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Nyt fra

Hovedformanden
Fuld gang i EIF

Så er der igen fuld gang i alle sportsgrene i EIF. Ferien er overstået og vi
er godt på vej ind i efteråret. Og her er ingen undskyldning for at komme i
gang med at bevæge sig hvis ikke man allerede er i gang.
Der bydes på så mange muligheder for bevægelse - sport – motion og en
masse hyggelige folk at træne sammen med.
Som et af de sidste tiltag er der nu en stolelift til fitnesslokalet, det skulle
kunne give endnu flere mulighed for at træne og bevæge sig.
Med muligheden for at prøve et par gang, ganske gratis, for at se om denne
sportsgren er interessant for dig, ja så kan der næsten ikke findes nogen
undskyldninger for at komme op af sofaen og op i hallen.
Her bliver man budt velkommen og taget godt imod uanset hvor man stiller
op. Jeg håber at alle jer som dyrker sport i EIF vil tænke over hvor stort et
stykke arbejde alle vores uundværlige ildsjæle gør.
En stor flok skønne mennesker arbejder med bestyrelsesarbejde – træning
– planlægning – nytænkning og med meget stor indsats gør de det så fedt
at være en del af EIF. Husk på at de alle gør det ganske frivilligt, bruger en
masse fritid på at gøre det fedt for os andre at dyrke sport.
SÅ GIV DEM NU ET SKULDERKLAP – FORTÆL DEM
AT DE ER FANTASTISKE OG FULDSTÆNDIG UUNDVÆRLIGE
De fortjener det alle ”mand”, og indimellem er vi danskere jo lidt bedre til at
brokke os, end til at huske at sige TAK FOR DIN INDSATS.
Det skal jo så også siges, at der er en del som er gode til at sige tak og
påskønne indsatsen. Men det skader på ingen måde med lidt mere anerkendelse. De fortjener det i den grad.

Den mørke tid kommer nu
I den forbindelse vil jeg minde om at man husker de gule veste, lys og
andet der kan øge sikkerheden.
Det gælder jo ikke kun for vores hyggelister, løbere og powerwalkere, men
os alle sammen i det hele taget. Det er ikke det helt store besvær, at klæde
sig så man kan ses, men meget ubehageligt hvis ikke man kan ses og bliver
kørt ned.
Måske er det ens egen skyld men heller ikke særlig sjovt at være den bilist
som påkører en. Så det ville være fint med lidt omtanke og handling i den
retning.
I øvrigt fint at skolevej er blevet sikret lidt bedre, så alle elever kan komme
sikkert i skole også på cykel eller gående.
Her kunne man måske også forsigtigt foreslå nogen forældre, at hvis nu
man kører hjemmefra en anelse tidligere, ja så behøver man ikke parkere
langs fortorvet, hvor der jo er standsning og parkering forbudt, for at læsse
sit barn af.
Det er ikke særlig godt for de børn der kommer cyklende til skole og skal
finde ud af at komme uden om ulovligt parkerede biler.
Assens

Tlf. 64715646 | www.boegskov-vvs.dk
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Privat & Professionel

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

3

Loppemarked - SupportEl - OK Benzin
Er du med på EIF ordningen til SupportEl fra EnergiFyn
og benzinkort fra OK Benzin?

Hvis ikke du er på EIF’s gode ordning med SupportEl fra Energi Fyn og
benzinkort fra OK Benzin.
Så er du meget velkommen til at kigge forbi lørdag den 26. oktober til
Loppemarkedet.
Her er god mulighed for at lave begge aftaler. Det vil vi
være meget taknemmelige for i EIF, det giver rigtig gode
penge til hjælp til alle vores aktiviteter.
Så tag gerne naboen, familien, kollegaer og vennerne
med, så kan der både støttes og lave gode fund til
efterårets Loppemarked.

Annette Søby Jensen
EIF Hovedformand
eif@ebberup-if.dk

Komplet erhvervsløsning
Fakturering
Afstemning
Budget

Bogføring
Moms
Løn

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

Rise Flemløse Sparekasse Kirkebjergvej 13 Flemløse 5620 Glamsbjerg Tlf. 6472 1658 www.sparekassen.dk
www.ebberup-if.dk
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Bold

Håndbold efterårssæsonen er i fuld gang
og der er altid plads til flere spillere
Så er både fodbold og håndbold i EIF Bold godt i gang igen.
Vores U8 håndbold snart skal ud og spille deres første stævne – det bliver
uden tvivl en god dag.

