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Lokal-Lokal-demokra  ets festdemokra  ets fest
Vil du have fi ngeren på pulsen med 
hvad der sker i dit område, så kig op 
 l Kultur- og Forsamlingshuset onsdag 

den 18. marts.

Her skal vi, udover at a  olde tre 
rappe generalforsamlinger, også høre 
et spændende oplæg om landsbyud-
vikling. 
-Og spise tapas med stor fornøjelse.

Kom  l det hele eller bare noget af 
programmet som du har lyst. Vi glæder 
os  l at se dig.

Venlig hilsen

Egebjerg og Omegns Bylaug
Egebjerg Idrætsforening og 
Egebjerg Kultur- og forsamlingshus

Program for a  enen

kl. 18.00 EIF og Forsamlingshuset holder GF.

kl. 19.00 Tapas  l alle

kl. 19.30 Inspirerende oplæg af Peter Plant fra 
Torup, der blev årets landsby i 2019.

kl. 20.15 Bylaugets generalforsamling

Egebjerg
Kultur- og Forsamlingshus
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EIF

Bylauget, EIF og Forsamlingshuset holder hyggelig GF-a  en i fællesskab onsdag den 18. marts.



Egebjerg Tennisklub åbner for 2020-sæso-
nen med Standerhejsning lørdag den 18. 
april kl. 11.00

Vi håber at foråret er over os  l påske og 
at alle gamle medlemmer såvel som nye er 
klar  l en ny sæson. Formand Leif Jensen 
vil holde en kort tale, når fl aget går  l tops 
og der vil blive mulighed for at tale med 
andre medlemmer om f.eks. spille  der i 
sæsonen.

Der vil igen i år blive BØRNETENNIS og igen 
i år med Lisa som primus motor. Igen i år vil 
Lisa og Gudmundur også hjælpe ”nye” 60+ 
årige i gang med tennis. Det kommer  l at 
foregå umiddelbart e  er børnetennis. 

HUSK, at der først kan spilles på banerne, 
når kon  ngentet er betalt, dvs. indbetalt 
på klubbens konto i Sparekassen Sjælland, 
0539  0001001525 – eller via MobilePay 
939243. HUSK navn på overførslen!

StanderhejsningStanderhejsning
Kon  ngent udgør 125 kr. årligt for juniores 
og pensionister. For voksne er det 350 kr.
– formentlig Danmarks billigste!

Læs mere på klubbens hjemmeside: 
h  p://www.egebjergtennisklub.one/

Vel mødt  l en forhåbentlig god sæson!
Venlig hilsen bestyrelsen



Fællesspisninger i Fællesspisninger i 
Kultur- og ForsamlingshusetKultur- og Forsamlingshuset
Vi fortsæ  er ufortrødent med de 
hyggelige fællesspisninger i forsam-
lingshuset for alle, der har lyst. 

Formålet er først og fremmest at ses. 
Mål  det er lækkert og rimeligt i pris og 
 dspunktet børnevenligt.

Den kommende spisning bliver den 27. 
marts. Det kan du læse mere om i Brugsen 
og på facebook, når det nærmer sig. 

- Og bare så du ikke går glip af noget er 
her datoer for fællesspisninger i det 
kommende år.

Fredag den 27. marts
Fredag den 12. juni
Fredag den 28. august
Fredag den 6. november

Skynd dig at sæ  e kryds i kalenderen
Vi glæder os  l at se jer.



Æbleværkstedet nonne  t a  older igen i år podekursus. Her 
kan du lære podehåndværket og få dit helt eget æbletræ 
med hjem.

Igen i år vil Flemming Torninger lære os, hvordan vi laver 
vores egne æbletræer. Flemming har stor erfaring omkring 
podning, æblesorter m.m. - se iøvrigt hans fl o  e hjemmeside 
under www.sonneruplund.dk.
Alle er velkomne. Vi glæder os  l at se jer.
Venlig hilsen Æbleværkstedet Nonne  t

Tilmelding:
 l S  ne på: s  nevoigt@hotmail.com

Prak  sk: Vi har podeknive, podetape, 
skilte, po  er, jord, masser af grundstam-
mer og sikkert omkring 50 forskellige 
podekviste, som vil være velkendte sorter 
som aroma, fi lippa, belle boskop, men 
også gl sorter som Ernst Trier, Vallekilde, 
Vinteræble fra Halsskov og måske fra et 
vildæble hvor æblerne blev plukket fra 
træet i sidste uge.

