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RIGTIG GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
I dette nummer af Idrætsliv, skal der jo ønskes en dejlig – hyggelig –
glædelig jul og et godt nytår.
Vi er nået til enden af 2020 og her vil jeg da sende et ønske om, at 2021
må blive et mere positivt og medgørligt år.
Det har været svært med covid-19 hele foråret, og med tilbagevenden her i
efteråret har det været en stor udfordring.
Frygten for sygdommen og dens følger har i den grad begrænset os alle, på
den ene eller anden måde.
Der er mange som har mistet deres job, forretninger, firmaer og virksomheder som har det meget svært økonomisk. I det hele taget en trist tid.
I den forbindelse vil jeg alligevel sige tusind tak til alle jer medlemmer af
EIF, som har betalt jeres kontingent – uanset at i ikke hele tiden har kunne
få fuld valuta for pengene.
Jeres opbakning og forståelse er guld værd.

Man bliver da så glad uanset om man:
Ser og hører en flok glade børn som spiller fodbold på banerne bag hallen.

Tak for det og tak for at i fortsat udviser forståelse og opbakning.

Mødes med de glade løbere/powerwalkere, hvor snakken også går lystigt.

Tusind tak til alle de hårdtarbejdende ildsjæle, som igen og igen stiller op
og gør en fantastisk indsats for fællesskabet – muligheden for bevægelse –
muligheden for socialt samvær på trods af restriktionerne.

Ser gymnastikhold fyldt flot op med alle aldersgrupper.

Det er imponerende, at se at så mange frivillige kræfter bare kæmper
videre, har besluttet sig for at vi skal komme godt ud på den anden side.

Ser mængden af hold i fitness hvor sveden springer på panden.

Privat & Professionel

Komplet erhvervsløsning
Fakturering
Afstemning
Budget

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

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

www.ebberup-if.dk
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“Jeg forstår, at økonomi
ikke kun handler om tal”
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Senioridræt som ikke må synge, men gerne lave gymnastik, spille badminton osv.

Husk nu at sige tak – de gør det SÅ GODT.
Assens

Hører om petanqueafdelingens jubilæumsfest som var mega god.

Tak til alle vores sponsorer herunder også annoncører i Idrætsliv – EIF støtteforening – hallen – alt er medvirkende til at vi kan få det hele til at hænge
sammen.
Og jeg tillader mig lige at minde om, at jeg MEGET MEGET GERNE modtager
tilmeldinger til:
Fynsk Supportel ved Energi fyn
Tegning af nye benzinkort ved OK benzin
Syn af bilen ved Assens Bilsyn.

Det var ordene for denne gang, det er jo altid hyggeligt at møde mange
af jer i hallen, i Spar eller andre steder i Ebberup og det håber jeg vi får
meget mere af i 2021.
Det vil blive så skønt når vi kan komme tilbage til ”normale tilstande” igen.
Hav det godt
nyd december
		
og bevar det gode humør.
Vi ses og vel mødt i 2021

Også herfra får vi gode penge, som hjælper os til at kunne gøre det fedt at
være en del af EIF på den ene eller anden måde.

Vi støtter lokalsporten
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EIF Hovedformand
eif@ebberup-if.dk

Åbningstider

KVALITET
STABILITET
LOYALITET

Mandag

Lukket

Tirsdag

9-17

Onsdag

Privat & Erhverv

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

Annette Søby Jensen

9-17

Dame & Herreklip

www.fl-rene.dk

9-19

Fredag

9-17
Pensionist rabat Lørdag

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

Torsdag

salonpetitebberup@gmail.com
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åben efter aftale
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Vi er så heldige i Ebberup, at have så bredt et udvalg af muligheder for
sport – motion – hygge – socialt samvær. Og endnu mere heldige med at
der er så god opbakning og forståelse.
En god egenskab i har der kære Ebberup og omegn.

