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Slow Food Odsherred indkalder hermed  l 
den årlige Generalforsamling.

E  er generalforsamlingen glæder vi os 
meget  l at vise den italienske biograffi  lm 
”SLOW FOOD STORY, som blev lavet sidste 
år, og handler om grundlæggelsen af Slow 
Food, om hvordan bevægelsen opstod 
og menneskene bag den. Der er engelske 
undertekster og fi lmen varer lige under 1 
 me. 

E  er fi lmen skal vi smage gode råvarer. Der 
bliver bagt forskellige brød og vi går på jagt 
e  er gode oste og pølser, som vi kan spise, 
mens vi hyggesnakker om Slow Food, hvad 
står bevægelsen for, hvad kan vi og hvad vil 
vi gerne. 

Slowfood OdsherredSlowfood Odsherred
holder generalforsamlingholder generalforsamling
Onsdag den 11. marts kl.18.00 i pakhuset 

Alle der har nørdet med et eller andet 
spiseligt, er velkomne  l at tage det med, 
og lade andre smage. Der bliver mulighed 
for at købe øl og vin  l maden.
 
Vi glæder os  l at fortælle dig om, hvad 
Slow Food er. Og vi glæder os også meget 
 l at se dig og håber at du vil være med og 

stø  e op om vores arbejde. 

Der er egentlig ikke  lmelding, men hvis 
du vil være sikker på, at der er pølse og 
ost nok, så giv os et praj om, hvor mange 
I kommer på slowfoododsherred@gmail.
com.  Arrangementet er gra  s.

     Venlig hilsen 
     Rie Boberg og 
     Slowfood Odsherred

Dagsorden 
Valg af ordstyrer, referent og 
stemmetæller.

Formandens beretning

Kasserens beretning
Fremlæggelse af foreningens revi-
derede regnskab med bestyrelsen 
forslag  l det kommende års budget.

Indkomne forslag
Bestyrelsen har indsendt et forslag 
om at forkorte indkaldelses  den  l 
generalforsamlingen fra 6 uger  l 3 
uger.
Re  e vedtægterne, så der står 
mindst én suppleant.
Forslag  l ak  viteter i det kom-
mende år

Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 
medlemmer i lige år og 2 i ulige år)

Valg af suppleant

Valg af revisor og 
revisorsuppleant

Eventuelt.



Giv os i dag..Giv os i dag..
- hjælp til verdens - hjælp til verdens 
fatt igste kvinderfatt igste kvinder

Søndag den 8. marts kl 10. 
- går Egebjerg sogn på gaden for at 
samle ind  l kvinder i verdens fat-
 gste lande ved Folkekirkens Nød-

hjælps årlige Sogneindsamling.

De fl este kvinder i Danmark tager 
deres lige ret for givet. Ret  l ud-
dannelse, ret  l at stemme, ret  l 
at tjene egne penge. 

I mange fa   ge lande er kvinders 
re   gheder også skrevet ind i 
grundloven. Alligevel er kvinders 
re   gheder o  e ikke eksisterende. 

Derfor indgår re   gheder og 
liges  lling mellem kønnene al  d i 
Folkekirkens Nødhjælps arbejde.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder 
bl.a. med at:
- mo  vere forældre  l at undgå 
barneægteskaber
- oplyse kvinder om deres re   g-
heder 

- uddanne kvinder, så de fi nder 
styrke og stemme i både familien 
og samfundet
- involvere kvinder i ak  viteter, der 
forbedrer deres økonomi
fremme kvinders ret  l at eje jord
- modarbejde misbrug af og vold 
mod kvinder.

Mændene skal være med, hvis 
tradi  onelle kønsroller og kvinders 
vilkår grundlæggende skal foran-
dres. Derfor inddrager Folkekirkens 
Nødhjælp al  d mænd i arbejdet, 
især lokale embedsfolk og tra-
di  onelle ledere i landsbysam-
fundene. 

Ønsker du at være indsamler,
så kontakt 
Didde Dich tlf. 59 32 84 66 eller 
Michael Nissen på tlf. 59 32 81 99.



I skrivende stund arbejdes der 
videre med  ernvarmeplanerne. 
For at blive klogere på, hvad andre 
har gjort, og hvordan økonomien 
hænger sammen samt prak  ske 
erfaringer med  ernvarme har vi 
arrangeret en studietur  l Samsø 
Energiakademi.

Turen bliver den 22 april. Hvis du 
går og funderer over om  ern-
varme er en god eller dårlig ide, 
så er du meget velkommen  l at 
komme med på turen, som i videst 
muligt omfang bliver fi nansieret af 
de midler vi har fået som energi-
landsby. 

