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Sang skaber glæde og fællesskab!
På opfordring - og fordi vi elsker det, har vi 
valgt at indføre sanga  ner. 

Vi har en stor og rig sangskat og vil denne 
a  en derfor synge fra bladet af både 
Højskolesangbogen og salmebogen e  er
frit valg.

Vi sørger for en pianist, der kan hjælpe os 
på vej musikalsk.

Vi glæder os  l at se - og høre - jer.

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

Sanga  enSanga  en
Onsdag den 28. september kl.19.30 i konfi rmandstuen



Så er  d  l skoleårets første businessbrunch. Hvor vi som 
al  d har fokus på Iværksæ  eriets glæder.

Vi håber at se mange af jer  l en torsdag morgen, hvor vi 
“netværker”, hygger os, spiser en dejlig brunch og ly  er 
 l en god  iværksæ  erhistorie fra Odsherred.

Det koster som al  d kr. 100,- at deltage. 
På gensyn i Iværksæ  erhuset.

Tilmelding  l Eva Bløcher tlf.: 21 14 27 83 eller 
mail: info@odsherredivaerksae  erhus.dk

Vi glæder os  l at se jer.

      Venlig hilsen
      Odsherred IT- og 
      Iværksæ  erhus
Glostrupvej 13-D, Egebjerg, 4500 Nyk.Sj

Cand. mag, oversæ  er, skribent 
og rejseleder Rie Boberg, der 
fortæller om et passioneret liv som 
selvstændig.

Business BrunchBusiness Brunch 

Torsdag den 29. september 
kl. 8.30-10.30. i Iværksætt erhuset 



Sky  eforeningenSky  eforeningen
Egebjerg Sky  eforening byder alle 
velkommen,  l endnu én sæson i Egebjerg 
Forsamlingshus.

Første skydea  en er torsdag d. 6. oktober, 
og så skydes der hver torsdag frem  l april, 
med undtagelse af juleferien. Vi starter 
kl. 19.00 for børn og unge, og når de er 
færdige omkring kl. 20, er det  d for de 
voksne.

At ramme plet på 15 meter, lyder måske 
ikke så svært. Men det kræver stor koncen-
tra  on, tålmodighed og meget træning. 
Derudover bliver der snakket meget sam-
men, også på tværs af aldersgrupperne, for 
den sociale hygge betyder meget.

Har I spørgsmål, nysgerrige eller mod på at 
prøve at skyde med salonriff el, så kom op i 
Egebjerg Forsamlingshus og skyd løs.

 Vi ses torsdag kl. 19.

Med venlig hilsen
     Egebjerg Sky  eforening
     v. Karl O  o Gaarde Nielsen
     59 31 00 16  

    

Sæsonstart iSæsonstart i



Maskinfabrikken solgtMaskinfabrikken solgt
...Nu er det  ganske vist ...Nu er det  ganske vist 

Fredag den 19. august havde udvalgte 
personer fra blandt andet Bylauget og 
Fjernvarmegruppen møde med Lars 
Boysen fra Egebjerg Ejendomsselskab 
ApS, den nye ejer, og han har ambi  øse 
planer for fabrikken.

Af forskellige årsager ønsker fabrikkens 
ledelse endnu ikke at gå i detaljer omkring 
de kommende ak  viteter. - Men kort for-
talt drejer det sig især om genanvendelses-
teknologier.

Hvis alt går e  er planen kan den kom-
mende produk  on starte op i løbet af det 
næste års  d.

Ind  l da, skulle vi hilse og sige at hvis I 
kender  l kemiingeniører der har lyst  l et 
job i Egebjerg, så er de meget velkomne  l 
at henvende sig  l direktør Lars Egedal  på 
telefon 23 24 78 77.

Det samme gælder, hvis der skulle være en 
vognmand, der har lyst  l et nyt arbejds-
område.

