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MANGE GODE ØNSKER TIL JER ALLE
Tiden løber stærkt i godt selskab – og vi er allerede nået dertil i EIF, hvor
jeg skal ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Jeg håber i alle må få nogen dejlige dage med familie og venner, hvor der
bliver hygget og slappet af. Så er der til gengæld også mødepligt til sport
og træning, når vi kommer ind i det nye år.

Loppemarkedet – SupportEl – OK benzinkort
Da Boldafdelingen afholdt deres populære Loppemarked i oktober havde vi
besøg af Knud-Erik fra OK-benzin.
Her blev tegnet en del benzinkort til fordel for EIF. Jeg håber så meget på,
at i også bruger de benzinkort når I tanker. Faktisk har vi lige fået afregning
fra OK og her fik vi 12.876,- kr.
Det er så skønt når afregningen tikker ind. EIF kan jo i den grad bruge
pengene til at gøre det endnu bedre at dyrke sport i EIF.

Ebberup Hallerne og Cafeteriet
Nu hvor vi er ved at være ude af år 2019, vil jeg lige sende en stor ros til
hallen, jeg sætter stor pris på det samarbejde vi har, den velvilje EIF får
vist og samtidig tak for at der altid er så pænt og rent overalt.
Det er en fornøjelse at møde ind til, og jeg håber også at vi alle gør, hvad vi
kan for at bakke op om den gode stil.
Et fint tiltag hos Bjarne i Cafeteriet er jo, det gode tilbud på:

EN BURGER – POMMESFRITES – SODAVAND

Med stor hjælp fra Bent, fik vi også tegnet flere Support-el aftaler, det er
både på naturgas og el. Det er sådan at Support-el er et af de billigste el/
gas produkter på markedet.
Så jer der ikke er tilmeldt kan roligt få det gjort. Det er en fordel for jer
selv, samtidig med at Energi Fyn støtter EIF – igen til fordel for os alle.
Vores meget fine aftale med ASSENS BILSYN må I jo også meget gerne
gøre brug af. Hver gang en bil synes hos ASSENS BILSYN – Behøver du
bare nævne at du gerne vil sponsorere EIF – så overfører de 39,50 kr. til
EIF.

50 KR.

Få et Rundt–Om–Dig Økonomioverblik i Fynske Bank

Samtidig med to valgmuligheder for dagens ret.
Det er så positivt at der er taget imod ønsker, fra hallens brugere, fra
halbestyrelsen og Bjarne.
Så jeg håber at vi alle vil tænke på at bakke op og tage imod det gode
tilbud. Det er jo en betingelse for at vi kan få nye ønsker opfyldt.
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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.

www.ebberup-if.dk
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Generalforsamling
for Ebberup Idrætsforening og Ebberup Fitness
fredag den 21. februar 2020
Her håber jeg, at nogen vil overveje at stille op og deltage. Det er altid
langt lettere, at få tingene til at fungere og fastholde folk i bestyrelserne,
hvis det er overskueligt og hyggeligt at arbejde med.
Indimellem sidder der for få ildsjæle til, at løfte en stor opgave. Så risikerer
vi at miste dem, fordi det hele bliver for meget.
Så kontakt gerne en af os, hvis du vil vide mere. Der er altid brug for en
mere - til at hjælpe med at gøre det hele endnu bedre.

Når man er mødt op kan man ligeså godt gøre det ordentligt
Kristian Vilsmark var egentlig mødt
op for, at sidde i indgang til Loppemarkedet.
Det var også rigtig godt.
Da han så samtidig meldte sin
husstand og sit værksted til
Fynsk Support-el
og tegnede et OK-benzinkort.

Ildsjæle med hjertet på rette sted
I denne tid med fokus på både julehjerter og varme
hjerter, må der også lige sendes et skulderklap og tusind
tak til de skønne ildsjæle, som har kæmpet sig igennem
Loppemarked, Gonat Idræt og Halloween SlushIce Party.

Ja - så kunne vi da kun sige tak for
indsatsen.
Det er da noget der varmer ”foreningshjertet”.

I er bare for seje og fortjener så meget ros for jeres
indsats.

