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Cykels  -planerCykels  -planer

-For hele Egebj erg og Omegn

Cykels  gruppen har ind  l nu 
levet et s  lle, men ak  vt liv. 
Her er lidt nyt fra gruppen, som 
vi vist snart kommer  l at høre 
mere  l.

Byrådet har netop frigivet 
75.000  l udarbejdelse af et 
trache på ruten mellem 
Nykøbing og Vig via Egebjerg.
Det er en rig  g god start 
   - TAK for det.

Et trache er en forundersøgelse  l 
selve projekteringen, hvor der tages 
hensyn  l fredninger, ledninger mm. 

Når tracheet er udarbejdet giver det 
et godt grundlag for det videre arbejde 
med at realisere cykels  en. 

Hen over sommeren laver vi en 
kampagne for at sæ  e fokus på vig  g-
heden af cykels  en. 

Der vil blive solgt badges med cykels  -logoet 
og det vil være muligt at tegne sig for et beløb, 
som man først betaler  l projektet når byrådet 
frigiver midler  l selve s  en. 

Vi får brug for hjælp med kampagnen, 
- så giv endelig lyd, hvis du vil være med  l at 
realisere projektet. 
     De bedste cykelhilsner 
     Morten Hylleberg
     tlf.: 299 399 30
     på vegne af cykels  gruppen

For ruten Nykøbing - Egebj erg - Vig. 



Nu kan du købe Nu kan du købe 
ELV-andeleELV-andele

Til e  eråret inviterer ELV  l et in-
forma  onsmøde med e  erfølgende 
generalforsamling, hvor vi fortæller om 
virksomheden og dens muligheder. I 
den forbindelse vil det være muligt at 
købe andele. 

Vi har dog allerede åbnet op for salg af 
andele og ELV’s første projekt med ud-
lejning af Hobiekajakker er sat i søen.
15 andele er solgt og du er også meget 
velkommen  l at købe nu. 

ELV er et AMBA, Andelsselskab med 
begrænset ansvar, hvorfor du aldrig 
kommer  l at hæ  e for fl ere penge 
end dit indskud. 

En andel koster 1.000,- kr. og kan 
indbetales på 
reg. nr. 0517 konto nr. 250756. 

Når vi har registreret din indbetal-
ing vil du inden længe modtage et 
andelsbevis. Husk at påføre navn og 
adresse når du indbetaler. 

Med venlig hilsen ELV EG
EB

JE
RG

LAN
DSBYVIRKSOM

HED

ELV



Songs of the momentSongs of the moment
Jeg har en fæ  er, Kris  an, der er konservatorie-
uddannet korsanger. Han og hans ensemble har 
 lbudt at lave en gra  s mini prøvekoncert i Egebjerg 

nu på onsdag. Giske Harrig lægger sit dejlige runde 
hus  l begivenheden. Hun bor Under Himlen 11.

Songs of the Moment NORDIC er en gribende, op-
fi ndsom og nærværende koncert, skabt på stedet. 

Musikken skabes af stemmerne fra professionelle a 
cappella sangere, som  l dagligt synger i højt profi l-
erede grupper - men i denne koncert mødes de på 
tværs, for at udforske hvad nordisk musik kan være!

Det er en koncert hvor ingen ved hvad der skal ske 
- før det sker. En koncert som forfører både publikum 
og performere og tager os på en rejse i forskellige 
klanglige og teatralske universer. Stemmen, kommu-
nika  onen og udtrykket er i fokus - og alt bliver  l i et 
samspil af omstændigheder og musikalsk mestring.
Pris for kaff e og kage 30 kr. 
    
    Venlige hilsner
    Morten Hylleberg
 

-Nu på onsdag den 19. juni kl. 19.30 i Fri og Fro nr. 11

Af hensyn  l pladsen 

vil vi gerne have en  lmelding. 

Skriv  l Morten Hylleberg på 

Morten@Hylleberg.info



Liv i køkkenhavenLiv i køkkenhaven

I Egebjerg og Omegn er der  rig  g mange 
køkkenhaver. Men nu har vi også en fælles 
køkkenhave, hvor alle er hjertelig velkomne 
 l at komme og være med. 

