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Til nye og gamle Egebjerggensere.
Judy Jørgensen som har været i Egebjerg 
Børnehave i 39 år takker af nu på fredag og
begynder et velfortjent o  um.

Derfor holder vi sfskedsrecep  on i børnehaven 
nu på fredag den 30. august kl. 14-16.30.

Alle er velkomne når vi sammen siger tak og god 
vind  l en ganske særlig person - Både børnehave-
børn, større børn, voksne børn og selvfølgelig 
forældre, kolleger og venner. 
 
Venlig hilsen
Egebjerg skole, SFO og børnehave

Afskeds-Afskeds-
recep  onrecep  on



Lidt nyt fra Lidt nyt fra 
NærvarmenNærvarmen

Kære Egebjerg

Asfalten i graverenderne har nu sat sig 
siden gravearbejdet fandt sted, så nu er 
det  d  l at få lagt det endelige slidlag 
asfalt på. Som I kan se er der fræset af  l 
det på vejbanen. 

Arbejdet er igang og vi glæder os  l det 
er færdigt.

Nærvarmen har i løbet af sommeren lagt 
rør ind  l et hus mere i byen, så vi nu 
er 72 forbrugere, svarende  l knap 100 
gennemsnitshuse. 

Varmeværket har nu været i dri   i et 
år og vi synes det fungerer godt, så vi 
går med sindsro e  eråret og vinteren i 
møde. 

Venlig hilsen
Egebjerg Nærvarme



Udendørs høstgudstjenesteUdendørs høstgudstjeneste  
- med kirkefr okost og børnekor- med kirkefr okost og børnekor Søndag den 8. septem-

ber kl. 10.
fejrer vi, at årets høst er 
ved at være i hus og lade. 

Høstgudstjenesten 
holdes (hvis vejret er  l 
det) i år på plænen foran 
kirken. Vores fi ne lille 
børnekor og et par folke-
musikere deltager.

E  er gudstjenesten er 
der ”høs  est” med spis-
ning og køretur i heste-
vogn. 

Vi håber på godt vejr. Ta’ 
børn og børnebørn med 
og evt. også lidt afgrøder 
vi kan vise frem i kirken.

Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke



Et ’Velkommen’ skilt, og øjeblikket e  er, 
et skilt med ’Tak for besøget’. Og  t, når 
farten lovplig  gt er sænket, har vi sagt: 
– Wow, se det fi ne lille forsamlingshus dér. 
– Der ku’ man måske … “

Vi glæder os  l at se jer.
Venlig hilsen 
  KLIMA KUNST i forsamlingshuset 10-15
  Arrangement i forbindelse med Geopark-
ugen 

• Torsdag d. 3. oktober 

Opdatering 
- fr a Egebj erg Event

Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus er valgt 
som ét af 49 forsamlingshuse i Danmark 
som spillested for Allan Olsens koncert-
turné.
Bestyrelsen har med glæde sagt ja tak  l at 
a  olde ét af arrangementerne. Det fi nder 
sted torsdag den 3. oktober kl 20.

Du kan købe billet ved at gå ind på denne 
side: www.  cketmaster.dk/allanolsen

Fra 12. September 2019 og et halvt års  d 
frem, besøger sangeren og sangskriveren, 
Allan Olsen hele 49 forsamlingshuse rundt 
om i Danmark.

ALLAN SIGER SELV OM PLANEN:
“...Jeg har  lbragt det meste af livet med 
at passere igennem og forbi. På vej  l 
Næstved fra Slagelse, på vej fra Ribe  l 
Flensborg, eller fra Fåborg  l Nyborg. Gen-
nem små landsbyer og fl ækker, men som 
regel bare igennem og forbi. 
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Koncerten 
arrangeres i sam-
arbejde mellem BOK 
og  Egebjerg Kultur- 
og forsamlingshus

Bille  er kan bes  lles på 
odsbib.dk og koster 150,.

Koncert med Koncert med 
Billy CrossBilly Cross
Den 15. november kl. 20.Den 15. november kl. 20.
Kom helt tæt på guitarlegenden 
Billy Cross solo  l showet »Just 
me and my guitar«.

Når Billy Cross spiller solo er 
det, fordi manden simpelthen 
elsker at spille for publikum, og 
fordi publikum elsker Billy!

Du får serveret Billys fornemme 
guitarspil og sange sammen 
med underholdende anekdoter 
om et langt rock n’ roll-liv, der 
begyndte  lbage i begyndelsen 
af 60’erne og bl.a. har bragt 
Billy Cross forbi Bob Dylan, 
hvor han var fast guitarist i en 
årrække.

Billy Cross har siden sin ”entre” 
i Danmark markeret sig som 

en af de mest betydnings-
fulde musikere og producere i 
landet, bl.a. via sit arbejde med 
Delta Blues Band, Anne Dorte 
Michelsen, C.V. Jørgensen, Björn 
Afzelius, Allan Olsen, Henning 
Stærk, Johnny Madsen, Lars 
Lilholt og mange, mange fl ere.

