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VintersolhvervVintersolhverv 
Onsdag 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



Spisea  en    ...Mmmm     
Madklubben For Finere Gamle Drenge, Kokken 
og forsamlingshusets bestyrelse inviterer igen 
i år  l en festlig a  en med god mad, musik og 
dans.

Underholdning: 
De Vilde Roser med bakkesange og viser samt 
dansemusik fra eget anlæg

Drikkevarer sælges i baren  l rimelige priser

Bindende  lmelding senest mandag den 23. 
januar kl.18  l Torben på tlf. 21 57 30 64  
eller email: tmongaard@gmail.com 
- med oplysning om navn, adresse, tlf., antal og 
deltagernavne.

Vi glæder os  l at se jer  l en festlig a  en 
Venlig hilsen
Forsamlingshusets bestyrelse og
Madklubben For Finere Gamle Drenge

Sponsorer:    Entreprenørfi rmaet Schak Gaarde ApS    •       Murer Finn Pedersen & Søn I/S        •       Punkt 1, Asnæs

Lørdag den 28. januar kl. 18.30 i Egebj erg Kultur- og Forsamlingshus

Menu
• Salat med kold torsk og rejer
her  l sur og sød sauce med fl ute

• Honning-, chili- og soya-
marineret svinemørbrad
her  l broccoli, bønner, svampe 
samt ovnbagte kartofl er

• Dessert kaff e/te og kage

Pris 160,- kr. pr. kuvert

        HVIS DU MANGLER EN 
     JULEGAVE

...kan gavekort  l spisea  enen 
købes hos Torben 



Nyt børnekor i EgebjergNyt børnekor i Egebjerg
Opstart tirsdag den 17. januar kl.15.30-16.30Opstart tirsdag den 17. januar kl.15.30-16.30

Børn med syngelyst søges!
E  er et smukt Luciaoptog i Egebjerg Kirke, vil vi 
i det nye år invitere alle børn i 1. - 6. klasse og 
ope  er  l at være med i Egebjergs nye børnekor.

Vi skal sammen øve forskellige sange, udforske 
vores sangstemmer og ikke mindst have det 
hyggeligt sammen. Forhåbentlig bliver koret 
indenfor kort  d klar  l at synge i Egebjerg Kirke 
- og med  den måske også andre steder...

At gå  l kor er både sjovt og sundt for krop og 
sind og udviklende for børns indlæringsevner 
- og alle børn kan lære at synge!

Koret øver hver  rsdag kl. 15.30-16.30 i konfi r-
mandstuen i præstegården, og det er gra  s at 
deltage. 

Børn, der går i SFO i Egebjerg, vil blive hentet på 
skolen kl.15.15 af Ursula, der leder børnekoret. 

Man må meget gerne  lmelde sig hos Ursula 
inden den 10. januar. - og nåede man det ikke er 
man stadig velkommen på dagen.

På gensyn  l korsang i 2017 :-)
Venlig hilsen 

Koret ledes af Ursula Skou, 
der fl y  ede  l Egebjerg i 
sommers.
Ursula er vant  l at lede 
børnekor og arbejder  l 
daglig som musiklærer og 
musikterapeut. 

Hun kan kontaktes på 
urskou@mail.com eller 
tlf. 30 42 03 09, hvis I har 
spørgsmål om koret.



Nyt fra BylaugetNyt fra Bylauget

Kommunikation
Hvordan rammer vi bedre alle borgere på 
Egebjerghalvøen? Er Egebladet, Facebook 
og Egebjergonline nok? Vi har svært ved at 
ramme alle. Hvordan gør vi? Hvis du har en 
idé eller et bud på en løsning modtager vi 
den gerne.

Generalforsamling
Generalforsamlingen bliver i 2017 a  oldt 
den 1. marts kl. 19. i forsamlingshuset. 
Følgende er på valg: Helena, Lena, Kasper og 
Lars. Vi ved, på nuværende  dspunkt, ikke 
om alle ops  ller igen. Så har du evt. lyst  l at 
deltage i arbejdet omkring Egebjerg halvøen, 
så kontakt os eller mød op på generalforsam-
lingen. 

God jul og glædelig nytår  l alle i vort om-
råde.

På bylaugets vegne 
Klaus Burrild og 
Lena Faurschou    

Bylauget har igen a  oldt bestyrelsesmøde 
onsdag den 13. december. Her er lidt om 
hvad vi beskæ  iger os med for  den.

Velkomstpulje
Der er søgt penge i kommunens velkomst-
pulje hos demokra  udvalget. Hvis vi er 
heldige får vi 2.500 kr. i 2017. Velkomst-
komitéen ligger i øjeblikket underdrejet, idet 
tovholderne er overbebyrdede med arbejde. 
- Så har du lyst og  d  l at byde nye  lfl y  ere 
velkommen på Egebjerghalvøen, så kontakt 
bylauget. (Der har hid  l været a  oldt to 
møder om året)

Egebj erg Projektet 
Bylauget stø  er stadig op om projektet og er 
indforstået med at deltage i og bakke op om-
kring de steder, hvor vi er nævnt i projektet. 
Der arbejdes stadig ihærdigt på at nedsæ  e 
en bestyrelse, som fører projektet videre. - - 
Den korte udgave kommer engang i det nye 
år. Tilskud  l projektet fra kommunen er søgt.

Egebj erg Folkepark
Der arbejdes stadig videre med projektet, men det 
er ikke sikkert, at hele projektet bliver gennemført 
på en gang. Projektet bliver måske  l et delprojekt/
idéoplæg, hvor dele af projektet bliver gennemført 
over  d. Det hele a  ænger af økonomi. Vi stø  er 
projektet fuldt ud, og vi håber at projektet kan gen-
nemføres, alt a  ængig af økonomi og  d. 
- Der blev fremført om ”Egebjerg Folkepark” var det 
rig  ge navn. Hvis det er den eneste folkepark i Odsh-
erred, så er ”Odsherred Folkepark” måske bedre. 
Især hvis kommunen skal stø  e økonomisk. Vi synes 
selvfølgelig, at ”Egebjerg Folkepark” lyder bedst.

Struktur
Vi diskuterede, om det var den rig  ge struktur, vi har 
i bylauget? Vi har mange a  ud  l møderne og føler, 
at engagementet og  den for nogle er begrænset, 
og har derfor inviteret alle tovholdere og bestyrelsen 
 l næste møde den 17. januar kl. 19.00. Vi håber på, 

at få en konstruk  v debat om, hvordan vi kommer 
videre. For uden opbakning på Egebjerghalvøen kan 
vi i bestyrelsen ikke lø  e bylaugets opgaver.



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 Landsby Virksomhed
Erling Skaale 
tlf. 51 57 80 42  
erling@skaale.dk

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

Fælles køkkenhave 
Vinni Holst 
tlf. 50 60 91 88     
Vinniholst@hotmail.com 

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

Salgsvogn
Kasper Algren Pedersen
tlf. 28 25 87 97
kasperalgren@gmail.com

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

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

Egebjerg Nærvarme
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

Egebjerg-Event
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

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.



Deadline for februarbladet er den 20. januar

Glædelig julGlædelig jul


