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Møde om Tire2OilMøde om Tire2Oil
torsdag den 21. november kl. 19.-21.

Bylauget inviterer hermed  l møde i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus,  
hvor vi vil forsøge at samle alle interessenter omkring T2O.

Vi har ud over borgere på Egebjerghalvøen inviteret Borgmester Thomas 
Adelskov, Direktør Lars Boysen, Kommunalpoli  ker Mathias Hansen, kom-
munalpoli  ker Per Kragh og fabrikschef Niels Bagge.

Formålet med mødet er at få klarhed over, hvad der sker og skal ske på 
fabrikken. 

Venlig hilsen Egebjerg Bylaug



Afskedsrecep  onAfskedsrecep  on
Thomas Sikora, der er leder på Egebjerg 
skole har meddelt at han har fået nyt 
job. Han har derfor sidste arbejdsdag på 
Egebjerg skole den 30. oktober.

“Det har ikke været et fravalg af noget,
 men et  lvalg af forskellige  ng 
– herunder at jeg kommer  l at spare 
ca. 40 min. i kørsel hver dag. 
Jeg har været utrolig glad for min  d på 
Egebjerg Skole - det er et helt særligt 
sted, som har en masse posi  vt at byde 
på. “ - skriver Thomas.

Mandag den 28. oktober klokken 15. 
er der afskedsrecep  on for Thomas i 
aulaen på storskolen. Så kig forbi, hvis 
du har lyst  l at sige ordentligt farvel.



Vil du være med i legen og har du lyst  l 
besøg af diverse monstre?
- Så kan du vise det ved at pynte op uden-
for dit hus. Enten med et græskarhoved 
eller noget andet skrækindjagende pynt!  

Halloween
Torsdag den 31. oktober

Nogle elsker halloween og nogle har det 
lidt stramt med den oversøiske invasive 
tradi  on. Uanset hvad, så ligger halloween 
torsdag den 31. oktober i år. 

For at gøre det  l en god oplevelse for 
alle, både børn og voksne, har vi her et par 
gyselige opfordringer. 

Vil du helst være fri?  - Så burde det 
være nok ikke at gøre noget. Vi opfor-
drer alle børn  l at følge den uskrevne 
regel og gå udenom de huse, hvor der 
ikke er pyntet op. 

Rig  g afskyelig halloween  l alle!  
Spooky hilsner fra Hanne og Lisa 

Foto: Jacob Eistrup



Skønne opera-arier og Østrigske toner. Vi afslu  er den sidste 
søndag i kirkeåret på festligste vis. Det sker med ægte Café-
musik vekslende med underholdende anekdoter fremført af 
trombonisten Carsten Svanberg. 

Carsten Svanberg behøver næppe en større præsenta  on, da 
han gennem mange år har gæstet Egebjerg Kirke  l stor glæde 
og begejstring. 

E  ermiddagens program indeholder elskede opera-arier fra 
Rigole  o og Carmen samt skønne Østrigske toner, som Svanberg 
har hjembragt e  er sit mangeårige professorat i Graz. 

Søndagscaféen indledes med en kort gudstjeneste kl. 14.00.

Venlig hilsen
Egebjerg Kirke

Cafe, trombone Cafe, trombone 
og Østrigske tonerog Østrigske toner  
Søndag den 24. november kl.14.00 
i Egebj erg Kirke



Koncerten 
arrangeres i sam-
arbejde mellem BOK 
og  Egebjerg Kultur- 
og forsamlingshus

Bille  er kan bes  lles på 
odsbib.dk og koster 150,.

Har du lyst, så kan du også 
bes  lle mad inden koncerten.
Bruno Lund serverer tapas  l 
110,- kr. kl. 18.

Tapas bes  lles på 
tlf. 51 40 80 14 
og betales på Mobilpay: 381070  
Senest den 12. november

Tapasmenu:
2x fi sk
Røget skinke m/syltet løg
Roastbeef m/picklies
Brieost
Blåskimmelost m/kiks
Nøddekage
Brød og smør

Koncert med Koncert med 
BBilly Cross illy Cross 
Den 15. november kl. 20.
Kom helt tæt på guitarlegenden Billy Cross solo  l 
showet »Just me and my guitar«. Når Billy Cross 
spiller solo er det, fordi manden simpelthen elsker at 
spille for publikum, og fordi publikum elsker Billy!

Du får serveret Billys fornemme guitarspil og sange 
sammen med underholdende anekdoter om et langt 
rock n’ roll-liv, der begyndte  lbage i begyndelsen af 
60’erne og bl.a. har bragt Billy Cross forbi Bob Dylan, 
hvor han var fast guitarist i en årrække.

Billy Cross har siden sin ”entre” i Danmark markeret 
sig som en af de mest betydningsfulde musikere og 
producere i landet, bl.a. via sit arbejde med Delta 
Blues Band, Anne Dorte Michelsen, C.V. Jørgensen, 
Björn Afzelius, Allan Olsen, Henning Stærk, Johnny 
Madsen, Lars Lilholt og mange, mange fl ere.

Billy Cross har igennem årene også udgivet en lang 
række soloplader: »Billy Cross« i 1985, »Life is Good« 
i 2004, »So far so good« i 2009, »The Dream Hasn’t 
Changed« i 2012 og »Goodbye to the Six  es« i 2015. Egebjerg

Kultur- og Forsamlingshus



Så er det igen blevet  d  l Egebjerghalvøens juletræs-
tændingsfest i Egebjergs Kultur- og Forsamlingshus 
fredag den 29. november.

Sæt kryds i kalenderen, og glæd jer  l en fortryllende 
vild a  en med god mad, godt selskab og underholdning 
 l børn (og voksne).

Vi glæder os meget  l at se jer.

