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Fra lille til stor
Ebberup gror
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Lis Meng | Nørregade 70, 5610 Assens | 2785 0956
www.mengsunivers.dk

Clairvoyant Healing
Qigong
Salg af sten og krystaller
Workshops

Privat & Erhverv

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

KVALITET
STABILITET
LOYALITET

måtte aflyse vinterfesten. Rigtig ærgerligt er det.

Det er jo en af de dage hvor rigtig mange mødes, hygger sig og der tjenes 
penge til mange gode formål i EIF.
Men det har jo absolut heller ikke været muligt i år.

Det er de gode folk i Støtteforeningen rigtig kede af. Lad os håbe at vi i 
stedet kan holde et brag af en byfest til august.

Det kunne være så godt.
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Østergade 89 - 5610 Assens | 6471 1875 | www.ugger.dk

Assens
Privat & Professionel

Derfor skal jeg også meget højt og rungende sige TUSIND TAK TIL ALLE JER 
SOM BETALER JERES KONTINGENT UDEN AT KUNNE DYRKE JERES SPORT/
MOTION.

Det er simpelthen fantastisk, at der er så stor opbakning, forståelse og 
velvilje. På den måde kan vi komme godt ud på den anden side af Corona. 
Så vi igen kan mødes og dyrke lige dele socialt samvær og sport.

Jeg håber virkelig at det inden alt for længe må gå den vej, hvor vi kan 
gøre alt det vi gerne vi igen. 

Jeg håber vi kan mødes og nyde at vi igen kan ”være normale”.
Ud over at der ikke kan dyrkes sport – ja så har støtteforeningen jo også 

TUSIND TAK FOR AT I FORTSAT STØTTER OP

Jeg har lige set et klip fra dengang, hvor vi kæmpede for at bevare 
overbygningen på Ebberup Skole.

Jeg blev så bevæget – her var en masse skønne mennesker vi alle kender – 
alle stod vi sammen, for at kæmpe for den gode sag, OG ALLE SANG HØJT 
OG KLART MED PÅ EBBERUPSANGEN.

Og endnu en gang viser i alle nu, at vi står sammen og kæmper mod det 
der ikke er godt. Vi er i en rigtig møgtid, med corona som en rigtig træls 
modspiller.

Alting er besværligt og rigtig mange mennesker har det svært. Der er 
ensomhed, arbejdsløshed og mange andre problemer i den forbindelse.

Et sted ud i Ebberup hvor sammenhold gro..

Hovedformanden
Nyt fra

http://www.ebberup-if.dk
https://mengsunivers.dk/
http://www.fl-rene.dk/
http://il.ebberup-if.dk
http://www.flugger.dk
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Kontakt os på: redaktion@ebberup-if.dk eller 2425 0172

Annoncerfra 750,- kr.
pr. år

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

Bliv annoncør i Idrætsliv

Så har vi sagt farvel til Bjarne i cafeteriet – ønsket ham held og lykke 
fremover.
Jeg tænker at en del af jer allerede har været i kontakt med Esper, som er 
ny mand i cafeteriet.

Det er lidt besværligt at starte nyt job op midt i 
nedlukning, men dejligt at der er god gang i Take Away 
maden, som absolut kan anbefales.

Så jeg vil opfordre til at vi alle bakker op og benytter 
muligheden for Take Away mad og når det kan lade sig 
gøre igen – også at bruge Ebberup Hallernes Cafeterie.

Velkommen til Esper i Cafeteriet

eif@ebberup-if.dk
EIF Hovedformand

Annette Søby Jensen

Herom hører i nærmere. Vi må gerne udskyde Generalforsamlingen, men 
skal afslutte regnskab/budget for, at kunne modtage diverse tilskud fra 
Assens Kommune.
Så det har vi gjort og fremlægger det på Generalforsamlingen i maj.
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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.

Generalforsamling - Ebberup Fitness & EIF

Når vi snakker støtte – behov for penge – for at kunne gøre det hele så 
godt som muligt i Danmarks bedste idrætsforening.
Så vil det modtages med stor tak, hvis i vil tilmelde jer Support-El til fordel 
for EIF. Faktisk kan i spare lidt på jeres elafregning samtidig med at Energi 
Fyn støtter os.

Tegn et OK Benzinkort til fordel for EIF – vi får gode penge den vej også.

Få bilen synet hos Assens Bilsyn, hver gang vi nævner EIF ved et bilsyn 
sponsorerer de os med 39,50 kr.

Så det betyder rigtig meget hvis i vil tænke på det. 

Så skal der da også lyde en stor ros, til den opbakning Boldafdelingen fik til 
deres fyrvirkerisalg. Det er så godt at se der kommer noget ud af den store 
indsats der lægges.
Igen kunne man se at i alle sammen støtter op og gerne vil hjælpe.

