Juli 2021

ER DU MELLEM 1-99 ÅR
OG KAN DU CYKLE?
Så kom og deltag vores store sponsorcykelløb,
som er en del af Ebberup Byfest 2021!
Vi kører lørdag d. 7. august kl. 15.00 i 1 time, på en rute rundt i
Ebberup på ca. 2 km.

Sammen kører vi penge ind til ungdomsarbejdet i
EIF.
Du skal blot selv skaffe en sponsor eller flere:

Det kan være din familie, venner, firmaer, naboer eller lign.
Sponsorer kan støtte medbeløb pr. kørt km eller et fast beløb!
(Begge muligheder min. 100,- pr. sponsor)

Præmieoverrækkelse kl. 17.00
1.præmie: kr. 1.000,- for flest indkørte penge
2. præmie: kr. 750,- for sjoveste cykel/udklædning
3. præmie: 500,- for flest kørt km.
TILMELDING MED SPONSORLISTE
SENEST FREDAG D. 6. AUGUST PÅ
EIF.FORENING@GMAIL.COM

Byfest 2021
5. - 7. august
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Nyt fra

Hovedformanden

SupportEl – læs lige dette godt og grundigt
Jeg har lige fået besked om, at vi i EIF kan få en bonus ekstra fra Energi
Fyn, hvis vi får tegnet nogen flere SupportEl aftaler.
Faktisk giver de os 10.000 kr. hvis vi tegner 40 nye aftaler.
Så PLEASE hjælp til – spørg familie, venner, naboer. Tegn selv, hvis du
endnu ikke er med.
Du kan gå ind på Energi Fyns hjemmeside og tilmelde EIF eller få en folder
af mig, som jeg så nok skal sende videre.
Det er sådan at de sidste 10 år har FynskSupportEl været den billigste
afregningsform, svarende til en gennemsnitlig besparelse på 300 – 400 kr. i
en typisk husstand.
Så rent faktisk kan du selv spare penge samtidig med at du får Energi Fyn
til at støtte EIF med i gennemsnit 100 kr. pr. hustand årligt.

Ren Win Win så jeg vil blive meget glad hvis i vil være med, enten ved at
tilmelde sig ordningen eller ved at sprede det gode budskab - intet farligt i
det.
Man kan til enhver tid forlade ordningen, men i mine øjne er Energi Fyn det
bedste og sikreste sted at få el fra. Her snyder man ikke nogen og samtidig
gives flotte tilskud til EIF.

Nye tider på vej - Byfest i sigte
Nu kan vi vist også håbe på at alting kan blive mere normalt og tilgængeligt
igen. Mon ikke vi er ved at være ovre det værste. Det håber jeg meget på.
Der er allerede god gang i forskellige aktiviteter, planlægning af ny sæson
osv. så det bliver godt igen. Støtteforeningen planlægger byfest i uge 31,
måske på en lidt anden facon, men alligevel dejligt, at der nu kan ske noget
i den retning også.
Så bak nu op, det betyder så meget for EIF, at vi kan få økonomisk hjælp
fra støtteforeningen.

Spørg gerne ind hvis du ønsker mere information.

Så jo mere i deltager i byfesten – jo flere penge kan vi få til at hjælpe de
forskellige afdelinger med at komme godt fra land.
Assens

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

Østergade 89 - 5610 Assens | 6471 1875 | www.ugger.dk
www.ebberup-if.dk
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Sig til hvis du vil have foldere og hjælpe til. Det betyder så meget for vores
økonomi med dette tilskud. I år har vi fået udbetalt 25.565 kr. og det kan
sagtens blive mere.

Generalforsamlingen er endelig afholdt
Så lykkedes det langt om længe, at få afholdt Generalforsamling, 27. maj
2021 fik vi alle formaliteter på plads. Det var som Kaj Post sagde – meget
længe siden, hvis det overhovedet er sket før, at vi har fået læst årsberetninger op så hurtigt.
Der var nemlig ikke voldsom meget at berette om. Mest gik det jo ud på
nedlukning og besværligheder omkring Covid19, men endnu mere flot er
det så, at vi har samtlige bestyrelsesposter fyldt op med ildsjæle som gerne
vil EIF – sporten – det gode sociale.