Bold

Glade børn til indendørsbold
Fodbold er i den kolde tid rykket indendørs
og oprettelse af U10 håndbold hold

Den kolde tid er på vej over os, derfor er alle spillere også kommet inden
for og spille fodbold.
Der er godt gang i indendørstræningen, selvom træningstiderne ikke er de
bedste så kommer alle børn glade og vil spille noget bold.

Hold din fest i

Vi har stadigvæk udfordringer med Corona, men alle trænere takler dette
til UG, så en stor ros til alle vores trænere for dette. Trods Corona spilles
der stadigvæk stævner, og vi har også fået en del fra DBU som skal spilles i
Ebberuphallen.
Håndbolden er begyndt at gå fremad, og det er kun dejligt at det sker. Der
er blevet oprettet et U10 hold, som spiller på kortbane,
den fortjeneste skal gives til vores håndboldtrænere.
Igen i år sælges der fyrværkeri fra den 19 DEC, vi har
flyttet salgsstedet til Fodboldgolf i år, så kig ud og gør en
god handel.
Bold bestyrelsen vil ønske alle en god jul samt et godt
nytår.

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

Dagens ret
Mandag - torsdag

Bo Hartmann
EIF Bold
bold@ebberup-if.dk

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

7

fra
450 kr
pr. kuvert
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Ebberup Hallerne
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Skyd i fra EIF BOLD
fy rværker
H vornår

19. DECEMBER - 31. DECEMBER
ÅBNINGSTIDER:
19. DEC: 10.00 - 15.00
20. DEC: 10.00 - 15.00
27. DEC: 12.00 - 15.00
28. DEC: 10:00 - 18:00
29. DEC: 10:00 - 20:00
30. DEC: 10:00 - 20:00
31. DEC: 10.00 - 14:00

H vor

Rise Flemløse Sparekasse Kirkebjergvej 13 Flemløse 5620 Glamsbjerg Tlf. 6472 1658 www.sparekassen.dk
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VED EBBERUP FODBOLDGOLF
FÅBORGVEJ 143
5631 EBBERUP

Ebberup Lokalråd
EBBERUP+OMEGN

Ebberup tennisklub
Har du lyst �l at spille tennis? Det er sjovt og det er sundt.

Julehilsen fra Lokalrådet
2020 har for os alle været et meget specielt år,
og mange af de ting vi alle har ville gøre
har vi måtte udsætte, eller aflyse.

Vi bor lige overfor Ebberup Skole på Skolevej, og har 2 ﬁne baner og et hyggeligt klubhus.
Kom og prøv - familier kan spille gra�s om søndagen fra kl. 13-15, i maj og juni 2020.
I kan låne ketchere og bolde samt få instruk�on.

Vil du være medlem er kon�ngentet
Børn

250,- kr. /sæson

Voksne

600,- kr. /sæson

Familier

1100,- kr. /sæson

Det har vi også i lokalrådet, bla. vores fredagsbar
som ellers er super hyggelig.

Nøgle til baner og klubhus
udleveres mod depostium på 40,- kr.

Men vores fokus på sikkervej,
og vores arbejde med cykelstien til Assens
har vi arbejdet på, og vi har fået et fortov
fra Ebberupvej til Stensland.

Erik Christensen - Formand
Tlf. 6176 3386 | erikdrudgaard@gmail.com

Vores ambassadørkorps har besøgt mange nye familier,
der er flyttet til vores dejlige område,
stor tak for jeres indsats.

Kontakt os

Ivan Rasmussen - Medlemskasserer
Tlf. 6016 1954 | ijr@dadlnet.dk

www.ebberuptennisklub.dk

Vi kører også for dig

Der er desværre ikke så meget nyt
omkring de mindre boliger på Kirstens mark,
men vi håber at foråret giver pote
så arbejdet kan komme i gang.

Med venlig hilsen
Ambassadørkorpset og Lokalrådet

Tlf. 64 74 13 39

facebook.com/ebberupogomegn

Idrætsliv
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www.ebberupvognmandsforretning.dk
www.ebberup-if.dk
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I ønskes alle en god jul og et godt nytår.