Billy Cross har igennem årene 
også udgivet en lang række 
soloplader: »Billy Cross« i 
1985, »Life is Good« i 2004, 
»So far so good« i 2009, »The 
Dream Hasn’t Changed« i 2012 
og »Goodbye to the Six  es« i 
2015.

Koncerten 
arrangeres i sam--- Egebjerg

Kultur- og Forsamlingshus
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Livskvalitet Livskvalitet 
- Spændende nyt forskningsprojekt- Spændende nyt forskningsprojekt

Baggrunden for forskningsprojektet 
er, at en undersøgelse iværksat af 
Realdania, viser at befolkningen i land-
distrikter er mere  lfredse med livet 
sammenlignet med befolkningen i Dan-
mark generelt og særligt sammenlignet 
med befolkningen i København. 

Forskningsprojektet består af fi re del-
projekter. Denne henvendelse handler 
om delprojekt I, som er en under-
søgelse, der går tæt på hverdagslivet 
på landet. 

Vi søger i projektet at a  lare, hvad 
livskvalitet er, når man bor på landet 
og hvordan livskvalitet er en del af 
hverdagen. 

Den 12. - 14. september måned vil 
post.doc. Rasmus Blædel Larsen 
komme  l Egebjerghalvøen, hvor han 
vil tale med borgere, tage fotos m.m. 

I vil få besked via annonce i lokal-
avisen for jeres område om, hvornår vi 
kommer, og hvilke ønsker vi har  l jeres 
deltagelse i undersøgelsen. 

...Fortsæ  es næste side

Egebjerg er med i en stor under-
søgelse af, hvad der skaber livskvalitet 
på landet. Leder af projektet er den 
ak  ve Unnerudborger og forsker Pia 
Heike Johansen. Læs mere her:

Kære alle 
Der er iværksat et stort forsknings-
projekt, som undersøger livskvalitet 
i yderområder og landdistrikter i 
Danmark. Jeres område er udvalgt  l 
at indgå i undersøgelsen og vi kunne 
tænke os foto’s fra lokale borgere af, 
hvad livskvalitet er for jer.



Vi har et  ønske, som vi håber I 
vil give os en hånd med:
 
Vi kunne tænke os, at så mange som muligt 
tager et foto af, hvad I mener viser, hvad 
livskvalitet er for jer.

Sammen med billedet ønsker vi os en linje om:
1. hvad billedet viser
2. hvilket område af landet I bor i
3. Jeres alder og husstand  
4. Om vi må kontakte jer, med henblik på delt-
agelse som husstand i undersøgelsen. 
5. Hvis vi må kontakte jer, skal I også anføre 
kontaktadresse og e-mail. 
 
Ved indsendelse af foto accepterer afsender, 
at vi kan anvende det som en del af forskning-
sprojektet og at det evt. kan off entliggøres i 
videnskabelige ar  kler, rapporter og hjemme-
sider relateret  l forskningsprojektet. 

Afsender vil al  d være anonym, vi ønsker der-
for ikke foto, hvor det er muligt at genkende 
personer. 
 
Foto og tekst sendes  l:
Livskvalitet@sam.sdu.dk

Følgende områder er udvalgt: 
I. Lemvig-Struer (Thyholm + Trans-Ferring-Fjaltring) 
periode for feltarbejde: 19.9-23.9
II. Norddjurs (Udby-Estruplund-Voer-Holbæk) 
periode for feltarbejde: 15.9-18.9
III. Faaborg-Mid  yn (Lyø + Avernakø) 
periode for feltarbejde: 25.9-27.9
IV. a) Vordingborg (Jungshoved + Borre-Magleby) 
periode for feltarbejde: 4.9-7.9
b) Odsherred (Egebjerg) 
periode for feltarbejde: 12.9-14.9
V. Bornholm (Svaneke-Østermarie-Ibsker-Poulsker-Pedersker-Bodilsker) 
periode for feltarbejde: 8.9-11.9
 
Har I spørgsmål  l undersøgelsen er I meget velkomne  l at kontakte 
mig enten via denne afsendermail eller via piaj@sam.sdu.dk
 
I kan læse mere om forskningsprojektet på Realdanias hjemmeside: 
h  ps://realdania.dk/projekter/livskvalitetyderomraaderoglanddistrikter
 

Med venlig hilsen 
Pia Heike Johansen og SDU
Leder af delprojekt I og koordinator af det samlede forskningsprojekt om 
Livskvalitet i yderområder og landdistrikter. Lektor ph.d. ved Syddansk 
Universitet, Center for Landdistriktsforskning

 



Inspira  onsmarkedInspira  onsmarked

Lørdag den 31. august kl. 11.-15.
i museumshaven ved Anneberg
Slow Food Sjælland arrangerer for 
niende gang Inspira  onsmarked i 
den smukke museumshave ved det 
Kulturhistoriske Museum, syd for 
Nykøbing Sj.

