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Fællesspisning Fællesspisning 
i Egebjergi Egebjerg
Onsdag den 16. januar kl.18.

I Kultur- og forsamlingshuset 

Vi er nogle stykker, som er gået sammen om at 
genoptage tradi  onen fra Egebjerg skole, hvor vi for 
nogle år siden havde de populære fællesspisnings-
arrangementer for hele byen.

Det bliver et familiearrangement, evt. med lokal un-
derholdning og første gang bliver altså onsdag den 16. 
januar i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus.

Vi glæder os  l at se jer.
Mange hilsener 
Klaus, Jesper, Karl O  o og Birgit
 

Menu
Forloren hare med 
Stegte kartofl er og rodfrugter

Spisebille  er købes i Dagli’Brugsen 
-  l og med fredag den 11. januar.

Prisen er 60 kr. per voksen næse 
– Børn under 12 år er gra  s (oplys 
antal, når du køber  l de voksne)

Drikkevarer købes I forsamlingshuset.



Spisea  en           ....Mmmm 
Lørdag den 2. februar kl. 18.30 i Egebj erg Kultur- og Forsamlingshus

Madklubben for Finere Gamle 
Drenge og bestyrelsen i forsam-
lingshuset inviterer  l en festlig 
a  en med god mad, levende 
musik og dans.

Musik og underholdning er ved 
de lokale musikere Skydsgaard 
og Larsen.

Menu

Kold fi ske- og skaldyrs  mbale med 
salat/tang, sursød sauce og fl ûtes

Boeuf Bourguignon med grov 
kartoff el/rodfrugtmos

Dessert med kaff e/te 

Tilmelding:
Bindende  lmelding og beta-
ling senest mandag den 28. 
januar 2019 på tlf. 51 40 80 14

Pris 175,- kr. pr. kuvert

Drikkevarer sælges i baren  l 
rimelige priser.



Keramik og Keramik og 
rakukursusrakukursus
Tre dages  kursus: lørdag den 12., 

søndag den 13. og søndag den 20. januar

Kursus med keramiker og formgiver Mar  n 
Nybo i “kunst i brug” i Unnerud.

Der vil være introduk  on i fl g. teknikker:
– Frihåndsdrejning.
– Pladeteknik.
– Udtrykning af skåle og pølseteknik.
– Forskellige glaseringsteknikker herunder 
glasering i sprøjtekabine.

Pris er 3000,- kr. pr person for alle dage 
inkl. materialer, brændinger, morgenmad 
og frokost alle dage, samt a  ensmad 
lørdag d.12. jan. Kaff e og Te ad libitum. 
Overnatning er mulig mod en mindre 
merbetaling.

Kurset bliver gennemført ved min. 8 
kursister, der er plads  l max.10. 
Kurset henvender sig både  l begyndere 
og øvede.

Tilmelding sker via mail  l: 
8b@kuns  brug.dk sammen med indbe-
taling af depositum på 1000,- kr.  l Mo-
bile Pay 82703 eller overførsel  l konto i 
Dragsholm Sparekasse 
nr.: 0537 0000739162. 
Restbeløbet 2000,- kr. indbetales senest 
7 dage før kursusstart. Husk at angive dit 
navn og skriv RAKU. 

For yderligere informa  on om kurset 
kontakt Mar  n Nybo: 28 92 66 55 eller 
mail kontakt@muldplusguld.dk

KURSUSPROGRAM

LØRDAG D 12 JAN.
Kl. 9-10 : Fælles morgenmad. Introduk  on 
 l kurset ved Mar  n Nybo.

Kl. 10–12: Arbejde på værkstedet.
Kl. 12-13: Frokost.
Kl. 13-16: Arbejde på værkstedet.
Kl. 18: Middag.

I løbet af a  enen vises en fagrelevant fi lm

SØNDAG D. 13. JANUAR
Kl. 9-9.30: Morgenmad.
Kl. 9.30-12: Arbejde på værkstedet.
Kl. 12-13: Frokost.
Kl. 13-16: Arbejde/færdiggørelse af værker 
på værkstedet.

SØNDAG D. 20. JANUAR
Kl. 9-9.30: Morgenmad.
Kl. 9.30-12: Glasering og brænding af 
værker.
Kl. 12-12.30: Frokost.
Kl. 12.30-16: Glasering og brænding af 
værker.
Kl. 16-16.30: Evaluering. Lille uds  lling.



Kære beboere på Egebjerghalvøen.
Som I sikkert har set, er der dukket små juletræer 
op forskellige steder ved indkørslen  l vores små 
landsbyer.