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

Åbningstider

Privat & Erhverv

Mandag

Lukket

Tirsdag

9-17

Nu
også med
rengørin
g

Onsdag

9-17

Dame & Herreklip

www.fl-rene.dk

9-19

Fredag

9-17
Pensionist rabat Lørdag

4082 9240 | info@fl-rene.dk
Idrætsliv
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åben efter aftale

DORTHE BLOM

Alt inden for grafisk design og illustration

WWW.PERNILLEHEDE.COM

www.dortheblom.dk
www.ebberup-if.dk
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Julepause

Bold

Fra bold træning i hallen men vi åbner
for fyrværkerisalg den 27. december
Boldafdelingen vil først ønske alle en rigtig glædelig jul. Mørket er faldet
på over landet, så fodboldholdene holder vinterpause fra de kolde og våde
baner udenfor, og de fleste af holdene er rykket ind i hallen.
Årets sidste udgave af Idrætsliv plejer også, at være bladet hvor man ser
tilbage på året der gik. Fodbolden blomstrer i Ebberup og det er dejligt vi
har så mange gode hold, der alle klare sig godt i hver deres rækker.
Det er bl.a. vores engagerede trænere vi kan takke det for. Derfor en
kæmpe tak alle vores trænere og andre frivillige hjælper i afdelingen. Ingen
nævnt ingen glemt, for alle der hjælper på hver sin måde, er med til at få
det store hjul til at løbe rundt.
Hvor bl.a. årets efterårs Loppemarked trækker mange frivillige kræfter ud.
Det betyder så meget at der kommer så mange og hjælper til, lige fra vi
starter med at stille op i hallen til pasning af indgang, servering af mad, til
når vi sidst på søndagen skal have det hele ryddet væk igen. Der er altid en
sjov, engageret og hjælpsom omgangstone.
Til den kommende Generalforsamling står vi overfor udskiftning i
bestyrelsen, hvor både vores kassér Cindy og undertegnede takker af og
træder ud af bestyrelsesarbejdet.
Derfor søger Boldafdelingen med lys og lygte, efter nye kræfter der kan
træde ind og være med til, at gøre en forskel.
Hvis man gerne vil være med, eller har andre spørgsmål til bestyrelsesarbejdet er man altid velkommen til, at tage fat i en af os fra bestyrelsen, man
finder vores kontaktoplysninger på vores hjemmeside.

Vi slår igen dørene op for Fyrværkerisalg på stationspladsen.
Den 27. december åbner vi teltet kl 17-20 – og der vil helt sikker være
gode åbningstilbud, og spas og løjer i teltet.
Den 28. og 29. december har teltet åbent fra 10-18.
Den 30. december har teltet åbnet fra 10-21
Og vi slutter dette års fyrværkerisalg af den 31. december med at have
åbent i teltet fra 10-15.
Følg med på hjemmesiden eller Facebook, hvor der løbende vil blive lavet
opdateringer for hvordan dagene forløber.

Boldafdelingen holder julepause fra og med den. 23. december og frem til
og med den 5. januar.

Vi har brug for hjælp i teltet til, at betjene alle vores fantastiske kunder så
har man lyst til at give en hånd med i teltet i de dage, giver vi 20% rabat
på fyrværkeriet til dem der kommer og hjælper os.

God Jul og Bragende godt nytår.

Du bestemmer selv hvor meget og hvor lidt hjælp du kan tilbyde.
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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Ebberup Blikkenslagerforretning
Tom Larsen
6474 1816 - 2091 8816
www.ebberup-if.dk

7

Loppemarked i Ebberup Hallerne

Selv om det er ved at være et stykke tid siden, at der var fuld tryk på
hallerne, som var fyldt godt op med loppesager for en hver smag.
Vi vil gerne takke for en god og hyggelig weekend til alle kræmmerne og
alle vores besøgende.
Vi vil også gerne takke alle vores samarbejdspartnere for igen at stå til
rådighed og være behjælpelige på den ene eller anden måde - det betyder
enormt meget.
Og ej at forglemme alle vores frivillige som har brugt nogle timer op til
markedet og i løbet af weekenden - uden jer ville dette arrangement ikke
kunne lade sig gøre, så Tak til jer.

