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Et kæmpe forberedelsesarbejde 
vil, om alt går vel, snart manifes-
tere sig i virkeligheden.

Ideen med projektet er at skabe 
storeskolens skolegård om  l 
et mylder af legemuligheder og 
gode steder for både børn og 
voksne at opholde sig. (Se teg-
ning på næste side) 

Der er blevet planlagt, designet, 
søgt  lladelser, fundraiset, købt 
ind, mobiliseret og meget mere. 

49 frivillige har meldt sig på op-
gaver og nu, i denne weekend, 
går det løs. Arbejdet kommer 
 l at foregå over tre weekender 

den 4.-5.-6. den 12. og den 26. 
oktober. Det bliver helt sikkert 
nogle hyggelige og festlige dage.

Egebjerg Egebjerg Families tedFamilies ted
Brugsen sponsorerer mad på 
fl ere af dagene og sammen 
med bylauget fi nansierer de 
en spisebillet  l byens årlige 
juletræstænding  l alle de frivil-
lige.

Har du mod på at give en hånd 
med, så er der stadig et par 
enkelte ledige opgaver den 26. 
oktober: Der skal bruges en  l 
at male og en  l at plante hæk. 
Derudover er der al  d plads  l 
en mere på de andre opgaver. 
Alle er velkomne.

Du kan kontakte Anja på 
egebjergevent@gmail.com

Mange hilsner 
Anja Hornebo
og Egebjerg Event



Egebjerg Egebjerg Families tedFamilies ted



Så er der uds  lling i kunstkollek  vet 
8B. Alle er velkomne  l at slå et 
smut forbi Unnerud og se de fi ne 
keramiske værker.

ÅBNINGSTIDER: TORS-SØNDAG KL 
14:00-18:00
KUNSTKOLLEKTIVET 8B
SØLVAGERVEJ 8B, 4500 NYKØBING SJ

CAT FENWICK uds  ller i det øverste 
rum. Hendes installa  on ‘se mélang-
er sans se fondre’ (at blande uden 
at smelte) er inspireret af de former 
havvandet har skabt ved naturlig 
erosion på kalksten. Installa  onen er 
sammensat af 150 unikke keramiske 
skulpturer, der alle er støbt af den 
samme form, men alligevel fremstår 
med deres eget udtryk.

ANNA SAMSØE OG ANDREAS STOU-
BYE JOHANSEN har i samarbejde 
skabt en keramisk lydinstalla  on  l 
uds  llingens nederste rum. Samar-
bejdet er baseret på en interesse 
i at etablere både skulpturelle og 
performa  ve forbindelser i arbejdet 
med akus  k.

Alle er velkomne.
Venlig hilsen kunstkollek  vet 8B



Som en del af Odsherred kirkemusikfes  val 
2019 optræder Egebjergkoret med deres 
smukke klange  ved en koncert i Egebjerg 
Kirke. 

Vi vil denne a  en glædes over korets 
smukke sang under ledelse af Anna Karina 
Berg inden korkoncerten afslu  es med en 
kort andagt.

Vi glæder os  l at se jer
Venlig hilsen
Egebjerg Kirke og Egebjergkoret

Egebjergkor og andagtEgebjergkor og andagt 
Torsdag den 10. oktober kl.19.30



Søndagscafe 
AArne om Halfdarne om Halfdan n 
Søndag den 13. oktober kl.14. i Kirken

AFLYST - De fl este kender 
Halfdan Rasmussen fra den 
store skat af børnerim han 
e  erlod. - Færre kender  l 
hans fi ne arv af voksendigte.

Arne Pedersen er født og 
opvokset i Underød og har 
i næsten 30 år været i gang 
med at oversæ  e alle danske 
sange i Højskolesangbogen 
–  l sangbar engelsk, tysk, 
svensk og norsk. Således at 
der  l enhver af Højskole-
sangbogens 572 sange er et 
alterna  v. 

Arne har en særlig interesse for 
Halfdan Rasmussen som han 
denne søndag deler med os 
andre. 

Ved Søndagscaféen fortæller 
han om Halfdan Rasmussen 
og vil synge nogle af hans 
utallige rim. 

Søndagscaféen indledes med en 
kort gudstjeneste kl. 14.00.

Vi glæder os  l at se jer
Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke

Arr angementet  er 

des værr e afl yst.



Et ’Velkommen’ skilt, og øjeblikket e  er, 
et skilt med ’Tak for besøget’. Og  t, når 
farten lovplig  gt er sænket, har vi sagt: 
– Wow, se det fi ne lille forsamlingshus dér. 
– Der ku’ man måske … “

Vi glæder os  l at se jer.
Venlig hilsen 
  KLIMA KUNST i forsamlingshuset 10-15
  Arrangement i forbindelse med Geopark-
ugen 

• Torsdag d. 3. oktober 

Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus er valgt 
som ét af 49 forsamlingshuse i Danmark 
som spillested for Allan Olsens koncert-
turné.
Bestyrelsen har med glæde sagt ja tak  l at 
a  olde ét af arrangementerne. Det fi nder 
sted torsdag den 3. oktober kl 20.