Medbring gerne podekniv, rosensaks og 
varmt tøj, da meget vil foregå udendørs.

Lav dit eget  æblet ræ
PodekursusPodekursus

Tid og sted:  lørdag 28.3 2019 kl 10.00 - 
13.00 i æbleværkstedet på Ærtebjergvej 2
4571 Grevinge

Priser:
Pris for medlemmer : Gra  s kr.
Pris Ikke medlemmer : 150 kr.

Prisen dækker selve kurset, samt kaff e og 
kage, i skal kun betale for det i bruger af 
grundstammer osv.  Ønsker man at blive 
medlem af æbleværkstedet, kan det ske på 
dagen eller ved
 lmeldingen.



Streamet videnskabsforedrag  rsdag den 
03. marts kl. 19. – 21. i Forsamlingshuset.
Kom senest kl. 18.45. 

Forelæser Anders 
Fomsgaard, Overlæge, Virus 
& Mikrobiologisk Specialdi-
agnos  k / Virus Forskning og 
Udvikling

Virus er det mindste smitstof. Udenfor 
vores celler er det blot er en livløs par  kel, 
som er uden eget stofski  e og som ikke er 
i stand  l at formere sig alene. Det er blot 
”en pose af protein med noget genmate-
riale indeni”. Men indeni vores celler sker 
der noget. Dér overtager virus kontrollen 
af vores celler og laver tusinder af nye 
viruskopier.

Virus påvirker hele klodens økosystem: de 
infi cerer alt – både mennesker, dyr, planter, 
svampe og bakterier.

Virus er overalt, og vi bliver alle udsat 
for en palet af dem igennem livet. Nogle 
virus er rela  vt fredelige, andre kan give 
alvorlige sygdomme – fra en almindelig 
forkølelse eller herpes  l infl uenza, SARS, 
ebola, aids og mange andre. 

Nogle virus nedkæmpes af vores immun-
system, andre bliver kroniske og kan forår-
sage mangeartede problemer. Der fi ndes 
også virus vi kan blive vaccineret mod eller 
behandlet for mens andre må vi bare prøve 
at undgå.

Men hvad er de for nogle, disse virus? Dem 
der rammer os mennesker, dem vi bør 
kende.

Hør om de vig  gste kendetegn for virus, 
hvordan de opfører sig, hvordan de ”tænk-
er” og hvordan virusforskerne er nødt  l at 
tænke og arbejde i kampen mod dem.

Foredraget er gra  s og alle interesserede 
er velkomne.
Venlig hilsen 
Bylauget og Forsamlingshuset

Det er bare en virusDet er bare en virus

Foredragsholderen har i e  eråret 2019 
udgivet bogen ’Det er bare en virus’. Den 
er både informa  v og underholdende og 
er re  et mod alle læsere. 



Streamet videnskabsforedrag  rsdag den 
10. marts kl. 19. – 21. i Forsamlingshuset.
Kom senest kl. 18.45. 

Forelæser er professor i 
økologi Jens-Chris  an Sven-
ning, Ins  tut for Bioscience, 
Aarhus Universitet

Jorden er en levende planet – fyldt med 
mange forskellige livsformer. Men dens 
varierede og rige biodiversitet er nu under 
pres. Vi hører dagligt om biodiversitet-
skrise, klimakrise og kollaps i bestanden af 
insekter. Ja, sågar bliver ordet ‘masseud-
døen’ o  e bragt i spil. Som reak  on på alle 
kriserne er der nu en s  gende interesse for 
bæredyg  ghed.

Professor i økologi Jens-Chris  an Svenning 
er centerleder for et stort interna  onalt 
forskningscenter med  tlen ’Center for 
Biodiversitetsdynamik i en Verden under 

Forandring’. I foredraget vil du få et overb-
lik over hvilke faktorer der bestemmer om 
der er høj eller lav biodiversitet i verden 
– og med eksempler fra Danmark. Hvilken 
rolle spiller klimaet – og hvilken rolle spiller 
mennesket?

Hør også om baggrunden for biodiversitet-
skrisen – hvor stærk den er, og hvad der 
styrer den. Hvordan står det  l med de tro-
piske skove og savanner. Og hvad med den 
danske natur – og hvilken rolle spiller de 
fremmede arter som mårhund og vaskeb-
jørn – og hvad med honningbien? 

