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BYGGERI & ANLÆG
• 

byggeri og anlæg 
• 
• Selvbyg, medbyg eller nøglefærdige huse
• -

skine og havevanding
• -

gang
• 

og vindmøller 
• Øge biodiversitet og biomasse på fællesarea-

ler og omkring egen bolig
• Området skal rumme boliger med haver, fæl-

lesfaciliteter og landbrugsarealer m.m.
• 

permakulturprincipperne. Husene opføres i natur- 

vælger selv om de vil opføre selvbyg, medbyg eller 

og energi tænkes ind i designet, hvor målet er kun 

hvor alt spildevand renses på matriklen, og hvor vi 
producerer mere energi end vi forbruger. 

Vi udarbejder et overordnet design af økosam- 
fundet med placering af fællesfaciliteter med 
beplantning, landbrugsarealer, boliger med egne 

fælleshuset placeres lejeboliger samt de mindste 
grunde og vi vil sørge for god plads mellem hver 
bolig. 

Vi tænker også at opføre et lille område med 
Tiny Houses, hvor selvbyggere evt. kan bo under 

gæster, kursister, B&B, og ungdomsboliger. Vi vil 

Landbrugsarealer vil kunne bruges af fællesskabet 
eller evt. udlejes som lodder. Find vores projektbeskrivelse  på 

www.egebjergonline.com/bosaetning 

Nyt økosamfund på vej i Egebjerg

Kom til informationsmøde 

Vi glæder os til at fortælle om projektet 
og inviterer alle interesserede til 
informationsmøde: 
Tirsdag den 2. oktober kl. 19:00 
Mødet der er det tredie i rækken,
afholdes i Iværksætterhuset, Glostrupvej 
13.D, 4500 Nykøbing Sj.

For at give alle mulighed for at deltage 
har vi valgt at holde flere informations-
møder. Indholdet på møderne vil være 
identisk.

Af hensyn til lokalebooking bedes du/I 
tilmelde dig på: 
oekosamfundet.egeskoven@gmail.com 

- Og skriv gerne et par linjer om din 
motivation for at deltage i mødet.
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-Kunne du have lyst til 

at slå rødder og gro i Egeskoven?

Infomøde
den 2. oktober



Har du lyst til at være
Koncertarrangør?

Vi elsker den gode 
Egebjerg-ånd

Frivilligkoordinator
Du har overblikket og ans-
varet for de frivillige, både 
inden koncerten, men også 
på dagen og bagefter. 

Du skal sørge for at få 
udfyldt alle ledige poster og 
have fuld fokus på dagen.

Aktivitetschef
Du er sprængfyldt med ideer 
og kan i samarbejde med 
os andre skabe et fantastisk 
aktivitetsprogram.
 
Vi vil gerne have forening-
erne mere med. Du skal 
tage dialogen og finde gode 
måder alle kan bidrage på. 

Du skal især tænke på alle 
de søde børn.

Fundraiser
Og så har vi et ekstra ønske.. 
Vi har en fundraiser stilling 
ledig.. 

Der ligger millioner af kroner 
i alle mulige puljer, både i 
kommunen, private og de 
store.. Du er skrap til at 
formulere dig, ved hvad og 
hvor vi skal søge og kan hive 
penge ind til investeringer og 
forbedringer.

Efter en god fest er vi nu 
allerede i gang med at 
tænke på næste år. 

Nogle af vores kernefrivil-
lige har besluttet at tage 
en pause, så vi har brug for 
et par stykker mere i vores 
kernearrangørgruppe, der 
allerede består af 6 kompe-
tente personer.

Her er et par stillingsopslag 
som vi håber at nogen har 
lyst til at byde ind på. Det er 
stillinger hvor lønnen er et 
fantastisk sammenhold og 
følelsen af at være med til at 
skabe noget, der er stort.

Får du lyst til at være med 
eller høre mere?
- Så send os en mail på 
egebjergevent@gmail.com. 
Eller ring til Anja Hornebo på 
28 40 05 64.

Venlig hilsen



Lige inden sommerferien kunne et meget 
tilfredst og helt enigt ansættelsesudvalg 
annoncere at Thomas Nothlev Sikora skal 
være skolen i Egebjergs nye leder. 

Malene Friis Madsen fra udvalget fortæller 
at udvalgets medlemmer er helt trygge ved 
at Thomas både har kompetencerne og har 
forstået den særlige egebjergånd, der er så 
vigtig. 

Thomas og hans familie bor i Slagelse og 
har igennem en årrække været lærer der. 
For nyligt har han gennemført et førleder-
kursus, der har givet blod på tanden i 
forhold til ledelse. 

Thomas skal i den kommende tid gennem-
føre en lederuddannelse sideløbende med 
at han leder Nordskolens afdeling Egebjerg.

Thomas har blandt andet en brændende 
interesse for sport og især løb. Det glæder 
vi os meget til at se udfoldet i forbindelse 
med for eksempel skolens morgenløb, siger 
Malene Friis Madsen.

Her er Egebjergs nye skoleleder



Store dele af halvøen har fået et 
fantastisk tilbud, som kræver at 40 % 
støtter op.

Nu kan omkring 800 beboere, som-
merhusejere og virksomheder på Ege-
bjerg-halvøen, som stadig har dårlig 
bredbåndsforbindelse, tilmelde sig 
lynhurtigt fibernet fra Fibia. 

