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Fordi der er kommet invita  oner  l fl ere 

vig  ge arrangementer i november, kommer 

her en udvidet udgave af november-

egebladet.

Rig  g god fornøjelse med læsningen

Venlig hilsen Hanne

     
... og så har Egebladet igen fået ny mailadresse:
Egebladet@egebjerglandsbyvirksomhed.dk



Odsherred Kommunes integra  onsteam 
inviterer  l borgermøde onsdag d. 18. 
november kl. 19.-21. på Egebjerg skole.

Anledningen  l mødet er, at Odsherred 
Kommune for  den modtager mange fl ygt-
ninge, især fra det borgerkrigsramte Syrien. 
Nogle af disse fl ygtninge vil i den kom-
mende  d blive boligplaceret i Egebjerg. 

Konkret drejer det sig p.t. om en fami-
lie med to børn, der skal bo på Boligvej. 
Familien fl y  er ind torsdag den 29. oktober 
2015. Desuden vil en gruppe enlige mænd
fl y  e ind i de nye klubværelser på 
Skolelodden. De fl y  er ind  l december 
2015.

Borgermøde om Borgermøde om 
modtagelse af fl ygtningemodtagelse af fl ygtninge
Borgermøde onsdag den 18. november på Egebj erg skole kl .19.-21.

På borgermødet vil Integra  onsteamet 
fortælle om den indsats, der gives fra Kom-
munens side.

Du vil også kunne høre om, hvad lokalsam-
fundet (både frivillige, naboer og virksom-
heder) kan gøre for at bidrage  l en god 
start for de nye medborgere.

Hvis du allerede nu er interesseret i at 
melde dig som frivillig, er du velkommen  l 
at kontakte integra  onskonsulent Malene 
Friis-Madsen, for at høre nærmere om op-
gaven. Skriv eller ring  l mafri@odsherred.
dk, 59 66 14 49.

Tilmelding  l mødet er ikke nødvendig, 
mød bare op, alle er velkomne. 
Der serveres kaff e og the.

Venlig hilsen 
     Malene Friis-Madsen og 
     Odsherreds kommunes 
     integra  onsteam



JulemarkedJulemarked
Mixbixen holder hyggeligt 
julekræmmermarked i Egebjerg 
kultur- og forsamlingshus. 
Lørdag   den 21. kl.  11.-16.
Søndag  den 22. kl. 10.-16.

De krea  ve kræmmere har 
været i gang med unikke  ng, 
så kom endelig og gør et godt 
køb.

Café med gløgg og æbleskiver, 
sandwich, kaff e og te, kolde øl 
og vand

Venlig hilsen Mixbixen

Med venlig hilsen
     Torben Møngaard
     

Weekenden den 21.-22. november i Egebj erg Kultur- og Forsamlingshus

Bemærk at
datoen er 

rett  et  !



Realiser dine drømme og bliv småprodu-
cent.
 
Flere og fl ere mister lysten  l at leve af 
industrimad, men udbuddet af gode, lokale 
varer, der er ordentlig produceret, er stadig 
en mangelvare, specielt i Odsherred, hvor 
naturen ellers  står og byder sig  l med vari-
erede landskaber og mikroklimaer.

Slow Food Odsherred har gennem fl ere år 
forsøgt at opmuntre mikroproducenter  l 
at gå i gang med at realisere deres drømme. 
Nu udvider vi mulighederne, så du ikke kun 
kan producere  l en årlig begivenhed, men 
få en fast a  ager, der ikke er større end det 
er  l at overskue.

Vi er så heldige i Odsherred, at der midt i 
byen er åbnet Lokalkompagniet, en super 
lækker bu  k, som vil sælge alle de gode, 
lokale varer, vi magter at producerer. 

Tirsdag den 17. november vil Slow Food 
Odsherred og Lokalkompagniet byde 
velkommen  l en a  en, hvor vi snakker 
om, hvordan man kan udny  e de lokale 
muligheder – det de franske vinbønder 
kalder terroir -  som betyder de muligheder 
som vores særlige omgivelser giver os. 