Journalisten var meget imponeret og helt opløftet efter vores snak, hun
hørte meget mere i den anden retning normalt.
Så klap jer selv og hinanden på skulderen, i gør det så godt.

Esper i cafeteriet
Så vil jeg også gerne slå et slag for vores cafeteria i Ebberup Hallerne. Det
er så lækker mad, til meget fornuftige priser som vi kan købe hos Esper.
Han har virkelig styr på det og byder ind med mange fine tilbud.
Så husk nu at der både kan købes take away – men også at man nu kan
gå i cafeteriet og spise sin mad. Det skal vi alle lige til at vænne os til igen.
Efter denne lange nedlukning.
Det at se folk ansigt til ansigt er nu engang det bedste. Det var også så
tydeligt da vi i starten af maj endelig kunne holde møde i hallen.
Vi nød det alle mand – der var rigtig meget snak og en masse positive ting
på bedding. Der så man virkelig, hvor meget alt det sociale betyder for os.

Så det er skønt, det er den vej vi går nu. Lige så skønt
og fantastisk at tænke på den opbakning, der har været
gennem det her trælse forløb. TAK for det.
Det betyder alt når i trofaste vedholdende medlemmer
bare betaler jeres kontingent uden at stille spørgsmål ved
den manglende aktivitet på diverse hold.
Det er i den grad med til at bringe EIF videre til bedre
tider.

OK støtter
Ebberup IF

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.
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Du kan også være med, uden det koster
dig en krone.
Se mere på www.ok.dk/lokalsporten
www.ebberup-if.dk
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Annette Søby Jensen
EIF Hovedformand
eif@ebberup-if.dk
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Det kan man da kun blive virkelig glad og stolt over at se. Tak til alle jer
som ukueligt bliver ved med at kæmpe. Det er imponerende og bevægende.
Jeg har fornylig talt med en journalist, som skulle spørge ind til frivillighed
– udfordringer på at finde ildsjæle. Her kunne jeg jo snakke i timevis om,
hvor fedt det bare er i Ebberup, velvilje, hjælpsomhed og engagement.

Senior

Efterårssæon i EIF Senior
Sæson afslutningstur til Mini/Fodboldgolf
og opstartstur i september

Efter et rigtig kedeligt år er vi nu kommet i gang med vore aktiviteter, men
har i mellemtiden mistet nogle af vore medlemmer, så nu håber vi, at der
også er nogle af de ”yngre ældre”, der kunne tænke sig at deltage i vores
forening.

Igangværende sommer aktiviteter
Tirsdage
Stavgang/gåture med afgang fra
Ebberup Hallerne kl. 9.30
til et sted i området.
Hvor vi kan gå korte eller længere
ture efter formåen.
Gåturene varer ca. 45-60 min.
Herefter vi drikker kaffe, som vi
skiftes til at medbringe.
Husk kop!

Onsdage
Petanque kl. 14.00
på Petanquebanerne.
Mød præcis da der trækkes lod om
spilleplan.
Vi spiller 3 kampe – ca. 2 timer.

Mini/Fodboldgolf

Det er stadig muligt for eventuelle nye medlemmer at afprøve vore
aktiviteter et par gange gratis. Det drejer sig ikke kun om motion, men
også meget om socialt samvær, som er meget vigtigt, hvilket vi har lært i
Coronatiden.
Hvem har ikke kedet sig bravt med alle restriktionerne.
Så kom ud af busken, vi vil elske at se nye ansigter i foreningen.

Ebberup Blikkenslagerforretning
Tom Larsen
6474 1816 - 2091 8816
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Kl. 12.00 spiser vi vores medbragte frokost (kan evt. bestilles i Hallens
Cafeterie), hvorefter vi kan spille igen.

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

Alt indenfor jord og beton, kloak
og murerarbejde udføres.

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
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Onsdag 18. august spilles der mini/fodboldgolf kl. 10.00 på banerne på
Fåborgvej.

Vi hylder de
originale sportsfolk!

Opstarttur sæson 2021-2022
Onsdag 15. september går turen til Agger Vin-og parkgolf.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
		

13.30
14.00
17.30
18.00

Afgang fra Ebberup Hallerne
Får vi kaffe og lagkage, hvorefter vi spiller parkgolf.
Senest afgang fra Parkgolf
Spisning i Ebberup Hallernes Cafeterie med 2 retter mad og
kaffe.

