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Kløverstier

LÆS OM:

Åben skole

Ny minipark

Pingviner på vej
Business Brunch XL

Og meget mere..



Udvidet 
Business 
Brunch

Mandag den 
29. juni kl 8. i 
Iværksætterhuset

På mandag udvider Iværksætterhuset sin 
business brunch med et foredrag af Michael 
Pluszek   under overskriften: 
Boost din succes – TRO PÅ DET!! 

Michael har 23 års Ledererfaring. Blandt andet 
som skaber af og og Driftschef for Baresso i 12 
år. Hans lidt gadeagtige og direkte facon har de 
seneste 2 år, personligt inspireret, holdt kurser 
for og coached tusinder af mennesker. 

Her er hvad han skriver om oplægget:
“Vidste du, at mange mennesker går gennem 
livet uden at realisere deres mål og potentiale 
og endnu værre, at de fleste aldrig finder ud af 
hvorfor?

Der er mange iværksættere der stiller spørgsmål 
som, hvorfor er der ikke gode folk omkring mig, 
hvorfor hjælper regeringen ikke iværksættere 
mere, hvorfor eksisterer janteloven, hvorfor er 
mine kunder så irriterende.

Problemet er, at det er de forkerte spørgsmål at 
stille. De burde spørge, hvordan kreerer jeg det 
liv og de resultater jeg ønsker – Hvordan bliver 
jeg min bedste.

Det er for let at pege fingre og endnu lettere at 
krydse dem og håbe på mirakler.

Dette er sandheden om succes: Succes har intet 
med regeringen, janteloven, din tegnebog at 
gøre. Succes handler om, at se indad og ikke 
udad. 

Boost Din Succes – TRO PÅ DET!
Lær psykologien, de mest rige og succesfulde 
mennesker bruger/har.”

Du kommer til at deltage og det her bliver sjovt.
www.pluszek.dk & www.facebook.com/life-
coach.pluszek

Pris incl. Brunch 150 kr. Du er også velkommen 
til kun at deltage i selve foredraget som starter 
kl. 9.30. Pris: 75 kr

Tilmelding til Eva Bløcher på 
tlf.: 21 14 27 83
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Ny minipark i byen- pingvinparken
De to lerskulpturer, lavet af keramiker 
Martin Nybo, som Egebjerg fik som del af 
byforskønnelsen sidste år har nu fået en 
fast plads i byrummet på den lille græs-
plænen overfor Brugsen. 

Plænen er venligst udlånt på ubestemt 
tid af Fonden Solutio, der ejer grunden og 
huset ved siden af. 

Skolen har udlånt to bordbænksæt og 
børnehaven har været forbi og sætte blom-
ster på bordene.

Så nu er alt klar til en is eller øl i solen, 
midt i det pulserende Egebjerg C.

...og hvis nogen får lyst til at komme forbi 
med en plæneklipper skal de jo endelig 
ikke holde sig tilbage.          
     



Egebjergpingvinerne er en urgam-
mel truet race der ifølge mundtlige 
overleveringer, eller en god fantasi, i 
tidernes morgen levede her på 
Egebjerghalvøen.  

Pingvinerne stod først på Egebjerg 
Skole, hvor de ventede på at blive 
gjort klar til at indtage deres park. 
Her var de meget værdsat og er 
blevet savnet siden de rejste videre 
til Iværkæsætterhusets indvielse i 
november. 

Pingvinerne var også til stor glæde og 
fornøjelse på den post og de var igen 
meget savnet da de rejste videre til 
byens midte. 

Her har de det rigtig fint, men de har 
travlt og har bl.a. være til indvielse af 
det nye gadekær i Hølkerup, hvor de 
bidrog til festlighederne og den flotte 
præmie, som byforskønnelsen hev i 
land. 

Pingvinernes succes er blevet beskre-
vet for lokaldemokratiudvalget med 
forslag om at de skulle yngle. Det var 
der stor enighed om, hvorfor vi har 
fået bevilliget 50.000,- kr.  til avlsar-
bejdet. 

Arbejdet starter lige efter sommerfer-
ien og pingvinerne som vi forventer 
øger bestanden med ca. 20 artsfæller 
skulle gerne være på plads inden 
vinteren sætter ind.  

Har du en god idé til placering af en 
eller flere pingviner må du meget 
gerne sige til, så tager vi det med i 
planlægningen. 

Venlig hilsen 
Morten Hylleberg

Flere Egebjergpingviner på vej



	 				
Egebjerg Landsbyvirksomhed (ELV) 
blev stiftet i 2013 med det formål at 
understøtte lokalt erhvervsliv og især 
iværksætteri.

Siden da har vi haft masser af projek-
ter at rive i; Fisk og Fro hobiekajakud-
lejning, Egebjergmosten og Iværksæt-
terhuset er nogle af de mere synlige 
resultater, men der er flere andre 
initiativer i gang.

...og nu har vi også fået en hjemme-
side. Så har du lyst til at vide lidt mere 
om os findes vi nu på:

www.egebjerglandsbyvirksomhed.dk

...Ellers er du altid velkommen til at 
kigge forbi i værksætterhuset og høre 
nærmere.

Ny ELV hjemmeside
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Fibernet og fjernvarme

	 				 Det skal dog siges, at Fibia ope-
rerer med nogle brøndløsninger og 
noget grav selv, så jeg vil opfordre 
alle, der bor i mindre landsbysam-
fund eller helt selvstændigt om 
at kontakte Fibia og på den måde 
gøre opmærksom på behovet. 

Status på fjernvarmeprojektet er 
at vi pt. arbejder med at kigge på 
mulighederne for at få dem der i 
dag har elopvarmning af deres hus 
med i projektet på så fordelagtig en 
måde som muligt. 