Fitness

Et juleeventyr
Året 2020 i Fitness kalejdoskop
- 2021 bare kom an

Et juleeventyr, en årsberetning, en landsbyfortælling eller en historie fra de
varme lande. Kært bart har mange navne, og det er svært at sige, hvilken
der er mest sigende for nedenstående skrivelse, så det må være op jer at
vurdere.
2020, året som de færreste vel kommer til at se at tilbage på med stort
savn. Det har været et år, som har sat os alle på prøve, testet vores
tålmodighed, vores grænser og vores forståelse.

Alt sammen noget der kunne være med til at sætte tingene endnu mere i
stå, end de allerede er, men nu er så, at eventyret, beretningen og historien
fra de varme lande for alvorlig starter.
Der er dem, der ville karakterisere Ebberup som værende Udkantsdanmark
i bedste fald, landsby i bogstavelig forstand og måske endda rosinen i
pølseenden i overført forstand. Men vi ved bedre.

Der har været, og er stadig i stor grad i skrivende stund, udstukket restriktioner fra højeste sted, som vi blot skal rette ind efter, selvom det på alle
måder ”forstyrrer” vores liv og hverdag.

Ebberup har også være hjemmebane for en større filmproduktion med et
cast, som er selv hovedstaden værdig. Der kan være dem, der ville sige,
at personkarakteristikken i opsætningen skulle/kunne være noget lig, hvad
man kan forvente, i de små lokalsamfund som vi er del af.

Heldigvis er det ikke længere, som det var i foråret, da vi ingenting måtte,
men vi befinder os stadig i en hverdag, der er fyldt med regler, afstandskrav, restriktioner og begrænsninger.

WWW.PERNILLEHEDE.COM

Tlf. 64715646 | www.boegskov-vvs.dk

Idrætsliv

12

www.ebberup-if.dk

13

Opsætning, grafik & design: Redeko

Alle os der skriver 5631 efter vores adresse, vi ved bedre.
Ebberup har vist sig som hjemmehørende slagmark for store politiske
dramaer og magtspil, og vi har i den grad vist os værdige i kampen, som
endte med 1-0 til os og alle vores skolebørn.

2020 har nemlig også være et år, hvor alt det vi ”plejer”, har været
anderledes, og vi har måtte undvære en hel masse af alt det her, som vi er
så vant til. Men hvad gør vi så?
Vi gør noget andet.
Fitness har været lukket ned på grund af Corona, men det har ikke stoppet
os og de arbejdsomme (og frivillige!) instruktører, som udgør chokoladen i
marcipanbrødet, dem der holder sammen på det, det nødvendige lag som
sammen med alle medlemmerne (marcipanen), udgør brødet.
Blev det for besynderligt, blev det for tørt? Lad os så lige tilføre en smule
nougat.

Ring til os: 21 30 80 27 | 22 89 15 15

Idrætsliv
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køreskolendrive.dk

Under krisen er der udvist en vilje, som endnu engang viser sig ud over
det sædvanlige. Der har været livestreamet dansehold hjemme stuerne, så
danseglade piger og drenge kunne være med.
Det resulterede i et boom af medlemsanmodninger på vores facebookside,
da det rygtedes nært og fjernt.

Der har været livestreamet og kørt biketimer, så spinningtosserne kunne
holde formen ved lige hjemme i udestuen.
Der har været jumpet i stuer og haver, for alle dem, der havde muligheden.
Da Mette (Frederiksen) igen tillod lidt social og fysisk omgang med afstand,
blev der straks iværksat udendørs jumping og spinning.
Sommeren igennem har været der været fyldte hold og ventelister.
Nu er efteråret ovre, vinteren står for døren og træningen er trukket
indenfor. I fitnessregi betyder det fortsatte ventelister, alenlange holdplaner
og tiltag i form af events og pop-up-timer.
Der er fulde huse i Teen-fitness, der trænes på livet løs i centeret, med lige
så mange medlemmer som vi altid har kunnet prale af.
I hallen bliver der igen dyrket gymnastik, spillet fodbold, badminton og
hvad der ellers er på kalenderen.

