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Der er dukket et par nye nyheder op siden 
Egebladet udkom. 

Derfor kommer her et udvidet oktober-
nummer med helt friske opslag på de 
kommende fem sider.

Venlig hilsen Hanne

Nye nyheder ;-)Nye nyheder ;-)



Fristen for billig  lmelding er udskudtFristen for billig  lmelding er udskudt
Sidste fr ist  for at koble sig på til 1250,- er Søndag den 15. oktober

Egebjerg Nærvarmes generalforsamling 
blev a  oldt den 26.  september. 
Der blev valgt en bestyrelse og man kunne 
se den unit der bliver sat op i husene. Der 
blev s  llet mange relevante spørgsmål og 
der var en god dialog om projektet. 

En fra salen foreslog at udskyde  dsfristen 
for  lslutning  l den billige pris på 1250 kr. 
i ca. 2 uger. Generalforsamlingen vedtog 
forslaget, hvorfor sidste frist for indbetaling 
er den 15. oktober. 

 
Venlig hilsen 
Egebjerg Nærvarme  

I skrivende stund er der 66 a  agere 
 lmeldt Nærvarmen. Heraf er nogle 

a  agere store, f.eks skolen og forsam-
lingshuset, så der alt i alt skal pro-
duceres og afsæ  es varme svarende  l 
ca. 100 husstande.

Referat fra GF samt anden relevant 
informa  on om Nærvarmen fi ndes på 
www.egebjergonline.com

Du er også al  d velkommen  l at kon-
takte bestyrelsen for nærmere info. 



Måske var du med  l mødet den 27. sep-
tember. Måske har du læst den omdelte 
brochure. Måske har du været en del af det 
arbejde der skabte den. - Eller også har du 
aldrig hørt om Egebjergprojektet før. 

Uanset hvad er det nu, du har chancen for 
at påvirke helhedsplanen for vores om-
råde. Planen er lavet af lokale kræ  er med 
det mål at udvikle og bevare en levende 
halvø.

Borgermøde IIBorgermøde II
Onsdag den 25. oktober  kl.19. i forsamlingshuset 

-Det  er stadig vigtigt at DU kommer-Det  er stadig vigtigt at DU kommer
Dette er en udviklingsplan for 

Egebjerg-halvøen. Læs om alle 

de indsatsområder der er igang 

for at gøre vores egn til et bedre 

sted at bo, leve og arbejde.

TIL ALLE HUSSTANDE PÅ EGEBJERG-HALVØEN

På mødet fortsæ  er snakken om, hvad 
vi ønsker os for frem  den, og hvordan vi 
bedst opnår det.

Vi vil gerne høre, hvad DU tænker om 
arbejdet. Er der nogle af idéerne, du ikke 
bryder dig om? ...Eller noget du synes 
mangler i planen?  - Og hvad er vig  gst? 

Måske er der også nogle af idéerne du 
gerne vil være med  l at arbejde for.

Så ring  l babysit-
teren, afl ys brigde-
a  alen og i det hele 
taget: KOM og giv 
dit besyv med på 
borgermødet. 

Denne gang rykker vi ind i den store sal, så 
der er plads  l alle. Vi glæder os  l at se dig.

Venlig hilsen arbejdsgruppen bag projektet. 



Vi er på udkig e  er en pædagog der kan sæ  e 
rela  onsskabende ak  viteter i gang, give tryghed, 
omsorg samt understø  e science og natur, der 
vil være mulighed for at uddanne sig inden for 
området.

Vi har åben fra kl. 6 - 17, hvor der skal morgen 
åbnes og e  ermiddags lukkes. Vi åbner og lukker 
sammen med SFO.

Vi søger en pædagog  l 28  mer om ugen i vores 
børnehave. Når du får arbejde hos os, vil vi bruge 
dine kompetencer i børnehave og SFO, og derfor 
vil du være med  l at skabe sammenhæng i børns 
liv fra de er 2- 12 år.

Vi er en af de fem matrikler på Nordskolen i Ods-
herred, hvor der er 135 børn fordelt med 35 børn i 
børnehaven og 100 børn i skolen.

Søg job i Egebj erg Børnehave i Odsherr ed

Kender du den 
nye pædagog i
Lone fra Børnehaven har fået en af de nye s  llinger i SFO’en. Så nu er der plads  l en ny pædagog i Børnehaven. Her er s  llingsopslaget.

Børnehaven?Børnehaven?  

- et job med mange muligheder for at skabe sammenhæng i børns liv.

Vi vil gerne invitere dig på besøg og give en rund-
visning. Vi laver rundvisninger den 19. september 
kl. 9-12 og den 21. september kl. 13-15.30. Du kan 
kontakte S  ne - Børnehave, klub og sfo leder eller 
Anders, afd. leder for skolen.

S  ne: 21 31 67 13        Anders: 30 32 19 44
Nordskolen afd. Egebjerg, Egebjerg Hovedgade 30
www.nordskolen.odsherred.dk

Ansøgningsfrist:  rsdag den 22.10.17 kl. 9.00

Frist en udsat til 

den 22. oktober



Vi har planlagt et stjernespækket ;-)
arrangement i samarbejde med 
Brorfeldeobservatoriet, som vi 
glæder os  l at dele med jer.

