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Vælgermøde i EgebjergVælgermøde i Egebjerg
Kommunalvalget nærmer sig og nu er 
der godt nyt om vælgermødet den 11. 
november. 

Mødet har fået en fantas  sk fl ot opbak-
ning fra de poli  ske par  er, der alle delt-
ager. Her er en liste over paneldeltagerne. 
(Kandidater der sidder i salen i parantes)

Alterna  vet – Torben Arendal 
Enhedslisten – Clark Pra   (Torben Rahm) 
Dansk Folkepar   – Steen Egede Jensen 
Konserva  ve – Ulla Margrethe Hansen
Liberal Alliance – Sean Møller Sealey 
Odsherredlisten – Roland Petersen 
(Torben Møller og Johnny Kristensen)
Radikale Venstre – Søren Jacobsen
Venstre – Jørgen Revsbech
Socialdemokra  et – Vagn Y  e Larsen
Socialis  sk Folkepar   – Arne Mikkelsen 
(Pia Skydsgaard)

Den 11. november kl.19. i forsamlingshuset Den 11. november kl.19. i forsamlingshuset 

Det er selvfølgelig vig  gt, at mange 
møder op  l de  e arrangement hvor 
både Egebjerg og Odsherreds frem  d vil 
være  l debat. Her bliver der lejlighed  l, 
at tale visioner for området med dem, 
der har den direkte indfl ydelse.
Mødet ledes af Jane Bodholt Svendsen.

Mødet er gra  s og der vil være salg af 
div. forfriskninger. Vi glæder os  l at 
fylde forsamlingshuset.

Venlig hilsen og vel mødt
     Morten Hylleberg og 
     Egebjerg og Omegns Bylaug 



Husk novemberfesten 

Så er det  d  l fest i Forsamlingshuset.

I år byder vi på en stor lækker alsidig 
buff et fra Restaurant Anneberg.

Dere  er vil Soul Ohh, der også spillede 
 l forårets byfest, spille op  l dans.

Bille  er kan købes  l 160,- kr. i Brugsen 
ind  l den 28. oktober kl.18. Festen er 
en voksenfest.

Div. drikkevarer kan købes i baren.

Overskud fra festen går ubeskåret  l 
Forsamlingshuset.

Venlig hilsen 
Festudvalget  

Stor fes t lørdag den 2. november Stor fes t lørdag den 2. november 
kl.18.30 i forsamlingshuset kl.18.30 i forsamlingshuset 

Foto: Fotografen i Odsherred

OBS! 
Ny deadline 

for køb af 
billet  



Født i Korea, barn i Danmark Født i Korea, barn i Danmark 

Maria Weinrich og Lene Borg er da  er 
og mor. Sammen holder de foredrag 
om hvordan de har oplevet det at 
adoptere og være adopteret.

Maria, som nu er voksen og selv har 
fået et barn, blev adopteret som spæd 
fra Korea  l Danmark. Hun har siden 
rejst  lbage  l Korea for at fi nde sin 
biologoske familie.

Lene Borg, Maria´s mor sidder som 
hovedbestyrelsesmedlem i  Landsfore-
ningen “Adop  on og Samfund” og som 
formand i Lokalforeningen Adop  on og 
Samfund Midt og Vestsjælland .

Maria Weinreich vil fortælle 
- Om det at være adopteret.
- Lidt om sin opvækst.
- Om sin rejse  lbage  l Korea for at 
fi nde sin biologiske familie.
- Om sit liv nu som voksen adopteret.
 
Lene Borg vil gerne fortælle
- Om hvordan det er at være adop  v-
mor  l sine 2 nu voksne døtre Anna og 
Maria, der begge er født i Sydkorea.
- Om foreningen “Adop  on & Sam-
fund” 

Pris for deltagelse: 35,- kr. 
Der vil være salg af kaff e/the og vand
Kontakt: Åse tlf. 30 66 58 22

Overskud fra arrangementet går  l 
fødselsdage for udsa  e børn.Maria med sine danske forældre Lene Borg og 

Preben Olsen  i lu  havnen.