Der er deadline for tilmelding den 22. 
oktober, og her skal 40 procent af de 
omkring 800 have meldt sig. 

I juli indgik borgergruppen “Bedre 
bredbånd på Egebjerghalvøen” en 
aftale med Fibia P/S om at tilbyde 
beboere, sommerhusejere og virksom-
heder på halvøen lynhurtigt fibernet. 

Mandag den 20. august blev der åbnet 
for tilmelding til fibernet via Fibias 
hjemmeside. 

Er vi nok tilmeldte kan Fibia begynde at 
nedgrave fiberforbindelserne allerede i 
første halvår af 2019.

Bedre bredbånd til hele halvøen
Så er der åbnet for tilmelding til fibernet.

Fakta
Projektområdet strækker sig fra 
Strandhuse i nord til Sidinge Fjord i 
syd, og fra Sidinge i vest til Grøn-
landshuse i øst.

Man kan tilmelde sig fibernet på 
www.fibia.dk/egebjerghalvoen 
Deadline for tilmelding er 22. okto-
ber 2018.

Prisen for tilslutning er 1.995 kr. 
Efter deadline stiger prisen til 4.995 
kr.

Priserne for bredbånd og tv-pakker 
kan ses på 
www.fibia.dk/egebjerghalvoen 

Aftalen omfatter omkring 800 hus-
stande og 40 procent af disse skal 
sige ja til fibernet inden 
deadline 22. oktober 2018.



Bedre bredbånd til hele halvøen
Arbejdet med at få nok tilmeldte er i gang

Vi er i borgergruppen fantastisk glade for, at 
vi har fået denne aftale med Fibia. At kunne 
tilbyde næsten hele Egebjerghalvøen fibernet 
uanset om man bor længst ude i Grønland-
shuse eller i Sidinge, har netop været borger-
gruppens formål. 

Når vi siger ”næsten” er det fordi området 
vest for Sidinge mod Vig med omkring 70 
husstande af tekniske årsager ikke er med 
i projektet. Men vi vil i borgergruppen 
selvfølgelig arbejde for at finde en løsning for 
dem også.

Den 21. august var der informationsmøde i 
Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus.
Mere end 40 Egebjerg-borgere dukkede op 
og hørte om fibernettets fordele, og hvilke 
tilbud der er med bredbånd og TV.

Borgermødet var samtidig starten på en 
kampagne, som varer frem til 22. okto-
ber. Den dag skal mere end 312 af de 780 
borgere, som projektet omfatter, have 
tilmeldt sig. Ellers bliver projektet ikke til 
noget.

Konsulenten fra Fibia kunne også oplyse, 
at borgere og sommerhusejere i Egebjerg 
by, Strandhuse og Bøsserup/Unnerud, som 
tidligere har fået tilbudt fibernet, også kan 
tilmelde sig det nye projekt og blive talt med. 
Og endda til den lave tilslutningspris på 1995 
kr. Derved sparer man 3000 kr.

Har du brug for at tale med nogen om 
tilbuddet, eller lyst til at give en hånd med 
at udbrede budskabet, så kontakt endelig 
arbejdsgruppen for “bedre bredånd på 
Egebjerghalvøen”.

Nu er der lagt en plan og gode folk giver en 
hånd. Så krydser vi fingre for at målet er nået 
inden den 22. oktober, så vi kan holde Fibia 
fast på deres tilbud.

Venlig hilsen 

Lena Faurschou og 
Arbejdsgruppen for Bedre Bred-
bånd på Egebjerghalvøen.
tlf. 53 87 87 47  
mail: egebjergbylaug@gmail.com

 



Imens Egebladet har holdt sommerferie 
er et nyt projekt lagt fra land i flot stil. Et 
projekt der drømmer om på sigt at kunne 
tage vare på flere af områdets fine gamle 
bygninger.

Den gode ide
Ideen til projektet opstod i Unnerød, hvor 
den gamle købmandsgård har været til salg 
i noget tid og trængte til et godt formål at 
bruge sine mange m2 på. 

Eftersom Odsherred er et attraktivt sted 
for kunstnere og fordi købmandsgården 
er godkendt til både beboelse og erhverv, 
var det nærliggende at lave et sted, hvor 
en del af huset bruges til beboelse og en 
anden til erhverv. 

Nyt visionært projekt på halvøen

Kunst i Købmandsgården

Uddannelsesinstitutioner som uddanner 
keramikere, tekstilkunstnere m.m. blev 
kontaktet for at høre om, der var et behov 
for at lave et sted, hvor nye kunstnere kan 
bo i en periode til fornuftige priser og sam-
tidig have adgang til værksteder, hvor man 
kan arbejde og udvikle sig som kunstner. 

Fortsættes på næste side...

foto: Finn Eggart



Kunst i Købmandsgården
Organisation
Kommunen syntes rigtig godt om ideen og 
eftersom der allerede havde været tanker 
om at oprette en instans, der kan opkøbe 
ejendomme til fællesskabsprojekter eller 
andre fornuftige formål, blev det besluttet 
at gøre noget ved idéen. 

Købet af den gamle købmandsgård blev 
løftestang for oprettelsen af den selve-
jende institution “Egebjerghalvøens 
Udvikling”, hvis formål er at understøtte 
erhversudvikling, bosætning og kultur på 
Egebjerghalvøen. 