Turen afvikles på 1 dag, og vi skal 
besøge 2  ernvarmeværker på 
Samsø, og tale med dem der har 
været med  l at starte værkerne 
op, samt dem der driver dem idag.

Herudover skal vi tale med Søren 
Hermansen og Michael Kristensen, 
som begge ved rig  g meget om alt 
det tekniske og processen fra ide  l 
virkelighed.

Har du spørgsmål i forbindelse 
med turen eller i det hele taget, 
så kontakt  ernvarmegruppen ved 
tovholder Morten Hylleberg, 
tlf. 299 399 30

     Venlig hilsen 
     Morten Hylleberg og
      ernevarmegruppen 

Skal du mon med påSkal du mon med på  
Fjernvarme-Udfl ugt?Fjernvarme-Udfl ugt?



For  den arbejder en tovhol-
dergruppe, på planlægning af 
Kløvers  er i Egebjerg. 

Formålet er at lave skiltede s  er 
med udgangspunkt fra Egebjerg 
skole. 

S  erne skal give fornyet adgang 
 l området, og gøre det nemt for 

folk udefra, at se de små perler på 
Egebjerghalvøen. 

S  erne er økonomisk stø  et af 
Frilu  sfonden, Lokaldemokra  -
puljen i Odsherred og Bylauget

Ud over en bynær rute, så går 
s  erne  l de tre skove, Ulkerup, 
Stokkebjerg og Kongsøre. Vi læg-
ger vægt på at ruterne i størst 
muligt omfang går ad små veje og 
s  er, og således åbner landskabet 
op for dem der færdes  l fods. 

Kløverstier i Egebjerg Kløverstier i Egebjerg    
... landskab for vores  fødder

S  erne laves med frivillige a  aler 
med de berørte lodsejere, og grup-
pen oplever allerede stor opbakning.

Selve projekteringen er i gang, mens 
den prak  ske del kommer  l at 
foregå slut maj-juni, hvor der bliver 
lavet fælles arbejdsdage. 

I den forbindelse kommer vi  l at 
mangle ”hænder”, så tænker du det 
er noget for dig, må du gerne melde 
ind på mail  l 
sander.blohm@hotmail.com, 
og blive en del af ”tovtrækkerne”.

     Venlig hilsen 
     Sander Blohm og 
     kløvers  gruppen
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Et digtEt digt
-Fra din læselandsby til dig-Fra din læselandsby til dig

 af Henrik Nordbrandt, 1995, ”Ormene ved himlens port”)

A  ensol
På alle mure faldt a  ensolen
På en eneste hvid mur.
På tunge, rustne hængsler
der engang havde været grønne
stod døren åben
ind  l mørket.

”Hej” råbte jeg, så det genlød 
i hele dalen
og en krage fl øj skrigende op.
Det var ingen andre end dig
der ikke svarede
i hele verden.

  Venlig hilsen  
  Læselandsbyen



Mand og bog DeluxeMand og bog Deluxe
Fredag den 6. marts kl.18.30 Fredag den 6. marts kl.18.30 
i kultur- og forsamlingshuset i kultur- og forsamlingshuset 

Den 6. marts a  older vi det sidste 
arrangement under Egebjerg læse-
landsby. 

Lars Levin Andersen, den maskuline 
læsehingst, byder klokken 18.30 
velkommen i Egebjerg kultur- og for-
samlingshus  l en a  en, hvor mænds 
læseglæde er i fokus. 

Hvilke bøger kan det stærke køn 
lide at fordrive  den med, og hvad 
bringer det af oplevelser? 

Tag nogle af dine favori   tler under 
armen og mød op  l en galop-
perende a  en, der også byder på 
delikate mad- og drikkevarer i foder-
truget.

Her vil være plads  l alle 
indfald og selvom du ikke er storfor-
bruger af li  eratur, så kom glad og 
bliv inspireret.

Af hensyn  l proviantering må du 
meget gerne give et praj, hvis du vil 
lege med. Send en mail  l 
hellespunken@gmail.com

Ps: Kvinder er også velkomne, hvis de 
kan slippe tøjlerne!

        Venlig hilsen 
         Egebjerg 
  Læselandsby



     Egebjerg Idrætsforening a  older 
søndag den 22. marts gymnas  kopvisning i 
Egebjerg kultur- og forsamlingshus. Kom og se hvad vi 
har arbejdet med på de forskellige hold året igennem.

Entré: 25,-

Det vil være muligt at købe forfriskninger  l rimelige 
priser .

Venlig hilsen 
EIFs bestyrelse

Gymnas  k-Gymnas  k-
       opvisning       opvisning

Søndag den 22. marts kl.14 i forsamlingshuset 

Så er der snartSå er der snart

Bemærk ny dato!



