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Hovedformanden

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god Jul
og et godt Nytår
Så er vi nået til årets sidste Idrætsliv, hvor vi skal ønske hinanden en god
og fredelig jul og ikke mindst et godt nytår.
Et godt nytår, kan man især ønske sig, 2021 har været et år, hvor Corona
igen har præget – begrænset og ændret på mange ting. Også i EIF har vi
været præget af corona, men vi skal jo nok klare os igennem.
Vi har ry for at stå sammen og kæmpe i Ebberup, så det gør vi da også lige
endnu en gang nu.

Fantastisk samarbejde omkring trænings/legeplads

Der er ikke fyldt alt for imponerende op på alt, hvad der hedder hold for
voksne. Heldigvis er børnene langt bedre i gang.
Det kunne jo være et nytårsforsæt at få sat i gang? Bare et forslag – men
også et ønske – vores ildsjæle på instruktørpladserne vil SÅ GERNE SE
NOGEN FLERE AF JER I GANG IGEN.
Assens

Privat & Professionel

Østergade 89 - 5610 Assens | 6471 1875 | www.ugger.dk
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Jeg har stor respekt for jer. Og det må alle andre i området også have.
Godt gået alle sammen.
KVALITET
STABILITET
LOYALITET

Clairvoyant Healing
Qigong
Salg af sten og krystaller
Workshops

Privat & Erhverv
www.fl-rene.dk

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

4082 9240 | info@fl-rene.dk
www.ebberup-if.dk
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Jeg vil endnu en gang opfordre til, at flere af vores herlige medlemmer
(altså de sofahvilende medlemmer) kommer i gang med at dyrke motion –
sport – gode snakke – sjovt samvær.

Og hatten af for jer, som har kæmpet en imponerende kamp for at få
etableret en trænings og legeplads ved skolen. Igen er der set et flot
samarbejde – engagement – hårdt arbejde.
Det har virket så godt - at der nu er udsigt til at det spændende projekt
bliver til virkelighed.

Året 2021
Hvis vi ser tilbage i 2021 – ja så ser vi Corona lukke Støtteforeningens
vinterfest – lukke gymnastikopvisning ned – ikke noget forårsloppemarked
og sådan kan man blive ved.
Ingen sport indendørs – alligevel en masse optimisme og gåpåmod – det er
jo det der kendetegner Ebberup og EIF.

Idrætsliv
Når jeg skriver, at i nu læser sidste Idrætsliv i 2021, ja så læser i også
sidste Idrætsliv med Morten Augustsen som redaktør. Morten har for nogen
tid siden meddelt at han ville stoppe, så vi havde god tid til at finde en ny
redaktør. Det blev vi ikke særlig begejstrede for, Morten har jo i den grad
gjort et fantastisk stykke arbejde med Idrætsliv.
Et flot blad, som rigtig mange er glade for at læse i. Et professionelt og
indbydende Idrætsliv har Morten i en del år produceret til topkarakter.
Tusind tak for indsats og samarbejde Morten – dejligt du stadig vil hjælpe,
hvis det kniber.
Ny redaktør er Ronni Bom.
Og midt i, at vi var bange for ikke at kunne finde en afløser – ja så meldte
Ronni sig på banen. Det er vi så taknemmelige for. Ronni er klar til, på sin
egen måde, at bringe Idrætsliv godt videre.
Så fra januar 2022 er det Ronni, der er ”chefredaktør”. Vi ser alle frem til et
godt samarbejde – i den forbindelse kan jeg jo lige minde om at der meget
gerne må sendes både tekst og billeder til redaktionen.
F.eks kunne i jo skrive lidt om en kamp, en opvisning eller bare en god og
sjov træning. Måske kunne det give andre modet på at komme i gang.

Der har været manglende indtjening og det giver derfor mening, endnu en
gang, at bede jer alle få tilmeldt jer til support-el (få også gerne naboen,
kollegaen, familie og venner med).
Brug jeres Ok-benzinkort og få bilen synet ved Assens Bilsyn – nævn EIF.
Alle giver gode sponsorkroner til EIF og der kan altid bruges flere penge.
Sig til hvis der er brug for hjælp med tilmelding.
Jeg hjælper meget gerne.

Tak for det gode samarbejde kære ildsjæle
Jeg vil afslutte dette år, med at sige tusind tak til alle jer,
som på den ene eller anden måde hjælper til i EIF.
Uden ildsjæle, med engagement, velvilje, ildhu og ikke
mindst JAHATTEN på – ja så gik det jo slet ikke.
Kæmpe skulderklap til jer – håber 2022 må blive et langt
mere positivt år for os alle.
Jeg glæder mig til at se jer alle igen i det nye år.
Åbningstider

Det er altid sjovt med gode billeder og info om noget der har været sjovt
eller spændende. Så hold jer endelig ikke tilbage.