Professionel hjælp l
Rengøring
Hus
Have

Clairvoyant Healing
Qigong
Salg af sten og krystaller
Workshops
Lis Meng | Nørregade 70, 5610 Assens | 2785 0956
www.mengsunivers.dk

www.ebberup-if.dk

Jesper Tornøe
eeeeeeeeeeeeee

mandogbieves�yn@gmaie.com | www.mandogbil.com
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Det skal stå usagt og uvist, men alt andet lige var der er tid, hvor Ebberup
var omdrejningspunkt for kendisser og kulisser.
Så er der alle de små sejre, vi står for internt i 5631, alle de tiltag og
arrangementer, der løftes og afholdes i flok: Loppemarked, halfest, petanquestævner, Familieidræt, Idrætsweekend, ugentlige- og daglige aktiviteter
i hallen og så videre.

Ebberup Fitness Spinningplan
Gældende fra
1. Januar - 30. april 2021
Mandag
09.30 10.30

Tirsdag

Onsdag Torsdag

Fredag

Spin

Spin

Spin

basis

basis

basis

Lørdag

Søndag

10.00 11.00

Jeg er så stolt og ydmyg over at være en del af det her samfund, og jeg
ville personligt ikke skifte mit postnummer ud for noget andet, for i min
optik er der ikke ret meget, vi ikke kan her i Ebberup.
Stort som småt, sammen og hver for sig.
Krisen har været national, men i mine øjne har der ikke
været udvist særlig krisetilstand her i min by, snarere
tværtimod, for selvom vi alle har haft hænderne bundet
på ryggen, har vi alligevel fundet ud af at hjælpe
hinanden med at få bundet up – med sprit, mundbind og
vesir – bevares.
Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår til
jer alle.
2021 kan bare komme an – vi er klar.

17.00 18.00
18.15 19.15

Spin

Spin

basis

basis

Spin 1

Spin

Spin 1

basis

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

Jacob Medici
EIF Fitness
fitness@ebberup-if.dk

Nørre Alle 26, Assens
Tlf. 6471 1700 | www.oeauto.dk

Idrætsliv

16

www.ebberup-if.dk

17

Opsætning, grafik & design: Redeko

Løbeklubben har fundet veste og pandelamper frem, og mødes igen troligt
ved hallen to gange om ugen.
Der spilles petanque ved det nyopførte klubhus, der bliver stadig spillet
udendørs tennis, trænet fodbold og lavet mad i det nye, flotte cafeteria hos
Bjarne.
Det er nemlig det, vi kan i Ebberup. Vi lader os ikke slå ud af en ”smule”
Corona-krise, vi holder bare endnu mere sammen (hver for sig), og får
enderne til at samles alligevel.

Spin 1

Senior

Kaffehyggen aflyst
Alle aktiviteter dog gennemført hver uge
med Corona foranstaltninger

Efter de sidste coronarestriktioner har vi måtte aflyse kaffehyggen, da
det ikke gav nogen mening at sidde 4 ved hvert bord og heller ikke måtte
synge.
Men vi har indtil videre kunnet
gennemføre vore aktiviteter ved at
opdele hallerne i 2 afdelinger, så vi
må være 10 personer i hver ende.

Vi håber derfor, at der ikke kommer
yderligere stramninger, så vi kan
fortsætte på disse premisser til vi
holder juleferie.
Vi har sidste træning onsdag 16.
december 2020 og begynder igen
onsdag 6. januar 2021.
Desværre kan vi jo heller ikke holde juleafslutning, så der bliver noget at
indhente med det sociale.
Så vi må håbe, vi snart kan få mere normale tilstande.

