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Maskefremvisning
Juletræstænding og 
Fællesspisning 

De  e arrangement er 
kulmina  onen på en række 
projekter der er foregået i 
byen...

Børnehavens julepyntning af 
byen, Skolens arbejde med 
geokids og projekt SOLs 
arbejde med at skabe fokus 
på sundhed.

Skolen vil vise sine Geokids 
masker frem
lavet af ler fra området. De 
bliver s  llet midler  digt op 
på pladsen foran kirken.

Fredag den 28. november på topp en af Egebj erget 

Børnehaven har  ernet af-
fald i byen og sat julepynt op 
og slu  er nu projektet med 
at tænde juletræet foran 
forsamlingshuset.

Projekt SOL vil have en 
stand der instruerer i sunde 
julesnacks.

Og så runder vi af med 
at spise en sund middag i 
fællesskab. - og med under-
holdning for børnene.

Vi glæder os  l at se jer.

Venlig hilsen
Arrangørerne

Egebjerg Kultur- 
og Forsamlingshus

Egebjerg 
Børnehave

Adf. Egebjerg

Program

Fra kl. 16. Geokids viser skole-
børnenes maskeintalla  on frem på 
plænen foran kirken.

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

ca. kl. 18. spisning i 
forsamlingshuset.

Læs mere her



Maskefremvisning
Juletræstænding og 
Fællesspisning 

Billett  er 
Kan købes i Dagli’Brugsen 
Egebjerg  l og med søndag 
den 23. november 
Pris 50,- kr. pr. voksen 
og 25,- kr. per barn 

Menu
Vi skal blandt andet have:
Pastasalat
Fuldkornslasagne
Kyllingefi let
Frikadeller
Kartofl er

...og så vil Torben og 
Karsten prøve om deres 
æbleskivepander kan følge 
med og bage æbleskiver  l 
alle. 

Der kan købes øl, vand og 
vin  l meget billige priser. 



Egebjerg skole har fået et anerkendende 
skulderklap; midler fra undervisningsministeri-
et  l at videreudvikle ambi  onen om at blive 
god  l at undervise udendørs.

Egebjerg skole har længe arbejdet med udeun-
dervisning. Udeundervisning er læring der ak-
 verer sanserne og gør det le  ere at huske det 

man har lært. Det er også mudder på støvlerne 
og jord under neglene.

De sidste fem-seks år er der blevet arbejdet 
målre  et på at blive bedre  l at tage den faglige 
undervisning udenfor. - Ikke hele  den, men 
som en ekstra dimension på den undervisning 
der foregår inde i klasserne. 

Der er blevet ansat to lærere med speciale i 
naturfagsundervisning og naturvejledning og 
for et par år siden fi k skolen en mobil udeskole i 
form af en skurvogn, der også udlånes  l andre 
skoler. 

Egebjerg afdelingEgebjerg afdeling
At blive god  l at undervise ude er noget der 
kræver en indsats og der er stadig meget at 
lære. - Derfor er det et skub i en god retning 
at Egebjerg Skole er blandt de 15 demonstra-
 onsskoler, som undervisningsministeriet har 

udvalgt  l at være foregangsskoler indenfor 
udeundervisning. 

Der er sat 10,5 mio kr af  l projektet med de 
15 skoler. Formålet er at få skabt en praksisnær 
og anderledes undervisning, som også lever 
op  l folkeskolereformens formål om at føre 
virkeligheden ind i skolerne. 

De første 15 demonstra  onsskoler får et 
materiale, der samler den vig  gste viden og 
li  eratur, gode eksempler, hjælp  l at komme 
i gang og hjælp  l afdækning af, hvordan loka-
lområdet kan inddrages m.v. 

Som led i udtagelsen som modelskole har sko-
len fået s  llet penge  l rådighed for konsulent-
bistand og supervision, og første seance foregik 
på en kursusdag torsdag inden e  erårsferien. 

Udover torsdagens læringsforløb mødes lærere 
og pædagoger igen med konsulenten 21. okto-
ber for at ”fi nde din indre udeskolelærer eller 
pædagog” samt 2. december, hvor kollegial 
supervision er på dagsordenen. 

I foråret 2015 bliver der a  oldt en udeskole-
konference for de kommende 50 demonstra-
 onsskoler, hvor projektets foreløbige resultater 

fremlægges, og hvor skoler får mulighed for at 
forberede deres arbejde som demonstra  ons-
skole.