Fyrværkerisalg
På den gl. stationsplads på Ebberupvej

27. - 31. december

Stort og bredt sortiment med noget for enhver smag - Outlet sortiment med ta’ 3 betal for 2

17.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Åbningstider

Stor tak til alle standlejere, arrangører,
frivillige og besøgende i 2019

-

20.00
18.00
20.00
20.00
15.00

www.firework.ebberup-if.dk
Fyrværkeri sortiment leveres af Krudtbyen

Også tak til alle der har budt ind med det ene eller andet i
forbindelse med markedet - ingen nævnt, ingen glemt.

Vi støtter
Ebberup Idrætsforening

Vi ses igen i det nye år, den 29. februar og 1. marts 2020.
Ønsker du en stand så skriv allerede nu til marked@
ebberup-if.dk for at reservere en plads.
Til slut vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul
samt et lykkebringende nytår.

Rebekka Skøtt
EIF Bold
bold@ebberup-if.dk

Med et OK Benzinkort kan du være med til at støtte
Ebberup IF uden det koster dig en krone. Med kortet kan du
tanke benzin eller diesel mere end 670 gode steder i Danmark.
Se mere på www.ok.dk/lokalsporten hvordan du støtter.

Komplet erhvervsløsning
Fakturering
Afstemning
Budget

Bogføring
Moms
Løn

6022 2353 | info@rsregnskab.dk | www.rsregnskab.dk

Idrætsliv
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“Jeg forstår, at økonomi
ikke kun handler om tal”

www.ebberup-if.dk
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Nye bike instruktører

Aktiviteter i julen

Fitness

Velkommen til de 3 nye
i fitness familien
Vi har været så heldige i Fitness, at vi har fået 3 nye instruktører.
Velkommen til jer Susan Ascot, Pia Larsen og Peter Bay, samtidig har Leif
Rasmussen også deltaget i kurset for, at få det sidste nye med.
Vi er utrolige glade for at vi nu kan tilbyde mange hold, både formiddag,
eftermiddag, aften og weekend hold - super dejligt.

Teenfit

Gratis indendørs aktiviteter for alle
den 27. & 28. december i Ebberup Hallerne

Fodbold
Fredag 27. december, kl. 10.00 - 12.00
Er der indendørs fodbold, hvor alle der har lyst kan deltage.

Fjernstyret biler
Lørdag 28. december, kl. 10.00 - 13.00

Er du mellem 12 og 15 år, dreng eller pige, så har Ebberup Fitness lige
holdet for dig.
Teenfit er et hold for alle mellem 12 og 15 år som har lyst til at styrketræne
sammen med andre unge. Vi træner 2 gange om ugen - mandag fra kl
17.00 til 18.30 og onsdag fra kl 18.30 til 20.00.
Der er en instruktør som tager sig af og hjælper de unge i det tidsrum. Man
skal være meget velkommen til, at komme og få en prøve time.

Igen i år kører vi med Fjernstyret biler. Allan og Karsten
Larsen står for dagen, lige som de vil hjælpe dem der har
behov for det.
Det kan være der kommer flere angementer i dagene
mellem Jul og Nytår.
Så hold øje med opslag på Ebberup Idrætsforenings
Facebook side.

Jacob Medici
EIF Fitness
fitness@ebberup-if.dk

Håber vi ses

Ny i Fitness
Kunne du tænke dig at være en del af et større fællesskab, er Ebberup
Fitness helt sikkert noget for dig.
Vi tilbyder mange typer hold, lige som god mulighed for at træne selv, når
det passer dig.
Kontakt vores fitness telefon på nummer 21260668 så vil en af vores
dygtige instruktører hjælpe dig i gang.

Idrætsliv
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VELKOMMEN TIL EN VERDEN
AF GRAFISKE MULIGHEDER
GRAFISK DESIGN · OFFSET- & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION

www.ebberup-if.dk
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Ønsker alle en glædelig jul

Petanque

Juleafslutning og fuld gang i
indendørs petanque i Ebberup Hallerne
Petanqueudvalget ønsker alle medlemmerne en rigtig Glædelig jul og et
godt nytår.
Vi spiller stadig kl. 10.00 om mandagen i Ebberup Hallerne.

Juleafslutning i klubhuset
Lørdag den 30. november 2019, mødtes 18 medlemmer, kl. 15.00 i
Klubhuset, hvor Kurt og Ragnhild diskede op med dejlig gløg og æbleskiver.
Der var virkelig pyntet flot op i huset.

