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Projektet Veje  l Vildnis blev 
præsenteret på Egebjerg Bylaugs 
generalforsamling og er i korte træk 
et projekt der vil formidle hvordan 
naturpleje langs marker og skel, på 
enge og i moser/søer kan op  mere 
biodiversiteten for fl ora og fauna 
lokalt. 

Egebjerg Bylaug samarbejder blandt 
andet med Egebjerg Skole, Egebjerg 
Le-laug, Vild Med Vilje og Vilde Bier 
i Danmark i projektet og vi vil holde 
jer underre  et undervejs om, hvad 
der sker. 

Hvis der allerede nu er nogle der 
har lyst og  d  l at være med enten 
 l prak  sk arbejde med naturple-

jen eller den administra  ve del, er 
I hjertens velkomne  l at kontakte 
projektleder Mie Bonde på 
mail: miebonde74@hotmail.com 
eller tlf. 61 66 52 56
  
Venlig hilsen
Mie Bonde 
og “veje  l vildnis”-gruppen

Så er de indledende øvelser for bio-
diversitetsprojektet “Veje  l Vildnis” 
for alvor skudt i gang. 

Med et besøg fra Dansk Naturfred-
ningsforenings (DN) Naturpleje-
netværk blev der gået  l den. 
Stengærdet på s  en blev virkelig 
forskønnet og blomsterfrø fra Odsh-
erreds Bi-gruppe blev sået. 

DN havde de re  e redskaber med 
og med omkring 30 personer gik det 
hur  gt fremad. Vi nåede i mål med 
det ønskede indenfor den planlagte 
 dsramme og stemningen var i top. 

Forskønnelsen af stengærdet kan ses 
på kløvers  ens røde tur, og der er 
forhåbentlig mange, både mennesker 
og dyr, der får glæde af arbejdet. 

Blomsterfrøene er sået der hvor rund-
kørslen i Lestrup skulle have været, og 
hvor der nu er indgang  l projekts  en 
(den røde kløvers   kommer også forbi 
her), så her vil der forhåbentlig i løbet 
af sommeren kunne ses smukke et 
og fl erårige blomster, side om side 
med de solbærbuske som Lisbeth har 
plantet (og man er velkommen  l at 
spise af). 

Veje  l Veje  l 
vildnisvildnis



Søndag d. 23. juni arrangerer By-
lauget Sankt Hans på Sandskredet, 
så tag en madkurv under armen 
og  lbring et par  mer i hyggeligt 
selskab med din familie, venner og 
naboer.

Vi starter kl. 18. og af hensyn  l 
børnefamilierne tændes bålet kl. 
19.30 (og så kan man jo også lige 
nå et smut forbi Sandskredet inden 
man skal videre  l sit eget bål i ude 
de små lokalsamfund).

Der vil som al  d være musikalsk 
underholdning når bålet er tændt 
og mulighed for at købe drikke-
varer, kaff e fra Risteriet på 
Næbben, hjemmebagt kage 
– og Rasmus fra Skibshøjgård 
sælger igen i år is.
Som noget nyt vil der også være 
mulighed for at købe ovnbagt pizza 
fra Bike & Bake og så vil 
Jørgen Stoltz holde båltale for os.

Håber vi ses!
De bedste hilsner
Egebjerg og Omegns Bylaug

Sankt Hans Sankt Hans 
ved Sandskredet ved Sandskredet 



Sankt Hans Sankt Hans 
- bes tilling af mad- bes tilling af mad

Hvis du vil hjælpe vores 
Pizzamand? 
- så bes  l i god  d.

Gå ind på hans hjemmeside 
h  p://bikeandbake.dk/da/ 
eller send en bes  lling på 
SMS på +45 60 90 65 41

Menu

1. Margherita 
(tomat, mozzarella, basilikum)

2. Chorizo 
(tomato, mozzarella og chorizo)

3. Ham
(mozzarella, cherry tomater og par-
maskinke)

4. Veggie 
(mozzarella, kartoff el og svampe)

5. Caprese 
(mozzarella, cherry tomater og oregano)
    
Alle pizzaer koster 90 kr. stk.



