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FastelavnFastelavn
Søndag den 11. februar kl. 10
i Egebj erg Kirke

Kom og giv tønden et ordentligt par på låget. 

Festen begynder i Egebjerg Kirke kl. 10. med 
fastelavnsgudstjeneste. 

- Dere  er fortsæ  er vi i forsamlingshuset, 
hvor KATTEN selvfølgelig skal slås af tønden. 
og der bage  er skal fortæres en bolle og ses 
på veterantraktorernes tøndeslagning.

Alle er velkomne og meget
gerne  l at komme udklædte – både store 
og små

Vi glæder os  l at se jer.
Venlig hilsen 
Egebjergs Forsamlingshus og Kirke

Arrangementet 
er gra  s.

Vi sælger dog 
kaff e, te, øl og 
vand  l fornuf-
 ge priser.



Tag hele familien med  l lysvandring ned af Egebjergbakken… 

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.



Kære ak  ve folk - og foreninger, organi-
sa  oner, ins  tu  oner og virksomheder i 
Odsherred

Første folkemøde i Odsherred var en stor 
succes takket være jeres – og/eller andres 
- engagement. Derfor gør vi det igen lørdag 
den 8. september. 

Konceptet er fortsat, at teltene fyldes med 
debat og oplæg, mens pladsen er  l krea-
 ve, sanselige og sjove ak  viteter, der skal 

give anledning  l den gode samtale.

Program for a  enen

17.00-18.00 
Rammerne for Folkemødet 2018 
på baggrund af erfaringer fra 2017

18.00-18.30 
A  ensmad i højskolens spisesal

18.30-19.30 
Idéudvikling og planlægning

Opstartsmøde Opstartsmøde 
Vil I være med  l at gøre Folkemødet i 
Odsherred 2018 endnu bedre? Kom  l:
OPSTARTSMØDE
TORSDAG DEN 22. FEBRUAR KL. 17-19.30
DEN RYTMISKE HØJSKOLE

Vi glæder os  l at se alle, der vil være med.

Venlig hilsen
Styregruppen for Folkemødet i Odsherred

Lars Gjerlufsen, Vagn Y  e Larsen, 
Torben Møller, Ricki Susic 
og Anne-Marie Donslund

Kontakt: 
anmdo@odsherred.dk, tlf. 61 15 36 76

Tilmelding 
af hensyn  l køkkenet 
senest 19. februar  l 
anmdo@odsherred.dk



Søndag den 4. februar 
kl. 14.-17. på Egebj erg skole

FermenteringFermentering
Kære Slow Food medlemmer og stø  er.

Først og fremmest godt nytår. Må det 
bringe bedre mad på bordet og bedre 
kår for kloge landmænd og gode små 
producenter.

Vi begynder det nye år med et fer-
menteringskursus. Da vi i e  erårsferien 
havde fermenteret 9 forskellige grøn-
sager, skabte det stor nysgerrighed e  er 
selv at lære at fermentere.

Nu har vi bedt en af de største eksperter 
på området Søren Holt om at lave et 
kursus i fermentering. 

Fermenterede grønsager regnes for 
enormt sunde for vores tarmsystem og 
man kan fermentere næsten alle slags 
grønsager, men især rodfrugter og kål er 
velegnet. 

Man medbringer selv de grønsager, man 
gerne vil fermentere samt et spækbræt, 
en skål, sin yndlingsgrønsagskniv og glas 
 l opbevaring.

Pris 75 kr for medlemmer af Slow Food 
og 100 kr for ikke medlemmer. 
Begrænset antal pladser. 
Bille  er købes på:

På gensyn     
hilsen bestyrelsen

h  ps://bille  o.dk/e/fermenteringskursus-bille  er-252058. 



Egebjerg Nærvarme?Egebjerg Nærvarme?
I skrivende stund har bestyrelsen 
travlt med at indhente  lbud og 
lave a  aler med samarbejdspar-
nere osv. Altsammen så vi er klar 
 l at arbejdet kan udføres i praksis 

med forårets komme. 

Varmeværket forventes at være 
i dri    l den kommende fyrings-
sæson.

Nærvarmen a  older generalfor-
samling  rsdag den 17. april, hvor 
man kan blive opdateret grundigt 
på projektet. Mere herom senere.

Hvis du har spørgmål  l projektet 
eller ønsker at være med er du 
al  d velkommen  l at kontakte 
bestyrelsen. 

Du kan også fi nde mere info på 
www.egebjergonline.com under 
fanen Nærvarme.

med frostklare hilsner
Egebjerg Nærvarme a.m.b.a.

Hvordan går det  medHvordan går det  med  



Informationsaft en om Landsbymakeover 2018Informationsaft en om Landsbymakeover 2018
Den 29. januar kl. 19.-22. i Vig ForsamlingshusDen 29. januar kl. 19.-22. i Vig Forsamlingshus

Forskøn din landsbyForskøn din landsby Egebjerg har deltaget to gange og 
Hølkerup en. Hvem er mon den 
næste landsby på Egebjerghalvøen 
der skal være med? Her er lidt om 
informa  onsmødet. 

