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Med et OK Benzinkort kan du støtte Ebberup IF, hver 
gang du tanker. Se mere på ok.dk/lokalsporten

15.208 kr.
Tak fordi du støtter
Ebberup IF

2. juli
9. juli

16. juli
23. juli
30. juli

Tirsdage 16.00 - 20.00
Strøjer sommer arrangementer 2019

6474 1816 - 2091 8816

Tom Larsen

Ebberup Blikkenslagerforretning

God sommerferie til alle
Jeg håber i alle nyder sommeren og er godt i gang med ferie, afslapning 
festivaler og alt det en sommer nu byder på.

Derudover er det dejligt, at se der fortsat er god aktivitet i hallen. En masse 
sport, motion og samvær er der fortsat fokus på.

Det er godt for krop og sjæl og jeg syntes det er noget vi skal være stolte 
af i Ebberup. Det engagement og den aktivitet der hele tiden er betyder 
meget for os alle.

Hovedformanden
Nyt fra

Når vi snakker om engagement, så vil jeg da sige tak til alle jer der har 
meldt jer til at hjælpe, når EIF skal arbejde ude ved Strøjer.
Vi er igen sat på til hjælp de 5 tirsdage i juli, hvor der er åben sommer 
arrangementer i Strøjer samlingen.

Det er virkelig luksus når der er så mange som gerne vil hjælpe, at man 
ikke behøver ringe rundt og presse folk for at møde op.
Det er endnu et bevis på, hvor gode vi er i Ebberup til at hjælpe og en-
gagere os i fællesskabet.

Hatten af for det.

Det er supervigtigt at vi også gør noget for at ”tjene”nogen penge. Rundt 
om i EIF afdelingerne er der store ønsker og planer om at gøre det endnu 
bedre at dyrke sport i EIF.

Dette koster jo penge når man skal gøre nye tiltag, så det betyder alt at vi 
kan få penge ind til de formål.

Tak til de frivillige til Strøjer arrangementer

Her skal jeg jo så også lige minde om, at tilmeldinger til Support El gerne 
modtages. Udover at Energi Fyn så støtter EIF får du faktisk samtidig et af 
de billigste elaftaler samtidig.
Så det er ren win win - sig til hvis du vil have en tilmeldingsblanket eller gå 
på nettet og tilmeld dig. EIF har støttemedlemsnummer 101.

OK benzin har vi også fortsat glæde af, så brug benzinkortet til fordel for 
EIF, her kan du også bestille et kort ved OK og bede om at tilknytte det EIF. 

Hvis bilen skal synes, giver Assens Bilsyn 39,50 kr. til EIF hvis du nævner at 
du gerne vil have EIF sponsoreret, det er da også nemt at gøre?

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://ebberupif.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=12
https://strojersamlingen.dk/eventoversigt
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salonpetitebberup@gmail.com
Pensionist rabat

Lukket

9-17

9-17

9-19

9-17

åben efter aftale

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Åbningstider

Dame & Herreklip

Privat & Erhverv

www.fl-rene.dk
4082 9240 | info@fl-rene.dk

Nu
også medrengøring

eif@ebberup-if.dk
EIF Hovedformand

Annette Søby Jensen

Tlf. 64715646 | www.boegskov-vvs.dk

DGI støttekroner til kurser, spillertøj, Airkile og stolelift
Husk Byfest 1. - 3. august ved Ebberup Hallerne

EIF har fået penge fra Foreningspuljen ved DGI - her har EIF Løbeklubben 
fået betalt kurser - EIF Boldafdelingen har fået bolde og spillertøj - EIF 
Gymnastik har fået en Airkile og EIF Fitness får en stolelift til trappen.

Det er altid skønt at kunne fortælle, det betyder så meget når vi kan forny 
og udvikle til fordel for eksisterende og nye medlemmer. 

DGI Pulje og Byfest 2019

Jeg håber i alle vil bakke op om Støtteforeningens Byfest 1. - 3. august. De 
har gang i mange gode tiltag omkring ”festlighederne” og samtidig bliver 
der bakket godt op, med deltagelse fra ”sporten” også.

Jeg er sikker på det bliver et fantastisk mix. Så det er 
bare om at møde op så du ikke går glip af noget. 

Fortsat god sommer og glæd jer til efteråret.

Der er god gang i nye aktiviteter, jeg syntes virkelig vores 
afdelinger giver den gas og viser hvor gode de er.

Stor ros til jer alle for det.