SUPPORT-EL -  OK-BENZINKORT – ASSENS BILSYN

Vi havde planlagt Generalforsamling 25. februar 2021. Det kan jo så 
desværre ikke lade sig gøre. Så vi håber nu på at afvikle

Generalforsamling den 27. maj 2021

http://www.ebberup-if.dk
http://il.ebberup-if.dk
mailto:eif%40ebberup-if.dk?subject=
http://il.ebberup-if.dk
http://www.fynskebank.dk
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 En del af lokalsamfundet…

Individuel rådgivning     Nærværende og lyttende      Sund fornuft

Rise Sparekasse     Flemløse & Haarby     6472 1658     www.sparekassen.dk 
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Ebberup Hallerne byder
Esper Storm velkommen i Cafeteriet

Bjarne Sørensen er pr. 31. december 2020 fratrådt sin stilling i Ebberup 
Hallernes cafeteria. Vi ønsker Bjarne held og lykke fremover -  med tak for 
tiden der er gået.

Så byder vi velkommen til Esper Storm, som fra 1. januar 2021 står for 
cafeteriet i Ebberup Hallerne. Vi ser frem til at samarbejde med Esper – 
som nu vil sætte sit præg på cafeteriet.

Esper har mange gode ideer og glæder sig til at komme i gang, og der vil 
bydes på retter for enhver smag. Både det vi kender men helt sikkert også 
fornyelse med sunde retter. 

Velkommen Esper

Eb
be

ru
p

Ha
lle
rn
e

Vi fra halbestyrelsen håber naturligvis på jeres opbakning til at Esper 
kommer godt i gang. Det er ikke nogen nem tid nu hvor alt er lukket ned 
pga. Covid-19.

Derfor startes der op med take away mad. Og vi glæder os til hallerne igen 
kan åbnes og i kan komme i cafeteriet og spise igen.

Bestyrelsen i Ebberup Hallerne

http://www.ebberup-if.dk
http://www.sparekassen.dk
http://il.ebberup-if.dk
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Lidt positivt er der da i denne tid, 
vi har valgt at starte en nyt hånd-
boldhold op, da der er plads til alle 
i Ebberup IF.
Det hele er stadigvæk nyt og vi 
er så småt i gang med at finde 
spillere, trænere er der styr på, 
og tænker når vi engang må 
mødes igen så kommer spillerne 
også, så velkommen til EBBERUP 
LYKKELIGA.

Jeg har kontakt til Rikke Nielsen 
ved Lykkeliga, og hun kommer 
ned, så snart det er muligt at 
mødes, så spred gerne budskabet 
til alle i kender.
Hvis der er spørgsmål omkring 
dette så send gerne en mail, eller 
ring.

Ebberup Lykkeliga

VELKOMMEN TIL EN VERDEN 
AF GRAFISKE MULIGHEDER

GRAFISK DESIGN · OFFSET-  & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION
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Det er desværre stadigvæk en kedelig tid vi er i med Covid19, sådan som 
det ser ud, tror jeg ikke vi kommer til at spille bold før vi kan komme 
udenfor.

Jeg sætter stor pris på, at der ikke er nogen som har meldt sig ud af 
klubben pga. Covid19, men har valgt at blive i klubben.
Det har stor betydning for klubben at man fortsæt vælger at være medlem 
og betale kontingent til klubben, da der også gerne skulle være en håndbold 
og fodboldklub, når vi kommer ud på den anden side.

På med løbeskoene og hold kondien ved lige
til når EIF Bold igen kan træne

Vær i form til ny træning
Bo

ld

Vi alle må stå sammen og få det bedste ud af det. Det er også lige så 
vigtigt at børnene kommer ud at røre sig, nu når der er ikke er noget bold.

Så på med løbeskoene og kom ud i naturen, så kondien kan holdes vedlige, 
og vi alle er klar til foråret.

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

Tlf.: 4024 0433

http://www.ebberup-if.dk
http://www.deslers.dk
http://il.ebberup-if.dk
http://bold.ebberup-if.dk
http://www.vilsmark-autoservice.dk/
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OK støtter 
Ebberup IF

Du kan også være med, uden det koster 
dig en krone.

Se mere på www.ok.dk/lokalsporten
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Nørre Alle 26, Assens

Tlf. 6471 1700 | www.oeauto.dk

Derefter kun net salg mellem Jul og 
Nytår. Der skulle handles hurtigt hvis 
vi skulle nå at have stablet en ny 
vagtplan på benene.

Men heldigvis dagen før åbning blev 
det meldt ud at vi alligevel gerne 
måtte have åbent mellem jul og 
nytår.

Det redede den noget haltende 
vagtplan der var på vej op og stå. 