I skrivende stund graves der i Ege-
bjerg. Det er IKKE fjernvarmerør, 
men fibernet der graves ned og 
skydes ind til husene. 

Inden længe starter installationerne 
i selve husene, og så er vi opda-
terede på teknologiområdet. 

Vi har forsøgt at få Fibia til at in-
teressere sig for de huse der ligger 
udenfor selve Egebjerg, men det er 
ikke nemt. 

En folder der beskriver projektet 
og dets fordele og ulemper er 
under udarbejdelse og vil blive 
distribueret efter sommerferien, 
ligesom der vil blive indkaldt til et 
borgermøde om projektet når vi 
når så langt. 

Ønsker du mere information om 
projektet lige nu, er du velkommen 
til at kontakte mig. 

     Venlig hilsen
     Morten Hylleberg
     Tovholder for 
     fjernvarme i Egebjerg
     tfl. 299 399 30

     



Kløverstigruppen har igennem 
vinter og forår, arbejdet med 
projektering og planlægning af 
stiforløbet. Med stor opbakning 
fra involverede lodsejere, er vi 
nu næsten klar med forløbet for 
stierne. 

Som tidligere nævnt, har vi ønsket 
at lave en bynær sti, og tre stier 
der når til Egebjergs tre skove, 
Ulkerup, Stokkebjerg og Kongsøre. 

Det er lykkedes, samtidig med at 
vi har fundet forløb, der bringer 
den gående ud i nyt land, og giver 
gode oplevelser af det fantastiske 
istidslandskab, som præger Ege-
bjerghalvøen.  

Vi mangler stadig de sidste 
detaljer, men de falder på plads 
henover sommeren.

Kløverstierne i Egebjerg   
-Præsenteres onsdag den 26. august kl.19.30 
i forsamlingshuset.

Derfor vil vi gerne præsentere stifor-
løbet, for borgere og berørte lodsejer 
ved et fælles møde i forsamlingshu-
set onsdag den 26. august kl. 19.30 
til 21.30

Desuden vil der i september og okto-
ber, komme nogle fælles arbejds-
dage, hvor vi håber på opbakning til 
arbejdet med at sætte skilte op, og 
evt. rydning af krat og buske.

Vel mødt 

     Venlig hilsen 
     Sander Blohm og 
     kløverstigruppen



Bemærk ny dato!I det kommende skoleår 
ønsker vi i Egebjerg Skole og 
Børnehave at bruge flere af 
vores lokale ressourcer til at 
få virkeligheden tættere på 
skolen og omvendt.

Den åbne skole, er der blevet 
talt meget om, og egentlig 
har skolen altid brugt at tage 
på besøg eller få besøg fra 
lokalområdet. 

Næste år vil vi formalisere 
”den åbne skole”, så vi gen-
nem flere uger samarbejder 
om et godt program, der 
vil give børnene en omver-
densforståelse, som vi ikke 
kan give dem i den daglige 
undervisning.

Fra efterårsferien og 20 uger 
frem vil vi hver onsdag fra kl. 
12 og til børnenes skoledag 
slutter, invitere gæstelærere 
ind på skolen eller tage 
børnene med ud på besøg. 

Det kan f.eks være, at nogen  
vil fortælle om deres arbejde 
eller vise et landbrug frem.  

Åben skole
- Når skole og virkelighed mødes

- Eller det kan være at 
strikkeklubben eller en 
sløjdkyndig vil undervise i 
konkrete færdigheder.

Ideerne er mange og vi 
glæder os til at se, hvad der 
opstår undervejs.

Sammen med forældretriv-
selsgruppen/afdelingsrådet 
vil jeg være tovholder og ved 
fælles hjælp, håber vi at det 
lykkes, at få mange fra lokal-
miljøet inddraget i den åbne 
skole. 

Jeg vil efter sommerferien 
på forældremøderne uddybe 
planerne, men har I allerede 
nu ideer til den åbne skole, 
må I endelig skrive til mig.

God ferie til alle
Venlig hilsen 

     Anders Ohlsen 
     Egebjerg skole og
     børnehave



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

Velkomstteam for tilflyttere 
Lena Faurschou
tlf. 42 40 87 47 
steen-lena@paradis.dk

Egebjerg Landsby Virksomhed
Erling Skaale 
tlf. 51 57 80 42  
erling@skaale.dk

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

 

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

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

Egebjerg og Omegns Bylaug
Søren Moses
tlf. 72366151
snm@holb.dk

Salgsvogn
Kasper Algren Pedersen
tlf. 28 25 87 97
kasperalgren@gmail.com

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

Visitegebjerg.dk
Helena Havbyn 
tlf. 26 71 66 26
helena@havbyn.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 kon-
taktinformationer på 
tovholderne.

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

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



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

Kløverstier
Sander Blohm
tlf. 22 44 85 83
sander.blohm@hotmail.com

Fjernvarme
Morten Lerstrup Hylleberg 
tlf. 299 399 30
morten@hylleberg.info

Egebladet 
Hanne Lerstrup Pedersen
tlf. 21 49 72 69
Egebladet1@gmail.com

Fiskesø
Steffen Skovgaard
tlf. 22 32 53 10
stolfo@post.cybercity.dk

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

Rasmus Nøhr Koncert
Charlotte Jensen
tlf. 42 36 16 90
Zilottej@hotmail.com

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

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

Energilegeplads
Lars Levin Andersen 
tlf. 33 22 86 58     
larslevinandersen@gmail.com

Tovholderlisten

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.

Energilegepladsen er et kommunalt projekt i 
samarbejde med Egebjerg skole.



- Nu er vi oppe på 437 emailadresser

Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for augustnummeret er den 20. juli


