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Dækfabrikken bremset  
på grund af stank

En række af Egebjergs borgere er i stigende grad bekymrede over T2O´s planer om at lave pyro-
lyse ganske tæt på beboelse. Her giver H.C. Holmegaard en opdatering, som han og flere andre 
uddyber på Bylaugets generalforsamling på onsdag. Læs og kom!

 
Deadline for julibladet 

er den 20. juni

Odsherreds Kommune har 20. februar 2019 
udstedt standsningspåbud overfor Egebjerg 
Ejendomsselskab ApS der driver virksomh-
eden  T 20 Egebjerg ApS, som på den gamle 
maskinfabrik i Egebjerg, har som mål at om-
skabe kasserede dæk til en række delproduk-
ter, herunder olie, Carbon Black, stål, (fra 
stålarmering i dæk) samt gas.

Kommunen blev kontaktet af Vestsjællands 
Brandvæsen på grund af et stinkende gasud-
slip, og Kommunens Miljøteam kunne efter 
en kontrol på fabrikken fastslå at produktion-
sanlægget var blevet testet/igangsat, og der 
var sket gasudslip på adressen.

Borgmester Thomas Adelskov oplyser at gas-
udslippet gør, at der må udstedes et stand-
sningspåbud, og kommunens embedsmænd 
oplyser, at der er meddelt byggetilladelse 
til at indrette en produktionsvirksomhed. 

Virksomheden må ikke tages i brug uden 
ibrugtagningstilladelse, og det betyder at 
al testning/igangsætning af produktion er 
ulovlig.

Der er yderligere opført fundamenter og opsat 
et større tankanlæg til opbevaring af olie 
produkter, samt holdt rejsegilde på opførelsen 
af  en uopvarmet hal over tankanlægget på 
trods af byggetilladelse ikke er meddelt.

Erhvervskonsulent Anette Friis blev telefonisk 
kontaktet den 26. februar vedr. virksomhedens 
Cutter. Maskinen findeler dæk til granulat, 
som siden gennem pyrolyse, (nudansk ordbog: 
sønderdeling af kemiske forbindelser ved op-
varmning), ved ca. 400 grader, omdeler dæk, 
tagpap m.m. til et olieprodukt, Carbon Black, 
gas, samt restprodukt bestående af aske samt 
stålskrot.

Anette Friis oplyste i den forbindelse at 
tankanlægget ikke var godkendt, og at 
fabrikken alene havde tilladelse til en mobil 
tank på ejendommen.

Cutteren er anbragt i det fri, på nordsiden 
af ejendommen,  til trods for at kravet var 
en montering  i fabriksbygningen. Cutteren 
har været i brug også før udslippet, hvor 
den har  tilsvinet området med støv fra 
de opskårne dæk som blev omdannet til 
granulat. Dækkene kan indeholde spor af 
diverse kemikalier.

Retningslinier og påbud har ikke været 
overholdt fra brandmyndigheden. Der var 
givet dispensation, således at virksom-
heden kunne opbygge oplag (stakke) på 
under 1.000 kubikmeter pr. oplag,  da 
større oplag ikke overholdt brandkravene. 
 ...Fortsættes på næste side



 
Deadline for julibladet 

er den 20. juni

...fortsat. 
Dækkene ligge i bunker med langt mere end 
de godkendte 1000 kubikmeter pr. oplag, 
hvilket der er fotodokumentation for.

Anette Friis oplyste, i forbindelse med 
sidstnævnte oplysninger, at alt arbejde på 
fabrikken er stoppet, såvel byggeri som 
produktion.

Det er ufatteligt som virksomhedens direktør 
Lars Boysen samt bestyrelsesformand Egil 
Rindorf, er i stand til at blæse på påbud. Det 
giver stor mistillid til fabrikken og dens 
arbejdsmetoder.

Det er kommunen, der indplacerer virksom-
hedens aktiviteter, og derfor er aktiviteterne 
omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 om 
”Anlæg til bortskaffelse af affald.”