Økonomi
Tankerne om købmandsgården faldt sam-
men med at kommunen havde indgået et 
samarbejde med konsulentfirmaet “Se Til 
Siden” om et projekt finansieret med-
fondsmidler.

Idéen var at søsætte et projekt i kom-
munen, hvor man udvalgte et hold med 
en ide til at starte en virksomhed, der kan 
sætte bosætning, erhverv og boligcirkula-
tion på dagsordnen. 

De 2 projekter passede som fod i hose, 
hvorfor der blev sendt en ansøgning til 
kommunen om deltagelse i projektet med 
køb af købmandsgården for øje. 

Egebjerghalvøen blev udvalgt sammen 
med et lignende projekt i Vallekilde/Hørve. 
Det betød, at der blev bevilget 400.000 kr. 
som hjælp til istandsættelse af ejendom-
men samt 50.000 kr. til køb af konsulen-
tydelser såsom arkitekt, advokat, revisor 
m.m.  Derudover får projektet sparring fra 
“Se Til Sidens” rådgiverpanel. 

Projektet skylder Dragsholm Sparekasse 
stor tak for at tro på projektet, så huset 
kunne købes inden det havde fået fonds-
bevillinger. Lag-puljen er søgt om 
finansiering af inventar og flere andre 
fonde er i spil.

Ombygning m.m.
Købmandsgården i Unnerød blev overtaget 
af Egebjerghalvøens Udvikling midt i juli og 
siden er der blevet knoklet på højtryk. 

Opgaverne har blandt andet været 
indhentning af tilbud, fondsansøgninger, 
tegninger, markedsføring, planlægning af 
arbejdet, indkøb af materialer og koordin-
ering af de mange frivillige kræfter.

Frivillige har gennem hele sommeren og i 
skrivende stund arbejdet støt og roligt med 
at få de indvendige og udvendige rammer 
sat i stand og klar til udlejning og produk-
tion med ny og spændende brugskunst. 

Fortsættes på næste side...



Kunst i Købmandsgården
Der er virkelig sket meget på kort tid og 
rigtig mange frivillige hænder fra hele 
Egebjerhalvøen er i fuld gang med at puste 
nyt liv i den smukke gamle bygning. 

Der er dog stadig mange gøremål, så DU er 
meget velkommen til at komme og være 
med. Selv et par timer er en kærkommen 
hjælp.  ;-) kontakt Pia Heike på tlf.: 28 93 
86 14 hvis du har lyst til give en hånd.

Husets drift
Pia Heike Johansen, der er primus motor 
i projektet og nytilflytter i Unnerød har 
sammen med andre gode folk stiftet fore-
ningen “8B Kunst i brug”. Foreningen skal 
drive og drifte huset i det daglige.

Der er stadig meget der skal nåes, men 
folkene bag projektet glæder sig efter-
hånden til at vise huset frem for alle 
interesserede. Derfor inviteres der nu til 
reception.

Reception

Kære alle interesserede. 
Det vil glæde os at vise jer det nye sted for nyuddannede 
kunstnere på Sølvagervej 8-B. Derfor holder vi reception fredag 
den 14. september fra kl. 14.-17. 

Du er også meget velkommen til at sprede budskabet om mulig-
heden for et godt sted at arbejde, så vi kan finde frem til de første 
beboere, der skal puste liv i den historiske bygning. 
Venlig hilsen
Egebjerghalvøens udvikling   og   8B kunst i brug.



Status fra 
Nærvarmen
Trods en meget varm og tør sommer har 
de sidste mange måneder stået i nærvar-
mens tegn! 

Egebjerg har siden påske været genstand 
for en masse graveri, støv og sten på 
vejene! I skrivende stund kan vi glæde os 
over at asfaltering af alle hullerne er i fuld 
gang og mere ’normale’ tilstande på vej. 

Alle anstrengelserne har ført til at 
kedlerne på varmeværket og fase 1 er 
tilsluttet og indenfor kort tid bliver resten 
af byen koblet på. 

Hermed er Egebjerg Nærvarme ikke 
længere et skrivebordsprojekt, men en 
realitet som vi kan varme os ved de næste 
mange vintre. 

Vi vil gerne sige TAK til alle der bor og 
færdes i Egebjerg for jeres tålmodighed 
med de gener arbejdet har ført med sig. 
Nu afløses yde fasen stille og roligt af nyde-
fasen som gerne skulle vare i mange år. 

Vi vil også gerne sige tak til gravefolkene 
fra HMN for jeres måde at udføre opgaven 
på og ligeså til BG Biovarme for at have 
leveret et fint og funktionelt varmeværk til 
tiden. 

Nu er vi i fuld gang med at lære kedler 
mm at kende og de sidste detaljer på 
værket skal laves helt færdige. 

Rørvig VVS er igang med opsætning af 
units i byens huse og det går stille og 
roligt fremad. 

Hvis du har spørgsmål til arbejdet el-
ler gerne vil vide mere om Egebjerg 
Nærvarme er du altid velkommen til at 

kontakte bestyrelsen. Du kan 
også finde relevant informa-
tion på www.egebjergonline.
com under fanen nærvarme. 

Venlig hilsen 
Egebjerg Nærvarme



Vi fejerer at årets høst trods den tørre sommer nu 
er kommet i hus og lade. 

