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Generalforsamling iGeneralforsamling i

Egebjerg Kultur- Egebjerg Kultur- 
og Forsamlingshusog Forsamlingshus

Mød op onsdag den 7. marts 2018 kl. 19. 
i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før - i skri  lig form. 
(Der serveres kaff e, te, øl, vand og en franskbrødsmad)
Alle er velkomne.
         Med venlig hilsen 
         Bestyrelsen og 
         Karl O  o Nielsen, fmd

Kom til generalforsamling



Egebjerg Kultur- Egebjerg Kultur- 
og Forsamlingshusog Forsamlingshus

Det årlige kon  ngent er uændret 200 kr., dog 100 kr. for pensionister. 
Kon  ngentet bedes indbetalt direkte på vores konto i Sparekassen 
Sjælland – reg. nr. 0539 konto 0002000344.
Husk at anføre navn og adresse.

Det er også muligt at betale kontant ved henvendelse i 
forsamlingshuset  l Torben. 

Nye medlemmer er meget velkomne, og ekstraordinære bidrag 
ligeledes, idet vi har gang i mange projekter i øjeblikket.

         Med venlig hilsen 
         Bestyrelsen og 
         Karl O  o Nielsen, fmd

Støt forsamlingshuset  - Bliv medlem



At bære det ubærligeAt bære det ubærlige
FOF-foredrag med Anna Kløvedal 
Tirsdag den 8. marts kl.19.-21.
i forsamlingshuset 

Har du mistet et barn, barnebarn, 
søskende, ven/veninde –  eller har du 
behov for at høre foredraget ”At bære 
det ubærlige”, er du velkommen.

Anna Kløvedal forholder sig  l de to 
begreber, der først ramte hende, da 
hendes da  er blev syg: ure  ærdighed 
og meningsløshed.

Dernæst om den nye iden  tet som et 
sørgende menneske.

Om omgivelsernes reak  oner i den 
første  d og hvordan forløbet æn-
drede sig, som  den gik.

At miste et barn er et livsvilkår, man skal 
leve med resten af sit liv, og derfor bliver 
 lværelsen en overvejelse af, hvordan man 

forholder sig  l både sine egne og andres 
forventninger.

Læs mere om de  e spændende foredrag på 
vores hjemmeside www.fof-odsherred.dk.

Foredraget koster kr. 125,00.

Du kan  lmelde dig på 
www.fof-odsherred.dk, 
pr. mail på odsherred@fof.dk 
eller på tlf. 27 44 57 44

 Venlig hilsen 
 FOF-odsherred



Gymnas  k-Gymnas  k-
opvisningopvisning
Sønag den 25. marts kl.14.-16.

i Egebj erg Kultur- og forsamlingshus

Kom og se EIF-holdenes opvisning.
Odsherredholdet, vil som sidste år afslu  e 
gymnas  kopvisningen med rytmehold og 
springhold.

Vi glæder os allerede,  l at se det hele.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen i Egebjerg IF

     

Program
13.30 adgang 
14. Start med indmarch
ca. 16. Slut 

Entré: 25,- for ikke gymnaster.

Det vil være muligt at købe 
forfriskninger  l rimelige 
priser .
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GF i GF i 
Egebjerg IFEgebjerg IF
Onsdag den 11. april kl. 19.30
i Egebj erg Kultur- og forsamlingshus

Så nærmer vores årlige - og hyggelige - generalforsamling sig.

Vi kan i høj grad bruge nye og fl ere kræ  er, der har lyst  l at 
udvikle vores idrætsforening, som er økonomisk velfunderet.

Så hvis du/I sidder med gode ideer, så kom ud af busken og 
gør din indfl ydelse gældende.

Venlig hilsen
Bestyrelsen



Bugtaler Jens Jødal, der  dligere har optrådt i 
Egebjerg kirke med en opførelse af juleevan-
geliet, kommer  l Egebjerg igen. 

Denne gang er det den drama  ske påske-
fortælling vi skal høre. Egebjerg skole del-
tager, og alle der har lyst, unge som gamle er 
velkomne,  l en fores  lling som vi gæ  er på 
er  l den muntre side.

Venlig hilsen
Egebjerg Kirke

Fredag den 16. marts 
kl. 10.15 i kirken

Påskefores  llingPåskefores  lling



Iværksætt erhuset  siger 
     Tak for hjælpenTak for hjælpen

Vi var spændte på at se, hvordan det ville 
gå med opbakningen  l vores ansøgning 
 l Realdanias Underværkerpulje, da vi 

bad Egebladets læsere om at vise jeres 
stø  e.

