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Status på Status på Egebjerg NærvarmeEgebjerg Nærvarme

Status på Nærvarmen er at der 
planlægges, indhentes  lbud og 
laves registreringer hos de enkelte 
andelshavere. 

Med andre ord, vil alle der er 
 lmeldt nærvarmen, få besøg 

indenfor de næste par uger, 
(hvis ikke I allerede har ha   besøg), 
for at få kortlagt, hvor s  kledning-
erne skal graves ind, unit placeres 
mm. 

Bestyrelsen i nærvarmen laver ar-
bejdet i tæt samarbejde med Cowi, 
som er vores rådgiver. 

Selve gravearbejdet samt etable-
ring af varmecentralen mm. går 
igang  l foråret.

Nærvarmen har fået en fane på 
www.egebjergonline.com. Her vil 
vi løbende lægge relevant infor-
ma  on. 

Har du spørgsmål  l nærvarmen 
eller vil du gerne se den unit der 
skal sidde i dit hus hvis du skal 
have  ernvarme, så henvend 
dig  l bestyrelsen eller kig forbi 
Iværksæ  erhuset, hvor vi har en 
unit stående. 

Hvis du ønsker at  lmelde dig 
nærvarmen skal du også kontakte 
bestyrelsen. 

Venlig hilsen
Egebjerg Nærvarme a.m.b.a.



Kære alle
Af prak  ske årsager a  oldes der ikke 
generalforsamling den 28. november 
som  dligere varslet. 

I stedet mødes alle der kan og har 
interesse i Egebjergprojektet for en 
åben drø  else om det videre forløb, 
herunder hvordan vi bedst organi-
serer arbejdet! 

Borgermøde IIIBorgermøde III
Tirsdag den 28. november  kl.19. i forsamlingshuset 

Dette er en udviklingsplan for 

Egebjerg-halvøen. Læs om alle 

de indsatsområder der er igang 

for at gøre vores egn til et bedre 

sted at bo, leve og arbejde.

TIL ALLE HUSSTANDE PÅ EGEBJERG-HALVØEN

Vi mødes den 28. november kl. 19. i 
Bondestuen i Forsamlingshuset.”

Venlig hilsen 
Arbejdsgruppen bag Projektet. 



LuciagudstjenesteLuciagudstjeneste
Søndag den 10. dec ember kl.16. i Egebj erg Kirke

Børne- og familiegudstjeneste 
– oplev børnene der som små engle 
bærer lyset ind fra mørket og synger 
Santa Lucia sangen – og bliv smi  et af 
den koncentrerede julestemning.



Program
kl. 17. Juletræet foran 
Forsamlingshuset 
tændes.

ca. 17.30 Forsamlings-
huset åbnes.

ca. kl. 18. spisning 

Der arbejdes på et 
underholdende indslag 
for børnene.

Så er det  d  l juletræstænding ved Forsamlings-
huset.

Igen i år er det fi nalen på et længere forløb i 
børnehave og skole, hvor der er blevet  ernet 
aff ald i hele byen og pyntet op  l jul.

E  er træet er tændt slu  er Brugsen, Forsam-
lingshuset, og Tove op om arrangementet med en 
julefrokost for alle, der har lyst  l at deltage.

Vi glæder os.
Venlig hilsen

Fredag den 1. dec ember kl. 17. 

Egebjerg skole og 
Børnehave

Egebjerg Kultur- 
og Forsamlingshus

Billett  er

Senes t søndag den 26. nov.

Pris for Toves julefrokost:  

40,- kr. børn  og 50,- kr. voksne

Bille  er sælges i Dagli’ Brugsen.

Der kan IKKE købes bille  er 

på selve dagen. 

Bille  er skal forevises.



Vi kickstarter i år julen i samarbejde med 
Egebjergkoret. 

Der bliver julehygge i konfi rmandstuen med 
julebag, gløgg, fællessang omkring klaveret og 
musikalske godbidder opført af Egebjergkoret.

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

Torsdag den 14. dec . kl. 19.
 i konfi rmandstuen

Julesanga  enJulesanga  en



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.



