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GODT NYTÅR TIL JER

i Ebberup Hallernes Cafeteria

Jeg håber i alle er kommet godt ind i det nye år. Tænker at vi alle har spist
og drukket alt for meget i december måned.
Det giver jo så bare rigtig god anledning til, at komme i gang med at dyrke
motion – sport – og lidt hygge med alle de andre ”sporty typer”.

Fredag 21. februar 2020

Ebberup Idrætsforening
kl. 17.00

Ebberup Fitness
kl. 18.30

Generalforsamlingerne indkaldes og afvikles i.ﬂg. foreningernes vedtægter.
Alle er velkommen - dog er der kun stemmeret for foreningernes medlemmer.
www.ebberup-if.dk | eif@ebberup-if.dk | ﬁtness@ebberup-if.dk

EIF Generalforsamling
Generalforsamling i EIF fredag 21. februar kl. 17.00.
Vi arbejder nu frem mod generalforsamlingen. Her skal nye bestyrelser
sættes sammen. Heldigvis er der mange af de ”gamle” bestyrelses
medlemmer som gerne vil fortsætte, men der er også brug for nye frivillige.
Særlig i boldafdelingen ville det være fint, hvis der var 2, med kærlighed til
håndbold, som kunne tænke sig at deltage.

Vi kan alle være med
Vi er så heldige at have så mange gode muligheder for, at bevæge os og
komme lidt bedre i form. Her vil jeg lige foreslå et af de sidste skud på
stammen.
I løbeafdelingen har Karin jo startet Powerwalk op, og det er der rigtig
mange som kan have glæde af. Her kan man få pulsen op og meget bedre
kondition på en ret skånsom og god måde.
Så jeg vil anbefale jer, som ikke rigtig har haft mod på at komme i gang
med anden form for motion, at møde op en tirsdag kl. 18.30 og afprøve
Powerwalken.
Den kan anbefales og der er både gode kommentarer og sjove øvelser
blandet i.
Assens

Det er sådan at ud over at gøre en god frivillig indsats for Ebberup’s børn
– unge – voksne – ældre, ja så får du faktisk også en masse godt ud af det
selv. Det fører også nye venskaber og interessante samtaler med sig.
Så der kommer meget godt ud af det at være en ildsjæl. Jeg håber, at du vil
henvende dig, hvis du har mod på at være med i fællesskabet af fantastiske
ildsjæle, som betyder alt i EIF.
Du er til enhver tid velkommen til at spørge ind til eventuelle opgaver.
Måske sidder du med en god ide eller et godt tilbud og vi vil så gerne være
flere og gøre det endnu bedre at dyrke sport i EIF.

Privat & Professionel

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.

Østergade 89 - 5610 Assens | 6471 1875 | www.ugger.dk
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Vinterfest 1. februar 2020
En god måde at støtte op om fællesskab i Ebberup er jo at deltage i den
årlige vinterfest. Her har EIF Støtteforeningen knoklet med, at få gjort klar
til et brag af en fest.
Så jeg håber at se rigtig mange af jer til god mad – hygge – revy – dans –
fest.
Ved at deltage i denne festaften støtter du også op om sporten i Ebberup.
Jo mere Støtteforeningen får i overskud på vinterfesten, jo flere penge får
EIF til at bruge i afdelingerne, dermed endnu mere og bedre muligheder for
at dyrke sport.
Så det må være et godt argument for at møde op og deltage.

SupportEl - OK Benzin - Assens Bilsyn
Husk at tilknytte din el og gas til FYNSK SUPPORT EL. Energi fyn går så ind
og støtter EIF samtidig med at du får et af de billigste el –
gas produkter på markedet.
Tank benzin hos OK, selvfølgelig med et OK-benzinkort
der er knyttet til EIF.
Når bilen skal synes må det rigtig gerne være ved
ASSENS BILSYN, de giver 39,50 kr. for hver bil der synes,
hvor ejeren beder om støtte til EIF.
Det er vigtige penge at få ind. Sidste år fik vi godt 30.000
kr. ind og det betyder meget med den bedre økonomi.