Det var ved at blive spisetid, og trods mange æbleskiver blev der gået til de
Dejlige gule ærter og det stegte flæsk.
Det blev en hyggelig eftermiddag/aften. Der blev stort set spist op.

Byt om på bagstaverne, så ordene får noget med jul at gøre
1

Senuhise

9

2

Hærmekrums

10 Snydeklarel

3

Rejsent

11 Jenlerk

4

Rødbederpen

12 Dønebod

5

Lurejæt

13 Gaberenkur

6

Snegadet

14 Rilejugs

7

Skjalune

15 Rispu

8

Melnad

Idrætsliv

Negle

Løsning
1. Nissehue 2. kræmmerhus 3. stjerne 4. pebernødder
5. juletræ 6. andesteg 7. juleknas 8. mandel 9. engle
10. kalenderlys 11. klejner 12. nøddebo 13. brunkager
14. julegris 15. sirup

Inden vi skulle spise fik medlemmerne mulighed for at øve deres
kundskaber i dansk med en lille opgave, hvor bagstaverne i forskellige
”juleord” var byttet om.
Der blev virkelig arbejdet med at løse opgaven. Efter en ihærdig indsats
lykkedes det Jørgen P. at besvare alle spørgsmålene rigtigt som den første.
Han vandt en flaske rødvin.

Jørgen Bolvig Hansen
EIF Petanque
petanque@ebberup-if.dk

REGNSKAB
BOGFØRING
ADMINISTRATION
Til virksomheder og foreninger

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
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Ebberup Vintercup 2019

Løb

70 løbere deltog i Ebberup afdelingen
af Vintercup den 3. november
Den 3. november 2019, afholdt vi 2. etape af Vinter Cup i Ebberup.
Omkring 70 løbere, primært fra Assens Kommune, men også enkelte
udefra, deltog i løbet.
Vinter Cup er et arrangement under Firma Idræt og er startet for at holde
løberne i gang i vintermånederne. Vinter Cup 2019/2020 foregår i 6
løbeklubber rundt i kommunen, med 1 løb en gang om måneden.
Der er to ruter hvert sted, en 5 km og en 10 km – og det er ca. ruter. Der
bliver taget tid, men det er ikke nogen officiel tidtagning.
Det primære er at mødes med andre løbere og få trænet og set andre
steder og holde motivationen igennem vinteren.
Da Power-walk er blevet en del af de fleste løbeklubber, så er powerwalkere meget velkomne til, at deltage i Vinter Cup. Så kan de også få
mulighed for træning på andre ruter, andre steder og sammen med power
walkere fra andre klubber.
Det hele bygger på, som altid i EIF, frivillige hjælpere, for at få dette
arrangement gennemført.
Dagen starter med at dagens frivillige mødes og får opgaverne uddelt.
Opgaverne er opsætning af vejviser pile på ruten, opsætning af Mål –
banner (flot nyt Mål-banner sponsoreret af Dorthe Blom, Grafisk Design),
og opsætning af borde til vanddepot og til indskrivning af deltagere.
Vejviserne bliver sendt ud på deres poster, hvor de står og sørger for at
deltagerne kommer den rigtige vej rundt på ruterne.
Når deltagerne kommer i mål, så er tidtagningsprogrammet udviklet af en
af vore egne trænere – Frank Bager – dette fungerer optimalt, og sørger for
hurtig overblik over tiderne, når løbet er afsluttet.

Årets etape i Ebberup fik stor ros af flere deltagere, både med afmærkning
og vejvisning og den efterfølgende varme suppe i cafeteriet, som Bjarne
havde sørget for.
Det var et vellykket arrangement, som kun kan komme i stand fordi, der er
så mange frivillige der stiller op og yder en indsats en søndag formiddag.
Vi er meget taknemmelige over opbakningen og at det er muligt at afholde
Vinter Cup i Ebberup, så vi også kan vise vores ruter frem.
Regnvejret op til den 3. november, var desværre temmelig voldsomt og
rigeligt, så ruten over grusstien ved Sommersgyde, var mere et trail løb –
men igen – de fleste deltagere tog det med godt humør.
Men husk, der er fortsat 4 etaper tilbage denne vinter.

