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Julesanga  en med Julesanga  en med 
EgebjergkoretEgebjergkoret
Torsdag den 12. dec ember kl. 19.00 i Egebj erg kirke

Velkommen  l en dejlig a  en, hvor vi 
samles om, og varmer os ved, julens 
sange og gode budskaber.

Vi starter a  enen i Kirken hvor Ege-
bjergkoret vil synge for os. Siden står 
den på fællessang, når vi hygger os i 
konfi rmandstuen med gløgg og jule-
småkager.

Vi glæder os  l at se og høre jer!

Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke



Lucia-gudstjenes teLucia-gudstjenes te
Den 15. dec ember kl.16.00 i Egebj erg Kirke

Vi skal se børnene bære 
lys ind i mørket og høre de 
fi ne julesange som de har 
øvet på i ugevis.

Gudstjenesten er en 
børne- & familiegud-
stjeneste. 

Alle er velkomne.

Koncerten 
arrangeres i sam-
arbejde mellem BOK 
og  Egebjerg Kultur- 
og forsamlingshus

Bille  er kan bes  lles på 
odsbib.dk og koster 150,.



JULEAFTENJULEAFTEN
Vi har i år rykket  gudstjenes ten Vi har i år rykket  gudstjenes ten 
den 24. dec ember  til kl.15.00den 24. dec ember  til kl.15.00

k.h. Egebj erg Kirkek.h. Egebj erg Kirke



Sidinge Gårdbutik og 
Kunst i brug 8b
Det var med stor glæde vi så, at disse 2 
fyrtårne på Egebjerghalvøen blev hædret 
på Odshædringsdagen i Vallekilde med 
fødevareprisen og kulturprisen. Tillykke!

Egebj erg families ted
Vi har med spænding fulgt  lblivelsen af 
de  e store projekt. Den 23. november blev 
stedet så indviet  l alles glæde. Tak  l alle 
som gjorde det muligt. 

Her er hvad der blev vendt på oktobers 
bylaugsmøde.

Idrætsforeningen
Egebjerg Idrætsforening ved Hans Chris-
 an Fausbøll var på besøg, som fortalte 

hvad der rør sig i foreningen. Egebjerg 
Idrætsforening har ha   overvejelser om 
at sammenlægge Egebjerg- og Vig idræts-
foreninger pga. manglende  lslutning i 
bestyrelsesarbejdet. Jungletrommerne 
har lydt og der vil snarest blive indkaldt 
 l ekstraordinær generalforsamling, som 

vi opfordre alle  l at deltage i, så vi kan 
bevare vores lokale forening.

Egebjerg og Omegns Egebjerg og Omegns 
BylaugBylaug

Nyt fr a

dit bylaug

Jul i Egebj erg
Husk juletræstænding den 29. november 
kl. 17.00 ved Egebjerg kultur- og forsam-
lingshus, med tale, sang, fællesspisning og 
underholdning for børnene. Juletræerne 
rundt på Egebjerghalvøen bliver tændt 
omkring den 1. december.

fabeldyr
Som I sikkert ved, forsvandt der et fabeldyr 
fra Sandskredet. Vi undersøger mulighed-
erne for en erstatning, vi har  kontakt med 
Mar  n Nyboe for at høre om mulighed-
erne og prisen.

Glædelig jul  l alle på Bylaugets vegne 
Klaus Burrild og Lena Faurschou



Nyt fra Kultur- ogNyt fra Kultur- og
ForsamlingshusetForsamlingshuset

Tusind tak
Bestyrelsen i Egebjerg Kultur- 
og Forsamlingshus vil gerne 
takke alle vore sponsorer som 
igen i år velvilligt s  llede op 
med fl o  e gaver  l bankos-
pillet den 6. november.
Tusind tak alle sammen!

- og selvfølgelig også en tak  l 
alle, der deltog i bankospillet.

Spiseaft en
Den 1. februar 2020 er der 
spisea  en i forsamlingshuset.

Maddrengene og kokken s  ller 
op igen  l med forrygende 
menu - som dog er hemmelig 
ind  l næste Egeblad kommer 
på ne  et. 

Menuen kommer på forsam-
lingshusets hjemmeside, så 
snart den er off entliggjort samt 
på facebooksiden

Venlig hilsen



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 

Nyt økosamfund
oekosamfundet.egeskoven@gmail.com
www.egebjergonline.com/bosaetning

Juleudvalg
Lene Hagstrøm Andersen
tlf. 29 72 17 57
lene.hagstrom@gmail.com 

Egebjergkalender og hjemmeside
Lars Levin Andersen 
tlf. 60 52 04 22 
larslevinandersen@gmail.com

Grønt Råd Odsherred
Susan Berry Baca
tlf. 20 64 97 11
susanberrybaca@gmail.com

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

Sankt Hans
Klaus Burrild
tlf: 61 66 87 64 
mail: kburrild@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.
Laugets konto: 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  ej@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

Egebjerghalvøen & Nærvarmen
egebjergonline.com

Turis  nforma  on
visitegebjerg.dk

Kirken
egebjergkirke.dk

Egebjerg skole
nykoebingskole.aula.dk

Idrætsforeningen
egebjergif.dk

Iværksæ  erhuset
itv.odsherred.dk

Kultur- og Forsamlingshuset
egebjerg-forsamlingshus.dk

8-b Kunst i Brug
kuns  brug.dk

Tennisklubben
egebjergtennisklub.one

Egebj erg Egebj erg 
på Nett  et på Nett  et 



Egebladet holder 
juleferie. Deadline for

februarnummeret 
er 20. januar

Glædelig julGlædelig jul


