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Gudstjeneste Gudstjeneste 
med Møllekoretmed Møllekoret
Søndag den 27. november kl.16. i Egebj erg Kirke

Møllekoret er tradi  onen 
tro med ved gudstjenesten 
den 1. søndag i advent 
kl.16.

De bidrager med deres 
smukke sang, når udvalgte 
ni læsninger tager os med 
gennem hele den bibelske 
fortælling fra begyndelsen 
 l fuldendelsen.



Kirkebladet Kirkebladet 
Udkommer i nyt formatUdkommer i nyt format

Gi’r du en Gi’r du en 
hånd?
E  er et langt og fi nt samarbejde 
med Asmindrup og Vig kirker har 
Egebjergs menighedråd valgt at 
trække sig ud og lancere et nyt 
kirkebladsdesign og en ny distribu-
 onsmodel.

Vores nuværende distribu  on er 
dyr og kommer desværre ikke ud 
 l alle. Derfor har vi valgt at bladet 

fremover vil udkomme digitalt , 
samt stå fremme i en trykt ver-

?
sion, der kan a  entes i Brugsen og 
i kirkens våbenhus.

Ønsker man bladet  lsendt med 
posten, kan det også lade sig gøre.
Det nye blad introduceres med et 
postomdelt eksemplar, der udkom-
mer  l december.

Designet på det nye blad bliver 
lavet af det lokale fi rma “Fich & 
Ko”, der har givet et godt  lbud på 
opgaven.

Egebladet har i den forbindelse, 
e  er nogen overvejelse, sagt ja  l 
at dele sin mailliste med kirke-
bladet. Ønsker man ikke at mod-
tage kirkebladet bliver der en 
mulighd for let at melde fra.

?



AllehelgensgudstjenesteAllehelgensgudstjeneste

Den første søndag i november sæ  er 
vi i kirken ord på sorgen over tabet af 
vore kære.

Vi mindes dem, vi elsker, holder af og 
savner - og takker Gud for alt det gode, 
vi fi k af dem, som nu er døde.

-Søndag den 6. november kl.16. -Søndag den 6. november kl.16. 



Juletræstænding Juletræstænding 
og fællesspisning og fællesspisning 

Egebjerg børnehave vil gerne invitere  l 
juletræstænding med sang  ved forsam-
lingshuset.

Igen i år er det fi nalen på et længere forløb 
i børnehaven, hvor der er blevet  ernet af-
fald i hele byen og pyntet op  l jul.

E  er træet er tændt slu  er Brugsen, 
Forsamlingshuset, menighedrådet og 
Tove op om arrangementet med en sund 
fællesspisning for alle der har lyst  l at 
deltage.

Vi glæder os alle  l en hyggelig a  en.
Venlig hilsen
Arrangørerne

Fredag den 25. november på topp en af Egebj erget 

Egebjerg 
Børnehave

Egebjerg Kultur- 
og Forsamlingshus

Læs mere her



Program

kl. 17. Juletræet foran Kultur- og 
Forsamlingshuset tændes med sang 
og musik.

ca. 17.30 Forsamlingshuset åbnes

ca. kl. 18. spisning i 
Forsamlingshuset. Derudover 
arbejdes der på et underholdende 
indslag.

Billett  er 
Pris for fællesspisning :  
35 kr. børn 
50 kr. voksne
Bille  er sælges i Daglig 
Brugsen fra  onsdag d. 2. 
 l og med  rsdag den 22. 

november.

Der kan IKKE købes billet-
ter i Forsamlingshuset på 
selve dagen . Bille  er skal 
forevises.

Juletræstænding Juletræstænding 
og fællesspisning og fællesspisning Menu

Tove sammensæ  er igen 
i år en god og børnevenlig 
menu. Vi skal blandt andet 
have frikadeller og kartofl er

Der kan købes øl, vand og 
vin  l rimelige priser. 



Nu starter Egebjerg Guitar Lab.
Jeg fors  ller mig, vi mødes omkring vores store 
kærlighed, fascina  on og 
interesse for guitar og guitarspil.