Julefes t i Julefes t i børnehave, børnehave, 
skole  og SFOskole  og SFO
Onsdag den 6. december 
kl. 15.-17.30 på skolen
Vi glæder os  l at se børn og 
forældre  l vores tradi  onsrige 
julefest. 

Kl. 15 – 17. julehygger vi på lille-
skolen med alt hvad der hører  l.

kl.17. gå vi i gymnas  ksalen og 
hører Egebjergs verdensberømte 
Nissekor.

Husk nissehuen og giv humøret et 
drys kanel.

Vi ses. Venlig hilsen
Børnehave, Skole og SFO



MøllekorsandagtMøllekorsandagt
Søndag den 3. dec ember kl.16.Søndag den 3. dec ember kl.16.

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.

Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke



Skolen runder tradi  onen tro året af i 
Egebjerg Kirke, hvor gudstjenesten i år 
bliver et dukketeaterstykke udført af Kjeld 
Hansen, som fortæller om Julens budskab 
gennem ”kamelens historie”.

Tirsdag den 21. dec ember kl 10.15 i Egebj erg Kirke
  Og 13.40 i skolens aula

Juleafslutning for skolen

Vi slu  er skoledagen af med at mødes i 
skolens aula, hvor vi sender børnene på ju-
leferie med et musikalsk optrin fra 0. klasse 
og 1. klasse.

Alle der har  d, er velkomne  l at sæ  e sig 
på kirkebænken kl. 10.15 og være med.
- både forældre og bedsteforældre er 
velkomne i aulaen 13.40

Venlig hilsen Egebjerg skole og kirke



Datastue er fr edag

Den populære datastue på Demokrateket på Egebjerg 
skole holder juleferie. Sidste gang i år er den 13. de-
cember. I det nye år starter vi op igen den 10. januar, 
stadig fra 9.30  l 11. hver fredag

Venlig hilsen 
Me  e Mathiasen
Odsherreds biblioteker.

 

Jul i datastuen



Lørdag den 3. februar 2017  slår kokken og De Finere Gamle 
Drenge igen gækken løs  l et super mål  d i Forsamlingshuset.

Sæt kryds i kalenderen nu, så bringer vi nærmere 
detaljer i det nye år. 
Venlig hilsen   Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus.

Spisea  en       ....Mmmm 

Tid til at sætt e X

        HVIS DU MANGLER EN 

     GAVE

...kan gavekort  l spisea  enen 

købes hos Torben 



Her er nyt fra Forsamlingshuset, der 
har fundraiset  l den helt store guld-
medalje for at passe på et af byens 
vig  ge huse. Tak for det store arbejde 
 l bestyrelsen som herunder skriver: 

Undskyld vi roder; men vi er endelig i 
gang med den store tagrenovering, så 
forsamlingshuset ser måske en smule 
derangeret ud udefra, mens det store, i 
årevis ønskede, “Projekt Tag” er ved at 
tage form. 

Nyt fra toppen af byen

Tagbeklædningen er taget ned lidt e  er 
lidt, sam  dig med at genopbygningen 
langsomt er blevet udført fra den ene 
ende  l den anden med kra  ige spær og 
plads  l en solid isolering, så det gamle 
hus fremover bedre kan holde varmen. 
Det glæder både huset og vi os  l.

Det betyder også, at det kan være svært 
at fi nde en parkeringsplads og det giver 
lidt gener for trafi kken  l kirken. 

Vi regner med at være færdige omkring 
nytår, så alt kan komme  lbage i den 
vante gænge. Og vi glæder os  l at se jer 
alle sammen defi lere forbi og beundre 
husets nye tag. 

Måske er I heldige, at Torben har kaff e på 
kanden.

Venlig hilsen Bestyrelsen for 
Egebjerg kultur- og Forsamlingshus



Bestyrelsen i forsamlingshuset vil gerne 
sige tak for den store lokale opbakning  l 
det årlige gavebankospil i november. 

126 glade bankospillere var mødt op og 
mange fi k en gevinst med hjem.

Og vi vil gerne beny  e denne lejlighed  l 
også at sige tak  l alle vores sponsorer der 
igen i år havde givet mange fl o  e gevinster. 
De fortjener at blive nævnt. Vi bringer her 
alle navnene nedenfor.