Den nye produk  on kommer ikke  l at 
bruge al den plads, der er på fabriksom-
rådet. Derfor inviterer Lars Boysen andre 
fi rmaer og iværksæ  ere med fokus på 

genanvendelse  l at henvende sig.
Der er både fra fabrikkens og kommun-
ens side fokus på at undgå gener fra den 
kommende produk  on, det gælder såvel 
trafi kalt som lu   og lyd.

Lars Boysen har blandt andet valgt at 
lægge fabrikken i Egebjerg på grund af 
byens grønne og ak  ve profi l. Han håber 
at byen og fabrikken kan få meget glæde af 
hinanden i de kommende år. 

Velkommen  l den nye fabrik. Vi glæder 
os over, at der igen er liv på grunden og 
ønsker god vind  l projektet.



Korandagt med Korandagt med 
EgebjergkoretEgebjergkoret

Som en del af Odsherred kirkemusik-
fes  val 2016 bidrager Egebjerg kirke 
sammen med Egebjerg koret med en 
korkoncert. 

Vi vil denne a  en glædes over korets 
smukke sang. Koncerten afslu  es med 
en kort andagt. 
Venlig hilsen 

    

Torsdag den 13. oktober kl.19.30 i Egebj erg Kirke



Kristendommen og den lunkne dansker og 
 dens trang  l “kristendom light”.

”Gud og jeg er ikke kammerater eller Face-
book-venner, uanset hvor meget vi end liker
hinanden”.

Eller: ”Troen på Jesus som Guds søn er 
ikke en Kodimagnyl-tro, hvor meget vi end 
bedøver os med kirkelig hygge. 
Man sejler, trods udgla  ende prædikener og 
e  erfølgende økologisk kirkekaff e, ind i den 
ene storm e  er den anden. 
Evangeliet har ingen god vejrudsigt, men 
lover  l gengæld at bære os gennem storme 
og turbulens med Guds søn ved vor side.”

Sådan siger sognepræst, forfa  er mm. Poul 
Joachim Stender det. Kom og hør hans bud 
på, hvad der er danskernes forhold  l
kristendom.

Søndagscafeen indledes med en kort 
gudstjeneste hvor Poul Joachim Stender 
prædiker.

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

Søndag den 16. oktober kl. 14. i kirken

Søndagscafe Søndagscafe 
med Poul Joachim Stendermed Poul Joachim Stender



ca. 17.30 går vi i konfi rmandstuen og 
spiser.  Kl. 18.30 runder vi af og tager 
hjem og pu  er. 

Vi glæder os  l at se jer  l en familie-
venlig a  en.

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

Egebjerg kirke inviterer alle der 
må  e have lyst på en god por  on 
pasta. - og nogle åndelige vitaminer.

Vi mødes i kirken kl. 17.  l en 
kort andagt med fortællinger i 
børnehøjde. Tidspunktet er lagt, så 
man kan hente i SFO’en og gå direkte 
op i kirken. Kommer man allerede 
1630 er kirken åben.

Onsdag den 26. oktober kl. 17.-18.30 i 
Egebj erg Kirke.

BørneandagtBørneandagt
og spaghe   og spaghe   



Nu starter Egebjerg Guitar Lab.
Jeg fors  ller mig, vi mødes omkring vores store 
kærlighed, fascina  on og 
interesse for guitar og guitarspil.

Det er lige meget om du møder op med et 
støvet `hakkebræt` der mangler 
en streng, og du skal ha´ hjælp  l at komme i 
gang. - Eller om du kan alle skalaer på gribe-
bræ  et, og gerne vil lære os andre det.

Alle kan være med. Lad os se, hvad vi kan få ud 
af det sammen.
Vi mødes på Demokrateket  rsdage kl. 19-21 

Dato´erne er: 25/11 – 8/11 – 22/11 – 6/12

Stor guitar hilsen
 Anders Ehlers

Du må evt. gerne kontakte mig på 61 66 36 88, 
hvis du har spørgsmål eller ideer.

Tirsdage på demokrateket  
kl. 19.-21.

Egebjerg Egebjerg 
Guitar-lab.Guitar-lab.



