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Turismegruppen har kortlagt, 

bylauget har fi nansieret, VisitOds-

herreds grafi ker har sat op og Helena 

Havbyn har lagt et stort arbejde i at 

samle trådene; - Den længe ventede 

visitegebjergfolder er nu færdig.

Den kan fi ndes i Brugsen og mange 

andre steder på halvøen. - Og så lig-

ger den på Egebjergs hjemmeside: 

www.Egebjergonline.dk

På sigt er det planen at den skal 

følges op af en hjemmeside der 

hører under visitodsherred.

Tusind tak  l alle for det fl o  e 

resultat.

-Samlet  i ny turismefolder
EgebjerghalvøensEgebjerghalvøens  glæderglæder



SamsøSamsø  
-har indført mini-varmeværker med stor succes -har indført mini-varmeværker med stor succes 

Sommerens cykelferie på Samsø 
fi k en ny dimension, da vi 
besøgte Samsø Energiakademi. 
Samsø har været pioner inden 
for kollek  ve løsninger der 
sparer penge for den enkelte 
Samsing, skåner klimaet for CO2 
og giver alle på øen noget at 
være stolte af.

Samsø har, som nogle måske 
ved, omlagt energiforbrug- og 
produk  on, så øen i dag ikke 
bare er co2 neural, men leverer 
ekstra strøm  l fastlandet. Det 
er noget der generer 5000 besø-
gende fra hele verden årligt. - og 
så er det god økonomi for den 
enkelte samsing.

En forespørgsel på Energiakade-
miet førte  l at Michael Kristensen 
(som er energivejleder på akad-
emiet, lokalpolitker og formand for 
teknik- og miljøudvalget i Samsø 
kommune) fortalte os historien om 
Ballen-Brundby kra  varmeværk, 
ligesom vi fi k lov at se selve værket. 

Set i lyset af de muligheder vi 
står overfor her I området med at 
etablere  ernvarme var besøget 
rig  g interessant. Varmeværket 
har nemlig bidraget  l at nedsæ  e 
den enkelte husejers varmeregning 
sam  dig med at fossile brændsler 
er  blevet ersta  et af vedvarende 
energi.

Fakta om Ballen-Brundby  ernvar-
meværk: 
Varmeværket er forbrugerejet og 
det kostede 100 kr. at blive koblet 
på, hvis man var med fra starten.  
Varmeudgi  en, der er variabel var 
i 2013 på 73,5 øre/kwh. Herudover 
betales en årlig afgi   på 4050 kr./
husstand. Til sammenligning koster 
opvarmning  med et ældre oliefyr 
ca. 1,60 øre/kwh. 

Anlægget er ret dri  sikkert og det 
oliefyr, som udgør backupen, hvis 
noget går galt har aldrig været 
beny  et i Ballen!

...Fortsæ  es næste side



-Fjernvarme på Samsø...-Fjernvarme på Samsø...

For de 4 kra  varmeværker på Samsø 
gælder det, at  lslutningen var på ca. 70 
% hvor den var lavest, da anlæggene blev 
etableret, men her ca. 10 år senere har alle 
4 anlæg en  lslutningsprocent på ca. 90.
 
Ejerne af anlægget i Ballen - forbrugerne 
- er glade, idet det fælles anlæg er 
arbejdsfrit for den enkelte og har givet 
dem en billigere kwh pris end de kunne 
have opnået ved etablering af anlæg på 
husstandsniveau. 

Her  l kommer at virkningsgraden er høj 
ligesom røgen renses grundigt i fi ltre, som 
den enkelte husstand ikke ville have råd  l 
at installere. De lokale bønder der leverer 
halmen får asken retur som gødning  l 
markerne. 

Så kære venner. Jeg synes vi skal gøre os 
den ulejlighed at undersøge mulighederne 
her i Egebjerg og Omegn. 
- Kan vi lykkes med at skabe  ernvarme 
med god økonomi, som vi sam  dig kan 
være stolte af, vil det være fantas  sk!

Du kan kontakte Peter Bendixen, tovholder 
i energigruppen, hvis du vil være med  l at 
gøre en forskel i arbejdet. ;-) 
- Og er du interesseret, kan du fi nde mange 
fl ere detaljer om Samsøprojektet på 
www.Energiakademiet.dk

     Venlig hilsen 
     Morten Hylleberg



Søndag den17. august kl. 11.
Den årligefrilu  sgudstjeneste for alle sogne 
i Odsherred fi nder i år sted på Egebjerg-
halvøen, da vejen  l Klint kalkbrud blev 
ødelagt af stormen Bodil .