Det er lige meget om du møder op med et 
støvet `hakkebræt` der mangler 
en streng, og du skal ha´ hjælp  l at komme i 
gang. - Eller om du kan alle skalaer på gribe-
bræ  et, og gerne vil lære os andre det.

Alle kan være med. Lad os se, hvad vi kan få ud 
af det sammen.
Vi mødes på Demokrateket  rsdage kl. 19-21 

Dato´erne er: 25/10 – 8/11 – 22/11 – 6/12

Stor guitar hilsen
 Anders Ehlers

Du må evt. gerne kontakte mig på 61 66 36 88, 
hvis du har spørgsmål eller ideer.

Tirsdage på demokrateket  
kl. 19.-21.

Egebjerg Egebjerg 
Guitar-lab.Guitar-lab.



Her er dit nyeHer er dit nye
MenighedsrådMenighedsråd
Så er menighedsrådet sat for de kommende to år. 
Her kan du se hvodan rådet er kommet  l at se ud. - I praksis er alle suppleanter 
meget tæt på at være fuldgyldige medlemmer. Vi glæder os  l samarbejdet.

Medlemmer af rådet:
Frede Hansen, Vesterleddet 2A, Glostrup, 4500 Nyk. Sj.
Hanne Lerstrup Pedersen, Under Himlen 7, Glostrup, 4500 Nyk. Sj.
Henrik Danielsen, Stokkebjergvej 13, Bråde Overdrev, 4500 Nyk. Sj.
Lene Sørensen, Egebjergvej 285, Abildøre, 4500 Nyk. Sj.
Lejf Hansen, Skolelodden 12, Egebjerg, 4500 Nyk. Sj.
Per Kragh, Stokkebjergvej 9, Bråde Overdrev, 4500 Nyk. Sj.

Suppleanter:
Pia Skydsgaard, Ry  ervænget 5, Glostrup Overdrev, 4500 Nyk. Sj.
Käthe Bille Jensen, Maglehøjvej 26, Abildøre, 4560 Vig
Lise Birch Madsen, Bødkervej 4, Abildøre, 4560 Vig.
Helle Larsen, Egebjergvej 306, Egebjerg, 4500 Nyk. Sj.

Venlig hilsen 

     Per Kragh 
     og menighedsrådet.



  Kom og vær med tilKom og vær med til

GavebankospilGavebankospil

Dørene åbnes kl. 18.00.
Vi sælger drikkevarer, kaff e 
og kage  l rimelige priser.
Vi glæder os  l at se jer.

Venlig hilsen 
Egebjerg Kultur- og 
Forsamlingshus bestyrelse

p.s. fi nd os her:
Ved Kirken 4, Egebjerg
4500 Nykøbing Sj.

Minimum 50 gevinster
samt forskellige småspil som 
Super, Mini og 21.

Kom og spil med om de 
mange fl o  e gevinster 
– og tag naboen, familie, 
venner og bekendte med  l 
en hyggelig bankoa  en og 
støt op om vores allesam-
mens forsamlingshus.

I Egebj erg Kultur- og Forsamlingshus 

onsdag den 9. november kl. 19.



Så er det e  er en del bøvl - som det hed-
der på godt jysk- endelig lykkedes at få 
etableret en mobilepay konto i Danske 
Bank  l brug i Egebjerg Idrætsforening.

Så nu kan det lade sig gøre at betale 
kon  ngent  l Egebjerg Idrætsforening via 
mobilepay på nummer 23 45 00 96.
Husk at skrive navn og hvad du går  l i 
foreningen. 

Du kan selvfølgelig også lave en god 
gammeldags bankoverførsel  l kontonr:  
0539-1000006

Hvis du ikke har det økonomiske råderum 
 l at betale kon  ngent, kan man søge 

fripas hos kommunen, som så vurderer 
om der kan gives fripas.
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Hvis du gerne vil søge fripas, så kontakt 
mig på 28 44 77 50 eller for spørgsmål i 
øvrigt.

Vi har desuden den holdning i bestyrelsen, 
at hvis fripas ikke gives af kommunen, så 
kan man gå gra  s  l idræt i foreningen.