Generalforsamling Generalforsamling 
i i EIF EIF i klublokalernei klublokalerne

Egebjerg idrætsforening a  older generalforsamling mandag 
den 2. marts kl 19.15. Der vil bl.a. være årsberetning, regn-
skabsberetning og valg af bestyrelsesmedlemmer. Idrætsfore-
ningen sørger for god mad og drikke.

Gode idræts  lbud  l børn og voksne er en meget vig  g del af 
et velfungerende lokalsamfund og lige nu mangler der res-
sourcer i EIF. Derfor vil vi bede dig overveje om ikke DU vil give 
en hånd med i bestyrelsen, som træner eller prak  sk gris:) 

Alle interesserede er meget velkomne! - Det gælder også det 
‘grå guld’, der kan være med  l at gøre en stor forskel for både 
unge og gamle.

Venlig hilsen 

     Peter Bendixen og 
     Egebjerg Idrætsforening         
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Bemærk fr ist :

Lørdag den 31. 
januar

Fibernet Fibernet -Så er vi i mål!-Så er vi i mål!
Så lykkedes det at fi nde 75 husstande  i 
selve Egebjerg der ønskede at  lmelde 
sig Fibias  lbud om fi bernet  l fornuf-
 ge priser. Fak  sk nåede vi op på cirka 

80  lmeldinger. 

Når vi så tæller omegnen med, så er 
der yderligere cirka 50 husstande der 
har  lmeldt sig og Fibia vil nu vurdere, 
hvorvidt de vil grave fi bernet ud  l dem 
også.

Fibia har i de forgangne uger sendt 
bekræ  else ud  l folk og nu går projek-
teringen igang. 
Hvornår Fibia starter selve installa  o-
nen i de enkelte huse ligger ikke fast 
endnu, men det bliver helt sikkert i år 
og jeg har fået oplyst, at Fibia normalt 
opererer med 6 måneders leverings  d.

Hvis du ikke er  lmeldt og gerne vil med 
på vognen, så kan det nås endnu ved at 
sende det  lmeldingskort du kan fi nde i 
Brugsen eller du kan maile  l egebjerg@
seas-nve.dk og  lmelde dig.

Hvis du bor i omegnen af Egebjerg og 
gerne vil være med, så skal du endelig 
 lmelde dig, så Fibia kan få en fornem-

melse af interessen. Jo større interesse 
jo større er sandsynligheden for at 
gravemaskinerne kommer forbi din dør! 

Tillykke  l os alle med at vi nu kan 
hoppe med på den digitale udvikling og 
mange tak  l Flemming Overgaard, der 
har taget ini  a  vet og banet vejen.

Venlig hilsen
Morten Hylleberg



Generalforsamling iGeneralforsamling i

Egebjerg Kultur- og Egebjerg Kultur- og 
forsamlingshusforsamlingshus

Onsdag den 18. marts 2015  kl. 19.00
 
Dagsorden ifl g. vedtægterne. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen i skri  -
lig form. 

Alle er velkomne. Vi serverer kaff e-te-øl-sodavand samt sni  er.

         Med venlig hilsen 
         Bestyrelsen og 
         Karl O  o Nielsen, fmd

Kom til generalforsamling



Kirke og KroKirke og Kro
Føde for krop og sjælFøde for krop og sjæl
Søndag den15. marts - afgang fr a 
p-pladsen foran kirken kl. 9.30

Så er der a  er kirke og kro. Denne gang skal 
vi  l gudstjeneste i Kirke Såby kirke og høre 
Poul Joakim Stender prædike. 

E  er gudstjenesten går vi på Gershøj kro og 
spiser frokost. 

Tilmelding senest fredag den 13 marts  l 
Michael Nissen på tlf.: 59 32 81 99. ?



Så er der ny uds  lling i velkomststuen i kul-
tur og forsamlingshuset. Kig forbi når fl aget 
er oppe og få dig en kop kaff e eller bare et 
kig.
Uds  llingen er malet af Strit Schødts, der er 
meds   er af AKIO - ak  ve kunstnere i 
Odsherred.

Strits arbejde tager udgangspunkt i et venligt 
naivis  sk billedsprog båret af inspira  oner 
især fra naturens verden.

Udstilling på topp enUdstilling på topp en



Så er den kommende måneds  
madplan klar. Husk at alle er 
velkomne  l at spise med. Kom 
glad og tag din nabo med. 

Maden skal bes  lles inden 
kl. 9.30 den dag man ønsker at 
spise med. 
Send en mail  l skolen på:
egebjergskole@odsherred.dk
eller ring på: tlf. 59 66 58 20

Kan  nen sælger mad fra 
11.00  l 11.15. Dere  er kan 
maden nydes i aulaen eller på 
demokrateket så længe man har 
lyst.