Hvis dette indebærer at kommunen efterføl-
gende godkender et tankanlæg på mere end 
200.000 liter til olieprodukter, må der her 
være tale om et olieraffinaderi –  biproduktet 

Carbon black er listet som muligt carcinogen 
(kræftfremkaldende stof) for mennesker. Den 
carcinogene effekt skyldes at stoffet ændrer 
cellers stofskifte – så de vokser og vokser og 
deler sig ukontrollabelt. (Læs mere på f.eks. 
Wikipedia) – nanopartikler af carbon black kan 
trænge ind i organismen gennem lunger, mave 
og tarm.

Odsherred Kommune er samtidigt anmeldt til 
Miljø - og Fødevareklagenævnet for væsentlige 
brud på lokalplanen, herunder kommunale 
dispensationer, der hindrer ” at områdets 
karakter af gammelt landsbymiljø bevares ved 
at området forbeholdes til helårsbeboelse, 
lokale erhverv samt til offentlige formål”,  samt 
en række dispensationer i relation til matr.6 ai 
maskinfabrikken.

Endelig er der rejst indsigelser overfor Anke-
styrelsen, med hensyn til lemfældig omgang 
med opbevaring af dæk på ejendommen, der 
frygtes for en langsom, men sikker grundvands-
forurening, da der på fabriksområdet henligger 

et dækoplag på omkring 10.000 tons. Det 
fremgår af billeder i Nordvestnyt at oplag 
sker direkte mod en græsbegroet skråning 
mod landbrugsarealer.

Endelig har den lokale naturfredningsforen-
ing henvendt sig, og har bedt om at få 
fremsendt kopier af ansøgt aktindsigt fra 
Odsherred Kommune.

Hvor meget tillid kan Egebjerg landsby have 
til, at bestyrelsesformand Egil Rindorf fra 
T 20  fortæller, ”at firmaet retter ind”?

Sagen tages op på generalforsamlingen i 
Egebjerg og Omegns Bylaug onsdag den 6. 
marts, hvor sagen vil blive drøftet med 
henblik på yderligere aktiviteter.

Udarbejdet af
H. C. Holmegard
Egebjerg



Dobbelt GF
I Egebjergs Kultur- og forsamlingshus 
samt i Egebjerg og Omegns Bylaug

Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus og 
Egebjerg og Omegns Bylaug har valgt at slå 
kludene sammen til en hyggelig dobbelt 
generalforsamling

Kom til den ene, den anden eller dem begge. 
Vi glæder os til at se jer. 
 
Med venlig hilsen 
Bylauget og Forsamlingshusets bestyrelse

Program 

18.00  GF i Kultur- og Forsamlingshuset
19.30 Let servering
20.00 GF i Egebjerg og Omegns Bylaug

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før - i skriftlig 
form. 

Egebjerg
Kultur- og Forsamlingshus

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse 
af regnskab.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand i ulige år.
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af indtil 3 suppleanter 
for et år.
10. Valg af bilagskontrollant 
(revisor).
11. Valg af bilagskontrollant-
suppleant for et år
12. Eventuelt.

Egebjerg og Omegns Bylaug

Nu på onsdag 
den 6. marts!!



Bylaugsregnskab 
2018

Indtægter
Indsamling:    1.290,00
Bogsalg:         935,00
Skt. Hans:    1.395,00
Sponsorater,  
cykelsti/vejtræer:    6.818,00

Tilskud
Tilskud administration:   2.500,00
Unnerud Landsbymakeover: 30.000,00
Juleudsmykning:                 25.000,00

Brugt fra henlæggelser
Egebjerg Projektet:   1.351,56
Fabeldyr:    1.925,00
VisitEgebjerg:                 12.312,50

I alt:    83.527,06

Aktiver
Driftskonto:                -40.849,92
Underskudsgarantikonto:     -10.033,31
Cykelstier:    -9.771,68
Kassebeholdning:         -425,00

