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KyndelmisseKyndelmisse Egebjerg kirke inviterer  l 
kyndelmissenvandring i tusmørket.
Vi mødes ved kirken – går dere  er en 
kort lysvandring ned ad bakken, igen-
nem vores lille by og  lbage  l kirken.

Her holder vi en kort lysandagt i 
samarbejde med Egebjergkoret. 

Det hele slu  er med en por  on god
varm suppe. Tag børnene med og tænd 
et lys i mørket.

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

Historisk set er kyndelmisse blevet 
markeret som en lysfest. Dagen, hvor 
halvdelen af vinterhalvåret mellem den 
1. november og den 1. maj er gået.

Kirkeligt set er det dagen for jomfru 
Marias renselse, hvor hun tog den 40 
dage gamle Jesus med i det jødiske 
tempel.
Ifølge Bibelen ser den gamle mand 
Simeon ham her og kalder ham ”et lys 
 l åbenbaring for hedninge”.

Tirsdag den 2. februar kl. 17.30



Rasmus Nøhr 2016Rasmus Nøhr 2016
- Gode nyheder fr a sidste års arr angørgrupp e.
- Gode nyheder fr a sidste års arr angørgrupp e.

Følgende besked lå på Egebjergs facebookgruppe 
for nylig.

Hej alle :-)
Vil bare lige oplyse, at vi idag havde fi nt besøg 
af Rasmus Nøhr og hans nye højre hånd på DKD 
(DanmarkDejligst) poker champen Gustav “Gus” 
Hansen :-)

Vi drø  ede selvfølgelig hvordan hele arrangemen-
tet i sommers var gået og Rasmus syntes det var 
en fantas  sk fest, og han var meget betaget af om-
rådet og især vores fl o  e plads oppe ved kirken. 

Han ville derfor hellere end gerne, komme og give 
en gra  s koncert hos os igen  l næste år :-)

Der kommer ydermere nogle fl ere  ltag, så 
allerede i starten af det nye år, trækker arrangør 
gruppen i arbejdstøjet og begynder at knokle, så vi 
allesammen igen kan få en helt fantas  sk dag :-) 

Venlig hilsen 
arrangørgruppen



Rasmus Nøhr-gruppenRasmus Nøhr-gruppen
- søger nyt medlem- søger nyt medlem

Se her!



Acroyoga Acroyoga 

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

Vi inviterer alle  l en afslappende vintersøn-
dag for børn og voksne den 24. januar med 
dejlig terapeu  sk fl yvning samt thai-massage. 

Terapeu  sk fl yvning og thai-massage er en 
workshop, hvor vi får lov  l at mærke, hvordan 
det er at give sig hen og modtage. 

At give kroppen afslapning og lære, hvordan vi 
giver denne gave  l andre. Dagen er fokuseret 
på at lære en simpel serie af ‘terapeu  sk fl yv-
ning’, dvs. med en base, der lø  er, strækker og 
masserer en ‘fl yver’. 

Terapeutisk vinterfl yvning og thai-mass  age 
Søndag den 24. januar kl.10.-16. 
i Egebj erg skoles  gymnastiksal

Derudover gennemgår vi en thai-massage, der 
er ren nydelse og afslapning  l træ  e kroppe i 
vinterkulden. 

Alt sammen vidunderlige værktøjer, som man 
kan tage med hjem og bruge igen og igen på 
familie og venner.

Raquel er fra Italien og underviser i Bergamo - 
Kasper er fra København, hvor han også under-
viser - vi elsker begge at dele vores passion for 
bevægelse i nærvær og alle de smil, det giver! 

Undervisningen kræver ingen erfaring og 
forældre kan tage børn med ned  l 6 år.

Pris:  voksne 200,- kr. og børn 100,- kr. (6-15 år) 
Pris ved betaling inden januar: voksne 160,- kr. 
og børn 70,- kr. 

Tilmeld dig og fi nd betalingsoplysninger her:
h  p://goo.gl/forms/s3RV2DtVBM

Venlig hilsen
Poula-Line Schmidt, Kasper Karup 
og Raquel koya Mapelli
 



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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Borgermøde om 
Egebjerg NærvarmeEgebjerg Nærvarme  

I forbindelse med valgdagen 
annoncerede vi dato for det 
kommende borgermøde.

Den er vi desværre nødt  l at 
ændre, da der lige er et par  ng, 
der skal falde på plads først. 
Vi giver besked når vi ved mere.
 
Venlig hilsen 
Den glade  ernvarmegruppe



Spisea  enSpisea  en
Lørdag den 6. februar kl.18.30 i Forsamlingshuset 

Velkommen tilVelkommen til

Madklubben for Finere Gamle Drenge og 
Jens kok har igen i år lagt sig i selen og 
planlagt en menu, som vi roligt kan glæde 
os  l.

Dere  er er der musik og dans  l vores eget 
diskotek.

Bindende  lmelding  l 
Torben i forsamlingshuset tlf. 21 57 30 64 
- senest mandag d. 1. februar kl. 18.

Menu
Forret:
Letrøget vild  atar med salat

 
Hovedret:
Vildtgryde med ty  ebær

 
Bage  er:
Kaff e og dessert

Pris: 
195 kr. pr. kuvert

Salg af drikkevarer 
 l rimelige priser.

Vi glæder os  l at se jer.

Venlig hilsen 
Kultur- og forsamlingshusets Bestyrelse 
og Madklubben for Finere Gamle Drenge



Skal du med  l Skal du med  l 
Drama?Drama?

