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Find vores projektbeskrivelse  på 
www.egebjergonline.com/bosaetning 

Nyt økosamfund på vej i Egebjerg

Kom  l informa  onsmøde 

Vi glæder os  l at fortælle om projektet 
og inviterer alle interesserede  l 
informa  onsmøde: 
Tirsdag den 2. oktober kl. 19:00 
Mødet der er det tredie i rækken,
a  oldes i Iværksæ  erhuset, Glostrupvej 
13.D, 4500 Nykøbing Sj.

For at give alle mulighed for at deltage 
har vi valgt at holde fl ere informa  ons-
møder. Indholdet på møderne vil være 
iden  sk.

Af hensyn  l lokalebooking bedes du/I 
 lmelde dig på: 

oekosamfundet.egeskoven@gmail.com 

- Og skriv gerne et par linjer om din 
mo  va  on for at deltage i mødet.

-Kunne du have lyst til 

at slå rødder og gro i Egeskoven?

rg
Infomøde

tirsdag 2. oktober



Sommerkoncerten 2019 Sommerkoncerten 2019 
-Er umiddelbart afl yst-Er umiddelbart afl yst

Frivilligkoordinator
Du har overblikket og ans-
varet for de frivillige, både 
inden koncerten, men også 
på dagen og bage  er. 

Du skal sørge for at få 
udfyldt alle ledige poster og 
have fuld fokus på dagen.

Aktivitet schef
Du er sprængfyldt med ideer 
og kan i samarbejde med 
os andre skabe et fantas  sk 
ak  vitetsprogram.
 
Vi vil gerne have forening-
erne mere med. Du skal 
tage dialogen og fi nde gode 
måder alle kan bidrage på. 

Du skal især tænke på alle 
de søde børn.

Fundraiser
Og så har vi et ekstra ønske.. 
Vi har en fundraiser s  lling 
ledig.. 

Der ligger millioner af kroner 
i alle mulige puljer, både i 
kommunen, private og de 
store.. Du er skrap  l at 
formulere dig, ved hvad og 
hvor vi skal søge og kan hive 
penge ind  l investeringer og 
forbedringer.

Der er desværre ikke nok 
der har meldt sig  l at være 
i  arrangørgruppen.  

Derfor ser vi os nødsaget  l 
at afl yse næste års koncert.

Hvis nogen får lyst  l at 
besæ  e følgende poster kan 
det være at vi ombestemmer 
os.

Får du lyst  l at være med 
eller høre mere?
- Så send os en mail på 
egebjergevent@gmail.com. 
Eller ring  l Anja Hornebo på 
28 40 05 64.
Venlig hilsen



I år a  older vi, tradi  onen tro, 
Æblets dag for alle vores med-
lemmer samt alle dem som 
skulle have lyst af komme.
 
Dét sker på Æblets Dag 
Bestyrelsen bager kager og 
brygger kaff e  l fri a  eny  else. 

Kom og most jeres æbler, i da-
gens anledning er det gra  s for 
alle. Medbring nedfaldsæbler 
og dunke/fl asker, så I kan få 
jeres most med hjem igen.

Vores lokale æble-ekspert 
Flemming Thorninger fra 
Sonneruplund kommer og 
hjælpe med at fi nde sorten på 
jeres æbletræ. Medbring blot 
5-6 æbler og nogen af træets 
blade.

Vi har samlet et stort udsnit af 
forskellige æblesorter som kan 
ses og smages på vores æble 
uds  lling.

I vores æblekonkurrence skal 
vi skal igen i år have afgjort 
hvilket æble der falder i folkets 
smag. Kom og stem så vi kan få 
kåret årets æble.

Ak  viteter og lege for børn.
 
Æbleværkstedet ligger på 
Ærtebjergvej 2, 4571 Grevinge

Venlig hilsen 
Æbleværkstedet Nonne  t

Lørdag den 29. september kl.11.-14. 
i æbleværkstedet  Nonnet it

Æblets dagÆblets dag



Store dele af halvøen har fået et 
fantas  sk  lbud, som kræver at 40 % 
stø  er op.