I løbet af få dage havde vi, over al for-
ventning, fået 561 stø  eklik, og 80 fl o  e 
kommentarer.

Det varmer, og med lidt held er det lige 
hvad der skal  l. Nu krydser vi i alle fald 
fi ngre og arbejder videre med planerne.

Venlig hilsen 
Iværksæ  erhuset

...Nogle af husets brugere



Egebjerg og Omegns Bylaug indkalder 
herved  l ordinær generalforsamling 
ifølge vedtægter.

Anders Ohlsen vil indledningsvis fortælle 
om sine oplevelser af at komme  l Egeb-
jerg Skole m.m., og der vil e  erfølgende 

GF i Egebjerg GF i Egebjerg 
& Omegns Bylaug& Omegns Bylaug

Program
Kl. 18.30 Anders Ohlsen (afd. 
leder Nordskolen, Egebjerg) 
fortæller om sine oplevelser af 
at komme  l Egebjerg Skole.

Here  er tapas

Kl. 19.00 Generalforsamling

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand i ulige år.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af ind  l 3 suppleanter for et år.
10. Valg af bilagskontrollant (revisor).
11. Valg af bilagskontrollant-suppleant for et år.
12. Eventuelt.

Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 18.30Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 18.30
i Egebj erg Kultur- og Forsamlingshusi Egebj erg Kultur- og Forsamlingshus

blive serveret tapas inden selve
generalforsamlingen.

De bedste hilsener fra
Egebjerg og Omegns Bylaug



Vi er så heldige at Thomas Knygberg, der er 
landligger på Egebjerghalvøen har  lbudt 
et kursus i projektledelse  l alle vores 
mange projektmagere.

På kurset i projektværktøjer lærer du at 
lave en målformulering, at håndtere pro-
jektets interessenter, at lave en kommu-

Kursus i Kursus i 
projektledelseprojektledelse

Kursusprogram
Dag 1
Indholdet på kurset og præsenta  on af deltagerne 9.00-9.30
Hvad er et projekt og Projektets rammer - oplæg 9.30-10.15
Målformulering – oplæg og gruppearbejde  10.30-12.00
Frokost     12.00-12.45
Målformulering – gruppearbejde fortsat  12.45-14.00
Kaff e      14.00-14.15
Interessentanalyse – oplæg og gruppearbejde 14.15-15.45
Afslutning på dagen    15.45-16.00

Dag 2
Opsamling på dag 1    9.00-9.30
Kommunika  on i projektarbejdet – oplæg  9.30-10.15
Pause      10.15-10.30
Milepælsplanlægning – oplæg og gruppearbejde 10.30-12.00
Frokost      12.00-12.45
Milepælsplanlægning – gruppearbejde fortsat 12.45-14.00
Kaff e      14.00-14.15
Risikoanalyse – oplæg og gruppearbejde  14.15-15.45
Afslutning og evaluering   15.45-16.00

Onsdag d. 17. og18. marts 2018 kl. 9.-16. i Egebj erg Kultur- og ForsamlingshusOnsdag d. 17. og18. marts 2018 kl. 9.-16. i Egebj erg Kultur- og Forsamlingshus
nika  ons- og en milepælsplan og endelig at 
håndtere projektets risici.  

- Med andre ord alle de værktøjer du skal 
bruge  l at styre et projekt fra start  l mål.

Kurset er gra  s og alle interesserede er 
velkomne.

Har du lyst og  d  l at deltage, så meld dig 
 l hos mig

De bedste hilsener

Lena Faurschou og
Egebjerg og Omegns Bylaug



Kreative TorsdageKreative Torsdage
Til alle krea-sjæle i Egebjerg 
& omegn
På torsdag går det løs!

Opstart af krea  v legeplads 
for voksne, på Egebjerg skole 
- torsdage fra 18-21.

Tanken er at hjælpe og 
inspirere hinanden med de 
 ng vi ellers går og nørkler 

med derhjemme...det kan 
være alt fra sy, strik, læder, 
 l at restaurere et gammelt 

møbel - Alt hvad du kan 
komme i tanke om! 

Materialer og evt værktøj 
medbringer du selv.
Hvis du har børn med, sørger 
du selv for underholdning
/beskæ  igelse.

Alle er velkomne 
- håber at se jer.
Venlig hilsen 
Louise Hem

I skolens aula og kælder
kl.18.-21.

De krea  ve torsdage er desværre afl yst ind  l videre. 
     ...Men andre er velkomne  l at overtage teten   :-)



Workshop for hele familien
Søndag den 11. marts kl.13.30 til 17.