Vi informerer om, hvad der skal  l for at 
slå sig ned som småproducent – selv om 
det er blevet le  ere, er der stadig  ng som 
skal opfyldes, og Jane vil fortælle om, hvad 
Lokalkompagniet forventer af en vare for at 
de kan og vil sælge den.

Vi har inviteret Mogens Bisgaard fra Slow 
Food i København  l at fortælle om, 
hvordan man kan udny  e lokale ressour-
cer. Vi håber at en fra Fødevarekontrollen 
vil komme og fortælle, hvad de kræver og 
så vil Jane fortælle om Lokalkompagniet.

Der er gra  s adgang. Lokalkompagniets 
bar vil være åben, så der er mulighed for at 
købe kaff e, kage, øl og vand m.m.

Tilmelding  l slowfoododsherred@gmail.
com er ønskeligt, men ikke nødvendigt. 
Vel mødt.

Mange hilsner 
     Rie Boberg,
     SlowFood Odsherred

     og Jane Bodholdt Svendsen,
      Lokalkompagniet

 

Tirsdag den 17. november kl.19.-21.30 i Lokalkompagniet  i Nykøbing
Informa  onsa  en



     
Sognepræst i Egebjerg, Jens 
Michael Nissen, holder fore-
drag i Hospitalskirken i 
Annebergparken den 25. 
november kl. 19.

Foredraget drejer sig om hans 
 d som feltpræst i Irak og 

Afghanistan.

Arrangørerne, Psykiatrisk Mu-
seums  stø  eforening, lover 
en spændende  beretning 
fra nogle af verdens mange 
krigszoner

Foredragsa  enForedragsa  en
Onsdag den 25. november kl.19. i hospitalskirken i Annebergparken



Etablering af Etablering af 
 ernvarme i Egebjerg 

Arbejdsgruppen arbejder stødt og roligt 
videre med projektet, der mere og mere 
tager form.

I skrivende stund arbejder vi med mulige 
placeringer af anlægget som vi forventer 
kommer  l at bestå af en halmkedel og 
solfangere samt en buff ertank, der kan 
‘gemme’ vandet når det er varmet op af 
fangerne eller halmkedlen. 

Ved at kombinere en halmkedel med 
solfangere vil vi kunne slukke for fyret i 4-6 
måneder om året. I forhold  l fyret er det 
også en fordel at have en buff ertank, idet 
vi så kan fyre for fuld kra  , når vi fyrer, og 
så gemme det varme vand. 

På den måde sikrer vi en renere forbræn-
ding, end vi ellers ville kunne opnå. 

Ideen med at etablere  ernvarmean-
lægget er at alle brugerne fra dag 1 får 
udski  et deres varmekilde  l vedvarende 
energi, sam  dig med at det bliver meget 
nemt(ingen arbejde med brænde, piller 
eller lignende)at varme sit hus op. 

Derudover er ideen, at anlægget betales 
 lbage over kwh prisen og dermed er der 

ingen større udskrivninger forbundet med 
at overgå  l den nye varmekilde.

Har du spørgsmål  l projektet er du 
velkommen  l at kontakte gruppen via 
tovholderen, men der er ved at blive udar-
bejdet en folder om projektet som bliver 
husstandsomdelt så snart den er klar.

     Venlig hilsen 
     Morten Hylleberg, tovholder
     tlf. 299 399 30



Kan
transportmulighederne

i Odsherred
forandres?

