
EG
EB

LA
DE

T
EG

EB
LA

DE
T 

Eg
ebj

 e
rg

ha
lv

øe
ns

 N
yh

ed
sb

re
v 

31
. d

ec 
em

be
r 

20
17

Eg
ebj

 e
rg

ha
lv

øe
ns

 N
yh

ed
sb

re
v 

31
. d

ec 
em

be
r 

20
17



Er du en af dem som ikke har  lstrækkelig interne  orbindelse, så 
mød op  l møde i Egebjerg Kultur- og forsamlingshus, hvor vi vil 
orientere om “seneste nyt” og sammen lægge en plan for, hvordan 
vi kommer videre i vores arbejde for at få bedre internet  l hele 
halvøen. Vi glæder os  l at se jer.

Venlig hilsen
Lena Faurschou og 
Egebjerg og Omegns Bylaug

Savner du bedre internet?Savner du bedre internet?
Møde tirsdag den 23. januar  kl.19. i forsamlingshuset 

Dette er en udviklingsplan for 

Egebjerg-halvøen. Læs om alle 

de indsatsområder der er igang 

for at gøre vores egn til et bedre 

sted at bo, leve og arbejde.

TIL ALLE HUSSTANDE PÅ EGEBJERG-HALVØEN



FotokonkurrenceFotokonkurrence
Frist  for deltagelse 15. januar 2018

I forbindelse med den 
renovering af Egebjerg Kul-
tur- og Forsamlingshus vi 
er i gang med, planlægger 
bestyrelsen en opfriskning 
af den store sal. 

På væggene vil vi udski  e 
de nuværende billeder 
med en 3-4 fotos med mo-
 ver fra naturen i nærom-

rådet omkring Egebjerg.

Billederne skal kunne blæs-
es op  l mellem 60x60 og 
120x240 og skal printes på 
lyddæmpende plader, der 
sæ  es op på langvæggen 
sam  dig med at vi får nye 
lyddæmpende lo  plader 
og nye elinstalla  oner. 

Prak  sk

Vilkår
Alle, der har billeder fra 
Egebjerg og/eller nærm-
este omegn, indbydes  l at 
indsende dem  l forsam-
lingshusets bestyrelse, dvs. 
Birgit Sørensen.  
Mailadresse  birgitmks@
gmail.com

Fotos indsendes senest 
mandag d. 15. januar 2018.
Der indsendes max. 5 fotos 
per deltager i konkurrencen
De mailes i medium opløsn-
ing

Opløsningen af det originale 
foto skal kunne forstørres op 
(se ovenfor)

Forsamlingshusets besty-
relse vælger brugbare fotos 
blandt de indsendte

De heldige, der udtrækkes 
 l at få deres billeder hængt 

op vil blive belønnet med én 
billet  l spisea  enen lørdag 
d. 3. februar 2018

Hvis ingen af de indsendte 
fotos menes at være brug-
bare, udsæ  es konkurren-
cen  l senere



Tag hele familien med  l lysvandring ned af Egebjergbjerget… 

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

Alle store og små er velkomne.

Venlig hilsen
Egebjerg Kirke

Søndag den 4. februar kl. 17.

KyndelmisseKyndelmisse

Historisk set er kyndelmisse blevet markeret som dagen, hvor halv-
delen af vinterhalvåret mellem den 1. november og den 1. maj er gået. 

Men kirkeligt set er det dagen for 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”.



Kreative TorsdageKreative Torsdage
Til alle krea-sjæle i Egebjerg 
& omegn
På torsdag går det løs!

Opstart af krea  v legeplads 
for voksne, på Egebjerg skole 
- torsdage fra 18-21.

Tanken er at hjælpe og 
inspirere hinanden med de 
 ng vi ellers går og nørkler 

med derhjemme...det kan 
være alt fra sy, strik, læder, 
 l at restaurere et gammelt 

møbel - Alt hvad du kan 
komme i tanke om! 

Materialer og evt værktøj 
medbringer du selv.
Hvis du har børn med, sørger 
du selv for underholdning
/beskæ  igelse.

Alle er velkomne 
- håber at se jer.

Venlig hilsen 
Louise Hem

I skolens aula og kælder
kl. 18. - 21.



Konfi rmandgospelKonfi rmandgospel
Søndag den 14. januar kl.11. i Egebj erg KirkeSøndag den 14. januar kl.11. i Egebj erg Kirke

Så er der mulighed for at høre gospelkoncert i vores Kirke
Det er sognene Nykøbing Sjælland, Vig, Asmindrup, Højby, 
Lumsås, Odden og Egebjerg der står bag. 

Konfi rmanderne øver fl i   gt forinden med gospelsanger
Susanne Wiik om lørdagen i Egebjerg Kirke.

Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke



Glæd jer til
EgebjerghistorierEgebjerghistorier

   
Egebjerghalvøen har 
mange forskellige indbyg-
gere, som hver især har 
historier at fortælle...