Vi glæder os  l at se jer.

Venlig hilsen fra
Egebjerg skole

Frokos   lbud  l alleFrokos   lbud  l alle
Velkommen i skolens kantine

Menu - Marts

Ret til eventuelle ændringer forbeholdes

SOM NOGET NYT KAN MAN BESTILLE TURMADPAKKE I KANTINEN, NÅR MAN ER PÅ TUR :-)

Prisen for voksne er 25 kr.

Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

10          
2/3 - 6/3 Bagt kartoffel Kartoffelsuppe Lasagne Pasta m. kødsovs Pizza

11          
9/3 - 13/3 Madpandekager Egebjerggryde Burger Kylling Pølsehorn

12          
16/3 - 20/3 Pitabrød m/fyld Boller i karry Frikadeller Pasta m. kødsovs Pirogger

13          
23/3 - 27/3 Bagt kartoffel Frikadelleburger Fiskefilet Lasagne Pizza

Ret til eventuelle ændrin f b h l



Inspira  ons-Inspira  ons-
konkurrencekonkurrence
Lodtrækning søndag den 1. marts Lodtrækning søndag den 1. marts 
på demokrateket på demokrateket 
Som I forhåbentlig ved, er 
der mulighed for at vinde et 
gavekort på 500 kroner  l Bog 
og Ide. I november måneds 
Egeblad er de  tler, der indgår 
i konkurrencen.

For at deltage i lodtrækning 
om gavekort skal du sende 
en mail  l hellespunken@
gmail.com, hvor du skriver din 
favoritbog gerne med en kort 
begrundelse for dit valg. 
Du behøver ikke have læst 
samtlige  tler for at kunne 
deltage.

Lodtrækningen 
fi nder sted den 1. marts i 
Demokrateket, klokken 14.00, 
hvor vi også skåler af i et glas 
Egebjergmost.

Håber du har lyst  l at være 
med.

        Venlig hilsen 
         Egebjerg 
  Læselandsby



TitelspurtTitelspurt
Slutspurt i antal læste titler i Egebj erg LæselandsbySlutspurt i antal læste titler i Egebj erg Læselandsby
Så lakker det mod enden: 1. marts 
afslu  es konkurrencen under Odsherred 
læser og Egebjerg læselandsby skal afl e-
vere en sidste optælling af læste  tler i 
perioden 1. januar  l og med 28. februar.

Hjælp os med at få læseba-
rometeret  l at s  ge. Alle avisar  kler, 
digte, højtlæsning for små og store, 
noveller samt hele bøger tæller som 
en  tel.

Send en mail  l undertegnede: 
hellespunken@gmail.com

        Venlig hilsen 
  Helle Petersen og
         Egebjerg Læselandsby



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.

Velkoms  eam for  lfl y  ere 
Lena Faurschou
tlf. 42 40 87 47 
steen-lena@paradis.dk

Egebjerg Landsby Virksomhed
Erling Skaale 
tlf. 53 68 70 29     
erling@skaale.dk

Egebjerg Bogby & bosætning
Helle Vibeke Petersen
tlf. 33 22 86 58     
Hellespunken@gmail.com

 

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 

Egebjerg og Omegns Bylaug
Søren Moses
tlf. 72366151
snm@holb.dk

Salgsvogn
Je  e Aalling
tlf. 59 32 82 06
sidinge@sidinge.dk

Egebjergkalender og hjemmeside
Lars Levin Andersen 
tlf. 33 22 86 58     
larslevinandersen@gmail.com

Cafe og visitegebjerg.dk
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 kon-
tak  nforma  oner på 
tovholderne.

Får du lyst  l at give et økonomisk bidrag 
 l bylaugsarbejdet er kontonummeret her: 

reg.nr. 0517 konto nr. 248321



Fundraising
Maibrit Ahasverus
tlf. 23 23 90 03 
noni@netplot.dk

Kløvers  er
Jørgen Stoltz
tlf. 20 48 89 16 
silvadanica@msn.com 

Fjernvarme
Morten Lerstrup Hylleberg 
tlf. 299 399 30
morten@hylleberg.info

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

Fiskesø
Steff en Skovgaard
tlf. 22 32 53 10
stolfo@post.cybercity.dk

Branding og Turismeudvikl.
Jane Bodholdt Svendsen
tlf. 23 66 12 45
jane.svendsen@privat.dk

Byforskønnelse
Giske Harrig
tlf. 30 22 02 97
giske.harrig@gmail.com

Egebjerg Idrætsforening
Louise Bendixen
tlf. 22 56 10 72    
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 422 emailadresser- Nu er vi oppe på 422 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for aprilnummeret er den 20. marts