Vores blad Idrætsliv fungerer også rigtig fint, der er mange annoncører og 
vi har det flotteste blad at udsende. Takket være Mortens store indsats på 
det område.
Men men men.. vi har lige snakket om, at det kunne være så dejligt hvis 
andre end os der sidder i bestyrelserne, skriver i bladet.
Så overvej om ikke du kunne sende et indlæg og et billede, til næste udgiv-
else.
Det kunne gøre det endnu mere attraktivt for alle vores læsere.

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.salonpetitebberup.dk
http://www.fl-rene.dk/
mailto:eif%40ebberup-if.dk?subject=
http://www.boegskov-vvs.dk/
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Læs mere på www.ebberuphallerne.dk

Ring 2374 2878 eller mad@ebberuphallerne.dk 

60,00 kr
Børn

35,00 krMandag - torsdag

Dagens ret

fra
450 kr

pr. kuvert

Det eneste du skal sørge for er at invitere dine gæster
Vi har den gode mad og festlokalet

Ebberup Hallerne
Hold din fest i

Få ledige stande - 200,- kr. pr. stand for 2 dage

Ebberup Loppemarked

EIF Bold
Arrangør

Ebberup Loppemarked | 9180 1679 | marked@ebberup-if.dk | loppemarked.ebberup-if.dk

Børn under 12 år - gratis

Entré20,- kr.
Flere spændende ting

til en god pris

Åbent  kl. 10.00 - 16.00

26 - 27. oktober 2019

160 stande fordelt på 2 haller i Ebberup Hallerne

Ebberup Loppemarked
I EIF Boldafdelingen, vil vi gerne ønske alle en glædelig sommer, samt på 
glædeligt gensyn efter sommerferien, hvor de forskellige hold starter op 
igen i løbet af uge 33 og uge 34.

Vi er netop i gang med planlægningen af den kommende sæson, for både 
udendørsfodbold, håndbold og indendørs fodbold, så følg med på vores 
hjemmeside eller Facebook side.
 
Udendørs fodbold kommer til at forløbe med træningstider, som den har 
gjort her før sommerferien. 
Indendørs fodbold er stadig under planlægning, hvor vi heldigvis kommer til 
at tilbyde mange forskellige hold.

Håndbold bliver med et kombineret U6-U8 hold og U10 hold. Hvor vi 
arbejder i eventuelt at lave et U10 hold, hvor der spilles stævner på 
kortbane.
Det vil der komme nærmere info om, når sæsonen er i gang og vi har 
dannet os et overblik over spillere.

Træningen vil blive delt op sådan, at der trænes i hver sin bane for 
årgangene, men med enkelte fælles træningsforløb, hvor der kan trænes i 
at spille kamp.

Tak til sponsorerne for nyt kamptøj
til U10 drenge og Oldboys

Nyt kamptøj Bold

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.ebberuphallerne.dk/fest/
http://loppemarked.ebberup-if.dk
http://bold.ebberup-if.dk
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Jolly.  En ægte dansk original

...også dem, der aldrig kom på landsholdet

Vi hylder de  
originale sportsfolk!

 

Vi hylder de  
originale sportsfolk!

Træningstiden er foreløbig planlagt til: Mandage fra 16.00 - 17.00, med 
chance for enkelte forskydninger i tiden og eventuelt mere træningstid.

I år har vores U10 fodboldhold væres så heldige at få sponseret nyt 
kamptøj, hvor vi gerne vil benytte lejligheden til at sige tak til sponserne:

Vores Oldboys spillere har også fået nyt kamptøj, så de nu ser mere 
spænstige og kampklare ud. Deres sponsorer skal have en stor tak for at 
sørge for dette.

Endnu engang rigtig god Sommer, og på gensyn når de 
nye sæsonner starer op igen efter sommerferien. 

Sportigan Assens

T.E.D. Headwear

Dansk Rideudstyr

HH Tømrer & Bindingsværk ApS

FriBike Shop Assens

Vilsmark Autoservice

bold@ebberup-if.dk
EIF Bold

Rebekka Skøtt

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.bryggeriet-vestfyen.dk
mailto:bold%40ebberup-if.dk?subject=
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Østerhaabs Auto - så du bedre kørende

Nørre Allé 26 . 5610 Assens . Tlf. 6471 1700
www.oesterhaabs-auto.dk

v/Michael Østerhaab

Scan og
se vores

film

Aut. Isuzu forhandler

ALLE bilmærker i
ALLE størrelser og i

ALLE prisklasser

Vi reparerer

Få et Rundt–Om–Dig Økonomioverblik i Fynske Bank

Det er gratis, og du behøver ikke 
være kunde for at få det. Ring til os 
på tlf. 63 71 50 50 og aftal et møde.

