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Lysfest i EgebjergLysfest i Egebjerg

Fredag den 29. november vil 
børnehaven afslu  e “projekt 
ren by”. Vi har arbejdet med 
at samle skrald i november, 
lavet fi ne julehjerter  l byen 
og nye byskilte. 

Vi har talt om hvad skidt og 
skrald gør ved naturen og ved 
dyrene, og om hvad vi selv 
kan gøre for at have en pæn 
by. 

Vi har også lært rig  g meget 
om miljø og samarbejdet med 
mange forældre og borgere 
i Egebjerg og rig  g mange 
sponsorer. Stor tak  l alle der 
har hjulpet.

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

Vi slu  er projektet af i sam-
arbejde med Egebjerg For-
samlingshus, hvor børnehaven 
byder velkommen, og vi tænder 
lyset på byens store juletræ. 
 
Vi har været så heldige, at Palle 
vil komme og spille sækkepibe-
musik ved lystændingen.

Egebjerg forsamlingshus har 
åbnet salen og sælger æble-
skiver, julegløgg og sa  .

Vi glæder os  l at se jer alle ved 
Egebjerg forsamlingshus
                                                
Rig  g mange julehilsner fra
Nisserne i Egebjerg Børnehave
og Forsamlingshus



Julefest på Julefest på 
skolenskolen

Så er det  d  l KÆMPE JULEFEST med Egebjerg SFO, 
Skole, Juniorklub og Børnehave.
Sæt turbo på julestemningen:
- Smag vores æbleskiver og gløgg. 
- Lav en juledekora  on eller klip det fi neste julepynt. 
- Hør SFO´s tradi  onsrige kæmpe NISSEKOR synge og 
oplev diverse andre juleindslag.

Ta´ hele familien med – alle er velkomne. Det bliver 
bare hyggeligt.

Venlig hilsen Anders, Judy, Kirsten og de andre nisserTirsdag den 17. dec ember kl.15.-18. 



CrossgymCrossgym® for voksne  for voksne 

Her er endnu en god EIF-mulighed for 
at holde formen, Crossgym®.

I kølvandet på Crossfi t-bølgen har DGI 
lavet sit eget koncept, der passer  l 
foreningslivet – CrossGym®. 

Crossgym® er egnet  l alle uanset 
alder, vægt og fysik. Træningen ledes af 
Morten Hylleberg og Thomas Gandrup
Kom og vær med  l en god gang fysisk  
træning. Du kan bare møde op.

       Venlig hilsen 
       Egebjerg idrætsforening

Torsdage kl.19.30 i gymnastiksalen

Crossgym® er varieret og intens 
træning, der rummer både styrke- og 
kondi  onstræning. 

Man bevæger sig mellem sta  oner 
med forskellige øvelser i et forrygende 
tempo, så man er både varm og 
levende ved  mens afslutning. EG

EB
JE
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G

ANNO 2007
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Opstart 
torsdag den 28. 

november 



Julefrokost i lærkeredenJulefrokost i lærkereden

Søndag den 3. december kl. 12.30 tager 
Egebjerg Pensionis  orening på udfl ugt. 

Vi mødes ved skolen og tager i egen 
bil  l Restaurant Lærkereden og spiser 
frokost med 1 snaps 1 øl og 1 vand. Pris 
kr. 150,00.

Udfl ugt med pensionist foreningen
Undersøg om at køre sammen. Husk pris 
 l chauff ør kr. 30,00.

Tilmelding  l 
Rosemary tlf.: 59 25 31 01 eller
Bente tlf.: 59 31 04 01 
senest 25. november 2013 
Vi glæder os  l at se jer.
Venlig hilsen bestyrelsen

Bemærk 
tilmeldings-

fr ist en 



Vi mødes 
Lørdag den 21. december mellem 
16-17 og laver gløgg, varm sa   og 
pølser mv. Der tændes bål. 

