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ARBEJDSDAGARBEJDSDAG
-For hele Egebj erg og Omegn

Nu på Lørdag den 25. maj kl.10
Nu har du igen chancen for at være 
med  l at forskønne Egebjerg. 

På sidste forskønnelsesdag var 
vi ca. 80 mennesker i alle aldre. 
Vi havde det fantas  sk hyggeligt, 
mens der blev arbejdet ihærdigt på 
at forskønne vores hovedgade. 

Der blev gravet, savet og banket, 
tænkt og tegnet, plantet og samlet 
skrald. Der blev lavet fantas  sk mad 
og alle de mindre børn hyggede sig i 
børnehaven.

Vi er nået langt med de mange 
planer og der er siden arbejdsda-
gen blevet arbejdet ihærdigt på de 
forskellige projekter som nu skal 
have et sidste skub for at blive helt 
færdige  l den 30. maj kl. 11.30, 
hvor byen får besøg af konkurren-
cens dommere.

Der er 50.000 kr og 20 håndværk-
er  mer på spil, så kom og vær 
med. Det bliver en rig  g sjov og 
spændende dag. 
Mange hilsner Bylauget. 

Program
10.00 Jobbørs på skolen, mange 
slags opgaver at vælge mellem.

12.30 Fælles frokost på skolen.
Bylauget betaler for maden. 

16.00 Vi slu  er dagen sammen 
med kaff e og kage på skolen.

Hele dagen 
Egebjerg Børnehave lægger ram-
mer  l børneak  viteter og pas-
ning for børn over 3 år. - Yngre 
børn er også velkomne, men de 
skal have en voksen med.



Her er de sidste informa  oner om 
arrangementet den 26. maj, hvor 
Energitjenesten kommer  l Egebjerg 
og laver gra  s energigennemgang af 
en række huse.

Har du lyst  l en uvildig under-
søgelse af dit hus og fornu  ige råd 
om, hvor du kan fi nde besparelser, 
er der stadig ledige pladser på listen.

Dagen starter 10.00 på Egebjerg 
skole hvor kommunen giver kaff e og 
morgenbrød. 

Here  er går turen  l to udvalgte 
huse hvis ejere vil åbne dørene for 
off entligheden.

Vi håber på at se dig  l en 
inspirerende dag!

Venlig hilsen 
     Helle V. Petersen,
     Energilandsbygruppen

Energitjenesten er et  ltag under 
foreningen Vedvarende Energi. 

Tjenesten yder gra  s og uvildig rådgivning 
om fornu  ige energibesparelser fra elpærer 
 l energi-renovering. 

       Se mere på            www.energitjenesten.dk

-På søndag den 26. maj kl.10
Søndag med EnergiSøndag med Energi

       

Af hensyn  l planlægning 

vil vi gerne have en  lmelding. 

Tilmelding  l Helle V. Petersen

mail: spunken9@vip.cybercity.dk

tlf.: 33 22 86 58



Lommeparkens navnLommeparkens navnLommeparkens navnLommeparkens navn
Vi glæder os  l at kende resultatet!

    Venlig hilsen 
    Hanne Lerstrup Pedersen

1. Gadekæret - Finn og Lene Pedersen
Med henvisning  l at her lå det gamle gadekær

2. Gadekæret oven vande - Peter Bork Hansen

3. Egoasen - Steff en Skovgaard 

4. Stenparken - Hanne Boye

5. Lommen - Vagn Y  e

6. Ønskeparken - Asha Rügger
Her skal være en mulighed for at ønske. - En 
brønd, et hul i en skulptur man kan kravle 
igennem eller lign.

7. Oasen - Berit og Karl O  o Gaarde

8. Egebjergs Oase - Berit og Karl O  o Gaarde

9. Bagatellen - Henrik Frisene  e-Fich

10. Enten eller haven - Henrik Frisene  e-Fich
9. og 10 med henvisning  l Søren Kirkegaards 
jubilæum. -Skulpturen kunne være en sten 
bog fra stengalleriet.

11. Trianglen - Sander Blohm

12. Hvor gærdet er lavest - Maja Rügger

13. Lommeparken - ?
- Passer med lommestenen

14. Hvor veje mødes - Maja Rügger
- I fl ere betydninger

15. Trekanten - ?

Så er forslagene samlet og vi er nået  l en afstemning om Lommeparkens navn. 
Afstemningen kommer fortrinsvist  l at forgå på Egebjergs facebookgruppe, 
- men ønsker man at stemme analogt, vil der blive en mulighed  l byfesten.

Her følger en kort præsenta  on af kandidaterne:



Kontorfællesskab i Kontorfællesskab i 
børnehavebygningen?børnehavebygningen?
Vi er nogle stykker der drømmer 
om, at den gamle børnehavebyg-
ning skal  forblive en levende del af 
byen.

