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Der er nu 70  lmeldinger 
 l nærvarmen svarede 
 l godt 100 almindelige 

husholdninger.

Der er plads  l fl ere så du er 
velkommen  l at kontakte besty-
relsen, hvis du er interesseret. 

I skrivende stund er der fuld gang i planlægningen. Den 
afl øses af gravemaskiner  l foråret og værket står klar 
inden fyringssæsonen 2018. 

Du kan fi nde yderligere informa  on på www.egebjer-
gonline.com, hvor folderen der beskriver projektet samt 
nærvarmens vedtægter ligger. 

Venlig hilsen
Egebjerg Nærvarme a.m.b.a.

Status Status Egebjerg NærvarmeEgebjerg Nærvarme



KommunalvalgKommunalvalg
2 valgmøder i forsamlingshuset 2 valgmøder i forsamlingshuset 
Bylauget har beslu  et at a  olde 2 valgmøder i forsam-
lingshuset. 

Her kan du høre, hvad de enkelte vil og beslu  e dig.

Det første bliver den 1. november kl. 19.-21. 
valgmøde med lokalkandidater, som der er nogle stykker 
af ved de  e valg.

Det næste kommer den 7. november kl. 19.-21. 
valgmøde med repræsentanter fra alle par  er. 



Måske var du med  l mødet den 27. sep-
tember. Måske har du læst den omdelte 
brochure. Måske har du været en del af det 
arbejde der skabte den. - Eller også har du 
aldrig hørt om Egebjergprojektet før. 

Uanset hvad er det nu, du har chancen for 
at påvirke helhedsplanen for vores om-
råde. Planen er lavet af lokale kræ  er med 
det mål at udvikle og bevare en levende 
halvø.

Borgermøde IIBorgermøde II
Onsdag den 25. oktober  kl.19. i forsamlingshuset 

-Det  er stadig vigtigt at DU kommer-Det  er stadig vigtigt at DU kommer
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

På mødet fortsæ  er snakken om, hvad 
vi ønsker os for frem  den, og hvordan vi 
bedst opnår det.

Vi vil gerne høre, hvad DU tænker om 
arbejdet. Er der nogle af idéerne, du ikke 
bryder dig om? ...Eller noget du synes 
mangler i planen?  - Og hvad er vig  gst? 

Måske er der også nogle af idéerne du 
gerne vil være med  l at arbejde for.

Så ring  l babysit-
teren, afl ys brigde-
a  alen og i det hele 
taget: KOM og giv 
dit besyv med på borgermødet. 

Denne gang rykker vi ind i den store sal, så 
der er plads  l alle. Vi glæder os  l at se dig.

Venlig hilsen arbejdsgruppen bag projektet. 



       

Puk DamsgårdPuk Damsgård                
Fredag den 27. oktober kl.16.30-18.Fredag den 27. oktober kl.16.30-18.

Det  er ikke 
muligt at res ervere plads. 

..Om nødvendigt bliver det  
“først til mølle”.

Egebjerg Kirke bliver rammen om 
virkelige fortællinger fra barskere 
egne, når Puk Damsgård, der er 
hjemme i Danmark på et kort 
besøg, deler ud af sine mange 
oplevelser.

Foredraget koster 50,-, der går 
ubeskåret  l familienetværkets 
arbejde med at stø  e familier  l 
faldne og sårede veteraner. Der 
vil i begrænset omfang være mu-
lighed for at købe Puks helt nye 
bog “Den sorte kat i Mosul”

 Venlig hilsen 
 Egebjerg Kirke



Onsdag den 25. oktober 
kl.17.-18.30 i Egebj erg Kirke

BørneandagtBørneandagt
Korsang & aft ensmadKorsang & aft ensmad

ca. 17.30 går vi i konfi rmandstuen 
og spiser.  Kl. 18.30 runder vi af og 
tager hjem og pu  er. 