...også dem, der aldrig kom på landsholdet

Alt dette for 175,- kr. for EIF Senior medlemmer, påhæng må gerne deltage
men må betale 275,- kr.
Vintersæsonen 2021-2022
Onsdag 22. september starter vintersæsonen med:

Sidste dag før jul
Første dag efter nytår

kl. 14.00
kl. 14.30
kl. 14.45

: 15. december 2021
: 5. januar 2022

Ps. Med forbehold for ændringer

Jytte Nielsen
EIF Senior
senior@ebberup-if.dk

Alt i tømrer & snedkerarbejde
Erhverv & privat

Jolly. En ægte dansk original

Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742
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Kaffebord/sang
Badminton
Gymnastik og Bob

Støtteforeningen
Ebbberup Idrætsforening

Endelig Byfest igen
Vi GLÆDER os til vildt til endelig, at kunne afholde byfest igen! Det bliver
så dejligt, efter lang tid med corona, at kunne samles på kryds og tværs af
byen og få nogle dejlige dage.
Byfest i Ebberup er et samlingspunkt for byen og omegns borgere, hvor vi
sammen har nogle skønne dage.
Vi byder på stort bankospil, firmafodbold for alle, sponsorcykelløb hvor
vi kører penge ind til ungdomsarbejdet i EIF, livemusik, fællesspisning og
meget mere.
Følg med på facebook under Ebberup Idrætsforenings Støtteforenings side
og rundt omkring i byen.
Vi ses torsdag-fredag-lørdag i uge 31 til byfest!

VELKOMMEN TIL EN VERDEN
AF GRAFISKE MULIGHEDER

Idrætsliv
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GRAFISK DESIGN · OFFSET- & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION

www.ebberup-if.dk
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Så kom og deltag vores store sponsorcykelløb,
som er en del af Ebberup Byfest 2021!
Vi kører lørdag d. 7. august kl. 15.00 i 1 time, på en rute rundt i
Ebberup på ca. 2 km.

Sammen kører vi penge ind til ungdomsarbejdet i
EIF.
Du skal blot selv skaffe en sponsor eller flere:

Det kan være din familie, venner, firmaer, naboer eller lign.
Sponsorer kan støtte medbeløb pr. kørt km eller et fast beløb!
(Begge muligheder min. 100,- pr. sponsor)

Præmieoverrækkelse kl. 17.00
1.præmie: kr. 1.000,- for flest indkørte penge
2. præmie: kr. 750,- for sjoveste cykel/udklædning
3. præmie: 500,- for flest kørt km.
TILMELDING MED SPONSORLISTE
SENEST FREDAG D. 6. AUGUST PÅ
EIF.FORENING@GMAIL.COM
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Murermestrene CO
Kærum Frugtplantage
Beauty By Lara
Ebberup Vognmandsforretning
Murermester Benjamin Sørensen
Assens Bil Center
Fri Bike Cykler Assens
Linox Industri og Montage
Murermester Torben Nielsen
Hørsman Ren Service
Frk. Jakobsen
Køreskolen Drive
Auto-Huset Ebberup
Butik Papillon
KVR Vikar & Rekruttering Assens
Schreiners Bøger og Papir
Stark Assens
Tårnet
AA-Projektering
Butik Lotte
Vestfyns Fodboldgolf
Skænkestuen - Assens
Enevoldsen Tømrer og Snedker
Optik Rahr
Jans El Teknik
Massør David Storm
Kjær´s Køkken
Tøjeksperten Assens
Ebberup Blikkenslagerforretning
Royal Flyt
Assens Bowling Center
Lorentzen Søgård Entreprenør
Murermester Martin Christensen
Vilsmark Autoservice
Voldbro Smeden
PH Maler
EP Industri
T.E.D Headwear
Assens Skibsværft
Fynske Bank
Salon Petit
Neats
Flügger Farver Assens
CFV Teknik og Miljø v/Claus Vilsmark
Ebberup Hallernes Cafeteria
Vestfyns Tømrerforretning
Ebberup Fodpleje v/ Dorthe
Finodan
Mortensen
Humle-Depotet
Din Tøjmand Assens
Intersport
El-Flex
Martin Boe
Charlotte Kjær - Administration & Murermester Hans Pedersen
Regnskab
Guldsmed Fru Larsen
Hyggeli'
Spar Ebberup
Kila Vin

www.ebberup-if.dk
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ER DU MELLEM 1-99 ÅR
OG KAN DU CYKLE?