:DATO
09.11.15

:TID
17:15 - 20:40

:STED
DEN RYTMISKE HØJSKOLE

JYDERUPVEJ 18
4560 VIG

:TILMELDING
Lnoha@odsherred.dk

DEL1:

DEL2:

Vær med til at tegne billedet af hvordan 

tra en rer i d herred  i e alt an

e  i tati ti er

ælle  h erner tæn er bed t - vær med til at 

ræge  be temme og f  de gode ideer  g a ever 

det i hænderne  fag er onale og oliti ere

Vi rger for for le ning 

Programmet

Se mere her:

spØrgsmÅl:

ran ort ngiod herred d  

o i e        eller    noha od herred d  

ALLE ALDRE ER VELKOMne

Se her!Se her!
Kom med og 
repræsenter Egebj erg



I uge 47 er der iværksæ  eruge i hele 
landet. Det markeres i Odsherred med 
en lang række inspirerende arrange-
menter, blandt andet i Iværksæ  erhu-
set. På de følgende sider kan du læse 
programmet.

Vi glæder os  l en uge med masser af 
ak  vitet og virkelyst.
Venlig hilsen 
Odsherred IT- og Iværksæ  erhus, 
Odsherreds Erhvervskonsulenter og 
Ung i Odsherred

Iværksæ  erugeIværksæ  eruge
Mandag den 16. -fr edag den 20. november



Iværksæ  erugeIværksæ  eruge
Mandag den 16. november

INTRODUKTION TIL SØGEMASKINEOPTIMERING
- SEO FOR BEGYNDERE
For dig, der gerne vil have din hjemmeside bedre 
frem i Googles søgeresultater. Kurset giver dig 
et fuldt overblik over de faktorer, der gør at en 
hjemmeside ryger op (og ned) i Google.

Målgruppen er selvstændige og medarbejdere i 
små og mellemstore virksomheder, der har det 
daglige ansvar for redigering og søgeop  mering 
af virksomhedens hjemmeside.

Kurset a  oldes af IVÆKST mandag den 16. 
november kl. 9-12 i Odsherred IT- og Iværksæ  er-
hus, Glostrupvej 13D, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere og  lmeld dig her ivaekst.dk/kurser/in-
troduk  on-  l-sogemaskineop  mering
Der er plads  l 25 deltagere, så skynd dig at 
 lmeld dig. Seneste  lmelding er 3 dage før.

Deltagelse er gra  s. Egen pc / mac bør medbring-
es. Der  lbydes let forplejning.

SUPER-SÆLGENDE NYHEDSBREVE
Kom godt i gang med din e-mailmarkedsføring!

Målgruppen er alle, der vil i gang med at udsende 
nyhedsbreve, eller som vil op  mere deres nu-
værende nyhedsbrev, både begyndere samt folk med 
noget kendskab  l nyhedsbrevs-markedsføring.

Kurset a  oldes af IVÆKST mandag den 16. novem-
ber kl. 13–15.30 i Odsherred IT- og Iværksæ  erhus, 
Glostrupvej 13D, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere og  lmeld dig her ivaekst.dk/kurser/super-
saelgende-nyhedsbreve

Der er plads  l 25 deltagere, så skynd dig at  lmeld 
dig. Seneste  lmelding er 3 dage før.
Deltagelse er gra  s. Egen pc/mac bør medbringes. 
Der  lbydes let forplejning. Der kan parkeres gra  s
på stedet.



Iværksæ  erugeIværksæ  eruge
Mandag den 16. november

MOTIVATIONSFOREDRAG
- FORBLIV MOTIVERET OG VELLYKKET IVÆRKSÆTTER

Har du styr på humøret og overskuddet 
som selvstændig?

For dig, der har en fantas  sk idé eller 
drøm, og overvejer eller er i færd med at 
omsæ  e den  l handling. Der er o  e et 
stykke vej fra idé  l handling og succes. 

Som selvstændig er du måske alene og 
skal varetage alle opgaver, og derudover 
skal du have energi og overskud  l at 
brænde igennem og udføre din drøm. 

Mød op  l de  e foredrag/oplæg og 
bliv klædt på  l at realisere din drøm! 
Vi kommer bl.a. omkring emnerne: salg 
og psyke, selvstændig og familie, og 
robusthed/ressourcer.

Læs mere her odsherred.dk/sites/
default/fi les/PDF/dorthe_ilsoe_-
_a4.pdf

Foredragsholder er Dorthe Ilsø 
www.kimen  lforandring.dk

Foredraget a  oldes mandag den 
16. november kl. 17-20 i 
kontorerne.dk, Rørvigvej 3, 1., 4500 
Nykøbing Sj.