Ebberup Loppemarked

2019

160 stande fordelt på 2 haller i Ebberup Hallerne

Lørdag & Søndag

26. - 27. oktober
Klar til at gå på opdagelse?
og gøre flere gode fund

u
Børn

Åbent kl. 10.00 - 16.00

Ent
20,- ré
kr.

nd
ti
er 1
2 år - gra

s

Første håndbold stævne

Ebberup Loppemarked
Arrangør

Ledige stande i 2 dage for 200,- kr.

EIF Bold

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

På holdet går vi op i, at det er vigtigt man kan spille sammen med sine
holdkammerater, og hvor holdånd er vigtigt. Vi leger en stor af håndbolden
ind i ungerne igennem forskellige træningsstationer.
Og så spiller vi selvfølgelig også en masse sjov håndbold.

Hold din fest i

Ebberup Hallerne

Det er for 0. - 3. klasse, og selv om sæsonen er startet kan man sagtens nå
at starte til træning. Vi kan faktisk aldrig blive for mange på holdet.

Vi har den gode mad og festlokalet

Vi er heldigvis flere på holdet, end der er på billedet.

Privat & Erhverv

Mandag

Lukket

Tirsdag

9-17

Nu
også med
rengørin
g

Onsdag

9-17

Dame & Herreklip

www.fl-rene.dk

Torsdag

9-19

Fredag

9-17
Pensionist rabat Lørdag

4082 9240 | info@fl-rene.dk
Idrætsliv

Det eneste du skal sørge for er at invitere dine gæster

Åbningstider

salonpetitebberup@gmail.com
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åben efter aftale

Dagens ret
Mandag - torsdag

60,0

0 kr

Børn
35,0
0 kr

Ring 2374 2878 eller mad@ebberuphallerne.dk
Læs mere på www.ebberuphallerne.dk
www.ebberup-if.dk
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fra
450 kr
pr. kuvert

Forrygende fodbold sæson

Indendørsfodbold

Mange timers træning og kampe på græs afløses
efter efterårsferien af indendørsfodbold

Træningstider for sæson 2019/2020
med start i uge 43 i Ebberup Hallerne & Haarby Hallen

Fodbold går i løbet af den næste måneds tid fra udendørs til indendørs, og
holdene har haft en forrygende udendørs efterårssæson.

U5-U7 mix
U8 mix
U9-U10 drenge
U11 drenge
U13 drenge

Fredag

15.30 - 16.30

Ebberup Hallerne

Hal 2

Claus Carlsen

Fredag

15.30 - 16.30

Hal 1

Mathias Holst/Anders Pedersen

Onsdag

16.30 - 17.30

Hal 1

Dan Hansen/Ole Jacobsen

Torsdag

16.15 - 17.45

Hal 1

Simon Rasmussen

Fredag

16.30 - 18.00

Hal 1

Jesper Bjørnskov/Torben Hansen

Ebberup Hallerne
Ebberup Hallerne
Ebberup Hallerne
Haarby hallen		

FEH U15 Piger – ikke klar endnu, men snarest muligt bliver dette meldt ud
på hjemmeside og sociale medier.

VELKOMMEN TIL EN VERDEN
AF GRAFISKE MULIGHEDER
Hvor end ikke dårligt vejr, og silende regn kan stoppe de mindste og deres
debuterende Træner Claus Carlsen, der den 29. september var til stævne i
Morud.

GRAFISK DESIGN · OFFSET- & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION

Bliv annoncør i Idrætsliv
Idræts- & kultur foreningsblad i farver
6 årlige udgivelser
Omdeles til over 600 hustande
Tilgængelig i butikker i Assens og Ebberup
Online version på www.ebberup-if.dk
Gratis opsætning af annonce i farver

Annonc
e
fra 750,- r
kr.
pr. år

Tegn en annonce på: redaktion@ebberup-if.dk eller 2425 0172

Idrætsliv
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Plads til alle
Uanset hvilken alder, højde, køn
- spiller, træner eller frivillig
I Ebberup Boldafdeling er det vigtigt, at vi har plads til alle, uanset erfaring,
højde, drøjde eller alder.
Derfor forsøger vi så vidt det er muligt at tilpasse holdene så alle for noget
ud af det. Men det er en hårfin grænse, hvor det af og til kan være svært at
forene alles ønsker.