Du kommer også  l at høre om koblingen 
mellem biodiversitetskrisen og klimakrisen 
– og hvordan biodiversiteten formentlig 
udvikler sig i frem  den.
Endelig vil du høre hvad vi som samfund 
og som individer kan gøre for at sikre en 
rig biodiversitet for de kommende genera-
 oner.

Foredraget er gra  s og alle interesserede 
er velkomne.
Venlig hilsen 
Bylauget og Forsamlingshuset

Frem  dens naturFrem  dens natur

Foredragsholderen har i e  eråret 2019 
udgivet bogen ’Det er bare en virus’. Den 
er både informa  v og underholdende og 
er re  et mod alle læsere. 



Streamet videnskabsforedrag  rsdag den 
31. marts kl. 19. – 21. i Forsamlingshuset.
Kom senest kl. 18.45. 

Forelæsere er professor i biogeokemi Bo 
Barker Jørgensen, Ins  tut for Bioscience, 
Aarhus Universitet og professor i bioge-
okemi Ronnie N. Glud, Biologisk Ins  tut, 
Syddansk Universitet og Tokyo University of 
Marine Science and Technology 

Dybhavet dækker mere end halvdelen af 
Jordens areal og det meste er uudforsket. 
Dels er det meget vanskeligt at fortage 
målinger og indsamle materiale på havets 
største dybder, dels har man  dligere fe-
jlag  gt troet at processerne i dybhavet ikke 
er vig  ge for livsforholdene på Jorden.

De dybeste dele af oceanerne, fra 6  l 11 
kilometers havdybde, kaldes ‘den hadale 
zone’ – e  er dødsriget Hades. Zonen 
indbefa  er bl.a. 27 enorme grave der 
strækker sig tusinder af kilometer langs 
kon  nenternes, geologisk ustabile, rand 

– der hvor havbundsplader og kon  nental-
plader støder sammen.

Den nyeste forskning viser overraskende 
at disse grave er ”oaser” for livet i dyb-
havet. Omsætningen af organisk materiale 
er meget høj og man opdager hele  den 
ukendte organismer der er  lpasset det 
ekstreme tryk i gravene. Ved hjælp af 
avancerede robo  er med videnskabeligt 
udstyr, der kan operere under det ek-
streme tryk, er forskerne nu ved at afl ure 
dybhavets hemmeligheder.

Under havbundens overfl ade i dybhavet 
lever der ingen dyr – det er mikroorgan-
ismernes verden. De lever af døde alger 
og dyr fra vandsøjlen hvis organiske rester 
begraves dybt ned i havbunden. 

Det organiske stof slipper aldrig op, men 
e  er millioner af år omsæ  es det ekstremt 
langsomt. Livet foregår her i slowmo  on 
hvor bakterierne har genera  ons  der op  l 
tusinder af år. 

Dybhavet Dybhavet 
- nyt fra en ukendt verden- nyt fra en ukendt verden

Selv om der  l sidst kun er en lille brøk-
del af det begravede organiske materiale 
 lbage, er denne rest en forudsætning for 

at der er ilt i atmosfæren så vi og andre dyr 
kan ånde.

På ekspedi  oner med skibe med lange bor, 
som kan bore ned i havbunden, studerer 
forskerne havbundens liv på store dybder.
For nogle år siden blev den første viden-
skabelige boreekspedi  on gennemført i 
danske farvande. Resultaterne fortalte om 
Østersøens klimaudvikling igennem de 
sidste 15.000 år og om de rige bakterie-
samfund som har levet i havbunden siden 
is  den.  

Foredraget er gra  s og alle interesserede 
er velkomne.
Venlig hilsen Bylauget og Forsamlingshuset



Noter allerede nu i kalenderen, at udfl ugten i år bliver søndag den 21. juni. Hvorhen og hvorledes kommer senere.
 Venlig hilsen Egebjerg Kirke

Sommerudfl ugt 2020Sommerudfl ugt 2020
Oplevelse, fr okost og fælles skab



Så er det  d  l at fejre at Yvonne 
Vejbæk har været ansat ved Egebjerg 
Kirke i 25 år.