Dyregården arr angerer støtt e-foredrag i aulaen på vig skole Dyregården arr angerer støtt e-foredrag i aulaen på vig skole 
tirsdag den 12. November kl.19. tirsdag den 12. November kl.19. 



Maden skal bes  lles inden kl. 
9.30 den dag man ønsker at 
spise med. Send en mail  l 
skolen på:
egebjergskole@odsherred.dk
eller ring på: tlf. 59 32 83 16

Kan  nen sælger mad fra 11.00 
 l 11.15. Dere  er kan maden 

nydes i aulaen så længe man har 
lyst.

Vi håber på stor opbakning  l 
vores nye ini  a  v. Det vil være 
dejligt, at kunne glæde andre 
sjæle med Toves gode mad.

Venlig hilsen 
Egebjerg skole

Frokos   lbud  l alleFrokos   lbud  l alle
Velkommen i skolens kantine

Ret til eventuelle ændringer forbeholdes

SOM NOGET NYT KAN MAN BESTILLE TURMADPAKKE I KANTINEN, NÅR MAN ER PÅ TUR :-)

Menu - November

Prisen for voksne er 25 kr.

adplan  Oktober/November
Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

44          
28/10 - 1/11 Bagt kartoffel Kylling i karry Frikadeller Lasagne Pirogger

45          
4/11 - 8/11 Wraps Pasta m. kødsovs Boller i karry Frikadelleboller Pizza

46          
11/11 - 15/11 Pitabrød Kylling Svensk pølseret Smørrebrød

Pizzasnegle                
Skolernes 
motionsdag

47          
18/11 - 22/11 Bagt kartoffel Frikadeller Brændende 

kærlighed Lasagne Pirogger

48          
25/11 - 29/11 Pitabrød Frikadelleboller Pasta m. kødsovs Risengrød Pizza

Ret til eventuelle ændringer forbeholdes



Udfl ugt  l Audebo Udfl ugt  l Audebo 
Havecenters juleuds  llingHavecenters juleuds  lling

Audebo Planteskole inviterer 
tradi  onen tro Egebjerg Pensionist-
forening  l kaff e, kringle og deres fi ne 
juleuds  lling. 

Vi kører i egne biler fra skolens p-plads 
klokken 10. Ønsker man et li   er prisen 
30,- kr. Der kræves ingen  lmelding.

Vi glæder os  l at se jer.
Venlig hilsen Pensionis  oreningen 

-med Pensionist foreningen tirsdag den 19. november kl.10. -med Pensionist foreningen tirsdag den 19. november kl.10. 



Julehygge med Julehygge med 
seniorkoretseniorkoret
- Eft ermiddag med pensionist -
foreningen den 26. november 
kl.14. i forsamlingshuset 

Ved de  e arrangement 
skruer vi op for julestemningen. 
Seniorkoret synger, der bliver serveret kaff e 
og kage og Rosemary har forinden lavet 
juledekora  oner som kan købes.  

Prisen for de  e arrangement er 30,- kr.
Tilmelding senest den 22. november 2013  l:
Bente,  Rosemary el. Lene.        
59 31 04 01  59 25 31 01  44 65 77 75

Venlig hilsen Pensionis  oreningen



Alle helgensgudstjenesteAlle helgensgudstjeneste

Under denne gudstjeneste mindes vi 
vore døde og sender dem tak for alt 
hvad de har været i vores liv.

Egebjerg Kirkes kor medvirker.

-Søndag den 3. november kl.16. -Søndag den 3. november kl.16. 

Nåden er den
kærlighed som
blev grundløst givet.
Nåden er den
hverdag som
binder dig  l livet.
Joh. Johansen



Lysfest i EgebjergLysfest i Egebjerg
Egebjerg Børnehaves julepynt 
indvies med lys, sang og en lille 
servering, der kan købes i for-
samlingshuset.

