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Turismeudvikling på Turismeudvikling på 
EgebjerghalvøenEgebjerghalvøen

Så er turismeudviklingsgruppen i gang! 
Her er referat fra den første turismework-
shop med liste over en masse nye tovhol-
dere. - og så kan du læse om det kom-
mende turismeværksted.

Den 24. september a  oldt turismeudvik-
lingsgruppen et brag af en ideworkshop. 
Ledet af Paya gennemgik vi en rig  gt god 
proces. 

Først fi k vi kortlagt hvad Egebjerghalvøen 
har af oplevelser og turista  rak  oner alle-

rede. Alle disse blev helt fysisk sat på et stort 
kort med fl ag, hvilket gav et samlet billede af, 
hvor meget vores halvø fak  sk har at byde på. 

Dere  er sad vi hver for sig og skrev vores 
egne ideer på post-itsedler. I grupper frem-
lagde vi vores ideer for hinanden og fi k nogle 
af ideerne  l at vokse, ved fælles hjælp. 

Vi afslu  ede a  enen med at gruppere alle 
vores gule idésedler e  er emner og danne 
grupper, som e  erfølgende arbejder videre 
med ideérne, samler dem og fi nder ud af 
hvilke ideer, der skal gøres  l virkelighed.

...læs mere på næste side

Et kæmpe tak  l Paya for at guide os igen-
nem denne skønne proces,  l Torben i 
forsamlinghuset, for at huse os og stå for alt 
det prak  ske med forplejning,  l Jane Svend-
sen for lækker kage, lokale gulerødder og 
lækker most fra Sidinge. - Og selvfølgelig  l 
alle der mødte op og deltog i det spændende 
arbejde.

Der blev opre  et 5 grupper som nu arbejder 
videre hver for sig på ideudvikling og hvordan 
ideerne bliver  l virkelighed. Hver gruppe har 
en tovholder, som indkalder  l et møde. 



Turismeudvikling
Den 29 oktober kl. 19-22 i forsam-
ingshuset holdes der et fælles møde, 
hvor vi følger op og arbejder videre.
Alle er velkomne.

     Mange hilsner 
     Helena Havbyn og 
     turismeudviklingsgruppen

Næstkommende workshop

De 5 grupper er:
Udvikling af oplevelsesruter og s  er på Egebjerghalvøen.

Tovholder Jørgen Stoltz mail: silvadanic@msn.com

Udvikling af overnatninger på Egebjerghalvøen
Tovholder Jane Svendsen mail jane.svendsen@privat.dk

Udvikling af Oplevelsespakker, herunder kunst og kulturhistorie

Tovholder Me  e Petersen mail: me  epet@friogfro.dk

Udvikling af Madoplevelse
Tovholder Sander Blohm mail: sander.blohm@hotmail.com

Udvikling af turis  nforma  on, kortlægning samt organisa  on

Tovholder Helena Havbyn mail: helena@havbyn.dk

Alle med interesse for udvikling af et eller fl ere af disse områder 

er meget velkomne  l at kontakte tovholderen, for at blive inviteret 

med  l de kommende møder.



Årets Landsby blev Årets Landsby blev 
VestervigVestervig

Så faldt afgørelsen. Vestervig, en nordjysk 
landsby med mange gode idéer, blev årets 
landsby.

Fra Egebjerg ønsker vi  llykke og glæder os 
 l at se nærmere på Vestervigs hjemmeside 

ved lejlighed. Inspira  on kan man aldrig få 
for meget af.



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 32 83 16

Kan  nen sælger mad fra 11.00 
 l 11.15. Dere  er kan maden 

nydes i aulaen så længe man har 
lyst  l.

Vi håber på stor opbakning  l 
vores nye ini  a  v. Det vil være 
dejligt, at kunne glæde andre 
sjæle med Toves gode mad.

Venlig hilsen 
Egebjerg skole

Frokosttilbud  l alleFrokosttilbud  l alle
Velkommen i skolens kantine

Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

39          
23/9 - 27/9 Bagt kartoffel Kylling i karry Frikadeller Lasagne Pirogger

40          
30/9 - 4/10 Wraps Pasta m. kødsovs Boller i karry Frikadelleboller Pizza

41          
7/10 - 11/10 Pitabrød Kylling Svensk pølseret Smørrebrød

Pizzasnegle                
Skolernes 
motionsdag

B t k t ff

Menu - oktober

41          
7/10 - 11/10 Pitabrød Kylling Svensk pølseret Smørrebrød

Pizzasnegle                
Skolernes 
motionsdag

43          
21/10 - 27/10 Bagt kartoffel Frikadeller Brændende 

kærlighed Lasagne Pirogger

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.



Novemberfest 
Så er det  d  l fest i Forsamlingshuset.

I år byder vi på en stor lækker alsidig 
buff et fra Restaurant Anneberg.

Dere  er vil Soul Ohh, der også spillede 
 l forårets byfest, spille op  l dans.

Bille  er kan købes  l 160,- kr. i Brugsen 
ind  l den 25. oktober. Festen er en 
voksenfest.

Div. drikkevarer kan købes i baren.

Overskud fra festen går ubeskåret  l 
Forsamlingshuset.

Venlig hilsen 
Festudvalget  

Stor fes t lørdag den 2. november Stor fes t lørdag den 2. november 
kl.18.30 i forsamlingshuset kl.18.30 i forsamlingshuset 

Foto: Fotografen i Odsherred



Gule ÆrterGule Ærter
Pensionist foreningen disker op den 5. november 
kl. 12.30 i Forsamlingshuset 

Ønsker du at være medlem 
af pensionis  oreningen er 
du al  d velkommen!

Næste arrangement i Egebjerg 
Pensionis  orening a  oldes 
den 5. november 2013.
Vi mødes  l GULE ÆRTER med øl 
og snaps og slu  er af med kaff e og 
pandekager.
 
HUSK  lmelding skal ske senest 
den 29. oktober 2013. 
Pris for medlemmer er kr. 100,-

Tilmelding  l 
Lene Quist tlf.nr. 30 57 84 52 
emailadr.: quist@it.dk 

Med venlig hilsen bestyrelsen



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


