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Særnummer 
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Der er kæmpestor forskel på en gåtur langs 
en landevej, hvor bilerne fløjter forbi og så 
en gåtur af mindre stier, hvor stilheden kan 
sænke sig og man hører bierne summe.

På Egebjerghalvøen har vi masser af fantas-
tisk landskab, smuk natur og ro. Men når 
det kommer til de ugenerte stier var der 
rum til forbedring.  
 

Kløverstikonceptet er et nationalt koncept 
skabt af Friluftsrådet med støtte fra Nor-
deafonden. 

Konceptet går på at man laver fire ruter 
med udgangspunkt det samme sted fra. 
- Hos os bliver det pladsen foran skolen. 
Ruterne skal være ca. 2½, 5, 7½ og over 10 
km lange. De må gerne være trampestier 
og behøver ikke at kunne cykles på eller 
færdes på med barnevogn.

Hos os kommer ruterne blandt andet til at 
gå langs markskel, ad kirkestier, gennem 
skove og over enge. 

Stierne kommer til at gå til henholdvis 
Ulkerup skov, Kongsøre skov, Stokkebjerg 
skov og en rute rundt i Egebjerg. 
Vi kan allerede nu love at de bliver både 
smukke og med fine oplevelser undervejs. 
Der er noget at glæde sig til.

Odsherred Bibliotek og Kulturhuse & 
Egebjerg Kultur - og Forsamlingshus 
inviterer til teater og borgermøde
24.04.18

Kløverstier i Egebjerg 
Nu er der ikke længe til landskabet åbner sig

-Hvad 
ønsker 
du dig?



Kløverstierne på Egebjerghalvøen er blevet 
til i kraft af store mængder frivilligt arbejde 
lagt af mange ildsjæle.

De fire ruter har skulle lægges, så de hver-
ken blev for lange eller korte. Alle lodsejere 
undervejs på ruterne er blevet inddraget 
og kontrakter blevet skrevet. For at sige det 
mildt har det været et stort puslespil at få 
alle ender til at mødes. 

Gruppen fortæller dog at det også har 
været en god oplevelse at blive mødt af 
velvilje og generøsitet af så mange lods-
ejere.

Gruppen har også stået for fundraising til 
de mange skilte og til tryk af brochurer. 
Foreløbig er projektet støttet af blandt 
andre Friluftsrådet, Egebjerg og Omegns 
Bylaug, Odsherred Kommune og Lokal-
demokratipuljen.

Derefter kom en fase, hvor mange undrede 
sig over, hvor kløverstiprojektet var blevet 
af. Projektet skulle sagsbehandles og 
placering af de enkelte skilte skulle god-
kendes. Det var en fase der tog sin tid, 
trods velvilje fra kommunens side.

Nu er sagerne imidlertid endelig behandlet 
og implementeringen er begyndt.

Frivillige sætter flotte egestolper op i land-
skabet og skiltene er begyndt at dukke op 
her og der. Der skal stadig laves brochurer 
og kort og så skal vi have en ordentlig 
indvielse.

Kløverstiprojektet er et godt eksempel på 
Egebjergstil. Mange bidrager - nogle med 
jord, nogle med tid og viden - og tilsam-
men bliver vi alle rigere på muligheder for 
at nyde halvøens fantastiske landskab.

Odsherred Bibliotek og Kulturhuse & 
Egebjerg Kultur - og Forsamlingshus 
inviterer til teater og borgermøde
24.04.18

Vejen til stierne 
Vision, arbejde, generøsitet og muligheder

-Hvad 
ønsker 
du dig?



De fantastiske fire
-Her kan du læse om ruterne

På de næste sider kan du læse 
om de fire ruter.

Ruternes farver referer til 
farverne på skipister, hvor 
sværhedsgraden følger farverne. 
- dog er sort skiltet som grå ude i 
landskabet.



Egebjergruten
-Hemmelige stier i landsbyen

Den grønne Kløversti (2,6 km)

Byvandring i Egebjerg. 

På vandringen rundt i byen ses 
tre skoler fra hver sin tidsalder. 
Rytterskolen fra 1700-tal-
let, Iværksætterhuset som i 
begyndelsen af 1900-tallet var 
skole, og endelig Den nye skole 
hvor Kløverstierne begynder og 
slutter. 

Undervejs går turen forbi Fri & 
Fro, som er en byggeforening 
med 16 huse i naturmaterialer, 
og kirken som er fra før 1295. 
Kirken ligger højt hævet over 
byen med udsigt over hele Ege-
bjerghalvøen og Isefjorden.



Stokkebjergruten
-Kirkesti, skov og smågrise

Den blå Kløversti (5,1 km)

Stokkebjerg Skov og Kirkesti-
erne. Ruten går østpå fra Egeb-
jerg Skole og mod Isefjorden. 

Undervejs nås en lille landsby 
Gelstrup, som bl.a. huser en 
stor økologisk svineproduktion. 
Folde med søer og grise kom-
mer du tæt på. 

Ruten følger en af de gamle 
Kirkestier fra Egebjerg til 
Stokkebjerg Skov. Skoven rum-
mer bl.a. resterne af en gam-
mel borgruin fra Middelalderen 
og højdepunktet Ålebjerg. 

En afstikker fra ruten fører ned 
til Isefjorden og Lommestenen, 
som en trold efter sigende 
kastede fra Hornsherred mod 
Egebjerg Kirke. 