Køkkenhaven  lbyder hyggeligt fællesskab 
på tværs af genera  oner, mulighed for læring 
og så selvfølgelig frugt og grønt, når den  d 
kommer. 

Du er al  d velkommen  l at gå i køkken-
haven, men hvis du vil være sikker på 
selskab, så kom kl. 19 om  rsdagen i lige uger 
og onsdag i ulige uger. Vi ses. 

Mange hilsner Bente & Jørgen, tlf. 5932 9050 



Søndag den 23. juni a  oldes der 
Sct. Hans på Sandskredet. 

Egebjerg Børnehave vil tradi  o-
nen tro berige bålet med en heks, 
og Egebjerg og Omegns Bylaug 
vil sælge øl og vand  l rimelige 
priser. 

Bålet tændes kl. 19:30, men man 
er meget velkommen  l at kom-
me før med madkurven under 
armen. Håber vi ses!

Midsommerhilsner fra 
Sct. Hans Udvalget

Sankt Hans Sankt Hans 
ved Sandskredet ved Sandskredet 



Nysgerrig?Nysgerrig?

Kan en ged gå med gummistøvler og 
kan en høne gå med hat?
Det kan man få mere at vide om føl-
gende  rsdage i løbet af sommeren: den 
2. 9. 16. 23. og 30. juli og den 6. august. 
- Alle dage i  dsrummet kl. 10 – 13.30.

Vi mødes klokken kl. 10.00  l en 
velkomst. Dere  er ser vi  l og leger med 
dyrene.

Kom tæt på dyrene, kæl, klap og giv dem 
foder.  Mød grisen Bertha - måske går 
hun i mudderbad. Klap en ged, få den i 
snor. Måske vil den springe over forhind-
ringer. 

-Der er “sjov på dyregården” 
tirsdage i sommerferien.

Oplev tamme høns på din hånd, se dem 
hoppe e  er orm eller kogt spage   . Giv 
den gamle hest hø og tjek om ponyen 
Olsen vil spille fodbold. 

Går anden Andora i vandet og ringer hun 
med juleklokken? Laver fåret Noa bukke-
spring ? - og meget andet sjovt. 

Vi glæder os  l at se dig
Venlig hilsen Dyregårdens Venner

Dyregården
Gl. Nykøbingvej 55
4572 Nr. Asmindrup
tlf.: 30 66 58 22
Dyregaarden@gmail.com

Priser 
Voksne 35,-
Børn over tre år 25,-
Salg af kaff e, te, sa  evand, pandekager 
og boller



Du danske sommer jeg elsker dig skønt du så o  e har 
sveget mig...

Vi er i de lyse næ  ers  d. Det markerer vi med en 
kombineret koncert og sanga  en i selskab med vore 
vidunderlige sommersange og salmer.

Medvirkende er Birgit Marcussen og Vibeke Aggeboe.

Vi glæder os  l at se og høre jer.
Venlig hilsen Menighedsrådet

Onsdag den 26. juni kl. 19.30 i Egebj erg Kirke

SommerSommer
Sanga  enSanga  en



Tak for dejlig byfestTak for dejlig byfest

Byfesten i Egebjerg var en stor succes 
med ca. 300 deltagere og fantas  sk 
stemning. Her er lidt betragtninger 
fra festens tovholder Maria Volf 
Lindhardt.

Fantas  sk hvordan en hur  gt plan-
lagt byfest blev stablet på benene - på 
trods af en fortravlet tovholder - men 
på grund af den store hjælp fra rig  ge 
mange af jer, der gav en stor hånd 
med.

Hvis man skulle se på planlægningen 
af byfesten som et projekt i klassisk 
forstand, var der vist mange af proc-
esserne, der gled helt af sporet, fl ere 
milepæle, der ikke blev nået, og mange 
af delmålene kendetegnet ved u  l-
fredss  llende resultat. Men hvad gør 
det, når det endelige resultat blev så 
godt? 