Onsdage 18.30 til 21. 
i forsamlingshuset 
...Så husk at melde dig  l, så holdet 
bliver  l noget.

Tilmelding kan ske via hjemmesiden 
www.fof-odsherred.dk, 
via mail  l odsherred@fof.dk 
eller pr. tlf. 27 44 57 44.

Læs mere her



Er du folkepensionist med ældrecheck eller 
før  dspensionist, har du mulighed for at få 
pensionis   lskud på kr. 450,00 i 2016.

Tilmelding kan ske via hjemmesiden www.
fof-odsherred.dk, via mail  l odsherred@
fof.dk eller på tlf. 27 44 57 44.

Venlig hilsen 
     Ulla Mir Renöfält

     og FOF-Odsherred

DramaundervisningDramaundervisning
i Egebjergi Egebjerg
Så du artiklen i sidste Egeblad?

Ulla-Mir har  lbudt at undervise i drama 
– del 1 (forår 2016) og del 2 (e  erår 2016) 
samt som afslutning 1 eller 2 fores  llinger 
i januar 2017 i Egebjerg Kultur- og Forsam-
lingshus. 

Del 1 starter onsdag, den 20. januar kl. 
18.30 – 21. i Egebjerg Kultur- og Forsam-
lingshus. 

Endelig har Ulla-Mir også  lbudt at under-
vise i klassisk sang. Det bliver  lbudt fra 
Nordskolen, Grundtvigsvej. Undervisningen 
starter den 21.01.16.

FOF Odsherred håber naturligvis, at der er 
interesse for begge hold og at der kom-
mer så mange  lmeldinger, at holdene kan 
sæ  es i gang. 

     Har du lyst? 
...  l at læse mere om holdene, kan 
du gå ind på 
www.fof-odsherred.dk
- hvor du under fanen drama og 
improvisa  on kan fi nde oplysninger 
om dramaundervisningen og under 
fanen klassisk sang, kan du læse 
mere om de  e  lbud.



Grøn energi i OdsherredGrøn energi i Odsherred
-Borgermøde om strategisk energiplan 

Tirsdag den 5. januar 2016 kl. 19.-21. 
i Vig Forsamlingshus.

I Odsherred vil vi gerne grøn energi. Vi vil 
også gerne have en dialog med dig om, 
hvordan vi kan forme energiforsyningen i 
Odsherred i en grøn retning.

Kom  l dialogmøde om, hvordan vi sam-
men kan gøre Odsherred  l et endnu 
mere a  rak  vt sted at bo og drive virk-
somhed via grøn oms  lling.

Vi serverer selvfølgelig en kop kaff e og lidt 
kage, og du behøver ikke at  lmelde dig.

Har du lyst, kan du læse mere om energi-
strategien her:
h  p://www.odsherred.dk/indhold/klima

Vi glæder os  l at se dig.
Venlig Hilsen
Karina Kragh Jespersen
og Simone Grüner Veber Nielsen, 
Klimakonsulenter i Odsherred kommune

     
Program
 
Lokal erhvervsvækst og øget bosætning 
med grøn energi  ved Morten Egeskov

Indsatserne i energiplanen

Fordele ved et fælles varmeprojekt i 
landsbyer  

Tjen penge på energirenovering af din 
bolig ved Ane  e Friis 

Biogasanlæg og lokal grøn vækst ved 
Odsherred Landboforening og Tyge Kjær

Vær med  l at forme din energiforsyning 
og dit forbrug, borddiskussion 

Fælles opsamling 

 



Ledende pædagogLedende pædagog
- Kender du mon den rett  e til opgaven?
Så er jobopslaget lagt på Odsherreds 
hjemmeside under fanen jobs. - Husk at 
prikke relevante ansøgere på skulderen. 
Her er et par uddrag af opslaget:

“Som leder af dag  lbud, SFO og klub, er 
du med  l at fortsæ  e udviklingen med 
at binde dag  lbud og SFO endnu tæ  ere 
sammen med skolen, således at over-
gangene bliver sammenhængende og 
meningsfulde for både børn og voksne. 
Du indgår naturligt i såvel understø  ende 
undervisning, fri  dspædagogik som dag  l-
budspædagogik og er sammen med afde-
lingslederen for skolen drivkra   i forhold  l 
fortsat pædagogisk udvikling.

Dine arbejdsopgaver er:
At understø  e og styrke det tværfaglige 
samarbejde mellem lærere, pædagoger og 
pædagogmedhjælpere.
At binde skole, SFO og dag  lbud sammen; i 
samarbejde med den øvrige ledelse
At iværksæ  e og lede pædagogisk ud-
viklingsarbejde.

At understø  e inklusionsarbejdet; 
herunder ledelse af netværksmøder.
At samarbejde med forældre i såvel 
formelle og uformelle sammenhænge.
At udfærdige og synliggørelse, dokumen-
ta  on og evaluering af arbejdet i dag  l-
bud og SFO
Personaleledelse; herunder skemalæg-
ning, ferieplanlægning, MUS mv.
Økonomiopfølgning i  t. det aktuelle 
børnetal”

“Hvis du vil vide mere om s  llingen, kan 
du kontakte Afd. leder Anders Ohlsen 30 
32 19 44. Du er meget velkommen  l at 
a  ale et besøg, så du kan se vores dejlige 
børnehave, SFO og skole.

Søg s  llingen senest mandag d.18.01.16 
kl.12.

Vi holder første samtalerunde den 
22.01.16 og afslu  ende samtaler den 
27.01.16”



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 februarnummeret er den 20. januar