Lukket

Tirsdag

9-17

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.

9-17
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Torsdag

9-19

Jesper Tornøe
Tlf: 5170 7027

Fredag

9-17

Pensionist rabat Lørdag

salonpetitebberup@gmail.com

Idrætsliv

Nyt navn samme gode
service!

Onsdag

Dame & Herreklip

www.ebberup-if.dk

EIF Hovedformand
eif@ebberup-if.dk

Professionel hjælp �l:
Hus - Have - Rengøring

Mandag

Få et Rundt–Om–Dig Økonomioverblik i Fynske Bank

Annette Søby Jensen

godthjem.nu

åben efter aftale
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Så vi kom igennem, der kom igen gang i diverse aktiviteter, Støtteforeningen afholdt byfest – boldafdelingen fik loppemarkedet kørt i stilling og det
hele blev mere ”rigtigt”.

Vestfyns Tømrerforretning A/S

EIF Senior tager kort julepause
men er klar med fuldt program i 2022

Seniorafdelingen holder juleafslutning den 15. december og holder derefter
juleferie.
Vi starter igen onsdag den 5. januar 2022 og håber at se alle friske og
veloplagte til anden halvdel af sæsonen.

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.

Vi håber ikke at den tiltagende covid 19 kommer til at genere os i vore
udfoldelser.
Vi passer godt på hinanden og er blevet ”sprittere”, hvilket vi ikke troede
muligt.
Vi håber også at alle får deres 3 vaccination, så vi har gjort, hvad vi mener
er muligt for at undgå smitte.

Ring

6471 1909

Bjarne Dideriksen
Indehaver

Vores friske
kontorpersonale
er klar til at
besvare spørgsmål

Det er vigtigt at få sig rørt og se andre mennesker.
Seniorafdelingen vil ønske alle medlemmer og øvrige beboere i Ebberup en
rigtig god og covid 19 fri jul samt et godt nytår.
Program i det nye år:

14.00
14.30
14.45
14.45

Mette Lundskov

Kaffebord/sang
Badminton
Gymnastik
Bob

Lone Østerhaab

Totalløsning

Cafeteriet (for egen regning)
Hal 1
Hal 2
Hal 2

Kom og prøv.

Bo Reimer
Indehaver

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

Det er aldrig for sent at starte.
Håber vi ses.

Jytte Nielsen
EIF Senior
senior@ebberup-if.dk

Christian Kjems

Frederik Nielsen

Ole Dideriksen

Tlf. 64715646 | www.boegskov-vvs.dk

Idrætsliv
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Andreas Vibe

Jens Reimer
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Senior

Juleafslutning

Bold

Året der gik i EIF Bold
Sommerens Store Børnedag,
besøg fra OB og indendørs fodbold

Året 2021 startede med en vis virus, som satte en gevaldig dæmper på
træning og aktiviteter i boldafdelingen.
Både trænere og børn var glade, da de måtte starte træningen op igen i
foråret og der har været liv og glade dage på boldbanerne flere gange om
ugen.

Store Børnedag
Efter sommerferien havde vi arrangeret Store Børnedag, hvor ca. 100 børn
deltag og fik prøvet kræfter med forskellige stationer med fodboldrelaterede
udfordringer.
De fik varmet op med Dubbi og prøvet at skyde på mål på ham. Det var en
skøn dag med glade fodboldbørn overalt.
Som afslutning på dagen fik alle deltagende børn medalje, DBU armbånd og
en sodavand, hvilket var prikken over i´et på en dejlig dag.

Besøg fra OB

Indendørs fodbold
Indendørs sæsonen er nu godt i gang og alle vores hold fortsætter
ufortrødent med deltagelse i diverse stævner.
Vi har så mange spillere, at flere af årgangene kan stille med flere hold til
stævner og dermed også på forskelligt niveau, hvilket vi oplever er godt for
alle.
Vores yngste spillere fra U6 er her i efteråret kommet i gang med deltagelse
i stævner, og de hygger sig med at prøve kræfter med det.

Take Away
Ebberup Hallernes Cafeteria

Dagens ret

60,00 kr
Børn, u/ 12 år

35,00 kr
Alt i tømrer & snedkerarbejde
Erhverv & privat

Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742

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

www.ebberup-if.dk
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I slutningen af september havde vores trænere fra U6-U9 besøg af Jesper
Eriksen fra OB, som gav dem inspiration til træning.
De deltagende børn fra EIF fik sved på panden, men de var alle stolte over,
at have deltaget i træning med en træner fra OB!