Kjeld HillingsøKjeld Hillingsø
50 år i forsvaret50 år i forsvaret

Det er en fornøjelse for FOF 
Odsherred at byde en meget 
speciel gæst, pensioneret 
generalløjtnant Kjeld Hillingsø 
velkommen  l Odsherred.

Kjeld Hillingsø har ha   en række 
interessante poster i forsvaret og 
han vil underholde med anekdot-
er fra et langt liv som soldat og 
der er lagt op  l en hyggelig a  en 
med en underfundig undertone.

Kjeld Hillingsø er en af de mest 
farverige og festlige offi  cerer, 
som dansk forsvar har frembragt. 
Trods årene, der er gået, siden 
han forlod forsvaret med den 
næst-højeste grad, en dansk 

offi  cer kan opnå, er han stadig 
særdeles ak  v og et kendt navn 
og ansigt i deba  en om forsvaret 
og den kolde krig, som han o  e og 
gerne har deltaget i med avisklum-
mer og adskillige bøger.

Som de fl este pensionister har 
Kjeld Hillingsø en travl  lværelse 
og mon ikke vi skal høre lidt om 
det?

I pausen kan der købes kaff e/the, 
kringle samt øl og vand. 

Foredraget koster 125,- kr.
Du kan  lmelde dig her:
 via hjemme-siden:
www.fof-odsherred.dk,
på mail: odsherred@fof.dk 
- eller på tlf.: 27 44 57 44.

Vi ses  l en spændende a  en 
Venlig hilsen 

            - Odsherred

Tirsdag den 11. oktober 
kl. 19.-21. Egebj erg forsamlingshus



Sæsonen er nu i gang, men det er stadig 
muligt at være med, du skal bare møde 
op på dagen. Du kan  lmelde dig på 
hjemmesiden, men du må også gerne 
bare møde op og blive registreret der.

Vi er pt. lige ved at få MobilePay, men 
det er ikke på plads endnu. Når du skal 
betale dit kon  ngent kan det ske på 0539-
1000006 via bankoverførsel, hvis du ikke 
vil vente på, at mobilepay kommer  l at 
virke eller du ikke beny  er mobilepay.

Hvis du ikke har det økonomiske råderum 
 l at betale kon  ngent, kan man søge 

fripas i kommunen, som så vurderer om 
der kan gives fripas.
Hvis du gerne vil søge fripas, så kontakt 
mig på 28 44 77 50 eller for spørgsmål i 
øvrigt.

EG
EB

JE
RG

IDRÆTSFORENIN
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ANNO 2007EIF

Vi har desuden den holdning i bestyrelsen, 
at hvis fripas ikke gives af kommunen, så 
kan man gå gra  s  l idræt i foreningen.

Vi har i år beslu  et, at alle hold kan 
beny  es via familiekon  ngent som er 
1000,- kr. 
Det betyder at hele familien kan dyrke 
idræt for 1000,- kr.

     Venlig hilsen
     Hans Chris  an Fausbøll 
     og Egebjerg IF
    
 

Lidt om Lidt om 
Tilmelding, Fripas og
Familiekontingent i EIF
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Fabeldyr på halvøenFabeldyr på halvøen
Egebjerg og Omegns Bylaug har i sam-
arbejde med  Egebjerg skole, keramiker Mar-
 n Nybo og forfa  er Nanna Foss beslu  et at 

projektet skal realiseres i løbet af det næste 
halve års  d. 

Ind  l nu har en del foreninger, virksomheder 
og enkeltpersoner valgt at stø  e op om pro-
jektet og der er indsamlet ca. 35.000 kr. 

Vores mål er 50.000 kr.  så vi vil hermed op-
fordre alle der har lyst  l at give et bidrag, 

så vi kan komme i mål og få realiseret 
projektet i fuldt omfang. 

Projektets formål er via en god proces med 
involvering af børn og voksne i området at 
få lavet en stribe keramiske væsner med 
 lhørende fortællinger, der skal bo udvalgte 

steder på Egebjerg-halvøen. 

