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Snak og æd



Er du stadig i tvivl? -Vi håber at du vil tage stilling.

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

Fibiabussen kommer torsdagFibiabussen kommer torsdag
Fiber-bussen holder ved Dagli’Brugsen i Egebjerg
i morgen, torsdag, den 18. oktober mellem 14. og 17.
Her kan du få svar på alle dine spørgsmål.
- Og Dagli’Brugsen gi’r kaff e og kage.

Tilbuddet  
gælder også 

sommerhuse...

...Og dem i 
Egebj erg by, der 

sagde nejtak 
sidst



Lige ved og næsten. 
Der er spænding til sidste sekund.

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

Status på  lmeldingerneStatus på  lmeldingerne

Fik du 
spurgt din nabo?

F

Slutspurt

Der mangler stadig 

20 tilmeldinger

sekund.

Sidste fr ist  er 
nu på mandag



Slutspurten går nu ind for fi bernet på 
Egebjerghalvøen. Der er deadline på 
mandag den 22. oktober. Hvis du stadig 
ikke har beslu  et dig, så kom og få svar på 
dine spørgsmål, når fi ber-bussen igen kom-
mer forbi Dagli’Brugsen i Egebjerg. Det sker 
torsdag den 18. oktober mellem 14 og 17.

Vil du have frem  dens internet  l Egeb-
jerghalvøen? Så har du chancen nu! - Det 
er ikke sandsynligt at vi får  lbuddet igen 
foreløbig.

Prisen for  lslutning  l fi berne  et er 1.995 
kroner, hvis  lmeldingen sker inden pro-
jektets deadline. Dere  er vil prisen s  ge  l 
4.995 kroner.

Beboere, sommerhusejere og virksomhed-
er i områderne Egebjerg by, Strandhuse og
Unnerud/Bøsserup, som ikke sagde ja  l 
fi bernet i første omgang, kan godt  lmelde 
sig det nye projekt, og de vil få  lslutningen 
 l samme lave pris.

Der er 780 husstande med i projektet 
på Egebjerghalvøen, og hvis mindst 312 
af dem  lslu  er sig, bliver projektet  l 
noget.

Tilmelding  l fi bernet sker på 
www.fi bia.dk/egebjerghalvøen

Læs mere om projektet på 
www.egebjergonline.com/bedre-internet

Har du spørgsmål eller ideer, 
så kontakt  formand for 
Egebjerg Bylaug, 
Lena Faurschou på 
tlf.: 53 87 87 47 eller 

mail: egebjergbylaug@gmail.com

Venlig hilsen 
gruppen for bedre bredbånd på 
Egebjerghalvøen.

Nyt fra FibergruppenNyt fra Fibergruppen



Snak og ædSnak og æd  
Folkekøkken og 
Fødevarer med omtanke
Fredag d. 2. november byder Egebjerg Kultur- 
og Forsamlingshus indenfor  l folkekøkken.

Her sæ  er vi fokus på, hvordan vi bruger 
fødevarer med omtanke og undgår madspild, 
når kokke fra NCLF – Nordisk Center for Lokale 
Fødevarer omdanner overskudsmad fra Føde-
varebanken  l a  enens menu. 

Men hvordan udny  er vi bedst vores fødevarer, 
så de ikke ender ubrugte skraldespanden? Dét 
spørgsmål tager Karen Inger Thorsen op, e  er vi 
har spist. 

Folkekøkkenet begynder kl. 18, og kl. 19 tager vi 
hul på snakken om overskudsmad og madspild. 

Madbille  er kan købes  l 65,- pr. kuvert på 
biblioteket eller via BOKs hjemmeside:
www.odsbib.dk/arrangementer
- Bemærk at der både er en vegetar- 
og en kødspiserbillet, begge med et foto af 
grise :-)

Snak og Æd Folkekøkken er et samarbejde 
mellem BOK - Odsherred Bibliotek, Borger-
service og Kulturhuse,  NCLF - Nordisk Center 
for Lokale Fødevarer og Egebjerg Kultur- og 
Forsamlingshus.
Venlig hilsen 



i Egebjerg Kultur- og forsamlingshus

Kunst i Odsherred a  older i samarbe-
jde med Kultur- og Forsamlingshuset 
Egebjerg en Kunst- og Kulturfes  val, hvor 
grund-stammen 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 
En god ferieoplevelse 



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



  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.



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



Skolen på Skolen på 
udfl ugtudfl ugt

Deadline for oktober-bladet 
er den 20. september