15. december 2019
12. januar 2020
23. februar 2020
8. marts 2020

i
i
i
i

Glamsbjerg
Assens
Vissenbjerg
Kerte

Der er to ruter hvert sted – en ca 5 km og en ca 10 km. Både løbere og
Power-walkere er meget velkomne.

Alt i tømrer & snedkerarbejde
Erhverv & privat

Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742

Idrætsliv
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Årets gang i Løbeklubben
Endnu et fantastisk år i EIF Løb med
løb, træninger og sociale arrangementer
Så går året på hæld, og 2019 har været endnu et godt år i Løbeklubben,
med mange gode ting og oplevelser. 2019 blev året hvor:
• Vi fik flotte nye løbetrøjer, sponsoreret af Nordea Fonden, og desuden
sponsorstøtte fra Ebberup Vognmandsforretning, SPAR Ebberup,		
FIBROS, VVS-Gruppen og Sportigan. Vi er meget taknemmelige for
vores nye trøjer og penge til klubkassen, der gør at vi er nemme at
kende når vi deltager i forskellige løb og arrangementer og som giver os
mulighed for at sende trænere på kursus og afholde klubarrangementer.
• Vi fik ny Facebook-side – Ebberup Løbeklub, som er med til at		
reklamere for klubben og de arrangementer vi har.
• Vi fik luftet vores klubtrøjer til forskellige ved deltagelse i forskellige løb
• Vinter Cup – der afholdes i 6 klubber i Assens Kommune
• Sæsonstart, hvor vi lånte en vægt hos Slank m/Frank, der måler		
kropsalder.
• Power walkere var på inspirationskursus hos Multi-Motion i Assens
• Løb igennem kulisser og optagelser til ”Fred til Lands”
• Lady Walk i Odense
• ”Marathon ” i Glamsbjerg, hvor der også var ruter som 10 km og 1/2
Marathon.
• Krengerup Løbet, i år gik overskuddet til ”Børn, Unge og Sorg”
• Pistoria kageløbet.
• Øl løb
• Mjølner løbet i Assens
• Træning med Multimotion i Assens

• Træning flyttet til Aa ned til Else og Kaj, der stod med lækkert depot
efter træning, og den smukkeste udsigt over bugten. Dejligt at vi fik
den mulighed og en aften med anderledes træning og efterfølgende
hygge.
• 2 gange cooper test. Konditest hvor medlemmerne kan få ”målt” deres
fremgang.
• Eventyrløbet, hvor vi havde egen standplads – vejret var desværre ikke
med os i år, så det blev en lidt kold fornøjelse, men super hyggelig.
• Sommerafslutning på Ellegaard hos Dorte og Claus, hvor Claus stod
med grill pølser efter træning i det skønneste vejr – tusind tak for 		
denne mulighed for at samles i skønne rammer og få en anderledes
træning og afslutning.
• Puls løbet i Assens
• Helnæsløb arrangeret af Karl, med lækkert depot på ruten			
(den lækreste brunsviger)
• Sparekassen Sjælland løbet i Saltofte
• Kerteløbet
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

Idrætsliv
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Vi reparerer
ALLE bilmærker i
ALLE størrelser og i
ALLE prisklasser
Et udpluk af hvilke arrangementer, som vi har i løbet af året i vores
hyggelige løbeklub, hvor vi har følgende hold:

Aut. Isuzu forhandler

• Power-walk
• Begynderløb efter program
• Løb

Scan og
se vores
film

Træning foregår så alle kan deltage og der er plads til flere. Vi har normalt
sæsonstart til marts, men flytter det muligvis til februar, så der bliver
mulighed for at starte et forløb op med for træning til Royal Run i Pinsen
2020.
Vi vil benytte lejligheden for at takke trænerne, bestyrelsen og
medlemmerne for altid at bakke op om arrangementer og hjælpe til som
frivillige når vi har opgaver som Strøjer Samlingen, Bryggeriet, Vinter Cup,
Halfest mm.
Det er dejligt med den store opbakning, der gør at vi
kan stå som arrangører af events og tjene penge til
klubkassen.
Uden al den frivillige hjælp og opbakning, var det ikke
muligt at have vores gode og hyggelige klub og være en
del af fællesskabet i EIF – så en STOR TAK herfra med
ønsket om en Rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår, med
håbet om at vi mødes til træning i Ebberup Løbeklub i
2020.