VINTERFEST
& REVY

Annette Søby Jensen
EIF Hovedformand
eif@ebberup-if.dk

Alt i tømrer & snedkerarbejde
Erhverv & privat

Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742

Idrætsliv
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Støtteforeningen
Ebbberup Idrætsforening

Så er det tid igen til den årlige Vinterfest i Ebberup!
Tag naboerne, vennerne, kollegerne og familien under armen og kom til et
brag af en fest lørdag 1. februar i Ebberup Hallerne!
Du kan medbringe din egen mad eller lade Ebberup Hallernes Cafeteria stå
for menuen.
Maden kan bestilles til og med torsdag d. 30. januar hos Bjarne i cafeteriet.

VINTERFEST
& REVY

I baren er der mulighed for at købe diverse våde varer til gode priser, hvor
vores lokale flinke barfolk står klar til at servicere dig.
OBS! Det er IKKE tilladt at medbringe egne drikkevarer.

1.FEBRUAR 2020
I EBBERUP HALLERNE

Der er traditionens tro selvfølgelig Revy, som gennemgår året der gik, på en
altid sjov og underholdende måde. Dette års revy hedder ”Modermælkserstatning med hele svineriet” – og I kan godt glæde jer!
Der vil med garanti være det bedste fundament for et fyldt dansegulv med
vores to livebands i år:

Los Trios & Maria Viki / DODO JAM
Dem havde vi også fornøjelsen af til sidste års Vinterfest. Los Trios og Maria
Viki / DODO JAM er et rutineret orkester med stor erfaring indenfor alle
typer arrangementer – lige fra små private fester, til store halballer med
flere hundrede mennesker.

Changes
Bandet blev grundlagt i 90’erne i Odense og spiller alt fra Rock’n’Roll, Soul,
Pop, Poprock og Blues. Det er første gang, at vi skal have fornøjelsen af
dem i Ebberup – hvilket vi ser meget frem til!
Dørene åbnes kl. 17.00 og festen starter kl. 18.00.
Billetter og bordreservation kan købes fra mandag 27. januar til og med
torsdag 30. januar i cafeteriet, i tidsrummet 18.00-20.00.
Der kan både betales med kontanter og MobilePay.

PRIS FOR BILLETTER

125,- pr. stk. i forsalg
150,- pr. stk. i døren

Vi glæder os til at se en masse glade Ebberupgensere og omegnsfolk til et
brag af en fest!

Idrætsliv
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Ebberup tennisklub
Har du lyst �l at spille tennis? Det er sjovt og det er sundt.
Vi bor lige overfor Ebberup Skole på Skolevej, og har 2 ﬁne baner og et hyggeligt klubhus.
Kom og prøv - familier kan spille gra�s om søndagen fra kl. 13-15, i maj og juni 2020.
I kan låne ketchere og bolde samt få instruk�on.

TAK TIL ALLE
VORES SPONSORER
Vilsmark Autoservice, Royal Flyt,
Augustaklinikken, Intersport Assens,
Murermestrene CO, Vestfyns
Tømrerforretning, Nr. 2 Antik, Murermester
Torben Nielsen, Murermester Hans Pedersen,
Jans El Teknik, SPAR Ebberup, Enevoldesen
Tømrer & Snedker, Linox Industri & Montage,
Ebberup Hallerne, Depotet Vestfyn, Kila Vin,
Ebberup Vognmandsforretning, CFV Teknik &
Miljø, BoDrive, Fynske Bank, El-Flex, Martin
Boe, Salon Petit, Vestfyns Fodboldgolf, Assens
Skibsværft, Flemming René Vinduespolering,
PH Malermester, Assens Bilsyn, Assens
Bowling Center, Murermester Benjamin
Sørensen, HP Tømrer & Snedker, AA
Projektering, Finodan Assens, Kjær Vikar &
Rekruttering, Charlotte Kjær Administration &
Regnskab, Lorentzen Søgård Entreprenør
Flemløse Maskinstation, Assens Bilcenter,
Kærum Frugtplantage, Murermester Martin
Christensen, Flügger Farver Assens, Hørsman
Ren Service, MS Brolægning & Totalservice,
T.E.D. Headwear, FH Graveservice

Vil du være medlem er kon�ngentet
Børn

250,- kr. /sæson

Voksne

600,- kr. /sæson

Familier

Generalforsamling i Ebberup Tennisklub
a�oldes onsdag 18. marts 2020, kl. 19.00
i Ebberup Hallernes Cafeteria.