De er opstået som en idé i Bylauget, og en fl ok 
borgere i vores område slog sig sammen for at 
fi nde ud af, hvordan vi kunne få lidt julehygge og 
lys ud i Egebjerg området. 

Vi ansøgte kommunens landsbymakeover pulje, 
og var så heldige at få bevilliget 25.000 kr  l vores 
ide og projekt. Disse penge er nu, via vores lokale 
designer Hans Henrik Øhlers og frivillig arbejds-
kra  , brugt  l at producere 25 stk 5 vingede galva-
niserede jernjuletræer med lyskæder.

Strømmen  l træerne bliver leveret af velvillige 
huseejere ved indfaldsvejene. Lad julefreden hvile 
over os alle i lyset af disse små træer.

Glædelig jul 
På udvalgets vegne
Lene Hagstrøm og Klaus Burrild

p.s. Denne tekst blev lagt på facebook i starten 
af december. Træerne bliver taget ned i løbet af 
januar og sat op igen  l næste år.

Ny julepyntNy julepynt  
På halvøenPå halvøen



Aft enskoleAft enskole

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, opstart 14. 
januar
Holdnummer: 138803-1

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 gramma  k og konversa  on. Der undervises 
e  er Passaparola, som vil blive suppleret med øvelser, musik 

Underviser: Cand.mag. i italiensk Rie Boberg

Tid og sted: mandage 15.00 i Iværksæ  erhuset i Egebjerg, 
opstart 14. januar
Holdnummer: 138805-1

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

Italiensk -begynder Italiensk -øvede 



Har du mon spo  et Egebjergs fabeldyr rundt 
omkring i området? 

Fabeldyrsfl okken, som blev født i et samarbejde 
mellem Egebjerg Skole og Børnehave samt forfat-
ter Nanna Foss og keramiker Mar  n Nybo, er ved 
at fi nde sig  l re  e på deres nye bosteder. 

De har fået fl o  e infoskilte med sig som fortæller 
om projektet og viser et samlet kort over fl okkens 
medlemmer. 

I skrivende stund er   af fabeldyrene placeret, og 
der mangler kun to udfl ytninger: Per Små-kage 
på Egebjerg Skole og Ding-Dong Trasaknok på 
Sidingedæmningen, som inden for meget kort  d 
vil være på plads. 

Vi glæder os  l at fabeldyrene skal være en del af 
årets gang på Egebjerghalvøen, og håber at der vil 
komme mange gode stunder ud af deres møder 
med både lokale og turister.  

Tusind tak 
 l bl.a. Lene Hagstrøm Andersen, Peder Vil-

Fabeldyr på Fabeldyr på 
springturspringtur



Så er der godt nyt fra 8b. Et solidt arbejde med fonds-
ansøgninger har resulteret i følgende:

LAG_ Nordvest- Sjælland      335.419 kr. 
Kulturudvalget i Odsherred kommune    40.900 kr. 
Økonomiudvalget i Odsherred kommune 100.000
Poul Johansen fonden          60.000 kr. 

8b vil gerne takke alle der har givet bidrag for den store 
velvilje. - og også alle frivillige for det store arbejde.

Huset har nu færdigindre  ede værk-
steder  l båbe keramik og teks  l-
arbejde. De første værelser er også 
klar, så nu er huset klar  l de første 
logerende. 

Hvis du kender nogen der kunne have 
interesse i et dejligt og økonomisk 
overkommeligt logi med  lhørende 
værksted, så lad dem endelig vide at 
stedet er der.

8b 8b -kunst i brug-kunst i brug
foto: Finn Eggart

Foreningen 8b arrangerer desu-
den både kurser og foredrag for 
alle der har interesse i kunsthånd-
værk. Læs mere om det første 
keramikkursus her i bladet.

Har du spørgsmål eller andet så 
tjek husets hjemmeside:
kuns  brug.dk



Juleudsmykning
Som I sikkert har set, har der stået 25 små 
jernjuletræer rundt på hele egebjerghalvøen. Vi 
synes selv de er rig  g fl o  e og siger tak  l De-
signer Hans Henrik Øhlers og  l alle de frivillige, 
som har hjulpet med  l at få projektet op at stå. 
Træerne vil komme op igen sidst i november 
2019. 

Fælless  pisning 
Vi har planer om at genoplive fællesspisning i 
Egebjerg, det er tanken at starte d.16. jan 2019 
og fortsæ  e 3-4 gange om året med forskellige 
frivillige ”kokke”  l en billig penge. Vi håber på 
stor opbakning fra voksne og børn på Halvøen.