Tak til alle sponsorer til
Ebberup Byfest 2021

Fitness

Byfest i Ebberup
Invitation til byfest middag
samt reduceret aktivitet i Fitness

Ebberup Fitness inviterer alle vores medlemmer til byfest middag

Lørdag den 7. august kl. 18.00
ved hallen
Her vil Fitness være vært med mad bestående af
Honning glaseret skinke
Bearnaise
Kartofler
Gemyse
Et glas øl, vand eller vin
Vigtigt her er at bestille jeres madbilletter senest den 2/8 hos
Birthe Eriksen
27173343

Ellis Olesen
30281529

Husk at deltage i de fine angementer som støtteforeningen laver.

Træning på hold

Velkommen �l

Ebberup Hallerne

Så vi har skåret lidt ned på holdene her hen over
sommeren, men der kommer flere igen til efteråret.

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

God sommer til jer alle, og jeg håber vi ses til Byfesten.
Jacob Medici
EIF Fitness
fitness@ebberup-if.dk

KVALITET
STABILITET
LOYALITET

Privat & Erhverv

Dit Idræts- & Kulturcenter

www.fl-rene.dk

WWW.PERNILLEHEDE.COM

4082 9240 | info@fl-rene.dk

Idrætsliv
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6474 1549 | post@ebberuphallerne.dk | www.ebberuphallerne.dk

www.ebberup-if.dk
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Online Booking
Se ledige der
bessl baner direkte
betal online
- det er nemt
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Der er her over sommeren flere hold, og nogen bliver
desværre aflyst pga. for lidt tilmeldte.

Petanque

Kurt Clausen gået bort
Mindeord for
Kurt Clausen
Den 1. juni 2021 døde Kurt Clausen på Svendborg Sygehus.
Kurt var en af støtterne bag Petanqueafdelingen,
hvor han i flere perioder bestred formandsposten.
Kurt meddelte i foråret, at han ønskede
at udtræde af bestyrelsen på grund af sit helbred.
Udvalget nåede at takke Kurt
for sin mangeårige indsats med en gavekurv.
Bisættelsen af Kurt blev overværet
af stort set hele Petanuqeudvalget,
der også repræsenterede Ebberup IF.
Efter Kurts eget ønske,
skulle hans aske spredes ud over Helnæsbugten,
hvilket allerede er sket.
Vi savner alle en god ven.
Ære være hans minde

Jans El-Teknik Aps
Aut. El-installatør

‘El med sikkerhed’
Mobil 3054 6213
jan@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

Idrætsliv
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www.janselteknik.dk

Vi bakker op om det lokale

Sommerstævne
Lørdag den 17. juli 2021 afholder EIF Petanque sommerstævne for
klubberne på Fyn.
Vi er allerede i gang med at får tilmeldinger.

- Og hjælper globalt

Preben Hybel, Assens, har lovet at gennemføre stævnet efter alle kunstens
regler.

Ny banebelægning
Tro det eller lad være. Vi ville bare have et slidlag på ca. 2 cm over hele
banen, men sådan et lille lag svarer til ca. 20 tons stenmel.
Bestyrelsen og flere andre medlemmer, godt hjulpet af RASMUS, der kom
med sin lille gravemaskine, fik spredt den nye belægning ud over et par
dage.

Vor Herre gav også en hjælpende hånd med en gang
regnvejr.
Vi har nu Fyns flotteste petanquebaner.

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

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

Tlf.: 4024 0433
Prinsevej 1 - 5631 Ebberup

Idrætsliv
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FIPROS A/S

Rybergsvej 1 · 5631 Ebberup

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

www.ebberup-if.dk
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Banerne blev efterfølgende trimlet på kryds af tværs.

Ebberup Lokalråd
EBBERUP+OMEGN

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

Ambassadør

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.

