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Egebj erghalvøens Nyhedsbrev - den 22. november 2014Egebj erghalvøens Nyhedsbrev - den 22. november 2014

Eventyrska  ejagt

Fællesspisning og 
juletræstænding

Møde om fi bernet  i 
området 
Borgermøde om 
 ernvarme i 

Egebjerg, Bråde og 
Hølkerup



HUSKHUSK
- at købe billet  til fælless  pisning 
den 28. november inden på søndagden 28. november inden på søndag

Program

Fra kl. 16. Geokids viser 
skolebørnenes maske-    
installa  on frem på 
plænen foran kirken.

kl. 17. Juletræet foran 
Kultur- og Forsamlingshu-
set tændes med sang og 
musik.

ca. kl. 18. spisning i 
forsamlingshuset.

Billett  er 
Kan købes i Brugsen 
i Egebjerg  l og med 
på søndag. 

Pris 50,- kr. pr. voksen 
og 25,- kr. pr. barn 

Menu
Vi skal blandt andet have:
Pastasalat
Fuldkornslasagne
Kyllingefi let
Frikadeller
Kartofl er

...og så vil Torben og 
Karsten prøve om deres 
æbleskivepander kan følge 
med og bage æbleskiver 
 l alle. 

Der kan købes øl, vand og 
vin  l meget billige priser. 



Vil du vide mere om 
 ernvarmeprojektet, så mød op og 

hør om grøn energi i Egebjerg, Bråde og 
Hølkerup.

Ideen er at etablere et halmfyret varmeværk,  der kan 
forsyne byen med varme. Her er nogle af fordelene.

- Billig varme
- Høj forsyningssikkerhed

- C02-neutral opvarmning af boligen.
- Ingen  lslutningsafgi  

Vi håber at I møder op fordi I synes det er en god ide, at vi skal have 
Grøn energi i Egebjerg, og for at få svar på de spørgsmål
der er i forbindelse med projektet.

Der vil blive serveret kaff e og kage.
Med venlig hilsen 

ini  a  vgruppen for Grøn energi i Egebjerg

Stort borgermøde i Egebj erg Forsamlingshus 
Torsdag d. 4. dec ember kl. 19:00 – 21:30

Program

Kl. 19.  Velkomst 
ved Morten Egeskov, 

formand for Miljø- og Klimaudvalget

Kl. 19.15 Fjernvarme i Egebjerg 
ved Tyge Kjær, Roskilde Universitet

Kl. 19.35 Erfaring med lokal  ernvarme i Gl. 
Havdrup ved Birgi  e Rasmussen

Kl. 20.10 Spørgsmål og pause

Kl. 20.40 Fjernvarmens betydning for din 
ejendom ved Jan Sandberg, Energivejleder

Kl. 21.00 - 21.30 – Åben diskussion og 
spørgsmål

Infomøde om Infomøde om 
Fjernvarmeplaner Fjernvarmeplaner 
i Egebj erg, Bråde og Hølkerupi Egebj erg, Bråde og Hølkerup



Tag hele familien med  l julefest! 

Der vil være juleværksteder, gløg og 
æbleskiver fra kl. 15.

Kl.16.45 går vi op i aulaen, hvor 
børnehaven, og SFO´s Nissekor 
vil synge, - måske også de ældste 
elever vil gi´ et nummer.

Vi glæder os  l at se jer.

Venlig hilsen 

      Egebjergs Børnehave,    
      Skole, SFO og Juniorklub

Så er der  JulefestJulefest
- for Børnehave, SFO, klub og skole
Onsdag den 17. dec ember kl.15.-17.30 på lilleskolen

Kom og hør niss ekoret 



Ska  ejagten ’Eventyret i Egebjerg’ er arrangeret af 
Katrine Skovgaard Rasmussen. 
     Hun har hjemmesiden 
     www.katrinesska  ejagter.dk, 
     hvor hun deler sin passion for ska  e-
     jagter. Hun har desuden skrevet en bog 
     om ska  ejagter, der udkommer på 
     Forlaget TURBINE i det nye år. 