Markedet skal opmuntre små produ-
center  l at gå i gang med at bruge de 
råvarer, der er omkring dem og prøve 
kræ  er med nye og gamle smage, 
som de kan få vurderet af deres med-
borgere. 

Alt er  l salg og på denne lørdag 
vil man fi nde nykærnet smør, rig  g 
kærnemælk, bratwurst, spegepølse og 
capo collo, alskens frugtmarmelader, 
sa  er og syltetøj, friske og fermen-
terede grønsager, fermenteret og 

syltet tang, krydderurter og syltede 
rønnebær, friske fi gner og drueagurk-
er. 

Man kan også drikke kaff e og kage 
eller spise krabbesuppe. Eller man kan 
få sig en snak med producenter og 
lugekoner. 

Museumshaven ligger ved Odsherreds 
Kulturhistoriske Museum, Annebjerg 
Stræde 1, 4500 Nykøbing Sj.

Der er gra  s adgang.

Venlig hilsen 
Slowfood Odsh-
erred



 me  l en håndsrækning. 

T2O
Vi har i lang  d været vidne  l diverse 
problemer med lugt, støj og ophobning af 
dæk, og har i den forbindelse bl.a. bedt 
om et borgermøde med Thomas Adelskov 
og repræsentanter for T2O. Vi arbejder 
videre på projektet, men det er endnu ikke 
lykkedes. Vi håber hur  gst muligt at fi nde 
en mulig dato.

Skt.Hans
Bylauget a  oldt endnu en gang Sant Hans 
på Sandskredet. Vejret var med os, Piz-
zamand, Ismand og div. drikkelse på plads. 
Båltale ved Jørgen Stoltz var vellykket og 
2-300 mennesker havde en dejlig a  en. Vi 
ses næste år!

Her er lidt fra seneste bylaugsmøde den 
13. august, hvor alle tovholdere var invi-
teret.

Tovholdere
Der var repræsentanter fra Egebjerg Koret, 
kommunens Velkomstmøde, Egeskoven, 
grønt råd, Grøn korridor, Rent vand, Veje 
 l Vildnis, 8B Kunst i Brug, Kløvers  erne, 

Cykels  gruppen og Egebjerg Idrætsforen-
ing. Se referat på Egebjergonline, Bylauget 
eller på facebook. 

Det er en sand fornøjelse at deltage i et 
sådant møde, og høre om alle de fantas-
 ske  ng der er gang i på vores skønne 

halvø! 

Der er stadig brug    for en hjælpende hånd 
mange steder, så kontakt tovholderne (se 
bagerst i Egebladet) hvis du har en ledig 

Egebjerg og Omegns Egebjerg og Omegns 
BylaugBylaug

Nyt fr a 

Egebj ergonline
Vi arbejder pt. på at gennemse vores 
opslag på Egebjergonline, og er der nogen 
af jer der fi nder fejl, modtager vi gerne en 
mail. 
 Næste møde er 10.9.19

Fibia
Vi samler stadig op på klager og u  l-
fredshed med Fibia, og alt vidergives  l 
ledelsen af Fibia. 

På bylaugets vegne 
og med venlig 
hilsen
Klaus Burrild og 
Lena Faurschou 



Så er sommerferien slut for skolebørn og 
et nyt skoleår skal begynde og e  eråret 
imødegåes. Henover foråret og sommeren, 
har jeg arbejdet på en ny og spændende 
familieplads på storskolen (i skolegården) 
og det er nu endelig faldet på plads - alle 
 lladelser er givet og arbejdet går snart 

igang.

Der kommer bla ny cykelparkering, forhin-
dringsbane, ostespil, købmand/cafe. Der 
laves grønne områder, bordebænke sted og 
jeg håber alle vil bruge de nye faciliteter, 
som ikke kun er  l skolens elever, men 
også Egebjerg og omegns nye familiested.

Herudover kommer der en parkour bane i 
samarbejde med Egebjerg gymnas  kforen-
ing, hvilket jeg er super glad for.

Der vil snart blive sendt datoer ud for 
arbejdsweekender/dage, hvor alle kan 
melde sig  l, med de kvalifi ka  oner der er 
brug for.
Sidder du allerede nu og gerne vil være en 
del af planlægningsprocessen, så kontakt 
mig på egebjergevent@gmail.com

Mange hilsner Anja Hornebo
og Egebjerg Event

Egebjerg Egebjerg 
FamiliepladsFamilieplads



Seks lørdage i maj, juni, 
august og september 2019 
kommer kampagnen “Dan-
mark for målene”  l seks 
steder i Odsherred for at 
holde seks temadage. Et af 
stederne er Egebjerg.

Stederne får besøg af ken-
disser som Anne Hjernøe, 
Katrine Bille og Jesper Skibby 
for at sæ  e fokus på seks 
temaer inden for FNs 17 
Verdensmål for bæredyg  g 
udvikling. 