Igen i år a  oldes der Landsby-
makeover i Odsherred, hvor du og 
dit lokalsamfund er inviteret  l at 
dyste om at vinde mellem 25.000-
80.000 kr.  l forskønnelse af jeres 
sted.

Alle byer, kvarterer, veje og klynger 
har mulighed for at være med. 
(dog minimum 10 husstande).

Kom  l informa  onsmøde og 
hør nærmere om, hvordan dit 
lokalsamfund kan være med.

Til mødet kan du få svar på de 
mest almindelige spørgsmål og 
der vil være forskellige inspira-
 onsoplæg, fx om hvordan I kan 

bruge kort, det lokale bibliotek og 
Geopark Odsherred  l at gøre jeres 
projekt endnu bedre.

Arrangementet er gra  s og kræver 
ikke  lmelding.



Igen i år holder Nonne  t 
podekursus, denne gang med 
ved vores favoritpodemester, 
Flemming Thorninger. 

Hvis du har særlige ønsker  l 
podekviste – så skriv  l Jens 
Norbert, jens@norbert.dk 
– så vil han lægge ønskerne på 
hjemmesiden. Medlemmerne 
kan så medbringe nogle af de 
kviste der e  erspørges.

Det skal være nye skud (fra 
sidste år) og du må gerne klippe 
dem i februar og opbevare dem 
i en fug  g avis i en plas  kpose 
i køleskabet eller gravet ned på 
nordsiden af huset.

Vi sørger for grundstammer, jord, 
po  er, podetape, podevoks. 
Podeknive kan du låne. 

PodekursusPodekursus
Lørdag den 24. marts kl. 10.-13.
i æbleværkstedet  Nonnet it i Att erup

Medlemmerne plejer at 
medbringe masser af diverse 
podekviste.

Du lærer at pode, og du får 
dit/dine træer med hjem i en 
po  e med jord.

Pris: 50 kr. for medlemmer og 
100 kr. for ikke medlemmer.

Hvis du skal bruge mange 
grundstammer, 
så kontakt kontakt: Peter 
Møller, tlf.: 20 78 80 77
petermoelstedmoeller@gmail.com

Hvis du bare skal bruge et par 
ekstra grundstammer, så klarer 
vi det nok uden forudbes  lling.



Tarteleta  enTarteleta  en
Fredag den 16. marts kl. 18. i Forsamlingshuset 

Forsamlingshusets Venner gentager 
vores hyggelige tarteleta  en i 
Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus.

Der vil som sædvanligt blive serveret 
tartele  er ad libitum med forskel-
ligt fyld, selv desserten er en form 
for tartelet. Der serveres kaff e e  er 
maden

Prisen er 125 kr. pr. person og øl, 
vin og vand kan købes  l fornu  ige 
priser.

Bindende  lmelding  l 
Torben på tlf. 21 57 30 64 
eller Lars på tlf.: 21 92 18 57 

Vi glæder os  l at se jer  l en god 
a  en.

hilsen Forsamlingshusets Venner



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

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

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

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

Menu

• Rørt kalvetatar med salat og sylt-
ede rødløg

• Gammeldaws oksesteg med fl øde-
peberrodssauce, 
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.

Underholdning: 
Tidens Toner underholder med velkendt 
musik fra 20’erne, 30’erne og 40’erne.

        GAVEKORT

.
..kan købes hos 

Torben 



Generalforsamling
Husk generalforsamlingen den 21. marts. Der 
kommer yderligere informa  on i postkassen, på 
Egebjerg online, Egebladet og facebook, men 
sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Kontakt
Send en mail  l os, hvis du kunne tænke dig 
at være med i arbejdet for udvikling af Egeb-
jerghalvøen. egebjergbylaug@gmail.com

På bylaugets vegne
Klaus Burrild og Lena Faurschou

Julepynten
Vi har evalueret julepynten, og selv om vi er 
kede af at 2 juletræer med lys forsvandt på 
mys  sk vis, har vi beslu  et at fortsæ  e med 
at julepynte Egebjerg i 2018 i samarbejde med 
Egebjerg event, skolen og børnehaven. 

Gruppen arbejder videre med udviklingen af 
pynt  l byen. Vi har fået en henvendelse fra 
forsamlingshuset om at indgå i et samarbejde 
om juletræstændingen 2018, vi arbejder videre 
med sagen. 

Internet møde på vej
Vedr. Egebjergprojektet starter vi en ny gruppe 
med fokus på internet/fi bernet  l hele Ege-
bjerghalvøen. Vi håber at se mange d. 23.1.18 
kl. 19.30 i Egebjerg Kultur- og forsamlingshus.

Fælless  pisning
Vi arbejder i øjeblikket på et fællesspisnings-
arangement i foråret formentlig april, hold dig 
orienteret i Egebladet og på Egebjerg Online.

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



ElevrådsarbejdeElevrådsarbejde
 

Deadline for martsbladet 

er den 20. februar


