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Fra lille til stor
Ebberup gror

Liv på boldbanerne Udendørs aktiviteter starter
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Privat & Erhverv

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

KVALITET
STABILITET
LOYALITET

Det er en fornøjelse, at vi nu kan starte op med de udendørs træningsmu-
ligheder. Jeg deltog forleden, i opstart af løbeklubbens powerwalk, her var 
fornuftig afstand, men alligevel mulighed for at snakke med hinanden og 
samtidig blive ”kommanderet” igennem en supergod træning med Karin 
som ”tropsfører”.

Skønt at være i gang – skønt at se der er lys på fodboldbanerne og vores 
fodboldspillere er i fuld gang.
Sejt når spinning, jumping og andre træningsformer også rykker ud – for at 
glæde alle de medlemmer som så gerne vil i gang igen.

Så kan man da kun komme i godt humør.

MEN NU STARTER DER TRODS ALT NOGET OP
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Østergade 89 - 5610 Assens | 6471 1875 | www.ugger.dk

Assens
Privat & Professionel

Forår – vacciner – godt vejr – gang i EIF igen
Det er så skønt, at se dagene blive længere og lysere  – vi er på vej ind i 
tiden, hvor det hele bliver meget lettere at have med at gøre. Og forhåben-
tlig også en tid, hvor vi kan slippe ud af Covid19.

Det ville være så skønt at slippe efter et år med begrænsninger – bekym-
ringer. Vi fortjener alle at det skal blive bedre nu.

Hovedformanden
Nyt fra

Lis Meng | Nørregade 70, 5610 Assens | 2785 0956
www.mengsunivers.dk

Clairvoyant Healing
Qigong
Salg af sten og krystaller
Workshops

DET HAR VI SÅ MEGET BRUG FOR

Det har ikke været nogen sjov vinter. Nedlukninger over hele linien, mange 
hjemsendte og opsagte fra job, følelsen af at være lukket inde og ikke 
kende fremtiden.

Det at man ikke har kunne dyrke sin sport og dermed også alt det gode 
sociale samvær, ja det har været så hårdt for os alle.

http://www.ebberup-if.dk
http://www.fl-rene.dk/
http://il.ebberup-if.dk
http://www.flugger.dk
https://mengsunivers.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

Det har ikke været muligt, at afholde Generalforsamlingen 
som planlagt i februar.

Vi har udskudt til maj, hvor vi håber at det kan lade sig 
gøre at få afholdt Generalforsamling.

I hører mere herom, men regnskabet er afsluttet og 
indsendt til Assens Kommune, så et stykke af vejen er vi 
nået.

EIF Generalforsamling udskudt til 27. maj 2021

Det betyder alverden for os alle, at i er så mange der har tilmeldt jer Fynsk 
Support El. Lige nu får vi udbetalt 25.565,00 kr. fra Energi Fyn.
Det er jeres fortjeneste.

Når i har tilmeldt jer Support El – til fordel for EIF – ja så sparer i selv lidt 
på jeres elafregning, samtidig med at Energi Fyn støtter os økonomisk.

Ren win – win og stadig sig nu til hvis i gerne vil tilmeldes eller kender 
nogen der vil. Så hjælper jeg gerne.

og lidt mere tak til Jer alle

eif@ebberup-if.dk
EIF Hovedformand

Annette Søby Jensen
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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.

Lige et skulderklap til Esper

Kæmpestor tak til alle vores frivillige, som kæmper bravt for at få noget sat 
i gang så hurtigt det lader sig gøre.
Ingen tvivl, vi skal nok komme i gang igen og tilbage til alt det gode vi har 
manglet i lang tid.

Så der er god grund til at sige tak..

Det har i den grad også været positivt at få Esper ved kødgryderne i 
Ebberup Hallernes Cafeterie. Her kan man bestille lækker mad til fornuftige 
priser.

Det kan virkelig anbefales – er meget velsmagende og indrettet så det er 
trygt og sikkert når man afhenter sin takeaway mad.

Så i kan roligt prøve at bestille mad hos Esper – det kan så godkendt.

Og lige så stor tak til alle i 
medlemmer, som tålmodigt og 
forstående har ventet på at komme 
i gang.

Det er guld værd med den optræden 
– det betyder alt, for muligheden 
for at sætte i gang bedst og hurtigst 
muligt. 

Hold godt øje med, hvad der sættes 
i gang på. Jeg ved at alle afdelinger 
står klar til at sætte i gang, hurtigst 
muligt og på tryg vis.

Så ingen tvivl det bliver godt igen.

Og er der tvivl om noget så henvend 
jer til en af os, vi forklarer og 
oplyser gerne.