Vi reparerer
ALLE bilmærker i
ALLE størrelser og i
ALLE prisklasser

Men når jeg af og til tænker på de dygtige trænere vi har, og hvor mange
kræfter og energi de ligger i deres træning af vores børn og unge her i
området, så synes jeg de gør et kæmpe stykke arbejde i, at få alle ender til
at nå sammen. Det synes jeg er sejt.
Der er intet hold uden spillere, men der er i sandhed heller ikke noget hold,
hvis der ikke er en engageret og målrettet træner, der formår at skabe et
fællesskab hvad enten det er omkring fodbold eller håndbold.

Der er også plads og brug for dig
Selvom der er nok i nogens øjne, er lidt længe til Generalforsamlingen, så
søger Boldafdelingen allerede nu nye medlemmer til bestyrelsen.

Aut. Isuzu forhandler

Det er et stort ønske, at få flere med i kampen om at få håndbolden tilbage
til Ebberup, og det skal der bruges nogle kræfter på.

Scan og
se vores
film

Så det kunne være så godt at få nogle flere med, der er indstillet på at
arbejde for at få løftet denne opgave. Vi kan jo allerede nu starte så småt.
Så derfor kunne man allerede nu mede sig på banen og
stille og roligt gå ind i bestyrelsesarbejdet.

Loppemarked
Husk at der er Loppemarked i Ebberup Hallerne sidste
weekend i oktober.
Vi glæder os til at slå dørene op til en masse stande,
der byder på alverdens ting og sager, og hvor man med
garanti kan gøre en god handel.

Rebekka Skøtt
EIF Bold
bold@ebberup-if.dk

Dækskifte
Pladearbejde
Fejludlæsning
Aircon service
Klargøring til syn
Person- & varebiler
Rep. af alle bilmærker
Service indenfor garanti

Tlf.: 4024 0433
Prinsevej 1 - 5631 Ebberup

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

Østerhaabs Auto - så du bedre kørende
www.ebberup-if.dk
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Udvikling & Stolelift

Fitness

Ebberup Fitness samarbejder med Skolen
og arbejder med udvikling af sine hold
Igen i år har Ebberup Fitness valgt, at skolen kan låne vores lokaler til
træning, det forgår tirsdage i tidsrummet fra 13.40 – 15.10.
Det er et super samarbejde hvor skolen selv stiller instruktør til rådighed,
og de unge mennesker for noget god motion, og flere af dem er bliver
medlem.

Ny Spinning vinterplan
Spinning arbejder på at lave en vinterplan, så der ligger
faste hold hver uge, dertil kommer de events som vi
plejer at lave.

Ny stolelift til Fitness centret
Fitness har også fået en stolelift, så folk der har svært ved vores trapper
kan komme ovenpå. Har man brug for at benytte liften, henvender man sig
til Centerleder Leif Rasmussen og får en nøgle.

Du kan læse mere om vinterplan og øvrige events, når de
er klar på vores Facebook gruppe.

Jacob Medici

www.facebook.com/groups/ebberupfitness/

EIF Fitness
fitness@ebberup-if.dk

REGNSKAB
BOGFØRING
ADMINISTRATION
Til virksomheder og foreninger

Det er Annette Søby der har skaffet midler til liften, som er støttet af DGI.

Teen Fitness udvikler
Teen Fitness arbejder vi hele tiden på at videreudvikle. Bl.a. arbejder vi
på at lave en fælles træningsdag med en instruktør fra DGI og vores egne
instruktører.
Til dette lørdags arrangement vil vi invitere alle de unge mennesker til en
fælles træningsdag i ca. 4 timer.
Her vil vi også vil få lidt sund mad og snakke om det, ud over en
spændende træning med nye øvelser.