Resultat af Mesterskab/Gadeturnering
den 16. juni 2019

Ebberup Petanque Mesterskab Petanque

Ebberup mester 2019
 1. Prinsevej 1
 2. Ebberupvej 1

 3. De Farverige

 4. Højtoften 2

Der skal lyde en stor tak til de fremmødte spillere, og vi håber at I alle har 
haft en god dag selvom vi ikke var så mange.

Der skal også lyde en stor tak til vores sponsorer:

Fynske Bank Spar Ebberup Suzuki Assens

Træningstider
Tirsdag 19.00 - 21.00
Torsdag 14.00 - 16.00
Fredag 09.30 - 11.30
Søndag 14.00 - 16.00

EIF Petanque har altid plads til flere spillere, så kom og 
vær med til hyggelige timer og samvær på banerne.

petanque@ebberup-if.dk
EIF Petanque

Jørgen Bolvig Hansen

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.oesterhaabs-auto.dk
http://www.fynskebank.dk
http://petanque.ebberup-if.dk
mailto:petanque%40ebberup-if.dk?subject=
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www.ebberupvognmandsforretning.dk

Vi kører også for dig

Tlf. 64 74 13 39

Østergade 89 - 5610 Assens | 6471 1875 | www.ugger.dk

Assens
Privat & Professionel

Motion skal der til selvom du er 60+
så længe det er i dit eget tempo

Kunne du tænke dig at få rørt dig samtidig med, at fællesskabet og hygge 
er i højsædet? Så er vi klar til at tage imod dig med åbne arme.

Hver tirsdag og fredag formiddag, mødes vi i EIF Fitness lokale i Ebberup 
Hallerne, men hvem er vi egentlig?

Vi er 30-40 ældre i alderen 60+, der hygger os sammen i fitness-lokalet to 
timer om ugen, mens vi bagefter tager tredje halvleg i cafeteriet. 

De gamle fitnesser Fitness

I Fitnesslokalet bliver både løftet vægte, gået på trapper, sjippet, løbet, 
hulahoppet og meget meget mere, men vigtigst af alt, er der plads til alle.

Vi er ikke blege for at vende verdenssituation på løbebåndet, eller give en 
hånd med, hvis nogen har brug for hjælp i foreningslivet. 

Det er super hyggeligt, og vi er åbne overfor nye, der kunne tænke sig at 
være en del af et unikt fællesskab.
Vi mødes i Fitness - tirsdag og fredag kl. 10, hvorefter vi bruger maskinerne 
i fitness, snakker, hygger eller spiller badminton i hallen frem til kl. 11.

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.ebberupvognmandsforretning.dk
http://www.flugger.dk
http://fitness.ebberup-if.dk
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A D M I N I S T R A T I O N      R E G N S K A B

Drejervænget 8 - 5610 Assens - mail@charlotte-kjaer.dk - Tlf. 6137 1849 - www.charlotte-kjaer.dk

REGNSKAB 
BOGFØRING
ADMINISTRATION
Til virksomheder og foreninger

6022 2353 | info@rsregnskab.dk | www.rsregnskab.dk
“Jeg forstår, at økonomi
ikke kun handler om tal”

Fakturering
Afstemning
Budget

Bogføring
Moms
Løn

Komplet erhvervsløsning 

Ebberup Fitness kører som vanligt på fuld drøn, og der bliver svedt og 
hygget hver dag, fra tidlig morgen til sen aften.

Vi er nu ved at forberede os på at hjælpe på Strøjer tegl, alle tirsdage i Juli, 
hvor vi hjælper med bl.a. parkering, billetsalg og meget mere - det glæder 
vi os til igen.

Vi er også ved at forberede vores årlige familie dag, mere 
her om senere.

David er hver dag i Fitness centeret og klar til at hjælpe 
dig - så har du problemer med et program, fysiske 
udfordringer, eller bare trænger til massage, så kontakt 
David.

God sommer til jer alle..