Generelt er det dejligt at se, hvordan børnene på alle vores hold hygger sig
sammen til træning og stævner – både på og udenfor banerne.
Vi er så heldige at have børn fra både Assens, Ebberup og Haarby, men det
betyder også, at mange af børnene ikke kender hinanden i forvejen.
Derfor er det endnu mere glædeligt at se børnene hygge sig sammen og
have et fællesskab omkring fodbolden.

Hvis alt går vel, og Corona ikke igen spænder ben for os, så fortsætter
indendørs træningen frem til jul, hvor der traditionen tro vil være afslutning
i cafeteriet efter sidste træning inden jul.

En del af lokalsamfundet…

Trænerne giver de enkelte hold besked om dato.
EIF Bold holder igen i år
salg af fyrværkeri hos Vestfyens fodboldgolf
18. - 19. december og igen
28. - 31. december

Individuel rådgivning

Nærværende og lyttende

Sund fornuft

Rigtig god jul til jer alle.
Vi glæder os til at se, hvad 2022 bringer.

Idrætsliv
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Bo Hartmann
EIF Bold
bold@ebberup-if.dk

Rise Sparekasse
www.ebberup-if.dk

Flemløse & Haarby
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6472 1658

www.sparekassen.dk
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I trænere skal have en særlig tak for al den tid I bruger på børnene, men
også for jeres evne til at være rollemodel.
De gode relationer vi ser mellem børnene, er helt klart jeres fortjeneste.
Tak for jer!

Fitness

Åbent hus
Vi byder alle velkommen
til at prøve de mange muligheder i EIF Fitness

Ebberup Fitness holder åbent åben hus søndag den 23. januar 2022 fra kl.
11.00-13.00, her vil der være mulighed for at se vores center, og få en snak
med nogle af vores instruktører, og høre mere om fitness i Ebberup.
2021 har på trods af de udfordringer
Corona har givet, været et godt år for
Fitness, vi har alle været utrolig gode
til at holde afstand, spritte af, og
følge de retningslinjer der har været
udstukket.
Vi skal også sige stor tak til alle jer
medlemmer, som året igennem har
brugt vores center, og ikke mindst
været med til at skabe den gode
stemning, som vi er kendt for.
Rigtigt mange af de nye medlemmer
der kommer, er på grund af jer, fordi i
anbefaler Ebberup Fitness.

Jans El-Teknik Aps

Blandt andet fordi der er pænt rent, gode maskiner, og
ikke mindst fordi vi behandler hinanden rigtigt godt, og
alle hjælper alle.

Aut. El-installatør & VE-instrallatør

Mobil 3054 6213

Så stor tak til jer alle, både jer medlemmer og jer dygtige
instruktører som altid er klar til en hjælpende hånd.

jan@janselteknik.dk
Jacob Medici
EIF Fitness
fitness@ebberup-if.dk

www.janselteknik.dk

• Husinstallation

• Renovering

• Landbrugsinstallation

• Reparation

• Industriel maskininstallation

• Installation

• Varmepumpe Salg/Montage & Service

WWW.PERNILLEHEDE.COM
Idrætsliv
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Jans El-Teknik Aps
v/ Jan Ditlevsen
Gudøgyden 4
5631 Ebberup

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

‘El med sikkerhed’

Petanque

Juleafslutning
Afslutning på året med spisning
der spilles stadig mandage 10-12

Petanqueafdelingen afholdt lørdag den 27. november juleafslutning med
gløg og efterfølgende spisning af gule ærter & stegt flæsk.
Vi var 22, der havde en hyggelig eftermiddag og aften.
Bestyrelsen ønsker medlemmerne en rigtig glædelig jul og et godt nytår
Vi spiller fortsat på mandag formiddage kl. 10 til 12.

Vi bakker op om det lokale
- Og hjælper globalt

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

Velkommen �l

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

Online Booking
Se ledige der
bessl baner direkte
betal online
- det er nemt

FIPROS A/S

Dit Idræts- & Kulturcenter

Rybergsvej 1 · 5631 Ebberup

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

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

Idrætsliv
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Ebberup Hallerne

Løb

Trænere sendes på juleferie
Vi mødes dog fortsat tirsdage & torsdage
med aftalte ruter og julehygge

Så er vores efterårssæson ved at være slut – vi holder afslutning for
klubbens medlemmer anden tirsdag i december.
Herefter sender vi trænerne på ”ferie” – MEN husk – vi mødes fortsat

Tirsdage kl 18.30

Torsdage kl 18.00

Vi aftaler ruten på dagen med de fremmødte. Så kom frisk og deltag og
hold dig i gang hen over vinteren, træningen er altid sjov – og humøret højt
– og bliver altid endnu bedre og en tak opad – jo flere vi er til at ”kæmpe”
os igennem i den mørke tid.
Efteråret har budt på Puls løbet, Vinter Cup (som fortsætter ca én søndag
om måneden – og er i Ebberup til marts 2022)

GRAFISK DESIGN · OFFSET- & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION
Tirsdag den 16. november 2021 – tog vi vores valgkort med og et stop på
ruten blev ind og stemme til kommunalvalget – her fik vi også lige lidt slik
med videre på turen.