Til eftertanke
EIFs alderspræsident skulle til kontrol på sygehuset og blev mødt af
personalet med følgende kommentar.
”Går du til gymnastik”
Ja det indrømmede hun og så sagde de:
”Ja det kan vi da se.”
Hun er jo KUN 91 år.
Se det giver stof til eftertanke, for dem der har svært ved
at komme i gang.
Så her er en ide til jeres nytårsforsæt: Kom i gang.
Seniorafdelingen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et
godt nytår på trods af corona.

Jytte Nielsen
EIF Senior
senior@ebberup-if.dk

Nye biler - Brugte biler - Værksted

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

Tlf. 64 71 22 30 · www.kiro-assens.dk
kontakt@kiro-assens.dk
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Brug dit kort
og støt EIF
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Dette har medlemmerne givet udtryk
for, at de er glade for, da de ellers
bare skulle sidde hjemme og kede
sig.

Petanque

Jubilæumsfest & Mesterskab
20 års jubilæumsfest i marts
årets udendørs mester hyldet

Fra 3. marts 2020 har Petanque udvalget arbejdet med planlægning af
jubilæumsfesten.
Den 11. marts 2020 lukkede statsministeren hele Danmark. Hver gang vi
fandt en ny dato til afholdelse af festen, fandt statsministeren på nye begrænsninger.
Det betød blandt andet, at der var en begrænsning på 30 personer i samme
lokale i Cafeteriet i Ebberuphallen.
Udvalget havde valgt lørdag den 10. oktober 2020 til festen.
Omkring den 1. oktober 2020 kunne vi se på tilmeldingerne, at der ville
komme mere end 30 personer, hvorfor vi rettede henvendelse til Dreslette
forsamlingshus i Snave. De ville gerne huse os til festen.
Vi fik dejlig mad fra Kjær i Flemløse, Lillian og Henriette i forsamlingshuset
sørgede for an fantastisk fest.

Klubmester ”Malle”
(Malene Lauridsen)

Klokken 21.45 drog en flok glade petanquespillere med påhæng hjem.
Vi havde alle haft en rigtig hyggelig aften, hvor vi var blevet underholdt af
syngepigerne.

Nr. 2
Bent Rasmussen

Nr. 3 - Kurt Klausen
hjulpet af Jytte

2020

A D M I N I S T R A T I O N

R E G N S K A B

Klubmesterskabet 2020 udendørs

Lad os klare hele eller dele af
Jeres bogføring, administration,
betalinger og regnskab – så kan
I bruge tiden på udvikling.

Lørdag den 17. oktober 2020 fik vi gennemført en afkortet udgave af
klubmesterskabet.
Vi havde valgt at sløjfe aftenspisningen henset til, at vi ugen før havde haft
jubilæumsfest.

Ebberup Blikkenslagerforretning
Tom Larsen
6474 1816 - 2091 8816

Idrætsliv
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REGNSKAB - BOGFØRING - ADMINISTRATION
Til virksomheder og foreninger
Drejervænget 8 - 5610 Assens - mail@charlotte-kjaer.dk - Tlf. 6137 1849 - www.charlotte-kjaer.dk
www.ebberup-if.dk
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Tøjudvalget har på glimrende vis sørget for, at alle spillerne er blevet
udstyret med en flot vindjakke med navn og logo på en T-shirt eller Polo.

FIPROS

Ingredienser og færdigpakkede fødevarer �l hele verden
Samarbejder globalt
Stø�er lokalt

Indendørsspil
Den 19. oktober begyndte vi at spille indendørs i Ebberuphallerne. Leif var
meget behjælpelig med at få os i gang.
For gud ved hvilken gang fandt statsministeren på nye begrænsninger. Nu
måtte vi kun være 10 personer forsamlet ad gangen.
Det betød, at vi atter måtte udsætte turneringen for 2020 igen.