Tilmeld dig  l Ane  e Friis 
annfr@odsherred.dk 
senest torsdag den 12. november. 
Deltagelse er gra  s.
Der  lbydes let forplejning. 



Iværksæ  erugeIværksæ  eruge
Tirsdag den 17. november

ÅBENT HUS - 1 ÅRS FØDSELSDAG
ODSHERRED IT- OG IVÆRKSÆTTERHUS

Vær med  l at fejre iværksæ  ermiljøet 
i Odsherred!
Se iværksæ  erhuset og bliv klogere på 
Geopark Odsherred, Nordisk Center 
for Lokale Fødevarer, på iværksæ  eri 
i Odsherred, samt på Odsherred Kom-
munes erhvervsindsats.

Hør inspirerende iværksæ  erhistorier 
og spis lokalt. Alle er velkomne  l at 
kigge forbi i løbet af dagen.

PROGRAM
Kl. 09.00 Geoparkmanager Nina Lemkow fortæller om Geopark 
 Odsherred og om geoparkmærkning
Kl. 10.00 Projektchef Berit Nørgaard Olesen fortæller om Nordisk Center  
 for Lokale Fødevarer
Kl. 11.00 Erhvervskonsulenterne Ane  e Friis og Sille Krüger fortæller om 
 iværksæ  eri i Odsherred, og om kommunens erhvervsindsats 
 og  lbud
Kl. 12.00 Rundvisning
Kl. 12.30 Iværksæ  erhuset giver frokost. ALLE er velkomne.
Kl. 13.00 Borgmester Thomas Adelskov holder 1. års fødselsdagstale, 
 e  erfulgt af Morten Hylleberg fra Egebjerg Landsby Virksom-
 hed, der driver iværksæ  erhuset.
Kl. 13.20 Mød chokolademager Mikkel Friis-Holm og hør hans iværk-
 sæ  erhistorie. Mikkel fortæller om rejsen fra idé  l choko-
 ladefabrik og producent af verdens bedste chokolade. Se mere 
 på friis-holm.dk og friisholmchokolade.dk
Kl. 14.20 Mød Kasper Steen Jacobsen, der er en af iværksæ  erne bag 
 LAMMEFJORDENS DESTILLERI. Hør om drømmen og 
 ambi  onen om at skabe verdens bedste vodka, og om 
 hvordan planerne realiseres. Bemærk at vodkaen skal 
 produceres på restkartofl er fra konven  onelt landbrug!
Kl. 15.30 Tak for i dag.

Adresse: Odsherred IT- og Iværksæ  erhus, Glostrupvej 13D, Egebjerg, 
4500 Nykøbing Sj. Deltagelse og forplejning er gra  s.



Iværksæ  erugeIværksæ  eruge
Onsdag den 18. november

INTERNETTET SOM LEVEVEJ?
Er du gamer? - eller har du forsøgt dig med app eller 
spiludvikling, så er det her måske noget for dig!
Kom  l en spændende a  en i selskab med unge og 
lidt ældre IT nørder, der har gjort interne  et  l
deres levevej. Mød fx Emil Sørensen og Henrik Kragh.

Emil er 24 år og har fl ere succesfulde it virksomheder 
bag sig bl.a. riveronline.dk
Emil er egentlig uddannet skuespiller og elektriker, 
men interne  et blev hans levevej.

Henrik Kragh er spiludvikler og har arbejdet for fl ere 
store virksomheder og også udviklet egne små spil
 l interne  et. En professionel gamer kigger også forbi.