Lysfesten er fi nalen på et større 
projekt, Pæn By, hvor vi samler 
skrald i hele byen og laver pynt 
klar. -Så det kan blive rig  g jul i 
Egebjerg

Venlig hilsen 
Nisserne i Egebjerg Børnehave
og Forsamlingshus

Fredag den 29. november kl.17.-18.30 ved forsamlingshuset Fredag den 29. november kl.17.-18.30 ved forsamlingshuset 



Lokaldemokra  Lokaldemokra   -Seminar -Seminar

Vi har modtaget en invita  on  l at 
deltage i dialog med kommunen om, 
hvordan vi skaber de bedste vilkår for 
lokaldemokra  . Har du lyst  l at være 
en af byens tre repræsentanter, så 
kontakt Morten Hylleberg inden den 
4. november.

Kære Egebjerg
Lokaldemokra  styregruppen - som 
består af politekere, embedsmænd og 
lokale ildsjæle - har beslu  et at samle 
repræsentanter fra by- og landsby-
samfundene i slutningen af november 
måned. 
 

Formålet med seminaret er at fort-
sæ  e dialogen om fællesskab og 
samarbejde i og mellem lokalsamfund 
og mellem lokalsamfund og kommune 
– og at lede drø  elsen videre med 
anbefalinger  l det fortsa  e lokal-
demokra  arbejde  l det nye byråd.
 
Tre repræsentanter fra hvert by-
/landsbysamfund har mulighed for at 
deltage. 
  
Jeg håber, at jeres ak  ve område har 
lyst og mulighed for at sende tre en-
gagerede repræsentanter.

Venlig hilsen
Thure Jørgensen
Sekretariatschef, Odsherred Kommune

Programmet er stadig ved at blive 
sat sammen, men dagsordenen vil 
tage udgangspunkt i følgende:
 
1. En rapport fra hhv. Nykøbing og 
Egebjerg – hvad har de arbejdet med 
i lokaldemokra   version 3 her i ‘13?

2. En kort status fra hvert af de andre 
by- og landsbysamfund i Odsherred

3. Inspira  on inden for Odsherred

4. Inspira  on uden for Odsherred 
– hvordan bliver der tænkt og arbej-
det andre steder?

5. Lokaldemokra   version 4 i 2014 
– forslag  l hvordan det nye byråd 
kan gribe opgaven.

6.Fælles spisning og networking

Fredag den 29. november kl.15.-19 på Hot el Højby søFredag den 29. november kl.15.-19 på Hot el Højby sø



Her er en status på Egebjergs indsats-
bevilling på 200.000 kr og de ansøg-
ninger, der blev sendt ind  l  l EUs 
landdistriktspulje i foråret. 

Odsherred kommune har bevilliget en 
indsatspulje på 200.000 kr  l udvikling 
af Egebjerg og omegn. Det er Egebjerg 
og Omegns Bylaug der har fået  l op-
gave, at bruge pengene på bedste vis. 

Tilbage i maj måned blev bylauget op-
fordret  l at søge fl ere penge igennem 
LAG-midlerne. Vi indsendte 4 ansøg-
ninger  l 4 projekter, som vi tænkte 
måske ville være  l gavn for Egebjerg 
og omegn. Vi har fået posi  ve  lkend-
egivelser  lbage på alle fi re.

Af de 4 projekter har bylauget nu be-
slu  et, at 2 af dem sæ  es i gang:

Indsatsbevilling og Indsatsbevilling og 
lag-ansøgningerlag-ansøgninger

Projekt 1: Kløvers  er i Egebjerg
og omegn. Kløvers  er er et lands-
dækkende koncept, med 4 afmærkede 
s  er med fast længde, på henholds-
vis 2½, 5, 7½ og 10 km, som starter 
samme sted centralt i byen. 

Der skal nu sæ  es gang i at udvikle 
de  e, og vi håber at s  erne vil stå klar 
 l sommer. 

 ...Fortsæ  es næste side



Indsatsbevilling Indsatsbevilling 
og lag-ansøgningerog lag-ansøgninger  

...Fortsat fra forrige side
Når arbejdet kommer der  l, søges der 
frivillige, der vil være med afmærke 
s  erne, og udarbejde infotavler, så 
man undervejs kan få informa  on om 
det man passerer på s  en.

Der er lavet et budget på 57.759 kr 
for hele s  projektet. Heraf kommer 
27.880 kr fra LAGmidler, 23.500 kr fra 
frilu  srådet og 6.379 kr fra Egebjergs 
indsatspulje. Der er givet en forhånds-
godkendelse på de  e projekt fra LAG.
Tovholdere på projektet er Sander 
Blohm og Jørgen Stoltz.