Hallen blev delt med et tennisnet og hver halvdel blev instrueret om, hvor
de skulle benytte toiletter.
Leif har hele vejen igennem været en stor støtte for os alle.
Vi afventer nu statsministerens næste påfund. Vi kan ikke
holde juleafslutning som situationen er nu og vi ved heller
ikke, om det bliver muligt at holde medlemsmøde, så vi
kan få valgt medlemmer til vort udvalg.
Petanque udvalget ønsker alle medlemmerne en rigtig
glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Opsætning, grafik & design: Redeko

På hovedbestyrelsesmødet kort efter, havde Jytte fra seniorerne fundet
ud af, at vi gerne måtte dele hallen i 2, så der kunne være op til 10 i hver
halvdel. Vi måtte også gerne være i Spejlsalen (ikke den i statsministeriet).

www.ﬁpros.dk
Rybergsvej 1 – 5631 Ebberup
Tlf.: 64 74 22 88
Email: ﬁpros@ﬁpros.dk

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

Idrætsliv
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Gymnastik

Gang i gymnastikken
Til trods for corona er der fuld fart
på alle hold i EIF Gymnastik

Heldigvis er det fortsat muligt at holde gang i alle hold på trods af de
skærpede restriktioner, og vi takker vores medlemmer for fortsat at møde
op til træning på trods af stigende smittetal.
Vi gør alt hvad vi kan for at I kan føle jer trygge.

Motionshold for herre og damer
Vi har igen i år to motionshold på programmet, et for henholdsvis damer og
herre – begge med mellemmer i alle aldre.
I år kører holdene med et par nye sæt instruktører; Helle og Line står for
dameholdet og Martin og Rasmus har ansvaret for herrerne.

Fælles for begge hold er, at der er fokus på konditions- og styrketræning,
som tilgodeser alle aldre og niveauer.
Ens egen kropsvægt er det centrale udgangspunkt for træningen, men
vi anvender også forskellige redskaber, for at skabe en varieret og
motiverende træning.
Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

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

¤ Suzuki forhandler ¤ Brugte biler ¤ Undervogns behandling ¤ Erhverv
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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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Begge hold er fortsat i gang med max 10 personer pr. træning, og vi håber
at se både nye eller gamle ansigter, når Corona igen har lagt sig, og der
åbnes op for flere personer på voksenholdene.

FORÅRSOPVISNING
Lørdag 20. marts 2021
i Ebberup Hallerne

Vi har i år startet et nyt hold op i afdelingen nemlig Ungdomsholdet. Hver
onsdag mødes 14 af Ebberups unge mennesker til 2 timers træning, som er
bygget op af en fælles del og en del hvor gymnasterne selv har valgt rytmeeller springtræning.
Holdet arbejder frem mod forårets opvisninger og krydser fingre for at
Corona tillader det.
Alle kan være med på holdet uanset niveau. Springerne arbejder derfor
også meget differentieret med alt fra vejrmøller til skrueteknik og dobbeltrotationer.
Pigerne på rytmedelen har, udover at arbejde med gymnastikkens grundteknikker, også tilknyttet Charlotte Slot Thomas som er danselærer og
gæsteinstruktør på holdet.

Læs mere på
opvisning.ebberup-if.dk

Jans El-Teknik Aps
Aut. El-installatør

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

Bliv annoncør i Idrætsliv

• Renovering

• Landbrugsinstallation

• Reparation

• Husinstallation

Idræts- & kultur foreningsblad i farver
Gratis opsætning af annonce
Udgives 6 gange årligt
Omdeles til over 600 hustande
I butikker i Assens og Ebberup
Online på www.ebberup-if.dk

• Installation

• Hårde hvidevarer service

• Industriel maskininstallation

• Varmepumpe montage/service

Annonc
er
fra 750,kr.
pr. år

Kontakt os på: redaktion@ebberup-if.dk eller 2425 0172

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

www.ebberup-if.dk

27

Opsætning, grafik & design: Redeko

Ungdomsholdet

Vi hylder de
originale sportsfolk!

