige håndlavede asia-
tiske papirer i vævninger, store 
folde(origami) installationer og i 
broderier i store formater.

Arbejdet med de gyldne tråde 
og kirke-tekstilerne startede 
med vævning af messehagler for 
Dronning Margrethe og senere 
bispekåben til Roskilde Domkirke 
for Ann-Mari Kornerup. 

Siden er det blevet til mange 
messehagler vævet i silke, uld og 
guldtråde. 



Fag og 
fordybelse
8b -Kunst i brug i Unnerud uddeler 
to tre-måneders legater til 
nyligt uddannede keramikere.
Vi uddeler to boligværkstedspladser 
på tre måneder i foråret 2019 uden 
beregning. 

For at komme i betragtning til en bo-
ligværkstedsplads i 8B skal du indsende 
en motiveret ansøgning til 8B@kun-
stibrug.dk. som følger retningslinjerne 
herunder.

Det er tilladt at dele værelse mod en 
merpris på 30 %

Vi anbefaler at søge i god tid og skrive, 
hvis I er flere, der søger om ophold 
samtidig. Ansøgningerne bliver løbende 

gennemgået af et bedømmelsesudvalg 
bestående af medlemmer fra bestyrelsen 
for 8B, samt designere og kunsthånd-
værkere fra det faglige netværk. Se mere 
her: 
kunstibrug.dk

Hvis man bliver optaget, skal man samti-
dig blive ven af huset til laveste takst. Se 
her: kunstibrug.dk

Hvis man ønsker at se huset og facili-
teterne, er man velkommen til at kon-
takte os på mail: 8b@kunstibrug.dk eller 
på telefon: 28 69 83 50.

GUIDELINES FOR MOTIVERET ANSØGNING
1.  Dato for indflytning og forventet 
periode i 8B

2.  Materiale (ler, strik, tryk, vævning)

3.  Navn, adresse, email og telefonnummer

4.  Køn og alder

5.  Årstal for færdiggørelsen af uddannelse 
som kunsthåndværker eller designer

6.  Hvad ønsker du at opnå med dit ophold

7.  Hvilke professionelle netværk ser du dig 
selv som en del af.

8.  Er du en del af en gruppe, der ønsker at 
være i huset på samme tid

9.  Tre eksempler på dit arbejde vedhæftet 
i foto.

10.  En anbefaling fra relevant uddan-
nelsessted og/eller arbejdssted.



Endelig blev fabeldyrene sat fri på hele halvøen. 
Men netop som vi troede at arbejdet var slut, kom 
der et efterspil, som vi ikke havde regnet med.

Den 25. december opdagede Lars Christensen at 
fabeldyret ved sandskredet var væk. Og den 29. 
december så Jeanette Agregaard Christensen det i 
Bjergesø. 

Lisbeth Ulrich kørte ud for at hente det hjem, men 
da var det allerede rejst videre. Det er nu efterlyst 
på Bjergesøs facebookgruppe.

Det korte af det lange er at dyret stadig er væk. Om 
det er tyveri, juleløjer - eller bare et meget omkring-
farende fabeldyr, ved vi endnu ikke. Men vi håber at 
alle vil hjælpe og holde et vågent øje derude.

Fabeldyret, der lyder navnet Jorneben Iskatfjæs, bør 
ikke fodres, men kan til nød lokkes med Hammer-
hajer og virkelig god is.

Mange urolige hilsener fra
Fabeldyrsteamet, der savner det fine dyr.
p.s. Det manglende fabeldyr er politianmeldt.

Fabeldyr på 
eventyr?



I iværksætterhuset er komme to nye lejere, 
der arbejder med et spændende projekt, der 
forhåbentlig kan blive til gavn for nogle af 
byens seniorer. Ideen er at man kan hjælpe 
hinanden med det man er bedst til. Læs her 
om deres første workshop, som de meget 
gerne vil have deltagere til.

Kom og vær med til vores første workshop 
om det nye seniorprojekt “Gave til Gave”

Projekt “Gave til Gave”

Projekt “Gave til Gave” har som formål at un-
derstøtte netværk og livskvalitet hos seniorer. 
Projektet skal skabe forbindelser mellem op-
gaver hos seniorer - og seniorer, der vil løse 
opgaverne. Hver gang en opgave bliver løst, 
er det tanken at gavekort skifter hænder. Det 
forklarer vi mere om på workshoppen.