Projekt 2: VisitEgebjerg
Ideen med projektet VisitEgebjerg er at 
øge turisters kendskab  l de oplevelser 
der allerede er på Egebjerghalvøen, for 
at øge turismen i området. 

Projektet vil indsamle viden om 
oplevelsesmuligheder, overnatnings-
muligheder og turistrelaterede  ng på 
Egebjerghalvøen, og formidle denne 
viden på 3 medier: En webside, en bro-
chure og info-tavler 4 relevante steder 
i området. 

Der er lavet et budget på 126.130 kr. 
for hele projektet, hvoraf 63.065 kr 
kommer fra LAGmidler og 63.065 kr 
kommer fra Egebjergs indsatspulje.
Tovholder for projektet er Helena 
Havbyn.

Har du idéer  l, hvordan vi kan bruge 
Indsatspuljen  l gavn for området så 
kontakt Bylauget gerne inden by-
laugsmødet den 4. november.
     Venlig hilsen 
     Helena Havbyn og 
     Egebjerg og Omegns bylaug



Som nogen nok har bemærket er der 
håndværkere ved Egebjerg Præstegård. 

Menighedsrådet har e  er en laaang 
arkitektstyret ansøgningsproces, hvor 
bl.a. Kulturarvsstyrelsen skulle spørges, 
fået  lladelse  l en ombygning, der skal 
forbedre graver-personalets forhold, samt 
gøre konfi rmandsstuen mere “brugerven-
lig”.

Det var heldigvis vores egen “Murer-
Finn”, der vandt opgaven i konkurrence 
med 2 andre udenbysfi rmaer.
Vi glæder os  l at se resultatet - og det gør 
vores gravere Niels og Yvonne også.

Ud over det har vi nu i første omgang 
fået Provs  udvalgets godkendelse  l at vi i 
2014 omlægger præstegårdens og kirkens 
varmesystem, således at der etableres et 
fælles pillefyr, der forsyner både kirke og 
præstegård. 

Byggeri ved kirkenByggeri ved kirken

Vi mangler lige at få godkendelse fra 
Roskilde S   , men det er der formentlig 
ikke nogen problemer i. Således prøver vi 
igen at leve op  l vores status som “Grøn 
Kirke”, der tager hensyn  l CO2-udslip og 
miljø.

     Venlig hilsen 
     Per Kragh
     menighedsrådsformand



HjertestarterkursusHjertestarterkursus
Hjerteforeningens lokalkomité  lbyder 
Egebjergs borgere 2 tre  mers kurser på samme 
dag i livreddede førstehjælp samt i brug af 
hjertestarteren ved Brugsen. De to kurser ligger 
kl. 13-16 og igen kl. 16-19.

Hvis du har lyst  l at vide, hvordan en hjerte-
starter bruges, er de  e 3  mers kursus i liv-
reddende førstehjælp en god mulighed.

Instruktør på kurset er hjertesygeplejerske 
Ann Sivebæk. De der tog kurset sidste år har kun 
godt at sige om det. Pris: Kr. 25,00

Tilmelding og yderligere info: 
hur  gst muligt  l 
     Karl O  o Nielsen
     Tlf.: 40 46 85 48 
     To  agergaard@gmail.com

Den 28. oktober i Egebj erg - Stadig få ledige pladserDen 28. oktober i Egebj erg - Stadig få ledige pladser



HuskHusk
Turisme-udviklingmødeTurisme-udviklingmøde

Den 29. oktober kl. 19-22 i forsam-
ingshuset holdes der et fælles møde, 
hvor vi følger op og arbejder videre.
Alle er velkomne.

     Mange hilsner 
     Helena Havbyn og 
     turismeudviklingsgruppen

Næstkommende workshop



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

 

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

Egebjergkalender og hjemmeside
Finn Eggart Jensen
tlf. 27 62 71 72
Kirfi n@Jensen.tdcadsl.dk

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 

Egebjerg og Omegns 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 361 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for december-nummeret er den 20. november