Vi har i år beslu  et, at alle hold kan 
beny  es via familiekon  ngent som er 
1000,- kr. 
Det betyder at hele familien kan dyrke 
idræt for 1000,- kr.

     Venlig hilsen
     Hans Chris  an Fausbøll 
     og Egebjerg IF
    
 

Bet al din idræt Bet al din idræt 
med mobilepaymed mobilepay
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Udviklingsplan for Udviklingsplan for 
EgebjerghalvøenEgebjerghalvøen

Vil du vide mere om planen kan du se den i sin 
fulde længde på Egebjergonline.com - Eller du 
kan vente et par uger endnu. Der er en læsevenlig 
forkortet udgave på vej i form af et sær-Egeblad.

Tusind tak  l alle der har bidraget  l det store 
projekt. - Og især mange mange tak  l Jens Chris-
tensen for de fantas  sk mange  mers arbejde og 
det store engagement.

Venlig hilsen 
Lena Faurschou,
Egebjerg og Omegns Bylaug  

Indimellem er det ny   gt at hæve sig lidt 
over hverdagen og se  ngene i et større 
perspek  v.

Det har været målet med arbejdet med 
den samlede udviklingsplan for Egebjerg-
halvøen. Mange mennesker har været 
involveret. Der er blevet interviewet, per-
spek  veret, refereret, deba  eret, under-
søgt og ideudviklet. 

Hele vejen gennem processen har vi været 
så heldige at Jens Christensen har lagt et 
kæmpe stykke arbejde med at samle op på 
de mange mange detaljer planen rummer.

...og nu er planen færdig. Et detaljeret 
og grundigt værk på 66 tætskrevne sider. 
Mange af planens punkter kræver fi nan-
siering og det er tanken ,at den skal danne 
grundlag for ansøgning og stø  e hos 
relevante fonde.



Vi siger tak for hjælpen  l dem der 
har plukket og doneret æbler. 

Nu ligger æblerne trygt og køligt og 
lagrer in  l vi presser dem  l januar.

Venlige hilsner fra
Egebjerg Sa   og Kra  
 

EGEBJERG MOSTEN 
Så er året s høst i hus

Kontakt
Kontakt Egebjerg Sa   og Kra   v. 
Henrik Højland tlf.: 30 82 30 33 eller 
Giske Harrig, tlf. 30 22 02 97. 



I sidste øjeblik, e  er at fri  dsvejle-
deren blev uddelt, fi k vi opre  et et 
ekstra yogahold med dyg  ge Elaine, 
der udover at være yogainstruktør 
også er fysioterapeut.
 
Holdet, der starter 20.15 er lagt så 
småbørnsfamilierne har en chance for 
at afvikle a  ensmad m.m. inden træ-
ningen begynder. Der vil blive under-
vist i Hatha yoga på begynder niveau. 
Holdet koster 450,- for hele sæsonen, 
- og hvis I har betalt familiekon  ngent 
er du dækket.  
 
Medbring: et tæppe, tøj at bevæge 
dig i og evt. en yogamå  e.
 Vi har sta  g plads  l fl ere, så duk 
endelig op og prøv om det er noget 
for dig.
 
Med venlig hilsen
 
     Lene Wiehe

Yoga e  er pu  e  dYoga e  er pu  e  d      
Hver mandag fr a 20.15 i skolens gymnastiksal



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

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

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

Egebjerg Bogby & bosætning
Helle Vibeke Petersen
tlf. 42 80 69 30     
Hellespunken@gmail.com

 

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 

Kunst projekt
Nanna Foss
tlf. 26 66 34 14
kontakt@nannafoss.dk

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

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

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 kon-
tak  nforma  oner på 
tovholderne.

Får du lyst  l at give et økonomisk bidrag 
 l bylaugsarbejdet er kontonummeret her: 

reg.nr. 0537 konto nr. 549762



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

Kløvers  er
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
Egebladet@egebjerglandsbyvirksomhed.dk

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

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

Egebjerg-Event
Charlo  e Jensen
tlf. 42 36 16 90
Zilo  ej@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 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

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.



Deadline for decemberbladet er den 20. november

Velbekomme