Projektet er nyt og workshoppen har til 
formål at finde ud af:
Hvilke små opgaver - også hygge og socialt - 
bliver ikke løst allerede (f.eks. af hjemmeple-
jen)? - og Hvilke opgaver kan og vil seniorer 
løse for andre seniorer?

Deltagere i workshoppen behøver ikke 
hverken at have lyst til senere at være dem, 
der løser opgaver - eller have behov for 
hjælp til noget. Deltager skal blot være +62 
år gammel, nysgerrig og have lyst til at være 
med til at udvikle projektet. Der er 10 pladser 
på workshoppen, som fordeles efter først-til-
mølle-princippet.

Hyggelig workshop for seniorer torsdag den 28. februar i forsamlingshuset

Tilmeld dig workshoppen på merete@civics.dk

Mere information om “Gave til Gave” følger 
snarest i form af foldere i Brugsen.

Hvis du vil vide mere her og nu, så ring til 
os på tlf. 30 60 08 14 i telefontiden mandag, 
onsdag og fredag kl. 9.-11.

Vi glæder os til at møde jer.
Venlig hilsen Frederikke og Merete



Holder du af at synge GOSPEL? Så skal 
du helt bestemt med til det nordlige 
Provstis store Gospeldag i Egebjerg 
Kirke lørdag den 23. februar.

Vi øver sammen fra kl. 13.-19. med 
indlagte pauser og slutter af med en 
dejlig koncert kl. 19.00 for alle der har 
lyst. 

Dagens dirigent er den meget dygtige 
Susanne Wiig Kalvåg, der igen-
nem en årrække har været leder af 
konfirmandernes gospelweekend. 
Til daglig er hun bl.a leder af “Rung-
sted Gospelkor” og “Nordsjællands 
Gospelkor”.

Lørdag den 23. februar kl. 13.-20. 
i Egebjerg Kirke

Gospelglæde 
i timevis

Provstiet står for kaffe & kage samt 
frugt ved 15-tiden. Aftensmad med-
bringer du selv. 

Arrangementet er gratis og alle 
der har lyst til gospel, er meget 
velkomne.

Tilmelding til Michael Nissen på mail: 
jmn@km.dk eller tlf. 24 24 80 90.
- og husk at melde til i god tid. Vi 
forventer at arrangementet bliver 
fyldt op.

Venlig hilsen Egebjerg Kirke
og Ods- og Skippinge Provsti



Kom med på en 4-dages rejse til 
passionsspillene i Oberammergau den 
4. – 7. juni 2020. Det er en forlænget 
weekend i forbindelse med Grundlovsdag.

Passionsspilllene i Oberammergau går helt 
tilbage til År 1633. De opstod i taknem-
melighed over, at pesten gik udenom den 
lille bjergby og spiller hvert 10. år for fulde 
huse.

I 2020 er det 42. gang, landsbyen opfører 
passionsspillet. Mere end 2.000 mennesker 
fra byen bringer historien

Provstirejse - en helt særlig oplevelse

Oberammergau 2020

om Jesus fra Nazaret til live i den fantas-
tiske fem timer lange forestilling.

Rejsen, der også slår et smut omkring 
Wittenberg, er planlagt i samarbejde med 
Unitas rejser og kommer til at koste kr. 
6.000,- pr. person. Den bydes ud i hele Ods 
og Skippinge Provsti.

Vil du høre mere om rejsen, kan du få en 
brochure i kirken eller finde rejsen på 
www.unitasrejser.dk.

Der ligger også et link på Nykøbing Kirkes 
hjemmeside. www.nykoebingkirke.dk

Tilmelding foregår via Unitas rejsers 
hjemmeside. Tilmeldingsfristen er allerede 
1. marts 2019 – da der er stor rift om billet-
ter til passionsspillet!

Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke
og Ods- og Skippinge Provsti

Tilmelding
senest 1. marts



Alle, også voksne, er velkomne 
og meget gerne til også at 
komme udklædte i kirken.