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

 Venlig hilsen
 Egebjerg Kirke

Egebjerg kirke inviterer alle der 
må  e have lyst  l en børnevenlig 
middag. - og nogle åndelige vita-
miner.

Vi mødes i kirken kl. 17.  l en kort 
andagt hvor børnekoret optræder  
og der er fortællinger i børnehøjde. 

Tidspunktet er lagt, så man kan 
hente i SFO’en og gå direkte op i 
kirken. Kommer man allerede 16.30 
er kirken åben.

Børneandagt,
korsang og spisning



Vores Lutherfejring afslu  es med lu  er 
lagkage i Konfi rmandstuen. 

I og e  er gudstjenesten medvirker Carsten 
Svanberg på trombone.

 Vi glæder os  l at se jer.
 Venlig hilsen Egebjerg Kirke

Luther gode  ng...Luther gode  ng...
Søndag den 29. oktober kl. 14.Søndag den 29. oktober kl. 14.

Luther lagkage og Luther øren…
LUTTER LUTHER – LUTHER SALMER 
– LUTHER MUSIK – LUTHER LAGKAGE

Den 31. oktober 1517 sa  e Mar  n 
Luther sine 95 teser på døren  l 
slotskirken i den tyske by Wi  en-
berg. Teserne angreb den katolske 
kirkes handel med afl ad og dermed 
det forhold, at man kunne købe sig  l 
 lgivelse for sine synder. 

Off entliggørelsen af teserne igang-
sa  e reforma  onen, som førte  l et 
brud med den katolske kirke og dan-
nelsen af den protestan  ske kirke, 
som vi er en del af. 

Derfor holder vi Luthergudstjeneste. 
I gudstjenesten vil salmerne være fra
Luthers egen hånd og musikken 
 dssvarende. 



JubilæumJubilæum
Vi fejrer Michael Niss en eft er Luthergudstjenes ten 
Til november har Michael Nissen været 
præst ved Egebjerg Kirke i 30 år. Det 
markerer vi med et glas vin i forlængelse af 
Luthergudstjenesten, hvor vi også skal have 
“Luther lagkage”. Gudstjenesten er søndag 
den 29. oktober kl. 14.

I sine mange år i sognet har Michael med 
sit rolige nærvær fulgt med i og været en 
vig  g del af mange menneskers liv. 

Sådan er det stadig og det skal fejres. 
Både når ka  ekongerne skal krones og når 
langt alvorligere  ng er på dagsordenen er 
vi glade for engagementet, ordentligheden 
og omsorgen.

Vi håber at mange har lyst  l at komme og 
fejre Michael.

 Venlig hilsen 
 Menighedsrådet.



- på dit lokale bibliotekBooktalksBooktalks
Hvad er en booktalk? Sådan kort fortalt 
er det, når man taler om bøger med den 
hensigt at få andre  l at læse dem.

Det kan jo ikke overraske, at vi er nogle 
ret læseglade typer her på biblioteket 
– og at vi synes at det skønt at dele vores 
læseoplevelser, boglige viden og læse-
glæde med jer. 

Derfor vil vi gerne  lbyde jer en række 
booktalks henover vinterhalvåret på de 
lokale fi lialer i Hørve, Egebjerg, Rørvig, 
Odden og Vig. 

Små li  erære oplevelsesrum, hvor I kan 
komme ganske gra  s og er velkomne  l 
at medbringe termokanden, kage, frugt 
eller strikketøjet, mens vi underholder 
jer med det vi brænder for.

Man kan sæ  e mange rammer for 
sådan en booktalk – fx ”hvad rør sig i 
børneli  eraturen – billedbøger, læselyst 
og højtlæsning eller ”Uhygge i lænesto-
len – en indføring i de sidste nye eller 
bare virkeligt gode thrillere, krimier og 
spændingsromaner”. 