Arrangementet a  oldes onsdag den 18. november kl. 
17-20 i Odsherred IT- og Iværksæ  erhus, Glostrupvej 
13D, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj.
Deltagelse er gra  s. Tag din pc/mac med.
Tilmelding: Morten Hylleberg, tlf. 29 93 99 30, mail: 
morten@hylleberg.info
Ung i Odsherred er vært ved mad og drikke.
Transport: Hvis du har svært ved at transportere dig  l 
og fra Egebjerg, så kontakt Ung i Odsherred
på tlf. 21 14 80 96

EKSPLODÉR DIN INDKOMST - INSPIRATIONS- OG PROVOKATIONSEVENT
Status Quo er ikke nødvendigvis godt nok for dig! Hvis du har en drøm, 
så fortjener du også at udleve den. Hør hvad succesfulde mennesker gør 
for at lykkes.

Den erfarne leder og succesfulde iværksæ  er Michael Pluszek står bag 
et helt unikt, specielt og energisk event, med fokus på det succesfulde 
mindset.

Michael Pluszek har 24 års ledererfaring, blandt andet fra McDonald´s 
og Baresso Coff ee. Senest har Michael eksploderet en af sine virksom-
heder med mere end 1000 % indenfor et år.
Michael har de seneste år supporteret iværksæ  ere og mennesker med 
drømme  l at nå deres mål.
Han deler nu ud af sin erfaring og de teknikker, der har hjulpet ham.
Se mere her pluszek.dk og her odsherred.dk/sites/default/fi les/PDF/
michael_pluszek_-_a4.pdf.
Eventen a  oldes onsdag den 18. november kl. 17-20.30 på Hotel 
HøjbySø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby.
Dørene åbnes kl. 16.30. Der er kaff e og kage kl. 16.30, og sandwiches 
senere.
Tilmeld dig  l Ane  e Friis annfr@odsherred.dk senest fredag den 13. 
november kl. 12.
Deltagelse og forplejning er gra  s. 



Iværksæ  erugeIværksæ  eruge
Torsdag den 19. november 9.-14.

BUSINESS BRUNCH
– MØD IVÆRKSÆTTERE FRA ODSHERRED
For dig, der gerne vil sparre og netværke og 
blive inspireret.
Kom og hør lokale iværksæ  ere fortælle 
deres iværksæ  erhistorier
indenfor vidt forskellige brancher.

Business brunchen a  oldes torsdag den 19. 
november kl. 9-14
i Odsherred IT- og Iværksæ  erhus, Glos-
trupvej 13D, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj.

Deltagelse koster kr. 125,Tilmelding
skal ske  l Eva Bløcher, senest mandag den 
16. november, på 21 14 27 83 eller 
info@odsherredivaerksae  erhus.dk

PROGRAM
Kl. 09.00 Brunch
Kl. 10.00 Nethe Lissau fra Nykøbing-Rørvig Havecenter
nr-havecenter.dk
Kl. 11.00 Morten Weidemann fra Dessertcafé i Rørvig
facebook.com/dessertcafe.dk
Kl. 12.00 John Arnberg fra Lokalkompagniet i Nykøbing Sj.
lokalkompagniet.dk
Kl. 13.00 Anne-Me  e Rosenkilde fra MAARBJERGGAARD i 
Nakke. maarbjerggaard.dk
Kl. 14.00 Tak for i dag.



Iværksæ  erugeIværksæ  eruge
Fredag den 20. november kl.10.-16.

FORENINGEN SOCIALE ENTREPRENØRER I DANMARK
AFHOLDER ÅBEN STUDIETUR I ODSHERRED

PROGRAM
Kl. 10.00 Rundvisning og oplæg, 
Egebjerg LandsbyVirksomhed
egebjerglandsbyvirksomhed.dk
Kl. 11.00 Oplæg, spørgsmål og 
debat, Granhøjen m/ Nygårdens 
gårdbu  k
nygaardenfrugt.dk
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.30 Rundvisning i Fri og Fro 
Økosamfund og på besøg hos CanAlt 
redesign

For dig, der interesserer dig for so-
cialt iværksæ  eri, samproduk  on og 
andre former for velfærdsløsninger 
på tværs af civilsamfund, markedet 
og det off entlige.