Idrætsliv
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v/Michael Østerhaab

.

.

Nørre Allé 26 5610 Assens Tlf. 6471 1700
www.oesterhaabs-auto.dk
Gitte Christensen
EIF Løb
lob@ebberup-if.dk

Østerhaabs Auto - så du bedre kørende
www.ebberup-if.dk
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Vi hylder de
originale sportsfolk!

...også dem, der aldrig kom på landsholdet

VINTERFEST
& REVY

Jolly. En ægte dansk original
Idrætsliv
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Senioridræt som udvalg?

Senior

Helt naturligt med voksende antal medlemmer
ønsker EIF Senior at blive en “rigtig” afdeling
Efter 20 år som et udvalg, er Senioridræt vokset så meget, at vi nu mener
det er rigtigt at blive en afdeling.
Derfor vil vi i forbindelse med vores Juleafslutning holde et medlemsmøde,
så vi kan finde emner til en bestyrelse.
Disse vil så blive foreslået til Generalforsamlingen d. 21. februar 2020.

Jans El-Teknik Aps
Aut. El-installatør

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

Senioridræt holder i år en laaaang juleferie, fra den 18. december lige til
den 8. januar, da vi nok ikke får nogen til at komme hverken juledag eller
nytårsdag.
Men så forventer vi også at der er fuld gang i alle, når vi starter det nye år.
2276 3611 | info@redeko.dk www.redeko.dk

Din markedsføringsafdeling - når der er brug for det
Brochure | Hjemmeside | Produktblad | Visitkort | Folder | Annoncer
Nyhedsbrev | Plakat | Banner | Mail | Skilte | Logo | PC hjælp | Design

Idrætsliv
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www.janselteknik.dk

• Renovering

• Landbrugsinstallation

• Reparation

• Husinstallation

• Installation

• Hårde hvidevarer service

• Industriel maskininstallation

• Varmepumpe montage/service

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

www.ebberup-if.dk
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Senior aktiviteter
Juleafslutning
onsdag 18. december 2019

Juleafslutnings program
14.30 - 16.00

Badminton

13.45 - 15.45

Gymnastik og bob, kom i god tid til lodtrækning.
Der er ingen kaffe.

16.30

Medlemsmøde i cafeteriet
Overgang fra udvalg til afdeling i EIF
Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m.

17.30

Julefrokost
Pris 150,- kr. per. person

Påhæng må meget gerne deltage til samme pris.
Tilmelding senest den 11. december til:
Jytte
24969511
jyttepalle9@gmail.com

Lindy
29801656
lindy.ebberup@gmail.com

Vigtige datoer i EIF Senior
Start efter juleferie

Onsdag 8. januar 2020

Sæsonafslutning

Onsdag 15. april 2020

Start på stavgang

Tirsdag 21. april 2020

Start på Senior Petanque

Onsdag 22. april 2020

Fodbold/minigolf tur

Onsdag 12. august 2020

Opstartstur

Onsdag 16. september 2020

Vi takker for den gode opbakning
ved vores arrangementer i løbet af året
og ønsker alle en

RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR
Vi ses i det nye år.
Jytte Nielsen
EIF Senior
senior@ebberup-if.dk

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

Ebberup Lokalråd

Ebbberup Idrætsforening

EBBERUP+OMEGN

Lokalrådet har i længere tid arbejdet med sikker trafik, og der er blevet
kikket på hastigheder og farlige strækninger.
Lige som området omkring skolen er blevet gået efter sammen med skolen,
Assens kommune og Fyns politi.
Som man kan se er der sket en lidt ændringer omkring Skolevej og parkeringspladsen.
Det er alt sammen for at sikre vores børn, så de kan komme sikkert rundt.
Der er dog stadigvæk desværre nogle der ikke respektere de hastigheder
som Fyns Politi har anbefalet, og som der er skiltet.
Det kan også nævnes at på parkeringspladsen er er lavet et kys og kør felt,
her må man give sit barn et kram og ønske god dag, også køre igen, det er
ikke en parkeringsplads.
Når man så kører ud af parkeringspladsen drejer man til venstre og kører
ud på Snaven, dette gøres for ikke at krydse de unge mere end højest
nødvendigt når de går over vejen.