Turen går tilbage til Egebjerg 
via Kirkesti og Egebjerg Kirke.



Den røde Kløversti (7,9 km)

Ulkerup Skov og Landsby. 
Ruten går nordpå fra Egebjerg 
Skole, gennem Fri og Fro og ud 
på åben mark, hvor de gamle 
gærde følges til landsbyen 
Lestrup. 

Undervejs ses Egebjerg-
gården som var fødested for 
Grundtvigs mor (år 1748), og 
Møllen der ligger højt på Møl-
lebakken. 

Godt igennem Lestrup fortsæt-
ter ruten ind gennem Ulkerup 
Skov. En afstikker viser vej til 
Ulkerup Landsby som var en 
skovlandsby indtil 1700-tallet. 
På den anden side af skoven 
følges en markvej tilbage til 
Egebjerg.

Ulkerupruten
     -Mølle, marker 
        og økolandsby



Kongsøreruten
-Fortidsminder og udsigter

Den Grå Kløversti (11,4 km)

Kongsøre Skov og Fortids-
minderne. 

Ruten går østpå fra Egebjerg 
Skole og følger flere af de 
gamle kirkestier indtil områ-
det Grønland nås. Historien 
fortæller, at fiskerne i dette 
område sejlede til Grønland for 
at fiske – heraf stednavnet. 

Via marker og kvægfolde nås 
Kongsøre Skoven, som er fuld 
af fortidsminder. Højdepunk-
terne er Kongsøre Høj, Kong 
Øres Grav og Prinsehøjene. 

En afstikker ned til Isefjorden vil 
rumme lejrplads og badestrand 
samt et kig ind til et militært 
område (Frømandskorpset). 

Ruten går tilbage til Egebjerg 
via offentlig vej og marker. 
Lige inden turen slutter nås et 
fantastisk udsigtspunkt, hvor 
der ses vand på tre sider – et 
absolut højdepunkt. 



Formiddagsprogram
- især for skolen, men alle er meget velkomne

10.30 Vi mødes i skolens aula, hvor der bliver 
fortalt om projektet.

10.45 Vi rejser pylonen, udgangspunktet 
for alle ruterne, og der bliver holdt taler af 
Borgmester Thomas Adelskov og Agnete 
Nielsen

Skolens elever og andre der 
har lyst går derefter ruterne for 
første gang.

Stor Kløversti-indvielses- 
og vandredag

Fredag den 1. juni Eftermiddagsprogram
- For alle der har lyst

16.00 Hele byen mødes ved pillonen på bus-
holdepladsen foran skolen. Der vil være kaffe 
og kage til alle og Lena Faurschou og Agnete 
Nielsen siger nogle velvalgte ord. 
 
16.30 Derefter er det på med vandrestøv-
lerne, når ruterne prøves af. 

18.00 Gratis fællesspisning på bålpladsen ved 
tennisbanerne. Slowfood Odsherred serverer 
en gryde brændvarm grøntsagssuppe med 
brød og Dalsbakkegård donerer grillpølser. 
Der sælges øl, vand og vin.



Vandreselskab
-Onsdage kl.19. hele sommeren

Har du lyst til at gå ture i 
Egebjerg og omegn og møde 
nye mennesker?

- Så mød op ved pylonen 
foran skolen (busstoppe-
stedet) kl. 19. på onsdage og 
se om der er andre der har 
tænkt det samme.

Vi starter op onsdag den 13. 
juni. Vi ses derude.

Venlig hilsen 
Jens Ladefoged 
Wolter



Børneandagt,
korsang og spisning

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 & Velkomstteam 
Lena Faurschou
tlf. 53 87 87 47 
egebjergbylaug@gmail.com

Egebjerg Bogby & bosætning
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

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

Visitegebjerg.dk
Helena Havbyn 
tlf. 26 71 66 26
helena@havbyn.dk

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. 21 49 72 69
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.

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

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

Egebjerg-Event
Lars Schønning
tlf. 20 99 57 78
chicagoboots@hotmail.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

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

Egebjerg Kirkes Menighedsråd
Per Kragh
tlf. 25 10 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



God tur
“Hvergang en sommer...”   af Piet Hein.

1. Hvergang en sommer igen kommer dragende, 
dvælende, farende hen, 
er det som kom man i dybet af dagene 
hjem til sin hjemegn igen.

2. Ude i verden, hvor jorden og himlene 
skifter i ukendte skær. 
længes man ind i sit øriges svimlende 
verden af lunerigt vejr. 

3. Åh, at forundes og komme på luftene. 
let som et løvetandsfrø
ned i det syngende, susende, duftende
græs på en sommergrøn ø.

4. Her er man hjemme, hvor stormen og vindene, 
solen og skyerne går,
midt i det “nu”. som er selve den rindende 
tråd mellem aldre og år.

5. Her mellem havet og strømmen og stenene 
nynner en langelig sang,
samlende alt, som har været forenende, 
alt som skal være en gang.

6. Stranden den stride, bestormet af vandene, 
lægger sin vandrende ring
lukkende rundt om de varige, standende, 
enkle og evige ting.

7. Tavse, mens druehyld løfter mod rummene 
sommerens glødende bær,
glider vi ind i den syngende, summende, 
susende sommer og “er”.


