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Kløverstiaften

LÆS OM:

Åben skole
Friluftsgudstjeneste

Arbejdsdag på skolen

Google-marketingskursus
Og meget mere..



Google-
optimerings-
kursus

Onsdag den 26. august 
kl. 13.-17. i Iværksætterhuset

Er dit firma eller din forening afhængig 
af synlighed på internettet? 
- Så er dette kursus noget for dig.

På google optimerings kurset får du 
værktøjer til at søge for at din hjemme-
side får en høj placering på resultatlisten, 
når andre søger på noget relevant på 
google.

Kurset varer 4 timer og du går hjem 
med meget af arbejdet allerede gjort 
på kurset, og viden om hvordan du selv 
arbejder videre.

Kurset består af 60% teori og 40% 
praksis.

Vi kommer til at gå i dybden med følgende:
- Hvorfor Google er så vigtig?
- Søgeordsanalysen (Hvad søger dine kunder på)
- Helbredstjek (Kan Google finde alle jeres sider og 
indeksere dem i deres bibliotek?)
- Optimering på hjemmesiden (Hjælp Google med at 
forstå de enkelte sider)
- Linkbuilding (Lær at lave indgående links, som giver 
placeringer)
- Tracking (Få tips og tricks til gode måleværktøjer)
- Tips, Tricks og Teknisk Viden

Pris inklusiv moms, kaffe og kage: 395,-

Tilmelding til Eva på 
mail: info@odsherredivaerksaetterhus.dk 
eller tlf: 21 14 27 83

Underviser på kurset er Emil Sørensen, som er 
SEOspecialist (Search Engine Opimisation) og en 
af Danmarks førende. 

Han har undervist i søgemaskineoptimering i 
næsten 5 år, både for individer, som driver egen 
virksomhed i dag, og for hundredevis af men-
nesker i hele Danmark; alt fra direktører, marke-
tingchefer, iværksættere til hobbyister. 

Derudover har Emil været med til at starte et af 
Danmarks største søgemaskineoptimerings-fir-
maer og lever af at undervise i søgemaskineop-
timering.

     Vi glæder os til at se dig.
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Friluftsgudstjeneste
- Søndag den 16. august kl. 11. ved sandskredet

Den årlige friluftsgudstjeneste for alle 
sogne i Odsherred – finder igen i år sted 
ved Sandskredet, Kongsøre. 

Efter gudstjenesten byder kirkerne på en 
portion suppe med brød. 
Alle er velkomne fra nær og fjern. 

Kirkebilen kan bestilles dagen i forvejen, 
se bagsiden af kirkebladet.
Venlig	hilsen															
											Egebjerg	kirke	og	sognene	i	Odsherred



Så er vi ved at have årets program klar. 
Vi skal bare lige have det sidste på plads. 
- og her kan du måske hjælpe. 

I øjeblikket søger vi en træner til Yoga-holdet, så hvis du har lyst eller 
kender nogen, vil vi meget gerne høre om det.

Det kan også være at du har andre interesser inden for gymnastik-
ken, som du har lyst til at give videre. - I så fald hører vi meget gerne 
fra dig.

	 						Venlig	hilsen	
       Peter Bendixen 
       tlf. 24 42 29 54
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Afdelingsrådet på Nordskolens afdeling 
Egebjerg - også kaldet trivselsgruppen 
- vil gerne invitere alle intersserede til 
foredrag om mobning og, hvordan vi i 
fællesskab kan forebygge det.

Hvor der er mennesker, kan mobning 
opstå, men derfor skal det selvfølgelig 
ikke accepteres. 

Der er nemlig gode redskaber, man i 
fællesskab kan gribe til, når man vil 
forebygge og standse mobning.

Foredragsaften
- Torsdag den 27. august kl. 18.30-21. 
   på Egebjerg skole

Aftenens foredragsholder er 
Kit Stender, Phd. fra Institut for 
psykologi og uddannelsesforskning 
på RUC. 
Hun er også medforfatter til bogen 
“Mobning – et socialt fænomen 
eller et individuelt problem?”