Meget info er blevet sendt ud, på 
kryds og tværs.

Noget af det kunne vi ikke trække 
tilbage igen, bare håbe på at vores 
Facebook opslag ville nå ud og 
informere så mange som muligt. 

Stor tak skal der lyde fra Boldafdelingens fyrværkerisalg - og det skal der 
lyde til en masse mennesker, men først baggrunden herfor. 
2020 årets fyrværkerisalg blev lidt anderledes end vi lige havde troet. Men 
det gjorde hele 2020 jo.

I første omgang flyttede vi salgssted. Efter et par år på stationspladsen 
midt i byen flyttede vi slagtet ud til Vestfyns fodboldgolf. Og det vidste sig 
at være en fantastisk ide at gøre dette. Her blev vi mere synlige og flere 
har set vi var der, hvilket har øget vores salg. 

Så kom Corona, som i efteråret slog hårdt til igen hvilket resulterede i 
nedlukningen.

Få dage før åbning så det ud til at vi kun måtte have åbent frem til og med 
den 23. december.

Fyrværkeri overskud

http://www.ebberup-if.dk
http://ebberupif.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=12
http://il.ebberup-if.dk
http://www.oesterhaabs-auto.dk
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Jans El-Teknik Aps
v/ Jan Ditlevsen
Gudøgyden 4
5631 Ebberup

• Landbrugsinstallation

• Husinstallation

• Hårde hvidevarer service

• Varmepumpe montage/service

• Renovering

• Reparation

• Installation

• Industriel maskininstallation

‘El med sikkerhed’
Mobil 3054 6213

jan@janselteknik.dk

www.janselteknik.dk

Jans El-Teknik Aps
Aut. El-installatør
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WWW.PERNILLEHEDE.COM

Dagene med salg gik over alt forventning, og vi har lavet et helt fantastisk 
overskud som går direkte til boldafdelingen. Det er fedt at plukke frugterne 
efter så hårdt arbejde.

Jeg vil derfor gerne takke alle vores kunder der var forbi os for at købe 
fyrværkeri.
Derefter skal der lyde en kæmpe tak til BO Andersen og Vestfyns 
fodboldgolf for, at vi måtte sælge vores fyrværkeri der. Det har været 
fuldstændig fænomenalt.
 
Claus Christiansen og Ebberup vognforretning for at stille containere til 
rådighed til vores enorme banner og hjælpe med at transportere dem frem 
og tilbage. 

Kristian Vilsmark og Vilsmark Auto for hjælp i forbindelse med opsætning af 
hele arrangementet.
Der hvor vi måtte hænge vores bannere op, rundt omkring i Ebberup og 
omegn og Assens. 

Selvfølgelig og tak til alle jer der har taget en tørn og hjulpet til med selve 
salget. Uden jer ville det ikke kunne lade sig gøre.

Vi håber at kunne gentage succesen til nytår igen. Og 
herfra skal der lyde en opfordring til at melde sig til 
at hjælpe. En forening kan ikke drives uden hjælp fra 
frivillige. Fyrværkerisalget er ikke uden undtagelse.

Vi skal huske på at overskuddet går til foreningen, de 
voksne, vores børn, og på den lange bane vores loka-
lsamfund. Det er vigtigt vi alle støtter op. 

TAK FOR HJÆLPEN
bold@ebberup-if.dk

EIF Bold
Bo Hartmann

Stor tak

http://www.ebberup-if.dk
http://www.janselteknik.dk
http://il.ebberup-if.dk
https://clubsportigan.dk/
http://www.pernillehede.com
mailto:bold%40ebberup-if.dk?subject=


15www.ebberup-if.dk

www.ebberupvognmandsforretning.dk

Vi kører også for dig

Tlf. 64 74 13 39

www.ebberuptennisklub.dk

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

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

Kontakt os

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

250,- kr. /sæson

600,- kr. /sæson

1100,- kr. /sæson

Børn

Voksne

Familier

Vil du være medlem er kon�ngentet

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.

I kan låne ketchere og bolde samt få instruk�on.

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

Ebberup tennisklub
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facebook.com/ebberupogomegn www.ebberup.dk

Lokalrådet har i en længere periode har arbejdet sammen med de øvrige 
lokalråd i Assens Kommune, på at forbinde de forskellige byer med 
cykelstier (Assinoen).

Det er et stort projekt, hvor der mange delelementer bla. hedder det sikker 
skolesti fra Assens til Ebberup, andre steder er det mere et spor, men fælles 
for hele projektet er at man skal kunne komme rundt i vores kommune på 
sikker vis, og ikke mindst nyde den flotte natur.

Assinoen i Assens kommune
EBBERUP+OMEGN

Ebberup Lokalråd

Det skal naturligvis bruges af lokalbefolkningen, men også til cykelturisme 
som vinder mere indpas. Assens Kommune har hele tiden været med i 
projektet, og alle er meget positive over for det.