Aktiver i alt:  -61.079,91

Passiver
Egenkapital pr. 1/1 2018:  24.668,60
Årets driftsresultat:  -18.217,14
Egenkapital pr. 31/12 2018:    6.451,46
Underskudsgaranti:  10.000,00
Henlæggelse til bogby:    5.000,00
Henlæggelse til læselandsby: 682,91
Henlæggelse til salgsvogn:    9.281,81
Henlæggelse til VisitEgebjerg:2.687,50
Henlæggelse til 
Egebjerg Projektet:   0,00
Henlæggelse til fabeldyr:    8.757,45
Henlæggelse til cykelstier:  11.199,68
Henlæggelse til Skt. Hans:      695,00
Henlæggelse til 
Unnerud Landsbymakeover:   1.987,00
Henlæggelse til 
juleudsmykning:     4.337,10

Passiver i alt:   61.079,91

Regnskabet er endnu ikke revideret
Kristoffer Mousten Hansen, kasserer

Udgifter
Administration: hjemmeside, 
gaver og Generalforsamling:   -7.695,85
Kursus EP:    -1.351,56
Fibernet, møde + bus:  -1.825,00
Sponsorat Egebjerg Event:  -5.700,00
Unnerud Landsbymakeover: -28.013,00
Juleudsmykning:                      -20.662,90
Fabeldyr:    -1.925,00
VisitEgebjerg:                  -12.312,50
Kløverstier:   -9.066,29

Henlæggelser
Cykelstier:   -6.818,00
Unnerud Landsbymakeover:  -1.987,00
Juleudsmykning:  -4.337,10

I alt:                         -101.744,20

Resultat:                 -18.217,14



Fabeldyrene
Det ene fabeldyr er taget alene på springtur til 
ukendt destination. Fabeldyret Jorneben Iskat-
fjæs er stjålet fra Sandskredets parkeringsplads 
og er sidst set ved Bjergsø.

Tyveriet er meldt til politiet.

Fællesspisning
Fællesspisningen den 16. januar blev en succes 
og mange børn og voksne deltog. Vi glæder os 
til at gentage arrangementet og stafetten er 
givet videre.

Fibernet
Fibia opdaterer deres hjemmeside vedrørende 
deres graveplaner m.m. 
Bylauget har på skrift at Fibia lover at geneta-
blere efter sig og på deres hjemmeside kan man 
læse og orientere sig om processen.

Formanden holder orlov
Formand for bylauget Lena Faurschou holder 
orlov fra formandsposten i fire måneder og 
næstformand Maria Brynskov bestrider posten 
indtil maj. Al kontakt foregår stadig på mail 
egebjergbylaug@gmail.com

Generalforsamling
Husk at der holdes fælles generalforsamling for 
Egebjerg og Omegns bylaug og Forsamlingshu-
sets Bestyrelse. Det afholdes i forsamlingshuset 
onsdag d. 6. marts fra klokken 18.00. 

Der er uddelt indkaldelser med dagsorden i 
alle postkasser og indkaldelsen ligger også på 
egebjergonline.com

Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 7 dage før generalforsamlingen.

Vi håber på at se så mange som muligt.

Egebjerg og Omegns 
Bylaug

Nyt fra 

T20
Vi har forsøgt at tilmelde os receptionen i både 
december og januar, men vi får ikke invitation-
erne til deres reception/åbning.
Der bliver ikke svaret på vores tilmeldinger 
og bylauget bliver ikke informeret om udsæt-
telserne af receptionen/åbningen- den seneste 
grundet tekniske problemer hos T20.
Det er blevet foreslået T20 at sætte invitationen 
i Egebladet, så folk i Egebjerg og Omegn bliver 
informeret.

På bylaugets vegne
Klaus Burrild og Maria Brynskov



Tarteletaften
Lørdag den 16. marts kl. 18. i Forsamlingshuset

Forsamlingshusets Venner gentager 
vores hyggelige tarteletaften i 
Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus.

Der vil som sædvanligt blive serveret 
tarteletter ad libitum med forskelligt 
fyld, selv desserten er en form for tar-
telet. Der serveres kaffe efter maden.

Prisen er 130 kr. pr. person og øl, vin 
og vand kan købes til fornuftige priser.

