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Kære alle

Bylaugets juleudvalg er, som alle 
andre, begrænset af restrik  oner 
i år. Men det skal ikke hindre os 
i at få Hans Henrik Øhlers fl o  e 
juletræer sat op på hele halvøen. 
Hvis alt forløber e  er planen kan 
de nydes fra omkring 1. søndag i 
advent.

Hvad angår juletræstænding så 
tænder vi træet den 27. november 
kl. 17.00. Det endnu uvist om der 
bliver et arrangement i den forbin-
delse, men fællesspisning er i hvert 
falde umiddelbart udelukket.

Følg med på Egebjergs facebook-
side, så giver vi lyd, når vi ved 
mere.

Pas nu godt på hinanden og hav en 
dejlig og sikker jul

Kærlig hilsen 
Bylaugets juleudvalg

Julelys i mørketJulelys i mørket



Kære kirkegængere i Egebjerg Sogn

De nye krav  l masker går ikke kirken forbi, 
men vi glæder os over at vi stadig kan ses. 

Vi har været nød  l at afl yse vores tradi-
 onsrige koncerter med Møllekoret og 

Egebjergkoret, men søndagenes guds-
tjenester holder vi fast i.

Nye regler i kirkenNye regler i kirken
Fremover skal man bære mund-bind fra 
man kommer ind i kirken, ind  l man har 
sat sig  l re  e på bænken. - og så igen når 
man rejser sig og går ud. 

Også julens gudstjenester bliver påvirket. 
Det kan du læse mere om på næste side.
Vi glæder os  l at se jer i kirken.

Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke



Der er plads  l 100 personer i kirken 
inklusiv bandet, når ikke der er fælles-
sang. Husk mundbind på vej ind og ud 
af kirken.

Vi glæder os  l en julet koncert.

Lyse hilsner fra Egebjerg Kirke 
og de glade musikanter.

Julekoncert med 
Sankthansbandet
Torsdag den 3. dec ember kl.16.30 i Kirken

Sankthans ved Sandskredet blev afl yst 
i år, men nu er Sankthans Bandet 
klar med en julekoncert, der gernes 
skulle kunne få hjerterne  l at lyse i 
den mørke  d, der måske føles særligt 
mørk i år. Læs her hvad de skriver.

Vi glæder os  l at synge og spille på 
alt fra trompet  l sav, og synge alt fra 
salmer  l hyrderåb og julekalender-
sange. 

Sankthansbandet består af både store 
og små fra lokalområdet. - og hvis 
du har et instrument eller en sang-
stemme, der trænger  l at blive brugt, 
så kom og vær med. 

Vi øver hver onsdag kl. 16.30 og der-
udover e  er behov. 
Kontakt Malene Friis-Madsen 
tlf. 40 57 97 31, hvis du vil høre mere.



Kære kirkegængere

Julea  en plejer vi at mødes 
i en tætpakket kirke for at 
mærke fællesskabet, synge 
julens sange og fornemme 
den skønne julestemning.

Den går ikke i år. Når vi 
synger i kirken skal der være 
to meters afstand mellem 
kirkegængere, der ikke er i 
samme bobbel.

I praksis betyder det, at hver 
anden bænk er spærret af, 
og at der kan være omtrent 
en familie på hver bænk.

Julens Julens 
gudstjenestergudstjenester

Julens gudstjenester 2020

23. december kl. 11.00 - med  lmelding
24. december kl. 14.00 - med  lmelding
24. december kl. 16.00 - med  lmelding
25. december kl. 10.00
26. december kl. 10.00
27. december kl. 10.00 henviser vi  l Rørvig Kirke

Tilmelding familievis  l Yvonne Vejbæk på tlf.: 21 45 89 56. 
Yvonne træff es mellem 8.00 og 19.00.

Vi holder i år fl ere juleguds-
tjenester, så fl ere får en 
chance for at være med, 
og for at ingen skal afvises 
i døren, skal man i år  lmel-
de sig  l lillejulea  ens og 
julea  ens gudstjenester.

Vi ønsker alle en glædelig 
jul og glæder os  l at se 
mange af jer i kirken.

Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke



Idræt under nye reglerIdræt under nye regler
I Egebjerg idrætsforening er 
der for  den fyldt med liv. 
Mange gode nye trænere 
har meldt sig under fanerne 
og trofaste, energiske men-
nesker fra hele halvøen møder 
talstærkt op og deltager i 
sveddryppende og glæde-
spredende ak  viteter.

I forhold  l de nye regler er 
alle børne- og ungehold upå-
virkede.

Men voksenholdene ser det 
anderledes ud. Et hold kører 
nu med  lmelding hver gang, 
et andet overvejer at dele sig 
op og et tredje er både delt 
op og overvejer oveni det at 
 lbyde onlineundervisning  l 

de der ikke kan være der.
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I den forbindelse har vi brug for 
at kunne kommunikere eff ek  vt 
udenom de gange vi mødes. 