Fredagsbaren har desværre været lukket længe, ja meget længe. Men når 
vi for lov åbner vi igen, og vi glæder os meget til at se jer alle igen.
Og mon ikke vi finder på nogle nye tiltag her også..

http://www.ebberup-if.dk
http://www.ebberupvognmandsforretning.dk
http://http://www.ebberuptennisklub.dk/
http://il.ebberup-if.dk
https://ebberup.dk/
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Ring
6471 1909

Vores friske
kontorpersonale

er klar til at
besvare spørgsmål

Jens ReimerAndreas VibeOle DideriksenFrederik NielsenChristian Kjems

Jens Erik PedersenUlrik Danevig

Lone ØsterhaabMette Lundskov

Bo Reimer
Indehaver

Bjarne Dideriksen
Indehaver

Lad os hjælpe dig igennem om- eller nybygning.
Vi samler de rigtige håndværkere og styrer byggeriet

sikkert og ”smertefrit” til rette tid og pris.
Med en totalløsning har I kun en håndværker

at samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning

Totalløsning

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S
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Rengøring
Hus
Have

Professionel hjælp  l

Jesper Tornøe
eeee eeee eeee

mandogbieves�yn@gmaie.com | www.mandogbil.comsalonpetitebberup@gmail.com
Pensionist rabat

Lukket

9-17

9-17

9-19

9-17

åben efter aftale

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Åbningstider

Dame & Herreklip

Tak til vores opfindsomme instruktører
med tilbud om mange online træninger

Selv om hele landet er lukket ned, sker der dog stadigvæk lidt nyt i Fitness, 
der bliver lavet noget streamet fitness, men vi trænger alle til at komme i 
gang igen.

Det gør vores gode instruktører ikke mindst, de er helt klar til jer og de 
prøver at træne det der hjemme de kan.
Vi må alle nyde vores dejlige natur til en god gå eller løbetur, ind til vi kan 
mødes igen i vores center.

Fitness nyt

fitness@ebberup-if.dk
EIF Fitness

Jacob Medici

Fit
ne

ss

www.facebook.com/groups/ebberupfitness

Mens vi har haft lukket har rigtig mange af Jer støttet os både med jeres 
kontingent, og ikke mindst med de søde mail, og sms mm., som der er 
sendt, det varmer meget.

Jeg tror dog desværre, at vi alle skal indstille os på, at vi ikke for lov at 
åbne før efter påske, som det ser ud, det er dog kun mit 
bedste gæt.

Vi håber at støtteforeningen kommer til at holde byfest i 
uge 31 som de plejer.
Her håber jeg at vi alle kan mødes til deres spisning, men 
mere herom senere.

Det kunne være dejligt at bruge denne event til at hygge 
os sammen, det tror jeg vi alle godt kan bruge.

Se med i træningerne på Facebook

http://www.ebberup-if.dk
www.vtf.dk
http://il.ebberup-if.dk
https://mandogbil.com/
http://www.salonpetitebberup.dk
mailto:fitness%40ebberup-if.dk?subject=
http://fitness.ebberup-if.dk
https://www.facebook.com/groups/222811261205408/
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Jolly.  En ægte dansk original

...også dem, der aldrig kom på landsholdet

Vi hylder de  
originale sportsfolk!

 

Vi hylder de  
originale sportsfolk!
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Uni,- Rende,-

& minigraver udlejes.

Alt indenfor jord og beton, kloak
og murerarbejde udføres.

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

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

www.spar.dk

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

Husk at træn hver for sig med små gåture
til vi igen kan træne sammen

Allerførst TAK til alle dem, der deltog i vores idrætsudfoldelse, da vi var delt 
op. Det var dejligt positive meldinger, vi fik fra dem der mødte op.

Desværre blev dette også aflyst og vi må selv prøve at motionere hver for 
sig. Håber I holder jer i gang enten inde eller med nogle gåture.

Hold dig i gang

senior@ebberup-if.dk
EIF Senior

Jytte Nielsen

Se
nio

r

På nuværende tidspunkt ser det ud til at vare noget, 
inden vi kan starte op igen. Måske er hele resten af 
indendørssæsonen aflyst, men så må vi håbe, vi kan 
komme i gang udendørs.

Under alle omstændigheder vil I høre fra os, når der sker 
noget nyt. Selv om ingen af os er herre over situationen, 
vil jeg alligevel sige tak for jeres tålmodighed og håber vi 
snart kan ses igen.

http://www.ebberup-if.dk
http://www.bryggeriet-vestfyen.dk
http://il.ebberup-if.dk
http://www.hp-murerfirma.dk
http://www.spar.dk
mailto:senior%40ebberup-if.dk?subject=
http://senior.ebberup-if.dk
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Tlf. 64715646 | www.boegskov-vvs.dk

Vi har følgende hold

Begynder løb Gå/Løb - der træner efter fast program.