Fuld drøn på selvom det er sommer

fitness@ebberup-if.dk
EIF Fitness

Jacob Medici

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.cckonsulent.dk
http://www.rsregnskab.dk
mailto:fitness%40ebberup-if.dk?subject=
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7070 2131 | info@kjaers-lunch.dk | www.kjaerskokken.dk

Din dinner Transportable

Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

70 10 11 99 . www.ret-raad.dk/fyn

gymnastik.ebberup-if.dk

Læs mere om Ebberup Gymnastik forening, holdbeskrivelser, 
instruktører, kontingent, træningstider og startdatoer på:

15.45 - 16.30

16.30 - 17.30

16.00 - 17.15

16.30 - 17.30

16.30 - 18.00

17.15 - 18.45

16.30 - 17.3016.30 - 17.30

17.30 - 19.00

18.00 - 19.30

19.30 - 21.00

18.00 - 19.30

20.00 - 21.45

19.00 - 20.30

19.00 - 20.0019.00 - 20.00

16.30 - 17.30

Onsdag

Tirsdag

Torsdag

Onsdag

Onsdag

Torsdag

MandagMandag

Mandag

Onsdag

Onsdag

Tirsdag

Tirsdag

Torsdag

MandagMandag

Mandag

1 - 3 år

3 - 5 år

0. - 2. kl.

0. - 3. kl.

0. - 5. kl.

3. - 5. kl.

4. - 6. kl.4. - 6. kl.

6. - 10. kl.

7. - 10. kl. 

18 år+

18 år+

18 år+

18 år+

18 år+18 år+

18 år+

Forældre/Barn
Fuld gas/Puslinge
Spring 0-2 kl.
Rytme 0-3 kl.
Super Boys
Spring 3-5 kl.
Rytme 4-6 kl.Rytme 4-6 kl.
Spring 6-10 kl.
Rytme Piger
Seniorspring
HP’s Damer
Herreholdet
Evigt unge damer
Zumba Zumba 
Yoga

Sæson 2019/2020 hold

Ebberup Gymnastik forening

SæsonstartUge 36
Rytmepiger
Uge 34

Gymnastik er med til Byfest 2019
og holdplan sæson 19/20 er klar

Sommer og holdplan

Foråret er gået på held og vi nærmer os skolernes sommerferie.

Gymnastikafdelingen har ikke haft mange arrangementer oppe i foråret, 
blot et springhold for de ældre, men dette gøres der noget ved.

Om lørdagen til Ebberups årlige byfest vil der være ”spring for sjov for 
børn” og samt ”Zumba fest” tiltænkt alle aldre.

Derudover vil der om aftenen fra kl. 18 – 21, blive afholdt 
Slush Ice Diskotek for børn i aldersgruppen 0 – 6 klasse, 
inde i hal 2.

Alt imens ”de voksne” kan nyde det forhåbentlige gode 
vejr på plænen.

Vi håber at se Jer alle, til et brag af en fest :-)

gymnastik@ebberup-if.dk
EIF Gymnastik

Karina Hvid Larsen

Gymnas�k

gymnastik.ebberup-if.dkLæs mere om Familie Idræt på:

Badminton - Forhindringsbane - Håndbold - Leg - Soft tennis - Airtrack spring i springgrav
Spring på trampolin - Fodbold - Hullahop ringe - Stikbold - Dans - Bordtennis - Yoga - Hockey

pr. gang
50,- kr.for helefamilien

53 167

8/9
Søndag

18/8
Søndag

Ingen tilmelding nødvendig

Familie Idræt er 2 timers aktiviteter for forældre, bedsteforældre og børn i alle aldre, der har lyst til at
lave forskellige aktiviteter sammen og møde andre voksne og børn, uden tilrettelagt program.

Man bestemmer selv hvilken aktivitet man vil lave og der er ikke noget krav om at voksne skal deltage
i aktiviteterne, man kan sagtens sidde og se på, det vigtigste er fælles oplevelsen som familie.

Udvalgte søndage kl. 10.00 - 12.00 i Ebberup Hallerne

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.kjaerskoekken.dk
http://www.ret-raad.dk/om-ret-og-raad/kontorer/assens
http://gymnastik.ebberup-if.dk
mailto:gymnastik%40ebberup-if.dk?subject=
http://gymnastik.ebberup-if.dk
http://familie.ebberup-if.dk
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DU INVITERES TIL 
SJOV & 
UNDERHOLDNING 

DATO  
17. JUNI 2007 

KLOKKESLÆT  
19:00. 

STED  
BØGEVEJ 12. 

SU 
12 34 56 78 

DINE VÆRTER  
BO OG SANNE 
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http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
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DU INVITERES TIL 
SJOV & 
UNDERHOLDNING 

DATO  
17. JUNI 2007 

KLOKKESLÆT  
19:00. 

STED  
BØGEVEJ 12. 