Høstgudstjenesten (hvis vejret er til det) holder 
vi i år ude på plænen foran kirken. Vores fine lille 
børnekor deltager.

Efter gudstjenesten er der ”høstfest” med spisning 
og køretur i hestevogn. Vi håber på godt vejr. Tag 
børn og børnebørn med og evt. også lidt afgrøder 
vi kan vise frem i kirken.

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

Søndag den 9. september 
kl.10. i Egebjerg Kirke

Høstgudstjeneste i det fri
med kirkefrokost og børnekor



Opstilling til
Menighedsrådsvalg
Nu er der snart menighedsråds-
valg.
Vi plejer nu ikke at have et rigtigt 
valg her i sognet, da der som regel 
kun er èn liste. Vi får se, om det 
sker igen i år - i hvert fald håber vi, 
at rigtig mange dukker op til ori-
enterings- og opstillingsmødet.

På mødet vil der blive orienteret 
om menighedsrådets arbejde de 
sidste 2 år, og hvad det indebærer 
at sidde i rådet. Derefter skal vi 
opstille en liste med kandidater til 
det nye menighedsråd.

Kunne du have lyst til selv at være 
med i menighedsrådet, eller være 
med til at bestemme hvem der 
skal stå på listen? - Så mød op og 
vær med til en hyggelig aften.

- I Egebjerg Sogn vælges man for 2 
år af gangen. i modsætning til de 
normale 4-årige valgperioder. 

Venlig hilsen 
     formand Per Kragh 
     og menighedsrådet.

Den 18. september kl.19.30 i konfirmandstuen



Husk at søge om tilskud 
-Inden arbejdet påbegyndes

Se mere på www.egebjergonline.com



En god efterårsferieoplevelse 
i Egebjerg Kultur- og forsamlingshus

Kunst i Odsherred afholder i samarbe-
jde med Kultur- og Forsamlingshuset 
Egebjerg en Kunst- og Kulturfestival, hvor 
grund-stammen er en stor fællesudstill-
ing af Kunst i Odsherreds´s medlemmer 
- med maleri, tegning, skulptur, installa-
tionskunst, keramik mm. 

Udstillingen vil blive krydret med diverse 
andre kunstneriske indslag som dans, 
musik, sang og  lyrikoplæsning ved andre 
kunstnere i Odsherred.

Vi arbejder desuden på at lave et 
åbent arbejdende værksted med mu-
lighed for at male på lærred og sten.

Der vil være café med salg af mad og 
drikke.

Åbningstiden er 
den 17-20. oktober kl. 10.-17. 
den 21. oktober kl. 10.-14.

Venlig hilsen     

Kunst i Odsherred

Kunst- og kulturfestival 

Der vil blandt andet være bidrag fra 
følgende kunstnere og gallerier:
Anette Stryker 
Atelier Mikipe
Galleri 3G - Galleri • Glas • Gaver
Galleri Bryggergården
Galleri GAS
Gitte Quist Jacobsen
Lea Vikkelsø Sørensen
Marens Hus
Mette Dahl
Nanna’s Keramik - Nanna Pedersen
Niels Askholm
Pileflet Jette Jul Stenbæk
Preben Schrøder



Sammen med Odsherreds bigruppe inviteres til 
Bi-fest på adressen Under Himlen i Egebjerg. 

Bierne spiller en kæmpe rolle i vores natur og 
derfor er det foruroligende at der bliver færre og 
færre.
Odsherreds bi-gruppe arbejde for bedre vilkår for 
vilde og tamme bier i vores natur.

Hør om hvordan du kan være med til at hjælpe 
bierne i haver og landskaber. Spændende foredrag 
ved Charlotte Skov og Jens Thejsen, samt work-
shops for både børn og voksne.

Bi-ekspert Charlotte Skov fortæller om nogle af de 
mange arter af vilde bier og deres fascinerende 
levevis - om hvad de spiser, hvor de bor, hvorfor vi 
skal passe bedre på dem og hvordan vi kan gøre 
det. 

Økologi- og plantekonsulent Jens Thejsen fortæller 
om, hvordan vi på spændende måder kan give 
naturen mere plads i vores haver og øvrige land-
skaber, så bier og andre bestøvende insekter får 
bedre vilkår. 

Nyd markedsstemningen med workshops for børn 
og voksne samt infoboder om de mange forskellige 
bivenlige tiltag, der allerede er igang i Odsherred 

- og få inspiration med hjem til, hvordan du selv på 
simpel vis kan BI-drage til sagen. 

Bi-fest

Odsher 
eds bi-grup e inviterer til Bi-dag i Fri og Fro

Lørd
ag d

en 1. september kl. 11.-16.



Egebjerg Kultur- og forsamlingshus
Koncert og tapas bestilles hver for sig:

Entre kr. 200,-
billetter købes på odsbib.dk

Tapastallerken 110,-
Bestilles og betales hos forsamlingshuset på tlf.: 
51 40 80 14. 

Tapasbordet åbner kl. 18.

