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Brev fra skolens afdelingsråd

 Kære alle forældre.

	 Byrådet	har	stillet	
	 forslag	til	ændringer	af	
			den	eksisterende	skolestruktur.

Afdeling	Højby	ønsker	ikke	at	
være	en	del	af	Nordskolen,	så	
byrådet	foreslår	derfor	at	bryde	
Nordskolen	op	i	3	nye	skoler	
(daginstitutionerne	er	ikke	nævnt	
i	ændringsforslaget):
•	Nykøbing,	Billes-	&	Grundtvigs-
vej
•	Egebjerg	&	Vig
•	Odden	&	Højby

Men	da	resten	af	Nordskolen	
har	arbejdet	konstruktivt	i	4	år	
for	at	bygge	en	fælles	skole	op	
med	fagligt	samarbejde	og	fælles	
grundlag	for	Nordskolens	dagin-
stitutioner,	er	det	meget	svært	at	
se	meningen	med	at	ville	bryde	
det	op	for	os	alle.	

Konsulentfirmaet	Rambøll	har	
lavet	en	evaluering	af	Nordsko-
len	blandt	elever,	personale	og	
forældre,	og	konklusionerne	
her	viser	klart,	at	det	kun	er	
Højby,	der	ønsker	selvstyre.

Så	for	første	gang	i	skolehisto-
rien	har	Nordskolens	afdelinger	
i	Odden,	Egebjerg	og	Nykøbing	
(begge	afdelinger)	udfærdiget	
et	høringssvar	i	fællesskab;	
et	svar,	der	viser	vores	fælles	
oplevelse,	samhørighed	og	
fælles	tro	på	den	skolestruktur,	
der	har	skabt	en	Nordskole.

Vi	respekterer	Højbys	ønske	
om	at	træde	ud	af	det	hidtidige	
samarbejde	og	ønsker	ikke	at	
denne	udtrædelse	skal	have	
indflydelse	på	sammenholdet	
og	den	skolegang,	som	vi	har	
imellem	Odden,	Egebjerg	og	
Nykøbing.

For	at	understrege	alvoren	
vil	vi	personligt	aflevere	det	
fælles	høringssvar	til	byrådet	
torsdag	d.	22.	november.	Se	
mere	på	næste	side.	
Vi	har	brug	for,	at	I	går	med.	
Sammen	med	jeres	børn.	
På	gensyn!

Bedste hilsner fra

Afdelingsrådene i Egebjerg, 
Nykøbing & Odden

Mød	os	på	facebook:	
Bevar	Nordskolen
&	del	begivenheden:	
demo	-	bevar	samarbejdet	i	
Nordskolen



OPRÅB
Fælles demonstration 
nu på torsdag
Støt	din	daginstitution	og	skole.
Vær	med	til	at	aflevere	det	fælles	hørings-
svar	fra	Nordskolens	afdelinger	Nykøbing,	
Egebjerg	&	Odden

Jo	flere	vi	er	-	børn	og	voksne	
			-	jo	større	genklang

Vi	mødes	torsdag	den	22.	november	
kl.	16.	foran	Lokalkompagniet	på	

hovedgaden	i		Nykøbing.

Derefter	går	vi	samlet	til	Lyngvej	8	og	
afleverer	høringssvaret	kl.	16.30
til	formand	for	Børne-	og	Uddannelses-
udvalget,	Søren	With.
 



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.

Menu

Flæskesteg,	brune	Kartofler,
hvide	kartofler	og	brun	
sovs,	rødkål	og	en	god	salat.

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

Fredag den 30. november.
I kulisserne arbejdes der på højtryk med at få alting klar til årets 
juletræstænding med spisning i forsamlingshuset. 
Det er som altid et samarbejde mellem flere af byens institutioner. 
- og i år får det hele et lille tvist.

Billetter 

Pris	for	fællesspisning	:		
35	kr.	børn	
55	kr.	voksne
Billetter	sælges	i	Daglig	
Brugsen	frem	til	mandag	
den	26.	november.

Der kan IKKE købes billetter 
i Forsamlingshuset på selve 
dagen. 
Billetter skal forevises.

Juletræstænding 
og fællesspisning 

Kom og hør : 
Forsamlingshuset har 

lyddæmpet loftet 



Klimavenlig 

MAD
meget	til	at	fejre	denne	dag	sammen	
med	jer.