Tanker ved Tanker ved 
Sankt Hans Sankt Hans 

I 2018 blev mange Sankt Hans-
bål ikke tændt. Vedvarende tørke 
var skyld i, at båla  rænding blev 
forbudt mange steder i Danmark. 
Heldigvis gik det ikke så galt i Ege-
bjerg. 

Skulle vejret i år være imod os, kan 
vi jo tænke  lbage på André Bjerkes 
digt fra 1940 ”Mørk sankthans”, der 
med den re  e fortolkning kan give 
os tro og håb på, at vi sammen kan 
skabe en bedre og lysere frem  d.

Der var ingen bål i år.
Strænderne lå så øde,
og festen for midsommerna  en, 
den blev som en fest for de døde.
Men netop i skyggernes a  en
fi k våre sind en dåb.
Der tændtes en ild i a  nen,
et glimt af udødeligt håb:

Vel kan vi leve i mørke
og tabe af syne vort mål,
men alligevel ejer vor ungdom
tusinde utændte bål –
Og venner,  der skal komme
påny over Jordens sle  er
da vore bål skal bruse
i leende midtsommernæ  er!

Sankt Hans er en høj  d, der 
har navn e  er Johannes 
Døberen (ham der døbte 
Jesus), hvis fødsel fandt sted 
seks måneder før Jesus’: dvs. 
den 24. juni. Så når vi fejrer 
Sankt Hans, er det Johan-
nes Døberens fødselsdag, vi 
fejrer. 

I nordisk tradi  on a  oldes 
høj  der a  enen før dagen, 
altså d. 23. juni.



T2O
Bylauget får stadig mange henvendelser 
omkring bekymringer om vores nye fabrik i 
Egebjerg. Vi har videresendt vores bekymringer 
 l kommunen, brandmyndigheder og poli  kere, 

og vi vil meget snart a  olde et borgermøde, 
vi venter på svar fra Thomas Adelskov, som vi 
gerne vil have deltager. 

Tovholdere
På vores næste møde i Bylauget, har vi inviteret 
alle vores fl i   ge tovholdere, så vi kan hjælpe og 
stø  e hinanden i det frivillige arbejde.

Her er lidt fra seneste bylaugsmøde:

Projekt “Veje til vildnis”
Vi følger spændt projektet Veje  l Vildnis, som 
er ved at være i mål med økonomien. Så nu 
må vi sammen arbejde på at gøre projektet  l 
virkelighed. 

Rent drikkevand
Vi følger også spændt Susans arbejde for at 
sikre rent drikkevand i vores område, sæt aller-
ede nu X i kalenderen d. 7. september, hvor der 
vil være oplæg på folkemødet på Den Rytmiske 
Højskole om emnet. Se mere her: h  p://www.
odsherred.dk/borger/kultur-og-fri  d/folke-
moedet-i-odsherred

Egebjerg og Omegns Egebjerg og Omegns 
BylaugBylaug

Nyt fr a 

Bogvogn
Vi har solgt vores bogvogn  l ELV, og vi arbejder 
videre med at fi nde et sted, hvor vi stadig kan 
købe/by  e billige bøger.

På bylaugets vegne
Lena Faurschou og Klaus Burrild 



SommerkoncertSommerkoncert  - med Canto Novo Koret - med Canto Novo Koret 
Lørdag den 15. juni kl.16. Synger Kanto 
Novo koret igen i Egebjerg Kirke. 

Koret er et blandet fi re-stemmigt ama-
tørkor med 35 medlemmer, der ledet af 
Thomas Lynnerup Jakobsen bevæger sig 
ubesværet mellem mange genrer.

Vi glæder os over at de vil besøge os igen. 
Der er gra  s entre og alle er velkomne!

 Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke



Bestyrelsen har beslu  et, at nuværende 
overskud, skal komme Egebjerg og Ome-
gn  l gavn. Derfor arbejdes der med 2 
spændende projekter. 

Det har været et stort ønske, at få et nyt 
busskur ved skolens parkeringsplads, så 
man kan stå i læ for vejret. Tegningerne 
er ved at være klar og der skal snart søges 
bygge  lladelse. 

Det samme gør sig gældende for vores nye 
familiested. Skolegården på storskolen, 
danner ramme om en ny og indbydende 
legeplads. Ideerne her  l er bla en forhin-
dringsbane, parkour, legekøbmand/cafe 
mm. 