’Eventyret i Egebjerg’ er en 
del af programmet for 
Egebjerg Læselandsby. 
Læs mere om de fem 
Læselandsbyer i Odsherred her: 
Facebook.com/laeselandsbyer

Eventyret  i Eventyret  i 

EgebjergEgebjerg
Skatt ejagt for hele byen
Skatt ejagt for hele byen

lørdag den 22. november kl.13 på skolen
lørdag den 22. november kl.13 på skolen

Hvad er et eventyr? Skal det al  d 
begynde med ’der var engang’? Og 
hvad med den onde heks? Er der 
nogen, der ved, hvorfor hun er ble-
vet ond? Find svaret på alle jeres 
eventyrspørgsmål under jagten på 
den (måske) lykkelige slutning. 

I bliver sendt ud på forskellige 
poster, hvor I blandt andet skal 
fi nde ud af, hvordan Lommestenen 
passer ind i netop jeres eventyr, 
hvilket tal der er centralt i historien 
og, hvordan det hele skal ende. 

Saml et hold af eventyrere og mød op 
på Egebjerg Skole (i aulaen) lørdag d. 
22. november mellem 13 og 15. Alle 
hold, der gennemfører deres even-
tyr, er med i lodtrækningen om en 
vaskeægte eventyrbog. 

Alle aldre og holdstørrelser er 
velkomne!
Dagli’ Brugsen Egebjerg sponsorerer 
lidt eventyrlig hygge  l deltagerne.
 
Besøg de forskellige poster i jagten på 
at digte jeres eget eventyr
 



Fortæl os Fortæl os 
hvor meget hvor meget 
du læserdu læser
-hvis du vil...-hvis du vil...
En del af læselandsbykonkurrencen er, 
at vi som by skal fortælle, hvor meget 
vi læser. ...Og her sakker vi desværre 
agterud for de andre læselandsbyer.

Så... 

Husk endelig at melde antal  tler I 
læser  l hellespunken@gmail.com, så 
læsebaro-meteret kan ryge i vejret.

Når I tæller så husk at I kan 
tælle både ar  kler, digte, 
romaner og a  enens 
højtlæsning med. 
- og I må gerne tælle 
sammen for den seneste måned.

På forhånd tak for hjælpen

Venlig hilsen 
     Helle Vibeke Petersen
     og Egebjerg læselandsby
     tlf. 33 22 86 58     
     Hellespunken@gmail.com



Festgudstjeneste med 
Møllekoret
Søndag den 30. november kl.16. 
i Egebj erg Kirke

Møllekoret er som sædvanlig med 
ved gudstjenesten 1. søndag i advent 
kl.16.00.

De bidrager med deres smukke sang, 
når udvalgte ni læsninger tager os 
med gennem hele den bibelske 
fortælling fra begyndelsen  l 
fuldendelsen.
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Velkommen  l en festlig julekon-
cert, hvor rummet vil blive fyldt 
af lifl ige toner fra trombone, 
orgel, violin og klaver.

De medvirkende er Carsten 
Svanberg, som mange gange 
 dligere har gæstet vores kirke 

og begejstret med sit smukke 
basunspil.

Han ledsages af vores organist 
Birgit Marcussen, men fremfører 
også en komposi  on for solo 
trombone.

Endvidere vil Villads Gamborg 
underholde med kendt violinmusik 
akkompagneret
af pianisten Nanna Thiemann.

Det blandede program vil blive led-
saget at et par oplysende og muntre 
kommentarer.

Der er gra  s adgang  l julekon-
certen

Tirsdag den 9.dec ember 19.30 i Egebj erg kirke



     
Kom og vær med  l 
Luciagudstjeneste i vores 
gode gamle kirke.

Tradi  onen tro skal vi se 
børnene bære lys ind i 
mørket og høre børnene 
synge Santa Luciasangen 
mm. 

Gudstjenesten er en 
familiegudstjeneste.

LuciagudstjenesteLuciagudstjeneste
Søndag den 14. dec ember kl.16. i Egebj erg kirke



Til skolens julegudstjene-
ste kommer Annemarie 
Krarup og fortæller 
Julefortællinger af Selma 
Lagerlöf.