Det	er	normalt	nok,	at	man	laver	mad	
til	max	6	personer,	så	er	der	rigeligt	til	
alle.	Vi	sørger	for	at	pynte	op,	at	man	
kan	købe	drikkevarer,	bager	brød	og	
medbringer	smør	og	evt.	fedt.

Der	er	gratis	at	deltage,	men	I	må	
gerne	melde	tilbage	på	
slowfoododsherred@gmail.com	om	I	
kommer,	så	vi	har	et	overblik	over,	hvor	
mange	vi	bliver.
 
Mange hilsner 
Slowfood Odsherred
 

Det	overordnede	mål	for	den	interna-
tionale	græsrodsbevægelse	Slow	Food	
har	i	2018	været	at	fokusere	på	Food	
For	Change,	hvilket	på	dansk	nok	kan	
oversættes	med	klimavenlig	mad.

Det	vil	vi	i	Slow	Food	Sjælland	gerne	
leve	op	til,	så	når	vi	fejrer	Slow	Foods	
32	års	fødselsdag	den	10.	dec.	med	
fælles	spisning	(læs:	julefrokost),	så	
årets	tema	er:	Medbring	en	klimavenlig	
ret.

Som	de	tidligere	år	har	vi	reserveret	
Pakhuset	i	Nykøbing	fra	klokken	17,	og	
vi	spiser	klokken	18.	Det	er	altid	rigtig	
hyggeligt	og	lækkert,	og	vi	glæder	os	

Mandag den 10. december kl.17.30 i Pakhuset

Fakta om klima-mad.
 
Madproduktion	er	den	faktor,	som	
påvirker	verdens	samlede	energiforbrug	
mest!	30-35	%	af	al	menneskeskabt	
CO2		stammer	fra	fødevarer,	og	heraf	
stammer	hele	18-20	%	fra	kød.	Vi	kan	
nedbringe	CO2	udledningen	ved	at	
ændre	vores	vaner:

Vores råd er:
-	spis	mad	lavet	af	friske	råvarer
-	spis	mindre	kød
-	spis	mere	købt	direkte	fra	lokale	produ-
center	hvis	det	er	muligt
-	undgå	forarbejdede	fødevarer
Undgå	madspild:
-	brug	alle	rester
-	tjek	køleskab	og	fryser	inden	du	køber	
ind
 
Sammenholdes	klimabidraget	fra	hen-
holdsvis	oksekød,	lyst	kød	(fisk,	kylling	
og	svinekød)	med	grøntsager,	brød	eller	
gryn,	ser	regnskabet	ud	som	følger:	
1	kg	oksekød		ca.	20	kg	CO2
1	kg	lyst	kød	ca.	4	kg	CO2
1	kg	grøntsager/brød/gryn1	kg	CO2	
-	Køb	kun	det,	du	skal	bruge
-	Køb	ind,	når	du	er	mæt

Bidrag	til	julefrokosten	kunne	være:	Ryd	
op	i	køleskab	og	fryser,	med	gavmilde	
drys	fra	haven...		



Har	du	mon	spottet	Egebjergs	
fabeldyr	rundt	omkring	i	området?	

Fabeldyrsflokken,	som	blev	født	i	et	
samarbejde	mellem	Egebjerg	Skole	
og	Børnehave	samt	forfatter	Nanna	
Foss	og	keramiker	Martin	Nybo,	er	
ved	at	finde	sig	til	rette	på	deres	nye	
bosteder.	

De	har	fået	flotte	infoskilte	med	
sig	som	fortæller	om	projektet	og	
viser	et	samlet	kort	over	flokkens	
medlemmer. 

I	skrivende	stund	er	ti	af	
fabeldyrene	placeret,	og	der	
mangler	kun	to	udflytninger:	
Per	Små-kage	på	Egebjerg	Skole	
og	Ding-Dong	Trasaknok	på	
Sidingedæmningen,	som	inden	for	
meget	kort	tid	vil	være	på	plads.	

Har du mon set nogen af dem?

Fabeldyr på fri fod
Vi	glæder	os	til	at	fabeldyrene	
skal	være	en	del	af	årets	gang	på	
Egebjerghalvøen,	og	håber	at	der	
vil	komme	mange	gode	stunder	ud	
af	deres	møder	med	både	lokale	
og	turister.		