Idrætsliv
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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

www.ebberup-if.dk
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Alle hold på gulvet

Gymnas�k

Sæson 2019/20 er for alvor igang
med flere nye hold og instruktører
Sæsonen er nu skudt for alvor i gang, og Gymnastikafdelingen har i år flere
hold på skemaet.
Som noget nyt har vi i år fået to rytmehold og to springhold for de små
årgange, som ellers tidligere har været ét spring/rytme hold.
Derudover har vi i år fået Yoga og Zumba fast på programmet.
Allerede nu, er der stor tilslutning til både børne- og voksenhold. Vi håber
dog alligevel at se endnu flere ansigter de næste par uger.
Ellers så ser vi bare frem til nogle gode måneder i gymnastikkens tegn som
sædvanligvis afsluttes med forårsopvisning i marts måned.

Rytme 0. - 3. kl.
I denne sæson har vi oprettet et nyt rytmehold, med 20 skønne piger fra
0. - 3. klasse. Den store tilslutning må betyde, at der her var et behov, som
vi heldigvis kunne dække.
Pigerne træner i Ebberup Skolens gymnastiksal og der er hver gang fuld
fart over feltet med både lege, rytmer, danse, grin og hygge. De får sved på
panden hver gang og de er godt i gang med at finde glæden ved at bevæge
sig sammen.
Bamserne er med hver gang. De betaler dog ikke kontingent, men de er
gode at lege med, bruge som publikum eller trøste sig ved, hvis man har
brug for det.
Vi ser frem til at følge pigerne gennem sæsonen.

Zumba hold
Hver mandag aften fylder vi Hal 2 med masser af smil, glæde, højt humør
og sved på panden. Det hele bliver bundet sammen af skønt musik og
krydret med lækre moves.
Kort sagt: Zumba er igen på holdplanen i Ebberup. Energiniveauet er højt,
og her er plads til alle.
Det handler ikke så meget om, hvor vidt man kan eller har prøvet det før.
Det handler om den følelse vi har i kroppen, når timen er slut. Så er energi
depoterne igen fyldt op til endnu en travl uge.
Har du lyst til at være med? Der er stadig plads på holdet.

Idrætsliv
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Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

Din dinner Transportable

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

7070 2131 | info@kjaers-lunch.dk | www.kjaerskokken.dk

www.ebberup-if.dk
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Udvalgte søndage kl. 10.00 - 12.00 i Ebberup Hallerne
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.

Søndag

Søndag

13/10

Igen i år inviterede Gymnastikafdelingen byens børn til Slushice - party. Vi
forsøgte som noget nyt, at lægge det i forbindelse med byfesten så børnene
kunne feste i hallen, samtidig med at mor og far festede i teltet.
Tilslutningen til arrangementet var desværre ikke ligeså stor som tidligere,
men dem der deltog gav den gas under både stopdans, limbo og på
hoppeborgen. Selv mødrene havde svært ved at holde sig
fra dansegulvet når de hørte et 80’er hit.
Vi havde også allieret os med nogle større drenge der
hjalp til med rengøring osv. Det var en stor hjælp og
dejligt at de byder sig til som frivillige.
Vi ser nu frem til næste arrangement som er Halloweenfesten den 1. november 2019 i Ebberup Hallerne.

Karina Hvid Larsen
EIF Gymnastik
gymnastik@ebberup-if.dk

12/1

Ingen tilmelding nødvendig

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

Læs mere om Familie Idræt på: gymnastik.ebberup-if.dk

DORTHE BLOM

16
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www.ebberup-if.dk
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Tak fordi du støtter
Ebberup IF

WWW.PERNILLEHEDE.COM

www.dortheblom.dk

pr. ga

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

Alt inden for grafisk design og illustration

Idrætsliv
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Søndag

Søndag

Sommer SlushIce diskotek

Søndag

8/12

Udendørs klubmesterskab

Petanque

Udendørssæsonen afsluttes med
klubmesterskab og fællesspisning
Vi stopper med at spille udendørs lørdag den 19. oktober 2019, hvor vi
afholder udendørs klubmesterskab og rundespil.
Dagen sluttes med fællesspisning.
Det er kun medlemmer ad Petanqueafdelingen, der kan deltage i mesterskabet. Man må gerne tilmelde en pårørende til fællesspisningen.
Der er udsendt indbydelse.