Fortsæ  es næste side...



Jeg vil gerne beny  e lejlig-
heden  l at sige tak  l alle jer, 
der hjalp  l: 

Til skolen for at lægge hus og 
særligt køkken  l (kaff emaskine 
og måske lidt sukker og salt 
fra Toves beholdninger), for at 
lade koldhævning indgå som 
en del af hjemkundskabsunder-
visningen (= 130 koldhævede 
fl ûtes) og endeligt for at hjælpe 
 l med at skaff e borde og stole 

nok.

Til SFO’en for de MEGET fi ne 
lysestager.

Til børnehaven for de utrolig 
fl o  e bordløbere og vimpler, 
der trods skybruddet er blevet 
foreviget i Peter Borks gode 
billeder.

Til Juniorklubben og de mange 
børn og voksne for at dele 
invita  oner ud.

Til grillmestrene for deres hel-
a  ensprojekt med gris, pølser 
og steg.

...Fortsat fra næste side

Til de  dligt mødte bordopsæt-
tere og -dækkere.

Til alle, der hjalp med afryd-
ning fredag og den endelige 
oprydning lørdag.

Til Tove, der stod for 
slutrengøring uden afregning.

Og  l sidst: Til alle jer, der 
sikrede lækkert  lbehør  l buf-
feten og ikke mindst den store 
opbakning  l en ny tradi  on i 
Egebjerg: Egebjergfesten!

Jeg håber, vi kan komme i gang 
i meget bedre  d  l næste 
år. Til de af jer, der ønsker at 
være med  l planlægningen af 
næste års fest, vil der være  et 
evaluerings- og opstartsmøde 
engang i august. Jeg vender 
 lbage med en dato.

Mange sommerhilsner og på 
gensyn Sankt Hans a  en på 
Sandskredet!

      Maria V. Lindhardt 
      på vegne af 
      festudvalget

Til Gelstrupgård Øko for dona-
 on af en lækker, lækker gris.

Til alle jer, der bragte smukke 
blomster  l bordene.

Til byen store taler for hendes 
morsomme rim.

Til Egebjergs trubadur for den 
smukke Egebjergsang, som bør 
synges hvert år!

Til Northwest percussion, der 
var helt fantas  ske.

Til Soul Oh for den skønne 
musik, der fi k børn og gamle på 
gulvet.

Til Daglig Brugsen for deres 
fl eksible bar – og for de mange 
festlige dannebrogsfl ag.

Til alle jer udholdende 
baristaer.

Til de meget fl i   ge og idérige 
køkkenskriverinder, der 
sørgede for god, lækker og 
rigelig mad.



-Læring i nærkontakt med livet .

UdeundervisningUdeundervisning
På Egebjerg skole arbejdes der målret-
tet med udeundervisning. 
Her fortæller skolens viceleder Be   na 
Hansen Schou om skolens oplevelser 
og tankerne bag.

Udeskole er en arbejdsmåde, hvor 
man fl y  er dele af skolehverdagen 
ud i nærmiljøet. Udeskole indebærer 
dermed regelmæssig ak  vitet udenfor 
klasselokalet. 

Arbejdsmetoden giver eleverne 
anledning  l at tage alle sanser i brug, 
så de får personlige og konkrete erfa-
ringer i mødet med  verden.

På Egebjerg Skole har vi siden 2010 ar-
bejdet med udeundervisning. I starten 
kom vi ikke så meget ud, men vi øvede 
os – hvilket vi  l stadighed gør. 

Udeundervisning kræver, at vi som 
lærere tænker på nye måder. At vi ind-
drager krop og omgivelser på en måde, 
der gør undervisningen interessant og 
stoff et le  ere at huske.

Idag er det en fast del af vores praksis, 
som vi stø  er hinanden i at udvikle. 
Vi har bl.a. ansat Jan Barslund, som 
udover at være lærer også har været 
naturvejleder i mange år.

fortsæ  es næste side...



Vi oplever at fordelene ved udeunder-
visning er mange. Arbejdsmåden giver 
plads  l faglige ak  viteter, spontan ud-
foldelse og leg, nysgerrig søgen, fantasi, 
oplevelser og socialt samvær. 