Medbring 
Alt hvad I selv skal spise og rød-
vin  l gløggen. - Evt. også lidt 
krydderier, lidt brænde, krus, lys 
og lygter, en masse varmt tøj og 
hvad I ellers synes hører  l festlig-
heden. 

     Kærlig hilsen 
     Lisbeth Rahm

VintersolhvervVintersolhverv 
Ved sandskredet  - For alle der har lyst til lys i mørket 



Så er decembers madplan klar.
Husk at alle er velkomne  l at 
spise med. Kom glad og tag din 
nabo med. 

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 glæder os  l at se jer.
Glædelig julehilsen fra
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 - dec ember

Prisen for voksne er 25 kr.

Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

49          
2/12 - 6/12 Pitabrød Boller i karry Frikadelleburger         Brændende 

kærlighed Pizzasnegle

50          
9/12 - 13/12 Risengrød                  Frikadeller Medister m. stuvet 

spinat Lasagne Pizza

51          
16/12 - 20/12 Wraps Pasta m. kødsovs Pirogger Flæskesteg                

Ingen kantine           
Vi går i kirke og på 
juleferie

GOD JUL OG GODT NYTÅR

Ret til eventuelle ændringer forbeholdes



Koncert med Koncert med 
Odsherreds MusikskoleOdsherreds Musikskole
Søndag den 8. dec ember kl.15. Søndag den 8. dec ember kl.15. 2. søndag i advent gæster 

Odsherreds Musikskole Egebjerg 
Kirke, hvor det smukke kirkerum vil 
udgøre rammen for musikskolelev-
ernes musiceren. 

Der vil blive lejlighed  l at ly  e  l 
såvel solis  ske indslag som forskel-
lige ensembler. Blandt andet får vi 
et gensyn med Northwest Percus-
sion som fi k hele byfesten  l at 
svinge i takt.
Programmet vil byde på mange 
forskellige musikalske genrer, og 
mon ikke advents  den vil betyde, 
at julemusikken vil klinge i kirken?

Der vil være gra  s adgang, og alle 
interesserede er  velkomne.



LuciagudstjenesteLuciagudstjeneste
Søndag den 16. dec ember kl.16. Søndag den 16. dec ember kl.16. 

Velkommen  l luciagudstjeneste i 
vores gode gamle kirke. 

Tradi  onen tro skal vi se børnene 
bære lys ind i mørket og høre dem 
synge Sancta Luciasangen m.m.

Alle er velkomne, både børn og 
voksne.



Fælles JulebagningFælles Julebagning  

Når du aldrig at få bagt dine julekager 
eller er du frisk på lidt varia  on i 
repertoiret? - så kom  l hyggelig 
bagea  en med Slowfood Odsherred.

Vi har ha   besøg af Jakob Hvidsten 
Ørstrup fl ere gange. Første gang gjaldt 
det brød, anden gang spændende 
kager, nu gælder det julebagningen. 

Vi har bedt Jakob, som  dligere var 
Camilla Plums betroede bager og i dag 
har sit eget fi rma Ø&KO om at sæ  e et 
spændende julebagningsprogram på 
benene og han har foreslået at vi laver 
følgende:

Panforte, den lækre italienske jule-
kage, grønlandsk krydderkage, som 
nok ikke har noget med Grønland at 
gøre, men er blevet kreeret af Jakob 
deroppe, kaneltrøff el og melfri nød-
dekage.

Torsdag den 28. november kl.19.-22. på Egebj erg SkoleTorsdag den 28. november kl.19.-22. på Egebj erg Skole

 
Husk at medbringe beholdere  l de 
kager vi ikke får spist.
 
Pris 200 kr. + gebyr  l bille  o for 
medlemmer og 225 kr. + gebyr for ikke 
medlemmer, som inkluderer alle ingre-
dienser og te/kaff e.
Bille  en købes på: h  p://bille  o.dk/
faellesjulebagning senest den 27. nov.