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

Tlf. 64 74 13 39

www.ebberupvognmandsforretning.dk
Idrætsliv
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Fitness

Get a bike

Ebberup Fitness holdplan

Ebberup Fitness har bestilt nye bikes
- skal din virksomhed være sponsor.

Gældende frem til 1. april 2020

Ebberup Fitness har besluttet at vores 6 år gamle gode Body Bike cykler
skal skiftes ud til nye og moderne cykler, vi har der for købt 16 stk.
Nye Body Bike smart + til vores Bike
rum, så man via en app kan følge
sin træning med bla. Watt måling.
De nye bikes kommer omkring 1
april 2020.
Skal dit firma navn på en Bike.

Mandag

Onsdag Torsdag

Fredag

Spin

Spin

basis

basis

10.00 11.00
16.30 17.30

16.45 17.45

Som i kan se af vore nyeste aktivitetsplan, er der kommet flere hold til, så
der nu er mulighed for at være med på mange forskellige
hold.

17.00 18.30

Spin 1

Det er søndag den 23. februar fra kl. 13.00-15.00 i Hal 2,
men der vil også være mulighed for at besøge centret, så
kom og vær med eller bare at se hvad vi laver og få en
snak.

17.00 17.55

Jacob Medici
EIF Fitness
fitness@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
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18.00 19.00

Styrke &

Styrke &

mobi-

mobi-

litet

litet

Hit Fit

Teen Fit

17.00 17.45

Senior
Fitness

Dance

17.00 18.30

Der vil også være flere events, bla. Fastelavns event i Hal
2, hvor vi vil prøve at vise en del af hvad Fitness også er.

Senior
Fitness

Jumping

16.30 17.30

Første sponsor er Finodan ved
Joakim Johansen.

Søndag

Tabata

09.45 10.45

Så kunne du tænke dig at være med
til at støtte dette kan i kontakte
Jacob Medici på tlf. 2422 3710

Lørdag
Spin 1

08.00 09.00
09.30 10.30

Vi søger lige som sidst vi købte nye
bikes sponsorer til dette.

Idrætsliv

Tirsdag

Spin begyndere
only
Spin

Spin 1

basis
Jumping

18.30 20.00
19.00 20.00
www.ebberup-if.dk

Spin 1

Tabata

Jumping

Teen
Fit/Teen
Bike
Box Fit

Spin
basis
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Spin 1

Løb

Sæsonstart
EIF Løb har sæsonstart
3. marts 2020 kl. 18.30

Ny sæson, 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 på 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.

BEGYNDERHOLD - tirsdage 18.30
Mette Trapp står klar til at hjælpe dig med at starte løb op – dette er efter
et program hvor man starter med at gå/løbe og langsomt bygger op til at
kunne løbe 5 km uden stop.
Vi har følgende hold:

LØBEHOLD - tirsdage 18.30

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.

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

Ebberup Blikkenslagerforretning
Tom Larsen
6474 1816 - 2091 8816

Idrætsliv
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FIPROS

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

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.
I løbet af sæsonen vil vi have fællestræninger, konditest,
deltagelse i Eventyrløbet 2020 og meget mere.
Vi har mange tiltag og Events i 2020, hvor der sker
mange gode ting for medlemmerne.