Løb Tirsdage med stop og øvelser undervejs, og man kan  
 vælge om man vil med på 1, 2 eller 3 runder af 5 km 
 – kun den første er med øvelser.

Power walk

Såfremt der bliver lukket op – så har vi

Se om der ikke er et hold for dig - vi har masser af plads og det er bare 
sjovere og mere udfordrende at træne flere sammen.
Vi glæder os til at byde dig velkommen - tirsdage og torsdage 18.30.

Husk at du er velkommen til at, møde op 3 gange og prøve om der ikke er 
et hold der passer dig.

Sæsonstart 2. marts 2021
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Vi siger tak til alle medlemmer i Løbeklubben for at holde ved i et noget 
anderledes 2020.

Som har stået på løb i små grupper samt løb hver for sig. 
Vi gentog succesen med et banko-løb, der gik ud på man f.eks. skulle løbe 
en ny rute derefter sætte et kryds på pladen.

Igen er Banko-løb en succes
trods virus og vinterkulde

Lad 2021 blive din start på løb
Lø

b

Lene og Mette fra klubben trodsede 
både virus og det kolde vejr, med 
løbetur og bagefter i bølgen blå.

Med lavere smittetal og vaccine 
håber vi, at det bliver et mere 
normalt 2021.

Hvor vi igen kan løbe/gå som før.

http://www.ebberup-if.dk
http://www.boegskov-vvs.dk/
http://il.ebberup-if.dk
http://lob.ebberup-if.dk
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FIPROS A/S
Rybergsvej 1 · 5631 Ebberup

Tlf.: 64 72 22 88
Mail: fipros@fipros.dk

Vi bakker op om det lokale
- Og hjælper globalt 
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BEGYNDERHOLD Tirsdage 18.30
LØBEHOLD Tirsdage 18.30

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

POWER-WALK Tirsdage 18.30

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

lob@ebberup-if.dk
EIF Løb

Gitte Christensen

Så mød op og træn med os.

Kom i gang igen efter Covid19 pausen, gør noget godt for 
dig selv og din krop.

Kom og vær med i en del af et træningsfællesskab, der 
gør det sjovere og nemmere at træne og holde gang i sin 
træning.

http://www.ebberup-if.dk
http://www.fipros.dk
http://il.ebberup-if.dk
mailto:lob%40ebberup-if.dk?subject=
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Et konstruktivt samarbejde til glæde for
hele lokalområdet har set dagens lys

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ebberup Idrætsforening og 
Ebberup Fitness, havde med opbakning fra foreninger i Ebberup og i 
samarbejde med Kompan, udarbejdet et projekt.

Hvor ”Stationspladsen” skulle omdannes til et værested med Fitnessredsk-
aber, bålhus, shelters, legeredskaber mm. for alle aldersgrupper.

Arbejdet var i fuld sving da gruppen blev informeret om, at boliger ved 
”Stationspladsen” måske ikke blev til noget i nærmeste fremtid.

Derudover fik vi viden om at Ebberup Skole og Børnehus gik og legede med 
tanken om, at skaffe midler til nye og virkelig tiltrængte legepladser mv. i 
hhv. Børnehuset og på skolens område – også i samarbejde med Kompan.

Hurtigt blev der etableret et fortrinligt samarbejde, og i løbet af kort tid var 
projektet ”Fra lille til stor- Ebberup gror” på tegnebrættet.

Nedenstående er hentet fra projektbeskrivelsen.

Fra lille til stor - Ebberup gror

Ideen og målet med projektet er nedenstående

Vi ønsker at skabe multifunktionelt fællesskab på tværs af generationer og 
familier, fællesskabet er vores styrke som lokalsamfund.

Dette ønsker vi at stimulere og katalysere for, at være et attraktivt loka-
lsamfund for de fremtidige generationer.

Vi ønsker et udeområde der:

• udfordrer beboernes fysiske, psykiske, sanselige og motoriske udvikling

• rummer den enkelte inden for fællesskabets ramme

• åbner op mod lokalsamfundet dvs. byens samlingssted med mulighed 

 for mange typer af samvær

• giver mulighed for læring, udeundervisning og træning

• giver mulighed for genoptræning i samarbejde med Assens kommune

Hvordan kommer vi videre?
Budgettet for hele projektet ligger på ca. 2. mill. Det er rigtig mange penge, 
hvorfor vi allerede nu, er gået i gang med at søge fonde, tage kontakt til 
lokale firmaer – store som små, og nu til jer.