Bindende tilmelding ved betaling på 
mobilepay til Bodil på tlf. 40 93 13 70

Vi glæder os til at se jer til en god 
aften. 
Hilsen Forsamlingshusets Venner



Indvielse af 
nærvarmeværket
Den 9. april kl.18.30 på varmeværket, 
Egebjerg hovedgade 25-B

Nærvarmen har nu været i funktion 
siden 8. August 2018, men travlheden 
har været stor, så det er først nu ble-
vet tid til en rigtig indvielse.

Vi glæder os til at se jer. 

Festlige hilsner 
Egebjerg Nærvarme

Program
18.30 Velkommen

18.40 Vi klipper snoren og borgmes-
teren siger et par ord. Herefter er 
ordet frit. 

Varmeværket er vært ved en forfrisk-
ning. 
Værket kan inspiceres nærmere og du 
kan få dig en snak med bestyrelsen, 
driftsgruppen eller din nabo. Der 
er mange sammenfald mellem de 3 
’kategorier’ :-)

Kl. 19.30 Festen lukker og dem der øn-
sker at deltage i generalforsamlingen 
går videre op i Forsamlingshuset, hvor 
nærvarmen afholder generalforsam-
ling i Bondestuen kl. 20.

Kom og se 
varmeværket



GF i Egebjerg 
Nærvarme
den 9. april kl. 20. i bondestuen

Invitation til generalforsamling i Egebjerg 
Nærvarme, som afholdes i Egebjerg Kultur og 
Forsamlingshus(Bondestuen).
Nærvarmen er vært ved kaffe og brød. 

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne  
regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til 
godkendelse
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens 
prisbestemmelser for indeværende driftsår 
fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kom-
mende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen 
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaf-
tagere. Skal være bestyrelsen i hænde 10 dage 
før GF, altså senest den 31. marts 2019
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt.
Tak for i aften. 

Venlig hilsen  
Egebjerg Nærvarmes bestyrelse 

Kom og se 
varmeværket



Fra gamle aviser 
til guldtråde
Foredrag med tekstilkunstner Vibeke Lindhardt
Torsdag den 7. marts kl.18.30 i 8b i Unnerud
Egebjerg Kirke og 8b-Kunst i brug har 
slået kræfterne sammen om dette 
arrangement hvor tekstilkunstner 
Vibeke Lindhardt beretter om sit ar-
bejde med blandt andet messehagler.

Arrangementet er gratis for venner af 
huset, og koster ellers 30 kr. i entré.

Der serveres kaffe, te og kage

Tilmelding til 8b@kunstbrug.dk 

Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke og 
8B Kunst i brug.

Vibeke Lindhardt om foredraget:

Materialet er for mig altid 
udgangspunktet. Allerede i 
de tidligste vævninger var det 
papiret, der inspirerede - i 
begyndelsen særligt avispapirets 
forgængelighed og skrøbelighed.

Det udviklede sig til brugen af 
forskellige håndlavede asia-
tiske papirer i vævninger, store 
folde(origami) installationer og i 
broderier i store formater.

Arbejdet med de gyldne tråde 
og kirke-tekstilerne startede 
med vævning af messehagler for 
Dronning Margrethe og senere 
bispekåben til Roskilde Domkirke 
for Ann-Mari Kornerup. 

Siden er det blevet til mange 
messehagler vævet i silke, uld og 
guldtråde. 



Glæd dig til en særlig søndagscafe, 
hvor vi efter en kort gudstjeneste går 
i konfirmandstuen og hører Torben 
Jensen fortælle om det Egebjerg der 
var engang og alle dem der befolkede 
det.

Torben har også billeder med -og 
mon ikke andre får lyst til at bidrage 
med anekdoter undervejs?

Vi holder kaffen klar og glæder os til 
at se jer.

Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke 

Erindringer fra sognet 
i ord og billeder
Søndagscafe med Torben Jensen 
den 31. marts kl.14. i Egebjerg Kirke



INDKALDELSE TIL
 
Generalforsamling tirsdag den 5.marts 2019 i 
Teatercaféen i Nykøbing Sj. kl. 16.30-18.
 

Dagsorden
 
Valg af ordstyrer, referent og stemmetæller.  
Formandens beretning
Kassererens beretning. Fremlæggelse af forenin-
gens reviderede regnskab.
Indkomne forslag 
Foreningens fremtid. Rie fremlægger Slow Food 
DK’s nye visioner og fremtidsplaner og en ny struk-
tur for Slow Food Sjællands arbejde.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Valg af suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant.
 
