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Det lykkedes!!Det lykkedes!!
-Fibernet  på vej til Egebj erghalvøen

E  er en meget spændende slutspurt, står 
det nu klart at 363 af Egebjerghalvøens 
husstande har  lmeldt sig det kommende 
fi bernet. Fibia havde et mindstekrav på 312, 
så kravet er opfyldt med god margin.

Nu venter vi bare på nyheder om hvor og 
hvornår gravearbejdet begynder.

Tak  l alle, der har været med  l at få ne  et 
i ne  et. Især gruppen for bedre bredbånd 
på Egebjerghalvøen.



Program

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

17.30 Forsamlingshuset åbnes

kl. 18. spisning i Forsamlings-
huset. Derudover arbejdes der 
på et underholdende indslag.

Billett  er 

Pris for fællesspisning :  
35 kr. børn 
55 kr. voksne
Bille  er sælges i Daglig 
Brugsen frem  l mandag 
den 26. november.

Der kan IKKE købes bille  er 
i Forsamlingshuset på selve 
dagen. 
Bille  er skal forevises.

Juletræstænding Juletræstænding 
og fællesspisningog fællesspisning  

Menu

Flæskesteg 
Brune Kartofl er
Hvide kartofl er og brun sovs
Rødkål
og en god salat.

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

Fredag den 30. november.

Billett

Kom og hør :
Forsamlingshuset  har 
fået  lyddæmpet  loft  et  

I kulisserne arbejdes der på højtryk med at få al  ng klar 
 l årets juletræstænding. Det er som al  d et samarbejde 

mellem fl ere af byens ins  tu  oner. - og i år får det hele et 
lille tvist.



Her er nogle stemnings-
billeder fra en dejlig ten-
nissæson, hvor vejret har 
været en perfekt “med-
spiller”.

Hver onsdag i gennem 
sommeren har Lisa og 
Gudmundur ha   nogle 
dejlige og ivrige børn  l 
træning og leg på banerne. 
Der er blevet trænet, øvet 
slag og spillet.

Tennisskolen 2018 er slutTennisskolen 2018 er slut
I september blev det også 
 l en lille afslutning med 

kage og sodavand. Tusinde 
TAK  l Lisa og Gudmundur 
for jeres posi  ve og ener-
giske indsats.

På bestyrelsens vegne
Kate Hagelund

NB: Banerne er åbne for 
spil endnu - men så snart 
vejret ikke  llader spil på 
banerne længere, så vil 
ne  ene blive taget ned og 
banerne lukket.



Menighedsrådformand, Per Kragh, der er 
pensioneret leder i poli  et. -Og som nu 
slår sine folder i byrådet, fortæller om sine 
mange oplevelser i etaten.

Vi mødes  l en kort gudstjeneste og går 
dere  er i konfi rmandstuen, hvor vi over 
en kop kaff e hører hvad Per har på hjerte.

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

Søndag den 18. november kl.14. i Egebj erg Kirke

SøndagscafeSøndagscafe  med Per Kraghmed Per Kragh



Gudstjeneste Gudstjeneste 
med Møllekoretmed Møllekoret
Søndag den 2. dec ember kl.16. i Egebj erg Kirke

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

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

Alle er velkomne  l en dejlig gudstjeneste.

 Venlig hilsen Egebjerg Kirke



Velkomstmøde
Maria Sørensen deltog i kommunens velkomst-
møde som vores repræsentant, der mødte 4 
glade ny  lfl y  ere op, som Maria fortalte om 
bl.a. Egebladet, skolen, Egebjergonline og hvad 
vi ellers har af  lbud. 

Fabeldyrene 
Lisbeth Ulrich Hansen og Lene Hagstrøm 
Andersen er ved at få samling på fabeldyrene 
og de arbejder på at de kommer op at stå e  er 
e  erårsferien. 

På Bylaugets vegne
Lena Faurschou og 
Klaus Burrild

Egebj erg online
Vi er blevet enige om at sle  e kalenderen, da 
den ikke bruges, og de forsøg vi har gjort er ikke 
lykkedes.

Drikkevand
Vi er i øjeblikket opmærksomme på nødv-
endigheden af at følge med i vores drikkevand-
skvalitet, og Susan Baca har fundet dokumenter 
frem. Vi vil arbejde videre med sagen, og under-
søge mulighederne for at sikre godt vand  l os 
alle,  l gavn os og vores e  erkommere.

8b -kunst i brug 
-Havde en god recep  on med mange besø-
gende, og der arbejdes ihærdigt videre for at 
komme helt i mål. 

Egebjerg og Omegns Egebjerg og Omegns 
BylaugBylaug

Nyt fr a 



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, bredbånd, Visitegebjerg
Lena Faurschou
tlf. 53 87 87 47 
egebjergbylaug@gmail.com

Velkomstgruppe
Maria Sørensen
tlf. 50 99 07 23
mrs.mariakps@gmail.com 

Kunst i Købmandsgården
Pia Heike Johansen
tlf. 28 93 86 14 
Piaj@sam.sdu.dk

Egebjerg Bogby
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 

Bosætning
oekosamfundet.egeskoven@gmail.com
www.egebjergonline.com/bosaetning

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

EgebjergProjektet
v. Egebjerg og Omegns Bylaug
egebjergbylaug@gmail.com

Egebjerg-Event
Anja Hornebo Jensen
tlf. 28 40 05 64
egebjergevent@gmail.com 

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. 29 39 49 60
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.

Bylaugets kontonummer er: 
reg.nr. 0537 konto nr. 549762



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
Charlo  e Jensen
42 36 16 90
zilo  e@hotmail.com

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 &Nærvarmen
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



Cirkuse  ermiddagCirkuse  ermiddag

Deadline for 
december-bladet er 
den 20. november