Vi mødes kl. 19 foran forsamlings-
huset  l en introduk  on  l stjerne-
kigning, hvore  er det for alvor går 
løs med selv at opleve stjernerne.

Hvis du har, må du meget gerne 
medbringe tæpper, liggeunderlag, 
kikkerter og varmt tøj. Vi har også 
nogle kikkerter, både små og store, 
samt underlag, som vi kan låne ud.

Er vejret vådt går vi indenfor i for-
samlingshuset og ser stjerner, der er 
projiceret op på et kuns  gt himmel-
hvælv. og er der overskyet er der 
også råd for det.

Der vil være mulighed for at købe lidt 
varmt at drikke. 

Arrangementet er gra  s og alle er 
velkomne, både børn og voksne.

Vi glæder os  l at se jer. 
venlig hilsen 

StjernekiggerStjernekiggereventevent
TTorsdag den 19. oktoborsdag den 19. oktober kl. 19.-21.er kl. 19.-21.
ved forsamlingshuset ved forsamlingshuset 

Du kan blandt andet  høre om...
- brug af stjernekort og  håndkikkerter
- stjernebillederne som vejvisere
-  ps og tricks  l stjernekigning bla. gode apps 
- lidt fortællinger om himmelobjekter,     
 stjernebilleder, galaxer og mere  l. 
- fremvisning af objekter på himlen 
  ...eller på vores kuns  ge stjernehimmel
- udpegning af stjerner og andre fænomener
- observa  on
- svar på dine spørgsmål om universet



Egebjerg Børnehave har i uge 39 og 40 arbejdet 
med den nære natur. Vi har fået stø  e fra Nor-
dea-fondens naturvidenskabelige fes  valpulje.

Børnehavebørnene har arbejdet med deres 
forforståelse og erfaringer med den nære natur 
og dannet ny viden ud fra, at de har beny  et 
deres sanser og prak  ske øvelser.

Vi ville gerne i børnehaven arbejde med den 
nære natur, det ville vi fordi, vi har fokus på 
læring om naturen og naturfænomener. 

Dvs. at børnene udvikler deres forforståelse 
og viden om den nære natur. Derudover ville 
vi gerne arbejde prak  sk med den nære natur 
som er med  l at mo  vere børnene  l at danne 
deres egne erfaringer med emnet. 

Projektet skulle gerne gøre at børnene får udvi-
det deres verden  l at se nye  ng. 

Vi har arbejdet med forskellige emner som som-
merfugle, hvor vi var ude at fange sommerfugle, 
for at se på mønstre og farver, støbe og male 
sommerfugle, fl yve med sommerfugledrage. 

Kom og se Kom og se 
NaturvidNaturvidenskabsenskabsudstillingen
Lige nu i aulaen på Egebj erg skole

Vi arbejdede også med Myre, som børene har 
indsamlet, vi er igang med at lave myrebo, vi 
har leget med insketbriller, og de var svære at 
gå og kravle rundt med.

Der er blevet arbejdet med små dyr vha. insekt-
hotel, fange små dyr i naturen, tale om hvad de 
forskellige små dyr hedder bl.a. vha. fi gurer af 
små dyr, se på små dyr i forstørrelsesglas, lave 
små dyr i modellervoks, fange edderkopper og 
se, hvordan de lever i et akvarium. 

Der er også blevet arbejdet med blade: presset 
blade, arbejdet med kompost og hvordan ned-
brydes planter.
 
Vi har lavet uds  lling i børnehaven med det der 
er blevet arbejdet med, og vi arbejder med at 
lave en uds  lling  l skolens aula, vi har ligeledes 
fremvist og fortalt om den nære natur på to 
skolesamlinger, og der har været en uds  lling i 
børnehaven.

Til slut er vi igang med at fortælle historier om 
de små dyr inde i vores nye drømmekuppel med 
stjernehimmel. 



       

Puk DamsgårdPuk Damsgård                
Fredag den 27. oktober kl.16.30-18.Fredag den 27. oktober kl.16.30-18.

Egebjerg Kirke bliver rammen om 
virkelige fortællinger fra barskere 
egne, når Puk Damsgård, der er 
hjemme i Danmark på et kort 
besøg, deler ud af sine mange 
oplevelser.

Foredraget koster 50,-, der går 
ubeskåret  l familienetværkets 
arbejde med at stø  e familier  l 
faldne og sårede veteraner. Der 
vil i begrænset omfang være mu-
lighed for at købe Puks helt nye 
bog “Den sorte kat i Mosul”

 Venlig hilsen 
 Egebjerg Kirke



Korandagt med Korandagt med 
Egebj ergkoret Egebj ergkoret 

Som en del af Odsherred kirkemusikfes  val 2017
bidrager Egebjerg Kirke a  er sammen med Egebjergkoret. 