Deres fysiske udtryk og historier skal ligge 
som fi ne oplevelser i landskabet, der bi-
drager  l iden  teten på Egebjerghalvøen. 

I kan indbetale penge  l projektet via 
mobilepay: 
tlf. 299 399 30 (Morten Lerstrup Hylleberg) 
- eller direkte  l bylaugets konto: 
0537 - 0000549762

I kan læse mere om projektet på vores 
hjemmeside www.egebjergonline.dk under 
fanen kunst i byen.

Projektet er forankret i en tovholder-gruppe 
under Egebjerg og Omegns Bylaug. 

Venlig hilsen 
Projektets aktører.

-Du kan stadig give et  bidrag.



Så er plukningen  l årets most så 
småt igang:) 

Hvis du selv har fl ere æbler end 
du kan overkomme at bruge, eller 
kender  l steder, hvor æblerne fal-
der ned og  rådner kan du forhindre 
de  e ved at ringe  l Egebjerg Sa   & 
Kra  . 

Så kommer vi og indsamler æblerne 
og omsæ  er dem  l en dejlig 
smagfuld most, som kan nydes når 
vinteren er allerværst:)
 

EGEBJERG MOSTENEGEBJERG MOSTEN  
Giv en hånd og få lidt igen

Æbler for most
Har I lyst  l en hyggelig e  ermiddags-
ak  vitet hjemme i haven. Så tøm selv 
dine træer og kom og afl ever æblerne 
 l Egebjerg Sa   og Kra  .

Vi giver dig 1 fl aske Egebjergmost af 
sidste års høst for hver 10 kg nænsomt 
plukkede æbler du afl everer. Ned-
faldsfrugt kan vi desværre ikke bruge 
idet æblerne lagrer frem  l januar. Du 
kan selv forarbejde nedfaldsfrugten i 
æbleværkstedet Nonne  t.
Ring og lav en a  ale om afl evering af 
æblerne.

Medpluk
Vi kan sagtens bruge fl ere plukkere.
I år er der mulighed for at komme med 
ud og plukke som frivillig - eller du kan 
plukke på akkord. Ring for nærmere 
informa  on. 

Kontakt
Kontakt Egebjerg Sa   og Kra   v. 
Henrik Højland tlf.: 30 82 30 33 eller 
Giske Harrig, tlf. 30 22 02 97. 



Du skal undervise på afdelingen i Egebjerg, 
som er en af de fem afdelinger under Nord-
skolen i Odsherred: 
h  p://nordskolen.odsherred.dk

På skolen ligger også SFO, klub og 
børnehave, som vi dagligt samarbejder 
med. I alt er vi 125 børn, hvoraf de 85 børn 
går i skolen.

Ansøgningsfrist er søndag den 23. oktober 
kl.12.
Samtaler er onsdag den 26. oktober.

Du kan kontakte Anders Lausten Ohlsen på 
anloh@odsherred.dk eller 30 32 19 44

S  gende elevtal gør at vi søger et godt 
menneske med humor, indlevelse, faglige 
ambi  oner og dansk som linjefag.

Du skal undervise i indskoling og mellem-
trin og dele din viden med 8 lærere og 5 
pædagoger. Vi profi terer i høj grad af vari-
erende undervisningsformer og har gode 
resultater fagligt og socialt.

Vi er skrappe på udeskole – se mere her 
h  p://larslevin2.wixsite.com/egebib.
Næste skoleår skal vi være en del af et 
skandinavisk udviklingsprojekt i Nordplus 
regi, hvor vi i samarbejde med skoler fra 
Island, Færøerne, Norge og Sverige skal 
videreudvikle udeundervisning og IT.

Kender du Egebjergs Kender du Egebjergs 
nye skolelærer?nye skolelærer?  
På grund af s  gende børnetal søger skolen en ny lærer. Det kan være, at du kender en 
god en der skal høre om s  llingen. Her er opslaget:

Udlev drømmen - bliv lærer på landet 



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 
steen-lena@paradis.dk

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 
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

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.



Deadline for novemberbladet er den 20. oktober

VelbekommeVelbekomme