     Venlig hilsen 
     Rie Boberg og 
     Slowfood Odsherred



Flyt  l EgebjerghalvøenFlyt  l Egebjerghalvøen

Nye undersøgelser viser at hver syvende 
dansker har en drøm om at fl y  e på 
landet. 

- Og her går vi i Egebjerg og mangler 
 lfl y  ere og kan ikke forstå, hvorfor der 

ikke er mere ri   om det smukkeste sted i 
Danmark, der oven i købet  lbyder gode 
naboer og boliger der er  l at betale.

“Flyt  l Egebjerghalvøen” er tænkt som 
en inspira  onsside, der forhåbentligt vil 
skabe opmærksomhed om det, vores 
kønne plet kan  lbyde.

Er du på facebook er du mere end 
velkommen  l at gå ind og “like”

Venlig hilsen Egebjerg og Omegns Bylaug

Ny facebookside til 
inspiration for tilfl ytt ere



Turismeudviklings-Turismeudviklings-
arbejdet  fortsætt er...arbejdet  fortsætt er...

Kom og vær med  l endnu et opsamlingsmøde i 
vores turist workshop. Vi har spændende projek-
ter i støbeskeen og vi forsøger nu at samle dem 
så vi ved fælles hjælp kan lø  e dem.

Paya er med og hjælper projekterne godt på vej.

Vi mødes  rsdag d. 26 november 
kl. 19 - 22. i forsamlingshuset.

Vel mødt  l at tænke og skabe i fl ok. 
Alle er velkomne.

     Mange hilsner 
     Jane Svendsen og 
     turismeudviklingsgruppen



Hist orisk foredrag i forsamlingshuset  onsdag den 27. november kl.19.30.

A  enens foredragsholder er den 
erfarne slæg  orsker Jørgen Stage 
Larsen, der vil fortælle om opstart af 
slægtsforskning.

Han fortæller om gode steder at søge 
informa  oner og svarer gerne på 
spørgsmål om søgemetoder. 

Gårdene i Egebjerg SognGårdene i Egebjerg Sogn

Herudover vil Jørgen dele ud af den 
viden om gårdene i Egebjerg sogn, som 
han og Ole Hansen, Hølkerup, har skaf-
fet sig i forbindelse med arbejdet med 
en CD om Egebjerg sogns gårde. 

A  enen henvender sig særligt  l 
interesserede i slægtsforskning, men 
alle er velkomne.

Venlig hilsen 
Trundholm lokalhistoriske forening



FestgudstjenesteFestgudstjeneste
Ni læsningerNi læsninger
Søndag den 1. dec ember kl.16. Søndag den 1. dec ember kl.16. 

Møllekoret er tradi  onen tro med ved gudstjenesten 
1. søndag i advent kl.16.00 og fornøjer med deres smukke 
sang, når udvalgte ni læsninger tager os med gennem hele 
den bibelske fortælling fra begyndelsen  l fuldendelsen.

Har du lyst  l at være en af læserne? 
- så kontakt Michael Nissen. Telefon 59 32 81 99



I forbindelse med fælleskøkken-
havens sæsonafslutning blev 
byen beriget med endnu en 
dejlig bænk. 

Bænken er perfekt  l en god 
snak med en nabo. - og  l en 
pause i lugningen.

Køkkenhaven starter op 
igen  l foråret.

Ny bænk i Ny bænk i 
fælleskøkkenhavenfælleskøkkenhaven



Cykels  -eventCykels  -event
Den 13. november kl. 7.30 var 
Odsherreds poli  kere indbudt 
 l, som et a  ræk i valgkampen, 

at deltage i en morgencykeltur 
fra Anneberg  l Egebjerg hvor 
Cykels  gruppen bød på morgen-
brød på Egebjerg skole. 

Formålet med turen var at 
sæ  e fokus på hvor dejlig, men 
også hvor trafi keret en rute  det 
er vi drømmer om at få lagt 
cykels   på.