Arrangementet er et samarbejde mellem 
Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus og 
BOK - www.odsbib.dk

KONCERT

Alberte Winding &
Andreas Fuglebæk
Fredag d. 12. oktober Kl. 20

Egebjerg 
Kultur- og Forsamlingshus



Høstfest -med 60’ermusik
Lørdag den 29. september kl.18.30 i Forsamlingshuset

Menu

Velkomstdrink
Ananasring med hønsesalat

Buffet med:
Krydret kalvecuvette
Kold kyllingefilet 
  - med sød chilisauce og mango
BBQmarineret nakkefilet
Kyllingesalat 
  - med bacon og soltørrede tomater
Bagt kartoffel med baconfyld
Kold kartoffelsalat
Blandet salat 
  - med pasta og nøddeknas

Kaffe med lidt sødt

Stor buffet - Dans til liveorkester

Forsamlingshusets Venner holde sommer-
fest i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus.

kl.19. serverer vi mad fra tiden og Oldfin-
gers spiller den gode musik fra dengang.

Prisen er 295,- kr. pr. person.

Bindende tilmelding til:
Torben på tlf. 21 57 30 64 
mail: tmongaard@gmail.com
eller Lars på tlf.: 21 92 18 57 
mail: lachris032@gmail.com

Vi glæder os til at se jer til en god aften.
hilsen Forsamlingshusets Venner

Oldfingers’ spiller bl.a. 
THE SHADOWS
THE ROCKING GHOSTS
CLIFF RICHARD
SMALL FACES
CHRISTIE
THE CLIFTERS
THE SPOTNICKS
PETER BELLI
FLOYD CRAMER
RICK NELSON
SANTANA
KRIS KRISTOFFERSEN
MERLE HAGGARD
BOOKER T 
THE M. G.’S, BADFINGER

Tilmelding

senest 15. september



Forfattet af Agnete Nielsen til kløverstiindvielsen 
den 1. juni 2018

Gå ud i naturen – det er så sundt!
Ja-tak ska’ du ha’ – hvordan finder man rundt?

for kun gå på vejen – gi’r det udfordringer nok?
Den er jo go’ – til dem - der bruger stok.

Hvad med at gå - langs det vilde gærde?
Der – hvor naturen - er rigtig på færde.

Hvor skønt er ikke - en tur i skoven,
der må man færdes - frit efter loven.

At gå i en kornmark – se afgrøden gro,
det er en oplevelse – som siger spar to.

Men vil man - kan man – må man – hvordan?
Man skal ha’ lov af ham - Bondemand.

Se – det har vi fået – Hurra for det!
Så dem  - der ”ve’” – ka’ nu komme ”te’”

En lille gruppe - har længe maset på
for at vi nu – i dag kan gå

på Kløverstier – et navn så flot.
Firkløver betyder lykke – ved I godt.

Fire stier – i hver sin farve,
hvor man kan liste – løbe og trave,

En kløverstitale på vers
alt efter stiens beskaffenhed,
som er forskellig – fra sted til sted.

Måden – hvorpå stierne bli’r plejet,
er ved at gå der – rigtig meget.

Det kunne måske
være en go’ ide

at ha’ en saks med i lommen
hvis der brombærranker – på tværs er kommen.

For langs med et gærde
er ukrudt på færde.

Pæle med pile – er nu gravet i,
så man kan finde - den rette sti.

Indformation om steder – du går forbi
kan ha’ – en ganske go’ værdi.

Året rundt – kan man trampe og mase
stierne bliver så - Egebjergs Oase.

En kilde til sundhed - og godt humør
vi får energi – som aldrig før.

Jørgen Stoltz var den første – med ide om stier.
Du var igangsætter – som man si’r.

Interessen - for kløverstierne - du planter.
Den blev - med stor iver – grebet af Sander,

som hjulpet af en lille flok
satte streger på papir og blok.

Du har brugt timer og dage
en flid uden mage.

Vi siger til Sander: ”Stor tak!”
Uden dig – var der ikke sket et hak!

Med vandrestøvler og ”målecomputer”
blev der tilrettelagt fire ruter.

Og tak til gruppen – der tog over og blev ved,
da det hele lissom – var gået i ged.

Odsherred Kommune – tak skal I ha’
for den venlige hjælp – som I ga’.

Tak for økonomisk støtte – til Egebjergs projekter.
Vores glæde herover – sig ikke fornægter.

Tak til udvalget for demokrati.
Når I lytter til os – er det noget – vi kan li’.

Tak - for vejledning og penge – fra friluftsrådet,
sådan – at stisystemet - blev til noget.

Ja – tak til alle jer – som har givet lov,
at vi må færdes på jorden - på marker – i skov.

Tak til bylauget – til alle – til os selv.
Lad os ønske hinanden: Lykke og Held

med Kløverstier - og nye ideer,
som snart vil blomste mer’ og mer’.

God tur på stierne 
Kærlig hilsen Nete



...På de følgende sider kan du læse om en masse af de ting du kan gå til i 
Egebjerg denne vintersæson.
Tak til alle de aktive, der gør det muligt at vælge mellem så meget....

AKTIV
Fritid

Tilmelding og yderligere info kan du finde på disse hjemmesider (på nær EIF):

www.egebjergif.dk
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www.egebjergkirke.dkwww.lof.dkwww.odadof.dk www.odsbib.dk

EIF melder at de har problemer med 
både fællesfolderen og hjemmesiden. 
EIFs hold starter i den kommende 
uge, uge 36

Tilmelding skal derfor ske via mail til 
charlotte: zilotte@hotmail.com
- Eller ved at man bare møder op på 
holdet.

www.naturogmindfulness.dk



MINDRE BØRN

Trænere: Anette Pries
Tid: Tirsdag 16:30-17:30
Så skal troldene vækkes og i gang med sæsonens gymnastik. 
Dette er holdet uden mor og far. Vi skal bruge kroppen, styrke 
motorikken og balancen. Vi laver gymnastik både med og 
uden redskaber. Vi skal have det sjovt så kom og vær med!
 