Tusind tak 
til	bl.a.	Lene	Hagstrøm	
Andersen,	Peder	Villem-
oes,	Lisbeth	Ulrich	Hansen,	
Hans	Christians	Faurschou,	
Hanne	Lerstrup	Pedersen	
samt	alle	de	øvrige	hænder	i	
Fabeldyrenes Befrielsesfront 
som	har	hjulpet	fabeldyrene	
ud	i	naturen.	



Du kan læse mere om fabeldyrene på 
www.egebjergonline.com hvor du blandt 
andet kan: 
Høre	skolens	Fabeldyrssang
Se	billeder	fra	projektet
Læse	“Den	Fabelagtige	Bog”	med	vers	og	
fabeldyrsinfo
Finde	et	kort	med	fabeldyrenes	placeringer
Se	en	video	fra	ferniseringen	på	skolen

Vi håber at I vil byde fabeldyrene varmt 
velkommen og passe godt på dem.

Mange eventyrlige hilsener fra
Fabeldyrsteamet

Konkurrence
Vi håber at I vil være med til at holde 
#Egebjergfabeldyr i live:

Møder	du	et	fabeldyr	et	sted	på	Egebjerg-
halvøen?	Så	tag	et	billede	og	læg	det	på	
Instagram	med	hashtagget	#EgebjergFabeldyr	
–	vi	trækker	lod	mellem	de	deltagende	billeder	
i	starten	af	det	nye	år!	

Præmierne	er	mini-fabeldyr	lavet	af	Martin	
Nybo	Ungdomsromanen	LEONIDERNE	af	
Nanna	Foss	inkl.	signering

Find fabeldyrene

NB!	Har	du	vundet	en	bog	eller	en	mini-
skulptur	i	fabeldyrs-crowdfundingen,	som	
du	endnu	ikke	har	fået	hentet?	Kontakt	
Morten	Hylleberg	for	at	få	din	præmie.	



Gudstjeneste 
med Møllekoret
Søndag den 2. december kl.16. i Egebjerg Kirke

Møllekoret	er	traditionen	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	
til	fuldendelsen.

Alle er velkomne til en dejlig gudstjeneste.

 Venlig hilsen Egebjerg Kirke



Kom	om	mærk	lysets	
strålende	kraft,	når	børn	fra	
Egebjerg	Skole	går	Lucia	i	
vores	gode	gamle	kirke.	

Vi	skal	se	børnene	bære	lys	
ind	i	mørket	og	høre	deres	
fine	sang.

Gudstjenesten	er	en	børne-	&	
familiegudstjeneste.

Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke

Søndag 
den 16. december kl.16. 
i Egebjerg Kirke

Lucia     -Gudstjeneste



Velkommen	til	juletoner	og	julehygge	i	
Konfirmandstuen	med	gløgg	&	musikalske	
godbidder	omkring	klaveret	sammen
med	Egebjergkoret.

Alle	er	velkomne

 Venlig hilsen Egebjerg Kirke

Syng julen ind
   med Egebjergkoret
Torsdag den 13. december 
kl. 19. i Egebjerg Kirke



Canto Novo koret
Tirsdag den 18. december kl. 19.30 i Egebjerg Kirke

Canto	Novo	koret	var	i	som-
mer	på	besøg	på	en	meget	
varm	sommerlørdag	i	juni,	og	
koncerten	var	trods	varmen	
meget	velbesøgt.	

Det	var	en	dejlig	koncert	og	
derfor	er	det	en	stor	glæde,	
at	det	er	lykkedes	at	aftale	et	
genbesøg	allerede	i	decem-
ber.

Koret	favner	et	bredt	reper-
toire,	men	naturligvis	vil	der	
være	fokus	på	julens	musik.

Koncerten	varer	en	times	tid.	
Alle	er	velkomne	og	der
er	gratis	adgang.

Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke



Nærvarmenyt
Nu strømmer det varme vand
Varmeværket	har	nu	været	i	drift	siden	
den	8.	august	og	er	nu	ved	at	skulle	
stå	sin	prøve,	da	det	først	er	nu	det	for	
alvor	begynder	at	blive	koldt.