Arrangementet havde, trods 
sen udmelding, fl ot  lslutning 
fra hele syv energiske poli  kere 
der repræsenterede begge fl øje. 
Vi siger tak for et godt arrange-
ment og håber at gøre det  l en 
tradi  on.

Venlig hilsen Cykels  gruppen



Teknisk uheld Teknisk uheld 
-vi beklager-vi beklager Det er med glæde vi ser at 

fl ere og fl ere lokale biler har 
investeret i bilklistermærket for 
cykels  er i vores område.

Vi er for nyligt blevet opmærk-
somme på at en del af mærk-
erne klistrer så godt at de ikke 
kan tages af det klæbepapir de 
sidder på.

Det er selvfølgelig ikke i orden. 
Er du en af de uheldige der har 
investeret i et dårligt mærke kan 
det by  es, hvor du har købt det 
eller hos Morten på 
tlf. 299 399 30.

Klistermærkerne, der nu er 
tjekket grundigt kan fortsat 
købes hos cykels  gruppen og i 
Egebjerg Børnehave.

Venlig hilsen Cykels  gruppen



Egebjerg VinmarkEgebjerg Vinmark
Lyder overskri  en interessant?  
Er der stemning for at lave en 
vinmark på en del af sydskrånin-
gen ved forsamlingshuset?

Det kunne jo pynte på området 
med rækker af vinstokke.

Nu kommer sådanne som 
bekendt ikke af sig selv, så derfor, 
skal vi samle en gruppe personer 
der synes ideen er god.

Jeg tænker at vi kan opdele om-
rådet i anparter/andele af 10 stk. 
vinstokke ad gangen.

Skulle der være andre, der er 
med på det, må vi mødes og tale 
sammen om projektet, det koster 
jo nogle skillinger at få det op og 
køre.

Selve vinstokkene kan fås for en 
30-40 kr. pr. styk, men der er jo 
også udgi  er  l opbinding.

Der vil gå mellem 4-7 år før vi kan 
høste druer  l vin, og man regner 
med 1 fl aske pr vinstok.

De år kan vi bruge  l at fi nde 
lokaler  l vinproduk  onen, eller vi 
kan betale os fra det ind  l videre, 
men det sjoveste er nok at være 
med i hele processen.

Interesserede er velkomne  l at 
ringe  l mig på mobil: 
21 92 18 57, så vi evt. kan a  ale 
et s   ende møde.

Hilsen Lars Christensen



Masten er helt afgørende for områ-
dets udvikling, så det er kedeligt, at vi 
ikke kunne få svar før valget. Nu hvor 
det er overstået, bliver det nok ikke 
le  ere at få kommunen i tale.

...Så hvis nogen fanger et signal - er 
det nok bare mig, der går og sukker...

     Venlig hilsen
     Henrik Frisene  e-Fich

I arbejdsgruppen, der arbejder for 
bedre digital infrastruktur, er der sket 
 ng på det seneste. Her er sidste nyt 

fra tovholder Henrik Frisene  e-Fich. 

Der er godkendt en mobilmast på 
42 m  l opsætning bag Ryegaard på 
Bøssebjerg.

Anlægget har været i høring og klager 
er behandlet og opsætningen er e  er-
følgende godkendt. 

Nu venter vi så bare på masten, der 
forhåbentligt vil kunne dække hele den 
nordlige del af Egebjerghalvøen og langt 
op i Strandhusene med mobil- og inter-
netsignaler. 

Men desværre er det trods hyppige, 
næsten daglige, rykkere  l Kommunens 
erhvervsafdeling, ikke lykkedes at få no-
gen oplysning om opførelses  dspunkt og 
de faciliteter, som masten vil kunne byde 
på e  erfølgende.

Telemast ?Telemast ?



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 369 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for januar-nummeret er den 20. december