Materialet videreudvikles med projektets 
erfaringer  l brug for de yderligere 50 demon-
stra  onsskoler fra skoleåret 2015/16 og vil være 
 lgængeligt for alle skoler på emu.dk. 

eer udnævnt til demonstrationss koler udnævnt til demonstrationss kole

NordskolensNordskolens



Nååh, Be  e stump! Nu skal du vist 
med  l teaterfores  lling.

De store lømler fra ældste gruppe 
har nemlig øvet sig i at spy  e lang-
spyt og lave teaterstykke.

Kl.17.  Kan der købes en sandwich. 
Kl. 18. starter teaterstykket. 
E  er teateret er der café   
med kaff e og kage samt  levende 
musik  l kl. 19.30, - så det er bare 
med at komme!

Kom og se os spille med musklerne.

Venlig hilsen
Nordskolens afdeling Egebjerg

Entre: voksne 10,- og børn 5,-

Egebj erg Skole opførerEgebj erg Skole opfører
Gummi-TarzanGummi-Tarzan

Her ser man ældste grupp e 

spille med musklerne

Den 19. november kl.17. på Egebj erg skole



Ska  ejagten ’Eventyret i Egebjerg’ er arrangeret af 
Katrine Skovgaard Rasmussen. 
     Hun har hjemmesiden 
     www.katrinesska  ejagter.dk, 
     hvor hun deler sin passion for ska  e-
     jagter. Hun har desuden skrevet en bog 
     om ska  ejagter, der udkommer på 
     Forlaget TURBINE i det nye år. 

’Eventyret i Egebjerg’ er en 
del af programmet for 
Egebjerg Læselandsby. 
Læs mere om de fem 
Læselandsbyer i Odsherred her: 
Facebook.com/laeselandsbyer

Eventyret  i Eventyret  i 

EgebjergEgebjerg
Skatt ejagt for hele byen
Skatt ejagt for hele byen

lørdag den 22. november kl.13 på skolen
lørdag den 22. november kl.13 på skolen

Hvad er et eventyr? Skal det al  d 
begynde med ’der var engang’? Og 
hvad med den onde heks? Er der 
nogen, der ved, hvorfor hun er ble-
vet ond? Find svaret på alle jeres 
eventyrspørgsmål under jagten på 
den (måske) lykkelige slutning. 

I bliver sendt ud på forskellige 
poster, hvor I blandt andet skal 
fi nde ud af, hvordan Lommestenen 
passer ind i netop jeres eventyr, 
hvilket tal der er centralt i historien 
og hvordan det hele skal ende. 

Saml et hold af eventyrere og mød op 
på Egebjerg Skole (i aulaen) lørdag d. 
22. november mellem 13 og 15. Alle 
hold, der gennemfører deres even-
tyr, er med i lodtrækningen om en 
vaskeægte eventyrbog. 

Alle aldre og holdstørrelser er 
velkomne!
Dagli’ Brugsen Egebjerg sponsorerer 
lidt eventyrlig hygge  l deltagerne.
 
Besøg de forskellige poster i jagten på 
at digte jeres eget eventyr
 



Venlig hilsen 
Helle Vibeke Petersen
og Egebjerg læselandsby
tlf. 33 22 86 58     
Hellespunken@gmail.com

Egebjergs bedste bogEgebjergs bedste bog
Tak for forslag  l bøger. Vi har ha   
svært ved at vælge, så konkurrencen er 
blevet anderledes end først beskrevet.

Nu er der to kategorier, børne- og 
ungdomsbøger og voksenli  eratur. Det 
vil sige, at der inden for hver kategori 
trækkes lod om et gavekort  l Bog og 
Ide på 500 kroner.

Husk endelig at melde antal  tler I 
læser  l hellespunken@gmail.com, så 
læsebarometeret kan ryge i vejret.

Vi håber, I får nogle frydefulde læses-
tunder, store som små.

Med venlig hilsen,
     Helle vibeke Petersen   
     og juryen for 
     Egebjerg Læselandsby

Inspirationskonkurr ence
Bøgerne vi skal læse fra nu  l 22. februar 2015 er:

i kategorien børne-/ungdomsli  eratur:

Laura Ingalls Wilder: Laurabøgerne (9 bøger i alt)

Astrid Lindgren: ”Ronja Røverda  er”

Philip Pullman: Nordlystrilogien 
”Det gyldne kompas”, ”Skyggernes kniv” og ”Ravkikkerten”

John Green: ”En fl ænge i himlen”

Af voksenbøger har vi valgt:

Tomas Espedal: ”Gå. Eller kunsten at leve et vildt og poe  sk liv”

Frederik Backman: ”En mand der hedder Ove”

John Steinbeck: ”De himmelske græsgange” og ”Den lange dal”

Haruki Murakami: ”Trækopfuglens krønike”



Slow Food Odsherred har inviteret Jens 
Breinholt Schou  l at komme og lave et 
kursus i pølsemageri. 

