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KyndelmisseKyndelmisse Egebjerg kirke inviterer  l 
kyndelmissenvandring i tusmørket.
Vi mødes ved kirken – går dere  er en 
kort lysvandring ned ad bakken, igen-
nem vores lille by og  lbage  l kirken.

Her holder vi en kort lysandagt i 
samarbejde med Egebjergkoret. 

Det hele slu  er med en por  on god
varm suppe. Tag børnene med og tænd 
et lys i mørket.

Vi glæder os  l at se jer.
Venlig hilsen 
Egebjerg kirke

Historisk set er kyndelmisse blevet 
markeret som en lysfest. Dagen, hvor 
halvdelen af vinterhalvåret mellem den 
1. november og den 1. maj er gået.

Kirkeligt set er det dagen for jomfru 
Marias renselse, hvor hun tog den 40 
dage gamle Jesus med i det jødiske 
tempel.
Ifølge Bibelen ser den gamle mand 
Simeon ham her og kalder ham ”et lys 
 l åbenbaring for hedninge”.

Tirsdag den 2. februar kl. 17.30



 Søndag den 7. februar  Søndag den 7. februar 
 i Egebj erg kirke og  i Egebj erg kirke og 
 forsamlingshus kl.10. forsamlingshus kl.10.

Hvem bliver årets ka  ekonge ?
Det vil vise sig søndag den 7. februar hvor vi 
holder fastelavnsfest. 

Festen begynder i kirken kl. 10.00, hvor der 
er fastelavnsgudstjeneste. Bage  er fortsæt-
ter fastelavnsfesten foran forsamlingshuset 
med veterantraktor-klubbens tradi  onelle 
tøndeslagning og indørs, hvor børnene får 
lejlighed  l at slå ka  en af tønden. 

Alle er velkomne og meget gerne i 
udklædning.

Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke og Forsamlingshus

FastelavnFastelavn



Årets Landsby på Sjælland?Årets Landsby på Sjælland?

Vinderfest?Vinderfest?
- Sæt kryds den 27. januar, hvis nu...- Sæt kryds den 27. januar, hvis nu...
På onsdag den 27 jan. sendes der en 
½  mes live tv fra vinderlandsbyen. 
Vi går e  er sejren og er derfor i 
fuld gang med at arrangere en fest i 
Iværksæ  erhuset. 

Liveoptagelserne fi nder sted om 
a  enen fra kl. ca. 19.55-20.25. Alle 
gode kræ  er kan bruges og alle er 
meget velkomne  l at komme og 
feste:)

Vi har brug for hjælp  l kagebag-
ning, kaff ebrygning etablering af lys, 
fi nske fakler med mere i husets have, 
 l at lave små hyggelige ak  viteter i 

husets lokaler mm. Festen er, hvis vi 
vinder et godt uds  llingsvindue!

Vil du give en hånd kan du kontakte 
Lena Fauerschou på 
mail: steen-lena@paradis.dk 
eller tlf. 42 40 87 47

Festlige hilsner 
Lena Faurschou,
Egebjerg og Omegns Bylaug.

I skrivende stund kan du gå ind på 

tv2east.dktv2east.dk 
og stemme på Egebjerg! Vi er i fi nalen i 
vis mig din landsby, som er et program på 
tv2øst, hvor 20 landsbyer har rullet over 
skærmen gennem de seneste 20 uger. 
Nu har 3 dommere så valgt Bogø by, 
Tappernøje og Egebjerg som fi nalister. 

Har du stemt?Har du stemt?



Søndagscafé den 28. 
februar kl.14.

Præst Michael Nissens søster, Julie An-
neme  e Nissen, der er sognepræst i 
Gurre og Tikøb, og
oldebarn af Nis Nissen en af danskhedens 
store stridsmænd i Nordslesvig vil fortælle 
familiens historie før, under og e  er 
1. verdenskrig.

Søndagscafeen indledes med en kort 
gudstjeneste hvor Anneme  e
prædiker.

Alle er velkomne. 

Venlig hilsen  

        Egebjerg kirke

En stridsmands En stridsmands 
historiehistorie



Besøg hos konditor Arlington.
Det er blevet moderne at bage 
fi ne kager i de senere år, takket 
være forskellige  ernsynsudsen-
delser. 

I Odsherred har vi vores egen 
fi ne konditor, Lærke Arlington i 
Fårevejle, som startede sit lille et-
mandsfi rma i 2004 og senere fi k 
hjælp af søsteren Lis.

Lærke bager alle slags kager, fra 
bryllupskager  l 3-dimen  onelle 
kager  l fi gurkager  l småkager. 
Vi har fået lov at komme og be-
søge hende i hendes produk  ons-
lokaler og høre hendes historie og 
se hende arbejde. 

Konditorkunst  Konditorkunst  
Onsdag den 27. januar 
kl.19. i Fårevejle

Vi skal lære grundprincipperne 
i at bygge fi gurer og roser op og 
der bliver lejlighed  l at se alle 
de bryllupskager, som netop har 
været uds  llet på bryllupsmes-
sen i Forum i København. Vi skal 
selvfølgelig også smage.

