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Lær italiensk i EgebjergLær italiensk i Egebjerg
Italiensk begynder 

Elsker du italiensk, men kan ikke sige no-
get, så kom med på begynderholdet hver 
mandag a  en på Egebjerg skole.

Her kan du lære Italiensk fra bunden. Der 
vil blive lagt vægt på at du lærer at tale og 
udtrykke dig lige fra første gang. Der vil 
blive undervist i gramma  k og konversa-
 on, der undervises e  er Passaparola, 

suppleret med øvelser musik og fi lm

Holdnummer: 13680-1
Første møde: 16-01-2017 17:00
Mødegange: 10
Lek  oner: 30
Pris:  DKK 850,00

Italiensk Øvede 

Elsker du italiensk og kan du lidt i forve-
jen, så kom med på det hyggelige hold 
for øvede, det foregår i Gelstrup hver 
mandag.

Her kan du genopfriske dit italienske eller 
lære sproget på et mere avanceret niveau. 
Der vil blive lagt vægt på at du lærer at 
tale og udtrykke dig lige fra første gang.
Jeg vil undervise e  er  Passaparola, som 
vil blive suppleret med øvelser, og musik 
og fi lm og letlæste bøger for de øvede. 
Der vil blive undervisning i gramma  k og 
konversa  on.

Holdnummer: 13681-1
Første møde: 16-01-2017 14:15
Mødegange: 10
Lek  oner: 30
Pris:  DKK 900,00

Underviser på begge 
hold er cand.mag. i 
italiensk Rie Boberg, 
som har boet 30 år 
i Toscana og skrevet 
bøger om den italien-
ske madkultur

 lmelding hos Odsherred dag- og a  en-
skole på www.odadof.dk



Så er kalenderen ski  et  l 2017 og vi er klar 
med nyt her fra Egebjerg :-)

Vi kan med stolthed sige, at vi igen i år af-
holder vores fantas  ske gra  s arrangement for 
hele familien.

Datoen ligger fast og det bliver lørdag den 10. 
juni, så sørg for at sæ  e et kryds i kalenderen 
allerede nu  ;-)

De sidste 2 år, har vi ha   et rig  gt godt samar-
bejde med Danmark Dejligst og Rasmus Nøhr 
- og derfor er vi rig  g glade for, at Rasmus igen 
i år har meldt sin ankomst  l Egebjerg.

Rig  gt meget bliver lavet om i forhold  l sidste 
år og det betyder bl.a, at vi i år rykker væk fra 
boldbanen og  lbage  l vores fantas  ske plads 
oppe ved kirken :-)

Vi bor jo heldigvis i Odsherred Kommune og 
er der noget de stø  er op om, er det jo lokale 
gode ini  a  ver. 

Så selvom vi ikke blev overraskede, blev vi 
super glade da vi fi k  ldelt hele 15.000 kr fra 
kulturpuljen,  l hjælp  l at få nogle rig  g gode 
bands ud og spille for jer allesammen. 
- Så et kæmpe tak  l Kommunen herfra :-)

Vi har rig  g mange  ng i ærmet i år og I vil 
derfor løbende blive opdateret, om de forskel-
lige  ltag der kommer  l at være :-)

Vi ses d. 10 juni.
Med venlig hilsen alle os i Egebjerg Event ;-)

Lørdag den 10. juni 
på topp en af Egebj erget 

Dejlig sommer-Dejlig sommer-
koncert igen i år koncert igen i år 



Egebj erghalvøen 
har alt i alt fået  
25 fl ere indbygg ere 
i år.
Kommunens nye bosætnings-
konsulent, Nastasja Ernst, har 
givet os disse opmuntrende tal.

Tal for Egebjerg Sogn:
1. januar 2016 – 1462 borgere
1. januar 2017 – 1487 borgere
 
Der er altså samlet set kommet 
25 fl ere beboere  l halvøen. 
- For hele Odsherred er tallet 181.