SU 
12 34 56 78 

DINE VÆRTER  
BO OG SANNE 
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DU INVITERES TIL 
SJOV & 
UNDERHOLDNING 

DATO  
17. JUNI 2007 

KLOKKESLÆT  
19:00. 

STED  
BØGEVEJ 12. 

SU 
12 34 56 78 

DINE VÆRTER  
BO OG SANNE 
 

 

 

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
mailto:eif.forening%40gmail.com?subject=
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         DORTHE BLOM 
Alt inden for grafisk design og illustration
www.dortheblom.dk WWW.PERNILLEHEDE.COM

I løbet af sæsonen vil vi have fællestræninger, konditest samt være vært for 
Vinter Cup.

Karin Slyk og Helle Moltenow står for denne træningsform, som hjælper 
dig med en motionsform, der får pulsen op og styrker kroppen, uden at det 
belaster kroppen – rigtig godt for dig der gerne vil bevare formen selv om 
du ikke kan løbe, enten pga tidligere skader eller andre årsager.

Power-Walk

Frank Bager og Karl Duus står klar tirsdage og torsdage med programmer, 
der gør at du kan vedligeholde dit løb og hvis du ønsker det – udfordre det 
til at løbe hurtigere eller længere.

Løb

Mette Trapp står klar til hjælpe dig med at begynde at løbe med et program 
hvor man starter med at gå/løbe og langsomt bygger op til at kunne løbe 5 
km uden stop.

Begynderhold

Forårs/sommersæson er nu afsluttet, vi har en mindre ”pause” hvor der 
ikke er faste trænere på holdene – men vi mødes fortsat hver tirsdag og 
torsdag, og træner sammen.
Så bare mød op og hop på det hold du gerne vil træne med.

EIF Løb løber dog fortsat uden trænere
men er klar med ny sæsom efter ferien

Mindre sommerpause Løb

Ny sæson - starter 3. september 2019

Se om der ikke er et hold for dig - vi har masser af plads og det er bare 
sjovere og mere udfordrende at træne flere sammen – vi glæder os til at 
byde dig velkommen.
Husk at du er velkommen til at møde op 3 gange, og prøve om der ikke er 
et hold der passer.

Vi har følgende hold:

• Begynder løb Gå/løb - der træner efter fast program
• Løb Tirsdage med stop og øvelser undervejs, man kan  
  vælge om man vil med på 1, 2 eller 3 runder af 5 km,  
  kun den første runde er med øvelser
• Kun løb Torsdage – man kan vælge om man tager 1, 2 eller 3  
  runder af 5 km.
• Power walk

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.dortheblom.dk
http://www.pernillehede.com
http://lob.ebberup-if.dk
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Jans El-Teknik Aps
v/ Jan Ditlevsen
Gudøgyden 4
5631 Ebberup

• Landbrugsinstallation

• Husinstallation

• Hårde hvidevarer service

• Varmepumpe montage/service

• Renovering

• Reparation

• Installation

• Industriel maskininstallation

‘El med sikkerhed’
Mobil 3054 6213

jan@janselteknik.dk

www.janselteknik.dk

Jans El-Teknik Aps
Aut. El-installatør

Det er dejligt med den store opbakning til hinandens arrangementer, det er 
hyggelige aftner hvor alle får noget godt ud af træningen - og det er bare 
sjovere at være flere når man træner.

Ud over dette, har medlemmer deltaget i forskellige løb rundt omkring, lad 
os bl.a. nævne KAGELØB og ØLLØB.
Dette afspejler løb, hvor depoterne er fyldt med: jeps – kage og øl.

EIF Løb har deltaget i halv- og hel maraton i Glamsbjerg, for at fejre en 
af deres løberes maraton nr. 100 og vi har deltaget i Krengerupløbet, hvor 
årets overskud gik til BØRN, UNGE OG SORG.

Nørre Alle 55 - 5610 Assens - Telefon 6471 1678
info@gcauto.dk - www.gcauto.dk

Suzuki forhandler ¤ Mazda service ¤ Brugte biler ¤ Undervogns behandling ¤ Erhverv

EIF Løb har i løbet af sæsonen haft stor glæde af et samarbejde på tværs af 
vores klubber.
Power walk har et par gange været inviteret til arrangementer hos 
MultiMotion, hvor de har deltaget i et arrangement arrangeret af MMA og 
DGI. Inspirationsaften til Power Walk, med fællesspisning bagefter.