Temadagene varer fi re  mer 
og har som formål at give 
borgerne nærmere kendskab 
 l temaets verdensmål på 

en måde, som lægger op  l 
ak  vitet, Læring og handling.

Verdensmål Verdensmål 
i Egebj ergi Egebj erg

Temaerne er følgende:
Lørdag den 18. maj i Torvehallen i Vig: 
Genbrug og cirkulær økonomi - om tøj, 
u-lande, tøjindsamling, tøjproduk  on. 
Kendisgæsten er Lise Vandborg.

Lørdag den 8. juni i Parken ved Sundheds-
centret i Nykøbing: 
Sundhed for alle - om den mentale sund-
hed. Kendisværten er Jesper Skibby. 

Lørdag 29. juni i Hørve:
Emballage som ressource - om plas  k, 
indpakning, genbrug, fl asker og dåser. 
Kendisværten er Katrine Bille.

Lørdag den 17. august i Annebergparken, 
Nykøbing: 
Fødevarer balance - om madspild, grønt-
sager, landbrug. 
Kendisværten er Anne Hjernøe. 

Lørdag den 7. september i naturen: 
Natur og grøn omlægning - om verdens 
natur, undervisning og byudvikling gennem 
grøn oms  lling. 
Kendisværten er Jesper Theilgaard.

Lørdag den 28. september i Egebjerg:
Energi i by og bolig - om grøn energi og
renovering. 
Kendisværten er Søren Dahl.

I løbet af de fi re  mer vil der 
være et scenearrangement af 
en halv  mes  d og desuden 
en række lokale foreninger og 
aktører, der er med  l at under-
strege og formidle dagens tema.

Arrangementerne er en del af 
“Danmark For Målene - Global 
Goals Tour”

og arrangeret i samarbejde med 
Odsherred kommune.



Stort  llykke  l Børnehaveklasselærer 
Jeane  e Pe  ersson, som har søgt og fået 
5000,- kr  l børnene i Egebjerg fra Nordea-
fondens udeskolepulje. 

Pengene skal gå  l grej  l endnu mere sjov 
og spændende udeundervisning. 

Undervisning i det fri kan gavne skolebørns 
faglige, fysiske og sociale udvikling. Det er 
et fokusområde på Egebjerg Skole.

Billedet her er vist fra 2016. se om du kan fi nde 
nogle du kender :-)

Stadig fuld af Stadig fuld af 
udeskole-ideerudeskole-ideer      



Grundigt Wordpres skursus 
for begyndere
Så er der kursus i Iværksæ  erhuset. Wordpress er et redskab, 
der hjælper dig med selv at sæ  e en hjemmeside op, og 
vedligeholde den på en nem og økonomisk overskuelig måde.

På de  e hjemmesidekursus, der afvikles over 4 x 2 dage i
e  eråret, starter vi med det basale og bygger på undervejs. Du
vil opnå forståelse for, hvad det er vi arbejder med, og i hvilke 
sammenhænge din hjemmeside indgår.

Vi glæder os  l at se dig.  Venlig hilsen 

Iværksæ  erhuset 
og Brian Skaaning (underviser)

Fakta om kurset 

Forudsætninger: Alle der er  lmeldt og har 
betalt kan deltage.

Deltagerantal: Højest 15 - mindst 8

Tilmelding og mere info om program: 
h  ps://wirkk.dk/kurser/wordpress-kursus

Underviser: Brian Skaaning
Brian har arbejdet professionelt med ud-
vikling af hjemmesider siden 00’erne og har 
stor eksper  se inden for søgemaskine-op-
 mering.

Sted: Odsherred IT- og Iværksæ  erhus
Glostrupvej 13 D, 4500 Nykøbing Sj

Datoer 
Torsdag og fredag den 26.-27. september
Mandag og  rsdag den 7. - 8. oktober
Mandag og  rsdag den 21. - 22. oktober
Mandag og  rsdag den 4. - 5. november
Alle dage kl. 9.-15.

Pris for kurset: 4.600,- (excl. moms)
Kursusprisen er uden frokost.

Tid  l en ny Tid  l en ny 
hjemmeside?hjemmeside?



Arbejdsgruppen, der sæ  er fokus på vandkvalitet i området har 
bidraget med nogle interessante punkter på programmet ved 
Odsherreds folkemøde, i telt 5 fra kl. 12.20. Du kan fi nde hele 
folkemødeprogrammet på Odsherred kommunes hjemmeside.

Lokalt bidrag på folkemødet 

Har vi et problem med drikkevandet? 
Hør DNs ledende ekspert om grundvandets  lstand. Hvad kan der 
gøres?

Hør fra formanden på Halkær Vandværk, hvor de har løst foruren-
ingsproblemet for al  d. Hvordan står det  l i Odsherred? 
Hør formanden for Vandværker i Odsherred og chefen for Ods-
herred Forsyning. 



Odshædring 2019Odshædring 2019
     -Hvem sætt er du pris på?Har du husket at inds  lle en, som 
du sæ  er pris på  l Odshædring 
2019?