Gitte Christensen
EIF Løb
lob@ebberup-if.dk

Åbningstider

KVALITET
STABILITET
LOYALITET

Mandag

Lukket

Tirsdag

9-17

Onsdag

Privat & Erhverv

9-17

Dame & Herreklip

www.fl-rene.dk

Torsdag

9-19

Fredag

9-17
Pensionist rabat Lørdag

4082 9240 | info@fl-rene.dk

Idrætsliv

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

salonpetitebberup@gmail.com
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åben efter aftale
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Senior

Fra udvalg til afdeling
Julefrokost med medlemsmøde
til opstilling af bestyrelse til Generalforsamling

I forbindelse med juleafslutningen holdt Senioridræt et medlemsmøde, for
at finde medlemmer til at gå ind i en bestyrelse, hvis/når Udvalget bliver til
en afdeling.
Der var heldigvis en utrolig stor opbakning og efter at vores hovedformand,
Annette Søby havde orienteret om årsag og virkning, havde vi nemt ved at
finde medlemmer til at stille op til den kommende generalforsamling, som
finder sted fredag 21. februar kl. 17.00. Tak for opbakningen.

Vi træner som følger

Herefter fik vi en dejlig julefrokost og hyggede os i nogle timer inden vi tog
hjem og holdt juleferie.
Onsdag 8. januar startede vi så efter ferien og kører på med alle aktiviteterne hver onsdag indtil afslutningen 15. april.
Dog må badmintonspillerne holde fri i uge 5 og 7, da Hal 1 er optaget af
andre arrangementer.
2276 3611 | info@redeko.dk www.redeko.dk

Din markedsføringsafdeling - når der er brug for det

14.00

Kaffebord og sang

Cafeteriet

14.30 – 16.00

Badminton

Hal 1

14.45 – 15.45

Bob

Hal 2

14.45 – 15.45

Gymnastik

Hal 2

Vi støtter
Ebberup Idrætsforening
Med et OK Benzinkort kan du være med til at støtte
Ebberup IF uden det koster dig en krone. Med kortet kan du
tanke benzin eller diesel mere end 670 gode steder i Danmark.
Se mere på www.ok.dk/lokalsporten hvordan du støtter.

Brochure | Hjemmeside | Produktblad | Visitkort | Folder | Annoncer
Nyhedsbrev | Plakat | Banner | Mail | Skilte | Logo | PC hjælp | Design

Idrætsliv
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Jytte Nielsen
EIF Senior
senior@ebberup-if.dk

www.ebberup-if.dk
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Årets juletræs tænding 2019
Det sørme, det sandt, december, som de sang i Jul på slottet anno 1986.
Og nu var julen atter kommet til byen hvor vi står sammen og hvor vi
bakker hinanden op.
Årets juletræ var atter sponsoret af Henny og Kim Jessen og byens
vognmand Ebberup Vognmandsforretning fandt igen den store kran frem
og fik træet på plads. Stor tak for jeres altid store lyst til at bakke op, det
sætter vi alle meget pris på.

Julemanden havde igen i år udskiftet sin kane kortvarigt med Ebberups
Vognmandsforretnings lift/kran hvor han fik ønsket alle en glædelig jul samt
et godt nytår. Flere børn har ønsket at Julemanden vender tilbage, så Vi i
Borgerforeningen vil sende et ønskebrev til ham inden længe..
Der var igen i år åbent hus ved Ebberup Petanque klub hvor der var
sodavand, æbleskiver, gløgg og øl til alle. Stor tak til Spar Ebberup v/
Marlene og Jan, samt Ebberup Hallens Cafeteria.

Atter en gang blev det til 2 timers fælles hygge hvor Ebberup Rideklub bød
på en ridetur til alle børn.
Det varmer at se sådan et stort fællesskab på denne dejlige aften. Ca. 150
sognebørn samt byens skønne og kærlige præst Rikke Graf var mødt op.

Julen 2019 kom til Ebberup med fælles hjælp og med lokale virksomheders
hjælp. Tak til alle, unge, ældre, julemanden, heste, hestepiger, kranfører,
købmanden, præsten og ikke mindst den gamle bestyrelse i Ebberup
Borgerforening. (Svend Erik, Jacob Medici, Pia Johansen, Ole Lindberg, Leif
fra Hallen).
Stor ros til jer for jeres store indsats i mange år. TAK.