Vokseværk på Vokseværk på 
halvøenhalvøen

Vi har fundet lidt forskellige 
tal frem om året der gik. 

Man må sige at det er rig  gt 
godt nyt for halvøen. Læs 
med her.

Lidt om de nye
Der er sammenlagt registeret 199 perso-
ner med en indfl ytningsdato i 2016.

De er fordelt sådan :
8 nyfødte borgere
100 borgere fra andre kommuner/lande
91 borgere fra anden adresse i Odsherred 
(kan også være fra anden adresse i Ege-
bjerg Sogn). 

Noget tyder altså på at ca. hver o  ende 
af halvøens beboere fak  sk har ændret 
adresse i året der gik. Mon det skyldes at 
boligmarkedet er begyndt at røre på sig i 
området? Vi krydser fi ngre.

Halvøens aldre 
Den 1. januar 2017 er der 
registeret 1487 borgere. 
Sådan fordeler de sig på 
aldre:
72 borgere – 0-6år
194 borgere – 7-17 år
83 borgere – 18-24 år
393 borgere – 25-50 år
384 borgere – 51-64 år
361 borgere er over 65 
 
 

Tal fr a skolen
Anders skoleleder skriver: Vi er nu 86 børn 
i skolen og 41 børn i børnehaven. Der er 25 
børn meldt  l den kommende børnehave-
klasse, hvilket betyder, at der vil være to 
voksne i klassen  l alle de dejlige børn. 

Vi er i fuld gang med at skabe gode rum 
rundt på skolen, så der bliver malet, købt 
møbler, gardiner og hvad der ellers skal  l 
for, at skabe rum for det gode børneliv. 

E  er sommer bliver vi 100 børn på skolen 
og over 30 børn i børnehaven, så vi glæder 
os  l et godt 2017.



Nyt fra BylaugetNyt fra Bylauget

Generalforsamling 1. marts 
2017  kl.18.30
Som noget nyt starter vi nu med et lille trak-
tement før generalforsamlingen, det vil være 
tapas fra Sidinge Gårdbu  k, så har du lyst  l 
lidt mundgodt og indfl ydelse på frem  den 
på Egebjerghalvøen så mød op! I slutnin-
gen af januar vil der blive omdelt invita  on 
 l generalforsamlingen i samarbejde med 

Kultur- og forsamlingshuset, så HUSK at kigge 
i postkassen! 

På gensyn den 1. marts 2017!

På Bylaugets vegne
Lena Faurschou og Klaus Burrild

 

Bylauget har a  oldt møde d. 17. januar 
2017. - Først sammen med tovholderne og 
dere  er ordinært bylaugsmøde.

Tovholdere 
Hver 2. måned inviteres tovholderne  l møde 
for at orientere bylauget om ak  viteter og 
status. Denne gang havde vi besøg af Maibrit 
Ahasverus, som fortalte om fondsansøg-
ninger, Morten Hylleberg som fortalte om 
cykels  er,  ernvarme, ELV, iværksæ  erhuset, 
fi tness og egebladet. Peter Bendix fortalte 
om idrætsforeningen og 6. klassernes projekt 
vedr. ønsket om en skøjtebane i Nykøbing. 
Nanna Foss fortalte om Fabeldyrene og his-
torierne, der er fernisering fredag den 7 april 
på Egebjerg skole. 

Siden sidst
Økonomi: Helena har lavet et økonomisk overblik, 
og arbejder i øjeblikket på at lave regnskabet færdigt 
 l generalforsamlingen. Vi vedtog at bevilge penge 
 l genoptryk af VisitEgebjerg. Der fi ndes også en 

hjemmeside: www.VisitEgebjerg.dk vi undersøger lige 
nu om den bliver brugt,og hvor meget. Helena har 
beslu  et at stoppe som kassér, e  er at have været 
med fra bylaugets start, så tak for din indsats! Vi skal 
derfor have valgt en ny på generalforsamlingen. 
Vi så et smukt udkast  l “pixi-udgaven” af Egebjerg 
Projektet, som snart kan sendes i trykken! Så det kan 
I glæde jer  l!