Odshædring a  oldes fredag den 8. 
november 2019 i Vallekilde-Hørve 
Kultur og Idrætscenter. Denne 
a  en bliver der udelt følgende 
priser og hædringer: Kulturprisen, 
Fri  dsprisen, Årets Idrætspræsen-
ta  oner, Odsherred Påskønner, 
Handicapprisen, Ungekulturprisen, 
Fødevareprisen, Iværksæ  erprisen 
og Vækstprisen.

Der er dealine for inds  lling  l 
priserne den 12. september 2019. 
Læs mere om, hvordan du inds  ller 
på www.odsherred.dk/oh19

Venlig hilsen
Kultur og Fri  d
Odsherred kommune



...På de følgende sider kan du læse om en masse af de  ng du kan gå  l i 
Egebjerg denne vintersæson.
Tak  l alle de ak  ve, der gør det muligt at vælge mellem så meget....

AKTIVAKTIV
Fritid

Tilmelding og yderligere info kan du fi nde her:

Facebook:
Egebjerg Idrætsforening 
- Odsherred
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www.egebjergkirke.dkwww.lof.dkwww.odadof.dk www.odsbib.dk www.naturogmindfulness.dk

plan.
Vi besøger økosamfundet

Fri & Fro og Egebjerg Landsbyvirksomhed.
Facebook:
Solcirkusvognen
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Prak  sk info. fra EIF:

Tilmelding på torsdag!
Hvis man møder op nu på torsdag, den 
29. august, i gymnas  ksalen fra kl. 17.-
18. kan man  lmelde sig alle EIFs hold.

-Er man forhindret kan man bare møde 
op på holdene. Så tager vi den derfra.

Bemærk at der gælder en særlig 
 lmelding for balletholdet.

Betaling:
Det er nu muligt at betale via mobile-
pay med koden 18864.

Man kan også lave en bankoverførsel 
på 0539-1000006.

Husk at skrive hvem man betaler for, 
fødselsdato og hold. 

Sted:
Hvis ikke andet står anført er vi i Gym-
nas  ksalen på Egebjerg skole.

Venlig hilsen 
Egebjerg Idræ  sforening

200 Husk
tilmelding på 

torsdag kl.17.-18. i 

gymnastiksalen



MINDRE BØRNMINDRE BØRN

Trænere: Ane  e Pries
Tid: Onsdag 16:30-17:30
Så skal troldene vækkes og i gang med sæsonens gymnas  k. 
De  e er holdet uden mor og far. Vi skal bruge kroppen, styrke 
motorikken og balancen. Vi laver gymnas  k både med og 
uden redskaber. Vi skal have det sjovt så kom og vær med!
 

Tempot rolde    3-6 år

Træner: Malene Friis-Madsen
Tid: Tirsdage 16:30-17:30
Holdet er for de 1-3 årige med en forælder. Vi skal lege, 
danse, styrke motorikken og give far og mor sved på panden. 
Forældrene deltager på lige fod med børnene og formålet er 
at vi alle har det sjovt med hinanden og vores forældre. Jeg 
glæder mig  l at lave en masse sjov gymnas  k med jer alle 
sammen.

Bubbibj ørne      1-3 år
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SkolebørnSkolebørn

Træner: Lasse. Lasse har  dligere dyrket 
gymnas  k i Egebjergs gymnas  kforening 
og har gennem de sidste mange år dyr-
ket mange former for sport. Han lægger 
vægt på at det skal være sjovt at dyrke 
gymnas  k samt at glædes ved samværet 
med de andre på holdet.

Tid: Mandag 17:00-18:00

Springholdet for de små springgymnas-
ter. Der arbejdes med kolbø  er, ve-
jrmøller, kra  spring og meget mere. Der 
laves øvelser med og uden trampolin. 
Børnenes motorik styrkes og vi ophæver 
tyngdekra  en sammen. Kom og vær 
med det bliver smadder sjovt. 
 

Lille Spring    0.-3. kl.
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SkolebørnSkolebørn

Trænere: Isabella
Tid: Mandag kl. 16:00-17:00

Holdets træner Isabella har gået på Det Kongelige Teat-
ers balletskole som barn. For hende betyder det meget, at 
kunne give børnene et indblik i en verden som kan være 
fyldt med eventyr og magi. 

Fordybelse og sjov på samme  d. Lidt disciplin og evnen  l 
at koncentrer sig må gerne være  l stede, så alle kan få så 
meget som muligt ud af balle   merne.

Ballet   0.-5. kl.
Vi fornemmer, at der er en vis interesse for ballet 
holdet, som i år starter som et nyt  ltag i foreningen.

Da der kun er plads  l 15 deltagere på holdet, er det 
først  l mølle princippet.

Det er derfor beslu  et, at  lmelding  l ballet holdet 
skal ske på en sms  l 28 44 77 50 med angivelse 
af deltagers navn - fødselsdato og år - mailadresse 
- mobilnummer.