Tempotrolde    3-6 år

Træner: Sandra Faxøe og Sidse Krøyer
Tid: Onsdage 16:00-17:00
Holdet er for de 1-3 årige med en forælder. Vi skal lege, 
danse, styrke motorikken og give far og mor sved på panden. 
Forældrene deltager på lige fod med børnene og formålet er 
at vi alle har det sjovt med hinanden og vores forældre. Jeg 
glæder mig til at lave en masse sjov gymnastik med jer alle 
sammen.

Bubbibjørne      1-3 år
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Skolebørn

Trænere: Peter Bendixen, Julien Boire, Hanne/Morten
Hjælpetrænere: Klara, Emil, Lærke, Annebelle og Annesofie
 Tid: Mandag 16:30-18:00

Springholdet for de små springgymnaster. Der arbejdes med 
kolbøtter, vejrmøller, kraftspring og meget mere. Der laves 
øvelser med og uden trampolin. Børnenes motorik styrkes 
og vi ophæver tyngdekraften sammen. Kom og vær med det 
bliver smadder sjovt. Der er i år købt helt nye springredska-
ber henvendt netop denne aldersgruppe. Derudover er der 
tilknyttet en rytmetræner således at de børn der har lyst kan 
lave små rytmesekvenser.
 

 

Lille Spring     0.-2. kl.

Trænere: Silje og Mathilde
 Tid: Tirsdag 17:30-18:30 Starter først uge 37

Vi (Silje og Mathilde) går i klasse sammen og er rigtig gode 
venner. Vi danser i alle frikvatererne og elsker det virkligt. 
Ud over at danse i frikvatererne går vi til dans sammen i 
nykøbing idrætsforening.
Vores danse hold er for piger i 2-4 klasse. Vi skal danse en 
masse sjov og spændende moderne dans og rytmedans. 
Måske vi også  kan bruge vores fantasi til sammen at skabe 
en dans? Hvem ved? Vi glæder os til at se dig. 
Mange danseglade hilsner Mathilde og Silje.
 

 

Dans   0.-3. kl.
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VOKSNE

Tid: Onsdag 18.30-19.45
Kontakt: Kate Hagelund  

Dette damevolleyhold har snart eksisteret i mange år. Godt 
selskab, god mation og højt humør. Kom og vær med.

 
 

.

Volley           

Kontakt: Leif tlf.: 50 91 18 27
Tider:  mandag tirsdag og torsdag i forsamlingshuset

Find dig en makker og book en bane hos Leif. Der er ingen 
træner tilknyttet. 
 

 

 

 

Badminton
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VOKSNE

Træner: Elaine
Tider:  Torsdag 18:30-19:30 (hallen på skolen)
Onsdag 9:30-10:30 (forsamlingshuset)

Efter en meget succesfuld sæson med vores supergode 
yogainstruktør er vi meget glade for, at det har lykkes os, at 
tilbyde jer endnu en sæson med Elaine.  
Hun er rigtig dygtig og kan have alle med på holdet.
 

 

 

yoga (formiddag eller aften)

Kontakt: Sussi tlf.: 61 72 97 21
Tid: Onsdag 18:30-20:00

Vi er en 10-15 stykker der mødes hver onsdag og spiller 
fodbold. Bagefter er der gerne tid til en hyggelig snak.
Der er plads til flere, så kom frisk. 
 

Motionsfodbold
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Egebjerg Landsby Virksomhed
Erling Skaale 
tlf. 51 57 80 42  
erling@skaale.dk

Kirken

Børnekoret har eksisteret i 1½ år og har blandt andet medvirket  
ved gudstjenester i Egebjerg Kirke og optrådt på Plejehjemmet 
Bashøjgård, Egebjerg Skole og til den store Sommerfest i Egebjerg.

I koret lærer vi forskellige sange at kende, udforsker vores sangstem-
mer og, ikke mindst, har det hyggeligt sammen. Koret er for børn, 
der går i 1. klasse og opefter – men hvis dit barn i 0. klasse er glad 
for at synge og har lyst til at være med i koret, er du velkommen til at 
kontakte Ursula på tlf. 61 85 66 16 eller urskou@mail.com.

Børn, der går på Egebjerg Skole, vil blive fulgt til kor kl. 14.15 af 
Ursula og en medarbejder fra skolens SFO. Der tilbydes eftermiddags-
mad i forbindelse med kor. Børn, som ikke hentes ved Præstegården 
efter kor, følges tilbage på skolen.
Det er gratis at deltage og uforpligtende at møde op og prøve at være 
med. Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 9. september kl. 
10, hvor børnekoret (med så mange korsangere som muligt) deltager 
i Egebjerg kirkes høstgudstjeneste.

På gensyn til både nye og gamle korsangere!
 

Underviser: Ursula Skou, korlærer på Egebjerg Skole.

Tid og sted: Børnekoret øver hver torsdag kl. 14.30-15.30 
i konfirmandstuen i præstegården. 

Tilmelding: På kor-listen i skolens SFO.