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

 Venlig hilsen 
 Egebjerg Kirke og Egebjergkoret

Torsdag den 12. oktober kl. 19.30 
i Egebj erg Kirke



Onsdag den 25. oktober 
kl.17.-18.30 i Egebj erg Kirke

BørneandagtBørneandagt
Korsang & aft ensmadKorsang & aft ensmad

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 
familievenlig a  en.

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

Egebjerg kirke inviterer alle der 
må  e have lyst  l en børnevenlig 
middag. - og nogle åndelige vita-
miner.

Vi mødes i kirken kl. 17.  l en kort 
andagt hvor børnekoret optræder  
og der er fortællinger i børnehøjde. 

Tidspunktet er lagt, så man kan 
hente i SFO’en og gå direkte op i 
kirken. Kommer man allerede 16.30 
er kirken åben.

Børneandagt,
korsang og spisning



I e  erårsferien
StrikkeworkshopStrikkeworkshop

Mandag den 16. oktober fr a kl. 11.-15.

Onion garn og strik, der er baseret på Egebjerghalvøen holder 
e  erårsferieworkshop i deres showroom på gasværksvej 4 i 
Nykøbing, indgang fra Havnegade. 

Mød strikdesigneren og bogforfa  er Sisse Chytræus, som kom-
mer forbi os med spændende inspira  on  l strikketøj. Vi håber, 
på at se mange glade menneske  l nogle hyggelige  mer.  

- Det er ganske gra  s at deltage.

Venlig hilsen Onion



Vores Lutherfejring afslu  es med lu  er 
lagkage i Konfi rmandstuen. 

I og e  er gudstjenesten medvirker Carsten 
Svanberg på trombone.

 Vi glæder os  l at se jer.
 Venlig hilsen Egebjerg Kirke

Luther gode  ng...Luther gode  ng...
Søndag den 29. oktober kl. 14.Søndag den 29. oktober kl. 14.

Luther lagkage og Luther øren…
LUTTER LUTHER – LUTHER SALMER 
– LUTHER MUSIK – LUTHER LAGKAGE

Den 31. oktober 1517 sa  e Mar  n 
Luther sine 95 teser på døren  l 
slotskirken i den tyske by Wi  en-
berg. Teserne angreb den katolske 
kirkes handel med afl ad og dermed 
det forhold, at man kunne købe sig  l 
 lgivelse for sine synder. 

Off entliggørelsen af teserne igang-
sa  e reforma  onen, som førte  l et 
brud med den katolske kirke og dan-
nelsen af den protestan  ske kirke, 
som vi er en del af. 

Derfor holder vi Luthergudstjeneste. 
I gudstjenesten vil salmerne være fra
Luthers egen hånd og musikken 
 dssvarende. 



  Kom og vær med tilKom og vær med til

GavebankospilGavebankospil

Dørene åbnes kl. 18.00.
Vi sælger drikkevarer, kaff e 
og kage  l rimelige priser.
Vi glæder os  l at se jer.

Venlig hilsen 
Egebjerg Kultur- og 
Forsamlingshus bestyrelse

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

Minimum 50 gevinster
samt forskellige småspil som 
Super, Mini og 21.

Kom og spil med om de 
mange fl o  e gevinster 
– og tag naboen, familie, 
venner og bekendte med  l 
en hyggelig bankoa  en og 
støt op om vores allesam-
mens forsamlingshus.

I Egebj erg Kultur- og Forsamlingshus 

onsdag den 8. november kl. 19.



KommunalvalgKommunalvalg
2 valgmøder i forsamlingshuset 2 valgmøder i forsamlingshuset 
Bylauget har beslu  et at a  olde 2 valgmøder i forsam-
lingshuset. 

Her kan du høre hvad de enkelte vil og beslu  e dig.

Det første bliver den 1. november kl. 19.-21. 
valgmøde med lokalkandidater, som der er nogle stykker 
af ved de  e valg.

Det næste kommer den 7. november kl. 19.-21. 
valgmøde med repræsentanter fra alle par  er. 



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 
egebjergbylaug@gmail.com

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

Fabeldyrsprojekt
Nanna Foss
tlf. 26 66 34 14
kontakt@nannafoss.dk

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

Fundraising
Maibrit Ahasverus
tlf. 23 23 90 03 
maibrit09@outlook.dk

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

Egebjerg Nærvarme og ELV
Morten Lerstrup Hylleberg 
tlf. 299 399 30
morten@hylleberg.info

Egebladet 
Hanne Lerstrup Pedersen
tlf. 21 49 72 69
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 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



EgebjergProjektet
Lene Hagstrøm Andersen
tlf. 29 72 17 57
Lene.hagstrom@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.

Demokrateket
Me  e Mathiasen
tlf. 59 66 50 10 
metma@odsherred.dk

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

Egebj erg Egebj erg 
på Nett  et 

Byen
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

Egebjerg-Event
Lars Schønning
tlf. 20 99 57 78
chicagoboots@hotmail.com



Super-Super-
heltehelte

 
Deadline for novemberbladet er 

den 20. oktober