Indendørs Petanque

Mandag den 21. oktober begynder vi at spille indendørs med vores
læderkugler - Leif bliver nok sur, hvis vi spiller med jernkuglerne på hans
fine halgulv.
Vi spiller fra kl. 10.00 til kl. 12.00, der skal erlægges kr. 20,- pr. gang til
dækning af halleje.

Petanque aktiviteter efterår og forår
RETTELSE
I Idrætsliv fra August 2019, har der sneget sig en fejl ind.
Fredag spilles fra kl. 10.00 til kl. 12.00.
Det er rigtigt at vort kontingent kun koster 250,- kr. om året,
men når der spilles indendørs,
skal der erlægges kr. 20,- pr. gang til dækning af hallejen.

Indendørs petanque

fra 21. oktober

Indendørs klubmesterskab

27. marts 2020

Juleafslutning

30. november 2019

Medlemsmødet

13. februar 2020

Mandage 10.00-12.00
Lørdag 15.00

Der kan forekomme ændringer i programmet, i forbindelse med DGI’s
aktiviteter.
2276 3611 | info@redeko.dk www.redeko.dk

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.

Idrætsliv
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Din markedsføringsafdeling - når der er brug for det
Brochure | Hjemmeside | Produktblad | Visitkort | Folder | Annoncer
Nyhedsbrev | Plakat | Banner | Mail | Skilte | Logo | PC hjælp | Design
www.ebberup-if.dk
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Dialog og konstruktive løsninger
En stor tak til Karsten
fra Ebberup Lokalråd
Efter indlæg på facebook, omkring uheldig brug af Petanque’s faciliteter ved
Klubhuset, måtte Ragnhild stå for skud for mange mere eller mindre pæne
svar.
Hun blev også kontaktet af Karsten, der tilkendegav, at han havde kontakt
med nogle af de unge gennem Lokalrådet.
Karsten ville sørge for, at de unge kom til at rette op på det ødelagte.

Vi hylder de
originale sportsfolk!

...også dem, der aldrig kom på landsholdet

Som sagt så gjort og lørdag den 24. august 2019 om eftermiddagen, mødte
en lille gruppe af de unge op med værktøj og materialer.
EIF Petanque havde sørget for pølser til de unge.
Der blev gået til den med både pølserne, arbejdet og den
ødelagte plastikbeklædning blev udskiftet og erstattet
med nye plader.
Jørgen Bolvig Hansen

Godt stykke arbejde.

Idrætsliv

Jolly. En ægte dansk original

EIF Petanque
petanque@ebberup-if.dk
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Ebberup Lokalråd
EBBERUP+OMEGN

Fred til Lands

Torsdag den 3. oktober var vi så heldige, der blev holdt Gallapremiere I
Ebberup Hallen, på filmen “Fred Til Lands” som er optaget her og omkring
Ebberup.

Vi kører også for dig

Det har været kæmpe stort for hele Ebberup at deltage i, både som
statister håndværkere eller bare som almindelig borger der har fuldt
optagelserne.
Det var et stort angement at holde i Hallen, men med stor hjælp fra alle de
frivillige som igen hjalp gik det kanon godt, kæmpe tak til alle jer.
Også fra Film Fyns side har der været stor ros til Ebberup, både for jer der
var en del af filmen, på den ene eller anden måde, men også for alle de
frivillige der har hjulpet.
Film Fyn har også lagt billet ind, hvis de skulle komme til at skulle bruge os
igen her i Ebberup, og vi har sagt vi er helt klar.
Så husk at nyd afsnittene som kommer søndage aftener på DR.
Mange tak til jer alle.
Fra Lokalrådet

Tlf. 64 74 13 39

facebook.com/ebberupogomegn

Idrætsliv
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www.ebberup.dk

www.ebberupvognmandsforretning.dk
www.ebberup-if.dk
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Bliv en del af EIF Løb

Løb

Som medlem af EIF løb kan du bl.a.
vælge aktivitet fra gang til gang
Dette får du som medlem af Ebberup Løbeklub. Vi træner fast hver tirsdag
og torsdag med start fra Ebberup Hallernes P-plads kl 18.30.
Vi har ”sæson start” 1. tirsdag i marts og 1. tirsdag i september, men vi
træner faktisk året rundt og vejret er meget sjældent årsag til at vi ikke
kommer afsted fra hallen.
”Sæsonstart” er primært fordi Nybegynder løb, løber efter et program, der
bygger langsomt op fra at løbe 1 minut ad gangen og gå 2 minutter til at
kunne løbe i 25 minutter uden pause. Dette hold starter efter program i
marts og i september.