Du kan købe billet ved at gå ind på denne 
side: www.  cketmaster.dk/allanolsen

Fra 12. September 2019 og et halvt års  d 
frem, besøger sangeren og sangskriveren, 
Allan Olsen hele 49 forsamlingshuse rundt 
om i Danmark.

ALLAN SIGER SELV OM PLANEN:
“...Jeg har  lbragt det meste af livet med 
at passere igennem og forbi. På vej  l 
Næstved fra Slagelse, på vej fra Ribe  l 
Flensborg, eller fra Fåborg  l Nyborg. Gen-
nem små landsbyer og fl ækker, men som 
regel bare igennem og forbi. 
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Kultur- og Forsamlingshus

n’ skilt og øjej blikket e er

Udsolgt



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



Det  kan stadig nås...

Forsamlingshusets venner har rykket 

 lmeldingsfristen  l den 4. oktober.



ÆBLER KAN FORTÆLLE HISTORIE 
- OG  GIVE IDENTITET 

På en vandretur i det smukke dødis-
landskab, yderst på Grevingehalvøen, 
fortæller naturvejleder Peter Løn 
om sine indsamlede folkeminder om 
æbler og spor i landskabet. 

Naturvejlederen trækker tråde bagud 
og frem i  den, hvor Æbleværkstedet 
spiller en interessant rolle når æbler, 
som kulturarv, gives videre. Og et 
enkelt lokalt æble indgår ligefrem i 
en iden  tetshistorie. 

Fortællingen fortsæ  er ved kaff ebor-
det i varmen fra brændekomfuret.

alle er velkomne.
Venlig hilsen 
Æbleværkstedet Nonne  t

PRAKTISK:

Arrangør: Æbleværkstedet Nonne  t
Turlængde: ca. 4 km.

Mødested: Æbleværkstedet, 
Ærtebjergvej 2,  A  erup, 
4571 Grevinge 

Pris: 70 kr for voksne, børn gra  s  
(inkl. Kaff e/kage og smagsprøver) 

Tilmelding: Peter Løn Sørensen 
e.mail: foelhoej@get2net.dk eller  
mobil: 24 78 21 62

Den 6., 18. og 26.  oktober 2019 kl 14.-
17.

ÆblehistorierÆblehistorier



Folkemødet  i Odsherr ed
Vores deba  er om drikkevand i Odsherred 
var velbesøgt, og der var en god debat.

Plakatsøjle
Vi arbejder på at søge penge  l en ny 
plakatsøjle.

Her er lidt fra seneste bylaugsmøde den 
10. september.

Egebj ergonline.com
Vi har sammen kigget på Egebjergonline, 
og vi opfordrer alle  l at se, om deres ind-
hold er opdateret. 

T2O
Vi har igen i dag skrevet  l borgmester 
Thomas Adelskov for at bede om et borger-
møde vedrørende T2O.

Egebjerg og Omegns Egebjerg og Omegns 
BylaugBylaug

Nyt fr a

dit bylaug

Tovholdere
Som nogen af jer har set på FB, er Egebjerg 
udtaget  l deltage i en stor undersøgelse 
af, hvad der skaber livskvalitet på landet. 
h  ps://realdania.dk/projekter/livskval-
itetyderomraaderoglanddistrikter

Bylauget har i den forbindelse deltaget i en 
spørgeskemaun-
dersøgelse.

Kærlig hilsen
Klaus og Lena



Tak for nuTak for nu
Thomas Sikora, der er leder på Egebjerg 
skole har meddelt at han har fået nyt 
job. Han har derfor sidste arbejdsdag på 
Egebjerg 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, der endnu ikke 
kan afsløre hvad han nu skal lave.

På grund af kommunens ansæt-
telsesstop i indeværende år bliver der 
ikke ansat en ny leder før  l januar. 
Ledelsen bliver i overgangsperioden 
dækket af Lars Levin, der er lærer på 
skolen, S  ne Hesikassen, der er SFO 
og børnehaveleder og Mikkel Thorsøe 
Madsen, leder af Grundtvigsvej skole og 
 dligere lærer i Egebjerg.



Sidste år vandt Jan og Lone en stor pris 
for deres engagerende natur og teknik-
undervisning. Det betyder at skolen i 
år har et fl ot beløb at lave spændende 
naturfagsundervisning for.

Skolens lærere har valgt at lave et 
samarbejde med Brorfelde observa-
torium og et stort tema om rummet 
for alle skolens børn. Rumtemaet er 
allerede i fuld gang. 

