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Egebjerg Forsamlingshus
Søndag den 1. marts kl. 13.-15.

Mmm. Nu nærmer vi os premieren på 
det store Egebjergske kagebord.

Her kan du få kage og kaff e ad libitum 
i hele to  mer.

Tilmelding:
Betal 75,- på mobilepay 20 89 77 31 
inden den 25. februar. - Så sørger vi 
for at der er kage klar  l dig på dagen.

Eventuelt overskud går  l Forsam-
lingshusets Venner.

Venlig hilsen 
Byens fl i   ge amatørbagere.

Det Det 
EgebjergskeEgebjergske
kagebordkagebord



Kyndelmisse slår sin knude i Egebjerg. 
Det markerer vi i år på selve dagen 
med en lysandagt i kirken. 

Kyndelmisse markerer at halvdelen af 
vinterhalvåret er gået. Dagen peger 
derudover på jomfru Marias renselse, 
hvor hun tog den 40 dage gamle Jesus 
med i det jødiske tempel. Ifølge Bibe-
len ser den gamle mand Simeon ham 
her og kalder ham ”et lys  l åbenbar-
ing for hedninge”. 

KyndelmisseKyndelmisse
Lysandagt, lygtevandring 
og lidt lunt
Søndag den 2. februar kl.17. i kirken.

Vi mødes i kirken, hvor vi holder en 
lysandagt. Dere  er går vi en kort lysvan-
dring ned af bakken, igennem vores lille 
by og  lbage  l konfi rmandstuen, hvor 
vi får en god por  on varm suppe. 

Børnekoret medvirker og alle store og 
små er velkomne.

 Venlig hilsen 
 Egebjerg Kirke



Holder du af at synge gospel? Så skal 
du helt bestemt med  l det nordlige 
Provs  s store Gospeldag i Vig Kirke 
Søndag den 1. marts.

Vi øver sammen fra kl. 13.-19. med 
indlagte pauser og slu  er af med en 
dejlig koncert kl. 19.00 for alle der har 
lyst. 

Dagens dirigent er den meget dyg  ge 
Susanne Wiig Kalvåg, der igen-
nem en årrække har været leder af 
konfi rmandernes gospelweekend. 
Til daglig er hun bl.a leder af “Rung-
sted Gospelkor” og “Nordsjællands 
Gospelkor”.

Søndag den 1. marts kl. 13.- ca. 20. i Vig Kirke

Gospelglæde Gospelglæde 
i  mevisi  mevis

Provs  et står for kaff e & kage samt 
frugt ved 15-  den. A  ensmad med-
bringer du selv. 

Arrangementet er gra  s og alle 
der har lyst  l gospel, er meget 
velkomne.

Tilmelding nødvendig: Til sognepræst 
Anne  e Berg, Vig Kirke, 
mail: annb@km.dk 
eller ring/sms 24 26 00 33
- og husk at melde  l i god  d. Vi 
forventer at arrangementet bliver 
fyldt op.

Venlig hilsen Egebjerg Kirke
og Ods- og Skippinge Provs  



Foredragsholder Else 
Trærup har arbejdet 
med udviklingsbistand 
siden 1985 i mange 
forskellige lande i Afrika 
samt i Asien og Østeu-
ropa herunder to år i 
Rusland. 

Hendes sidste længerevarende kontrakt var 
med Dansk Røde Kors fra 1998 – 2003. Hun 
var DRK’s regionalrepræsentant i Vestafrika 
med projekter i Senegal, Togo, Sierra Leone, 
Mali og Burkina Faso som også var bopæl. 

Da kontrakten slu  ede i 2003, gik Else på 
pension og valgte at  lbringe ca. halvdelen 
af året i Burkina Faso og den anden halvdel 
i Odsherred i Danmark. 

Sammen med sine naboer dannede Else i 
2003 “foreningen Kologh Naba” med det 
formål at forbedre medlemmernes leve-

Søndagscafe i Egebj erg Kirke den 16. februar kl.14.

vilkår. Foreningen har nu ca. 60 medlem-
mer, der er blevet oplært i forskellige 
håndværk.