Vi mødes på Skolen i Egebjerg lørdag den 
22. november fra klokken 10-15, hvor Jens 
vil indføre os i de grundliggende teknikker 
 l at frems  lle forskellige typer pølser, som 

spegepølser, frankfurter og salsiccia m.m.

Det er meningen, at vi selv skal have 
fi ngrene i farsen. Vi har skaff et en gris 
af Gammel dansk Landrace, nænsomt 
opdræ  et i Sønderjylland hos Bente, hvor 
den har gået frit det sidste år sammen med 
sine 3 søskende og fået en vægt på over 
100 kilo. 

PølsemagerkursusPølsemagerkursus
Lørdag den 22. november fr a10-15 på Egebj erg Skole

Det bliver muligt at købe kød fra 
denne gris  l at lave pølser af, men du er 
også velkommen  l at medbring dit eget 
kød. (Prisen bliver omkring 55 kr. kiloet). 

Har du din egen maskine  l at hakke kødet 
med, evt. med pølsehorn, så medbring 
den. Vi sørger for opskri  er, forskellige 
typer tarme og de mest almindelige kryd-
derier. 

Desuden skal du medbringe forklæde, 
spækbræt, skarp kniv, beholdere  l fær-
dige pølser, evt. gummihandsker.

Jens Breinholt Schou har skrevet bogen 
”Pølsemageri” og arbejder pt. på en bog 
om spegemad og charcuteri i Skandina-
vien.

Pris 125 kr. for medlemmer og 175 kr. for 
ikke medlemmer + gebyr – i deltagerprisen 
er inkluderet en let frokost: pølsemadder 
fra forskellige lande �, tarme og krydderier, 
men ikke kød eller drikkevarer, som kan 
købes ved siden af.

Skolen i Egebjerg, Egebjerg Hovedgade 30, 
4500 Nykøbing Sjælland, den 22. nov. kl. 
10-15. Tilmelding nødvendig, begrænsede 
pladser på h  ps://bille  o.dk/da/events/
kursus-i-poelsemageri/  ckets inden den 
20. nov kl.12

Venlig hilsen 
     Rie Boberg
     og slowfood Odsherred



Find bogstaver i skovbunden
Regn med kastanjer
Spring højdes pring over træstammen

Skoven er det bedste klasseværelse med 
masser af plads og de bedste muligheder 
for at lære. 

Nordskolen afdeling Egebjerg laver 
Udeskole som en vig  g del af den daglige 
undervisning. Vi har erfaring for, at 
Udeskole giver en bredere forståelse og 
supplerer undervisningen i klasseværelset 
rig  g godt. 

Tirsdag d. 18 november kl. 9.30 – 12.00 
vil vi gerne vise, hvordan vores Udeskole 
er, derfor inviterer vi skolegrupperne fra 
skovins  tu  onerne  l Udeskoledag i Grøn-
nehave skov. 

Udeskole i skoven
– Forældre er meget velkomne  l at 
komme og være med.
Yngste gruppe fra Egebjerg (1. og 2. 
klasse), er sammen med deres lærere, 
værter for denne anderledes skole og 
børnehave -dag.

Vi håber det bliver en super dag med in-
spira  on  l, hvordan man også kan lære at 
læse, skrive og regne.

Vi ses i skoven
Nordskolen afdeling Egebjerg

Tirsdag den 18. november 9.30-12.Tirsdag den 18. november 9.30-12.



Møde om fi berne   lbud?Møde om fi berne   lbud?
SEAS-NVE Fibernet 50/50 Mbit/s. forbind-
else - Danmarks bedste !

Med ovennævnte mo  o ønsker Jens Tang, 
projektkoordinator i Fibia  et selskab under 
SEAS-NVE A.m.b.a. - Danmarks største 
fi bernet udbyder - at undersøge  inter-
essen blandt beboere og virksomheder i 
området  4500 Nyk. Sj., sydøstlige del + 
Lestrup, Abildøre,  Egebjerg, Sidinge  4560 
Vig,  4572 Nr. Asmindrup og 4573 Højby  
- for  lslutning  l internet opkobling via 
fi bernet.