Sæsonstart og afslutning
Men når vi siger ”sæson” start, så har vi – vigtigst af alt, ”Sæsonafslutning”. Årets sæsonafslutning var i juni i det skønneste vejr, hvor vi efter
træning mødtes og spiste sammen, og ønskede hinanden god sommer, en
super hyggelig aften.
Vi vil gerne takke Dorte og Claus for husly og Claus for at sørge for at der
var varme pølser og brød, da vi kom retur efter træning, skønt at vi havde
denne mulighed for at sidde ude i den aflukkede hyggelige gård i Sønderby.

De øvrige hold er PowerWalk og Løb, min. 5 km uden pause, disse hold
træner hele året, dog i vintermånederne og sommermånederne uden
trænere – hvor vi mødes ved hallen og ruten aftales på dagen.

Sæsonstart i september, startede med at vi havde lånt en vægt hos
SlankmedFrank.dk fra Assens Bowling Center.
Vægten måler bl.a. kropsalder og vi havde derfor et lille event, hvor alle
der ønskede det kunne få målt deres kropsalder inden vi startede aftenens
træning.
Dette vil vi så følge op på ved ”sæsonafslutningen”, hvor vi kan
sammenligne resultaterne på kropsaldermålingen.
Vi vil gerne takke Frank for denne mulighed for at have en anderledes form
for måling af effekten af fast træning.

Ebberup Blikkenslagerforretning

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

Tom Larsen
6474 1816 - 2091 8816

Idrætsliv

24

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

www.ebberup-if.dk

25

Bryggeriet og Pulsløbet
To tirsdage i år, har vi ikke haft træning fra hallens P-plads. Den ene var
i august, hvor vi i stedet var 19 mand, der arbejdede på Bryggeriet og
dermed tjente nogen penge til klubkassen.
En stor tak til alle de frivillige, der med smil på læben og godt humør, gav
den gas denne aften, så dejligt at der kunne møde så mange op med så
kort varsel, det var en super hyggelig aften.

Næste større begivenhed i Løbeklubben er, når vi er vært for den 2.
Vinter-Cup etape. Vinter Cup er 6 løb hen over efterår/vinter der arrangeres
på skift hos løbeklubber i Assens Kommune.
Der afholdes i Assens, Kerte, Glamsbjerg, Vissenbjerg, Aarup og hos os i
Ebberup. I Ebberup afholdes det søndag 3. november 2019, med start kl
10.00 fra Ebberup Hallerne.
Der er en 5 km rute og en 10 km rute, og efter løbet går vi i cafeteriet, hvor
Bjarne har sørget for en gang varm suppe.
Der er ca. 100 deltagere til disse løb.
Den anden tirsdag var i september, her deltog 25 medlemmer i Pulsløbet fra
Assens Arena.
Deltagelse i Pulsløbet er gratis, der var en 5 km rute og en 3,5 km rute, til
løbere og PowerWalkere.
Efter løbet spiste vi sammen i Arenaen, og der blev hygget og snakket hen
over bordet.

I år har vi været så heldige at få sponsoreret et flot flot MÅL banner af
Dorthe Blom, fra Grafisk Design og Illustration, vi vil gerne takke for det
flotte MÅL banner, hvor Ebberup Løbeklubs logo lyser flot op, i vores rød/
hvide klub farver.

Bliv en del af fællesskabet
Har du tid og lyst til at træne tirsdage og torsdage 18.30,
i fællesskab med et hold altid positive og glade løbere og
Power-walkere, så mød op og se om der ikke er et hold
for dig, du er altid velkomme til 3 prøve-træninger inden
indmelding.
HUSK HUSK HUSK, nu er det mørkt morgen og aften, så
når du bevæger dig udenfor, om du løber eller går – så
tag en refleksvest på op bliv set.