En del af budgettet er anlægsudgifter dvs. fjernelse af jord, etablering af 
underlag mm. og Ebberup Vognmandsforretning har givet tilsagn om hjælp, 
men der bliver brug for flere hænder, spader og skovle.

6474 1816 - 2091 8816

Tom Larsen

Ebberup Blikkenslagerforretning

http://www.ebberup-if.dk
http://il.ebberup-if.dk
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Dette har også medført, at vi ikke som vanligt afholdte Vinterfest den første 
weekend i februar.
For os i Støtteforeningen er det en underlig tid, ikke at være i fuld gang 
med planlægningen og alt det praktiske i forbindelse med Vinterfesten.
Revyholdet er også triste over, ikke at skulle lave en fremragende revy for 
alle jer. 

Vi håber og tror på, at vi næste år kan afholde et kæmpe BRAG af en 
vinterfest, hvor vi forhåbentlig alle kan danse og hygge os sammen på 
kryds og tværs.
Det betyder desværre også, at vi i år ikke kommer til at afholde fastelavn 
for byens børn. Sidste år var der næsten 150 deltagende til fastelavn – dét 
håber vi på at kunne gøre igen til næste år.

Et nyt år er startet, coronavirussen er her desværre stadig

Ebberup lad os stå sammen

Henvendelse om tilsagn – økonomisk som praktisk -  kan ske til:

Gitte Christensen
langegyde@yahoo.dk

Kristina Gisselmann Hansen
kristina-anders@hotmail.com

Karen Lise Andersen
kland@assens.dk

Jo mere arbejdskraft vi kan skaffe, jo færre anlægskroner, men der skal 
også penge på bordet. Ethvert bidrag stort som småt hilses velkomment. 

I skrivende stund er der endnu ikke oprettet en konto, men et bindende 
tilsagn om, at man vil støtte med x antal kroner, ville være så fint.
Når verden åbnes igen, vil vi indkalde til et informationsmøde, hvor 
projektet gennemgås mere detaljeret, samt om hvilke muligheder, der vil 
være for at støtte, men ved du/I allerede nu, at du/I vil bidrage, så hører vi 
gerne fra jer hurtigst muligt.

Ebbberup Idrætsforening
Støtteforeningen

facebook.com/eifstoetteforeningeif.forening@gmail.com

Vi har holdt ud i næsten 1 år nu – så lad os alle kæmpe en kamp sammen, 
så alle afdelinger af Idrætsforeningen kan afholde deres vanlige arrange-
menter og vi igen kan få gang i livet i Danmark og ikke mindst i vores 
skønne Ebberup.

Lad os spritte, holde afstand, håbe og ønske – så vi måske kan afholde 
Byfest i uge 31.
Pas på jer selv og hinanden.

De bedste hilsner fra
Bestyrelsen i Støtteforeningen

http://www.ebberup-if.dk
http://il.ebberup-if.dk
mailto:langegyde%40yahoo.dk?subject=
mailto:kristina-anders%40hotmail.com?subject=
mailto:kland%40assens.dk?subject=
https://www.facebook.com/eifstoetteforening/
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6474 1549 | post@ebberuphallerne.dk | www.ebberuphallerne.dk

Dit Idræts- & Kulturcenter

2 haller | Fitness Center | Boldbaner | Møde- & Selskabslokaler | Cafeteria 

Ebberup Hallerne
Velkommen �l

Se ledige  der
bes l baner direkte

betal online
- det er nemt

Online Booking

F.eks en lille historie om Hr. og Fr. Olsen, der er ude at 
køre bil. Fr. Olsen har for vane hele tiden at rette på Hr. 
Olsens kørsel. Hr. Olsen vender sig mod fruen og spørger 
: ”Er det dig eller mig, der kører bilen?” Fr. Olsen svarer: 
”Der kan du se, det kan du ikke engang finde ud af”.

Lad os se frem mod et godt forår.

Vi skal alle sammen passe på hinanden

petanque@ebberup-if.dk
EIF Petanque

Jørgen Bolvig Hansen
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Trods Corona gennemførtes stævner
og EIF Petanque fik startet indendørs

Status 2020

Vi var kommet rigtig godt i gang med vores indendørs petanque, men så 
var statsministeren igen ude med riven.
Vi ligger nu helt underdrejet foreløbig til 17. januar 2021. Man kan håbe, at 
smittetallene er gået ned til den tid.

Vi håber på, at vi kan nå et medlemsmøde før Generalforsamlingen, således 
at vi kan få sammensætningen af petanqueudvalget på plads, men hvornår 
er generalforsamlingen? Og hvornår må vi være mere end fem personer 
sammen.