Venlig hilsen 

   
           Egebjerg Kirke og

Egebjerg kultur- 
og forsamlingshus

Hvem bliver Kattekonge & 
Kattedronning 2019 i Ege-
bjerg? Det vil vise sig når 
vi holder fastelavnsfest og 
fastelavnsgudstjeneste. 

Vi starter med en 
børnegudstjeneste i kirken 
og bagefter fortsætter 
fastelavnsfesten i forsam-
lingshuset med at katten 
selvfølgelig skal slås af 
tønden. 

Fastelavn
Kirke, kattekonge 
og karameller
Søndag den 3. marts kl.10.00 i kirken. 
-og derefter i forsamlingshuset.

Egebjerg
Kultur- og Forsamlingshus



og hyggeligt samvær med familie børn og 
venner til en gang billig mad. Efter hver 
fællesspisning bliver der inden folk går 
hjem, nedsat en ny madgruppe, som selv 
bestemmer, hvornår, hvor og hvad gruppen 
kan berige os med.

En ny gruppe er blevet nedsat og vil få 
overdraget evt. overskud til deres arrange-
ment. Så nu skal vi bare holde øje med div. 
opslag (Egebladet, Facebook, Egebjeronline 
,plakater m.m.) og glæde os til næste fæl-
lesspisning. 

Husk at bakke op Egebjerg!
Tak for hjælpen til de frivillige hjælpere.

Med kniv og gaffel
Karl Otto, Birgit, Jesper og Klaus

En lille gruppe fra forsamlingshuset og by-
lauget har forsøgt at sparke liv i et gammelt 
arrangement, som var meget populært for 
mange år siden (i 80’erne og 90’erne)

Arrangementet blev gennemført med stor 
succes med 54 tilmeldte. Middagen var 
mormormad: Forloren Hare med rod-
frugter, vildtsovs, broccolisalat, og manda-
riner, kaffe og småkager. 

Gode sponsorer havde været ind over, så 
derfor kunne man få alt dette til 60 kr. for 
voksne og børn over 12 år. (mindre børn 
gratis). Desuden var der mulighed for at 
købe div. drikkelse.

Ideen med fællesspisningen er, at vi på 
Egebjerghalvøen kan mødes i uformelt 

Fællesspisning 
for alle
Glæd dig til næste gang...



Nærvarmenyt
Indvielse og GF den 9. april kl.18.30 og kl. 20.
I skrivende stund er der frostgrader og 
varmeværket har været i drift siden august 
2018. 

Siden da har vi fået tilsluttet de fleste af 
de tilmeldte huse og så vidt vi ved kører 
værket fornuftigt og alle har varmt vand og 
varme i deres huse.

Siden opstart har vi gjort os mange erfa-
ringer med drift af værket og vi har arbej-
det på at få anlægsbudgettet afsluttet. 

Nu er det tid til at indvie værket og den 
festlighed finder sted den 9. april. kl. 18. 30 
ved varmecentralen som ligger på adressen 
Egebjerg Hovedgade 25B. 

Borgmesteren kommer og siger et par ord 
og varmeværket byder på en forfriskning.

kl. 20 samme aften afholder Egebjerg Nær-
varme generalforsamling i Egebjerg For-
samlingshus. Der bliver uddelt invitationer 
til de enkelte forbrugere jf. vedtægterne, 
men nu kan I sætte kryds i kalenderen.

Hvis du ikke er forbruger i nærvarmen, 
men nysgerrig på hvad Egebjerg Nærvarme 
er for en størrelse, er du velkommen til at 
deltage i generalforsamlingen. 

Den daglige drift af varmeværket udføres 
af en driftsgruppe som består af folk fra 
Egebjerg som har lyst til at være med til at 
udføre den vigtige opgave at sikre varme 
og varmt vand i mange af byens huse.  
 
Hvis du har lyst til at deltage i arbejdet er 
du meget velkommen til at kontakte Peder 
Villemoes eller Morten Hylleberg. 

Venlig hilsen  
Egebjerg Nærvarmes bestyrelse 

Kom og se 
varmeværket



Bøger
-Det er da noget 
vi snakker om!

Odsherred Bibliotek er klar som TAKE AWAY!