Ebberup Blikkenslagerforretning
Tom Larsen
6474 1816 - 2091 8816

Idrætsliv
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VELKOMMEN TIL EN VERDEN
AF GRAFISKE MULIGHEDER

Vi hylder de
originale sportsfolk!

...også dem, der aldrig kom på landsholdet
En af klubbens medlemmer ønsker at tage på træner kursus – træner
kurser starter med et basis kursus i starten af 2022 – så inden længe er vi
så heldige at have en træner mere.
Herfra ønskes en rigtig glædelig jul og godt nytår – og husk når vi starter
ny sæson med trænere til marts så har vi
Power walk & Løbehold
Hvis der er interesse for det – så har vi også et” Lær og Løb ” hold.

Torsdage kl. 18.00
Mødes vi og træner, her aftales dagens træning og rute
med de fremmødte.
Gitte Christensen
EIF Løb
lob@ebberup-if.dk

Glædelig Jul

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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Jolly. En ægte dansk original
www.ebberup-if.dk
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Tirsdage kl. 18.30
Med trænere

Gymnastik

(U)hyggelig Halloweenfest
110 børn deltog i uhyggelighederne
mens tilslutning til hold stadig er stor

Et brag af en (u)hyggelig halloweenfest
Fredag den 5. november kunne Gymnastikafdelingen heldigvis igen afholde
årets halloweenfest, som vist er blevet en tradition, der er kommet for at
blive.
De frivillige fra halloweenudvalget havde stablet en yderst vellykket fest på
benene.
Blandt andet med en fantastisk skræmmende pyntet hal, hoppeborg og et
vildt DJ-show, med både lys- og lydeffekter samt konfettikanoner.
Ca. 110 børn deltog i festen, og det var en aften fyldt med flotte kostumer,
uhyggelige godtepose samt fest og farver.
Vi glæder os allerede til næste års halloweenfest.

Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

- Vi støt ter lokalt

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

Idrætsliv
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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

www.ebberup-if.dk
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Vi kan altid bruge et par ekstra frivillige hænder.

Vi oplever stadig, at vi har stor tilslutning til de hold, vi har oprettet i år –
og det er vi rigtig glade for.
Desværre har vi været nødsaget til at lukke vores voksenhold ’Evigt Unge
Damer’ ned for denne sæson, men planen er, at holdet vender stærkt
tilbage til næste sæson.
Vi ved alle, at Covid-19 igen fylder i vores hverdag, og vi
følger selvfølgelig de retningslinjer, som myndighederne
udstikker.
Hold derfor øje med hjemmesiden og/eller vores Facebook
side, hvor vi vil informere om eventuelle ændringer i
forbindelse med Covid-19.
Tabita Bülow Kyster

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul.

EIF Gymnastik
gymnastik@ebberup-if.dk

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

¤ Suzuki forhandler ¤ Brugte biler ¤ Undervogns behandling ¤ Erhverv

Idrætsliv

OK støtter
Ebberup IF
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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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Forsat rigtig god opbakning til vores hold

Ebberup Lokalråd
EBBERUP+OMEGN

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

Ny bestyrelse
På Generalforsamlingen 14. september 2021
blev der valgt ny bestyrelse.
Konstituering jf. vedtægterne.
Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig.
Bestyrelsen består af 6 medlemmer:

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

1100,- kr. /sæson

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

Formand:

Flemming Kjær

Næstformand:

Jesper Tornøe

Kontakt os

Kasserer:

Charlotte Kjær

Sekretær:

Karin Slyk Jørgensen

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

Service:

Kristian Kjær

Webmaster:

Olav Dyrbye (suppleant)

Vi kører også for dig

www.ebberup.dk

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.

Idrætsliv

www.ebberuptennisklub.dk

V/ Marlene Larsen | Ebberupvej 75 | 5631 Ebberup | Tlf. 6474 1182
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Tlf. 64 74 13 39

www.ebberupvognmandsforretning.dk
www.ebberup-if.dk
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facebook.com/ebberupogomegn

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

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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www.ebberup-if.dk
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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
5. 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

Januar 2022

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:

Januar 2022

Indlæg og eventuel billeder bedes sendt til:

redaktion@ebberup-if.dk