Vil du være medlem er kon�ngentet
Børn

250,- kr. /sæson

Voksne

600,- kr. /sæson

Familier

Til alle forretninger – virksomheder – håndværkere – foreninger, om du er
lille eller stor vil vi meget gerne give alle et godt tilbud.
Vi er nogen ambassadører fra lokalrådet, som går ud og byder velkommen
til nye borgere i Ebberup og omegn.
Vi har en velkomstpakke med ud – og det er her i kommer ind i billedet.
I pakken ligger der oplysninger om Ebberup, der er også en flaske vin og
en æske chokolade, derudover er der gavekort fra f.eks Ebberup Hallerne,
Ebberup Lokalråd og EIF Støtteforeningen.

1100,- kr. /sæson

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

Kontakt os
Erik Christensen - Formand
Tlf. 6176 3386 | erikdrudgaard@gmail.com
Ivan Rasmussen - Medlemskasserer
Tlf. 6016 1954 | ijr@dadlnet.dk

www.ebberuptennisklub.dk

Vi kører også for dig

Du er velkommen til at få et gavekort, et visitkort, information om det du
tilbyder, med ud. Enten ved at aflevere materiale til en af os eller bede os
hente det.

Ønsker du yderligere information, må du meget gerne kontakte en af os.
Med venlig hilsen
Lokalrådets ambassadørkorps
Annette Søby
annettesj61@hotmail.com

Karin Christiansen
knchristiansen@outlook.dk

Helle Kristensen
hkhelle@gmail.com

facebook.com/ebberupogomegn

Idrætsliv
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Tlf. 64 74 13 39

www.ebberup.dk

www.ebberupvognmandsforretning.dk
www.ebberup-if.dk
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De nye borgere vi har været ude hos, er så glade for vores besøg og de
medbragte velkomstpakker. Så skynd jer at komme og være med, alle
oplysninger om jeres virksomhed eller forening er vigtige for de nye
borgere. De kunne jo få brug for netop jeres hjælp.

Danseinstruktør søges
samt holdplan for efterårssæson

I løbet af foråret og først på sommeren har vi med stor succes haft ca.
20-25 springglade piger og drenge i hallen hver torsdag eftermiddag.

Holdplan for den kommende sæson
Vi er glade for, at vi allerede nu kan annoncere holdplanen for sæsonen
2021/2022 - dog med forbehold for eventuelle ændringer.
I vil også kunne finde sæsonplanen på vores hjemmeside.
Vi starter sæsonen op mandag 6. september 2021.

Det har været skønt at gense mange
af vores gymnaster igen efter den
lange nedlukning.

Følg med på vores hjemmeside og facebookside, hvor vi holder jer
opdateret om eventuelle ændringer.

Vi har haft nogle virkelige sjove og
lærerige træninger.

16.00 - 17.00

Forældre/barn

19.45 - 20.45

Yoga 		

Charlotte

Fuld gas

Kamilla, Sille, Alberte

MANDAG

Vi fortsætter med springholdet i den
kommende sæson, og glæder os til
at se jer alle igen efter sommerferien.

Karina, Michelle

TIRSDAG
16.30 - 17.30

Danseinstruktør søges
Vi har stor efterspørgsel
på at oprette
et dansehold for børn.

3 - 5 år

			

og Camilla

18.00 - 19.30

Motionshold damer

18+ år

Line og Helle

20.00 - 21.30

Motionshold herre

18+ år

Martin og Rasmus

ONSDAG			

Så er du glad for
dans og rytmisk gymnastik,
på et niveau,
hvor du også kan lære fra dig,
så hører vi meget gerne fra dig
snarest muligt.

16.45 - 17.45

Mini rytme/dans

0. – 3. kl.

Instruktør mangler

17.45 - 18.45

Dans

4. – 7.kl

Instruktør mangler

19.00 - 21.00

Ungdomsholdet

Fra 8. kl

Tabita, Andreas og

(rytme eller spring)		

Peter

				
TORSDAG			
16.30 - 17.45

Spring mix hold

0. - 4. kl.

			

Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

Majbritt, Andreas, Ida,
Anders, Amanda og

			Frederik
17.45 - 19.00
- Vi støt ter lokalt
Tlf. 64 71 22 30 · www.kiro-assens.dk
kontakt@kiro-assens.dk

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

Idrætsliv
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Spring mix hold

5. - 7. kl.