Ved valg til udvalget er det således, at Jørgen P. og Poul-Erik er på valg for 
2 år, mens 1. supplant Bent Hansen og 2. suppleant Poul Lauridsen er på 
valg for 1 år.
Jeg håber, at vi kan nå et medlemsmøde, men hvis det ikke kan lade sig 
gøre, bliver det udvalgets indstilling, at alle 4 genvælges.

Pe
tan

qu
e

Hvad fik vi ud af 2020

Det lykkedes at gennemføre et aftenstævne i april, ligesom vi i begyndelsen 
af august fik afviklet Fynsmesterskaberne i single sammen med DGI.

EIF Petanque havde også en dejlig jubilæumsfest den 10. oktober, i Snave 
forsamlingshus. Stort set alle medlemmer deltog.
Der skal lyde en stor tak til udvalget for, at det lykkedes at flytte festen fra 
Ebberuphallen til Snave.
Der var skrappe regler for, hvor mange personer, der måtte være i 
cafeteriets lokaler. Vi havde fået så mange tilmeldinger, at vi ikke kunne 
være i et lokale og vi ville heller ikke sidde i hallen mutters alene.

Den 17. oktober fik vi gennemført vores udendørs klubmesterskab, der blev 
vundet af ”Malle”.
Den 19. oktober begyndte vi så indendørs, men vi kom ikke så langt før 
statsministeren greb ind igen.

Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742

Erhverv & privat
Alt i tømrer & snedkerarbejde

http://www.ebberup-if.dk
http://www.ebberuphallerne.dk/
mailto:petanque%40ebberup-if.dk?subject=
http://il.ebberup-if.dk
http://petanque.ebberup-if.dk
http://www.evts.dk
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Ebberuphallerne.dk | Facebook.com/Ebberup-Hallerne-Cafeteria-101688541890667

Bestil på 2374 2878 eller mad@ebberuphallerne.dk 

Mandag - torsdag

Dagens ret

60,00 kr
Børn, u/ 12 år

35,00 kr

Ebberup Hallernes Cafeteria

Take Away

Ebberuphallerne.dk | Facebook.com/Ebberup-Hallerne-Cafeteria-101688541890667

Navn:

Telefon:

Udfyld kuponen og aflever den i Cafeteriet eller i Hallens postkasse.
Vinderen findes ved lodtrækning den 15. marts 2021.

Vinderen får direkte besked.

Deltag i lodtrækningen om en Dagens ret for 2 personer

Lodtrækning
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Velkommen til Cafetriet

Mens de fleste kender mig for blomsterverdenen, er der ikke mange der 
ved, at jeg også har en karriere og uddannelse er som kok bag mig.

Jeg er uddannet fra Kokkeskolen i København, men al min praktik tid brugte 
jeg på nogle af Londons bedste restauranter og midt i min uddannelse 
flyttede jeg da også permanent til London, hvor jeg arbejdede sammen 
med nogle af landets store internationalt kendte kokke.

Min vision for Ebberup Hallernes Cafeteria er, at det kan blive et godt sted 
for folk at mødes, spise god mad og slappe af.
Sammen med de gode traditionelle klassiske danske retter, vil jeg samtidig 
introducere en mere varieret, sundere og velsmagende menu, der også 
tilgodeser de mange sports-& fitness grupper som Ebberup Hallerne
tilbyder.

Jeg fornemmer at folk har en større opmærksomhed på kost og livsstil end
tidligere, og det bør vi som den institution vi er havde fokus på.

Jeg vil dog samtidig forsikre om, at der stadig vil være pommes frites, 
pølser og burgere i rigelige mængder på menukortet. Desuden vil vi også 
have fokus på nemme lækre hverdagsretter til de mange travle børnefami-
lier i Ebberup og omegn.

Ebberup mangler et sted, hvor folk kan mødes og nyde en aften ude i et 
behageligt miljø med god mad, og jeg håber, at Cafeteriet kan udfylde dette 
tomrum.
Jeg planlægger, at være vært for pop up restaurant aftener, der serverer 
lækre 3 retters menuer til en velfortjent romantisk aften ude - eller tema 
aftener såsom Italiensk, Mexicansk eller 
Steak Aftener for hele familien.

Ebberup Hallerne er hjertet i vores samfund, 
og det vil være fantastisk at se Cafeteriet 
bliver ”Gå til” stedet for socialt samvær, som 
det engang var.

Velkommen til alle i Ebberup Hallernes 
Cafeteria, til god mad i hyggelige rammer.