Nu kan omkring 800 beboere, som-
merhusejere og virksomheder på Ege-
bjerg-halvøen, som stadig har dårlig 
bredbåndsforbindelse,  lmelde sig 
lynhur  gt fi bernet fra Fibia. 

Der er deadline for  lmelding den 22. 
oktober, og her skal 40 procent af de 
omkring 800 have meldt sig. 

I juli indgik borgergruppen “Bedre 
bredbånd på Egebjerghalvøen” en 
a  ale med Fibia P/S om at  lbyde 
beboere, sommerhusejere og virksom-
heder på halvøen lynhur  gt fi bernet. 

Mandag den 20. august blev der åbnet 
for  lmelding  l fi bernet via Fibias 
hjemmeside. 

Er vi nok  lmeldte kan Fibia begynde at 
nedgrave fi berforbindelserne allerede i 
første halvår af 2019.

Bedre bredbånd  l hele halvøenBedre bredbånd  l hele halvøen

Fakta
Projektområdet strækker sig fra 
Strandhuse i nord  l Sidinge Fjord i 
syd, og fra Sidinge i vest  l Grøn-
landshuse i øst.

Man kan  lmelde sig fi bernet på 
www.fi bia.dk/egebjerghalvoen 
Deadline for  lmelding er 22. okto-
ber 2018.

Prisen for  lslutning er 1.995 kr. 
E  er deadline s  ger prisen  l 4.995 
kr.

Priserne for bredbånd og tv-pakker 
kan ses på 
www.fi bia.dk/egebjerghalvoen 

A  alen omfa  er omkring 800 hus-
stande og 40 procent af disse skal 
sige ja  l fi bernet inden 
deadline 22. oktober 2018.



Fibernet på EgebjerghalvøenFibernet på Egebjerghalvøen
Stadig i tvivl? -Vi håber at du vil tage stilling.

Venlig hilsen
Lena Faurschou og 
Arbejdsgruppen for Bedre Bred-
bånd på Egebjerghalvøen.
tlf. 53 87 87 47 
mail: egebjergbylaug@gmail.com

 

Har du meldt dig  l og mangler fl ag? 
- Så kontakt en af os i fi bernetgruppen.

Flag er godt ved dit hus eller vej. 
Det minder os om, at vi skal huske at 
tage s  lling inden den 22. oktober

Den 22. oktober (lige knapt om en mdr.) 
er sidste frist for  lmelding  l bedre bred-
bånd i vores område. 

Det er en enestående chance for at komme 
med på den digitale motorvej. Så tøv ikke, 
meld dig  l nu.

Du kommer først  l at betale, når og hvis 
fi berne  et bliver  l noget. Altså engang i 
2019. (+/- sommer)    

Og husk! Du kan spare 3000 kr ved at  lmel-
de dig nu, og derudover kan du trække 800 
kr. fra i håndværkerfradrag!

Streaming, altså det at se  ernsyn og fi lm 
via interne  et bliver i disse år mere og mere 
populært. Senest har DR beslu  et at rykke 
to af deres ungdoms tv-kanaler  l kun at 
være på ne  et.

Alle i Egebjerg City, Unnerud og Bøsserup 
kan stadig nå at komme med  l den billige 
pris.

Gode grunde til at melde sig til: 

Egebjerghalvøen bliver et a  rak  vt område 
at fl y  e  l, og vi derfor bl.a. kan beholde 
vores købmand og vores skole! 

Vær opmærksom på at fl ere ejendoms-
mæglere mener at husene vil s  ge i værdi 
(20.000 - 50,000 kr.) 

Hvis vi ikke får fi berne  et op at køre nu, er 
der måske lange udsigter  l, vi får et  lbud 
igen. (eller aldrig)

Du får mulighed for at  lvælge en tv pakke 
e  er behov.

Vi er rig  g mange ambassadører i gang så tag 
godt imod os. Vi arbejder for jer. 