Majbritt, Andreas, Ida,

			

Amanda, Pernille, 		

			

Anders og Frederik

19.15 - 20.45

Marianne

Evigt unge damer

18+ år

Familieidræt på udvalgte søndage
Lørdagsyoga
www.ebberup-if.dk
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Gymnastik

Vi gør klar til efterårssæson

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?
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.

Ring

6471 1909

Bjarne Dideriksen
Indehaver

Vores friske
kontorpersonale
er klar til at
besvare spørgsmål

Bestyrelsen i Ebberup Gymnastikafdeling
Efter generalforsamlingen d. 27. maj 2021 er følgende medlemmer blevet
konstitueret i Ebberup Gymnastikforenings bestyrelse:
:
:
:
:
:
:

Tabita Bülow Kyster
Line Duus Skovlund Drudgaard
Majbritt Storm
Camilla Bager
Dorte Jensen
Peter Vestergaard Sigersted

Mette Lundskov

Lone Østerhaab

Totalløsning

Bestyrelsen ser frem til en kommende sæson, hvor alt
forhåbentligt kan afholdes under mere normale omstændigheder.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte
bestyrelsen på mailadressen

Ulrik Danevig

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

Jens Erik Pedersen

gymnastik@ebberup-if.dk
Vi ønsker jer alle en skøn sommer og på gensyn til
sæsonstart 6. september 2021

Tabita Bülow Kyster
EIF Gymnastik
gymnastik@ebberup-if.dk

Christian Kjems

Frederik Nielsen

Ole Dideriksen

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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Andreas Vibe

Jens Reimer
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Formand
Kasser
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant

Bo Reimer
Indehaver

Ebberup Badmintonklub
www.ebberupbadminton.dk

Tilmelding for seniorer
til sæson 2021/2022
Mandag 30. august kl. 19.00
i Ebberup Hallernes Cafeteria
Ved tilmelding skal navn og adresse/e-mail oplyses.
Baner tildeles via lodtrækning sammen aften.
Følgende tider tilbydes:
Tirsdag
kl. 18.00 - 21.00

Torsdag
kl. 18.15 – 21.15

Kontaktpersoner
Lone Flensted
Tlf. 40165966

Anne-Marie Thomsen
Tlf. 40811484

Kontingent for sæson 1/9 2021 – 30/4 2022
Singlespillere

pr. person

800,- kr.

Doublespillere

pr. person

450,- kr.
200,- kr.

Henvendelse vedrørende baner efter 1. september kan ske til:

En del af lokalsamfundet…

Lone Flensted
Tlf. 40165966
eller på www.ebberupbadmintonklub.dk
Ungdomsspillere
Tilmelding første spilledag 7. september 2021
3. – 5. klasse

kl. 16.00 - 17.00

450,- kr.

6. klasse og opefter

kl. 17.00 - 18.00

450,- kr.

Mvh. Bestyrelsen
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Individuel rådgivning
Rise Sparekasse
www.ebberup-if.dk

Nærværende og lyttende

Flemløse & Haarby
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6472 1658

Sund fornuft

www.sparekassen.dk
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Køb af bolde		

Løb

Vi er gået på sommerferie
Men vi løber stadigvæk tirsdag
og torsdag dog uden faste trænere

Vi er nu gået på ”sommerferie” – det betyder at vi er uden faste trænere,
men fortsat mødes hen over sommeren, tirsdage og torsdage kl 18.30 og
træner sammen. Ruten bliver aftalt på dagen med de fremmødte.
Vi gik på sommerferie med en afslutning, der foregik i de skønneste
rammer i det skønneste vejr, med stor tilslutning og med lækker mad fra
Ebberup Hallernes Cafeteria med efterfølgende hjemmebagt kage.

Sæsonstart

Tak til Dorte og Claus for at være værter ved dette arrangement.