Gitte Christensen
EIF Løb
lob@ebberup-if.dk

Alt i tømrer & snedkerarbejde
Erhverv & privat

Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742

Idrætsliv
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Jubilæumsfest

Senior

20 års jubilæum blev fejret i Ebberup Hallerne
med bl.a. musik fra Assens Harmoniorkestor
Onsdag den 18. september 2019, fejrede EIF Senior idræt sit 20 års
jubilæum i Ebberup Hallerne.
Formand Jytte Nielsen bød velkommen til ca. 80 gæster og fortalte, at
Birthe Reimer for 20 år siden startede senioridræt i Ebberup, med en badmintonbane i den ene ende af hallen, gymnastik i den anden ende og der
var også lige plads til et bobspil.
Så de der ikke var til badminton eller gymnastik, også kunne være med.
I dag har badminton en hal for sig selv, der er 3 - 4 bobspil i gang og en
stor flok gymnaster.
Birthe var med til festen, hun fik overrakt blomster og en stor tak for sit
initiativ og sit store arbejde gennem mange år.
Alle hyggede sig med en 3 retters middag og hyggemusik leveret af Søren
Navntoft.
Aftenen bød til sidst på 1 times koncert af Assens Harmoniorkester.
Det var en rigtig god jubilæumsfest, nu glæder vi os 25 års jubilæum.

Indendørsaktiviteter er i fuld gang
Senioridræt har startet den nye sæson, med en vellykket jubilæumsfest for
alle 60 år+.
Tak til alle der var med til at gøre det til en god aften: deltagerne, gymnastikpigerne, Søren Navntoft og ikke mindst Assens Harmoniorkester.
Om det er Jubilæumsfesten der har gjort det eller ej, så har vi fået flere nye
medlemmer og det må siges at være en dejlig udvikling, men der er stadig
plads til endnu flere.
Tømrer- og snedkerfirma

Sønderby v/Per Madsen

Tilbygning
Ombygning
Reparation
Døre

Vinduer
Gulve
Glas & termoruder
..med mere

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

Mere end 100 års erfaring med det gode håndværk
Rybergsvej 40 * 5631 Ebberup * 6474 1266 * 4029 4966
www.bendtmadsen.dk

Idrætsliv
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Brug dit kort
og støt EIF

Indendørstræning

EBBERUP RIDEKLUB

EIF Senior træner hver onsdag som følgende:

kl. 14.00

Kaffebord og sang

i cafeteriet

kl. 14.45-15.45

Gymnastik

i Hal 2

kl. 14.45-15.45

Bob

i Hal 2

kl. 14.30-16.00

Badminton

i Hal 1

Især vores mandlige gymnast, kunne godt bruge nogle flere til at bakke sig
op.

21.-22. D-Stævne
& Klubmesterskaber i dressur

Oktober
6.

E-Stævne
& Klubmesterskab i spring & dressur

14.-16. Ridelejr
December

Er der nogen friske modne mænd der mon tør?
Man kan prøve 2 gange, inden man melder sig ind i EIF
Senior.

7.
20.

Kontingent for hele sæsonen er kun 250,- kr.
Jytte Nielsen
EIF Senior
senior@ebberup-if.dk

Håber vi ses!

Aktivitetskalender 2019
September

Støtteforening
Ebberup Idrætsforening
afholder

Generalforsamling

E-Stævne - med klubber udefra
Juleafslutning - kun for medlemmer
Der tages forbehold for ændringer

www.ebberup-rideklub.dk

Jans El-Teknik Aps
Aut. El-installatør

‘El med sikkerhed’
Mobil 3054 6213
jan@janselteknik.dk
www.janselteknik.dk

Torsdag 28. november 2019

• Renovering

• Landbrugsinstallation

• Reparation

• Husinstallation

kl. 19.30

• Installation

• Hårde hvidevarer service

• Industriel maskininstallation

• Varmepumpe montage/service

i Ebberup Hallernes Cafeteria
Eventuelle forslag skal være indgivet senest
18. november 2019 på eif.forening@gmail.com

Idrætsliv
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Jans El-Teknik Aps
v/ Jan Ditlevsen
Gudøgyden 4
5631 Ebberup
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Ebberup

Borgerforeningen

Ebberup Lokalråd

Så er det snart jul

EB-Lab starter igen

Juletræet i Ebberup tændes
fredag 29. november 2019

Torsdag den 24. oktober starter EB-Lab igen
med Håndværk & Design workshop

EBBERUP+OMEGN

Fredag den 29. november 2019 inviteres alle børn og voksne, i Ebberup og
omegn, til Juletræs tænding kl. 16.30.