Annemarie Krarup er en 
fantas  sk fortæller, så har 
du  d, er du velkommen 
 l at sæ  e dig på kirke-

bænken og være med.

  
JJuleferie-uleferie-
gudstjenestegudstjeneste

Mandag den 22. dec ember kl.9.30
Mandag den 22. dec ember kl.9.30



Møde om fi berne   lbudMøde om fi berne   lbud
Mange har længe ønsket fi bernet i vores 
område. Nu er der noget der tyder på, at hvis 
mange nok er interesserede, kan det lade sig 
gøre. Fibia skriver følgende om det informa-
 onsmøde de holder nu på torsdag.

På opfordring fra en række ini  a  vtagere un-
dersøger vi, om der er grundlag for at etablere 
fi bernet i Egebjerg, og give dig, din familie og 
jeres lokalsamfundet adgang  l frem  dens 
mange, nye muligheder. 

Fibernet giver dig lynhur  gt og stabilt bred-
bånd. Op  l 500/500 Mbit/s giver masser 
af kapacitet, så alle familiemedlemmer kan 
udny  e  frem  dens mange digitale muligheder 
og oplevelser. Du får  mulighed  for at se HD-TV, 
arbejde eff ek  vt hjemmefra, kontakte borger-
service eller sygehus og læge via videotelefon, 
leje fi lm med din  ernbetjening og meget mere.

Vi etablerer kun fi bernet i udvalgte områder, 
hvor beboerne er interesserede. Første skridt 
er derfor at undersøge interessen i Egebjerg. 
Er interessen stor nok, etablerer vi fi bernet 
i området. Får vi derimod ikke  lstrækkelig 
mange  lmeldinger, er vi nødt  l at lukke ned 
for planerne. Vi håber derfor, du og dine naboer 
vil bakke op om fi bernet  l Egebjerg .

Kom og deltag i vores informa  onsmøde. Her 
kan du få svar på dine spørgsmål om fi bernet, 
så du kan beslu  e, om det er noget for dig og 
din familie. På mødet vil der blive lejlighed  l at 
udfylde og afl evere en  lmelding, som er med 
 l at  afgøre, om Fibia’s fi bernet kommer  l 

Egebjerg.

Hvis du gerne vil have fi bernet, men ikke har 
mulighed for at deltage i informa  onsmødet, så 
send en mail  l mailadressen: 
egebjerg@seas-nve.dk  med dit navn, adresse 

og telefonnummer og skriv, om du vil bes  lle 
fi bernet eller om du vil ringes op af en fi berkon-
sulent, der kan besvare de spørgsmål, som du 
må  e have. 

Du kan også besøge vores Fiberbil d. 4 decem-
ber, der holder på P-pladsen ved Egebjerg Skole, 
Egebjerg Hovedgade 30,  fra kl 13.00- 17.00.

Med venlig hilsen Fibia

Torsdag den 27.  november kl. 19.30-21.00 i Iværksætt erhuset , Glostrupvej 13D



Så er den kommende måneds  
madplan klar. Husk at alle er 
velkomne  l at spise med. Kom 
glad og tag din nabo med. 

Maden skal bes  lles inden 
kl. 9.30 den dag man ønsker at 
spise med. 
Send en mail  l skolen på:
egebjergskole@odsherred.dk
eller ring på: tlf. 59 66 58 20

Kan  nen sælger mad fra 11.00 
 l 11.15. Dere  er kan maden 

nydes i aulaen så længe man har 
lyst.

Vi glæder os  l at se jer.

Venlig hilsen fra
Egebjerg skole

Frokos   lbud  l alleFrokos   lbud  l alle
Velkommen i skolens kantine

Menu - Dec ember

Ret til eventuelle ændringer forbeholdes

SOM NOGET NYT KAN MAN BESTILLE TURMADPAKKE I KANTINEN, NÅR MAN ER PÅ TUR :-)

Prisen for voksne er 25 kr.

Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

49          
1/12 - 5/12 Bagt kartoffel Lasagne Fiskefilet Risengrød Pizza

50          
8/12 - 12/12 Madpandekager Burger Frikadeller Pasta m. kødsovs Pølsehorn

51          
15/12 - 19/12 Pitabrød Brændende 

kærlighed Lasagne Frikadelleburger Flæskesteg

52          
22/12 Risengrød Juleferie - nyd ferien

Ret til eventuelle ændringer forbeh ld



EGEBJERG MOST 
Kommer snart i en butik nær dig

Nu har de første 6 kasser af 
årest æblehøst været gennem 
pressen! Resultatet  er en frisk 
æblemost med fi n aroma.

Sidste års høst er stort set 
udsolgt og  i løbet af den kom-
mende uge vil den nye most 
kunne købes i både Egebjerg og 
Vig Brugs. 

Vi håber at I vil nyde smagen af 
lokale æbler, af gavmilde naboer 
og af fælles ini  a  ver. 
Velbekomme ;-)

Venlig hilsen 

     Egebjerg Sa   & Kra   
     og Henrik Højland
     tlf. 30 82 30 33



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 over-
skuelighedens skyld en tovholder, så de er 
le  e at kontakte.

Velkoms  eam for  lfl y  ere 
Lena Faurschou
tlf. 42 40 87 47 
steen-lena@paradis.dk

Egebjerg Landsby Virksomhed
Erling Skaale 
tlf. 53 68 70 29     
erling@skaale.dk

Egebjerg Bogby & bosætning
Helle Vibeke Petersen
tlf. 33 22 86 58     
Hellespunken@gmail.com

 

Cykels  er
Lisbeth Ulrich Hansen  
tlf. 40 81 31 12     
luh@lf.dk

Fælles køkkenhave 
Vinni Holst 
tlf. 50 60 91 88     
Vinniholst@hotmail.com 

Egebjergfesten
Posten er ledig
Er det mon noget for dig?

 

Salgsvogn
Je  e Aalling
tlf. 59 32 82 06
sidinge@sidinge.dk

Egebjergkalender og hjemmeside
Lars Levin Andersen 
tlf. 33 22 86 58     
larslevinandersen@gmail.com

Cafe og visitegebjerg.dk
Helena Havbyn 
tlf. 26 71 66 26
helena@havbyn.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 kon-
tak  nforma  oner på 
tovholderne.

Får du lyst  l at give et økonomisk bidrag 
 l bylaugsarbejdet er kontonummeret her: 

reg.nr. 0517 konto nr. 248321

??



Fundraising
Maibrit Ahasverus
tlf. 23 23 90 03 
noni@netplot.dk

Kløvers  er
Jørgen Stoltz
tlf. 20 48 89 16 
silvadanica@msn.com 

Egebjerg og Omegns Bylaug
Morten Lerstrup Hylleberg 
tlf. 299 399 30
morten@hylleberg.info

Egebladet 
Hanne Lerstrup Pedersen
tlf. 21 49 72 69
Egebladet@egebjergonline.dk

Fiskesø
Steff en Skovgaard
tlf. 22 32 53 10
stolfo@post.cybercity.dk

Branding og Turismeudvikl.
Jane Bodholdt Svendsen
tlf. 23 66 12 45
jane.svendsen@privat.dk

Byforskønnelse
Giske Harrig
tlf. 30 22 02 97
giske.harrig@gmail.com

Egebjerg Idrætsforening
Louise Bendixen
tlf. 22 56 10 72    
louisebendixen@yahoo.dk

Egebjerg Kirkes Menighedsråd
Per Kragh
tlf. 25 10 77 09
perselv@gmail.com

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

Energilegeplads
Lars Levin Andersen 
tlf. 33 22 86 58     
larslevinandersen@gmail.com

Tovholderlist enTovholderlist en

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.

Energilegepladsen er et kommunalt projekt i 
samarbejde med Egebjerg skole.



- Nu er vi oppe på 419 emailadresser- Nu er vi oppe på 419 emailadresser

Husk at Husk at 
 sprede Egebladet

Deadline for januarnummeret er den 20. december