Det kan også være andre emner der 
danner ramme for en booktalk, fx 
slægtsromaner, fi lma  serede romaner, 
Danmarks historien fortalt gennem skøn-
li  eratur, kvindelige forfa  ere gennem 
 derne, nordiske krimiforfa  ere, myter 

og folkeeventyr, romaner fra andre ver-
densdele – mulighederne er talrige.

Hvis du synes det lyder spændende så 
skriv  l mig om hvad der kunne være 
spændende for dig at deltage i (og det 
må gerne være andre emner end dem 
vi har beskrevet her) og del gerne med 
dine venner, familie og kolleger.

Vi glæder os  l at komme ud  l jer.
 
 Med venlig hilsen

 Me  e Mathiasen, 
Kulturformidler ved 
odsherreds biblioteker
mail: metma@odsherred.dk

 



Kære Odsing

Måske har du lagt mærke til vores projekt ”Kør sammen i Odsherred” 
med visionen om at etablere blaffer-stoppesteder i alle lokalsamfund. 
Vi kalder dem ”Kør-sammen-steder”.

Nu har vi brug for din hjælp til at komme med input til placering, design 
og organisering af vores nye Kør-sammen-steder. Er du pensionist, med 
eller uden bil, tager du selv blaffere op eller har du aldrig prøvet at køre 
sammen med andre? Vi vil gerne have dig med til ét af vores kommende 
møder.

Kom til Aksen i Asnæs den 31. oktober eller til 
Pakhuset i Nykøbing den 8. november, kl. 19 – 21.

Program for dagen:

Kl. 19.00     Velkomst /v. Centerchef Plan, Byg og Erhverv i Odsherred   
Kommune Niels V. Haar Sørensen

Kl. 19.10      Blafferfortællinger fra Odsherred /v. Carsten Theede   
       (Blaffernationen) og blaffere fra Odsherred

Kl. 19.30      Inspirationsoplæg med eksempler fra ind- og udland 
        v. Lene Sørensen Rose (Rose&Rose, Designer)

Kl. 19.45      Fælles dialog om design, placering og organisering af de   
       nye kør-sammen-steder og hvordan får vi flest muligt til   
       at bruge kør-sammen-stederne i Odsherred?

Kl. 20.30    Opsamling og næste skridt

Tilmeld dig ved at skrive en mail til Bosætningskonsulent Nastasja Ernst, 
naser@odsherred.dk, så vi ved hvor mange vi bliver.

Hvorfor skal du være med?

Forstil dig at alt du skal gøre, når du skal nå frem til indkøb, 
læge eller arbejde, er at gå til dit lokale kør-sammen-sted 
og vente et par minutter, før din nabo eller en anden bilist 
stopper og tager dig med til din destination – helt uden at 
du skal downloade en app, planlægge din tur elle ringe til 
venner for at spørge om hjælp.

•     Nyd en fleksibel køretur, når du har brug for det

•     Gør en god tjeneste for miljøet

•     Få nye relationer og gode samtaler



Kløvers  projektet arbejder på at åbne mere op 
for adgang  l naturen omkring Egebjerg ved 
etablering af vandreruter. 

En gruppe har afslu  et arbejdet med at planlægge 
4 spændende ruter og i den forbindelse mødt stor 
velvilje hos de lokale lodsejere.

Næste skridt er så godkendelse fra kommunen af 
s  ernes forløb i forhold  l natur- og for  dsminder 
samt placering af pæle og skilte. Det har vist sig at 
være en længere proces end forventet. 

Kommunen er imidler  d velvilligt inds  llet og der 
arbejdes målre  et på at få alt det formelle på 
plads  l foråret.

Så når foråret kommer er det  d  l det prak  ske 
arbejde med at etablere s  erne og sæ  e skilte 
op. Til det arbejde håber gruppen omkring kløver 
s  erne at mange har lyst  l at give en hånd med i 
forbindelse med en eller  to arbejdsweekender.

De 4 s  er bliver følgende: en i Egebjerg, en  l 
Stokkebjerg skov, en  l Ulkerup skov og en  l 
Kongsøre skov og der bliver mange spændende 
forløb langs hegn og marker.