Ebberup har også været inviteret til et Power Walk arrangement – hvor der 
blev gået 10 km i højt tempo.
Vi inviterede Multimotion her i starten af juni til at deltage i en træningsaf-
ten og der mødte rigtig mange op fra Assens og deltog på de forskellige 
hold.

Fællestræninger med naboklubben – MultiMotion Assens

Vi deltog med et mindre ”hold” til årets Eventyrløb, vejret var desværre ikke 
med os i år. Det var nogenlunde under selve løbet, men det regnede og var 
køligt bagefter, så vi blev ikke hængende så længe denne gang.

Men hyggeligt, det var det, vi fulgtes derind herfra Ebberup, og havde fæl-
lesspisning efter løb, snakkede lidt, i læ under et halvtag og så smuttede vi 
hjem igen.
2020 planen er bedre vejr på dagen, så vi kan få en hyggelig dag med grill 
og hygge på pladsen noget mere af eftermiddagen.

Eventyrløbet

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.janselteknik.dk
http://www.gcauto.dk
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Rise Flemløse Sparekasse     Kirkebjergvej 13     Flemløse     5620 Glamsbjerg     Tlf. 6472 1658     www.sparekassen.dk

En landsdækkende organisation
der støtter børn og unge i sorg

Børn, Unge og Sorg

Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis 
psykologisk behandling til børn og 
unge under 28 år, der:

• lever med alvorligt fysisk syge forældre eller søskende, eller

• har mistet en forælder eller søskende efter alvorlig sygdom, selvmord  

 eller ulykke inden for de seneste år.

Træner og medlem af Ebberup Løbeklub, fra vores opstart i 2012 Karl Duus, 
hvis lille familie mistede ægtefælle og mor ved en tragisk ulykke for 6 år 
siden, deltager i cykelløbet ”Team Giv Håb”.

Holdet cykler Danmark rundt i uge 27 i år for, at samle penge ind til organi-
sationen.

Lørdag 6. juli besøger “Team Giv Håb” Ebberup
Fra kl. ca. 09:45 og en time frem – vil hele holdet på 200 cykelryttere + 75 
personer i følgebiler mm – have depot på parkeringspladsen foran Ebberup 
Hallerne.

Så mød gerne op og støt den gode sag, og byd Karl og 
hele holdet Velkommen til Ebberup.

Der kan gives sponsorat på Mobile Pay nummer:

Skriv gerne ”Karl Duus” i meddelelse.

78811

lob@ebberup-if.dk
EIF Løb

Gitte Christensen

Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742

Erhverv & privat
Alt i tømrer & snedkerarbejde

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.sparekassen.dk
mailto:lob%40ebberup-if.dk?subject=
https://sorgcenter.dk/vi-samler-ind/
http://www.evts.dk
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VELKOMMEN TIL EN VERDEN 
AF GRAFISKE MULIGHEDER

GRAFISK DESIGN · OFFSET-  & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION

Er du 60+ er der hele sommeren
mulighed for at spille Petanque og gåture

med afgang fra Ebberup Hallerne kl. 9.30 - vi kører ud i naturen og går ca. 
1 time.
Derefter drikker vi kaffe og hygger.

Vi skiftes til at tage kaffe/kage med - HUSK KOP

Alt dette er gratis.

Senior holder ikke ferie Senior

Gåture/stavgang hver tirsdag

Onsdag den 7. august
kl. 10.00

Der er afgang kl. 9.45,
fra Ebberup Hallerne.

Husk at medbringe madpakken!
eller bestil hos Bjarne i Ebberup Hallerne.

Der kan købes øl & vand.

Traditionen tro mødes vi til en hyggedag,
hvor man enten kan spille Minigolf eller Fodboldgolf.

Årets EIF Senior sommerudflugt

Rybergsvej 40 * 5631 Ebberup * 6474 1266 * 4029 4966 
www.bendtmadsen.dk

Mere end 100 års erfaring med det gode håndværk

Vinduer
Gulve
Glas & termoruder
..med mere

Tilbygning
Ombygning
Reparation
Døre

Sønderby v/Per Madsen

Tømrer- og snedkerfirma

Ebberupvej 13
5631 Ebberup
Tlf. 64 74 17 90
auto-huset@email.dk
www.autohuset-ebberup.dk

Nye biler - Brugte biler - Værksted

og støt EIF
Brug dit kort

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.deslers.dk
http://senior.ebberup-if.dk
https://ebberupifsenior.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=60
http://www.bendtmadsen.dk
http://www.autohuset-ebberup.dk
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3-retters middag
 Forret
 Serano skinke m/ Røræg, salat & Flütes
 Buffet
 Oksekød & Marineret kylling
 Stegte kartofler & flødekartofler
  Pasta-, Bønne- & Broccolisalat
 Dessert
 Kirsebærtrifli & kaffe
Assens Harmoniorkester

