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Vintersolhverv 
Søndag den 21. dec ember kl. 16-18. ved sandskredet  

     
Tradi  onen tro vil vi fejre lysets komme på 
Sandskredet kl. 16  l ca. 18 med bål, lys, fak-
ler, gløg med videre - og måske en solhvervs-
sang?

Tag det varme tøj på og medbring lidt 
brænde , rødvin  l gløg og varm sa    l 
børnene i termokande og evt. lidt nødder, 
rosiner  l gløggen - og måske lidt julebag el-
ler hvad I ellers synes hører  l festligheden :-)

Jeg sørger for optænding af bål, gryde og 
opstart af gløg.

     Venlig hilsen 
     Lisbeth Rahm 
     tlf.: 50 39 68 03

Nu i aft en



Til skolens julegudstjene-
ste kommer Annemarie 
Krarup og fortæller 
Julefortællinger af Selma 
Lagerlöf.

Annemarie Krarup er en 
fantas  sk fortæller, så har 
du  d, er du velkommen 
 l at sæ  e dig på kirke-

bænken og være med.

  
JJuleferie-uleferie-
gudstjenestegudstjeneste

Mandag den 22. dec ember kl.9.30
Mandag den 22. dec ember kl.9.30



     Sæt  x  i kalenderen 
Madklubben for Finere Gamle 
Drenge og bestyrelsen for Egebjerg 
Kultur- og Forsamlingshus inviterer 
 l den årlige festa  en med gourmet-

middag, godt selskab, musik og dans.
 
Pris 160 kr. pr. kuvert

Menu og nærmere oplysninger i 
januar – på opslag, i Ugeavisen og i 
det næste Egeblad.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen for
Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus

Spisea  enSpisea  en
Lørdag den 31. januar kl.18.30 i Forsamlingshuset 

Tilmelding
Bindende  lmelding senest 
mandag den 26. januar kl. 18:00  l 
Birgit eller Jens:

Birgit Sørensen
tlf.:40 57 88 45
e-mail: birgitmks@gmail.com

Jens Hagelund
tlf.: 41 69 2301
e-mail: hagelund.jens@gmail.com 

Ved  lmelding pr. e-mail angives 
navne på alle, der bes  lles for samt 
et tlf.nr.

Så er der snartSå er der snart



Odsherred IT og Iværksæ  erhus er 
nu åbnet og det er vi mange der er 
glade for. 

Udover vores faste lejere har vi lejere 
siddende på dagsbasis og her er det 
populært at købe et 10 tursklippekort 
eller man kan leje sig ind på dags-
basis.

Vi arbejder på at skabe gode rammer 
for iværksæ  ere i huset, hvilket du 
kan høre mere om ved at kontakte 
Eva Bløcher. 

Huset er indre  et med hæve/sænke 
borde samt reol og skuff emodul ved 
alle arbejdspladserne. De faste lejere 
medbringer selv en stol.

Vi udlejer også møde og konference-
lokaler og forplejning kan bes  lles 
e  er behov.

Vi glæder os  l at se dig i huset

         Venlig hilsen
         Odsherred IT- 
         og Iværksæ  erhus

Prøv Prøv HusetHuset
-E-En dag eller ti til introduktionspris

Priser
Priserne i huset er at fi nde på itv.odsherred.dk, men de mest 
solgte produkter er pt:

Fast skrivebord i storrum 1600 kr. pr. mdr.

Dagsbillet  l 75 kr. frem  l årsski  et, here  er 95 kr.

Ti-turs klippekort 600 kr. frem  l årsski  et, here  er 900 kr.

Behandlerlokalet lejes ud på dagsbasis for 250 kr. eller 1 dag 
om ugen i fast a  ale for 700 kr/md. 

Som lejer i huset får du en nøgle, men du er al  d velkommen 
 l at kigge forbi og se huset. Eva er normalt at fi nde i huset 

på hverdage mellem 8-14 eller på tlf. 21 14 27 83

“Prøv at holde en “Prøv at holde en 
hjemmearbejdsdag i huset , hjemmearbejdsdag i huset , 
så kan du få ro til arbejdet ”så kan du få ro til arbejdet ”



Fjernvarme-nytFjernvarme-nyt
- Så er der sat et  godt hold.