Bestyrelsen i Støtteforening
Formand

: Preben Madsen

Næstformand

: Jesper Twisttmann Pedersen

Kasserer

: Heidi Frydenlund

Sekretær

: Dorte Jensen

Medieansvarlig

: Céline Fogelberg

Bestyrelsesmedlem

: Tommy Andersen

Bestyrelsesmedlem

: Rasmus Stenger

Suppleant

: Jacob Schmidt Clausen

Du kan følge med i Støtteforeningens aktiviteter på deres Facebook gruppe
eller kontakte dem på
eif.forening@gmail.com

Vi kører også for dig

Husk også at der er indkørsel forbudt fra Snaven.
Ellers er hastigheden sat ned på Ravnekærvej til 40 km i timen, det er der
også på Rybergsvej og Kirkebakken, hvor der samtidig er lavet 2 minus 1
veje, som betyder at det er biler der skal vige for cykler mm, som er inden
for de hvide streger.
Lokalrådet forsætter arbejdet med sikker trafik i 2020, da der er flere
steder der skal have fokus.
Lokalrådet ønsker alle borgere i Ebberup og omegn en rigtigt god jul samt
et godt nytår, og vi glæder os til at arbejde videre for jer til næste år.

facebook.com/ebberupogomegn

www.ebberup.dk

Tlf. 64 74 13 39

Tlf. 64715646 | www.boegskov-vvs.dk

Idrætsliv
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www.ebberupvognmandsforretning.dk
www.ebberup-if.dk
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Fuld fart over feltet

Gymnas�k

Halloween fest, Bernstoffsminde tur
og træning til Forårsopvisning
Efteråret blev skudt igang med årets halloween fest. Og SIKKE en fest!
Halloween holdet havde endnu engang lagt sig i selen, og arrangeret en
fantastisk fest for lidt over 100 børn, og denne gang med mulighed for
voksen hygge og “safe zone” i spejlsalen.
Et tiltag som blev godt modtaget, selvom flere forældre stadig sneg sig ind i
hallen.
Det var en fornøjelig og super (u)hyggelig aften for både voksne og børn,
og der skal lyde et kæmpe tak til alle de frivillige der fik festen stablet på
benene og som har brugt rigtig mange timer på planlægning, oppyntning og
ikke mindst oprydningen.

Bernstoffsminde springtur
Vores næste store begivenhed er den årlige tur til Bernstorffsminde
Efterskole søndag den 5. januar fra 12-16. Mere information kommer inden
jul, men sæt allerede gerne nu kryds i kalenderen.
For dem der ikke har været med før, så er det et sandt slaraffenland for
børn i alle aldre, og turen plejer at være et kæmpe hit.
Prisen er 75 kr. pr. barn, her er inkluderet frugt og vand.
Forældre er velkomne til at se på oppe fra balkonen.

Hold din fest i

Ebberup Hallerne
Instruktør kursus
Vi har haft besøg af Claus fra Gymshop.dk, som afholdte et kursus for
alle vores instruktører og hjælpere i bla. redskaber, spring/modtagning og
opvarmning.
En inspirerende søndag, som har givet gode ideer med videre ude på gulvet
til træningerne.

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

Dagens ret
Mandag - torsdag

Nørre Alle 55 - 5610 Assens - Telefon 6471 1678
info@gcauto.dk - www.gcauto.dk
Suzuki forhandler ¤ Mazda service ¤ Brugte biler ¤ Undervogns behandling ¤ Erhverv

Idrætsliv
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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