Tang  l husbehovTang  l husbehov

Se hvordan du høster din tang uden at 
skade planterne, og lær hvad du kan bruge 
den  l.

Tang har været brugt  l føde i århundreder. 
Det er meget næringsrigt, smager godt og 
er en god, naturlig smagsforstærker.

Maibrit Ahasverus, som netop er hjem-
kommet fra et besøg i den have i Sydafrika, 
som Slow Food Odsherred har sponseret, 
fortæller både om de danske forhold og 
sine oplevelser med den sydafrikanske 
tangprojekt.

E  er høst rengør vi tangen på Egebjerg 
skole, hvor vi også viser, hvordan du kan 
anvende den. Og ikke mindst smager vi på 
resultaterne.

Medbring gummistøvler, saks og spand  l 
indsamlingen, samt fryseposer, sigte og 
viskestykke  l rengøring og opbevaring.

Kaff e og mundgodt er inkluderet i prisen.

Tilmelding nødvendig på.
h  ps://bille  o.dk/e/tag-med-pa-tangjagt-bil-
le  er-253559

Pris 75 kr for medlemmer og 100 kr for ikke 
medlemmer.
 
Mødested: ”Sandskredet”, Parkeringspladsen 
for enden af Sandskredsvej, ved Hølkerup, 
4500 Nykøbing Sj.

Venlig hilsen 

      Slowfood Odsherred



Så nærmer julen sig ;-)Så nærmer julen sig ;-)

Spisningen i forbindelse med juletræstændingen blev i 
2017 desværre afl yst pga. for få  lmeldte

… Men allerede nu kan du sæ  e kryds i kalenderen og 
glæde dig  l en ...

Fantas  sk juletræstændingsfest 
Fredag den 30. november 2018 kl. 17. 
i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus.

Mange julehilsner 
fra en nystartet julegruppe



Egebjerg NærvarmeEgebjerg Nærvarme

Egebjerg Nærvarme a  older generalforsamling  rsdag 
den 17. april kl. 19. i Forsamlingshuset.

Alle er velkomne og indkaldelse med dagsorden bliver 
husstandsomdelt i Egebjerg By når vi nærmer os. 

Venlig hilsen 
Egebjerg Nærvarme 

Generalforsamling iGeneralforsamling i



Igen i år holder Nonne  t 
podekursus, denne gang med 
ved vores favoritpodemester, 
Flemming Thorninger. 

Hvis du har særlige ønsker  l 
podekviste – så skriv  l Jens 
Norbert, jens@norbert.dk 
– så vil han lægge ønskerne på 
hjemmesiden. Medlemmerne 
kan så medbringe nogle af de 
kviste der e  erspørges.

Det skal være nye skud (fra 
sidste år) og du må gerne klippe 
dem i februar og opbevare dem 
i en fug  g avis i en plas  kpose 
i køleskabet eller gravet ned på 
nordsiden af huset.

Vi sørger for grundstammer, jord, 
po  er, podetape, podevoks. 
Podeknive kan du låne. 

PodekursusPodekursus
Lørdag den 24. marts kl. 10.-13.
i æbleværkstedet  Nonnet it i Att erup

Medlemmerne plejer at 
medbringe masser af diverse 
podekviste.

Du lærer at pode, og du får 
dit/dine træer med hjem i en 
po  e med jord.

Pris: 50 kr. for medlemmer og 
100 kr. for ikke medlemmer.

Hvis du skal bruge mange 
grundstammer, 
så kontakt kontakt: Peter 
Møller, tlf.: 20 78 80 77
petermoelstedmoeller@gmail.com

Hvis du bare skal bruge et par 
ekstra grundstammer, så klarer 
vi det nok uden forudbes  lling.



Tarteleta  enTarteleta  en
Fredag den 16. marts kl. 18. i Forsamlingshuset 

Forsamlingshusets Venner gentager 
vores hyggelige tarteleta  en i 
Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus.

Der vil som sædvanligt blive serveret 
tartele  er ad libitum med forskel-
ligt fyld, selv desserten er en form 
for tartelet. Der serveres kaff e e  er 
maden

Prisen er 125 kr. pr. person og øl, 
vin og vand kan købes  l fornu  ige 
priser.

Bindende  lmelding  l 
Torben på tlf. 21 57 30 64 
eller Lars på tlf.: 21 92 18 57 

Vi glæder os  l at se jer  l en god 
a  en.

hilsen Forsamlingshusets Venner



Projektlederkursus
Vi holder et projektlederkursus d.17-18. marts 
for tovholdere, Bylauget og andre inter-
esserede.