Det gælder både, hvis fokus er på 
social innova  on, socialt entre-
prenørskab eller socialøkonomisk 
virksomhed. Sociale Entreprenører i 
Danmark fungerer som et forum
og netværk, hvor sociale iværksæt-
tere kan fi nde viden, hjælp og stø  e, 
udveksle erfaringer og ideer, og 
gensidigt inspirere hinanden.

Sociale Entreprenører i Danmark 
arbejder for at skabe op  male vilkår 
for sociale iværksæ  ere i forhold  l 
fi nansieringsmuligheder, vidensde-
ling, uddannelse og kompetenceud-
vikling.

Du kan læse mere om foreningen på 
deres hjemmeside: sociale-entre-
prenører.dk

Studieturen a  oldes fredag den 20. 
november kl. 10-16 i Odsherred IT- 
og Iværksæ  erhus, Glostrupvej 13D, 
Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj.
Deltagelse koster kr. 250,- for med-
lemmer og kr. 400,- for ikke med-
lemmer.
Frokost og kaff e/te i løbet af dagen 
er inkluderet. Beløbet indbetales 
senest 12. november  l konto 8401 
1139684 (Merkur). Faktura kan 
udstedes.
Tilmelding skal ske senest den 9. 
november  l Maria Chris  ansen på 
maria@socialeentreprenorer.dk
Der er max plads  l 35 deltagere 
- e  er først  l mølle-princippet.



Maleværkstedet, Under Himlen 3, er åbent 
hver torsdag a  en kl. 19. - 21. Det er uformelle 
ateliera  ener for øvede og uøvede i male-
kunsten. 

Savner du inspira  on, et skub  l at komme i 
gang eller måske har du lyst  l at medbringe 
dine egne billeder og arbejde på dem. 
Her er 6 staff elier, så det er ikke nødvendigt at 
medbringe dit eget.

Prisen er 40,-kr. pr. a  en som betales i døren. 
Ingen  lmelding nødvendig. Kom som du er!

De 40,-kr går  l kaff e, the, kage og vand. 
Materialer kan købes. Medbring sutsko. 

     Venlig hilsen
     Ziggie Jensen. 
     tlf.: 50 28 94 18

Åbne ateliera  ener for alleÅbne ateliera  ener for alle
Torsdage kl 19.-21. i Fri og Fro, Under Himlen 3



En weekend med maling og formtegning.
I antroposofi sk kuns  erapi fokuseres der på 
ressourcer. Der arbejdes med de kunstneriske 
processer. Arbejdet koncentreres om det enkelte 
menneske, for at frigøre poten  aler, en stø  e  l 
personlig udvikling og en hjælp  l rehabilitering/ 
evt. helbredelse.

Kuns  erapien er baseret på den østrigske 
åndsforsker Rudolf Steiners beskrivelse af det 
hele tre-delte menneske. Det som former os er: 
vore livskræ  er, som jo svinder med alderen, 
vore bevidsthedskræ  er, som øges gennem livet 
og vort følelsesområde som står i midten og 
balancerer mellem de opbyggende og ned-
brydende tendenser.

Forvirring og sygdomme opstår, når vi ikke 
lykkes i at skabe balance mellem de tre led. 
Ved at arbejde målre  et på at inkludere alle tre 
områder, frigives krea  ve poten  aler. Gennem 
kuns  erapien får man de selvhelbredende 
kræ  er  l at fl yde mere hensigtsmæssigt. 

Livsglæden op  meres, ens livsmål bliver klarere. 
Man udvikler kvalitetsoplevelsen og større kon-
centra  on. Alt sammen i en hensynsfuld proces, 
hvor netop den enkeltes behov imødekommes.

Kuns  erapikursusKuns  erapikursus
I Fri og Fro den 14. og 15. november 2015 kl. 9.-18.I Fri og Fro den 14. og 15. november 2015 kl. 9.-18.

Venlig hilsen
Ziggie Jensen, mail Zix@live.dk, tlf.:50 28 94 18.

Prak  sk
På kurset er der plads  l 6 pers. 
Pris: 1500,-kr 
(:1000,-kr for studerende og 
pensionister.) 