Landsbymakeover og lokal-
demokratipuljen
Bylauget deltog med 3 repræsentanter på et møde i 
Arken i Asnæs, her blev vi orienteret om muligheden 
for at søge penge i landsbymakeover, som har fået 
nye kriterier, hvilket vi så vil forsøge. 



Husk Husk 
Lokaldemokra  puljen Lokaldemokra  puljen 
Tilskud til dine gode idéerTilskud til dine gode idéer
Lokaldemokra  udvalgets pulje  l 
ini  a  ver i lokalsamfundene på 
200.000 kroner er åben for ansøg-
ninger frem  l 1. marts 2017. 

Går du rundt med en god idé  l 
gavn for dit lokalsamfund og mang-
ler lige en sum penge for at kunne 
realisere den? Så skal du prøve og 
søge Lokaldemokra  udvalgets Lo-
kaldemokra  pulje, som for  erde år 
i træk nu vil uddele penge  l gavn 
for ini  a  ver i lokalsamfundene. 

Du kan søge om stø  e  l ak  -
viteter i lokalsamfundene  l gavn 
for andre, og det er både forenin-
ger, lokalsamfund og enkeltper-
soner, som kan søge om stø  e fra 
puljen. 

Ved uddeling fra puljen bliver der lagt 
vægt på, at ansøgeren udfører frivilligt 
arbejde i forbindelse med realiserin-
gen af projektet. Der kan ikke søges 
om  lskud  l køb af fast ejendom eller 
selvstændig virksomhed.

Ansøgning skal s  les  l Paya Hauch 
Fenger på pahfe@odsherred.dk med en 
beskrivelse af, hvem ansøgeren er, even-
tuelt cvr-nummer, hvad projektet går ud 
på og hvem, der får glæde af det samt 
budget og hvor meget, I søger i  lskud 
og eventuel medfi nansiering.

Ansøgningerne bliver behandlet på 
Lokaldemokra  ets møde 20. marts, og 
vil blive afsløret på e  erfølgende dialog-
møde samme dato og  l ansøgerne pr. 
mail e  erfølgende.

Du kan læse mere om Lokaldemokra  puljen på:
www.odsherred.dk/borger/kultur-og-fri  d/  lskud-
og-pujler/lokaldemokra  pulje.

Tidligere år er der givet  lskud  l blandt andet:
Egebjerg og Omegns Bylaug: Strategiplan for Egebjerghalvøen
Vig- frem  dens familieby: Torvehal på Peterspladsen
Asnæs Skaterpark                                                                       
Ny  ehaver for fl ygtninge                                   
Ulvsborgens historiske værksted: Familiefår 
Højby Lokalråd: Amfi teater og fl ydescene
Nr. Asmindrup: Infotavler
Kunststa  on Hørve - Gavlmaleri
Asnæs skjulte ska  e - Kulturs  
Høve Bylaug - Mo  onspark
Herrestrup In  a  vforening - Æbleplantage
Udvikling Nykøbing - Historiske plancher
4540 Fårevejle - Lamme  ordsløbet
Højby Lokalråd - Informa  onscenter Højby Sø
Skaterne i Nykøbing - Skaterpark



På Egebjerghalvøen har vi gode erfaringer med Lands-
bymakeover. Egebjerg landsby har deltaget 2 gange og 
Hølkerup har været med 1 gang.

Hver gang har projekterne bidraget  l mere fællesskab og 
en bedre by.

Deadline er sådan set overskredet, men vi har fra pålidelig 
kilde hørt, at den nu er rykket  l den 20. februar. 

Måske er det  d for Strandhusene? ...Eller Sidinge? Tal med 
dine naboer, hvis du har en idé og skynd jer at sende ind.

Landsbymakeover 2017

Nu kan du og dine naboer  lmelde jeres vej, 
kvarter, landsby, sommerhusområde eller 
gadekryds  l Landsbymakeover. 5 “landsbyer” 
får 25.000. Én vinder kagekonkurrencen og får 
5.000 oveni. Dem, der gør det bedst konkur-
rerer om 50.000 kr. 