Juletræstænding Juletræstænding i Egebj ergi Egebj erg

Menu:
Flæskesteg med 
brune kartofl er, hvide 
kartofl er, brun sovs og 
rødkål

Vegetar menu 
(kræver  lmelding)

Der kan købes øl, vand 
og vin  l rimelige 
priser

Program:
Kl. 17.00 
Juletræet og grisen på 
bakken tændes med 
sang og musik
Kl. 17.30 
Huset åbnes
Kl. 18.00 
Fælles spisning i 
Forsamlingshuset.
Kl. 18.30 
Underholdning for børn

Bille  er:
35 kr. børn
55 kr. voksne
Bille  er sælges i 
Dagli’ Brugsen frem 
 l mandag den 25. 

november

Der kan IKKE købes 
bille  er i Forsam-
lingshuset på selve 
dagen.



Det Egebjergske Det Egebjergske 
kagebord?kagebord?

Hej allesammen

Hvis du kan lide at bage kager, så se her. - Det Egebjergske 
kagebord kunne nemlig godt bruge dig  l at bage den aller-
bedste kage eller kringle du kender.

Vi er ved at planlægge Odsherreds største kagebord i for-
samlingshuset  l foråret.

Hvis du har mulighed for at bidrage så giv endelig besked  l 
mig på tlf.: 41 11 82 95.

Venlig hilsen Pia Lund 
og planlægningsgruppen



 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 
Bestyrelsen

p.s. fi nd os her:
Ved Kirken 4, Egebjerg
4500 Nykøbing Sj.

Minimum 50 gevinster
samt forskellige småspil som 
Super, Mini og 21. med fl ere.

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 6. november kl. 19.

Egebjerg
Kultur- og Forsamlingshus



T2O
Vi har længe (fra før sommerferien) forsøgt 
at arrangere et borgermøde vedr. T2O med 
deltagelse af Thomas Adelskov, men det er 
endnu ikke lykkedes at fi nde en dato. 

Vi indbyder derfor alle interesserede  l 
møde i Egebjerg kultur- og Forsamlingshus 
torsdag den 21. november 2019 kl. 19.00-
21.00

Vi har også inviteret Thomas Adelskov, Per 
Kragh, Mathias Hansen, ejer Lars Boysen 
og fabrikschef Niels Bagge.

Her er, hvad der blev vendt på oktobers 
bylaugsmøde.

Velkomstmøde i Nykøbing
Susan Baca repræsenterede bylauget  l 
de  e møde, hvor hun bl.a. snakkede med 
journalist Lise Dakinah, som var meget 
interesseret i vores spændende område.

Egebj erg Families ted
Vi er meget imponerede over projektet, og 
vi følger med spænding udviklingen.

Egebjerg og Omegns Egebjerg og Omegns 
BylaugBylaug

Nyt fr a

dit bylaug

Jul
Juleudvalget har holdt møde, og der bliver 
igen i år juletræsarrangement i forsam-
lingshuset fredag den 29. november 2019 
kl. 17.
De små juletræer rundt om på Egeb-
jerghalvøen bliver tændt den 1. december. 
Se nærmere i Egebladet.

På bylaugets 
vegne
Klaus Burrild og 
Lena Faurschou



AllehelgensgudstjenesteAllehelgensgudstjeneste

Den første søndag i november sæ  er 
vi i kirken ord på sorgen over tabet af 
vore kære.

Vi mindes dem, vi elsker, holder af og 
savner - og takker Gud for alt det gode, 
vi fi k af dem, som nu er døde.

- Søndag den 3. november kl.16. - Søndag den 3. november kl.16. 



Menu:
Chili con Carne og Chili cin Carne
Dessert: æblekage

Drikkevarer kan købes  l fornu  ige 
priser.

Bille  er:
...købes i Daglig Brugsen i Egebjerg 
ind  l den 11. November.

Fællesspisning Fællesspisning 
for allefor alle
Den 13. november kl.18. 
i forsamlingshuset  

Priser :
60 kr for voksne
30 for børn (6-12)
Gra  s for de små (0-5 år)

Det bliver hyggeligt.

Mange hilsner
Fra holdet bag fællesspisningen



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 

Nyt økosamfund
oekosamfundet.egeskoven@gmail.com
www.egebjergonline.com/bosaetning

Juleudvalg
Lene Hagstrøm Andersen
tlf. 29 72 17 57
lene.hagstrom@gmail.com 

Egebjergkalender og hjemmeside
Lars Levin Andersen 
tlf. 60 52 04 22 
larslevinandersen@gmail.com

Grønt Råd Odsherred
Susan Berry Baca
tlf. 20 64 97 11
susanberrybaca@gmail.com

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

Sankt Hans
Klaus Burrild
tlf: 61 66 87 64 
mail: kburrild@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.
Laugets konto: 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  ej@hotmail.com

Egebjerg Kirkes Menighedsråd
Per Kragh
tlf. 21 99 77 09
perselv@gmail.com

Egebjergkoret
Gerd Møller Kristensen
tlf. 23 30 62 47
gmk1@live.dk

Egebjerghalvøen & Nærvarmen
egebjergonline.com

Turis  nforma  on
visitegebjerg.dk

Kirken
egebjergkirke.dk

Egebjerg skole
nykoebingskole.aula.dk

Idrætsforeningen
egebjergif.dk

Iværksæ  erhuset
itv.odsherred.dk

Kultur- og Forsamlingshuset
egebjerg-forsamlingshus.dk

8-b Kunst i Brug
kuns  brug.dk

Tennisklubben
egebjergtennisklub.one

Egebj erg Egebj erg 
på Nett  et på Nett  et 



Deadline for 
decembernummeret 

er 20. november

UdeskoleUdeskole
gourmetgourmet