Derfor skal der herfra lyde en 
stærk opfordring  l at melde sig 
ind i idrætsforeningens face-
bookgruppe. 

Er man ikke på facebook, kan 
man derudover fi nde infor-
ma  on på Idrætsforeningens 
hjemmeside -
h  ps://www.egebjergif.dk/

Venlig hilsen 
Lisa Holmberg,
Egebjerg Idrætsforening



Kære Egebjerghalvø

Her i Brugsen går det så vidt vi kan vur-
dere fi nt med hygiejnen. Langt de fl este 
er søde  l at deltage i maskeballet og  l 
at spri  e af og holde afstand.

Opdatering fr a  

Det værdsæ  er vi, og vi ved at det har stor 
betydning for mange skrøbelige 
medborgere i området.

Tak for det, nu og fremadre  et.

Mange hilsner
Karsten Mikuta, 
Brugsuddeler i 
Egebjerg Dagli’brugs



Tilblivelsen af

Det moderne Det moderne 
menneskemenneske
Molekylærbiologien har fundamentalt 
ændret vores forståelse af menneskets 
historie. 

Menneskets historie har vist sig at være 
langt mere dynamisk end vi troede. Derfor 
er langt de fl este landes befolkninger 

gene  sk set et resultat af begivenheder 
der skete meget sent i menneskets 
historie.

I de  e foredrag tager Eske Willerslev os 
gennem menneskets gene  ske historie 
og gennemgår nogle af de begivenheder, 

Videof oredrag den 17. november kl.18.45
i kultur- og forsamlingshuset 

fra sygdomsepidemier  l folkevandringer, 
der skabte de befolkningsgrupper vi kender 
fra nu  dens verden.

Vi glæder os  l at se jer.

v.h. Bylauget og forsamlingshuset

Forelæser: 
Eske Willerslev, 
professor i DNA-forskn-
ing ved Globe Ins  tute, 
Københavns Universitet.

Eske Willerslev har 
forskningsmæssigt især 

beskæ  iget sig med DNA fra forhistorisk  d 
og hans forskning spænder bredt og over 
fl ere discipliner hvilket netop er nødvendigt 
for fx at afdække menneskets forhistorie

– og herunder de forhistoriske menneskers 
vandringer ud over kloden.



Grønlands Grønlands 
indlandsisindlandsis

Vi hører o  e i medierne at Indlandsisen 
på Grønland smelter, og at en total afs-
meltning ul  ma  vt kan føre  l en global 
s  gning i havspejlet på op  l 7 m. Men 
hvad ved vi egentlig om Indlandsisen? Hvor 
længe har den eksisteret? Hvad gemmer 
sig i grunden under isen? Og hvor følsom 
er isen over for klimavaria  oner? Det er 
nogle af de spørgsmål du får belyst under 
foredraget.

Du får også indsigt i hvornår Indlandsisen 
blev dannet og hvordan Grønland så ud før 

isen kom. Hør endvidere om hvordan 
Indlandsisen har ændret Grønlands 
landskab og har dannet nogle af ver-
dens mest spektakulære  ordsystemer. 
For at kunne afl ure isens evne  l at 
forme landskaber, udny  er forskerne 
bl.a. at elementarpar  kler fra superno-
vaer og Big Bang skaber nye isotoper i 
det grønlandske grund  eld.

Forskerne har i de senere år lø  et sløret 
for hvilke hemmeligheder der gemmer 
sig under Indlandsisen – bl.a. har de 

Videof oredrag den 24. november kl.18.45
i kultur- og forsamlingshuset 

fundet meteorkratere og kanaler på stør-
relse med Grand Canyon. Fundet af me-
teorkraterne er så nyt at undersøgelserne 
endnu ikke er afslu  et. Under foredraget 
vil du høre om hvordan arbejdet med at 
datere meteorkraterne skrider frem samt 
hvilken eff ekt meteornedslagene måske 
havde på da  dens klima. 

Hør afslutningsvis om hvordan den globale 
opvarmning påvirker Indlandsisen i dag, 
og hvad frem  den byder på – overlever 
Indlandsisen eller er den dødsdømt? 

Vi glæder os  l at se jer.

v.h. Bylauget og forsamlingshuset

Forelæser: David Lund-
bek Egholm, professor 
i geofysik ved Ins  tut 
for Geoscience, Aarhus 
Universitet.

David Lundbek Egholms 
forskning re  er sig i 

disse år mod Grønland hvor David og hans 
forskningsgruppe forsøger at fastslå hvor 
stort isskjoldet har været i for  den og hvor 
følsomt det er over for klimaændringer. 



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 

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

Juleudvalget
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

Sankthansudvalget
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
Lisa Holmberg
22 42 40 41
lisa@letstalk.dk

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  l Deadline  l 
decemberbladet decemberbladet 
er 20 november. er 20 november. 

Halloweenstemning Halloweenstemning 
på skolenpå skolen