Rikke Graf fik som altid fortalt en hyggelig fortælling og var forsanger på
vores fælles-sang ved træet.
Åbent
Mandag - Søndag
08.00 - 21.00 (Bager fra 07.00)

Alt indenfor jord og beton, kloak
og murerarbejde udføres.

Tlf. 64715646 | www.boegskov-vvs.dk

Idrætsliv
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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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Generalforsamling i Borgerforeningen
Der blev på generalforsamlingen i Borgerforeningen valgt en ny bestyrelse
som vil forsætte arbejdet som har været udført i mange år.
Der arbejdes på nye ting i lokal området og vi vil fortsætte stilen med
mange ting som det har været i mange år.

Ebberup Hallerne
Dit Idræts- & Kulturcenter

Generalforsamling
27. februar 2020

Rottefælden, flag-alleen, juletræ, alle de fine bænke rundt om i byen. Det
er vigtigt for alle os ”nye” at bevarer Ebberup Borgerforening i samme ånd.

Borgerforeningens nye bestyrelse anno 2019/20
Kim Esmann Andersen
Pia Johansen

Henrik Christensen
Ole Kørelærer Johs

Karsten Larsen

kl. 19.00 i Ebberup Hallerne
Alle er velkommen - dagsorden i.ﬂg. vedtægterne.
Indkomne forslag skal være os i hænde
senest 19. februar 2020.
Forslag sendes �l formand
Svend Erik Haugaard - hojto�en29@yahoo.dk
Ebberup Hallerne | Skolevej 7 | 5631 Ebberup | 6474 1549 | www.ebberuphallerne.dk

Bliv medlem af Ebberup Borgerforening

Jans El-Teknik Aps
Aut. El-installatør

Har du lyst til at blive medlem og være med til at støtte Ebberup, så kan du
kontakte Karsten Larsen på 24243450.
Ebberup Borgeforening er med til at støtte lokal projekter og har du et godt
forslag, så skal du endelig kontakte os.

Mobil 3054 6213

Fællesskabet er vigtigt og VI VIL EBBERUP…

jan@janselteknik.dk
www.janselteknik.dk

Flag-Alleen
Hele byen 500 kr.

Kun skolevej 200 kr.

Hvis du nu skal holde fest i hallen, så snak lige med Bjarne om de flag, så
hjælper Borgerforeningen gerne på dagen. Ole Johs: 64741384/40201384

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

Idrætsliv
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‘El med sikkerhed’

• Renovering

• Landbrugsinstallation

• Reparation

• Husinstallation

• Installation

• Hårde hvidevarer service

• Industriel maskininstallation

• Varmepumpe montage/service

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

www.ebberup-if.dk
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Gymnastik

Har du en god ide?
Fra Gymnastik afdelingen
vil vi gerne ønske jer alle et godt nytår!

Når vi kigger tilbage på det forgangne år havde vi igen en forrygende
sæson med en masse glade gymnaster og dygtige instruktører, der har
givet hinanden mange gode fælles oplevelser.
Som mange andre har vi dog alligevel også nogle nytårsfortsæt, som vi
vil arbejde med i år. Et af dem er, at vi ønsker at lave et program, der kan
tiltrække og tilgodese endnu flere gymnaster og instruktører til at være
med i fællesskabet.
Så har du som instruktør eller gymnast en god idé eller et behov for et
særligt hold, hører vi gerne fra dig.
Vi håber også, at I alle har lyst til at komme og se EIF Gymnastiks årlige
gymnastikopvisning 21. marts, hvor holdene kan vise noget af det de
arbejder med i løbet af året.
Gymnastikken er i vores forening for ALLE - uanset niveau. Vi har derfor
heller ikke et konkurrenceelement, og kan som andre sportsgrene derfor
heller ikke, i løbet af året, vise interesserede hvor dygtige vores gymnaster
er blevet.
Derfor er vores opvisning altid en fest for os og vi håber, at I vil sætte kryds
i kalenderen og komme og feste sammen med os.