17.00

20.00
Hyggemusik

Søren Navntoft

Tilmelding og betaling, senest 1. september, enten på
MobilePay 603139 (skriv antal i noter) eller kontant til

Jytte Nielsen på 2496 9511 - Skolevej 9, Ebberup  / senior@ebberup-if.dk

Drikkevarer købes i hallen

Gratis
175,-
25,-

EIF Senior medlem
Ikke EIF Senior medlem
Koncert, kl. 20.00

Priser

EIF Senior vil gerne fejre sit 20 års Jubilæum - derfor er alle 60 år+
inviteret til en hyggelig aften - med 3 retters middag og levende musik

i Ebberup Hallerne

Onsdag 18. september 2019
Jubilæums invitation

EIF Senior20 års
Jubilæum

Yderligere information om Sommerudflugt,
20 års Jubilæum arrangement
og EIF Senior sommer aktiviteter hos

Jytte Nielsen tlf. 2496 9511
eller på vores hjemmeside

www.senior.ebberup-if.dk
senior@ebberup-if.dk

EIF Senior
Jytte Nielsen

Petanque hver onsdag

på Petanquebanerne kl. 14.00 - kom i god tid, da vi trækker numre til 
spilleplanen. Vi spiller 3 kampe med forskellige makkere.
Det varer ca. 2 timer. Petanquekugler kan lånes.

Pris for hele sommeren: 50,- kr for ikke-medlemmer af EIF petanque.

2276 3611 | info@redeko.dk  www.redeko.dk

Brochure | Hjemmeside | Produktblad | Visitkort | Folder | Annoncer 
Nyhedsbrev | Plakat | Banner | Mail | Skilte | Logo | PC hjælp | Design

Din markedsføringsafdeling - når der er brug for det

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
https://ebberupifsenior.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=61
http://senior.ebberup-if.dk
mailto:senior%40ebberup-if.dk?subject=
http://www.redeko.dk
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Fra alle Hyggelisterne skal der lyde en stor tak til Spar Ebberup,

Nye refleksveste

H y gge l i st erne

for sponsering af
nye flotte refleksveste

til vores cykelture,
mandage aften

kl. 19.00 – 21.00
med start fra parkeringspladsen

ved Ebberup Hallerne,

så vi er nemme at se,
når vi cykler i byen

og ud på landevejene.

Venlig hilsen

Alle Hyggelisterne

Dækskifte
Pladearbejde
Fejludlæsning
Aircon service
Klargøring til syn
Person- & varebiler
Rep. af alle bilmærkerRep. af alle bilmærker
Service indenfor garantiPrinsevej 1 - 5631 Ebberup

Tlf.: 4024 0433

Vestfyns Ford træf 2019
Ford Klub Danmark vender atter tilbage efter et super dejligt træf sidste 
år ved Ebberup Hallen. Klubben fik en god start på et nybygget træf hvor 
Ebberup er blevet en god samarbejdes partner.

Ebberup Hallens Cafeteria/Bjarne står for mad og drikkelse, samt god 
service med div/ Leif, Støtteforeningen sætter telt op og Borgerforeningen 
sætter flag op i byen. Lokalrådet vil i år være vært ved LØRDAGS-BAR. 
Mere info kommer ud på facebook.

Ford Klub Danmark er en bilklub for alle som enten har en Ford eller bare er 
vild med Ford-biler. Klubben har biler fra da farfar var barn og til de sidste 
nye modeller.
Der er gratis adgang uden bil og vil du gerne støtte klubben og vise 
din bil frem, så koster det 50 kr for bilen. Man kan overnatte i telt eller 
campingvogn (Campingvogn + 50 kr for hele weekenden)

Fredag 9. august, kl 15 starter træffet op og kl. ca. 19 vil grillen være 
tændt. Der kan købes drikkelse på pladsen.

Lørdag 10. august, kl ca 08 morgenmad i teltet og er træffet i gang. Der 
vil være rullefelt hvor man kan få målt hesterkræfter på sin bil, samt div 
udstillinger af biler, udstyr og der kan købes mad og drikkelse på pladsen.
Lørdag aften serveres der helstegt pattegris og Lokalrådet åbner LØRDAGS-
Baren kl. 16.00 - 01.00.