Det er onsdag den 27.1 kl. 19 
hos konditori Arlington, Høvevej 
23, 4540 Fårevejle. Begrænset 
antal billet, som købes på 
h  ps://bille  o.dk/da/events/
besoeg-hos-konditor-arlington

Venlig hilsen 
     Slowfood Odsherred



       

Kursus i Interkulturelle 
kommunika  onskompetencer.
Onsdag den 10. februar 
kl. 19. - 22. 
Oplægget er baseret på en simpel 
kendsgerning: Via vores jobs og 
i vores dagligdag i øvrigt omgås 
vi i stadigt s  gende omfang 
andre mennesker – som kolleger, 
kunder, leverandører, eller måske 
naboer – som har en anden kul-
turel baggrund end vores egen.

Det er derfor både gavnligt og 
nødvendigt, at vi på alle måder 
får mest muligt ud af vores kon-
takt og kommunika  on på tværs 
af kulturer. Kulturforskelle som 
sådan kan gøre kommunika  on 
og samarbejde mere besværligt, 
men vi bestemmer langt ad vejen 
selv, i hvilket omfang.

Evnen  l at kommunikere ef-
fek  vt og redeligt på tværs af 
kulturer vil uden tvivl blive en 
stadigt mere e  erspurgt kompe-
tence – af i hvert fald to grunde:
- fl ere og fl ere af os får medarbej-
dere fra forskellige lande
- i vores fri  d vil vi møde stadigt 
fl ere mennesker med en anden 
baggrund end vores egen.

Oplæggets indhold vil have fokus på
- værdien og vig  gheden af at kende 
og forstå ens eget udgangspunkt 
(egen danske kultur)
- de væsentligste danske værdier, 
som typisk kommer i spil, når vi 
møder andre kulturer
- klassiske ’minefelter’ for danskere 
– og hvor vi o  e kan have en fordel 
- forskelle i kommunika  onss  l og 
samarbejdss  l rundt i verden – gode 
råd
- en værktøjskasse  l en systema  sk 
analyse af andre kulturer – herunder 
bl.a. holdninger  l status,  d, ’rela-
 oner’, værdien af harmoni m.m.

Oplægget vil omfa  e eksempler fra 
mange lande og et par øvelser.

Det koster kr. 150,- at deltage i 
kurset. Prisen er inklusive kaff e og 
kage.

Tilmelding: 
info@odsherredivaerksae  erhus.dk 
eller  l Eva på 21 14 27 83.

Vi glæder os  l at se dig.

 Venlig hilsen 
 Odsherred 
 IT- og Iværksæ  erhus

Robert Ibsen er studielektor ved CBS 
og konsulent inden for ledelses- og 
personaleudvikling og forhandling-
srådgivning. 

Han har holdt kurser og workshops 
om Interkulturel Kommunika  on og 
Ledelse i mange virksomheder og i 
mange lande.

Robert har bl.a. skrevet om værdien af 
Interkulturelle Kommunika  onskom-
petencer i bogen ’Real Nego  a  ons’, 
som udkom på forlaget ’Samfundslit-
teratur’ i juni 2014.

HK interviewede Robert sidste e  erår 
og bragte ar  klen i blad nr. 8, hvor du 
kan læse mere om ovenstående emne, 
h  p://www.e-pages.dk/hk/1688/24

Læs mere om Robert på 
www.ibsen-interac  on.dk

Billedet er et udklip fra HK bladet



Spisea  enSpisea  en
Lørdag den 6. februar kl.18.30 i Forsamlingshuset 

Velkommen tilVelkommen til

Madklubben for Finere Gamle Drenge og 
Jens kok har igen i år lagt sig i selen og 
planlagt en menu, som vi roligt kan glæde 
os  l.
Dere  er er der musik og dans  l vores 
eget diskotek.

De fi ne drenge arbejder gra  s og alt over-
skud går  l forsamlingshuset.

Bindende  lmelding  l 
Torben i forsamlingshuset tlf. 21 57 30 64 
- senest mandag d. 1. februar kl. 18.

Menu
Forret:
Letrøget vild  atar med salat

 
Hovedret:
Vildtgryde med ty  ebær

 
Bage  er:
Kaff e og dessert

Pris: 
195 kr. pr. kuvert

Salg af drikkevarer 
 l rimelige priser.

Vi glæder os  l at se jer.

Venlig hilsen 
Kultur- og forsamlingshusets Bestyrelse 
og Madklubben for Finere Gamle Drenge



Egebjerg 

-Ny facebookgruppe i byen

Anna Bremer Gala  a, har taget ini  a  v 
 l en ny facebookgruppe for alle, der vil 

mødes og lære andre at kende. Her er 
hvad hun skriver om idéen:

En gruppe hvor  lfl y  ere  l Egebjerg, og 
området omkring, og lokale mødes - her i 
gruppen i første omgang. 