Er du i tvivl om, hvor du skal  lmelde dig, så 
følg de  e link: www.fi bia.dk/egebjerghalvøen  

Kontakt bylaugsformand Lena Faurschou, så 
hjælper hun dig videre.



Så blev det nye sted  l nyuddannede 
kunsthåndværkere indviet med maner. 
Projektet har fået navnet “8b-Kunst i brug” 
- et navn der spiller på husets for  d som 
brugsforening.

Det er siden sidste Egeblad lykkedes 
folkene bag projektet at skaff e 335.422,- i 
stø  e fra lagmidlerne, men der skal stadig 
bruges økonomi  l at få indre  et huset 
m.m.

Har man lyst  l at stø  e huset kan man 
blive ven af 8b-kunst i brug allerede i dag. 

Det koster:
Guldpakke   1000,- pr. år
Sølvpakke      500,- pr. år
Bronzepakke 250,- pr. år

Beløbet mobilepayes  l 30 29 23 35
skriv din emailadresse i kommentarfeltet.
 

8b 8b -kunst i brug-kunst i brug

Kender du de første 
logerende? 

Så fortæl endelig om projektet.

Gruppen der står for udlejning og dri   
kan fi ndes på www.kuns  brug.dk

foto: Finn Eggart



I forbindelse med Odsherred Kirkemusikfes  val 
bidrager Egebjerg Kirke og Egebjergkoret med 
denne velklingende a  en. 

Vi vil sammen glædes over korets smukke sang i 
det fi ne kirkerum. Korkoncerten afslu  es med en 
kort andagt.

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

Torsdag den 11. oktober
kl.19.30 i Egebj erg Kirke

Korandagt Korandagt med Egebj ergkoret med Egebj ergkoret 



Julet ræstænding i Egebj ergJulet ræstænding i Egebj erg
Fredag den 30. november 

ved forsamingshuset 

I kulisserne arbejdes der på højtryk med 
at få al  ng klar  l årets juletræs-
tænding.

Det er som al  d et samarbejde mellem 
fl ere af byens ins  tu  oner. - og i år får 
det hele et lille tvist.
          Sæt kryds alle-
                                              rede nu.

                                               Vi ses



Sang skaber glædeSang skaber glæde

...Derfor holder vi endnu en sanga  en i 
konfi rmandstuen. 

Vi synger som sædvanlig af 
“karsken bælg” af højskolesang- 
bogen, salmebogen eller frit e  er 
hvad vi synes. 

Det er hyggeligt og sang skaber som 
bekendt glæde og fællesskab. 

Kom og vær med.

Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke

Tirsdag den 23. oktober kl.19.00 i konfi rmandstuen



En god ferieoplevelse 
i Egebjerg Kultur- og forsamlingshus

Kunst i Odsherred a  older i samarb-
jde med Kultur- og Forsamlingshuset i 
Egebjerg en Kunst- og Kulturfes  val, hvor 
grundstammen er en stor fællesuds  ll-
ing af Kunst i Odsherreds´s medlemmer 
- med maleri, tegning, skulptur, installa-
 onskunst, keramik mm. 

Uds  llingen vil blive krydret med diverse 
andre kunstneriske indslag som dans, 
musik, sang og  lyrikoplæsning ved andre 
kunstnere i Odsherred.

Vi arbejder desuden på at lave et 
åbent arbejdende værksted med mu-
lighed for at male på lærred og sten.

Der vil være café med salg af mad og 
drikke.
Program på næste side.

Åbnings  den er 
den 17-20. oktober kl. 10.-17. 
den 21. oktober kl. 10.-14.