... og husk også... og husk også
Landsby makeover 2017Landsby makeover 2017
Et godt fælles  projektEt godt fælles  projekt

Du kan fi nde ansøgningsskemaet her:
h  p://www.odsherred.dk/borger/kultur-og-
fri  d/lokaldemokra  /landsbymakeover-2017



I cykels  gruppen glæder vi os hver gang 
vi tager turen mod Nykøbing for  den.

Her kan man se arbejdet med den nye 
cykels   der skrider frem. 

En smuk tur, midt mellem vand og skov 
og i sikkerhed for den tunge trafi k. 

Her er lidt fotos af arbejdet.

Venlig hilsen 
Cykels  gruppen

Cykels  billederCykels  billeder



Kender I nogle børn der er interesserede i 
at lære at spille tennis?

Gennem de sidste sæsoner har fl ere børn 
fra Egebjerg Børnehave og skole kontak-
tet Gudmundur og mig, når vi har spillet 
tennis på banerne mellem legepladsen 
og fodboldbanen. Vi har o  est spillet om 
formiddagen. 

De har sagt, at de også rig  g gerne vil 
spille tennis, men har ikke lige kunnet 
fi nde ud af, hvordan de kan komme i gang.

Nu den 3. februar er der generalforsam-
ling i Egebjerg Tennisklub, og jeg har i 
dag talt med vor kasserer Peter Hagelund 
om, at det måske kunne være en god ide 
at drø  e, hvordan vi kunne starte en lille 
tennisskole for børn. Måske  l at begynde 
med bare en  me om ugen. 

Klubben har juniorketchere, som man vil 
kunne låne, og undervisningen vil blive 
varetaget af frivillige seniorer, blandt 
andre Gudmundur Magnusson og mig selv 
og vil ikke koste noget. 

Tennisskole for børn?Tennisskole for børn?
Man vil kun skulle betale 125 kr. for en hel sæ-
son  l klubben, så dyrt kan man ikke kalde det. 
Men sjovt er det:-) Og man får så også en nøgle 
 l banerne, så man selv kan gå ned og spille 

med klubvennerne, når man er klar  l det.

Vi vil gerne fi nde ud af om der er nogen grund 
 l at gå videre med ideen og beder derfor jer, 

som måske har interesserede børn, i at kontakte 
bestyrelsen, v. Peter Hagelund og Leif Jensen, 
eller mig snarest muligt.

Man kan eventuelt også bare skrive på væggen i 
Egebjerg Tennisklub her på  .
Mit telefonnummer er 21 66 68 81.
I er rig  g velkomne  l sjov boldleg med os på 
det røde grus.

     Venlig hilsen
     Lisa Von Schmalensee Magnússon



I Egebj erg skoles  billedkunstlokaleI Egebj erg skoles  billedkunstlokale
Børnenes billedskoleBørnenes billedskole

Du vil blive undervist i grundlæggende 
farvelære, teknikker og kunstretninger. Du 
får kendskab  l for eksempel Akrylmaling, 
akvarel, grafi k, skulptur og blandform.

Underviser er Ziggie Jensen her 
fra Egebjerg, der er kunstner og 
kunstpædagog.

Odsherreds billedskole opre  er nu to hold i Egebjerg.  

Hold 2 er for børn mellem 6 og 11 år og ligger onsdage 
kl.14.15-16.15. Det starter op den 22. februar.

Hold 4 er for børn mellem 11 og 14 og ligger torsdage 
15.15-17.15. Første gang den 23. februar.

Prisen er 500,- for 10 undervisningsgange 
Tilmelding sker via Odsherred musikskoles 
hjemmeside www.odsherredmusikskole.dk



KyndelmisseKyndelmisse
Familievenlig andagt med lysvandring og supp e
Søndag den 5. februar kl.17. i Egebj erg Kirke

Velkommen  l kyndelmisse i Egebjerg 
kirke.