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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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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Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742

Erhverv & privat
Alt i tømrer & snedkerarbejde

Hyggelige gåture i naturen
og sjove spil på Petanque banerne

Som situationen ser ud i øjeblikket, håber vi, at EIF Senior kan starte 
udendørssæsonen efter påske.

Mød op i god tid, da vi trækker lod om, hvem der skal spille sammen.

Har du ikke kugler, kan de lånes af klubben.

Vi spiller 3 kampe og det varer ca. 2 timer.

Det koster 50,- kr. (medlemmer af petanqueklubben 
spiller gratis)

Senior Petanque - onsdage kl. 14.00

Vi kører ud i omegnen til et dejligt område og går en times tid, i forskellige 
grupper alt efter folks forskellige hastigheder, så der er plads til alle.

Vi slutter af med kaffe/kage som vi skiftes til at tage med.

Så husk at medbringe kop.

Gåture - tirsdage kl. 9.30

EIF Senior starter efter Påske

senior@ebberup-if.dk
EIF Senior

Jytte Nielsen

Se
nio

r

med afgang fra Ebberup hallernes parkering.
Første gang tirsdag den 6. april 2021

på Petanquebanerne
Første gang onsdag den 7. april 2021

Vi glæder os til at ses igen

http://www.ebberup-if.dk
http://www.janselteknik.dk
http://il.ebberup-if.dk
http://www.evts.dk
mailto:senior%40ebberup-if.dk?subject=
http://senior.ebberup-if.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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Tlf. 64715646 | www.boegskov-vvs.dk

Når vi for lov at åbne helt op skal det også fejres at vi 
stod sammen under Corona:

Det viser at vi har det gode sammenhold i Ebberup og 
ikke mindst i Ebberup Fitness.

Uden jer medlemmer og vores dygtige instruktører ingen 
fitness.

fitness@ebberup-if.dk
EIF Fitness

Jacob Medici

Så lykkes det at få lidt åbnet, det betyder at vi laver udendørs hold når 
vejret tillader det, her skal ifølge med i Booking og på vores Facebook side. 

Det er rart at se der sker lidt igen, og vi stille og roligt kan bygge mere på.

Der skal også lyde en stor tak til alle jer medlemmer som har holdt ved, 
betalt jeres kontingent, sendt søde mail og beskeder, det er vi super glade 
for.

Stor udendørs aktivitet i EIF Fitness
med spinning, TeenFitness og jumping hold

Udendørs fitness
Fit

ne
ss

http://www.ebberup-if.dk
www.vtf.dk
http://il.ebberup-if.dk
http://www.boegskov-vvs.dk/
mailto:fitness%40ebberup-if.dk?subject=
http://fitness.ebberup-if.dk
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Jolly.  En ægte dansk original

...også dem, der aldrig kom på landsholdet

Vi hylder de  
originale sportsfolk!

 

Vi hylder de  
originale sportsfolk!
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Vi håber inderligt at vi kan afholde byfesten i uge 31, så vi igen kan samles 
og hygge os i vores skønne by.

Hvis du har en god idé til en aktivitet eller lignende som kunne være sjovt 
at lave til byfesten, så hold dig endelig ikke tilbage!

Byfest igen i uge 31 2021

Ebbberup Idrætsforening
Støtteforeningen

facebook.com/eifstoetteforeningeif.forening@gmail.com

Vi kan kontaktes på Facebook på vores side
’Ebberup Idrætsforenings Støtteforening’

eller på mail
eif.forening@gmail.com

http://www.ebberup-if.dk
http://www.bryggeriet-vestfyen.dk
http://il.ebberup-if.dk
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

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
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Kurt Clausen (æresmedlem) har været med i petanqueafdelingen fra starten 
i 1999/2000. Kurt har i flere perioder været formand for afdelingen.
På grund af helbredet ønsker Kurt at træde ud af bestyrelsen i udvalget. 

Vi takker Kurt for et stort stykke arbejde gennem årene. 
Kurt vil dog fortsat spille petanque sammen med os 
andre.

Kurt træder ud midt i en valgperiode, hvorfor 1. suppleant 
Bent Hansen indtræder i stedet for Kurt i resten af valg-
perioden.

Vi ønsker Kurt alt det bedste i fremtiden.

Mangeårigt bestyrelsesmedlem takker af

Udendørs Petanque åbner traditionen tro
med kaffe og lagkage i det fri

Så åbner vi udendørs

petanque@ebberup-if.dk
EIF Petanque

Jørgen Bolvig Hansen

Petanqueafdelingen har besluttet, at det er helt slut med at spille indendørs 
i Ebberuphallerne i foråret 2021.