Den 9. oktober tager først de små og 
siden de store på tur  l Brorfelde og 
ser på  hvad himlen gemmer og den 
11. oktober, e  er skolens mo  onsdag, 
er alle velkomne i aulaen kl. 12.-13.30 
 l den store uds  lling af skolens 

rumemne.

Glæd jer. Det bliver super.

The sky is the limitThe sky is the limit
Egebj erg skole har sat kurs mod stjernerne.Egebj erg skole har sat kurs mod stjernerne.



Har du lyst l at deltage i en fortællea en, hvor vi    
fortæller historier for hinanden med udgangspunkt i 

vores yndlingssteder i Odsherred?
Så kom l fortællea ener på Odden, i Nykøbing, Hørve, 
Vig, Asnæs og Egebjerg samt l Geopark Fes val og på 
Folkemødet. Se prikkerne for videre oplysninger.
Det vil blive serveret kaffe/te og kage. 
Det er gra s at deltage. 
Tilmelding på telefon/sms 26185932 eller på mail:          
teaterborderline@gmail.com.
Vi glæder os l at fortælle historier sammen med jer!
Mange hilsner
Lise og Jessica

Hvem er vi?

Lise er drama ker og drivkra en 
bag Teater BorderLine og Fortælle-
værkstedet. Jessica er folkorist og 
kulturformidler.

Fortællinger om dem vi er 
er lavet af Teater  Border-
Lines FORTÆLLEVÆRK-
STED. Se mere på Face-
book:  Fortælleværkstedet 
i Geopark Odsherred.

28. marts kl. 19-21
Sj. Odde Ak vitetshus
Oddenvej 296B 
4583 Sj. Odde

10. april kl. 19-21
Pakhus 1, Vesterbro Torv 4
4500 Nyk. Sj.

6. maj kl. 19-21
Hørve Medborgerhus
Nørregade 14 
4534 Hørve

9. oktober kl. 19-21
Egebjerg Skole
Egebjerg Hovedgade 30
4500 Nyk. Sj.

28. august kl. 19-21
Vig Ak vitetshus
Møllevej 7
4560 Vig

18. september kl. 19-21
Aksen Kulturhus
Centervejen 91
4550 Asnæs

15. oktober kl. 19-21
Pakhus 1, Vesterbro Torv 4
4500 Nyk. Sj.

Onsdag den 9. oktober kl.19.-21. 
på Egebj erg skole

Egebjerg-Egebjerg-
fortællingerfortællinger



Så er der nyt om projektet Veje  l vildnis, der i korte 
træk er et projekt der vil formidle hvordan naturpleje 
langs marker og skel, på enge og i moser/søer kan 
op  mere biodiversiteten for fl ora og fauna lokalt. 

Egebjerg Bylaug samarbejder blandt andet med 
Egebjerg Skole, Egebjerg Le-laug, Vild Med Vilje og 
Vilde Bier i Danmark i projektet. Læs her hvad By-
laugsformand Lena Faurschou skriver:

Det er en stor glæde at kunne oplyse om at Veje  l 
Vildnis nu er i mål med fuld fi nansiering e  er at også 
Nordeafonden, Sol og Strand samt SEAS-NVE har støt-
tet projektet. 

Vi er så småt begyndt at planlægge Egebjerg Skoles 
engagement i projektet, mens Vild Med Vilje og Vilde 
bier i Danmark også er klar. Søen er renset op og vand-
spejlet inviterer nu  l mere dyreliv, hvilket er et af de 
afgørende skridt i den naturpleje der skal føre  l mere 
biodiversitet. Næste skridt i naturplejen er  ernelse af 
biomasse. 

Alt i alt er vi meget begejstrede for den hjælp og stø  e 
vi får undervejs. Det gør det  l en stor fornøjelse at 
være tovholder og deltager i projektet. Hvis der er 
nogen der har lyst  l at være med, er I velkomne  l at 
kontakte tovholder Mie Bonde på 
tlf.: 61 66 52 56  - eller på miebonde74@hotmail.com

Venlig hilsen Lena Faurschou
 og Veje  l Vildnis

Veje  l VildnisVeje  l Vildnis  



Kender du Gro?
Grønt Råd Odsherred (GRO) arbejder 
for at bevare og forbedre kommunens 
natur og miljø. 

Det er et tænketank for visioner og 
projekter m.m., som fremmer dialog og 
sparring med borgere og interessegrup-
per i lokalsamfundet omkring natur- og 
miljø. 

GRO er også et sted hvor viden og 
erfaringer udveksles. Har du ideer eller 
tanker jeg skal tage med videre, er du 
velkommen  l at kontakte mig.

Venlig hilsen 
Susan Berry Baca



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



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

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

8-b Kunst i Brug
kuns  brug.dk



Deadline for 
novembernummeret 

er 20. oktober

Indvielse af Indvielse af 
haven i 8Bhaven i 8B