Else fortæller om livet i Kologh Naba og 
viser billeder derfra. Hun vil også komme 
ind på den poli  ske udvikling i de sidste 
år, der har gjort livet meget vanskeligt for 
foreningen. 

I 2018 udgav Else Trærup en bog om 
projektet: ”Nær ved høvdingen”. Der er 
mulighed for at købe varer frems  llet af 
kvinderne i Kologh Naba. 

SøndagsCaféen indledes med en kort 
guds-tjeneste i Egebjerg Kirke.

Venlig hilsen Egebjerg Kirke
og Ods- og Skippinge Provs  

Nær ved høvdingenNær ved høvdingen



Fabeldyr
Vi har bes  lt et kopi af fabeldyret, som 
forsvandt fra Sandskredet, Mar  n Bybo er 
i gang med at fi nde de gamle arbejdsteg-
ninger. 

Egebj erg Idrætsforening
Det er med glæde, at vi erfarer at vores 
idrætsforening fortsæ  er med lokal 
forankring.

Fælless  pisning
Så har vi ha   fællesspisning i Kultur- og 
forsamlingshuset for 3. gang. Det er pænt 
besøgt, og der er stadig plads  l fl ere. Alle 
der har  d og lyst  l at deltage i hyggeligt 
samvær og god mad  l en billig penge, skal 
huske at melde dig  l hos Dagli´brugsen 
når I ser et opslag på facebook, i 
Dagli´brugsen, i Egebladet og på skolen.

K.h.
Klaus Burrild og 
Lena Faurschou

Egebj ergprojektet 
Til næste år er det 5 år siden Egebjergpro-
jektet blev udgivet, vi har derfor nedsat 
en gruppe, som vil gennemgå hvor langt vi 
ind  l nu har nået, og hvad der er på bed-
ding. Vi regner med løbende at orientere 
jer via Facebook og Egebjergonline, og i 
2021 vil vi komme med et samlet overblik 
på et borgermøde. 
h  ps://0a551a0a-9601-4dbe-97bc-
ac767b028a7f.fi lesusr.com/ugd/b1b88d_3
e79a8ae774f43669534f86998136ca0.pdf

Fibernet 
Husk håndværkerfradrag på 1995,- . Hvis 
du har brug for hjælp, fi ndes der på jeres 
1. regning de oplysninger I har brug for  l 
selvangivelsen. 

Her er, hvad der blev vendt på sidste 
bylaugsmøde.

Foredrag i Naturvidenskab
Vi har nu en ny mulighed for at blive 
klogere. Vi har meldt os  l at streame 
off entlige foredrag i Naturvidenskab  fra 
Århus Universitet i Egebjerg kultur- og 
forsamlingshus. Du kan få en idé via de  e 
link, og der vil senere komme fl yers og 
plakater i Dagli´brugsen på skolen og i 
Kultur og forsamlingshuset, og opre  et 
begivenheder på facebook.
Se mere andetsteds i Egebladet.

T2O
Vi har været i kontakt med Niels Bagge, 
som intet  nyt kan bere  e. Der planlægges 
med et off entligt møde omkring april i år.

Egebjerg og Omegns Egebjerg og Omegns 
BylaugBylaug



Nyt fra Kultur- ogNyt fra Kultur- og
ForsamlingshusetForsamlingshuset
Kære medlemmer og borgere i 
Egebjerg sogn.               
  
Det renoverede kultur- og forsamlingshus 
blev fl i   gt brugt i 2019. Bestyrelsen 
har igennem året fået mange posi  ve 
 lbagemeldinger fra lejere, især om den 

meget bedre akus  k i salen. Køkkenet er i 
slutningen af året blevet forbedret med en 
ny opvaskemaskine og nye stålborde. Ved 
samme lejlighed er køkkenet blevet malet. 