Vi har lyst  l at der blandt andet 
kan være et kontorfællesskab, hvor 
man har mulighed for en rolig 
arbejdsplads og godt selskab i 
frokostpauserne.

Spørgsmålet er nu om der er basis 
for de  e i Egebjerg og vi håber at 
du vil være med  l at svare. 

Hvis du kunne være interesseret, 
så skriv en mail  l mig, gerne inden 
sommerferien.

Fortæl lidt om dine fores  llinger 
og behov. - økonomisk, pladsmæs-
sigt og funk  onelt.

Så vil vi forhåbentligt kunne danne 
os et billede af virkeligheden. - Om 
drømmen er levedyg  g.

Venlig hilsen
Erling Skaale 
tlf. 53 68 70 29    
erling@skaale.dk



Billetter

Pris: 100 kr. per voksen
Børn op til 15 år er gratis

Billetter kan købes i Brugsen

- Eller man kan indbetale på 
bylaugets konto:
regnnr. 0517 kontonr. 248321
Husk at angive dit navn. 

Sidste frist for køb af 
billet er lørdag den 25. 

Byfesten trænger  l hjælpende 
hænder! 
 
Der er stor  lslutning  l byfesten 
og det er bare rig  g godt! Det 
betyder dog mere arbejde end 
festudvalget kan klare. 

Hvis du har mulighed for at 
komme ned på skolen d. 31. og 
hjælpe med at sæ  e borde op, 
dække dem, brygge kaff e med 
mere, så skal du være mere end 
velkommen. 
Flere fra festudvalget vil være der 
fra kl 14.
På vegne af Egebjerg Byfest 2013  

     Maria Lindhardt

Program:

17.00 Vi mødes ved forsam-
lingshuset, går byvandring, ser 
på forandringerne og ender ved 
skolen til øl/ kaffe.

18.30 Vi sætter os til bords.
 
ca. 20. Odsherred power-
percussion optræder

ca. 21. Soul oh spiller dejlig 
dansemusik.

Vi glæder os til spisning, 
samvær, musik og stille snak 
- samtidig med, at børn og 
barnlige sjæle kan lege, gynge og 
spille.

teg jg j gggEgebjerg ByfestEgebjerg Byfest
Fredag den 31. maj



Fisk og Fro inviterer  l en spændende 
dag ved Kongsøre, hvor der bliver 
mulighed for at prøve en Hobiekajak, 
fange en fi sk og deltage i en masse 
andre naturak  viteter.

Hobiekajakker er specielt udviklet  l 
lys  iskeri, og har derfor meget svært 
ved at  ppe rundt. De er også meget 
velegnede som almindelige turkajak-
ker, og da man bruger benene  l at 
padle med i stedet for armene, kom-
mer man længere omkring og har 
hænderne fri  l andre gøremål.

Borgmester Thomas Adelskov kommer 
og indvier kajakkerne.

Naturvejleder Jørgen Stoltz vil for-
midle brugen af vilde urter fra skov og 
strand  l - især - fi skere  er. 

Fisk & FroFisk & Fro
Stort åbningsarrangement den 1. juni kl.10-14 ved Kongsøre Strand

-Hobiekajak udlejning-Hobiekajak udlejning

Naturformidler Sander Blohm vil 
servere smagsprøver af fi sk fra hav og 
 ord i området  lberedt på bål.

Naturvejleder og lærer på Egebjerg 
Skole Jan Barslund bruger naturen som 
udgangspunkt for udeundervisning og 
laver sjove ak  viteter med børnene.

Jesper Larsen fra Kajakoasen  er også 
 lstede med deres havkajakker, som 

også kan prøves.

Alle er velkomne, store og små
Vi glæder os  l at se jer.
Venlig hilsen Fisk og Fro
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Fisk og Fro er en virksomhed under 
Egebjerg Landsbyvirksomhed. 
– ELV er et privat ini  a  v  l fremme 
af lokalt iværksæ  eri. Se mere på 
www.egebjergonline.dk



DyregårdenDyregården
Måske kender du allerede  l 
dyregården. Et frivilligt drevet be-
søgslandbrug, hvor man kan møde 
et udvalg af husdyr. Her kan du læse 
lidt om hvad bestyrelsesformand 
Åse Christensen skriver om stedet og 
foreningen.

Dyregårdens meget  lille dyrehold 
består af hobby og landbrugsdyr som 
hest - ponyer, får, geder i fl ere stør-
relser, høns i mange afskygninger, 
minigrise, ænder, duer, fi nker, vagtler 
og kanariefugle. 

I vores arrangementer byder vi på 
mange spændende oplevelser, baseret 
på dyr, tradi  oner og sjove indslag, 
samt stø  earrangementer af forskellig 
art. Se vores program på 
www.oplevdyregaarden.dk

Vores besøgsgrupper er turister og 
lokale, samt a  alte grupper som eks. 
dagpleje, børnehaver, skoler, SFO m.v., 
samt andre specielgrupper.