Venlig hilsen Bestyrelsen for 
Egebjerg kultur- og Forsamlingshus

Tak  l sponsorerne

Punkt 1 – Asnæs; Sidinge Gårdbu  k; Mar  n Olsen VVS – Rørvig; Ods. Industrirenova  on, Rørvig; Land og Fri  d – Vig; Vig Planteskole; Klip 73 - Nykøbing Sj.; F24 – Højby; 
Auto-Plus – Højby; Expert  - Nykøbing; Tømrer Holm & Svendsen – Vig; Vig Maskinværksted; Nr. Asmindrup Slagtehus; Entreprenør Niels Jensen – Gelstrup; Kaj Larsen 
VVS - Nykøbing Sj.; Novasol - Vig Lyng; Lestrup Auto; SOS Dansk Autohjælp – Lestrup; Vig Cykelservice - Vig St.; Slagteren – Vig; Jørn’s Farvehandel – Vig; Henning 
Andersen Skilte – Ulkerup; Fotograf Palle Ankerstjerne; TM Trading – Strandhusene; Mar  ns Can  na – Nykøbing; Odsherreds Motorsave – Vig; Vig Fitness og Mo  on 
– Odsherredshallen; Trælasten Stark - Nykøbing Sj.; Murermester Finn Pedersen & Søn – Egebjerg; Bech’s Herremagasin – Asnæs; Dragsholm Sparekasse – Asnæs; Spare-
kassen Sjælland - Nykøbing Sj./Vig; Madame – Vig; Nybolig – Vig; Jysk – Nykøbing; Helsebu  kken - Nykøbing Sj.; Danske Bank - Nykøbing Sj.; Dagli’Brugsen – Egebjerg; 
Kubert’s Fisk - Nykøbing Sj.; Vig Møbelhus; VVS - Smedegården - Nykøbing Sj.; Sans Hårdesign - Nykøbing Sj.; Bog & Idé - Nykøbing Sj.; Salon Retro - Nykøbing Sj.; Ny 
Form - Nykøbing Sj.; Skibshøjgård – Hølkerup; Lestrup Foderstof; Kent Skovgaard – Lestrup; Tømrermester Kasper Ahlgren; Bylauget – Egebjerg; Egebjerg Landsbyvirk-
somhed; Dalsbakkegård - Hølkerup.



Julepynt
Egebjerg Bylaug er gået i samarbejde med Lone 
fra Skolen og Egebjerg Event om at pynte byen 
op på forskellig vis, så glæd jer  l december!

På Bylaugets vegne 
Klaus Burrild og Lena Faurschou

Se desuden vores referat på 
www.egebjergonline.com

Egebj ergfortællinger 
Vi har nu en a  ale med ældste-gruppen på 
skolen, om at lave et interview om måneden 
med en fra Egebjerghalvøen, det er planen at 
begynde med Frank Knudsen på Grønland den 
24. november 2017. 

Interviewet bliver bragt i januarudgaven af 
Egebladet.

Det er så planen at Frank skal give stafe  en 
videre, og at børnene vil skrive en historien, så 
glæd jer!

Egebj ergprojektet 
 Egebjergprojektet: Der har været a  oldt 2 
møder vedr. Egebjergprojektet, som var pænt 
besøgt. Det er vig  gt at alle interesserede 
møder op den 28. november kl. 19.-21. i 
Forsamlingshuset, så vi sammen kan beslu  e 
hvordan vi kommer videre. 

Valgmøder
Vi har a  oldt 2 velbesøgte valgmøder i Forsam-
lingshuset. Der var livlig debat, og god spørge-
lyst. Vi vil her takke de 2 ordstyrere Bente 
Hansen og O  o Klint Nielsen for kyndig styring 
af møderne!

Egebjerg og Omegns Egebjerg og Omegns 
BylaugBylaug

Nyt fr a 

Her er sidste nyt fra Egebjerg og Omegns Bylaugs møder



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



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



Børneandagt,
korsang og spisning

Klatreskulptur Klatreskulptur 
fra  Egebjergfra  Egebjerg

 
Deadline for januarbladet 

er den 20. december