E  er mødet i forsamlingshuset står det 
klart, at det er vig  gt at få indsamlet præ-
cise data, og lavet grundige beregninger. 
Det er en nys   et lokal arbejdsgruppe nu 
gået i gang med.

I denne kolde  d kan vi varme os ved 
tanken om, at der arbejdes seriøst med at 
få undersøgt muligheden for at etablere et 
 ernvarmeværk der dækker Egebjerg og 

muligvis også Bråde, Hølkerup og Abildøre. 

Der var borgermøde om sagen fornylig og 
her blev det tydeligt, at RUC som beregner 
økonomien i det her projekt mangler data 
for at kunne lave mere præcise bereg-
ninger på projektet, så vi hver især kan få 
beregnet, hvad etablering af et  ernvar-
eværk vil komme  l at betyde for vores 
privatøkonomi.

For ca. 1 uge siden har kommunen sendt 
et spørgeskema med svarkuvert ud  l alle 
de husstande som projektet er relevant for. 
Vi håber meget at du har taget dig  d  l at 
svare på skemaet og sendt det retur. 

De husstande der ikke har fået indsendt 
data vil i løbet af de næste 4 uger kunne 
forvente at få et besøg af en fra  ernvar-
megruppen, der medbringer et skema, som 
de hjælper med at udfylde og indsende. 

Here  er er planen at vi arbejder os frem 
mod et nyt borgermøde om varmeværk-
sprojektet, hvor vi håber på at få besøg fra 
Samsø, som har 4  ernvarmeværker med 
hver 10 år på bagen:)

Fjernvarmegruppen består pt. af
Peder Villemose
Torben Møngaard
Torben Rahm
Helle Vibeke Petersen
Mar  n Dahl
Thomas Kristensen
Jesper Adler
Lena Fauerschou
Thomas Gandrup
Hanne Lerstrup Pedersen
Morten Lerstrup Hylleberg, tovholder

Hvis du har tekniske spørgsmål vedr. 
projektet kan du kontakte Peder Villemoes 
eller Thomas Kristensen.

Venlig hilsen Morten Hylleberg



Et digtEt digt
-Fra din læselandsby til dig-Fra din læselandsby til dig
Fald I Staver 
af Benny Andersen

Fald i staver
mit barn
fald bare i staver....
De voksne omkring dig
løber sig hellere en staver i livet
end sidder og falder i staver
rastløst lægger de planer
hoverer når de lykkes
fortvivler når de slår fejl
handler og forhandler
vimser frem og  lbage
er al  d lige vidt
tar stadig nye brændende emner op
og slipper dem straks
som om de var brændende…

Når de voksne møder sig selv i drømme
kender de ikke vedkommende
farer op med et skrig
mareridt
en sovepille
hvad kan det ha været
de rejer må ha stået lidt for længe

Så fald i staver nu
mit barn
mens  d er
inden du bliver som en af os
der rastløst samler på adspredelser
og har glemt at falde i staver

Venlig hilsen  Læselandsbyen



Husk Husk at tage stilling tilat tage stilling til  
Fibernet Fibernet - inden den 6. januar- inden den 6. januar

Vær opmærksom på at  lbuddet fra 
Fibia kun gælder hvis 75 husstande i 
området har sendt  lmeldinger ind 
inden den 6. januar.

Tilbuddet om fi bernet kommer ikke 
hver dag her ude på landet. Arbejdet 
for bedre elektronisk infrastruktur i 
bylauget er stødt på mange forhin-
dringer undervejs. Derfor er vi glade 
for den mulighed, der nu byder sig.

Hvis du melder dig  l binder du dig  l 
at have Fibia som internet-
leverandør i et halvt år. Til gengæld 

Egebjerg og Omegns 
Bylaug opfordrer  l, at 
at du tager s  lling.

får du udført gravearbejdet gra  s - og har 
dermed forbedret din ejendoms værdi 
fremover.