2020

Lørdag den 21. marts
i Ebberup Hallerne

I 2019 havde vi en stor udskiftning i bestyrelsen, hvilket har betydet, at der
var meget nyt, der skulle læres for de nye bestyrelsesmedlemmer.
Vi har nu efterhånden fundet os til rette og er rigtig godt på vej til at
indtage 2020.
Vi er ikke helt fuldtallig endnu, så har du interesse i at give en hånd med,
er du velkommen.
Vi ser frem til et 2020 med masser af gymnastik, leg og glæde for alle
vores medlemmer.
Godt nytår!
Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

Læs mere på opvisning.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

22

Din dinner Transportable

70 10 11 99 . www.ret-raad.dk/fyn

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

www.ebberup-if.dk
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Årets Berns-tur
I starten af januar afholdte vi vores årlige springtur til Berns (Bernstorffminde Efterskole). Vi havde 28 gymnaster med i år, hvad desværre er et
noget mindre antal, end vi plejer.
Gymnasterne havde et par rigtige dejlige timer. Vi startede med fælles
opvarmning ved Anne Mette, Theresa og Amanda. Bagefter blev de delt op i
grupper på tværs at holdene.
Det gav en masse inspiration især for de mindre gymnaster.

De sidste par timer blev i år brugt på vores instruktører,
så de kunne for lov til at lege lidt, og vise hvor langt de
er nået. Så en stor tak til vores instruktører fordi de altid
bakker op om Berns-turen.
Stor tak til jer forældrene for at køre jeres skønne børn
til Berns.Så alt i alt en rigtig god tur.
Vi ses på Berns igen til næste år.

EIF Gymnastik
gymnastik@ebberup-if.dk

VELKOMMEN TIL EN VERDEN
AF GRAFISKE MULIGHEDER
GRAFISK DESIGN · OFFSET- & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION
Det helt store hit er altid “pomfrit-graven”. Hvor mange strømper der ligger
på bunden vides ikke, men vi fik i hvert fald trukket alle gymnaster op igen.
Også selerne er et hit, især når man kan blive skudt afsted i dem.

Komplet erhvervsløsning
Fakturering
Afstemning
Budget

Bogføring
Moms
Løn

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

Idrætsliv
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“Jeg forstår, at økonomi
ikke kun handler om tal”

www.ebberup-if.dk
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Ebberup Lokalråd
EBBERUP+OMEGN

Lokalrådet åbner ”Fredagsbar” (næsten) hver måned
”En fredag i hver måned er der fredagsbar i et af hallens lokaler. Formålet
er at skabe nogle hyggelige rammer for et par timers uformelt samvær.
Her kan godtfolk fra Ebberup og omegn “kigge ind”, nyde et glas eller to,
måske få lidt sladder og ikke mindst lærer områdets dejlige mennesker lidt
bedre at kende.

…Sådan var tanken og ordene for næsten et år siden. Nu er det ført ud i
livet og i 2019 blev der afholdt otte af slagsen. De fleste i Hallens lokaler,
men også på sportspladsen og på campingpladsen ved Aa.
2020 startede med et brag af en Nytårskur, hvor ca. 70 personer gæstede
baren, - fik lidt sladder og nød et glas eller to…
Fredagsbaren er endnu et af lokalrådets instrumenter til at gøre vores
dejlige område endnu bedre. Håbet og ønsket er, at der vil være stor
opbakning fra alle årgange, så der bliver et godt mix af både unge, ældre
og dem derimellem.

Vi håber at 2020 også bliver et år hvor endnu flere vil være med til at
styrke det sociale liv i Ebberup og omegn, på kryds af alle foreninger,
politiske overbevisninger og trosretninger.

Vi prøver at gøre det lidt festligt med god øl, vin, mousserende, dagens
drink - osv. Fredagsbaren er i tidsrummet 16.00-18.00.”