Vi forventer at starte med opførelsen, lige 
e  er sommerferien, alt e  er hvornår vi 
får  lladelserne. Vi har været i dialog med 
blandt andet skolens ledelse, trivselsgrup-
pen, Egebjerg og Omegns Bylaug og Egeb-
jerg Gymnas  kforening, der alle bakker op 
om ideerne. 

Der er også søgt fonde, som vi håber vil 
bidrage  l projektet. 

Venlig hilsen Egebjerg Event

Opdatering Opdatering   
- fr a Egebj erg Event- fr a Egebj erg Event



men’ skilt, og øjeblikket e  er, et 
skilt med ’Tak for besøget’. Og  t, 
når farten lovplig  gt er sænket, 
har vi sagt: – Wow, se det fi ne lille 
forsamlingshus dér. – Der ku’ man 
måske … “

Opdatering 
- fr a Egebj erg Event

Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus er valgt 
som ét af 49 forsamlingshuse i Danmark 
som spillested for Allan Olsens koncert-
turné.
Bestyrelsen har med glæde sagt ja tak  l at 
a  olde ét af arrangementerne. Det fi nder 
sted torsdag den 3. oktober kl 20.

Du kan købe billet ved at gå ind på denne 
side: www.  cketmaster.dk/allanolsen

Fra 12. September 2019 og et halvt års  d 
frem, besøger sangeren og sangskriveren, 
Allan Olsen hele 49 forsamlingshuse rundt 
om i Danmark.

ALLAN SIGER SELV OM PLANEN:
“...Jeg har  lbragt det meste af livet med 
at passere igennem og forbi. På vej  l 
Næstved fra Slagelse, på vej fra Ribe  l 
Flensborg, eller fra Fåborg  l Nyborg. Gen-
nem små landsbyer og fl ækker, men som 
regel bare igennem og forbi. Et ’Velkom-

Ak  viteter i Egebjerg Kultur- og For-
samlingshus i løbet af sommeren:

• Der er Fællesspisning i løbet af som-
meren. Dato kommer senere

• Lørdag d. 3. august
  KLIMA KUNST i forsamlingshuset 10-15
  Arrangement i forbindelse med Ge-
opark-ugen 

• Torsdag d. 3. oktober 
   ALLAN OLSEN-koncert. Bille  er købes 
gennem Ticketmaster

• Lørdag d. 5. oktober
  HØSTFEST med Oldfi ngers

Venlig hilsen
Egebjerg Kultur- 
og forsamlingshus

Egebjerg
Kultur- og Forsamlingshus



Til del  dss  llingen søges en med 
styrker indenfor AKT-Adfærd, kontakt 
og trivsel.

Ansøgningsfrist  er torsdag den 13. 
juni.

Det og meget mere kan man læse om 
i s  llingsopslaget på:
www.odsherred.dk/job/ledige-job

Opslaget hedder “Vi søger tre lærere 
 l vores dejlige Nordskolen, Egebjerg”

Kom og vær del af en lille vel-
fungerende skole, hvor der er 
plads  l leg, læring, cirkus og høj 
trivsel. 

Egebjergs skole søger tre nye 
lærere to fuld  dss  llinger og en 
på 23,5  mer

Til de to fuld  dss  llinger søges 
lærere med erfaring i indskoling 
med linjefag i matema  k eller 
dansk

Ledige s  llinger på skolenLedige s  llinger på skolen
e  er feriene  er ferien            

Del- del-del... :-)Del- del-del... :-)



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, 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 

Cykels  er og Kløvers  er
Lisbeth Ulrich Hansen 
tlf. 40 81 31 12 
luh@lf.dk 

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

Juleudvalg
Lene Hagstrøm Andersen
tlf. 29 72 17 57
lene.hagstrom@gmail.com 

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

Sankt Hans
Klaus Burrild
tlf: 61 66 87 64 
mail: kburrild@gmail.com

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.
Laugets konto: reg.nr. 0537 konto nr. 549762



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
Charlo  e Jensen
42 36 16 90
zilo  ej@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

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

8-b Kunst i Brug
kuns  brug.dk



Egebladet holder 
sommerferie i juli og august

Deadline for september-
nummeret er 20. august

Indvielse Indvielse 
af cykels   af cykels   