- endda  l meget lave priser for bredbånd 
med TV og Skype samt fastnet telefoni 
i DK. Ved  lstrækkelig stor  lslutning vil 
opre  else af fi bernet-udlægning  beløbe 
sig  l 500 - 800 kr.pr. husstand.
 
Yderligere oplysninger, herunder priser 
mv. kan fi ndes på  SEAS-NVE’s hjemmeside  
www.seas-nve.dk/bredbaandsfakta

Er der mon stemning for et 

 
Hvis nogen af jer ønsker at fremme fi ber-
net i ovennævnte områder, har I mulighed 
for at deltage i et møde med Jens Tang  fra 
Fibia / SEAS-NVE i nær frem  d,  så mail 
 l mig på info@nordpack.dk  eller  l Jens 

Tang -  jta@fi bia.dk
 

Med venlig hilsen
Flemming Overgaard
Tlf.:  40 11 68 00  eller 59 91 13 68 



     
Den 2. oktober gik Egebjerg 
Interna  onal konkurs. Fabrikkens 
ak  ver er blevet opkøbt af ACO 
Funki, en jysk producent af 
svineinventar. Desværre tyder alt 
på at hele produk  onen rykkes  l 
Jylland. 

Egebjerg og Omegns Bylaug vil 
gerne beny  e lejligheden  l at 
sige tak for godt samarbejde. 
Fabrikken vil helt sikkert blive 
savnet i lokalområdet.

     Venlig hilsen 
     Morten Hylleberg og 
     Egebjerg  og Omegns
      Bylaug

Egebjerg Interna  onal Egebjerg Interna  onal 
KonkursKonkurs



  Kom og vær med tilKom og vær med til

GavebankospilGavebankospil

Drikkevarer, kaff e og kage 
sælges  l rimelige priser

Vi glæder os  l at se jer. 

Venlig hilsen 
Egebjerg Kultur- og For-
samlingshus bestyrelse

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

Der vil være mindst 50 gevin-
ster samt forskellige småspil 
som Super og 21
 
Støt op om forsamlingshuset 
og vær med i spillene om de 
mange fl o  e gevinster 
– tag familie, venner og 
bekendte med  l en hyggelig 
bankoa  en

I Egebj erg Kultur- og Forsamlingshus 

tirsdag den 11. november kl. 19.



...Glæd dig  l...Glæd dig  l
Særnummer om det  nye 
IT- og iværksætt erhusIT- og iværksætt erhus Udkommer snart



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.

Velkoms  eam for  lfl y  ere 
Lena Faurschou
tlf. 42 40 87 47 
steen-lena@paradis.dk

Egebjerg Landsby Virksomhed
Erling Skaale 
tlf. 53 68 70 29     
erling@skaale.dk

Egebjerg Bogby & bosætning
Helle Vibeke Petersen
tlf. 33 22 86 58     
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 

Egebjergfesten
Posten er ledig
Er det mon noget for dig?

 

Salgsvogn
Je  e Aalling
tlf. 59 32 82 06
sidinge@sidinge.dk

Egebjergkalender og hjemmeside
Lars Levin Andersen 
tlf. 33 22 86 58     
larslevinandersen@gmail.com

Cafe og 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. 0517 konto nr. 248321

??



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

Kløvers  er
Jørgen Stoltz
tlf. 20 48 89 16 
silvadanica@msn.com 

Egebjerg og Omegns Bylaug
Morten Lerstrup Hylleberg 
tlf. 299 399 30
morten@hylleberg.info

Egebladet 
Hanne Lerstrup Pedersen
tlf. 21 49 72 69
Egebladet@egebjergonline.dk

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

Branding og Turismeudvikl.
Jane Bodholdt Svendsen
tlf. 23 66 12 45
jane.svendsen@privat.dk

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

Egebjerg Idrætsforening
Louise Bendixen
tlf. 22 56 10 72    
louisebendixen@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

Energilegeplads
Lars Levin Andersen 
tlf. 33 22 86 58     
larslevinandersen@gmail.com

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.

Energilegepladsen er et kommunalt projekt i 
samarbejde med Egebjerg skole.



- Nu er vi oppe på 410 emailadresser- Nu er vi oppe på 410 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for decemberbernummeret er den 20. november