Prisen inkluderer 16  mers 
undervisning, materialer, 
2 X kaff e, the og kagepauser.

Betaling: Senest 11. nov. På 
REG., NR. 1706 KONTONR. 
0746477228.   

Der kræves absolut ingen 
forkundskaber. 
Medbring sutsko og madpakke. 

Program
Vi arbejder fra kl. 9.00  l 18.00 begge dage. 
Kort kuns  erapi introduk  on, 
kunstnerisk arbejde fra kl. 9.00 - 12.00, 
frokostpause fra kl. 12.00 – 13.00, 
kunstnerisk arbejde fra kl. 13.00-18.00. 
Passende små pauser indlægges.
Der er mulighed for at arbejde videre 
selvstændigt hver a  en e  er undervisnings  d.

Ziggie Jensen er udøvende kunstner, har en 4-årig eurytmi uddan-
nelse og en 3-årig antroposofi sk kuns  erapiuddannelse.
Søg evt. på google: ”Kuns  erapiuddannelse.dk”, 
klik på kuns  erapi. ”Antroposofi ”.



Der er gra  s yoga 5 onsdage med 
start nu på onsdag den 28. oktober. 
 
Der vil blive undervist i Hatha yoga på 
begynder niveau.
 
Medbring:
Yoga-må  e hvis du har en, ellers kan 
du låne
Tæppe
evt. pude  l at sidde på, gælder især 
hvis du har svært ved at sidde på 
gulvet
tøj at bevæge dig i
 
 Jeg har selv dyrket yoga gennem 30 
år, er fysioterapeut og er nu ved at 
uddanne mig  l yoga-instruktør. 
 
Som del af uddannelsen skal jeg øve 
mig i at sammensæ  e øvelser og in-
struere i dem, så jeg vil meget gerne 
have lidt  lbagemelding om, hvordan 
jeg kan blive bedre.
 
Med venlig hilsen
 
     Elaine Presco  
     Tlf. 60 83 59 04 

Gra  s Yoga Gra  s Yoga 
5 Onsdage fr a 18.-19. i skolens gymnastiksal



Juletræstænding Juletræstænding 
og fællesspisning og fællesspisning 

Egebjerg børnehave vil gerne invitere  l 
juletræstænding med sang  ved forsam-
lingshuset.

Igen i år er det fi nalen på et længere forløb 
i børnehaven, hvor der er blevet  ernet af-
fald i hele byen og pyntet op  l jul.

E  er træet er tændt slu  er Brugsen, 
forsamlingshuset og menighedrådet og 
Tove op om arrangementet med en sund 
fællesspisning for alle der har lyst  l at 
deltage.

Tryllekunstneren Pino, der deltog sidste år 
kommer igen og underholder børnene.
Vi glæder os alle  l en hyggelig a  en.
Venlig hilsen
Arrangørerne

Fredag den 27. november på topp en af Egebj erget 

Egebjerg 
Børnehave

Egebjerg Kultur- 
og Forsamlingshus

Læs mere her



Program

kl. 17. Juletræet foran Kultur- og 
forsamlingshuset tændes med sang 
og musik.

ca. 17.30 Menighedsrådet står for 
lidt julestemning, når vi går via bag-
scenen ind i forsamlingshuset.

ca. kl. 18. spisning i 
forsamlingshuset. Klovnen Pino 
underholder igen i år.

Billett  er 
Pris for fællesspisning :  
35 kr. børn 
50 kr. voksne
Bille  er sælges i Daglig 
Brugsen fra  mandag d. 
2. nov. 2015  l og med 
mandag d. 23. nov. 2015 .

Der kan IKKE købes billet-
ter i Forsamlingshuset på 
selve dagen . Bille  er skal 
forevises.

Juletræstænding Juletræstænding 
og fællesspisning og fællesspisning Menu

Vi skal blandt andet have:
Pastasalat
Fuldkornslasagne
Kyllingefi let
Frikadeller
Kartofl er

Der kan købes øl, vand og 
vin  l rimelige priser. 