Yvonne har  tlen gravermedhjælper, 
men hverdagen byder på mange 
opgaver. Hun er kirketjener ved guds-
tjenester, vær  nde ved afvikling af 
arrangementer, borddækker, blom-
sterarrangør, kagebager, havetraktor-
fører, maler, sjælesørger, frivilligkoor-
dinator, opvasker, indkøber, gartner, 
luciainstruktør og meget andet.

- og så har Yvonne på forunderlig vis 
næsten al  d  d  l en snak med dem 
der kommer forbi kirkegården.

Jubilæumsrec eption søndag den 15. marts kl.10.30

Med humor, Med humor, 
vilje og fl id.vilje og fl id.

Yvonne er en ildsjæl uden lige og 
noget af den lim der holder Egebjerg 
Kirke sammen. Med blik for detaljer 
og mennesker både her og der,  l 
glæde og gavn for os alle.

E  er gudstjenesten kl. 10.30 er der 
recep  on i konfi rmandstuen. Kom og 
vær med  l at fejre hende!

Venlig hilsen Egebjerg Kirke
og Ods- og Skippinge Provs  

GAVE TIL YVONNE
Der kan ind  l den 13. marts indsæ  es et beløb 
– stort eller lille – på MobilePay tlf. 24 87 92 71, 
mrk. med dit/dine navne. Alterna  vt kan indsam-
lingsbøssen i Brugsen beny  es.

Indsamlingen kontrolleres af sognepræst Michael Nissen og 
menighedsrådets formand Per Kragh.



Så er det 5. gang forsamlingshusets ven-
ner a  older tarteleta  en. I lighed med 
 dligere år, serveres der tartele  er med 

forskelligt dejligt fyld.

Desserten, der serveres sammen med 
a  enkaff en, vil også være en form for 
tartelet. 

Denne gang vil der være musikalsk under-
holdning, og vi ser frem  l nogle hyggelige 
 mer.

Der kan købes drikkevarer, øl, vin og vand 
 l de sædvanlige fornu  ige priser.

Pris: 130 kr. pr. person
Bindende  lmelding og betaling med mobi-
lepay  l: Bodil Knudsen, tlf. 40 93 13 70, 
Husk at  lmelde og betale inden 8. marts.

Vi glæder os  l en hyggelig a  en
Venlig hilsen 
Forsamlingshusets venner

Tarteleta  enTarteleta  en
Lørdag den14. marts klokken 18.00 i Egebj erg Kultur- og Forsamlingshus



Solcirkusvognen er en cirkusklub 
for børn i Odsherred i alderen 
ca 4-12 år. Vi træner hver anden 
lørdag kl. 10-12 i Egebjerg.

Lige nu søger vi unge, der har 
lyst  l at være cirkustrænere for 
vores børn!

Vil du være cirkustræner?Vil du være cirkustræner?
Som cirkustræner vil du al  d være 
sammen med nogle voksne, som 
kender børnene. 

Din opgave vil være at undervise 
børnene i cirkusdiscipliner som 
akroba  k, jonglering, et-hjulet cykel, 
klovneri eller hvad du nu brænder for.

Du behøver ikke at mestre ar  steri i forvejen, vi har nem-
lig mulighed for at  lbyde dig et trænerkursus på cirkus-
fabrikken www.cirkusfabrikken.dk

Kontakt Malene (40 57 97 31), Lene (71 90 94 00) eller 
Therese (22 36 60 89) hvis du vil vide mere. 

Du kan også fi nde solcirkusvognen på facebook.



bestående af beboere fra Egeskoven og 
evt. interesserede omkringboende. 

Vi har stadig plads  l fl ere kommende 
beboere - så hvis du kender nogle der vil 
være med, eller selv kunne have lyst  l at 
bo i Egeskoven, så kontakt os endelig!

De bedste hilsner
Egeskoven under etablering

oekosamfundet.egeskoven@gmail.com

Kommunen              har netop imøde-
kommet            vores lokalplan-
anmodning og vi har herved fået grønt lys 
 l at arbejde videre på bosætning og bære-

dyg  gt byggeri sydvest for Egebjerg. Om 
alt går vel, vil vi begynde at byggemodne  l 
e  eråret. 

Egeskoven, der som Fri og Fro etableres 
som en andelsforening, vil rumme 25 jord-
lodder, fælleshus og grønne fællesarealer. 

