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Åbningsrecep  on
Galleri Zix åbner i Fri og Fro i morgen 
Lørdag den 28. november kl.14.-16.

Fri og Fro får sit første galleri. 
Ziggie Jensen, som har boet i Ods-
herred i 25 år og i Fri og Fro de sidste 
10 år, sælger ud af de sidste 10 års 
billeder/monotypier. Der vil være 
billeder i alle prisklasser, så enhver kan 
købe noget med hjem.

Alle er velkomne  l en lille forfriskning 
 l mund og gane.

Åbnings  der er i alle advents week-
ender, lørdage og søndage fra kl. 10.00 
- 16.00.
Salget går  l en forårs studierejse  l 
Assisi.

     Venlig hilsen
     Ziggie Jensen
     mail Zix@live.dk
     tlf.:50 28 94 18.





Søndag den 13. dec ember kl. 16.00
- er der Luciagudstjeneste i vores gode gamle kirke. 
Tradi  onen tro skal vi se børnene bære lys ind i mørket og høre 
børnene synge Skt.  Luciasangen mm . 
Gudstjenesten er en børne / familiegudstjeneste

Venlig hilsen Egebjerg kirke

LuciaLucia



Business BrunchBusiness Brunch
- Fredag den 11. dec ember kl. 8.15- Fredag den 11. dec ember kl. 8.15

– MØD IVÆRKSÆTTERE FRA ODSHERRED
Iværksæ  erhuset a  older businessbrunch 
ca. en gang om måneden. Her kan man 
sparre, netværke og blive godt gammel-
dags inspireret, når ski  ende iværksæ  ere 
fortæller deres historier.

PROGRAM
Kl. 08.15 Kort præsen-
ta  on og brunch

Dere  er fortæller 
Anne-Me  e Rosenkilde 
fra maarbjerggaard.dk  
om sine oplevelser med 
at starte café på en 
gård på Nakke.

Det offi  cellle program 
slu  er kl. 10.15, men 
man er som al  d 
velkommen  l at 
blive hængende og 
netværke.

I den kommende måned er der Businessbrunch 
den 11. december. 

Er du interesseret i at høre om kommende 
brunches, så kontakt Eva og bliv meldt på Iværk-
sæ  erhusets mailliste.

Deltagelse koster kr. 100,- incl. mad. 
Tilmelding  l Eva Bløcher på 
tlf.:21 14 27 83 eller 
info@odsherredivaerksae  erhus.dk



Skolen runder tradi  onen 
tro året af i Egebjerg Kirke, 
hvor gudstjenesten i år 
bliver et teaterstykke udført 
af skuespiller Jens Jødal, som 
fortæller historien om verdens 
første jul - med bugtaling og 
rap.

Det bliver en udlægning af ju-
leevangeliet, hvor  ngene ikke 
helt går, som skuespiller Jens 
Jødal lægger op  l, fordi de to 
bugtalerdukker har hver deres 
idé om, hvordan historien skal 
fortælles...

Alle der har  d er velkomne  l 
at sæ  e sig på kirkebænken og 
være med.

Venlig hilsen Egebjerg kirke

Fredag den 18. dec ember kl. 9.30 i Egebj erg Kirke
Juleevangeliet som drama



Egebjerg Idrætsforening  lbyder et 
yoga-hold (Hatha-yoga) med start 
onsdag den 6. januar 2016  og frem 
 l slutningen af marts.

Det er hver onsdag kl. 18.-19.15 og 
foregår i gymnas  ksalen på Egebjerg 
Skole.

Holdet er for begyndere og let 
øvede. Så hiv fat i naboen eller kol-
legaen og kom  l yoga.
Det koster 200 kr. at deltage.

Der er yogamå  er, men egen må  e 
må selvfølgelig gerne medtages.

 Instruktør er 
 Elaine Presco   Simonsen, 
 som kan kontaktes på 
 mobil 60 83 59 04 for 
eventuelle spørgsmål og 
 lmelding.

Med venlig hilsen

Nyt yogahold  Nyt yogahold  
Onsdage fr a 18.-19.15 i skolens gymnastiksal
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Der er mulighed for at 
spille bordtennis på 
mo  onsniveau i
Egebjerg kultur- og 
forsamlingshus, hvor der 
er et bordtennisbord  l 
disposi  on.

Hvis man er interesseret 
skal man kontakte Hans 
Chris  an på 
mobil 28 44 77 50.
Hilsen 

Bordtennis  Bordtennis      
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Program

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

ca. 17.30 Menighedsrådet står for 
lidt julestemning, når vi går via bag-
scenen ind i forsamlingshuset.

ca. kl. 18. spisning i 
forsamlingshuset. Klovnen Pino 
underholder igen i år.

Billett  er 
Der er desværre ikke fl ere 
madbile  er  l salg, men 
kom gerne og vær med  l 
tænding af juletræet.

Juletræstænding Juletræstænding 
og fællesspisning og fællesspisning 

I aft en 
på topp en af Egebj erget 



DramaundervisningDramaundervisning
i Egebjergi Egebjerg
Onsdage 18.30 til 21. i forsamlingshuset 

FOF udbyder a  enskole i drama og teater 
i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus

Underviser er Ulla-Mir Renöfält, som har 
beskæ  iget sig med bl.a. arbejde som 
musik- og teaterlærer, hvor hun i løbet af 8 
år har opsat ca. 12 fores  llinger i skole-
regi. 