EGEBJERGKORET
Classical Choir
TORSDAG 19.11.15 KL. 19.30

I EGEBJERG KIRKE
Kom og hør udpluk fra korets repertoireliste som der pt. arbejdes med.

Egebjergkoret er et firestemmigt klassisk kor og arbejder bl.a med kormusik fra middelalderen,
og synger et blandet repertoire fra middelalder og op til vor tid.

Korleder Anna Karina Berg



Så er plukningen  l årets most så 
småt igang:) 

Hvis du selv har fl ere æbler eller 
pærer end du kan overkomme at 
bruge, eller kender  l steder, hvor 
æblerne falder 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. Nedfalds-
frugt kan også bruges og her udløser 
15 kg ælber en fl aske most:)

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. 



Foredrag om EnneagrammetForedrag om Enneagrammet
Onsdag den 11. november kl.19.-21. i Iværksætt erhuset 

Denne a  en vil du få en introduk  on  l 
Enneagrammet. Det er en model, som 
beskriver ni persontyper og ni forskellige 
måder at opleve verden på hvad angår 
mo  va  on, adfærd, sprog, kommunika  on 
og beslutningsprocesser. 

Det giver en nuanceret og elegant  lgang 
 l mennesker og deres indbyrdes rela  on-

er såvel privat som på arbejdspladsen. 

Pris: 100 kr. inkl. kaff e/the og kage
Seneste  lmelding den 2/11
Indbetal venligst 100 kr.  l reg.nr. 4314 
2410050954 
Eller Mobile Pay 29 84 18 00
(Husk at skrive navn og angiv datoen 
11/11)

      På glædeligt gensyn
     Chris  ne Tscherning

Lidt om mig:
Jeg er oprindelig uddannet Cand.ling.
merc, senere uddannet NLP- og Enneagram 
coach og eksamineret psykoterapeut. 

I de sidste 14 år har jeg brugt Enneagram-
met som et fantas  sk inspirerende redskab 
 l øget selvindsigt for de mennesker, der 

har krydset min vej. 

Jeg har bl.a. arbejdet med sygedagpenge- 
og kontanthjælpsmodtagere, unge men-
nesker på vej ud i livet, og hjemløse.  

Mere info på www.crealife.dk. 
På Facebook: Crealife – Rådgivning  l et 
bedre liv.



Trille TrolleTrille Trolle
Boldforløb i Egebj erg børnehave

     

 

I de kommende 6 uger deltager de 
yngste børn i børnehaven i “Trille 
Trolle” som er et spændende be-
vægelsesforløb for de 2- 4 årige.

Trille trolle som foregår på Egebjerg 
skole er et samarbejde mellem 
børnehaven, skolen og Håndbold 
region øst.

Det er et bevægelsesforløb, hvor 
alle ak  viteter tager deres udgang-
spunkt i små historier fra trolde 
universet, og på den måde skaber 
sjove historier, hvor det legende er 
indgangsvinkelen  l bevægelsesak-
 viteterne. 

Et målre  et forløb, hvor motorik, 
bold og begejstring er i højsædet.

Med instruktør hjælp fra hånd-
bold region øst glæder vi os  l et 
spændende forløb.

Venlig hilsen 
     Anders Ohlsen og 
     Egebjerg skole, SFO 
     og Børnehave



  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 11. november kl. 19.



Festgudstjeneste med 
Møllekoret
Søndag den 29. november kl.16. 
i Egebj erg Kirke

Møllekoret er som sædvanlig med 
ved gudstjenesten 1. søndag i advent 
kl.16.00.

De bidrager med deres smukke sang, 
når udvalgte ni læsninger tager os 
med gennem hele den bibelske 
fortælling fra begyndelsen  l 
fuldendelsen.

ste steste mste
vove

lili



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.



- Nu er vi oppe på 437 emailadresser- Nu er vi oppe på 437 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for Decembernummeret er den 20. November