Egebjerg Kirkes børnekor



Egebjerg Landsby Virksomhed
Erling Skaale 
tlf. 51 57 80 42  
erling@skaale.dk

Natur og Mindfulness
      8 ugers kursus
Underviser: Peter Ovesen
Tidspunkt: Tirsdage kl. 19-21 (lørdagen er kl. 9-12) 
2.okt - 20.november
Sted: Fri og Fros fælleshus Under Himlen 17
Mere info: www.naturogmindfulness.dk

Dette kursus henvender sig til dig, som ønsker mere nærvær i 
dit liv, mindre stress og bedre relationer, både til dig selv og til 
mennesker omkring dig. Til dig, der ønsker at forbedre din evne 
til at træffe gode beslutninger i dit liv, og som er villig til dagligt 
at arbejde på, at ovenstående skal ske.

Kurset er bygget op over 8 gange, heraf også en formiddag 
i skoven. På denne intensive formiddag i skoven inviteres til 
inspirerende nærvær i naturens rum, guidede meditationer og 
sansevandring.

Kurset er meget praktisk orienteret; det er først, når vi kan 
omsætte teori til praksis, at det virkelig gør en forskel. Derfor in-
deholder kurset en vekselvirkning imellem teoretiske oplæg og 
praktisk erfaring/øvelser. En gradvis introduktion til meditation 
herunder kropsscanning, er en væsentlig del. Vi arbejder med 
at omsætte mindfulnessforståelse til praksis i det levede liv.

Nærvær i livet

Underviser: Peter Ovesen 
Tid og sted: 29. Sep. - 30. sep. i Stokkebjerg skov
Mere info: www.naturogmindfulness.dk

Kurset giver dig et pusterum fra hverdagen og de vante 
rammer. Mindfulness øvelser og naturens genopbyg-
gende kraft er i centrum. Lidt teori, mest praksis.

Fra lørdag middag til søndag middag vil vi være i na-
turen. Her vil vi arbejde med mindfulness og bevidst 
nærvær. Vi vil vandre i stilhed, lave ild, samt fokusere på 
hvordan vores egen indre ild brænder.
I et stort bål varmer vi sten til en svedehytte. Måske 
springer vi efterfølgende i vandet og bliver kølet af.
Vi laver mad på bål, åbner sanserne, og mærker at vi 
lever lige nu og her.

Et døgn offline



Aftenskole
Digitalfoto (to hold og et weekendkursus)

Få kendskab til dit kamera og lær at bruge det. 
Underviser: Palle H. A. Ankerstjerne Schjerning tlf. 31 22 11 25
Tid og sted: Egebjerg skole tirsdage kl.19., lørdage kl. 10. samt 
weekendkursus over tre lørdage,
Holdnumre: 138177, 138178 og 138179

Vi skal blandt andet arbejde med:
-ISO, blænde og lukketid
- Grundlæggende fotografering, vi arbejder med programvælger-
en, så der opnås kendskab til de forskellige funktioner.
-Funktioner der er knyttet til P, Av, A, S, Tv, og M
-Fotografering i .jpg og RAW
-Blitzfotografering med indbygget eller eksterne blitz
-Fotografering under dårlige lysforhold
-Indkøb af objektiver, tilbehør, køb i butik eller på nettet, etc.
-Portræt-, produkt-, natur-, byfotografering. 
Kurset er illustreret med PowerPoint, og masser af forklarende 
billeder til at illustrere indholdet. Alle kursuselementer efter-
følges af en praktisk gennemgang, hvilket gør at man som kursist 
får meget mere ud af kurset. Medbring digitalt spejlrefleks og 
bærbar PC med Photoshop CS6

 
 

 

 

 



Aftenskole

Vi er lige nu 12 medlemmer fordelt på de fire stemme-
grupper, men vi vil gerne være flere, så hvis du brænder for 
klassisk musik og kunne tænke dig at arbejde seriøst med 
flerstemmig sang, så er EgebjergKoret måske noget for dig.

Der er iøvrigt højt humør og en varm atmosfære i koret. Det 
er en fordel men ikke et krav, at du kan læse eller støtte dig 
til noderne.

EgebjergKoret startede for 3 år siden. I den kommende 
sæson har vi bl.a. en høstkoncert og en julekoncert på pro-
grammet.

Korstart: den 23. august kl. 19.
Holdnummer: 138651

 
 

.

Vi bobler af glæde - kom og vær med
Torsdag den 29. august starter 2. sæson for Egebjerg Kirkes Kor…

Vi er kommet rigtigt godt i gang med at synge smukke korsatser og vil i den kommende sæson synge såvel klassiske værker som årstidssange,
lidt viser og andre smukke både klassiske og rytmiske sange, der kan få kirkeloftet til lette, når vi medvirker ved gudstjenester ca. 1 gang om måneden.

Vi øver i Konfirmandstuen ved Egebjerg Præstegård: Torsdage fra kl. 19-21. Alle er velkomne uanset forudsætninger.
Det er fællesskabet omkring musikken, der er i højsædet, så alle, der elsker at synge, kan være med. Kom og oplev den gode torsdags-stemning

og deltag i det hyggelige kormiljø, der er i Egebjerg Kirkes Kor. Vi glæder os til at se dig! Se mere på www.egebjergkirke.dk
Med sang!

Anna Karina Berg, korleder

Det sker i Egebjerg Kirke…
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Egebjergkoret

EgebjergKoret er et klassisk kor, som består af stemme-
grupperne sopran, alt, tenor og bas.