Esper Storm

Traditionelle danske retter, Take Away,
tema aftener og klassiske cafeteria retter.

http://www.ebberup-if.dk
http://www.ebberuphallerne.dk/cafeteria/takeaway/
http://www.ebberuphallerne.dk/cafeteria/takeaway/
http://il.ebberup-if.dk
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7070 2131 | info@kjaers-lunch.dk | www.kjaerskokken.dk

Din dinner Transportable

Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

Tlf. 64 71 22 30 · www.kiro-assens.dk 
kontakt@kiro-assens.dk

- Vi støtter lokalt

Det er fortsat vigtigt for vores folkesundhed, at være fysisk aktive både for 
den fysiske og mentale sundhed, hvor naturen kan benyttes som et aktiv 
uderum - måske det kan være en hjælp for nogle at finde en træningsmak-
ker fra sit hold eller inddrage børnene/børnebørnene i træningen og dermed 
sikre os, at vi alle holder os aktive trods nedlukningen.

Vi er meget taknemmelige for den store forståelse i ALLE har udvist grundet 
disse omstændigheder Coronaen har medført i gymnastikafdelingen.
Stor tak til alle de aktive medlemmer i vores forening - vi håber meget på 
at ser jer alle sammen igen når vi åbner op eller til en ny 
sæson i september 2021.

Den kommende sæson bliver allerede planlagt her i 
foråret, så hvis du har ønsker til hold der skal oprettes 
eller selv ønsker at være instruktør/hjælpeinstruktør, så 
kontakt os endelig. 

I er altid velkommen til, at tage kontakt til bestyrelsen 
såfremt, der skulle opstå tvivl eller spørgsmål.

gymnastik@ebberup-if.dk
EIF Gymnastik

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

¤ Suzuki forhandler ¤ Brugte biler ¤ Undervogns behandling ¤ Erhverv

Der er fortsat meget stille
i Gymnastikafdelingen

Stilhed

Da pandemien fortsat har lukket det meste af Danmark ned, må vi 
desværre også se gymnastiksæsonens afslutning komme nærmere.
Vi fik ellers en rigtig god start på sæsonen, men vi nåede desværre kun 
halvt igennem den.

For en måned siden aflyste DGI alle opvisninger og vi havde derfor kun et 
håb om en lokalopvisning tilbage, men i skrivende stund må vi desværre 
sande at den også må aflyses – for andet år i træk.

Gy
mn

as
tik

Det ved vi, at alle i og omkring gymnastikafdelingen er rigtig ærgerlige 
over, men vi kan garantere jer, at så snart muligheden igen kommer, vil vi 
gøre alt for få sat aktiviteter i gang – i eller uden for den normale sæson.

På trods af en pandemi betyder det ikke, at vi skal stoppe med at være 
aktive i vores fritidsliv. 

http://www.ebberup-if.dk
http://www.kjaerskoekken.dk
http://www.kiro-assens.dk
mailto:gymnastik%40ebberup-if.dk?subject=
http://il.ebberup-if.dk
http://www.gcauto.dk
http://gymnastik.ebberup-if.dk
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Ring til os: 21 30 80 27 | 22 89 15 15

Ebberup Idrætsforening

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

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

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

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

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

EIF Gymnastik
gymnastik@ebberup-if.dkFormand : Tabita Bülow Kyster 5126 0863

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

EIF Bold
bold@ebberup-if.dkFormand : Bo Hartmann 4076 0167

Anne Olsson 2382 6722

Suppleant

anne@familien-olsson.dk

Andreas Kyster 2639 1567

Web & Klubmodul ansvarlig

web@ebberup-if.dk

Conni Lindberg 2177 1567

Hovedkasserer

kasse@ebberup-if.dk

Annette S Jensen 2482 8744

Hovedformand

eif@ebberup-if.dk
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Østergade 34,1 | 5610 Assens | Tlf.: 6471 2466

Vi støtter lokalsporten

..med mere

http://www.ebberup-if.dk
http://k�reskolendrive.dk
mailto:redaktion%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:eif.forening%40gmail.com?subject=
mailto:senior%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:petanque%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:lob%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:gymnastik%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:fitness%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:bold%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:anne@familien-olsson.dk
mailto:web%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:kasse%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:eif%40ebberup-if.dk?subject=
http://il.ebberup-if.dk
http://www.tandlaegerne-ostergade.dk


Deadline for indlæg til næste Idrætsliv er:

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

Idrætsliv

il.ebberup-if.dk

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

udkommer næste gang

Idrætsliv

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

6. marts 2021

Støtte
Støtte
Bold
Gymnastik
EIF
Fitness
StøtteStøtte
Fitness
Senior
Senior
EIF
Bold
Gymnastik
BoldBold

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

6. februar
14. februar

6. - 7. februar
27. marts

27. maj
31. maj

5. - 7. august5. - 7. august
31. juli

18. august
22. september

2. oktober
30. - 31. oktober

27. november
27. - 31. december27. - 31. december

AFLYST

AFLYST

AFLYST

AFLYST

Ny dato

EIF event kalender 2021

www.ebberup-if.dk

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

20. marts 2021

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