Eleven fi nder en pind og oplever med 
sine sanser og motorik. Pinden bliver en 
vandrestok, en del af en dæmning eller 
noget helt andet. - Mellem sansning og 
motorik sker der komplicerede kogni  ve 
processer, som fører  l en forståelse. En 
forståelse der er anderledes end, hvad vi 
kan opleve ved alle hverdagens skærme.

Når vi fl y  er undervisningen udenfor 
bliver eleverne mere ak  ve. Uderum-
met taler langt stærkere og på en anden 
måde  l os end klasseværelset. Dermed 
tager vores adfærd, tænkning og
lærerprocesser også en anden retning. 

Endelig oplever vi at udeundervis-
ningen giver børnene en rela  on  l 
naturen. En vig  g  ng i en genera  on 
der kommer  l at forholde sig  l både 
miljø og klimaproblemer. -Eller sagt 
med andre ord:

Vi ses derude. Venlig hilsen 
     Be   na Hansen Schou 
     på vegne af 
     Egebjerg Skole

Forskning

Et forskerteam har fulgt en klasse 
på Rødkilde Skole i Vanløse. 
Børnene skulle på 3.,4.,og 5. 
klassetrin modtage 20 % af deres 
undervisning udenfor. Forskerne 
konkluderede blandt andet:

- Elevernes fysiske ak  vitet var 
mere end dobbelt så høj ved ude-
undervisning.

- Udedagene øgede  lfredsheden 
med, glæden ved og mo  va  onen 
 l at gå i skole.

- De sociale rela  oner eleverne 
indbyrdes var forbedret. 

- At inde- og udeundervisning 
 lsammen rummer et poten  ale 

for at fremme og udvikle faglighed 
hos svage og stærke elever.

...fortsat fra forrige side

Sid ikke inde
når alt håb er ude



Lommeparkens navnLommeparkens navn
Ved byfesten var der mulighed for at 
stemme på et godt navn  l lommepark-
en og her følger resultatet. 

Vinder af afstemningen blev:
1. Lommeparken!
og dernæst fulgte 
2. Gladekæret
og
3. Lommen

Under afstemningen dukkede også et 
par nye forslag op: Lommelærken og 
Lommeulden.

Mon ikke de tre vindere kommer  l at 
blive brugt i fl æng. Det må  den vise. 
Lommeparken passer i hvert fald fi nt 
med den store nabo Lommestenen - og 
så er det jo en hyggelig lille lomme af 
grøn magi, hvor man kan bruge sine lom-
mepenge på at spise en is. 

-Der er blevet  tænkt, overvejet , lomme-fi losof eret  og nu har folket  talt. 

Her følger et Halfdan Rasmussen
digt om en lomme:

I banken ligger tyve millioner,
i Sørens lommer ligger ikke én.
Der ligger kun en fl øjte uden toner,
en bukseknap og fi re blanke sten.

Der ligger også låget  l en dåse,
et stykke kridt, en trisse og en prop,
en nøgle, der kan bruges  l at låse,
når man skal låse i og låse op.

Jeg ka’ da sagtens tjene et par kroner
på bukseknappen og de blanke sten,
men hvad skal jeg med tyve millioner,
når bukselommen knapt har plads  l en.

Lad banken bare gemme sine penge,
min lomme er en bank, som jeg kan li’,
og den kan holde meget, meget længe,
hvis mor vil stoppe hullerne deri.
  Halfdan Rasmussen



A  envandring på Fri og FroA  envandring på Fri og Fro
-Nu på mandag 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,-

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



TennisbanerTennisbaner
Aktiv ferie - lej en tennisbane i Egebj erg.

Tennisklubben i Egebjerg er for alle 
interesserede, også dem der kun er i 
Egebjergområdet om sommeren. 

Hvis du har lyst  l at spille tennis for 
en dag, en uge eller en sommerferie, 
så kontakt mig og hør nærmere.