Tilmeldingen  l ballet og kun ballet er altså begyndt.
Man får en sms  lbage, så man kan se, om man er på 
holdet eller man er på venteliste.

Tilmeldingen foregår på denne måde, for at undgå 
kaos på første  lmeldingsdagen den 29. august kl. 
17.-18, hvor  lmelding  l andre hold kan ske i gym-
nas  ksalen.

Venlig hilsen  Egebjerg Idræ  sforening
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VOKSNEVOKSNE

Tid: Onsdag 18.30-20:00
Kontakt: Kate Hagelund  

De  e damevolleyhold har snart eksisteret i mange år. Godt 
selskab, god ma  on og højt humør. Kom og vær med.

 
 

Volley            

Kontakt: Leif tlf.: 50 91 18 27
Tider:  mandag  rsdag og torsdag i forsamlingshuset

Find dig en makker og book en bane hos Leif. Der er ingen 
træner  lkny  et. 
 

 

Badminton
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VOKSNEVOKSNE

Træner: Elaine Presco  
Tider:  Torsdag 18:30-19:30 (hallen på skolen)
Onsdag 9:30-10:30 (forsamlingshuset)

Vi fortsæ  er succeen med med vores supergode yogain-
struktør. Elaine er uddannet fysioterapeut og yogalærer.
Hun er rig  g dyg  g og kan have alle med på holdet.
 

 

Yoga (formiddag eller aft en)

Kontakt: Lisa Holmberg
Tid: Torsdag 16:30-18:00

ManuVision træning indeholder en blanding af yoga, 
kropsbevidsthed, sved på panden, langsommelighed og 
eksplosivitet som giver kontakt med kroppen og energi i 
hverdagen.

Manuvision
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VOKSNEVOKSNE

Træner: v/ Jens Peter tlf: 23 23 37 65
Tider:  Tirsdag 19:00-21:00

Ak  vitetsa  en for voksne: 
Forskellige boldspil (hockey, fodbold, volleyball, basketball 
mv.), som styres af deltagerne.
 

 

Aktivitet saft en

Kontakt: Bent tlf: 30 91 40 24

Tid: Onsdag 18:30-20:00

Vi er en 10-15 stykker der mødes hver onsdag og spiller 
fodbold. Bage  er er der gerne  d  l en hyggelig snak.
Der er plads  l fl ere, så kom frisk. 
 

Mot ionsfodbold
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SolcirkusvognenSolcirkusvognen
Cirkusklub for hele familien        

Nåede I at komme med i det nye fami-
liecirkus? 
Vi træner ca. hver anden lørdag fra 10:-
12:00 i Egebjerg skoles gymnas  ksal.

Hvis du vil vide mere så fi nd os på 
facebook: “solcirkusvognen” eller ring  l 
vores formand, Malene og hør nærmere 
på tlf: 40 57 97 31.

Gøglerhilsner fra 
bestyrelsen af SolCirkusVognen

Malene Friis-Madsen, 
Pia Skydsgaard, 
Lene Wiehe, 
Holger Petersen, 
David Skydsgaard, 
Me  e Marie Vejrum Michele    
og Louise Jensto  
 



SeniordansSeniordans

Husk - vi danser hver onsdag fra kl. 12.30  l 14.30 
i Egebjerg Kultur - og Forsamlingshus. Vi starter op 
onsdag den 18. september.

Mød op og få et par fornøjelige  mer med dejlig 
bevægelse og højt humør. 

Alle seniorer er velkomne.

 

Onsdage 12.30-14.30



Egebj erg pensionist foreningEgebj erg pensionist forening

I Egebjerg Pensionis  oren-
ing er der al  d noget 
hyggeligt undervejs. Vi 
mødes om mad, udfl ugter, 
kortspil og hvad vi nu ellers 
får lyst  l. 

For at deltage i disse 
arrangementer kræves 
medlemskab  l den be-
skedne pris af 75 kr. der 
gælder frem  l generalfor-
samlingen i marts 2020.

Mass  er af hygg elige 
arr angementer

Alle, der er nået skelsår og alder 
er velkomne  l at være med i 
klubben.
 
Program for hele sæsonen kan 
fås ved henvendelse  l formand 
Frede Hansen på:
f.hansen2a@gmail.com 
eller  tlf: 52 37 82 20

Venlig hilsen 
Frede Hansen og
Egebjerg 
Pensionis  orening

Udfl ugt til
Sandkredet 

Vi starter ud e  er sommerferien  rsdag den 3. sep-
tember kl. 12. Her går turen  l Sandskredet med 
vores medbragte picnickurve – incl. Drikkelse.

Husk tæpper – og måske paraply. 
Foreningen medbringer kaff e/kage.