Tak til Else og Kaj for at være værter ved dette arrangement.
Første tirsdag i juli havde Haakon og Lene inviteret os ned til deres
campingvogn på Løgismose Camping. Også her havde vi en flot træningstur
i de skønne områder omkring Løgismose.
Herefter vi en lækker forplejning med grill pølser, hjemmebagte flutes og
kartoffelsalat, som Lene havde stået for.
Bagefter gik vi ned til vandet, hvor vi kunne bade, Paddle boarde og ro i
kajak som vi fik stillet til rådighed af ejerne af Løgismose Camping.
Tak til Lene og Haakon for at være værter ved endnu et hyggeligt
arrangement.
Det er dejligt, at vi udover vores træning, har medlemmer, der inviterer
til hyggelige arrangementer i forbindelse med vore træninger, det giver ny
energi og har altid stor opbakning.

Start på ny sæson 7. september 2021
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.
OBS – fra næste sæson trænes der:
Tirsdage

Torsdage

kl 18.30

kl. 18.00

Husk at du er velkommen til, at møde op 3 gange og prøve om der ikke er
et hold der passer.
Vi har følgende hold:
Lær og Løb
Løb
		
		
Power walk

Begynder løb(gå/løb) der træner efter fast program.
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.
Tirsdag med træner og øvelser undervejs.
Åbningstider

Professionel hjælp �l:
Hus - Have - Rengøring

Mandag

I ønskes alle en skøn sommer,

Lukket

Tirsdag

9-17

Nyt navn samme gode
service!

Onsdag

9-17

Dame & Herreklip

Torsdag

9-19

Jesper Tornøe
Tlf: 5170 7027

Fredag

9-17

Tlf. 64715646 | www.boegskov-vvs.dk
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Pensionist rabat Lørdag

salonpetitebberup@gmail.com
www.ebberup-if.dk

godthjem.nu

åben efter aftale

29
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Inden da havde vi et tidligere arrangement i Aa hos Else og Kaj, efter en
løbetur på en flot rute rundt om Brydegaard og Feddet, mødtes vi hos Else
og Kaj i Aa og med den flotteste udsigt, fik vi kaffe og nybagte boller.

Begynderhold - tirsdage

Løbehold - torsdage

kl 18.30
kl. 18.00
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.

Take Away
Ebberup Hallernes Cafeteria

Dagens ret

Power walk - tirsdage
Karin Slyk 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.
Så mød op og træn med os i EIF Løb.
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.

Idrætsliv
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60,00 kr
Børn, u/ 12 år

35,00 kr
Mandag - torsdag

Gitte Christensen
EIF Løb
lob@ebberup-if.dk

Bestil på 2374 2878 eller mad@ebberuphallerne.dk
Ebberuphallerne.dk | Facebook.com/Ebberup-Hallerne-Cafeteria-101688541890667

www.ebberup-if.dk
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kl 18.30
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Hus nr. D1 Hus 95 SH
nr. D2

Trailerplads

370 l.

660 l.
660 l.

660 l.

Affaldsplads.

240 l.
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660 l.
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Hus nr. E1
Hus nr. E2
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Så blev vores energiske arbejde med lejeboliger i Ebberup honoreret.
Tak til jer alle, som med stor interesse har fulgt vores arbejde fra
begyndelse til ende.
1. maj 2022
:
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Kontakt venligst

Per Pedersen
Telefon: 6473 1726
email: perpedersen@perpedersen.dk

hvis I ønsker, at komme på venteliste.
Venligste hilsner fra
Bestyrelsen for Seniorboliger i Ebberup

Nørre Alle 26, Assens
Tlf. 6471 1700 | www.oeauto.dk
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vil 12 boliger i marken bag Stationspladsen være klar til indflytning.
4 boliger på 86 m2 og 8 boliger på 95 m2.
Indflytningsdatoen er dog med forbehold for, hvordan vinteren bliver.
Vi kan så følge byggeriet på byggepladsen.

1

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

Redaktør : Morten Augustsen

Vi støtter lokalsporten

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

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

Idrætsliv
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køreskolendrive.dk
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EIF Støtteforening

EIF event kalender 2021
6. februar
14. februar
6. - 7. februar
27. marts
27. maj
31. maj
5. - 7. august
18. august
4. september
22. september
2. oktober
30. - 31. oktober
27. november
27. - 31. december

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

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

21. august 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:

7. august 2021

Indlæg og eventuel billeder bedes sendt til:

redaktion@ebberup-if.dk