Vi serverer kaffe og kage (gratis).
Tilmeld dig gerne på 
slowfoododsherred@gmail.com, 
så vi er sikre på, at der er kage nok.

Venlig hilsen 
Slowfood Odsherred

General-
forsamling 
i Slowfood
Odsherred



Workshop for hele familien fra klokken 
13:30-17. Se hvordan du høster din tang 
uden at skade planterne, og lær hvad du 
kan bruge den til.

Tang har været brugt til føde i århundreder. 
Det er meget næringsrigt, smager godt og 
er en god, naturlig smagsforstærker.

Maibrit Ahasverus, SLOW FOOD’s lokale 
tangekspert, tager os på tangtur ved Isef-
jorden. Efter høst rengør vi tangen på Ege-
bjerg skole, hvor vi også viser, hvordan du 
kan anvende den. Og ikke mindst smager vi 
på resultaterne.

Kend din tang
Tangkursus den 10. marts

Medbring gummistøvler, saks og spand til ind-
samlingen, samt fryseposer, sigte og viskestykke 
til rengøring og opbevaring. Kaffe og hjemme-
bagt kage er inkluderet i prisen.

Pris 75 kr for medlemmer og 100 kr for ikke 
medlemmer. 
TILMELDING på:
https://slowfoododsherred.nemtilmeld.dk/4/

Mødested: ”Sandskredet”, Parkeringspladsen 
for enden af Sandskredsvej, ved Hølkerup, 4500 
Nykøbing Sj.

Vi glæder os til at se jer:

Venlig hilsen 
Slowfood Odsherred



GF
I Egebjerg pensionistforening

Der af holdes generalforsamling 
den 5. marts 2019 kl. 12.30 
i Egebjerg Kultur - og Forsamlingshus. 

Der er lukket for tilmelding til bespisning, men er du 
nysgerrig, så er du meget velkommen til at dukke op.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Konstatering af stemmeberettigede.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning for 2018 ved formanden.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
6. Indkomne forslag.
7. Kort orientering om kommende arrangementer.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Bente Møller (modtager ikke genvalg).
Lene Quist (modtager genvalg).
9. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år:
Henny Thomassen (modtager genvalg).
10. Valg af 1 bilagskontrollant for 1 år:
Jan Galvig (modtager ikke genvalg).
11. Valg af bilagskontrollant-suppleant for 1 år.
12. Eventuelt.

Kender du Egebjerg Pensionistforening? Det er en meget 
aktiv forening, der arrangerer små og store ting hen over 
året. Alt fra spisninger til fælles rejser. 

Her er en chance for at høre nærmere...



Se her!

I næste måned begynder tennissæsonen i Ege-
bjerg, og der vil hver onsdag eftermiddag være 
introduktionsforløb for både børn og ældre. 

Fra 15 til 16 for dem på +4, og fra 16 til 17 for dem 
på +60. Måske en overvejelse værd? 

Vi kan kun anbefale det: Tennis holder kroppen 
sund og sindet fuld af glæde. Nærmere oplysnin-
ger følger på Egebjergs facebookgruppe.

Venlig hilsen 
Egebjerg Tennisklub og
Lisa Von Schmalensee Magnússon

Tennissæsonen nærmer sig



Planlægning af den kommende fællesspisning for alle der har lyst er 
allerede i fuld gang. Vi har dog endnu ikke fastsat menu m.m. 

- Men sæt et kryds i kalenderen. Der kommer mere info når det 
nærmer sig.

Venlig hilsen 
Holdet bag næste fællesspisning

Næste
fællesspisning
Bliver 3. april i forsamlingshuset



SolCirkusvognen
Ny Cirkusklub i Odsherred for børn og unge
Nu går startskuddet snart til vores nye 
cirkusklub!

Efter vores fantastiske cirkusfest søndag 
den 28. oktober 2018, hvor over 50 børn 
og voksne muntrede sig med artisteri på 
Egebjerg skole, har bestyrelsen arbejdet 
videre og starter nu cirkusklubben, hvor 
børn og unge fra 4 år og opefter kan blive 
medlemmer. 