Aftenen starter kl. 18.30 med en 
lille forfriskning, som skolen byder 
på. Kl. 19. starter foredraget, der  
varer et par timer.

Vi glæder os til at se jer. 

Venlig	hilsen	
Trivselsgruppen og skolen



Kløverstigruppen har igennem 
vinter og forår, arbejdet med 
projektering og planlægn-
ing af stiforløbet. Med stor 
opbakning fra involverede 
lodsejere, er vi nu næsten klar 
med forløbet for stierne. 

Som tidligere nævnt, har vi 
ønsket at lave en bynær sti, og 
tre stier der når til Egebjergs 
tre skove, Ulkerup, Stokkebjerg 
og Kongsøre. 

Det er lykkedes, samtidig med 
at vi har fundet forløb, der 
bringer den gående ud i nyt 
land, og giver gode oplevelser 
af det fantastiske istidsland-
skab, som præger 
Egebjerghalvøen.  

Kløverstierne i Egebjerg 	 	
-Præsenteres onsdag den 26. august kl.19.30 
i forsamlingshuset.

Vi mangler stadig de sidste 
detaljer, men de falder på plads 
henover sommeren.

Derfor vil vi gerne præsentere sti-
forløbene, for borgere og berørte 
lodsejere ved et fælles møde i 
forsamlingshuset onsdag den 26. 
august kl. 19.30 til 21.30

Desuden vil der i september og 
oktober, komme nogle fælles 
arbejds-dage, hvor vi håber på 
opbakning til arbejdet med at 
sætte skilte op, og evt. rydning af 
krat og buske.

Vel mødt 

	 				Venlig	hilsen	
     Sander Blohm og 
     kløverstigruppen



Bemærk ny dato!

Det betyder noget at der bliver 
draget omsorg for de rammer vi 
færdes i på skolen. Derfor gentager 
vi tidligere års succes og indkalder 
forældre og andet godtfolk til en 
forskønnelsesdag på Egebjerg skole 
og Børnehave.

Planen er at vi skal have en hyggelig 
dag med fælles frokost. - og så 
selvfølgelig; et synligt resultat, som vi 
kan glæde os over i lang tid efter.

En liste over opgaver er under udarbej-
delse i trivselsgruppen og i legepladsud-
valget. Det hører I nærmere om når vi 
nærmer os dagen.

Foreløbig håber vi at I vil sætte kryds i 
kalenderen.  Vi glæder vi os til at se jer.

Venlig	hilsen	

	 					 Egebjerg	skole	og
      børnehave

Arbejdsdag på 
Egebjerg skole
        - Lørdag den 5. september .15



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 over-
skuelighedens skyld en tovholder, så de er 
lette at kontakte.

Velkomstteam for tilflyttere 
Lena Faurschou
tlf. 42 40 87 47 
steen-lena@paradis.dk

Egebjerg Landsby Virksomhed
Erling Skaale 
tlf. 51 57 80 42  
erling@skaale.dk

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

 

Cykelstier
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
Kasper Algren Pedersen
tlf. 28 25 87 97
kasperalgren@gmail.com

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

Visitegebjerg.dk
Helena Havbyn 
tlf. 26 71 66 26
helena@havbyn.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 kon-
taktinformationer på 
tovholderne.

Får du lyst til at give et økonomisk bidrag 
til bylaugsarbejdet er kontonummeret her: 
reg.nr. 0537 konto nr. 549762

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



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

Kløverstier
Sander Blohm
tlf. 22 44 85 83
sander.blohm@hotmail.com

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

Egebladet 
Hanne Lerstrup Pedersen
tlf. 21 49 72 69
Egebladet1@gmail.com

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

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

Rasmus Nøhr Koncert
Charlotte Jensen
tlf. 42 36 16 90
Zilottej@hotmail.com

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

Egebjerg Kirkes Menighedsråd
Per Kragh
tlf. 25 10 77 09
perselv@gmail.com

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

Tovholderlisten

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.



- Nu er vi oppe på 437 emailadresser

Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for septembernummeret er den 20. august