Venlig hilsen 
Kunst i Odsherred

Der vil blandt andet være bidrag fra 
følgende kunstnere og gallerier:
Ane  e Stryker 
Atelier Mikipe
Galleri 3G - Galleri • Glas • Gaver
Galleri Bryggergården
Galleri GAS
Gi  e Quist Jacobsen
Lea Vikkelsø Sørensen
Marens Hus
Me  e Dahl
Nanna’s Keramik - Nanna Pedersen
Niels Askholm
Pilefl et Je  e Jul Stenbæk
Preben Schrøder

Kunst- og kulturfes tival Kunst- og kulturfes tival 



Program 
Onsdag den 17. oktober
Kl. 10.00: KiO´s Fælles uds  lling åbner
Fernisering kl. 11-13
Kl. 11.00: Åbningstale v/Birte Weiss
Kl. 11.30: Odsherreds Sangskriverklub: 
Albert Madsen
Kl. 12.30: Odsherreds Sangskriverklub: 
Claus og Fluerne
Kl. 14.00: Ac  onpain  ng: SBKIA v/Ika 
Tomizo Kitamoto og Steen Bundgård
Kl. 14.30: Auk  on over SBIKA´s maleri
Kl. 15.30-16.30: Den Rytmiske Højskole: 
Hhv. ”Bjørn og CO” og 
”Andreas Brunsgaard”

Torsdag den 18. oktober
Kl. 11.30: Musikgruppen Nordlys
Kl. 13.00: Odsherreds Sangskriverklub: 
Tom Eriksen
Kl. 14.30: Odsherreds Sangskriverklub: 
Bjarne Brønno
Kl. 16.00: Den Rytmiske Højskole: 
De Vokale Vulvaer

Fredag den 19. oktober
Kl. 13.00: Odsherreds Sangskriverklub: 
Lis Gerlach Sørensen & Katrine
Kl. 14.30: Odsherreds Sangskriverklub: 
Bodil Ashkenazy
Kl. 16.00: Den Rytmiske Højskole: 
Gesama

Kunst- og kulturfes tival Kunst- og kulturfes tival 
Alle dage er der stor Fælles Uds  lling af Kunst i Odsherred med et bredt udsnit af kunstarter, bla. musik, sang, 
performance art, dans og historiefortælling. - og café med salg af mad og drikke

Lørdag den 20. oktober
Kl. 11.30: Odsherreds Sangskriverklub: 
Hans Jørgen Hersperger
Kl. 13.00: Odsherreds Sangskriverklub: 
Odsherreds Sangskriver Band
Kl. 14.30: Odsherreds Linedancers. 
Instruktør: Grethe Wieslander
Kl. 16.00: Den Rytmiske Højskole: 
Hhv. ”SMAG” og ”NAJS”

Søndag den 21. oktober
Kl. 12.00: Odsherreds Sangskriverklub: 
Anne-Li And
Kl. 13.30: Tonny Larsen, Tuba og 
Grundtvig



Snak og ædSnak og æd  
-Folkekøkken og fornøjelse

Fredag den 2. november går det løs 
i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus 
Emnet er dogmemad og dogmet: det at bruge alt 
fra vores fødevarer og ikke kun dele af dem.

Forsamlingshuset er et af fi re steder hvor ideen 
afprøves her i e  eråret. Nærmere om  lmelding 
følger.

Programmet er:
Kl. 18.00 er der folkekøkken.
Kl. 19.00 er der underholdning.
Alle er velkomne  l en hyggelig a  en.
Arrangementet er gra  s.

Venlig hilsen 
Egebjerg Kultur- og
Forsamlingshus 



  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 7. november kl. 19.



Angående maskinfabrikkenAngående maskinfabrikken  
Ophobningen af dæk på maskinfabrikkens område har igennem nogen  d 
bekymret Egebjergborgere. Derfor har bylauget nu skrevet  l blandt andre
borgmesteren og Klima- og miljøudvalget

T20 Egebjerg APS

Til Borgmester Thomas Adelskov
Klima- og miljøudvalget
Det Grønne Råd
Nordvestnyt

Egebjerg og omegns Bylaug havde møde 
 rsdag d.11.9.18. Et af punkterne omhan-

dlede ophobning af dæk på forhenværende 
Egebjerg Maskinfabrik.