Herudover er det planen, vi vil danne et re-
genera  vt mikrolandbrug e  er permakul-
turprincipper, som drives af et koopera  v 

Nyt fr a 



T2O
Vi har været i kontakt med T2O, men de 
har endnu ikke vendt  lbage. Vi har a  alt 
med Niels Bagge at holde et nyt borger-
møde i begyndelsen af april. 

Fælless  pisning
Vi havde et godt arrangement med ca. 60 
deltagere  l Lasagne med og uden kød. 
Det var en fornøjelse at bespise jer, og der 
er heldigvis fl ere, der har meldt sig  l at 
stå for madlavningen den 27. marts ,så sæt 
allerede nu kryds i kalenderen.

K.h.
Klaus Burrild og 
Lena Faurschou

Den 14. april: First laugt then think
Den 21. april: Rask og glad 

alle foredrag starter kl. 19.00. Følg med på 
facebook for mere informa  on.

Generalforsamling 18. marts
Vi er nu 3 foreninger der holder generalfor-
samling den 18. marts i Egebjerg kultur- og 
forsamlingshus. 
kl. 18.00 Egebjerg Idrætsforening og Egeb-
jerg kultur- og forsamlingshus holder GF.
kl. 19.00 Tapas  l alle
kl. 19.30 Oplæg af Peter Plant fra årets 
landsby
kl. 20.15 Bylaugets generalforsamling

Her er, hvad der blev vendt på sidste 
bylaugsmøde.

Nyt fr a bosætningen Egeskoven
Vi havde besøg af Francis, medlem af bes-
tyrelsen i Egeskoven, og han orienterede os 
om hvor langt de var nået, han var posi  v 
og håbede på at byggeriet kunne begynde 
om ca. 1 år.

Lives treaming af foredrag 
Vi er kommet godt i gang med de  e ar-
rangement i Egebjerg kultur- og forsam-
lingshus, og glæder os  l at se jer  l de 
næste foredrag: 
Den 18. februar: Om Kvantecomputeren
Den 3. marts: Det er bare en virus
Den 10. marts: Frem  dens natur
Den 31. marts: Dybhavet, nyt fra en ukendt 
verden

Egebjerg og Omegns Egebjerg og Omegns 
BylaugBylaug



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, bredbånd, Visitegebjerg
Lena Faurschou
tlf. 53 87 87 47 
egebjergbylaug@gmail.com

Velkomstgruppe
Maria Sørensen
tlf. 50 99 07 23
mrs.mariakps@gmail.com 

Kunst i Købmandsgården
Pia Heike Johansen
tlf. 28 93 86 14 
Piaj@sam.sdu.dk

Egebjerg Bogby
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 

Nyt økosamfund
oekosamfundet.egeskoven@gmail.com
www.egebjergonline.com/bosaetning

Juleudvalg
Lene Hagstrøm Andersen
tlf. 29 72 17 57
lene.hagstrom@gmail.com 

Egebjergkalender og hjemmeside
Lars Levin Andersen 
tlf. 60 52 04 22 
larslevinandersen@gmail.com

Grønt Råd Odsherred
Susan Berry Baca
tlf. 20 64 97 11
susanberrybaca@gmail.com

EgebjergProjektet
v. Egebjerg og Omegns Bylaug
egebjergbylaug@gmail.com

Sankt Hans
Klaus Burrild
tlf: 61 66 87 64 
mail: kburrild@gmail.com

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. 29 39 49 60
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.
Laugets konto: reg.nr. 0537 konto nr. 549762



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
Charlo  e Jensen
42 36 16 90
zilo  ej@hotmail.com

Egebjerg Kirkes Menighedsråd
Per Kragh
tlf. 21 99 77 09
perselv@gmail.com

Egebjergkoret
Gerd Møller Kristensen
tlf. 23 30 62 47
gmk1@live.dk

Egebjerghalvøen & Nærvarmen
egebjergonline.com

Turis  nforma  on
visitegebjerg.dk

Kirken
egebjergkirke.dk

Egebjerg skole
nykoebingskole.aula.dk

Idrætsforeningen
egebjergif.dk

Iværksæ  erhuset
itv.odsherred.dk

Kultur- og Forsamlingshuset
egebjerg-forsamlingshus.dk

8-b Kunst i Brug
kuns  brug.dk

Tennisklubben
egebjergtennisklub.one

Egebj erg Egebj erg 
på Nett  et på Nett  et 



Deadline for
aprilnummeret 

er 20. marts

KagebordKagebord