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

12/1

53 167

Efteråret er altid travlt i gymnastikken, dels fordi alle hold skal skydes godt
igang og dels fordi bestyrelsen hele tiden kigger fremad i planlægning.
Herunder blandt andet Forårs Opvisningen, som i år er den 21. marts 2020.
Men i denne tid kæmper vi lidt ekstra, som mange andre, med udfordringen
at tiltrække frivillige til vores forening - både til bestyrelsen og som instruktører.
Bestyrelsen er nu reduceret til 4 medlemmer, og selvom vi har rigeligt at se
til, og pt mødes lidt oftere end normalt, så mødes vi altid med godt humør
og alle mand er klar til at tage fat.
Vi kunne dog godt bruge en hånd eller tre mere, så går du med tankerne
om at være med “bagom” gymnastikken, så tøv endelig ikke med at hive
fat i os.
Vi giver gerne en kop kaffe til en snak om vores arbejde.
Som en del af bestyrelsen, har du mulighed for at påvirke gymnastik
afdelingen og fremtiden for vores forening.
Deruodver bliver du en del af hele EIF familien af frivillige, som alle gør
deres ypperste for at bevare vores idræts forening til glæde og gavn for
Ebberup og alle der bor i vores dejlige by og lokal område.
30

pr. ga

ng

50,- k

Ingen tilmelding nødvendig

r.

for he
l
familie e
n

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

Travlt efterår

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

Vi ønsker alle vores
gymnaster, føl, hjælpere og instruktører
en Glædelig Jul og et godt Nytår
og vi ser frem til et 2020
med fart og feltet og højde i springene.
EIF Gymnastik
gymnastik@ebberup-if.dk

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

www.ebberup-if.dk
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Brug dit kort
og støt EIF

Jule konkurrence
Vær med i konkurrencen og vind
en lækker julegave til dig eller til en du holder af

Hvor mange “Rudolf” er der
i december udgaven af Idrætsliv?
Svar

: ___________________

Navn

:______________________________________________

EBBERUP RIDEKLUB
www.ebberup-rideklub.dk
Søndag den 3 november afholdte Ebberup rideskole sit årlige bankospil,
over 50 glade børn og voksne deltog i spillet.
Vi på Ebberup rideskole vil gerne her igennem benytte lejligheden til at
takke alle de fantastiske sponsore fra Ebberup, Assens og omegn der bidrog
med flotte gevinster, gavekort og pengegaver.
Uden jer ville bankospillet ikke blive til noget.

Adresse :______________________________________________

De 3 første dage i efterårsferien holdte vi ridelejer for over 20 børn, her
lærte de lidt om omgang med heste, arbejdet i stalden og ridning samt en
masse leg og græskarskæring.

By

Det var nogle meget glade og trætte børn vi sendte hjem hver eftermiddag.

: ___________________

Telefon : ___________________
Klip ud og aflevér denne kupon i den opsatte kasse i Spar Ebberup

Hver husstand kan deltage én gang i
konkurrencen. Konkurrencen slutter
den 21. december kl. 17.00
Vinderen trækkes 21. december.
Vinderen får direkte besked og vises
på il.ebberup-if.dk samt på Facebook.

Pengene vi tjente på disse to arrangementer, er blevet brugt til tilretning
og opfyldning af vores ridehusbund, så vores heste og elever får de bedst
mulige betingelser for ridning.

Aktiviteter i Ebberup Rideklub
7. december

afholdes E-stævne i klubben og folk er meget 		
velkomne til at kigge forbi.

20. december

holder vi Juleafslutning for klubbens medlemmer.

17. februar 2020

Generalforsamling

Følg os gerne på Facebook: Ebberup rideklub eller på vores hjemmeside.
Glædelig jul og godt nytår.
Ebberup Rideklubs bestyrelse
Årets julekonkurrence gave
gives i samarbejde med
Sportigan Klub & Erhverv Assens

Assens

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

Privat & Professionel

Alt indenfor jord og beton, kloak
og murerarbejde udføres.

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

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

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

33

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

2382 6722

anne@familien-olsson.dk

6022 2353

bold@ebberup-if.dk

2422 3710

fitness@ebberup-if.dk

Hovedkasserer
Jacob Medici
Sekretær
Morten Augustsen
Suppleant
Anne Olsson

EIF Bold
Formand : Rebekka Skøtt

EIF Fitness
Formand : Jacob Medici

EIF Gymnastik
gymnastik@ebberup-if.dk

Formand :		

EIF Løb
Formand : Gitte Christensen

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

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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www.ebberup-if.dk
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www.bodrive.dk

Idrætsliv

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

25. januar 2020

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:

12. januar 2020

Indlæg og eventuel billeder bedes sendt til:

redaktion@ebberup-if.dk