-En utraditionel bes øgsgård 

Flere ture sker i samarbejde med 
Odsherred Naturskole.

Vores dyr er også usædvanlige dyr. 
Flere af dem har lært tricks som f.eks  
Thor den store ged der kan kravle, 
Herkules den lille ged der følger med  i 
snor, hesten Olsen der spiller fodbold, 
hønen Rita der fl yver op på skulderen, 
fåret Noa der hilser, grisen Birger der 
triller en bold og meget mere..

Gruppen af frivillige vokser støt. Vi 
har i den seneste  d fået fl ere unge 
ind, som elsker dyr, frisk lu  , arrange-
menter m.m. - og vi kan sagtens bruge 
fl ere - store og små kræ  er af begge 
køn i vores forening og søger men-
nesker med lyst  l at lave noget for og 
med andre. 

Der er mange spændende opgaver 
såvel i selve foreningen, samt i forbind-
else med etablering af vores dyrehold, 
den daglige pasning og træning mm., 
projekter, samt udvikling, planlægning 

og afvikling af specielt vores åbne dage 
for såvel turister, samt oplevelser for 
udsa  e. Alle er velkomne  l at give en 
hånd, lidt som meget. 

Med venlig hilsen      Åse Christensen

Find os her
Gl. Nykøbingvej 55, 
4572 Nr. Asmindrup
Tlf. 30 66 58 22
mail: dyregaardensvenner@gmail.com
web: oplevdyregaarden.dk



A  envandring på Fri og FroA  envandring på Fri og Fro
-Den 17. juni kl.19. til 21.30
Morten Hylleberg og 
andre fra Fri og Fro viser 
rundt og fortæller om 
byggeriet, ideerne og 
hverdagen i økobydelen.

E  er foredraget vil Sander 
Blohm servere smags-
prøver af friskfanget  ord-
fi sk ved bålet i Fri og Fros 
bålhus. Hele herligheden 
for 35,- kr. 

Vi glæder os allerede. 
Vel mødt.
Hilsen Nete, Hanne og 
Helena

Af hensyn  l planlægning 

vil vi gerne have en  lmelding. 

Tilmelding  l Helena

mail: helena@havbyn.dk 

tlf. :26 71 66 26



Egebjerg ChallengeEgebjerg Challenge
Under mo  oet ‘Hvad indad 
skabes skal udad tabes’, skyder 
ELV en udfordring afsted. 

De tre største kalorieforbrugere 
i juni og juli måned vil blive 
præmieret med lidt godt  l 
ganen og maven, helseproduk-
ter samt det sædvanlige sports-
 ngeltangel (hvem interesserer 

sig for det?) 

Sam  dig vil der være præmier 
 l dem der forbedrer sig mest 

på en måned, dommerne be-
stemmer egenhændigt og gan-
ske ure  ærdigt hvad der ligger i 
det :-)

- Find løbeskoene, gangstavene, rulleskøjterne og cyklen fr em.

Udfordringen vil blive slu  et af 
med et løb i Egebjerg og omegn, 
og præmierne vil blive overrakt 
på dagen. Mon ikke vi kan fyre en 
lille BBQ fest af e  erfølgende? 

Alle kan være med, og husk....jo 
mere man vejer, jo fl ere kalorier 
forbruger man under ak  vitet....
så man er allerede foran, hvis 
man vejer en del for meget ;-) 

Mere info følger om løbsdagen 
og arrangementet.

Meld dig  l udfordringen på denne webadresse:
www.endomondo.com/challenges/10306873
 



Den 18. juni 10.45 med Den 18. juni 10.45 med 
Egebj erg Pensionist foreningEgebj erg Pensionist forening
Program
10.45  Vi mødes ved skolen, hvor vi kører  l  
 psykiatrimuseet.

12.15  Vi kører  l restaurant Anneberg og  
 spiser. Vi slu  er med kaff e og småkage.

Pris
220,- for hele herligheden

Udfl ugt  l Anneberg Udfl ugt  l Anneberg 
psykiatrimuseumpsykiatrimuseum

Tilmelding senest 1. juni  l 

Bente tlf:59 31 04 01 

mail: bbmoeller@privat.dk

eller

Lene tlf: 44 65 77 75

mail: quist@it.dk



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

 

Energimesse
Peter Bendixen  
tlf. 24 42 29 54     
peter_bendixen@yahoo.dk

Fælles køkkenhave 
Jørgen og Bente  
tlf. 59 32 90 50     
jorgengramdavidsen@gmail.com 

Byfest 2013
Maria Lindhardt  
tlf. 21 42 41 27     
mariavolf@hotmail.com
 

Hjemmeside
Heidi Hansen   
tlf. 44 26 17 09     
h.s.hansen@hotmail.com

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 

Cykels  er & 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
Energilegepladsen er et kommunalt 
projekt i samarbejde med 
Egebjerg skole

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.



- Nu er vi oppe på 277 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet sprede Egebladet


