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Der vil være mulighed for selv at gå på 
opdagelse med net, kikkerter, under-
søgelsesglas eller le.  

Der vil IKKE blive serveret noget på stedet, 
de  e for at mindske smi  erisiko. - Så tag 
selv madpakke og drikkelse med og evt. et 
tæppe at sidde på. 

Hvis du ikke kan være med på selve dagen, 
er projekts  en åben fra 20. juni og frem-
e  er som en off entlig  lgængelig s  . 

Der vil snarest komme skilte op fra “Vilde 
bier i Danmark” med informa  on om vilde 
biers liv, føde og bo samt inspira  on  l at 
gå på opdagelse i områdets natur. 

Flere skilte kommer  l i løbet af 2020 og 
2021 så s  en, legen og læringen udvik-
ler sig og det vil være spændende at 
genbesøge s  en.  

Vi glæder os  l at få åbnet s  en, og håber 
at mange vil beny  e sig af muligheden for 
at gå på opdagelse langs s  en, og få viden 
om naturpleje og -  ltag, som kan bruges 
mange andre steder.  Vel mødt.

Venlig hilsen
Mie Bonde, 
projektleder i “Veje  l Vildnis”

Projektet er stø  et af: 
Frilu  srådet, Nordea-fonden, Aage V. Jensens 
fond, SEAS-NVE og Sol og Strand Odsherred

Indvielse af Naturformidlingss  en “Veje  l 
Vildnis” nu på lørdag, den 20. juni, kl. 11.

Vi starter ved Egebjergvej 257, ved Lestrup 
Fodersalg, og går derfra ud på s  en., hvor 
vi er klar med spændende workshops og 
oplæg, som vi har placeret forskellige ste-
der langs vores knap 2 km s  . - Det gør det 
muligt at holde god afstand og vi vil placere 
nøglepersoner undervejs, der hjælper  l 
med, at vi ikke samles for mange.  

Besøgende får mulighed for at møde 
fagstærke og engagerede personer, fra 
“Vild Med Vilje”, “Vilde bier i Danmark” og 
Egebjerg Skole, der er placeret strategiske 
steder på s  en, og formidler den natur de 
står i samt fortæller om naturpleje og om 
leg i naturen. 

“Veje  l Vildnis”“Veje  l Vildnis”
-Naturstien åbner-Naturstien åbner  



Tilladelserne er søgt og brændet 
tørt. Selv det fabelag  ge skt. Hans-
band har, tradi  onen tro, indøvet 
nye numre. - Alligevel bliver noget 
helt anderledes i år.

På baggrund af de nuværende 
retningslinjer vedrørende forsam-
lingsforbud har bylaugets Skt. 
Hans-udvalg beslu  et ikke at holde 
Skt. Hans på Sandskredet i år.

I stedet arbejder vi på at stable en 
sensommer-bålfest på benene i 
september.

Vi håber at I alle får en smuk og 
dejlig Sankt Hans. 

På udvalget vegne. 
Lene Hagstrøm og Klaus Burrild 

Nyt fr a Nyt fr a 

Skt. Hans-udvalget Skt. Hans-udvalget 



Egebjerg Kultur- og forsamlingshus af-
holder ordinær generalforsamling onsdag 
den 15. juli kl. 19.00 i bondestuen.

Dagsorden e  er vedtægterne. Den kan 
fi ndes på vores hjemmeside:
www.egebjerg-forsamlingshus.dk

På bestyrelsens vegne
Karl O  o Gaarde Nielsen

Generalforsaming i
Forsamlingshuset



Lørdag den 4. juli kl. 14.- ca.18.30
Som en del af geoparkfes  valen arrangerer 
Egebjerg og Nykøbing Kirker en fælles pil-
grimsvandring.

Sognepræsterne Gunhild Als og Karin Bund-
gaard Nielsen leder vandreturen, der starter 
med en kort andagt i Nykøbing Sj. Kirke og 
dernæst bevæger sig gennem et særdeles 
smukt landskab. 

Til slut rundes dagen af med med en andagt i 
Egebjerg Kirke, ved præst Michael Nissen og 
et fælles mål  d.

Så kom endelig med. Lad Odsherreds ur-
gamle landskab og udvalgte ord forplante sig 
gennem fødderne, i sjæl og sind.

Turen koster 75,-  l mad og drikke.
Billet kan købes via de  e link:
h  ps://nykoebingkirke.billetexpressen.dk

Venlig hilsen 
Egebjerg og Nykøbing Kirke

Pilgrims-Pilgrims-
vandringvandring

fr a Nykøbing Kirke 
til Egebj erg Kirke



Ellers rykker vi ind i konfi rmandstuen 
eller i kirken alt e  er antal.

Vi glæder os  l at synge med jer.

Venlig hilsen Egebjerg 
Kirke

Vi samles og synger med hvert vort ”næb” 
af Højskolesangbogen og Salmebogen e  er 
frit indfald. Selvfølgelig med lovlig sikker-
hedsafstand.

Vi håber at vejret er godt, så vi kan sidde i 
den smukke præstegårdshave. 

Sommersanga  en i 
præstegården Tirsdag den 30. juni kl.19.00



BIL- BIL- 
BINGO - BINGO - 
BANKO!BANKO!  

Bylauget og Forsamlingshuset har 
ca. 1 års  d leget med en idé om 
at prøve bilbanko af på Egebjerg-
halvøen. 

Så sæt kryds i kalenderen den 19. 
juli. Vi starter kl. 15. og åbner for 
salg af plader kl. 14.

Der vil være mulighed for køb af 
kaff e, øl og vand  l rimelige priser. 

Gevinster: Penge og stø  e fra det 
lokale erhvervsliv. 

PS. Du skal undersøge om du kan 
tage radio Odsherred. Da opråb 
foregår over radioen. 

Mange Bingo Banko hilsner 
fra Udvalget. 



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 overskue-
lighedens skyld en tovholder, så de er le  e 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 

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

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

Juleudvalg
Lene Hagstrøm Andersen
tlf. 29 72 17 57
lene.hagstrom@gmail.com 

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

Sankt Hans
Klaus Burrild
tlf: 61 66 87 64 
mail: kburrild@gmail.com

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

Nærvarme, Iværksæ  erhus 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 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 tovholderne.
Laugets konto: reg.nr. 0537 konto nr. 549762



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

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

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.

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

Egebjerg Idrætsforening
Charlo  e Jensen
42 36 16 90
zilo  ej@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

Egebjerghalvøen & Nærvarmen
egebjergonline.com

Turis  nforma  on
visitegebjerg.dk

Kirken
egebjergkirke.dk

Egebjerg skole
nykoebingskole.aula.dk

Idrætsforeningen
egebjergif.dk

Iværksæ  erhuset
itv.odsherred.dk

Kultur- og Forsamlingshuset
egebjerg-forsamlingshus.dk

8-b Kunst i Brug
kuns  brug.dk

Tennisklubben
egebjergtennisklub.one

Egebj erg Egebj erg 
på Nett  et på Nett  et 



Egebladet holder Egebladet holder 
sommerferie i juli. Deadline  l 
septemberbladet er 20. august. septemberbladet er 20. august. 

Rig  g god sommer.Rig  g god sommer.

somsom

Forældremøde i Forældremøde i 
coronaskolencoronaskolen