Af arrangementer i årets løb skal især 3 
nævnes. I oktober måned var der fuldt hus 
 l koncert med Allan Olsen. I november 

måned a  oldt vi det årlige bankospil. 
Denne gang med 142 deltagere og dermed 
også fuldt hus. Vi vil beny  e lejligheden 
 l at sige tak  l de mange sponsorer der 

gør det muligt at a  olde de  e bankospil. 
Ligeledes i november måned a  oldt vi 
i samarbejde med Odsherred Bibliotek 
(BOK) koncert med Billy Cross. En udsolgt 
koncert der bare gik rig  g godt.

Kon  ngent:   
En vig  g brik  l at få økonomi  l at drive 
huset er den årlige kon  ngentbetaling fra 
områdets beboere. 

Kon  ngentet er uændret 200 kr., og 100 kr. 
for pensionister. 

Kon  ngentet bedes overført  l ”husets” 
konto i Dragsholm Sparekasse reg. nr. 0537 
kontonummer 0000510831. Du kan også 
betale på mobilpay: 381070. Husk i begge 
 lfælde at anføre navn og adresse. Endelig 

er det muligt at indbetale kontant ved hen-
vendelse  l Torben Møngaard. Vi sender 
ikke girokort med ud i år. 

Bestyrelsen håber at alle, nye som nu-
værende medlemmer, vil stø  e huset og 
derved gøre det muligt også fremover at 
vedligeholde og forbedre det.

Der bliver holdt rig  g mange private 
fester i årets løb. Der er stor  lslutning  l 

Egebjerg
Kultur- og Forsamlingshus

fælles-spisninger, tarteleta  en, høst-
fest, fastelavn og ikke mindst den årlige 
spisea  en, hvor ”madklubben for fi nere 
gamle drenge i Egebjerg”  lbereder mad 
 l a  enens gæster uden vederlag.

Generalforsamling:
Generalforsamlingen a  oldes onsdag 
den 18. marts 2020  i Egebjerg Kultur- og 
Forsamlingshus. Alle er velkomne.

Bestyrelsen vil gerne sige tak  l alle, der 
har stø  et op om Egebjerg Kultur- og 
Forsamlingshus hvad enten det har været 
med økonomisk eller prak  sk hjælp. En 
kæmpe tak  l Torben Møngaard for det 
store arbejde han gør for huset.

Godt nytår  l alle fra
Forsamlingshusets bestyrelse:

Karl O  o Nielsen (formand)
Thomas Pedersen (næs  ormand)
Jens Hagelund (kasserer)
Birgit Sørensen (sekretær)
Ove Madsen
Henny Andersen
Anne Kurtzweil



Aktivitet er i Kultur- og 
Forsamlingshuset  i 2020:
Fællesspisning  17. januar    
Spisea  en 1. februar
Fastelavn 23. februar
GF  18. marts
Tarteleta  en 14. marts 
Høs  est  3. oktober 
Gavebankospil 4. november 

...mere om Kultur- og...mere om Kultur- og
ForsamlingshusetForsamlingshuset

Find os på nett  et 
Kig ind på vores hjemmeside, hvor du bl.a. kan 
se priser på leje af huset.
www.egebjerg-forsamlingshus.dk

I kan også følge med på vores facebookside 
”Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus” – Husk at 
trykke ”synes godt om” for at få alle kommende 
nyheder og arrangementer.



Streamet videnskabsforedrag  rsdag den 
4. feb. kl. 18.45-21.  i Forsamlingshuset. 

Forelæser Ulrik Uggerhøj 
der er professor i rela  v-
is  sk fysik ved Ins  tut for 
Fysik og Astronomi, Aarhus 
Universitet bere  er om Ein-
steins rela  vitetsteori.

Einstein lagde med sin rela  vitetsteori fun-
damentet for meget af den moderne fysik. 
Hør om at  d, længde og sam  dighed ikke 
er absolu  e begreber og om de  lsynelad-
ende paradokser som rela  vitetsteorien 
behandler.

Einstein publicerede den 30. juni 1905 sin 
’specielle rela  vitetsteori’ og præsenterede 
dermed en teori der siden er blevet un-
dersøgt i stor detalje – såvel teore  sk som 
gennem eksperimenter. På trods af mange 
fysikeres omhu med at teste teorien, er 
det endnu ikke lykkedes at fi nde fejl eller 
mangler i den.