Underviser: korleder Anna Karina Berg, email: akberg@live.dk

Tid og sted: hver torsdag aften kl. 19-21. i Egebjerg Kirkes 
konfirmandlokale, adr.: Ved Kirken 8, 4500 Nykøbing Sj.



Aftenskole

Underviser: Cand.mag. i italiensk Rie Boberg, som har boet 
30 år i Toscana og skrevet bøger om den italienske madkul-
tur.

Tid og sted: Mandage 17.30 på Egebjerg Skole
Holdnummer: 138803

Lær Italiensk fra bunden. Der vil blive lagt vægt på, at du 
lærer at tale og udtrykke dig lige fra første gang, og der vil 
blive undervist i grammatik og konversation. Der undervises 
efter Passaparola, som vil blive suppleret med øvelser, musik 
og film.

Underviser: Cand.mag. i italiensk Rie Boberg

Hold I:                              Holdnummer: 138805
Tid og sted: mandage 15.00 i Iværksætterhuset i Egebjerg

Holdet består af begynderholdet fra sidste år, dvs. at de har 
haft 20 lektioner. Du kan springe på, hvis du kender lidt til 
italiensk og vi starter med at repeterer det vi lærte sidste år.

Hold II:                            Holdnummer: 138800
Tid og sted: tirsdage 11.-13.15 hjemme hos Rie.
Holdet er et konversationshold for øvede.

Italiensk -begynder Italiensk -øvede (I og II)



Aftenskole

Underviser: Liselotte le Dous
Tid og sted: Torsdage klokken 9.-10., 10.15-11.15 samt 
11.30-12.30
i Egebjerg Forsamlingshus
Holdnumre: 282602, 282603 og 282601

Gotved pilates er en perfekt blanding af bløde, ryt-
miske bevægelser fra Gotvedgymnastikken med det 
formål at opvarme kroppen og skabe kropsbevidsthed. 

Pilates er den rolige og effektive grundtræning fra 
inderst til yderst. Stående og på måtter arbejder vi 
med holdningen og åndedrættet i øvelserne og styrker 
centeret i kroppen, som er vigtig for en stærk og funk-
tionel krop.

Vælg selv om du vil købe et 10 turs kort til 350,- kr eller 
om du vil betale 40,- kr pr. gang - bemærk prisen er for 
et 10 turs kort og ikke hele holdets længde. 
Medbring måtte.

Gotved pilates (tre hold)



Demokrateket

Råd og vejledning om brug af pc til det helt basale.

Underviser: Niels
Tid og sted: Onsdage klokken 9.30 -11. 
Opstart den 22. august
Kontakt: Rosemary Willows,  tlf.: 51 74 28 02

Datastue
Kunne du bruge lidt hjælp til at lære at bruge din 
computer? - Så kan det være at vores datastue er 
noget for dig.

Vi mødes onsdag formiddage på Demokrateket 
på Egebjerg skole med pc’en under armen. Her 
får vi en hyggelig snak og hjælp af Niels, der er en 
rigtig IT-mand.

Det kunne f.eks være hjælp med basale IT-
spørgsmål om mails, billedprogrammer, 
opdateringer af software og adgang i e-boksen.

Efter timen køber vi tit mad i skolens kantine og 
spiser frokost sammen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kon-
takte Rosemary, ellers er alle velkomne til bare at 
dukke op i Demokrateket.



Børneandagt,
korsang og spisning

Tovholderlisten
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 lette 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 

Cykelstier og Kløverstier
Lisbeth Ulrich Hansen 
tlf. 40 81 31 12 
luh@lf.dk 

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

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

EgebjergProjektet
v. Egebjerg og Omegns Bylaug
egebjergbylaug@gmail.com

Egebjerg-Event
Anja Hornebo Jensen
tlf. 28 40 05 64
egebjergevent@gmail.com 

Fundraising
Maibrit Ahasverus
tlf. 23 23 90 03 
maibrit09@outlook.dk 

Nærvarme, Iværksætterhus 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 fleste grupper vil gerne have flere med. 
De vil også meget gerne høre om dine gode 
ideér og tanker. På denne og næste side følger 
de forskellige grupper og kontaktinformationer 
på tovholderne.

Bylaugets kontonummer er: 
reg.nr. 0537 konto nr. 549762



Egebjerg Forsamlingshus
Karl Otto Gaarde Nielsen
tlf. 40 46 85 48
toftagergaard@gmail.com

Fotografiske 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 Pensionistforening
Frede Hansen
f.hansen2a@gmail.com
tlf. 52 37 82 20

Andre
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
Mette Mathiasen
tlf. 59 66 50 10 
metma@odsherred.dk

Egebjerg Idrætsforening
Charlotte Jensen
42 36 16 90 
zilotte@hotmail.com

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

Egebjerg 
på Nettet

Egebjerghalvøen &Nærvarmen
egebjergonline.com

Turistinformation
visitegebjerg.dk

Kirken
egebjergkirke.dk

Skolen
nordskolen.odsherred.dk

Idrætsforeningen
egebjergif.dk

Iværksætterhuset
itv.odsherred.dk

Kultur- og Forsamlingshuset
egebjerg-forsamlingshus.dk



Første spadestik

 
Deadline for julibladet 

er den 20. juni

Deadline for oktober-bladet 
er den 20. september