Vi opfordrer alle  l at medbringe madkurve, 
så vi e  er gudstjenesten sammen kan nyde 
en frokost i det grønne. 

Alle er velkomne fra nær og  ern.
Kirkebilen kan bes  lles dagen i forvejen hos 
Strandlyst Taxi, tlf. 40 25 06 06.

Venlig hilsen Odsherreds sogne 

Friluft sgudstjenes teFriluft sgudstjenes te
ved Sandskredet ved Sandskredet 



Når sommeren går på hæld, mødes de 
læselystne igen på Egebjerg skole og 
snakker om li  eratur.

Vi har valgt fi re bog  tler hvor der er 
masser af indfaldsvinkler og samtalestof.
Har du lyst  l at være med i klubben, skal 
du være mere end velkommen.

Datoer og bøger:
Mandag den 25. august, 19.00: 
Anne Marie Løn: ”Willums veje”
Mandag den 29. september, 19.00: 
Thorkild Hansen: ”Det lykkelige Arabien”
Mandag den 27. oktober, 19.00: 
Salman Rushdie: ”De sataniske vers”
Mandag den 24. november, 19.00: 
Kim Leine: ”Profeterne i Evigheds  orden”

Første  tel vil kunne hentes hos bogbestyr-
eren cirka 1. august. Har du spørgsmål eller 
fået lyst  l fælles læseoplevelser så ring/ 
skriv  l mig.

Venlig hilsen 
     Helle V. Petersen
     tlf: 33 22 86 58
     hellespunken@gmail.com

Ny sæson iNy sæson i
læseklubbenlæseklubben



Leonard Cohen Leonard Cohen 
Koncert-udstjenesteKoncert-udstjeneste
i Vig kirke søndag den 3. august kl.15.i Vig kirke søndag den 3. august kl.15.
Præst Tommy Corfi xen og Di  e 
Corfi xen akkompagneret af 
pianist og kor vil levere et brag af 
en fortolkning af Cohens sange 
og tekster sat sammen med 
bibelske tekster på smukkeste 
vis. 

Corfi xen har en for  d i  80ér 
bandet Defi lm og præsenterer 
den rig  ge hæse Cohenstemme, 
så det bliver en meget følelses-
fuld stemning, der bringer det 
kristne budskab frem i de sange 
vi så godt kender, men ikke al  d 
lige forbinder med den forkyn-
delse der ligger i dem.

Indtrykket, der går igen ved 
gudstjenesten, er glæden ved 
sangene, og oplevelsen af at få 
dem ”ført ind i kirken” og på
en måde helliget, døbt eller 
bare accepteret som det de er. 
– en hyldest, et klagemål eller 
et glædesråb  l Herren. 

Som ved andre markeringer 
i kirken er der en glæde at 
trække med ud i hverdagen, i 
livet.



Sidste års Egebjergmost er 
gået som varmt brød sommer-
en over i Egebjerg Brugs.

Af de 1600 flasker vi producerede 
er over halvdelen solgt. Over-
skuddet går som bekendt til ELVs 
arbejde med at skabe erhverv på 
Egebjerghalvøen.

Nu nærmer æblesæsonen sig 
igen. Denne gang er drømmen at 
tredoble produktionen og måske 
endda få mosten med i et af de 
Københavnske fødevarefælles-
skabers kasser.

EGEBJERG MOSTEGEBJERG MOST  
Planer for den kommende sæsonPlaner for den kommende sæson
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- Vi vil jo så gerne fortælle om 
Egebjergs fortræffeligheder, hvor de 
mulige tilflyttere bor. :-)

For at nå ovenstående mål er vi 
interesserede i at høre fra dig, 
hvis du selv har æbler tilovers el-
ler kender til steder hvor æblerne 
falder ned og  rådner. 

Der vil også blive mulighed for at 
aflevere plukkede æbler og få most 
retur, men mere om det i næste 
Egeblad.

Kontakt Egebjerg Saft og Kraft via 
Henrik Højland tlf.: 30 82 30 33 eller 
Giske Harrig, tlf. 30 22 02 97. 