Vi kan måske skrive lidt om os selv og 
vores familier. På den måde kan vi gøre en 
lille ak  v indsats for at lære hinanden at 
kende :-)

Så er tanken at vi senere (sommer) mødes 
 l en Meet and Greet café;

I hyggelige omgivelser kan vi snakke, 
spørge og dele.

Vi ved at et socialt netværk er vig  gt, når 
man fl y  er  l et nyt område. Derfor har vi 
startet de  e  ltag. 

Med Meet and Greet har alle nye mulighed 
for at komme godt fra start og få overb-
lik over muligheder, ak  viteter, skoler, 

ligesindede etc - og lokale har mulighed for 
at tage godt imod og dele ud af erfaringer 
samt invitere ind i det dejlige og ak  ve 
lokalsamfund Egebjerg og omegn er.

Meet and Greet cafeen vil blive opre  et 
som en begivenhed på facebook - I hører 
nærmere.

     Venlig hilsen 
     Anna Bremer Gale  a



Velkommen  l Generalforsamling i Egebjerg Idræ  orening.
Som noget nyt bydes der denne generalforsamling på ekso-
 sk mad á la Heidi.

Går du rundt med en lyst  l at lø  e lokalområdet gen-
nem frivilligt arbejde, så er Egebjerg IF lige stedet at kaste 
kræ  erne hen.

     Venlig hilsen
     Formand, Peter Bendixen
     tlf.: 24 42 29 54
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Egebjerg IFEgebjerg IF
Tirsdag den 1. marts kl.19.30 
i EIFs lokaler ved boldbanen



Vi vil i bestyrelsen for Egebjerg 
IF forsøge at starte fodbold for 
de yngste, da vi har en del børn 
i skolen nu.

Vi  håber på to grupper på 
tværs af køn:
1. Børnehavebørn + BH-klasse
2. 1. klasse + 2. klasse
 
For at komme i gang kræver 
det nogle voksne, der vil står 
for det.

Det kunne fi nt være forældre  l 
nogle af børnene, men alle er 
velkomne, hvis lysten er der. 

Tanken er, at børnene kan gå 
direkte fra SFO / børnehave  l 
træning, så man som forældre 
blot henter sit barn e  er fod-
bold.
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FodboldlegFodboldleg
Evt. kan en a  entningsa  ale  laves 
for børnehavebørnene, som hentes 
i børnehave af træner.

Der kan trænes 1-2 gange om ugen 
og  dspunkt kan a  ales senere, 
men opstart forventes ca. 1. april.

Er du interesseret i at være træner, 
så kontakt kontakt vores formand 
Peter Bendixen på 
tlf.: 24 42 29 54

Venlig hilsen

     EIF og
     Hans Chris  an Fausbøll



Onsdag den 2. marts i 
forsamlingshuset kl.19. 
Bylauget er det forum 
der koordinerer og sam-
ler udviklingen af Egeb-
jerghalvøen. 

Vi stø  er op om tovholder-
grupperne og hjælper nye 
ini  a  ver i gang. Og du er 
meget velkommen  l at delt-
age, både i bestyrelsen, 
i tovholdergrupper og i prak-
 sk arbejde.

Alle er velkomne  l at delt-
age i generalforsamlingen og 
høre nyt om hvad der rører 
sig på Egebjerghalvøen

De bedste hilsener fra
Egebjerg og omegns Bylaug

GF i Egebjerg GF i Egebjerg 
& Omegns Bylaug& Omegns Bylaug

Program

Kl 19
Velkomst ved kons  tueret formand 
Lena Faurschou

Kl 19.10
Hør nyt fra de forskellige tovholdere
Velkomstgruppen, Kløvers  erne , Cykel-
s  gruppen, Fjernevarme/nærvarmeg-
ruppen, Fælles køkkenhave,  Danmarks 
Dejligst(Koncerter), Bogby, Ny bosætning, 
Visit Egebjerg, Fiskesø, Byforskønnelse, 
Egebjerg Idrætsforening og Egebjeg for-
samlingshus

Kl 20.
Nanna Thestrup Foss og Mar  n Nybo 
fortæller om “Egebjerg kunstprojektet”

Kl 20.15 
Kaff e og Kage

Kl 20.30 
Generalforsamling

21.30-22.00 
Tid  l nye ideer og projekter?
Vi åbner tale  den for nye tanker, nye 
ideer og projekter. Hvad gør vi fremover 
for at gøre Egebjerg endnu mere dejlig? 
Mød op og kom med dit bidrag.

Dagsorden
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Valg af stemmetællere. 
4. Formandens beretning. 
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
Hvis du er interesseret kan bylaugsregnskabet for 2015 ses 
i udhængsskabet ved Brugsen eller i Egebladet 14 dage før 
generalforsamlingen.

6. Indkomne forslag. 
7. Valg af formand i ulige år. Søren Moses er 
gået af, så derfor skal der vælges en ny i år. 
Lena Faurschou ops  ller.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
9. Valg af ind  l 3 suppleanter for 1 år. 
10. Valg af bilagskontrollanter (revisorer). 
11. Valg af bilagskontrollant-suppleant for 1 år. 
12. Eventuelt. 



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.



Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for martsnummeret er den 20. februar