Bylauget har taget ini  a-
 v  l at vi alle sammen 

får mulighed for at høre 
nogle fl ere af  historierne 
om Egebjerghalvøen og 
om os der bor her.

Idéen er at børn fra æld-
ste klasse på skolen hver 
måned besøger en borger 
fra halvøen. Det kommer 
der en ar  kel ud af, som 
Egebladet glæder sig  l at 
bringe. 

På den følgende side kan 
du læse den første 
Egebjerghistorie, om 
Frank Knudsen og hans 
langbåd.

Et samarbejde mellem Bylauget , ældste klass  e og Egebladet 



   
Man kan sige meget om de gamle 
dage, men en  ng man kan sige er, 
at  ngene var meget anderledes 
dengang. 

Anton og Villads på 10 og 11 år 
fra Nordskolen afd. Egebjerg har 
været ude og interviewe Frank 
Knudsen d. 24 nov. på Grønland, 
hvor han har fortalt lidt om, 
hvordan det var da han var barn.  
   
Da han var 12 år gammel, som var 
i 1956, lånte han penge af hans 
morfar, så han kunne købe en båd 
 l at fi ske i, så han kunne tjene lidt 

penge. 

Jul i datastuen

Prøv at fores  lle dig, at du fi k lov  l at købe en 8 fod 
lang båd  l at sejle rundt i ude på Lamme  orden uden 
motor som 12 år gammel. 

Men en  ng som også var anderledes dengang var, at 
i bussen kunne man spørge buschauff øren, om han 
kunne tage en pakke med i bussen så man ikke selv be-
høvede at gøre det. Så det var lidt ligesom et postbud. 

Nu skal vi lige  lbage  l det med det 
fi skeri, for en dag da han var ude at male 
sin jolle, kom der en der gerne ville købe 
hans båd. 

...Fortsæ  es på næste side

EgebjerghistorierEgebjerghistorier
Om Frank Knudsen og hans langbåd



Jul i datastuen

Frank vidste ikke helt om han ville sælge den, 
så han a  alte med manden, at han skulle 
komme igen ugen e  er. I den uge gik han ned 
 l bådebyggeren og spurgte, hvad en 12 fod 

lang båd kostede og så sagde bådebyggeren, 
at den kostede 500 kroner, som svarer  l 
7.320 kr. i dag. 

Den næste uge kom manden og spurgte om 
Frank ville sælge den og så sagde Frank, at 
han ville have 500 kroner for den. 

Så sagde køberen, at det var en a  ale, så 
derfor var det jo ligesom at by  e en brugt 8 
fod lang båd  l en ny 12 fod lang båd. 
 
Nu da vi er igang, kan vi vel lige så godt skrive 
om skolerne dengang.  For dengang var der 
en del fl ere skoler på Egebjerghalvøen, end 
der er nu. 

Frank har selvfølgelig gået på mere end en 
skole bl.a. havde han fl y  et fra Bråde Skole  l 
Ulstrup skole. Der var det ligesom at komme 
helt  lbage  l middelalderen og det var jo i 
1956 og middelalderen slu  ede i år 1536.  

Da Frank blev voksen, syntes han at det var 
sjovt at lave dilletan  eater (at lave amatørt-
eater som man bare laver for fornøjelsens 
skyld og publikums) og så syntes han, at det 
var sjovt at spille musik så, han har spillet  l 
rig  g mange fester og en masse andet.  

Og  l Frank vil vi gerne sige mange tak 
for, at vi må  e besøge dig og at du ville 
være med  l interviewet.  

Hilsen Anton og Villads 

 

EgebjerghistorierEgebjerghistorier



Har du styr på

Paragraff er og Paragraff er og 
momsregler ?momsregler ?

Der er mange
penge at spare,
hvis du har styr
på de forhold,
muligheder og 
regler, du har, 
når du driver 
virksomhed som 
selvstændig
håndværker.

”

”

Økomina og RIND Advoka  irma inviterer  l Byggemøde med hotdogs, kolde drikke og 
en opdatering på nogle af de forhold og nye regler, du skal være opmærksom på som 
selvstændig håndværker.

Vel mødt 
Venlig hilsen

Maya Grydholt, Økomina og
   Ann Chris  na Rindom Sørensen, 
      RIND advoka  irma

TID OG STED
Odsherred
Tirsdag den 16. januar 2018 
kl. 15.00 – 17.00 

Odsherred Iværksætterhus 
Glostrupvej 13D, Egebjerg
4500 Nykøbing Sj.

Holbæk
Tirsdag den 23. januar 2018 
kl. 15.00 – 17.00 

RIND Advokatfirma 
Ahlgade 3F, 1. sal 
4300 Holbæk

TILMELDING
Mødet er gratis at deltage i, 
men tilmelding er nødvendig 
til maya@okomina.dk

Læs mere om os på:
www.rindadvokat.dk
www.okomina.dk

PÅ MØDET VIL VI BLANDT ANDET KOMME IND PÅ
 Skal du købe eller lease firmabilen?