VesperVesper
Når klokkerne ringer ...
går de kristne  l gudstjeneste - i hvert fald 
om søndagen. Men klokkerne ringer også 
morgen og a  en i hverdagene, ikke for at 
ringe solen op eller ned – den står op og 
går ned, hvad
enten der ringes eller ej – men for at 
minde os om, at det er  d  l bøn. Til kir-
kens  debøn. 

En  debøn er en liturgisk andagt, baseret 
på salmerne i det gamle testamente, 
lovsangene i det nye testamente og læsnin-
ger fra andre steder i Bibelen.

Man kan sige at  debønnen er et klude-
tæppe, der er sammenstrikket af forskel-
lige bibelsteder, som derved kan få ny 
mening, f.eks. i forhold  l
 dspunktet, dagen (søndage, bods–, 

faste- og festdage) og  den (kirkeåret). Og 
i bogstavelig forstand er et kludetæppe jo 
en enkel måde at pynte et hus på. 

Men det pynter også på de kristnes og 
kirkens liv, idet det skaber en farverig 
og face  eret livsform i bønnens verden. 
Kludetæppet binder også hele den kristne 
kirke sammen i bøn, for den er brugt af 
kristne  l alle  der og i mange tradi  oner.

Derved får  debønnen bogstavelig
talt fl ere farver, idet mange af de nyere 
kristne kirker er meget bibelsk funderede 
og derfor genopdager  debønnen som en 
fordybelse i den
hellige skri   - hvad der i virkeligheden
ikke er noget nyt i! 

Således er  debønnen, selv et kludetæppe, 
en væsentlig kilde  l kristen enhed i al 
dens brogede mangfoldighed. Og en fan-
tas  sk ressource, idet kirkens enhed kun 
kan vokse frem
af den fælles bøn.

I klostrene var  debønnen det, der holdt 
sammen på fællesskabets
mangfoldighed og gav den åndelige enhed. 
Men man kan også bede  debøn i sin egen 
kirke sammen med
andre – eller hjemme alene med sig selv.

Prøv selv – man bliver a  ængig!
En vesper varer ca. en halv  me.

Venlig hilsen 
Benedikte Brisson, vikarierende præst

Onsdag den 30. juli Onsdag den 30. juli 
kl 18. i Egebj erg kirkekl 18. i Egebj erg kirke



Geoparkfes  valGeoparkfes  val
Lørdag den 26. til tirsdag den 29. juli

Så er der fes  val i Odsherred 
igen;) - det er jo herligt og 
denne gang er geoparken 
i centrum. Fra Egebjerg og 
Omegn bidrager vi med et 
fl ot program som du kan 
læse mere om på de føl-
gende sider. 

Rig  g god fornøjelse;)

Geopark-projektet arbejder 

for at gøre Odsherred  l et 

bedre turistmål, ved at sæ  e  

fælles fokus på oplevelser, 

der formidler Odsherreds Kul-

turliv, Geologi og Fødevarer.







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

Velkoms  eam for  lfl y  ere 
Jy  e Ellehammer 
tlf. 59 32 87 44 / 26 80 87 44 
jy  elleh@gmail.com

ELV og fi skesø
Erling Skaale 
tlf. 53 68 70 29     
erling@skaale.dk

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

 

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

Fælles køkkenhave 
Vinni Holst 
tlf. 50 60 91 88     
Vinniholst@hotmail.com 

Egebjergfesten
Posten er ledig
Er det mon noget for dig?

 

Salgsvogn
Je  e Aalling
tlf. 59 32 82 06
sidinge@sidinge.dk

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

Cafe og visitegebjerg.dk
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 kon-
tak  nforma  oner på 
tovholderne.

Får du lyst  l at give et økonomisk bidrag 
 l bylaugsarbejdet er kontonummeret her: 

reg.nr. 0517 konto nr. 248321

??



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

Kløvers  er
Jørgen Stoltz
tlf. 20 48 89 16 
silvadanica@msn.com 

Egebjerg og Omegns Bylaug
Morten Lerstrup 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

Branding og Turismeudvikl.
Jane Bodholdt Svendsen
tlf. 23 66 12 45
jane.svendsen@privat.dk

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

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

Egebjerg Idrætsforening
Louise Bendixen
tlf. 22 56 10 72    
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 405 emailadresser- Nu er vi oppe på 405 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for septembernummeret er den 20.august