Fibias priser er e  er vores bedste vurde-
ring meget rimelige. Men vurder endelig 
selv. Du kan fi nde mere informa  on på de 
sedler du har modtaget i din postkasse. 
- Eller du kan kontakte Flemming for fl ere 
informa  oner.

Venlig hilsen 
Flemming Overgaard 
tlf.: 40 11 68 00 mail: info@nordpack.dk
og Morten Hylleberg



Nyt postkontorNyt postkontor  
i Brugseni Brugsen
Egebjerg Brugs har i samarbejde med Post-
danmark åbnet et postkontor i Brugsen.

Postkontoret fungerer som et normalt 
postkontor, bortset fra at man ikke kan 
betale regninger. Til gengæld er der åbent i 
hele Brugsens åbnings  d. 

Det er en dejlig julegave  l os alle sammen, 
der bringer internetbu  kkerne og resten af 
verden lidt tæ  ere på Egebjerg.



Så er den kommende måneds  
madplan klar. Husk at alle er 
velkomne  l at spise med. Kom 
glad og tag din nabo med. 

Maden skal bes  lles inden 
kl. 9.30 den dag man ønsker at 
spise med. 
Send en mail  l skolen på:
egebjergskole@odsherred.dk
eller ring på: tlf. 59 66 58 20

Kan  nen sælger mad fra 
11.00  l 11.15. Dere  er kan 
maden nydes i aulaen eller på 
demokrateket så længe man har 
lyst.

Vi glæder os  l at se jer.

Venlig hilsen fra
Egebjerg skole

Frokos   lbud  l alleFrokos   lbud  l alle
Velkommen i skolens kantine

Menu - Januar

Ret til eventuelle ændringer forbeholdes

SOM NOGET NYT KAN MAN BESTILLE TURMADPAKKE I KANTINEN, NÅR MAN ER PÅ TUR :-)

Prisen for voksne er 25 kr.

Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

2           
5/1 - 9/1 Bagt kartoffel Lasagne Pasta m. kødsovs Smørrebrød Pizza

3           
12/1 - 16/1 Madpandekager Brændende 

kærlighed Burger Frikadeller Pølsehorn

4           
19/1 - 23/1 Bagt kartoffel Chili con carne Frikadelleburger Pasta m. kødsovs Pirogger

5           
26/1 - 30/1 Pitabrød m/fyld Frikadelleburger Boller i karry Lasagne Pizza

Ret til eventuelle ændringer forbeholdes



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. 53 68 70 29     
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 

Egebjergfesten
Posten er ledig
Er det mon noget for dig?

 

Salgsvogn
Je  e Aalling
tlf. 59 32 82 06
sidinge@sidinge.dk

Egebjergkalender og hjemmeside
Lars Levin Andersen 
tlf. 33 22 86 58     
larslevinandersen@gmail.com

Cafe og 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. 0517 konto nr. 248321

??



Fundraising
Maibrit Ahasverus
tlf. 23 23 90 03 
noni@netplot.dk

Kløvers  er
Jørgen Stoltz
tlf. 20 48 89 16 
silvadanica@msn.com 

Bylaug og Fjernvarme
Morten Lerstrup Hylleberg 
tlf. 299 399 30
morten@hylleberg.info

Egebladet 
Hanne Lerstrup Pedersen
tlf. 21 49 72 69
Egebladet@egebjergonline.dk

Fiskesø
Steff en Skovgaard
tlf. 22 32 53 10
stolfo@post.cybercity.dk

Branding og Turismeudvikl.
Jane Bodholdt Svendsen
tlf. 23 66 12 45
jane.svendsen@privat.dk

Byforskønnelse
Giske Harrig
tlf. 30 22 02 97
giske.harrig@gmail.com

Egebjerg Idrætsforening
Louise Bendixen
tlf. 22 56 10 72    
louisebendixen@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

Energilegeplads
Lars Levin Andersen 
tlf. 33 22 86 58     
larslevinandersen@gmail.com

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.

Energilegepladsen er et kommunalt projekt i 
samarbejde med Egebjerg skole.



- Nu er vi oppe på 419 emailadresser- Nu er vi oppe på 419 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for februarnummeret er den 18. januar