Lokaldemokratiudvalget 
Skulle du have lyst  l repræsentere Egebjerg-
halvøen i lokaldemokra  udvalget så kontakt 
bylauget, deadline den 28. februar. Se mere 
her:
h  p://www.odsherred.dk/borger/kultur-og-
fri  d/lokaldemokra  udvalget 

Folkemøde
Snyd ikke dig selv for folkemødet den 8. 
september 2018, der er igangsætningsmøde 
den 22. februar på Den Rytmiske Højskole. 
Bylauget deltager med Lene og Maria.

Generalforsamling
Husk generalforsamlingen den 21. marts kl. 
18.30 med tapas, oplæg af Anders Ohlsen og 
børnene og dere  er generalforsamling. 

På bylaugets vegne
Klaus Burrild og Lena Faurschou

Oplæg
Vi er glade for at kunne meddele at Anders 
Ohlsen, afdelingsleder på Nordskolen Egebjerg, 
kommer  l generalforsamlingen sammen med 
de børn, som var  l demokra  -dagen på rådhu-
set, hvor de vil fortælle deres erfaringer.

Fibernet 
På det første møde vedr. fi bernet, som var 
velbesøgt, nedsa  e vi en tovholdergruppe, 
som holdt deres første møde den 2. februar 
gruppen er kommet godt i gang, og kan følges 
på facebook. Næste møde er den 28. ferbuar. 
Fibia har kastet energi på Bøsserupgruppen, og 
den gruppe holder møde med en repræsent-
ant, Brian, fra Fibia den 24. februar. Følg os på 
facebook.

Julepynt
Julepyntsudvalget er blevet  l juleudvalg. Der 
er a  oldt møde med deltagelse af Bylauget, 
Forsamlingshuset, Dagli Brugsen, Egebjerg Skole 
og Egebjerg Event, som blev enige om at lø  e 
julen  l version 2, mere pynt, fl ere begivenheder 
og julefest i Forsamlingshuset.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 30. no-
vember 2018  l Juletræstænding. Skulle du have 
ideer eller have lyst  l at deltage er du velkom-
men  l vores næste møde den 9. april i Forsam-
lingshuset kl. 18.30 eller kontakt Lene Hagstrøm 
eller Klaus Burrild.

Egebjerg og Omegns Egebjerg og Omegns 
BylaugBylaug

Nyt fr a 

Her er sidste nyt fra Egebjerg og Omegns Bylaugs møde den 6. februar 2018



Del din søndag Del din søndag 

- søndag den 11. marts kl.10.- søndag den 11. marts kl.10.
- Så går Egebjerg sogn på gaden for at 
samle ind  l kvinder og børn på fl ugt ved 
Folkekirkens Nødhjælps årlige Sogneind-
samling.

Vær med  l at give håb  l mennesker i nød
Det er svært at se væk, når klimaforan-
dringer, krig og ulighed driver millioner af 
mennesker ud i sult, fl ugt og nød.

For vi kan fak  sk hjælpe. Når du samler ind 
ved dørene, giver det frem  dsmuligheder 
og håb  l dem, der modtager hjælpen. 

De penge, du samler ind ved Folkekirkens 
Nødhjælps indsamling, går både  l aku  e 
katastrofer og langvarige, bæredyg  ge 
projekter. Men også  l vores arbejde med 
menneskere   gheder, minerydning og 
ekstrem ulighed.  

Du skal regne med at bruge to  l tre  mer 
på en rute, når du samler ind søndag den 
11. marts. Vi mødes kl. 10. i konfi rmand-
stuen, hvor vi fordeler ruter og indsam-
lingsbøsser.

Ønsker du at være indsamler,
så kontakt Michael Nissen på 
tlf. 59 32 81 99.

 Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke



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

Egebjerg Bogby & bosætning
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

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, Iværksæ  erhus 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 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.

Får du lyst  l at give et økonomisk bidrag  l 
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



Børneandagt,
korsang og spisning

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
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

Egebj erg Egebj erg 
på Nett  et 

Egebjerghalvøen
egebjergonline.com

Turis  nforma  on
visitegebjerg.dk

Kirken
egebjergkirke.dk

Skolen
nordskolen.odsherred.dk

Idrætsforeningen
egebjergif.dk

Iværksæ  erhuset
itv.odsherred.dk

Kultur- og Forsamlingshuset
egebjerg-forsamlingshus.dk



Elevrådsarbejde

 
Deadline for aprilbladet 

er den 20. marts