Venlig hilsen 
     Peter Hagelund
     tlf. 59 32 88 03
     på vegne af 
     Egebjerg Tennisklub



Som a  alt på borgermødet i novem-
ber med stor opbakning følges der 
nu op med et borgermøde  l glæde, 
inspira  on og oplysning for Egebjerg 
og Omegn. Læs her hvad bylaugs-
formanden       skriver om den sag.

Det har været et travlt forår med 
byforskønnelse og masser af ak  vitet i 
mange af tovholdergrupperne. Derfor 
ser vi nu frem  l en dejlig sommer, 
hvor vi skal nyde frugterne af alle vores 
anstrengelser. 

Når hverdagens velsignelser melder 
sig igen holder vi borgermøde  rsdag 
den 27. august i forsamlingshuset. Vi 
starter med fællesspisning kl. 18.

-Tid til at høre området s stemmer og idéer.
Borgermøde  l augustBorgermøde  l august

27. august

Notér datoen.

Vi får muligvis besøg udefra, men 
ellers skal vi se  lbage og frem mod 
nye horisonter. Det endlige program 
må I glæde jer  l, men notér venligst 
datoen.

Vi glæder os  l at se jer. 
Venlig hilsen 
     Morten Hylleberg 
     på vegne af 
     Egebjerg og Omegns Bylaug



Vi søger en bondegård  l et 
virksomt liv på landet.

Vi er 3 singler og 1 dreng på 7 år.

Vi drømmer om plads  l hunde, 
kaniner, hængebugsvin, høns og et 
par ponyer  l drengen.

Vi ønsker køkkenhave, et værksted 
 l møbelpolstring, et  l mekanik og 

måske en lille gårdbu  k.

Vi kan kontaktes på tlf. 23 93 67 78

Venlig hilsen Diane Arp med fl ere

Bondegård søges...Bondegård søges...



Mel: Hjemad fra langfartens eventyr

1. Egebjerg skole har lukket op,
for byfest nu er rammen.
Landsby-make-over i samlet trop
skal fejres med et knald!

Mange har knoklet i ugevis 
med tem’lig høj kadance.
Byen forskønnet og heldigvis
vor indsats bærer frugt!

Omkvæd: Egebjerg her har vi hjemme!
Stoltheden klart fornemme!
Slå dig blot ned her i Egebjerg.
Her er der masser af plads  l fl er’!
Det’ verdens nye navle.
På sammenhold vi avle.
Steder med sjæl rundt omkring men især
her i Egebjerg!

2. Højt på det mæg  ge Egebjerg
som vartegn kirken knejser.
Udsigten drager jo alle her.
Det kan vi godt forstå!

Gå blot af s  en på vejen ned
passér så Grundtvigsstenen.
Skråning med storslået blomsterbed
ved byens Nørreport.

Omkvæd

MakeoverviseMakeovervise

3. Og ved det tørlagte gadekær
en bypark kom for dagen.
Gærde med blomster og bænke her
gi’r lyst at slå sig ned.

Søjlen ved Brugsen knapt færdig står:
den mangler endnu ha  en!
Og ved dens side vor by snart får
sit eget landsby-fl ag.

Omkvæd

4. Egebjerg blikfang ved stoppested.
Måske skulptur dér kommer...
Roser og klema  s bliver ved
at give velkomstbrus!

På marguerit’-ruten fi ndes vi
det er ej helt  lfældigt.
Skøn lille plet, ja det synes vi...
Læg blot din vej forbi!

Omkvæd

Sikke en maj måned! Der har 
været travlhed og nu er det  d  l 
at nyde frugterne. 

Nyd forøvrigt også Høves bidrag: 
Rydningen af den smukke udsigt 
der giver overblik over det meste 
af herredet. Tillykke med sejren i 
makeoverkonkurrencen  l dem.

Her bringer vi Henrik Højlands 
Makeovervise, der smukt sum-
merer det hele op.



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 

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

Egebjergkalenderen
Troels Nyborg
tlf. 41 42 14 46 
kalender@bnpro.dk

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

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 303 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for august-nummeret erden 20. juli