Der vil være træning hver anden lørdag, 
hvor vi bliver undervist af uddannede 
instruktører fra DUBAL (Danske- Ungdoms-  
og Børne- artisters Landsforening). 

Opstartsworkshop: Lørdag d. 9. marts kl. 
10-12 med cirkusshow og træning.

Herefter er der cirkustræning hver 2. 
lørdag kl. 10-12.

Mødested:  
Gymnastiksalen på Egebjerg skole

Ideen i cirkusklubben er at være en fami-
lieklub, hvor både børn og forældre bliver 
holdt aktive. 

Gennem træning, arrangementer og 
projekter ønsker vi at fremme kreativi-
tet, øget selvtillid, god fysik og motorik, 
samarbejdsevner, demokrati og respekt for 
medmennesker – alt sammen på en sjov og 
gøglende måde.

I løbet af de kommende måneder vil 
cirkusklubben og DUBAL uddanne lokale 
instruktører (gerne lokale unge), der 
efterfølgende skal varetage træningen af 
børnene. 

Hvis du er interesseret i at blive uddannet 
cirkusinstruktør, så kontakt en af os.

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil høre 
lidt mere om cirkusklubben, så ring til:
Malene på 40 57 97 31, 
Pia på 53 35 34 19 eller 
Lene på 71 90 94 00

Gøglerhilsner fra 
bestyrelsen af SolCirkusVognen

Malene Friis-Madsen, Pia Skydsgaard, 
Lene Wiehe, Holger Petersen, 
David Skydsgaard, Mette Marie Vejrum 
Micheletti og Louise Jenstoft
 

OpstartsworkshopLørdag den 9. marts kl.10-12.



Gruppen omkring Kløverstierne på 
Egebjerghalvøen byder velkommen til 
en ny sæson.
Sidste år åbnede fire Kløverstier med 
udgangspunkt ved Egebjerg Skole.

Lørdag den 30. marts kl. 10 er der 
mulighed for at gå stierne sammen med 
andre og nyde foråret.

Medbring gerne ørnenæb og håndsav 
hvis vi støder på mindre grene, der 
trænger til beskæring.

Efter turen bydes på kaffe og kage.

Vel mødt 

Venlig hilsen 
Kløverstigruppen

Forårstur på 
kløverstierne	     
-Lørdag den 30. marts kl. 10.



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 overskue-
lighedens skyld en tovholder, så de er lette 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 

Cykelstier og Kløverstier
Lisbeth Ulrich Hansen 
tlf. 40 81 31 12 
luh@lf.dk 

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

Fabeldyrsprojekt
Nanna Foss
tlf. 26 66 34 14
kontakt@nannafoss.dk 

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

Egebjerg-Event
Anja Hornebo Jensen
tlf. 28 40 05 64
egebjergevent@gmail.com 

Fundraising
Maibrit Ahasverus
tlf. 23 23 90 03 
maibrit09@outlook.dk 

Nærvarme, Iværksætterhus 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 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 kontaktinformationer 
på tovholderne.
Laugets konto: reg.nr. 0537 konto nr. 549762



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

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 Pensionistforening
Frede Hansen
f.hansen2a@gmail.com
tlf. 52 37 82 20

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.

Demokrateket
Mette Mathiasen
tlf. 59 66 50 10 
metma@odsherred.dk

Egebjerg Idrætsforening
Charlotte Jensen
42 36 16 90 
zilottej@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

Egebjerg 
på Nettet

Egebjerghalvøen & Nærvarmen
egebjergonline.com

Turistinformation
visitegebjerg.dk

Kirken
egebjergkirke.dk

Skolen
nordskolen.odsherred.dk

Idrætsforeningen
egebjergif.dk

Iværksætterhuset
itv.odsherred.dk

Kultur- og Forsamlingshuset
egebjerg-forsamlingshus.dk

8-b Kunst i Brug
kunstibrug.dk



Deadline for 
aprilnummeret er 

den 20. marts

Fastelavn