 Hvordan håndterer du sygdom blandt dine medarbejdere?

 Findes der både momsfiduser og momsfadæser?

 Gælder de nye regler om beskyttelse af persondata også for dig?



Spisea  en       ....Mmmm 
Lørdag den 3. februar kl. 18.30 i Egebj erg Kultur- og Forsamlingshus

        HVIS DU MANGLER EN 
     GAVE

...kan gavekort  l spisea  enen 
købes hos Torben 

Forsamlingshusets bestyrelse, Madklubben For 
Finere Gamle Drenge og Kokken indbyder  l en 
hyggelig a  en med dejlig mad, musik, dans og 
diverse underholdende indslag.

Lodtrækning: 
Helt ekstraordinært trækkes der lod på adgangs-
bille  en om et 43” TV, som er sponseret af Punkt 
1 Asnæs

Underholdning: Det bliver der. Vi ved bare endnu 
ikke hvad. Amerikansk lo  eri.

Vi glæder os  l at se jer. Venlig hilsen
Forsamlingshusets bestyrelse og
Madklubben For Finere Gamle Drenge

Menu
• Rørt kalvetatar med salat og 
syltede rødløg

• Gammeldaws oksesteg med 
fl ødepeberrodssauce, 
orangeglaserede perleløg, 
grønne bønner og ovnstegte 
kartofl er

• Kaff e, te og kage

Pris 200,- kr. pr. kuvert

Drikkevarer sælges i baren  l 
rimelige priser.

Tilmelding:
Bindende  lmelding senest mandag den 
29. januar kl. 18. 

Ring  l Torben tlf. 21 57 30 64 
eller email  l tmongaard@gmail.com 
med oplysning om navn, adresse, tlf., 
antal og deltagernavne. 
Kun mail- og telefon  lmelding gælder.



Generalforsamling

Vi holder den årlige generalforsamling i Ege-
bjerg Kultur og forsamlingshus den 21. marts 
2018 kl. 19.-22.

Alle opdateringer er  lgængelige på 
www.egebjergonline.dk

Bylauget ønsker alle på Egebjerghalvøen en 
rig  g glædelig jul og et godt nytår. 
Vi håber at se de fl este af jer i det nye år. 

På Bylaugets vegne 
Klaus og Lena

Egebj ergprojektet 

Vi holdt møde d. 28.11,For at fi nde ud af 
hvordan vi kommer videre med Egebjergprojek-
tet. Vi er blevet enige om, at der ikke kommer 
en ny bestyrrelse, men de opgaver der er i 
projektet fordeles mellem Bylauget og Egebjerg 
Erhvervsfond som er en del af iværksæ  erhu-
set. Vi arbejder videre med de projekter der er 
økonomi og arbejdskræ  er  l. Lige nu arbejder 
vi med et nyt projekt for at få Internet/fi bernet 
på hele Egebjerghalvøen. Referatet kan ses på 
Egebjerg online under Egebjergprojektet. 

Julepynt

Egebjerg Event, Egebjerg Skole og Bylauget 
har forsøgt at live byen lidt op med diverse 
lyskæder. Desværre er der nogen, som blev så 
glade for de små træjuletræer, nu med lys, at 
de har taget dem med sig. Vi håber stadig at de 
kommer  lbage igen. Vi glæder os over grisen, 
træet på “trafi kpladsen” ved skolen og de 2 
juletræer ved lommeparken og overfor Dagli 
Brugsen.
 

Fabeldyr

Vi har hørt at Fabeldyrerne er på vej hjem!

Egebjerg og Omegns Egebjerg og Omegns 
BylaugBylaug

Nyt fr a 

Her er sidste nyt fra Egebjerg og Omegns 
Bylaug



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 & Velkoms  eam 
Lena Faurschou
tlf. 53 87 87 47 
egebjergbylaug@gmail.com

Egebjerg Bogby & bosætning
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

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

Visitegebjerg.dk
Helena Havbyn 
tlf. 26 71 66 26
helena@havbyn.dk

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. 21 49 72 69
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.

Får du lyst  l at give et økonomisk bidrag  l 
bylaugsarbejdet er kontonummeret her: 
reg.nr. 0537 konto nr. 549762

EgebjergProjektet
Lene Hagstrøm Andersen
tlf. 29 72 17 57
Lene.hagstrom@gmail.com

Egebjerg-Event
Lars Schønning
tlf. 20 99 57 78
chicagoboots@hotmail.com



Børneandagt,
korsang og spisning

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
Peter Bendixen
tlf. 24 42 29 54    
peter_bendixen@yahoo.dk

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
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



Godt Nytår  l alleGodt Nytår  l alle

 
Deadline for febuarbladet 

er den 20. januar