Vi	har	gennem	de	sidste	måneder	lært	
værket	at	kende	og	justeret	diverse	
ting,	så	vi	får	så	optimal	og	arbejdsfri	
en	drift	som	muligt.	Vi	har	stadig	meget	
at	lære,	men	vi	oplever	et	varmeværk,	
der	fungerer	godt	sådan	helt	overord-
net	set.	

Vi	har	forsøgt	os	lidt	frem	med	levering	
af	flis	og	har	indtil	videre	lavet	aftale	
om	at	aftage	flis	fra	træ,	der	ligger	i	Vig.	

Fliskvaliteten	er	afgørende	for	en	opti-
mal	forbrænding	og	drift	af	anlægget,	
så	her	er	de	to	vigtigste	parametre	at	
flisen	er	tør	og	produceret	så	lokalt	
som	muligt	for	at	minimere	transport.

I	skrivende	stund	er	stort	set	alle	units	
monteret.	Nogle	husstande	mangler	dog	at	
koble	sig	til	på	sekundærsiden.

For	at	sikre	os	at	alting	kører	optimalt,	
og	at	målerne	har	de	rigtige	numre	på	de	
rigtige	adresser,	vil	alle	der	er	koblet	på	
varmeværket	få	et	lille	besøg	inden	jul	
(regner	vi	med).	

Her	vil	vi	selvfølgelig	gerne	høre	om	jeres	
oplevelser	med	nærvarmen,	så	vi	kan	blive	
klogere	på,	hvordan	anlægget	kører,	og	om	
der	er	ting	der	skal	optimeres.	

På	vores	rundtur	i	byen	sætter	vi	også	
et	klistermærke	på	jeres	unit	med	vores	
driftstelefonnummer,	som	er	det	I	skal	
kontakte,	hvis	der	er	driftsforstyrrelser.	

Indtil	da	kontakter	I	Peder	Villemoes	eller	
Morten	Hylleberg.	

Venlig hilsen Egebjerg Nærvarme. 



GRO
- Odsherreds grønne råd 

Grønt	Råd	arbejder	for	at	bevare	og	forbedre	
kommunens	natur	og	miljø.	Og	for	at	sikre	
forankring	hos	borgere	og	interessegrupper	i	
lokalsamfundet.	

Grønt	Råd	er	tænketank	for	visioner	og	
projekter	mm.	Rådet	sikrer	dialog	og	sparring	
med	de	lokale	natur-	og	miljøinteresser	og	
udveksler	viden	og	erfaringer.		

Mere	om	GRO	kan	findes	på	kommunens	
websider.	Egebjerg	Bylaug	har	valgt	Susan	
Berry	Baca	som	repræsentant	i	GRO	for	Egeb-
jerg	og	Omegns	bylaug.



Tovholderlisten
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	lette	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	

Cykelstier	og	Kløverstier
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

Grønt	Råd	Odsherred
Susan	Berry	Baca
tlf.	20	64	97	11
susanberrybaca@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,	Iværksætterhus	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 fleste grupper vil gerne	have	flere	med.	
De	vil	også	meget	gerne	høre	om	dine	gode	
ideér	og	tanker.	På	denne	og	næste	side	følger	
de	forskellige	grupper	og	kontaktinformationer	
på	tovholderne.

Laugets	konto:	reg.nr. 0537 konto nr. 549762



Egebjerg	Forsamlingshus
Karl	Otto	Gaarde	Nielsen
tlf.	40	46	85	48
toftagergaard@gmail.com

Fotografiske	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	Pensionistforening
Frede	Hansen
f.hansen2a@gmail.com
tlf.	52	37	82	20

Andre
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
Mette	Mathiasen
tlf.	59	66	50	10	
metma@odsherred.dk

Egebjerg	Idrætsforening
Charlotte	Jensen
42	36	16	90 
zilottej@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

Egebjerg 
på Nettet

Egebjerghalvøen	&Nærvarmen
egebjergonline.com

Turistinformation
visitegebjerg.dk

Kirken
egebjergkirke.dk

Skolen
nordskolen.odsherred.dk

Idrætsforeningen
egebjergif.dk

Iværksætterhuset
itv.odsherred.dk

Kultur-	og	Forsamlingshuset
egebjerg-forsamlingshus.dk



Bladet holder 
juleferie. Deadline for 
febuarnummeret er 

den 20. januar

Nærvarme