Egebjerg Landsby Virksomhed
Erling Skaale 
tlf. 51 57 80 42  
erling@skaale.dk

KirkenKirken

Koret synger sange i mange genrer. Det 
medvirker ved udvalgte gudstjenester 
i kirken og optræder ved andre lokale 
begivenheder. Vi har også tradi  on for en 
årlig overnatning i konfi rmandstuen.

Deltagere fra Egebjerg Skole bliver hentet 
af Ursula i SFO og Klub kl. 14.15 og alle går 

Underviser: Ursula Skou

Tid og sted: Onsdag kl. 14.15-15.45 fra 
Egebjerg skole. (14.30-15.30 i konfi r-
mandstuen.) Sæsonstart: onsdag 4. 
september. 

Tilmelding: På kor-listen i skolens SFO. 

Egebj erg Kirkes  børnekor  (8-15 år)

samlet  l præstegården, hvor vi synger, 
hygger os og får lidt e  ermiddagsmad.
Vi er  lbage på skolen kl. 15.45. 

Kontakt evt. Ursula på urskou@mail.com 
eller tlf. 29 79 03 12. 
På gensyn  l både nye og gamle kor-
sangere!
 



Aft enskoleAft enskole

Glæden ved klassisk musik og ved højt 
humør og varmt kammeratskab er karak-
teris  ka ved Egebjergkoret.

Koret består af stemmerne sopran, alt, 
tenor og bas og i 2019 er vi 20 sangere.
Vi a  older fl ere gange årligt koncerter i 
Egebjerg Kirke.

Egebj ergkoret 

Underviser: korleder Anna Karina Berg, 
email: akberg@live.dk

Tid og sted: hver torsdag a  en kl. 19-21. 
i Egebjerg Kirkes 
konfi rmandlokale, adr.: Ved Kirken 8, 
4500 Nykøbing Sj.

Herudover deltager Egebjergkoret bl.a. i: 
Kirkemusikfes  val (uge 41)
Kortræf for alle kor i Odsherred 
(1. søndag i marts)
Forårskoncert med 3 andre kor, hvor vi 
afslu  ende synger sammen i Storekor 
(80-100 sangere) (april/maj)
Private arrangementer, såsom bryllupper, 
fødselsdage mm.

Så hvis du holder af klassisk musik og 
kunne tænke dig at arbejde seriøst med 
fl erstemmig sang, så er Egebjergkoret 
måske noget for dig. 

Du kan evt. komme  l et par øvea  ener 
og på det grundlag tale med Anna Karina 
om optagelse i koret.

Korstart: den 15. august kl. 19.
Holdnummer: 139651

 



Aft enskoleAft enskole
Proff  es ionelt fot okursus

Få kendskab  l dit kamera og lær at bruge det. 
Underviser: Palle H. A. Ankerstjerne Schjerning tlf. 31 22 11 25
Tid og sted: Tirsdage kl.19:00-21:30 på Egebjerg skole. Opstart 1. 
oktober
Holdnummer: 13976

Vi skal blandt andet arbejde med:
-ISO, blænde og lukke  d
- Grundlæggende fotografering, vi arbejder med programvælger-
en, så der opnås kendskab  l de forskellige funk  oner.
-Funk  oner der er kny  et  l P, Av, A, S, Tv, og M
-Fotografering i .jpg og RAW
-Blitzfotografering med indbygget eller eksterne blitz
-Fotografering under dårlige lysforhold
-Indkøb af objek  ver,  lbehør, køb i bu  k eller på ne  et, etc.
-Portræt-, produkt-, natur-, byfotografering. 
Kurset er illustreret med PowerPoint, og masser af forklarende 
billeder  l at illustrere indholdet. Alle kursuselementer e  er-
følges af en prak  sk gennemgang, hvilket gør at man som kursist 
får meget mere ud af kurset. Medbring digitalt spejlrefl eks og 
bærbar PC med Photoshop CS6



Aft enskoleAft enskole

Underviser: Cand.mag. i italiensk Rie Boberg, som har boet 
30 år i Toscana og skrevet bøger om den italienske madkul-
tur.

Tid og sted: Mandage 17.30 på Egebjerg Skole
Holdnummer: 139803

Vi forsæ  er med at gå e  er bogen Passaparola 1. Det fort-
sa  e begynderhold repeterer forårets lek  oner inden vi går 
videre fra lek  on 8. Der vil blive lagt vægt på, at du lærer 
at tale og udtrykke dig lige fra første gang, og der vil blive 
undervist i gramma  k og konversa  on. 

Underviser: Cand.mag. i italiensk Rie Boberg

Tid og sted: mandage 15.00 på Egebjerg skole
Holdnummer: 139805

Vi repeterer og genopfrisker hvad vi har lært inden vi 
fortsæ  er med lek  on 20 i Passaparola 2. Vi fi nder igen en 
letlæselige bog på biblioteket, som vi kan læse og snakke ud 
fra.

Du kan springe på, hvis du kender lidt  l italiensk og vi 
starter med at repeterer det vi lærte sidste år.