Søndag den 28. marts (overgangen til sommertid) kl. 14.00 åbner vi for 
udendørsspil, hvor vi p.t. må være op til 25 personer.
Vi må ikke bruge klubhuset, som det ser ud lige nu.

Traditionen tro, vil vi åbne med kaffe og lagkage i det fri, så husk at tage 
jeres nye spilledragter på, så I kan holde varmen.

Bestyrelsen vil også den 28. marts høre, om I vil genvælge Jørgen P. og 
Poul-Erik til bestyrelsen eller om I har andre emner.

Pe
tan

qu
e

http://www.ebberup-if.dk
http://www.ebberuphallerne.dk/
https://mandogbil.com/
http://www.salonpetitebberup.dk
http://il.ebberup-if.dk
mailto:petanque%40ebberup-if.dk?subject=
http://petanque.ebberup-if.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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Grundet Coronaen er der ikke sket så meget siden sidst. Ud over at 
der kom en dynge sne, men dette kunne ikke standse løberne i, at løbe 
sammen og hver for sig.
Ebberup Løbeklub er en klub, hvor det sociale samvær og det at komme ud 
i den friske luft og blive rørt er vigtigere end at opnå store resultater.

EIF Løb er fyldt med udendørsaktivitet
med løb for alles kondition og Powerwalk

Sneløb
Lø

b

Nu er der åbnet for udendørs idræt, så tøv ikke, mød op tirsdag eller 
torsdag kl. 18.30 ved hallen og oplev den gode stemning, og bliv en del af 
et fantastisk fællesskab.

Vi løber samlet, da det er sjovere at løbe i flok end alene. Vi laver ruten 
så vi kommer forbi hallen ved 5, 10, eller 15 km. Så man kan løbe den 
distance som passer til den enkelte.

Om tirsdagen er der de første 5 km indlagt nogle styrke, koordinations eller 
balance øvelser. Vi har også et hold som veksler mellem at gå og løbe på 
deres trænings tur. 

http://www.ebberup-if.dk
http://ebberupif.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=12
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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WWW.PERNILLEHEDE.COM

Løbeklubben er ikke kun løb. Vi har også et stort hold som Power Walker 
rundt i Ebberup. Meld dig til på dette hold, og find ud af, at gang er mange 
ting.

På dette hold, ligesom på de andre hold, tilrettelægges 
træningen, så alle bliver ud fordret og følge med.

Så vi har tilbud til alle, så tøv ikke med at møde op.

Og hvad der ellers dukker op af spændende løb rundt 
omkring.

lob@ebberup-if.dk
EIF Løb

Gitte Christensen

Ikke kun løb

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

Reg. nr.: 6853
Mobilepay: 261273

Konto: 0001008180
Fra lille til stor - Ebberup gror

Der er oprettet en konto til projektet

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.

Der er oprettet en facebook side: “Fra lille til stor – Ebberup gror”
– her vil vi løbende opdatere med nyheder om projektet.
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6474 1816 - 2091 8816

Tom Larsen

Ebberup Blikkenslagerforretning

Det betyder meget for vores projekt, og der bliver desuden brug for flere 
hænder, spader og skovle.

Jo mere arbejdskraft vi kan skaffe, jo færre anlægskroner, men der skal 
også penge på bordet.

Ethvert bidrag værende økonomisk eller arbejdskraft stort som småt hilses 
velkomment.

En del af budgettet er anlægsudg-
ifter det vil sige fjernelse af jord, 
etablering af underlag mm.

Ebberup Vognmandsforretning har 
givet tilsagn om hjælp og tusind tak 
for det.

Budgettet for hele projektet ligger på ca. 2. mill – og 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.

Hvordan kommer vi videre med “Fra lille til stor - Ebberup gror”

Kære Ebberup og omegn

Fra lille til stor - Ebberup gror

http://www.ebberup-if.dk
http://www.hp-murerfirma.dk
http://www.spar.dk
http://il.ebberup-if.dk
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Nørre Alle 26, Assens

Tlf. 6471 1700 | www.oeauto.dk
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SPAR, Ebberup - kr. 25.000,00

Fonden for Fynske Bank – kr. 100.000,00

Her ved deadline af Idrætsliv er vi så heldige at følgende har støttet 
projektet økonomisk – Tusind tak for det, det er så vigtigt for vores projekt:

Ebberup lad os stå sammen

Vi har oprettet vores projekt under RealDania fondens : Underværker
Hvis vi opnår 500 stemmer går det videre til en jury, som vurderer hvilke 
projekter der skal gå videre til bestyrelsen.
Så gå meget gerne ind og stem på:

www.undervaerker.dk
Spørgsmål og henvendelser om tilsagn, økonomisk og praktisk, kan ske til:

Gitte Christensen
langegyde@yahoo.dk

Kristina Gisselmann Hansen
kristina-anders@hotmail.com

Karen Lise Andersen
kland@assens.dk

http://www.ebberup-if.dk
http://www.oesterhaabs-auto.dk
http://il.ebberup-if.dk
www.undervaerker.dk
mailto:langegyde%40yahoo.dk?subject=
mailto:kristina-anders%40hotmail.com?subject=
mailto:kland%40assens.dk?subject=
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7070 2131 | info@kjaers-lunch.dk | www.kjaerskokken.dk

Din dinner Transportable

Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

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

- Vi støtter lokalt

VELKOMMEN TIL EN VERDEN 
AF GRAFISKE MULIGHEDER

GRAFISK DESIGN · OFFSET-  & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION
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Bestyrelsen undersøger om
der kan laves udehold i foråret

Gymnastiksæson afsluttes

På grund af de nuværende COVID-19 restriktioner, har bestyrelsen vedtaget 
at afslutte den ordinære gymnastiksæson for 20/21.

Vi er selvfølgelig meget ærgerlige over, at det ikke blev muligt at åbne op 
for gymnastikken igen i denne sæson, men vi krydser selvfølgelig fingre for, 
at den kommende sæson kan blive afholdt på mere normale vilkår. 

Gy
mn

as
tik

Vi savner at se alle instruktører, hjælpeinstruktører, føl og gymnaster i 
Ebberup Hallen!

Vi er i bestyrelsen meget taknemmelig for den forståelse gymnaster, 
forældre og instruktører har udvist for afviklingen af denne sæson – det gør 
vores arbejde i bestyrelsen meget nemmere og sjovere.

http://www.ebberup-if.dk
http://www.kjaerskoekken.dk
http://www.kiro-assens.dk
http://www.deslers.dk
http://il.ebberup-if.dk
http://gymnastik.ebberup-if.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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Nørre Alle 55 - 5610 Assens - Telefon 6471 1678
info@gcauto.dk - www.gcauto.dk

¤ Suzuki forhandler ¤ Brugte biler ¤ Undervogns behandling ¤ Erhverv

I skrivende stund er bestyrelsen ved at finde ud af, om gymnastikafdelingen 
kan tilbyde nogle gratis udehold for både børn og voksne – evt. også fami-
lieidræt – i løbet af foråret.

Vi melder eventuelle tiltag ud på vores facebookside og via afdelingens 
hjemmeside, så hold dig opdateret der, hvis du ligesom os savner motion/
bevægelse og social fællesskab.

Udendørs gymnastik hold?

Går du allerede nu med tanker om at være frivillig i vores 
forening, hører vi meget gerne fra dig, da vi allerede er i 
gang med at planlægge den kommende sæson.

Vi kan altid bruge flere hænder!

Klar til at være frivillig

gymnastik@ebberup-if.dk
EIF Gymnastik

Tabita Bülow Kyster

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

Tirsdag den 9. februar fik jeg den triste meddelelse,
at vores gode bestyrelsesmedlem Finn Holst Jacobsen

var stille sovet ind, søndag den 7. februar.

Finn var medlem af lokalrådet,
og kom altid når han kunne til vores møder,

hvor han havde mange gode forslag til forskellige ting vi drøftede,
han havde også sin egnen mening som han ofte holdt ved.

Vi har haft mange gode timer sammen,
og vil huske Finn for hans gode humør.

Finn Holst Jacobsen sovet stille ind
EBBERUP+OMEGN

Ebberup Lokalråd

Ære være hans minde.

På lokrådet vegne
Jacob Medici

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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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
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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

Lidt positivt er der da i denne tid, vi har valgt at starte en nyt håndboldhold 
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

Det er desværre stadigvæk en kedelig tid vi er i med covid 19, 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. covid 19, 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.

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.

Tak for jeres støtte under COVID19

bold@ebberup-if.dk
EIF Bold

Bo Hartmann

En kedelig tid
Bo

ld

http://www.ebberup-if.dk
http://www.ebberuphallerne.dk/cafeteria/takeaway/
http://il.ebberup-if.dk
http://www.vilsmark-autoservice.dk/
mailto:bold%40ebberup-if.dk?subject=
http://bold.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:

10. juli 2021

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

Vinterfest
Fastelavnsfest
Loppemarked
Forårsopvisning
Generalforsamling
LadyWalk
ByfestByfest
Minigolf tur
Familiedag
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
18. august

4. september
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:

24. juli 2021

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