  Med venlig hilsen 
  Kløvers  gruppen

Nyt om Nyt om 
kløverstierne kløverstierne 

... Hvad sket e der egentlig 
med kløverstierne?

k

d



AllehelgensgudstjenesteAllehelgensgudstjeneste

Den første søndag i november sæ  er 
vi i kirken ord på sorgen over tabet af 
vore kære.

Vi mindes dem, vi elsker, holder af og 
savner - og takker Gud for alt det gode, 
vi fi k af dem, som nu er døde.

- Søndag den 5. november kl.16. - Søndag den 5. november kl.16. 



Allehelgenskoncert med Allehelgenskoncert med 
Ves tsjællands KammerkorVes tsjællands Kammerkor

Søndag den 5. November 
kl. 19.30 i Egebj erg Kirke

Stemningsfuld koncert med Vest-
sjællands Kammerkor. 
Koret er et klassisk kammerkor 
og består af ca. 25 sangere

 Venlig hilsen 
 Egebjerg Kirke



  Kom og vær med tilKom og vær med til

GavebankospilGavebankospil

Dørene åbnes kl. 18.00.
Vi sælger drikkevarer, kaff e 
og kage  l rimelige priser.
Vi glæder os  l at se jer.

Venlig hilsen 
Egebjerg Kultur- og 
Forsamlingshus bestyrelse

p.s. fi nd os her:
Ved Kirken 4, Egebjerg
4500 Nykøbing Sj.

Minimum 50 gevinster
samt forskellige småspil som 
Super, Mini og 21.

Kom og spil med om de 
mange fl o  e gevinster 
– og tag naboen, familie, 
venner og bekendte med  l 
en hyggelig bankoa  en og 
støt op om vores allesam-
mens forsamlingshus.

I Egebj erg Kultur- og Forsamlingshus 

onsdag den 8. november kl. 19.



Valgmøder
Vi glæder os  l at se jer på valgmøderne d. 1. og 
7. november kl. 19.00 i Egebjerg kultur- og for-
samlingshus, hvor du får mulighed for at påvirke 
vores lokale poli  kere d. 1. november, og alle 
de ops  llede par  er d. 7. november. 

Se desuden vores referat på www.egebjergon-
line.com

På Bylaugets vegne 
Klaus Burrild og Lena Faurschou

Egebj ergprojektet 
Vi deltog på det første møde, hvor det viste sig 
at Bondestuen var for lille, så snyd ikke dig selv 
for indfl ydelse på EgebjergHalvøens udvikling, 
kom  l mødet d. 25. oktober 2017 kl. 19.00 i 
Egebjerg kultur- og forsamlingshus. Husk at tage 
din nabo med! Den  s   ende generalforsamling 
er d. 28. november! Herom senere. Følg med på 
www.egebjergonline.com

Kløverstier
Tovholderposten  l Kløvers  erne er overtaget 
af Lisbeth Ulrich Hansen, der arbejdes sta-
digvæk på at få de sidste  lladelser i hus fra 
kommunen. Lisbeth forventer at de 2 første 
ruter (Egebjerg og Ulkerup) snart er på plads. 

Julepynt
Bylauget arbejder på ideer  l at gøre Egebjerg 
endnu hyggeligere  l jul, evt. med lyskæder 
m.m. Kunne du tænke dig at være med i de  e 
projekt, så kontakt Lene Hagstrøm eller Klaus 
Burrild. 

Egebjerg og Omegns Egebjerg og Omegns 
BylaugBylaug

Nyt fr a 

Her er sidste nyt fra Egebjerg og Omegns Bylaugs møder



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.

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

Egebjerg Nærvarme og ELV
Morten Lerstrup Hylleberg 
tlf. 299 399 30
morten@hylleberg.info

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 kon-
tak  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 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

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.

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

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

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



Stjernekiggere

 
Deadline for decemberbladet er 

den 20. november