Italiensk -fortsat begynder Italiensk -øvede



Aft enskoleAft enskole

Underviser: Liselo  e le Dous
Tid og sted: Torsdag klokken 11.30-12.30 i Egebjerg 
Forsamlingshus. Optstart torsdag den 5. september.
Holdnummer: 292601

Gotved pilates er en perfekt blanding af bløde, ryt-
miske bevægelser fra Gotvedgymnas  kken med det 
formål at opvarme kroppen og skabe kropsbevidsthed. 

Pilates er den rolige og eff ek  ve grundtræning fra 
inderst  l yderst. Stående og på må  er arbejder vi 
med holdningen og åndedræ  et i øvelserne og styrker 
centeret i kroppen, som er vig  g for en stærk og funk-
 onel krop.

Vælg selv om du vil købe et 10 turs kort  l 350,- kr eller 
om du vil betale 40,- kr pr. gang - bemærk prisen er for 
et 10 turs kort og ikke hele holdets længde. 
Medbring må  e.

Got ved pilates   



Demokrateket Demokrateket 

Råd og vejledning om brug af pc  l det helt basale.

Underviser: Niels Seritzlev
Tid og sted: Onsdage klokken 9.30 -11. 
Opstart den 4. september
Kontakt: Niels  mail: plyss@icloud.com

Datastue
Kunne du bruge lidt hjælp  l at lære at bruge din 
computer? - Så kan det være at vores datastue er 
noget for dig.

Vi mødes onsdag formiddage på Demokrateket 
på Egebjerg skole med pc’en under armen. Her 
får vi en hyggelig snak og hjælp af Niels, der er en 
rig  g IT-mand.

Det kunne f.eks være hjælp med basale IT-
spørgsmål om mails, billedprogrammer, 
opdateringer af so  ware og adgang i e-boksen.

Har du spørgsmål er du velkommen  l at kon-
takte Niels, ellers er alle velkomne  l bare at 
dukke op i Demokrateket.



Egebjerg Landsby Virksomhed
Erling Skaale 
tlf. 51 57 80 42  
erling@skaale.dk

Natur og Mindfulness  Natur og Mindfulness  
      8 ugers kursus
Underviser: Peter Ovesen
Tidspunkt: Tirsdage kl. 19-21 (og en enkelt lørdag kl. 9-12) 
1.okt - 19.november
Sted: Fri og Fros fælleshus Under Himlen 17
Mere info: www.naturogmindfulness.dk

De  e kursus henvender sig  l dig, som ønsker mere nærvær i 
dit liv, mindre stress og bedre rela  oner, både  l dig selv og  l 
mennesker omkring dig. Til dig, der ønsker at forbedre din evne 
 l at træff e gode beslutninger i dit liv, og som er villig  l dagligt 

at arbejde på, at ovenstående skal ske.

Kurset er bygget op over 8 gange, heraf også en formiddag 
i skoven. På denne intensive formiddag i skoven inviteres  l 
inspirerende nærvær i naturens rum, guidede medita  oner og 
sansevandring.

Kurset er meget prak  sk orienteret; det er først, når vi kan 
omsæ  e teori  l praksis, at det virkelig gør en forskel. Derfor in-
deholder kurset en vekselvirkning imellem teore  ske oplæg og 
prak  sk erfaring/øvelser. En gradvis introduk  on  l medita  on 
herunder kropsscanning, er en væsentlig del. Vi arbejder med 
at omsæ  e mindfulnessforståelse  l praksis i det levede liv.

Nærvær i livet 

Underviser: Peter Ovesen 
1. kursus: den 7.-8. september, 2. kursus: den 2.-3. maj
Sted: Stokkebjerg skov
Mere info: www.naturogmindfulness.dk

Kurset giver dig et pusterum fra hverdagen og de vante 
rammer. Mindfulness øvelser og naturens genopbyg-
gende kra   er i centrum. Lidt teori, mest praksis.

Fra lørdag middag  l søndag middag vil vi være i na-
turen. Her vil vi arbejde med mindfulness og bevidst 
nærvær. Vi vil vandre i s  lhed, lave ild, samt fokusere på 
hvordan vores egen indre ild brænder.
I et stort bål varmer vi sten  l en svedehy  e. Måske 
springer vi e  erfølgende i vandet og bliver kølet af.
Vi laver mad på bål, åbner sanserne, og mærker at vi 
lever lige nu og her.

Et døgn off  line



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

Egebj erg Egebj erg 
på Nett  et 

Egebjerghalvøen & Nærvarmen
egebjergonline.com

Turis  nforma  on
visitegebjerg.dk

Kirken
egebjergkirke.dk

Skolen
nordskolen.odsherred.dk

Idrætsforeningen
egebjergif.dk

Iværksæ  erhuset
itv.odsherred.dk

Kultur- og Forsamlingshuset
egebjerg-forsamlingshus.dk

8-b Kunst i Brug
kuns  brug.dk



Deadline for 
oktobernummeret 
er 20. september

Indvielse 
af cykels   