Ford Klub Danmark takker af søndag efter morgenmaden og der ryddes op, 
hilses af for Vestfyns Træf 2019 og mon ikke at det bliver til et på GENSYN 
EBBERUP i 2020.

Spørgsmål, så ring eller send en sms til Karsten Larsen. 24243450

Uni,- Rende,-

& minigraver udlejes.

Alt indenfor jord og beton, kloak
og murerarbejde udføres.

V/ Marlene Larsen | Ebberupvej 75 | 5631 Ebberup | Tlf. 6474 1182

Se vores mange gode tilbud og 
Gulpr!s varer i ugens tilbudsavis

www.spar.dk

Åbent
Mandag - Søndag
08.00 - 21.00 (Bager fra 07.00)

EBBERUP+OMEGN

Ebberup Lokalråd

facebook.com/ebberupogomegn www.ebberup.dk

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.vilsmark-autoservice.dk/
http://www.hp-murerfirma.dk
http://www.spar.dk
https://www.facebook.com/ebberupogomegn/


3534Idrætsliv www.ebberup-if.dk

Ebberup Idrætsforening

Idrætsliv
redaktion@ebberup-if.dkRedaktør : Morten Augustsen 2425 0172

EIF Støtteforening
eif.forening@gmail.comFormand : Preben Madsen 2174 8536

EIF Senior
senior@ebberup-if.dkFormand : Jytte Nielsen 2496 9511

EIF Petanque
petanque@ebberup-if.dkFormand : Jørgen B Hansen 5155 3723

EIF Løb
lob@ebberup-if.dkFormand : Gitte Christensen 2498 1000

EIF Gymnastik
gymnastik@ebberup-if.dkFormand : Karina Hvid Larsen 6128 5631

EIF Fitness
fitness@ebberup-if.dkFormand : Jacob Medici 2422 3710

EIF Bold
bold@ebberup-if.dkFormand : Rebekka Skøtt 6022 2353

Uffe Pedersen 2237 9007

Suppleant

uffe30@live.dk

Morten Augustsen 2425 0172

Sekretær

web@ebberup-if.dk

Jacob Medici 2422 3710

Hovedkasserer

kasse@ebberup-if.dk

Annette S Jensen 2482 8744

Hovedformand

eif@ebberup-if.dk
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Tlf.: 21 30 80 27 | info@bodrive.dk

v/ Bo G. Jørgensen
Bodrive Køreskole

..med mere

Østergade 34,1 | 5610 Assens | Tlf.: 6471 2466

Vi støtter lokalsporten

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
mailto:redaktion%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:eif.forening%40gmail.com?subject=
mailto:senior%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:petanque%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:lob%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:gymnastik%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:fitness%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:bold%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:uffe30%40live.dk?subject=
mailto:web%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:kasse%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:eif%40ebberup-if.dk?subject=
http://www.bodrive.dk
http://www.tandlaegerne-ostergade.dk


Deadline for indlæg til næste Idrætsliv er:

Foreningsbladet Idrætsliv, udgives 6 gange 
årligt af EIF i et oplag på 700 og omdeles 
i Ebberup og Sønderby, Ebberup Hallerne 
samt til butikker i Ebberup og Assens.

Læs mere om Idrætsliv, se datoer for årets 
udgivelser og læs de digitale udgaver på:

Idrætsliv

il.ebberup-if.dk

Indlæg og eventuel billeder bedes sendt til: redaktion@ebberup-if.dk

Idrætsliv
udkommer næste gang

28. juli 2019

Støtte

EIF

Bold

Støtte

Gymnastik

Støtte

BoldBold

EIF

Gymnastik

Bold

Vinterfest

Generalforsamling

Ebberup Loppemarked

Fastelavnsfest

Forårsopvisning

Byfest

Ebberup LoppemarkedEbberup Loppemarked

Go’Nat Idræt

Halloween SlushIce

Fyrværkeri salg

2. februar

22. februar

2. - 3. marts

10. marts

23. marts

1. - 3. august

26. - 27. oktober26. - 27. oktober

28. september

1. november

27. - 31. december

EIF event kalender 2019

www.ebberup-if.dk

Der tages forbehold for ændringer i arrangementer samt datoer.
Følg med på hjemmesiden eller Facebook, og læs mere om

de enkelte arrangementer og få aktuel information.

11. august 2019

http://il.ebberup-if.dk
http://il.ebberup-if.dk
mailto:redaktion%40ebberup-if.dk?subject=
http://www.ebberup-if.dk