Vi ved, at en af vores borgere (Jesper Adler) 
har henvendt sig  l klima- og miljøudvalget 
før, og vi har læst denne korrespondance fra 
slutningen af april.

Vi kan oplyse, at der stadig køres dæk ind på 
området, og dækbjerget vokser og vokser! 
Det varer ikke længe, før den store parke-
ringsplads foran maskinfabriken også er fyldt 
op.

Hvor meget er der  lladelse  l at opbevare 
på arealerne, og hvornår er det sidst blevet 
kontrolleret og godkendt af miljø- og brand-
myndighederne?

Vi undrer os over, at det bare fortsæ  er, uden 
at vi kan se, at der er blevet etableret en virk-
somhed, som kan forarbejde alle disse dæk. 

Og hvad med miljøpåvirkning og forurening. 
Dæk som ligger bliver jo påvirket af vejret 
(sol, regn og vind) og div aff aldsstoff er kan frit 
løbe ud i området og kloakker. 

Vi tænker også med bekymring  på brand-
faren, og på hvad der kunne ske med hele 
Egebjerg by.

Vi har også fulgt med i ejeren Lars Boysens 
mange virksomheder, som er insolvente 
eller er gået konkurs. 

- Vi kan ikke lade være med at tænke på 
hvem der skal rydde op, når og hvis fi rmaet 
også går konkurs her. 
(tja kommunen og ska  eborgerne) 

På bylaugets vegne 
Lena Faurschou



En grøn ideEn grøn ide  

Jesper Adler har fået en hel række ideer. 
- Måske får du lyst  l at tænke videre på nogen af dem?

Hej Alle.

Jeg kan mærke på de mange 
unge der kommer på besøg på 
gården, at nu er de fak  sk rig  gt 
bekymrede for miljøet frema-
dre  et, og  fak  sk er villige  l at 
give køb på en del bekvemme-
lighed for at give et bidrag, 
- så her en lidt skør ide som 
måske bare skal have fi ngeren 
nedad.

Cykelskuret ved skolen (den 
del der vender mod øst) rives 
ned , og her opføres ny bygning 
som kunne indeholde følgende. 
Frysehus for alle interesserede 
husstande i Egebjerg , både som 
enkelt husstand og fællesindkøb- 
tænker at der kan spares 80 % af 
nuværende strømforbrug, ved at 
centralisere i en bygning i stedet 
for en masse kummefrysere.

Vores vaskemaskine kører 4 
 mer pr /uge, men burde køre 

50  mer. - Så i rum 2 etableres 
vaskeri med ca 8 industri vaske-
maskiner hvilket kan ersta  e 
ca 80 små vaskemaskiner- her 
spares måske ikke så meget 
strøm men, maskinerne udny  es 
max og  dsplan, må man  styre 
via mobilapp.

Rum 3 kunne være et blan-
dingsrum hvor genbrugstøj 
opbevares og by  es fra. I de  e 
rum kunne byens håndværktøj 
udlånes fra (hvorfor står min 
sa  presser  l 5000kr her, den 
burde jo stå i byens fælleshus?)

Foran huset står 10 ladesta  oner 
 l elbiler. Hvis vi hver især, skal 

afl evere et mindre klimaa  ryk, 
er jeg ganske sikker på at vi skal 
tænke helt anderledes end i 
dag , og er vi villig,  l at afl evere 
bekvemmelighed ved ikke selv 
at eje , af hensyn  l miljøet. Var-
meværket er et godt eksempel 
på at det kan lade sig gøre.

Bør vi undersøge det?. Kunne 
det tænke sig at miljøstyrelsen 
har beregninger som kunne 
indikere at det er den rig  ge 
retning at gå, og hvis det er, 
hvordan får fl ertallet så ejerskab 
 l den ?

Venlig hilsen
Jesper Adler



En grøn idé
Vi har deba  eret et oplæg fra Jesper Adler 
angående et bæredyg  gt samfund også i Ege-
bjerg, hvad kan vi gøre sammen? Se indlægget 
anden sted i bladet. Vi synes det er en vig  g 
diskussion og Jespers indlæg giver stof  l e  er-
tanke og gode deba  er. 