Ulla-Mir har undervist både voksne, børn 
og unge på tværs af fag og alder i store 
og små musikteaterprojekter. E  er at hun 
er kommet  l Danmark har hun primært 
brugt sine kunstneriske erfaringer som 
sanger og performer, men skriver også 
digte.

Ulla-Mir brænder for at udvikle talenter i 
humoris  ske fores  llinger blandt 
amatører. 

Dramaundervisningen er delt op I et 
grundforløb over vinter/forår 2016 og et 
videregående forløb I e  eråret 2016, som 
slu  er af med to fores  llinger I januar 
2017 I Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus.

Læs meget mere om indholdet af de to 
forløb, om start og slut, sted,  der og kur-
susgebyr  på www.fof-odsherred.dk under 
fanen Drama og improvisa  on. 



DramaundervisningDramaundervisning
i Egebjergi Egebjerg
Onsdage 18.30 til 21. i forsamlingshuset 

Del 1 – Grundforløb 

Drama-pædagogisk træning kan være morsom og 
underholdende, men ind imellem også personligt 
udfordrende. 

Du går ind i en proces, med resten af holdet, hvor 
samspil, individuelle ini  a  ver, improvisa  oner og 
leg udgør formen og kroppen/tanker/følelser skaber 
indholdet.

Undervisningen bliver gennemført med varme og 
erfaring og i garanteret trygge og venlige omgivelser. 

Grundforløbet, udgør basen for næste del, hvor vi 
bygger en teaterfores  lling op. 

Du lærer

- at turde mere

- at se livet fra nye vinkler

- at udtrykke dig med din krop på nye måder

- at være sensi  v over for dine egne og andres impulser – lede/følge

-  at bruge dit musiske talent

- at træde ind og ud af karakter

- at bygge en scene op, i samspil med andre



Julefest iJulefest i
   Børnehave og SFO
   Børnehave og SFO

Torsdag den 3. dec ember kl.15.-17.45

     
Kære forældre & børn

Så er chancen der for at komme i 
rig  g godt julehumør!
Egebjerg SFO, juniorklub, 
børnehave og skole holder Julefest 
for hele familien på Lilleskolen/
Børnehaven

Her er julestemning og hyggeligt 
samvær. Der vil være mulighed for 
at lave juleklip og pynt  l vores 
juletræer.  Man kan også lave en 
fl ot juledekora  on og ta´ med 
hjem.                      

Vi serverer GLØGG (kaff e, the eller 
sa  ) & 4 ÆBLESKIVER for kun 5kr.
Sodavand kan også købes for 5kr.

Vi går i aulaen kl. ca. 16.45 og ser 
Børnehaven og SFO´s Nissekor 
optræde.

GOD JUL
fra alle os i juniorklub, 
børnehave, skole og SFO
 



Festgudstjeneste med 
Møllekoret
Søndag den 29. november kl.16. 
i Egebj erg Kirke

Møllekoret er som sædvanlig med 
ved gudstjenesten 1. søndag i advent 
kl.16.00.

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

ste steste mste
vove

lili



Ledende pædagogLedende pædagog
- Kender du mon den rett  e til opgaven?

Følgende besked kom er lagt ud på 
skolens forældreintra. S  llingen er endnu 
ikke slået op, men det vil angiveligt ske 
indefor overskuelig  d, så hold øje med 
Odsherreds hjemmeside

Orientering  l alle forældre i Egebjerg. 
Fagcenter Dag  lbud og Uddannelse har 
beslu  et, at der skal opslås en ny fælles 
afdelingsleders  lling for Dag  lbud og SFO 
i Egebjerg. 

Baggrunden for den nye s  lling er ønsket 
om, gennem  en stærk pædagogfaglig 
ledelse på tværs af SFO-del og dag  l-
budsdel, at skabe det bedst tænkelige og 
mest sammenhængende  lbud for alle 
børn i Egebjerg-området. 

Vi tror på, at den fælles pædagogfaglige 
ledelse i tæt samarbejde med skole-
ledelsen kan være med  l at fortsæ  e den 
meget posi  ve udvikling afdelingen-  og 
lokalsamfundet i det hele taget - er inde i.

Det er meget vig  gt for os at understrege, 
at denne beslutning træff es på trods af en 
opfa  else af, at Anders Ohlsen på frem-
ragende vis har taget over i SFO’en siden 
Anders Ehlers stoppede.

I perioden frem  l der er ansat en ny 
afdelingsleder, vil Anders fortsat lede 
skoleafdeling og SFO og Judy lede 
børnehaven. Ansæ  elsen vil ske i starten 
af 2016.

Med venlig hilsen
 
Frans Falk
Fagcenterchef Dag  lbud og Uddannelse
 
Helle Justesen
Skoleleder Nordskolen
 
Margit Mikkelsen
Leder af Dag  lbudsområdet



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. 51 57 80 42  
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 

Egebjerg og Omegns Bylaug
Søren Moses
tlf. 72366151
snm@holb.dk

Salgsvogn
Kasper Algren Pedersen
tlf. 28 25 87 97
kasperalgren@gmail.com

Egebjergkalender og hjemmeside
Lars Levin Andersen 
tlf. 33 22 86 58     
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 
noni@netplot.dk

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

Fjernvarme
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

Rasmus Nøhr Koncert
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

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.



Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for Januarnummeret er den 20. december