Fibia
Vi er kommet i mål med hele Egebjerghalvøen, 
og på hjemmesiden h  p://www.fi bia.dk/Bøsse-
rup og h  p://www.fi bia.dk/egebjerghalvoeen
Kan man følge med i projektet. 

Vores  vand
 Vi er i Bylauget er blevet opmærksom på 
vandkvaliteten og har nu kontakt  l Odsherred 
forsyning og vores lokale vandværker for at 
følge med i udviklingen. Der er planer om at 
arrangere et oplæg om emnet på folkemødet i 
Odsherred 2019

Vi har en repræsentant Susan Baca i Grønt Råd 
Odsherred (GRO) som arbejder for at bevare og 
forbedre kommunens natur og miljø.

Egebjerg og Omegns Egebjerg og Omegns 
BylaugBylaug

Nyt fr a Generalforsamling 
Vi har forsøgt at lave en fælles generalforsam-
lingsdag/a  en. Alle vores foreninger i området 
er inviteret. På nuværende  dpunkt har forsam-
lingshuset og bylauget beslu  et at prøve det 
af. Datoen bliver onsdag den 6 marts 2019 og I 
hører nærmere.

Bylauget 
Chris  an Jentzsch Baadsgaard har desværre set 
sig nødsaget  l at trække sig fra bylauget, pga 
for meget arbejde, vores suppleant Jesper Adler 
træder ind i stedet. 

Lena har ansøgt og fået orlov i 4 måneder og 
deltager derfor ikke i generalforsamlingen. 
Næs  ormanden Maria Brynskov overtager 
formandsposten i perioden.

Vi håber alle er kommet godt ind i det nye år!

På bylaugets vegne
Klaus Burrild og Lena Faurschou



Under Egebjergprojektets ideværksteder 
opstod idéen. At Egebjerghalvøen skal 
kunne kendes på egetræer langs vejene. 
- Og pludselig, i forbindelse med arbejdet 
på cykels  en opstod muligheden for at 
lade idéen slå rødder i virkeligheden.

Kommunen plantede træer i forbindelse 
med ‘byportene’ ved Lestrup og Egebjerg.  
Herudover beslu  ede cykels  gruppen at 
købe træer for  yderligere 25.000 kr. 

Træerne er plantet af frivillige fra lokal-
området og landskabsarkitekt Jacob 
Kamp har placeret træerne. 

Alle har mulighed for at sponsorere et 
træ eller dele heraf ved at betale det 
beløb man synes  l Egebjerg og Omegns 
Bylaug. Skriv Egetræer ved overførslen. 
pt. er der indbetalt sponsorater på 11 
træer. Et træ koster 714 kr. 

Vi glæder os  l at se træerne springe 
ud med forårets komme og takker for 
arbejdsindsatsen, udlån af maskiner samt 
dona  onerne. Et fi nt eksempel på at vi 
kan meget når vi lø  er i fl ok.  

Venlig hilsen cykels  gruppen

Vejtræer langs Vejtræer langs 
cykels  encykels  en



Holder du af at synge GOSPEL? Så skal 
du helt bestemt med  l det nordlige 
Provs  s store Gospeldag i Egebjerg 
Kirke lørdag den 23. februar.

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”.

Lørdag den 23. februar kl. 13.-20. 
i Egebj erg 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  l Michael Nissen på mail: 
jmn@km.dk eller tlf. 24 24 80 90.
- og husk at melde  l i god  d. Vi 
forventer at arrangementet bliver 
fyldt op.

Venlig hilsen Egebjerg Kirke
og Ods- og Skippinge Provs  



Kyndelmisse slår igen sin knude i Ege-
bjerg. Det markerer vi den 3. februar 
kl. 17.00 med en lysandagt.
Vi mødes i kirken hvor vi holder en 
kort lysandagt. Dere  er går vi en kort 
lysvandring ned af bakken, igennem 
vores lille by og  lbage  l konfi rmand-
stuen, hvor vi får en god por  on varm, 
dejlig suppe.

Kyndelmisse betyder lysmesse og 
markerer at halvdelen af vinter-
halvåret mellem den 1. november og 
den 1. maj er gået. 

KyndelmisseKyndelmisse
Lysandagt, lygtevandring Lysandagt, lygtevandring 
og lidt luntog lidt lunt
Søndag den 3. februar kl.17. i kirken.

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”.

Alle både store og små er meget 
velkomne.

 Venlig hilsen 
 Egebjerg Kirke



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 

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, 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.

Bylaugets kontonummer er: 
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  e@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 
febuarnummeret er 

den 20. januar

JulefestJulefest