8b -kunst i brug
Så er 8B Kunst i Brug i Unnerud blevet vist 
frem, et fantas  sk samarbejde mellem frivillige 
og håndværkere, vi er ikke helt nået i mål, så 
hjælpende hænder er stadig velkomne. 

Dæk, dæk, dæk
Vi har skrevet et bekymringsbrev  l Odsherred 
kommune vedrørende T20 Egebjerg APS
(Egebjerg Maskinfabrik) se andet sted i bladet. 
Vi følger udviklingen. 

Ny skoles truktur 
Vi er opmærksomme på den nye skolestruktur, 
og vi indsender et høringssvar inden deadline. 
Vores svar kan ses på Egebjergonline og på 
facebook.

Fibernet  på halvøen
Fibernet på Egebjerghalvøen: Vi er i skrivende 
stund 180  lmeldte, vi skal nå 312 inden d. 22. 
oktober, så gå ind på fi bia.dk/egebjerghalvøen 
og  lmeld dig. 
 

Egeskoven ny bosætning
Ny bosætning ”Egeskoven” der arbejdes ihær-
digt på at få alle  ng på plads, og husk info-
møde d. 2. oktober kl. 19.00 i Iværksæ  erhuset, 
hvis du vil vide mere.

Egebjerg og Omegns Egebjerg og Omegns 
BylaugBylaug

Nyt fr a 

Sankerbj ergkrydset 
Vi er opmærksomme på problemer med 
trafi ksikkerheden ved krydset ved Sankebjerg 
Mejeri. Jesper Adler tager det op på det kom-
mende møde i Miljø- og Klimaudvalget, og vi 
anbefaler et fuld stop-skilt i krydset. 

Velkomstmøde
Nye  lfl y  ere inviteres  l velkomstmøde den 6. 
oktober fra kl. 9. - 12. i Nykøbing Teater, Maria 
Sørensen deltager fra Bylauget.

Venlig hilsen 
Lena Faurschou og 
Klaus Burrild



Høs  est Høs  est -med 60’ermusik-med 60’ermusik
Lørdag den 29. september kl.18.30 i Forsamlingshuset 

Menu

Velkomstdrink
Ananasring med hønsesalat

Buff et med:
Krydret kalvecuve  e
Kold kyllingefi let 
  - med sød chilisauce og mango
BBQmarineret nakkefi let
Kyllingesalat 
  - med bacon og soltørrede tomater
Bagt kartoff el med baconfyld
Kold kartoff elsalat
Blandet salat 
  - med pasta og nøddeknas

Kaff e med lidt sødt

Stor buff et  - Dans til liveorkes ter

Forsamlingshusets Venner holde sommer-
fest i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus.

kl.19. serverer vi mad fra  den og Oldfi n-
gers spiller den gode musik fra dengang.

Prisen er 295,- kr. pr. person.

Bindende  lmelding  l:
Torben på tlf. 21 57 30 64 
mail: tmongaard@gmail.com
eller Lars på tlf.: 21 92 18 57 
mail: lachris032@gmail.com

Vi glæder os  l at se jer  l en god a  en.
hilsen Forsamlingshusets Venner

Ko
  -
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 -
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  -
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Oldfi ngers’ spiller bl.a. 
THE SHADOWS
THE ROCKING GHOSTS
CLIFF RICHARD
SMALL FACES
CHRISTIE
THE CLIFTERS
THE SPOTNICKS
PETER BELLI
FLOYD CRAMER
RICK NELSON
SANTANA
KRIS KRISTOFFERSEN
MERLE HAGGARD
BOOKER T 
THE M. G.’S, BADFINGER
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Tilmelding

senes t 15. september



Egebjerg Kultur- og forsamlingshus
Koncert og tapas bes  lles hver for sig:

Tapastallerken: 110 kr. 
Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus har arrangeret spisemulighed 
før koncerten fra kl. 18 i form af Tapastallerken ved Bruno Lund.  