Vi er altid parate med en booktalk, hvor vi deler de 
bedste bøger vi har læst i det forgangne år – bøger 
som vi gerne vil dele med jer. 

Hvis I kan samle en gruppe på mindst 8, så kommer vi 
ud på din lokale biblioteksfilial, hjem i din stue, i for-
samlingshuset, i din forening, i din båd … vi kommer!

Vi læser alle genrer og holder os opdateret på ten-
denser og strømninger, så har I ønsker om et bestemt 
emne så sig til!

Book os ved at skrive eller ringe til mig på  
metma@odsherred.dk  eller tlf.: 59 66 50 10

Venlig hilsen 
Mette Mathiasen, 
Odsherred Biblioteker og Kulturhuse



Loppemarked
23. februar kl. 10.-15. i forsamlingshuset

Nu hvor julen er ovre ser de “loppeglade” 
folk i odsherred frem til påskelørdag, hvor 
det store udendørs tuskemarked i Vig 
starter. Men der er lang tid til. Vi mangler 
indendørs markeder, som ikke er reol-
marked eller et sted, hvor det er de samme 
kræmmere der har en fast stand og står 
der weekend efter weekend. 

Da jeg bor i Egebjerg, som er en flittig og 
driftig by, var tanken at lave et samarbejde 
med frivillige og foreninger. Det er endt op 

med at Egebjerg Forsamlingshus har stillet 
sig til rådighed og åbner dørene den 23/2 
kl 10-15 for købelystne publikummer og for 
salgslystne kræmmerne fra kl 8. 

Det er lavet plads til i alt 38  stande, i 3 
forskellige udgaver. Der er stadig ledige 
stande som kan bookes på lothart@live.
dk (se evt opslag i DagliBrugsen Egebjerg 
og i Facebook gruppen “Egebjerg-i Odsh-
erred”, Markedskalenderen.dk og DBA.dk. 
Der kommer også en artikel i NordvestNyt i 
ugen op til arrangementet)

Det er indgået et samarbejde med de to 
ældste klasser på Egebjerg skole om noget 
kaffe/the/sodavands salg, som Dagli Brug-
sen i Egebjerg er sponsor til. Dette foregår 
i de hyggelige tilhørende lokaler i forsam-
lingshuset. 

De unge har fået tilbudt et lokale, hvor de 
kan sælge loppesager de ikke længere har 
brug for. Et arrangement er måske under 
opsejling; det går ud på, at de unge tilby-
der støvsugning og indvendig aftørring af 
biler for et symbolsk beløb. Støvsugeren er 
udlånt af Arne Jensen fra Egebjerg skole.

De penge der kommer i kassen den dag fra 
café, støvsugning og de unges lopper går 
ubeskåret til klasseklassen.

Indtægterne fra standlejen går til Forsam-
lingshuset.

Vi er mange der håber og tror på at dette 
arrangement vil blive taget godt imod og at 
det bliver en succes der må gentages.

Mvh Søren Lorentzen.



Dyre klude
Skumklude og vådservietter sætter en 
spildevandspumpe ud af spil.
Driftsmedarbejderne i Odsherred Forsyn-
ing forsøger at optrevle et mysterium. 
Gentagende gange har de i januar måttet 
rykke ud til en ødelagt spildevandspumpe i 
Egebjerg. 

Hver gang finder Forsyningens folk store 
klumper af sammenviklede skumklude og 
vådservietter i pumpen. 

Kludene trevler og sætter sig fast, fordi 
de er lavet af et fibermateriale, der ikke 
kan opløses ligesom toiletpapir. Desværre 
er det endnu ikke lykkedes at finde og 
standse synderen. 

- Nogen i området skyller kludene ud i 
toilettet, i stedet for at smide dem i skrald-
espanden. Det er et stigende problem, og 
det kan kloaksystem og pumpestationer 
slet ikke håndtere, oplyser Jan Viebjerg 
Larsen, der er driftschef i Odsherred For-
syning. 

Når alarmen går, må to driftsmedarbej-
dere og en slamsuger afsted, for at rense 
og reparere pumpen. Når den ikke kører, 
kan spildevandet fra Egebjerg nemlig ikke 
komme videre til renseanlægget. 