EB-Lab starter igen den 24. oktober
kl. 19.00 på Ebberup Skole.

Vi mødes på det grønne hjørne ved Petanque banerne på Skolevej.

Vi starter op med at lave noget vi
kalder Håndværk og Design.
Her handler det om at lave gamle
møbler, lamper og meget mere om
til noget moderne, eller noget der
for en helt anden funktion.
Der vil også blive arbejdet med
genbrugstræ, hvor det også handler
om at bruge sin fantasi.
I år vil vi tilbyde dette fra 12 år og
op til 100 år.
Vi håber på at alle kan lære noget af hinanden, så kom endelig og vær med
eller kom og få en kop kaffe eller saft - og se hvad vi laver.

Borgerforeningen byder velkommen og ønsker alle en glædelig jul.
Sognepræst Rikke Graff læser julehistorie for børnene.
Vi går rundt om juletræet og synger julesange.
Borgerforeningen uddeler gratis slik og sodavand til børnene - ligesom der
er gratis gløgg og æbleskiver til alle.

Det hele forgår torsdage på Ebberup Skole, fra uge 43 kl. 19.00-20.30.
På EB-Lab vegne Karsten Larsen

facebook.com/ebberupogomegn

Derudover har vi igen i år, en aftale med Julemanden, der kommer på
besøg og spreder godt julehumør til store og små.

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

Juletræet er i år sponsoret af Henny og Kim Jessen i Ebberup.
Alt indenfor jord og beton, kloak
og murerarbejde udføres.

Sponsorer
Ebberup Vognmandsforretning
Spar Ebberup

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

www.spar.dk

Uni,- Rende,& minigraver udlejes.

www.ebberup-if.dk
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V/ Marlene Larsen | Ebberupvej 75 | 5631 Ebberup | Tlf. 6474 1182
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Ebberup Idrætsforening

..med mere

Hovedformand
Annette S Jensen

2482 8744

eif@ebberup-if.dk

2422 3710

kasse@ebberup-if.dk

2425 0172

web@ebberup-if.dk

2237 9007

uffe30@live.dk

6022 2353

bold@ebberup-if.dk

2422 3710

fitness@ebberup-if.dk

6128 5631

gymnastik@ebberup-if.dk

2498 1000

lob@ebberup-if.dk

5155 3723

petanque@ebberup-if.dk

2496 9511

senior@ebberup-if.dk

2174 8536

eif.forening@gmail.com

2425 0172

redaktion@ebberup-if.dk

Hovedkasserer
Jacob Medici
Sekretær
Morten Augustsen
Suppleant
Uffe Pedersen

EIF Bold
Formand : Rebekka Skøtt

EIF Fitness
Formand : Jacob Medici

EIF Gymnastik
Formand : Karina Hvid Larsen

EIF Løb
Formand : Gitte Christensen

EIF Petanque
Formand : Jørgen B Hansen

EIF Senior
Formand : Jytte Nielsen

EIF Støtteforening
Formand : Preben Madsen

Redaktør : Morten Augustsen

Bodrive Køreskole

Vi støtter lokalsporten

v/ Bo G. Jørgensen

Tlf.: 21 30 80 27 | info@bodrive.dk

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

Idrætsliv
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EIF event kalender 2019
2. februar
22. februar
2. - 3. marts
10. marts
23. marts
1. - 3. august
28. september
26. - 27. oktober
1. november
27. - 31. december

Vinterfest
Generalforsamling
Ebberup Loppemarked
Fastelavnsfest
Forårsopvisning
Byfest
Go’Nat Idræt
Ebberup Loppemarked
Halloween SlushIce
Fyrværkeri salg

Støtte
EIF
Bold
Støtte
Gymnastik
Støtte
EIF
Bold
Gymnastik
Bold

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.

www.ebberup-if.dk

Idrætsliv
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.

Idrætsliv
udkommer næste gang

15. december 2019

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

il.ebberup-if.dk

Deadline for indlæg til næste Idrætsliv er:

1. december 2019

Indlæg og eventuel billeder bedes sendt til:

redaktion@ebberup-if.dk