Vi mødes i kirken, og holder en lille
lysandagt. Dere  er går vi en kort lys-
vandring ned af bakken, igennem vores 
lille by og  lbage  l konfi rmandstuen, 
hvor vi får en god por  on varm suppe.

Alle, både store og små er meget 
velkomne! 

Kyndelmisse markerer, at halvdelen af 
vinterhalvåret mellem den 1. november 
og den 1. maj er gået.

Kirkeligt set er det dagen for Marias 
renselse, hvor hun tog den 40 dage 
gamle Jesus med i det jødiske tempel og 
han blev kaldt ”et lys  l åbenbaring for 
hedninge”. 

Vi ses. 

Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke



Så er der  FaFastestelavlavnn
Søndag den 26. februar kl.10 i Kirken og Forsamlingshuset 

Velkommen  l Forsamlingshuset 
og Kirkens fælles fastelavnsfest.

Festen begynder i kirken kl.10.00 
med fastelavnsgudstjeneste, hvor 
vi håber mange kommer udklædte 
i kirken. 

Bage  er fortsæ  er festen i for-
samlingshuset med mange ”løjer” 
og hvor ka  en selvfølgelig skal 
slås af tønden. 

Vi håber at veterantraktorklubben 
deltager igen i år.

Venlig hilsen 
Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus
 & Egebjerg Kirke



Sanga  enSanga  en
Vi sørger for pianist, kaff e og 
sangbøger. Resten skaber vi i 
fællesskab.

Tirsdag den 21. februar kl.19.30 i konfi rmandstuenTirsdag den 21. februar kl.19.30 i konfi rmandstuen
Vi er blevet helt vilde med 
sanga  ner og følger derfor op 
på e  erårets gode oplevelser 
med fællessang.

Vi glæder os  l at se jer.
Venlig hilsen 
    

Vi hylder vores store og rige 
sangskat med at synge frit fra 
bladet – både fra Højskolesang-
bogen, Salmebogen
og andet e  er frit valg.



DDanmarkskortet anmarkskortet 
-før og nu-før og nu      

Det foregår i caféen i Ods-
herreds nye teaterlokaler 
midt på Algade (no. 36) i 
Nykøbing SJ. – så der er let 
adgang med både bus og tog, 
hvis du kommer langvejs fra.  

Det er den 2. februar 2017 
klokken 19. Bille  er købes 
på Bille  o h  ps://bille  o.
dk/da/events/foredrag-med-
michael-ejstrup-over-temaet-
danmarkskortet,  pris for 
medlemmer 65 kr. og for ikke 
medlemmer 95 kr. Der bliver 
mulighed for at købe kaff e/
kage, øl/vin og vand

    Venlig hilsen 
    Rie Boberg og 
    Slowfood 
    Odsherred
  

Kom  l underholdende 
foredrag med Michael Ejstrup 
med temaet ”Danmarkskortet 
før og nu”                   

Du kender ham fra tv og radio, 
når talen kommer på dialekter 
og det danske sprog i alle dets 
afskygninger. 

Men sproget afspejler 
også lokale kulturforskelle, 
madtradi  oner og poli  ske 
holdninger. Michael Ejstrup 
er sprog/dialek  orsker og 
kan selv tale næsten alle de 
danske dialekter. 

Han er en underholdende 
foredragsholder og man går 
klogere, beriget og fyldt med 
nye vinkler og mild la  er fra 
hans foredrag. 

Torsdag den 2. februar kl. 19. 
i Odsherr ed teater



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 
maibrit09@outlook.dk

Kløvers  er
Sander Blohm
tlf. 22 44 85 83
sander.blohm@hotmail.com

Egebjerg Nærvarme
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.

Demokrateket
Me  e Mathiasen
tlf. 59 66 50 10 
metma@odsherred.dk



Deadline for 

aprilbladet er den 20. marts.

Martsbladet udkommer 

ikke grundet barsel ;-)

Godt Godt 
NytårNytår