I foredraget vil du, ved hjælp af simple ani-
ma  oner, få indsigt i nogle af den specielle 
rela  vitetsteoris mest overraskende kon-
klusioner: at  d, længde og sam  dighed 
ikke er absolu  e begreber, men a  ænger 
af bevægelsen af den person der beskriver 
de fysiske størrelser. Du får også forklaret 
Einsteins berømte ligning, E = mc2.

Du vil også få præsenteret en række af 
teoriens  lsyneladende paradokser – som 
fx det såkaldte tvillingeparadoks og stang-
springerparadokset – sammen med deres 
løsninger. 

Tvillingeparadokset betyder fx at den dan-
ske astronaut Andreas Mogensen nu har 
forlænget sit liv med et kvart millisekund. 

Sådanne ”paradokser” er dermed eksem-
pler på udfordringer  l teorien der har vist 
sig at have den modsa  e eff ekt som en 
klar understøtning af den.

Du vil blive introduceret  l hvordan det 
såkaldte ækvivalensprincip kan føre os  l 
indsigt i Einsteins ’generelle rela  vitet-
steori’ der viser os at lysets bane gennem 
rummet er krum og at tyngdekra  en 
påvirker lysets farve.

Alle interesserede er velkomne.

Venlig hilsen 
Bylauget og Forsamlingshuset

Einsteins Einsteins 
rela  vitetsteorirela  vitetsteori



Streamet videnskabsforedrag  rsdag den 
18. feb. kl. 18.45-21. i Forsamlingshuset. 

Forelæser Klaus Mølmer , 
der er professor i kvante-
fysik ved Ins  tut for Fysik 
og Astronomi på Aarhus 
Universitet  fortæller om 
kvantefysik.

Klaus Mølmers  forskningsmæssige hoved-
interesse er at fi nde anvendelser af kvan-
tefænomener – fx  l computere der bruger 
enkelte atomer  l lagring og beregning af 
data.

I kvantefysikken kan mikroskopiske par-
 kler  lsyneladende være fl ere steder på 

samme  d. Klaus og hans kolleger og stu-
derende har udviklet metoder  l at styre 
denne bevægelse som beny  es i førende 
laboratorier i hele verden.

Klaus har publiceret over 330 videnskabe-
lige ar  kler i interna  onale  dsskri  er og 
har bidraget med mere end 200 populærvi-
denskabelige foredrag og indlæg i blade, 
radio og tv.

Klaus har skrevet en populærvidenskabe-
lige bog, ‘Kvantemekanik – atomernes vilde 
verden’, og han har i de seneste år forenet 
videnskab og kunst i samarbejder og fælles 
optrædener med komponister, musikere, 
forfa  ere, og balletkoreografer og ballet-
dansere.

Klaus Mølmer er uddannet fysiker fra 
Aarhus Universitet i 1987 og fi k sin ph.d.-
grad i 1990 e  er at han blandt andet havde 
opholdt sig ved eliteuniversitetet Ecole 
Normale Superieure i Paris – et af Frankrigs 
pres  gefulde ‘grandes écoles’.

E  er et kort ophold hvor han forskede i 
Aarhus, og et års ophold ved Max Planck 
Ins  tu  et for Kvanteop  k nær München, 
vendte han i 1993  lbage  l en forskers  ll-
ing ved Aarhus Universitet.

I dag er Klaus Mølmer professor i teore  sk 
kvantefysik på Ins  tut for Fysik og Astrono-
mi på Aarhus Universitet.

Klaus har modtaget fl ere priser for sin 
forskning, og han er rådgiver for en række 
interna  onale forskningscentre.

Alle interesserede er velkomne.
Venlig hilsen 
Bylauget og Forsamlingshuset

Kvante-Kvante-
computerencomputeren



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
martsnummeret 

er 20. februarSolcirkusvognenSolcirkusvognen