Tapas bes  lles og betales hos forsamlingshuset på tlf.: 51 40 80 14. 
Drikkevarer kan købes i baren.

Entre kr. 200,-
bille  er købes på odsbib.dk

Arrangementet er et samarbejde mellem Egebjerg Kultur- og 
Forsamlingshus og BOK - biblioteker og kulturhuseKONCERT

Alberte Winding &
Andreas Fuglebæk
Fredag d. 12. oktober Kl. 20.

Tapasmenu:
Varmrøget laksesalat m/rucula
Fiskepaté m/sc. Verte
Røget dyrekølle m/sellerisalat og valnødder
Græske mini frikadeller m/feta
2x ost m/syltet peberfrugt
Kage m/råsyltet ribs
Brød og smør

Egebjerg 
Kultur- og Forsamlingshus
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Kon  ngent i Egebjerg Idrætsforening

Der har været problemer for vores 
medlemmer i Egebjerg Idrætsforen-
ing mht. at få lov at betale kon  ngent 
via mobilepay. Der har været nogle 
opsætningsproblemer.

Det er nu muligt at betale via mobile-
pay igen  l  18864.

Man kan også lave en bankoverførsel 
på 0539-1000006.

Husk at skrive hvem man betaler for, 
fødselsdato og hold. Hvis der ikke er 
plads  l alle data, så venligst kontakt 
instruktør eller sms  l vores kasser på 
28 44 77 50.

Har du spørgsmål så kontakt formand 
Charlo  e Jensen på: 
zilo  ej@hotmail.com

Venlig hilsen 
Egebjerg Idræ  sforening



SeniordansSeniordans

Husk - vi danser hver onsdag fra kl. 12.30  l 14.30 
i Egebjerg Kultur - og Forsamlingshus.

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

Alle seniorer er velkomne.

Hør mere hos Frede på 52 37 82 20

 

Onsdage 12.30-14.30



Kender du pensionist foreningen?Kender du pensionist foreningen?
Sæsonstart havde vi den 11. sep-
tember, hvor vi skulle have hygget 
og spist den medbragte picnickurv 
ved Sandskredet. 
Da det lige netop denne dag blev 
regnvejr, kunne vi heldigvis fl y  e i 
tørvejr i forsamlingshuset.
 
Tirsdag den 2. oktober har vi 
hyggee  ermiddag i Egebjerg kultur 
- og forsamlingshus kl. 14.00.
Vi får besøg af Carsten Dam og 
Kathryn Tegner, der er lokale.

De vil fortælle om deres rejser som 
frivillige hjælpere  l Uganda.
Kaff e og kage koster 35 kr.
 
Næste arrangement er den 6. no-
vember kl. 12.30 hvor vi skal have 
gule ærter og pandekager. Prisen 
er 110 kr.

Læs mere her... Tilmelding er nødvendig
senest den 26. oktober  l 
Bente på 60 70 71 67 eller 
Frede på 52 37 82 20.
 
For at deltage i disse arrange-
menter kræves medlemskab  l 
den beskedne pris af 75 kr. der 
gælder frem  l generalforsam-
lingen den 5. marts 2019.
 
Program for hele sæsonen kan 
fås ved henvendelse  l for-
mand Frede Hansen på:
f.hansen2a@gmail.com eller 
52 37 82 20

Venlig hilsen 
Egebjerg Pensionis  orening
 



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 

Bosætning
oekosamfundet.egeskoven@gmail.com
www.egebjergonline.com/bosaetning

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

EgebjergProjektet
v. Egebjerg og Omegns Bylaug
egebjergbylaug@gmail.com

Egebjerg-Event
Anja Hornebo Jensen
tlf. 28 40 05 64
egebjergevent@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.

Bylaugets kontonummer er: 
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  e@hotmail.com

Egebjerg Kirkes Menighedsråd
Per Kragh
tlf. 25 10 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



SlowfoodSlowfood
Deadline for november-

bladet er den 20. oktober