De mange alarmer tager tid og ressourcer 
fra andre kloakopgaver. Alene i januar 
2019 gik der 25 mandetimer med at befri 
pumpen i Egebjerg for klude, og Egebjerg 
er desværre ikke det eneste sted, hvor den 
slags sker. 

Tæt på at gå galt. Et alarmsystem og en 
hurtig udrykning til pumpen har, indtil nu, 
betydet at beboerne i Egebjerg ikke har 
oplevet gener, men det har været tæt på at 
gå galt. 

Forsyningens folk opdagede nemlig, ved 
et tilfælde, at kludene også var begyndt at 
hobe sig op i kloakken, og kunne derfor nå 
at spule en prop fri fra hovedledningen. 

Mange husejere opdager først en prop i 
kloakken, når spildevandet f.eks. er trængt 
ind i en kælder, eller når man ikke kan 
komme af med spildevandet fra bad og 
toilet. 

Hos Forsyningen håber driftschefen der-
for, at kludesynderen vil stoppe med at 
smide klude i kloakken.
- Smid hverken engangsklude, vådserviet-
ter, vatpinde, bind eller lignende i toilet-
tet. Det er restaffald, som skal i skrald-
espanden, opfordrer Jan Viebjerg Larsen. 
På vegne af Odsherred Forsyning.

Denne tekst er fundet på Egebjergs face-
bookgruppe. 



Tovholderlisten
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 lette at 
kontakte.

Bylaug, bredbånd, Visitegebjerg
Lena Faurschou
tlf. 53 87 87 47 
egebjergbylaug@gmail.com

Velkomstgruppe
Maria Sørensen
tlf. 50 99 07 23
mrs.mariakps@gmail.com 

Kunst i Købmandsgården
Pia Heike Johansen
tlf. 28 93 86 14 
Piaj@sam.sdu.dk

Egebjerg Bogby
Helle Vibeke Petersen
tlf. 42 80 69 30 
hellespunken@gmail.com 

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

Nyt økosamfund
oekosamfundet.egeskoven@gmail.com
www.egebjergonline.com/bosaetning

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

Grønt Råd Odsherred
Susan Berry Baca
tlf. 20 64 97 11
susanberrybaca@gmail.com

EgebjergProjektet
v. Egebjerg og Omegns Bylaug
egebjergbylaug@gmail.com

Egebjerg-Event
Anja Hornebo Jensen
tlf. 28 40 05 64
egebjergevent@gmail.com 

Fundraising
Maibrit Ahasverus
tlf. 23 23 90 03 
maibrit09@outlook.dk 

Nærvarme, Iværksætterhus 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 fleste grupper vil gerne have flere med. 
De vil også meget gerne høre om dine gode 
ideér og tanker. På denne og næste side følger 
de forskellige grupper og kontaktinformationer 
på tovholderne.
Laugets konto: reg.nr. 0537 konto nr. 549762



Egebjerg Forsamlingshus
Karl Otto Gaarde Nielsen
tlf. 40 46 85 48
toftagergaard@gmail.com

Fotografiske 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 Pensionistforening
Frede Hansen
f.hansen2a@gmail.com
tlf. 52 37 82 20

Andre
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
Mette Mathiasen
tlf. 59 66 50 10 
metma@odsherred.dk

Egebjerg Idrætsforening
Charlotte Jensen
42 36 16 90 
zilottej@hotmail.com

Egebjerg Kirkes Menighedsråd
Per Kragh
tlf. 21 99 77 09
perselv@gmail.com

Egebjergkoret
Gerd Møller Kristensen
tlf. 23 30 62 47
gmk1@live.dk

Egebjerg 
på Nettet

Egebjerghalvøen & Nærvarmen
egebjergonline.com

Turistinformation
visitegebjerg.dk

Kirken
egebjergkirke.dk

Skolen
nordskolen.odsherred.dk

Idrætsforeningen
egebjergif.dk

Iværksætterhuset
itv.odsherred.dk

Kultur- og Forsamlingshuset
egebjerg-forsamlingshus.dk

8-b Kunst i Brug
kunstibrug.dk



Deadline for 
martsnummeret er 

den 20. februar

Vilde vikinger