...også dem, der aldrig kom på landsholdet

Hun har præsenteret pigerne for nye bevægelsesmønstre og givet udfordringer og et endnu bredere smil på læben til alle.
Vi håber på at endnu flere unge har lyst til at være med i
fællesskabet i næste sæson.
Gymnastikafdelingen
ønsker jer alle
rigtig glædelig jul
samt et godt nytår!

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

Jolly. En ægte dansk original

www.spar.dk

Uni,- Rende,& minigraver udlejes.

V/ Marlene Larsen | Ebberupvej 75 | 5631 Ebberup | Tlf. 6474 1182
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EIF Gymnastik
gymnastik@ebberup-if.dk

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

Alt indenfor jord og beton, kloak
og murerarbejde udføres.

Idrætsliv

Tabita Bülow Kyster

Støtteforeningen
Ebbberup Idrætsforening

Glædelig jul fra

Året nærmer sig så småt sin ende. Det bliver nok på alle måder et år, som
vi vil huske.
Vi nåede at afholde et brag af en Vinterfest og en suveræn fastelavnsfest
for byens børn tilbage i februar – total uvidende om at vi 1,5 måned senere
ville stå overfor nedlukning af hele landet.
Mange blev sendt hjem, store som små og hverdagen var alt andet end den
vi kender.

Især fordi vi i de dage normalvis får tjent en masse penge til Idrætsforeningens afdelinger og samtidig har nogle fantastisk hyggelige dage for vores
skønne by, hvor vi kommer hinanden ved på kryds og tværs.
Men det vigtigste i denne anderledes tid er, at vi passer på hinanden og
overholder de gældende restriktioner.
Vi håber på, at vi kan tage en god omgang revanche til næste sommer!
Det næste store arrangement som vi står for, er Vinterfest i februar. Det
er stadig uvist hvor vidt dette bliver muligt at gennemføre, så en endelig
udmelding må vi vente med.
Vi i Støtteforeningen vil gerne ønske alle en god jul og godt nytår. Pas på
hinanden og jer selv. Vi ses i det nye år – som kun kan blive bedre end
dette.
De varmeste corona-hilsner fra
Ebberup Idrætsforenings Støtteforening

Kære allesammen
Ebberuphallerne jeres idræts & kulturcenter,
kKan med stor glæde konstatere, at med undtagelse af
et enkelt �lfælde er vi ind�l videre sluppet for Covid19.
Det er godt gået, I er gode �l at passe på hinanden,
mundbind, afstand og håndsprit, det er vejen frem,
så vi kan få bugt med denne uhyggelige virus.
Vi har jo fået en hel del aﬂysninger, når det er sagt
er det jo alt andet lige bedre end alterna�vet (lukkede lokaler).
Stor ros �l afdelingerne der kæmper en brag kamp for
at få dagligdagen �l at hænge sammen med træning
og stævne ak�viteter, hvor Bold har fået
en hel del stævner for børn �l hallerne, godt gået.
Vi laver en bold juledag for vores unger den 20. december kl. 10-12,
en 20,- pr person, max. 50 personer.
Der vil være julehygge for forældre i cafeteriet.
Husk går I rundt med tanker ideer �l ændringer/nye �ltag,
så kig forbi �l en snak, der er al�d kaﬀe på kanden.
Tradi�onerne står for døren og vi �lbyder take-away
�l julea�en, julefrokost og nytårsa�en.
Kontakt Bjarne på 2374 2878 for en snak og bes�lling.

facebook.com/eifstoetteforening

eif.forening@gmail.com

På hallernes vegne ønsker jeg alle en glædelig jul
samt et lykkebringende 2021, pas på hinanden.

Dit Idræts- & Kulturcenter

Alt i tømrer & snedkerarbejde
Erhverv & privat

Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742

Idrætsliv
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For første gang siden, at Sportsuge/Byfest blev afholdt for allerførste
gang tilbage i slut 70’erne, måtte vi aflyse dette års byfest. Noget som vi
selvfølgelig er virkelig kede af, da dette betyder meget for byen og for os.

Ebberup Hallerne

Løb

Løbeklubben igang i hele 2020
Ingen undskyldning for ikke at komme i
løbeskoene til løb og Powerwalk

2020 har for alle været et anderledes år på godt og ondt her tænker jeg
ikke mindst på Covid_19 og de udfordringer det har givet for alle.
På trods af dette er det lykkedes at holde gang i Løbekluben vi er rigtigt
glade for opbakningen hen over året

Løbekluben har været så heldige at modtage GF Forsikrings trafikpris til
refleksveste, reflexbånd og pandelamper til medlemmerne.
Vi har flere sæt på lager så ønsker du også at løbe sikker så mød op og
meld dig ind i EBBERUP LØBEKLUB og få et sæt af disse.
At Løbekluben var så heldige at modtage denne pris
skyldes Annette Søby Jensens altid store arbejde for hele
EIF.
Annette er altid god til at rose afdelings bestyrelser og
trænere og vi skal også huske at takke hende for hendes
store indsats for EIF.
Med disse ord vil jeg ønske alle en glædelig jul og godt
nytår.

Idrætsliv
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Vi støtter
Ebberup Idrætsforening
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.

Gitte Christensen
EIF Løb
lob@ebberup-if.dk

www.ebberup-if.dk
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Når denne udgave udkommer er løbesæsonen officielt stoppet, men vi
mødes stadig tirsdag og torsdag kl. 18,30 ved hallen hvor vi aftaler rute og
længde efter hvilke ønsker der er.
Så der er ingen undskyldning for ikke at komme ud og løbe en tur i
hyggeligt selskab vi har powerwalk og løbehold.

Ebberup Idrætsforening

..med mere

Hovedformand
Annette S Jensen

2482 8744

eif@ebberup-if.dk

2177 1567

kasse@ebberup-if.dk

2639 1567

web@ebberup-if.dk

2382 6722

anne@familien-olsson.dk

4076 0167

bold@ebberup-if.dk

2422 3710

fitness@ebberup-if.dk

5126 0863

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
Conni Lindberg
Web & Klubmodul ansvarlig
Andreas Kyster
Suppleant
Anne Olsson

EIF Bold
Formand : Bo Hartmann

EIF Fitness
Formand : Jacob Medici

EIF Gymnastik
Formand : Tabita Bülow Kyster

EIF Løb
Formand : Gitte Christensen

EIF Petanque
Formand : Jørgen B Hansen

EIF Senior
Formand : Jytte Nielsen

Formand : Preben Madsen

Idrætsliv
Redaktør : Morten Augustsen

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

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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Tlf.: 4024 0433
Prinsevej 1 - 5631 Ebberup
www.ebberup-if.dk
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EIF Støtteforening

EIF event kalender 2020
1. februar
23. februar
21. februar
29. februar - 1. marts
21. marts
25. maj
30. juli - 1. august
1. august
12. august
16. september
26. september
31. oktober - 1. november

23. oktober
27. - 31. december

Vinterfest
Fastelavnsfest
Generalforsamling
Loppemarked
Forårsopvisning
LadyWalk
Byfest
Familiedag
Minigolf tur
Opstartstur
Go’Nat Idræt
Loppemarked
Halloween SlushIce
Fyrværkeri salg

Støtte
Støtte
EIF
Bold
Gymnastik
AFLYST
Fitness
AFLYST
Støtte
AFLYST
Fitness
AFLYST
Senior
Senior
AFLYST
EIF
AFLYST
Bold
Gymnastik
AFLYST
Bold

Der tages forbehold for ændringer i events og datoer.
Følg med og læs mere på Facebook og EIF hjemmeside:

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

23. januar 2021

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:

10. januar 2021

Indlæg og eventuel billeder bedes sendt til:

redaktion@ebberup-if.dk