Datoerne er sat for starten af 2020, hvor vi åbner baren fredag den 7.
februar, fredag den 6. marts og fredag den 3, april, - og det er i Ebberup
Hallernes lokaler.

facebook.com/ebberupogomegn

www.ebberup.dk

Annoncer i Idrætsliv

Gratis opsætning af annonce
Annonce priser fra 750 kr. årligt
Udgives 6 gange årligt
Omdeles til over 600 hustande
I butikker i Assens og Ebberup
Online på www.ebberup-if.dk

Nye biler - Brugte biler - Værksted
Ebberupvej 13
5631 Ebberup
Tlf. 64 74 17 90
auto-huset@email.dk
www.autohuset-ebberup.dk

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

Idrætsliv
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Brug dit kort
og støt EIF

Godt nytår skal det selvfølgelig
også lyde herfra Boldafdelingen

Så gik endnu et år, og det er tid til at se tilbage og reflektere. Nåede vi det
vi skulle? Mere eller mindre ja det gjorde vi.
Fodboldholdene blomstrer, og vi har heldigvis temmelig mange børn og
voksne som kommer og benytter boldbanerne.

Ebberup Loppemarked

2020

160 stande fordelt på 2 haller i Ebberup Hallerne

Lørdag & Søndag

29. februar - 1. marts
Klar til at gå på opdagelse?
og gøre flere gode fund

u
Børn

Åbent kl. 10.00 - 16.00

Ent
20,- ré
kr.

nd
ti
er 1
2 år - gra

s

Bold

Velkommen til 2020

Ebberup Loppemarked
Arrangør

Ledige stande i 2 dage for 200,- kr.

EIF Bold

Ebberup Loppemarked | 9180 1679 | marked@ebberup-if.dk | loppemarked.ebberup-if.dk

Hold din fest i

2 loppemarkeder er afholdt, og begge
to endnu en gang med flotte resultater,
som vi godt kan være stolte af.
De er en stor hjælp til boldafdelingen.
Vi sluttede året af med et brag ned på
stationspladsen, hvor fyrværkerisalget
blev skudt af staben.
Og trods en mindre omsætning end i
2018, så nåede vi da alligevel at få et
pænt beløb ud af det afdelingen.
Så jeg synes faktisk vi nåede det meste
af det vi skulle i 2019.
2020 byder på forandringer, hvilket
heldigvis også er godt. Når vi når til
generalforsamlingen, takker jeg af i
bestyrelsen og afslutter mit bestyrelsesarbejde.

Idrætsliv

Ebberup Hallerne

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

Dagens ret
Mandag - torsdag

60,0

0 kr

Børn
35,0
0 kr

Ring 2374 2878 eller mad@ebberuphallerne.dk
Læs mere på www.ebberuphallerne.dk
28
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fra
450 kr
pr. kuvert

Jeg har valgt, at jeg for en periode har behov for at fokusere mere på mit
arbejdsliv, og da bestyrelsesarbejdet derfor ville komme alt for langt ned på
prioriteringslisten, træf jeg beslutningen allerede tidligere på året 2019 at
jeg ville stoppe.
Jeg tror også det er godt der kommer nye kræfter til. Det har foreninger
nok altid godt af.
Så jeg vil derfor benytte lejligheden her til at sige tak for nu, og måske på
gensyn, hvem ved.
Da vi er to der træder ud af bestyrelsen ved dette
valg, står vi overfor at der bliver brug for nye hænder i
afdelingen.
Så tøv endelig ikke med at tage fat i en af os, hvis det
kunne friste. Alle er velkomne, men især håndboldlystne
er meget velkomne.
På valg er:

Rebekka Skøtt

Idrætsliv

Cindy Twisttmann
30

Rebekka Skøtt
EIF Bold
bold@ebberup-if.dk

Rise Flemløse Sparekasse Kirkebjergvej 13 Flemløse 5620 Glamsbjerg Tlf. 6472 1658 www.sparekassen.dk
www.ebberup-if.dk
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Petanque

Godt nytår
Med medlemsmøde den 13. februar
og 20 års Jubilæm 15. maj 2020

Petanqueudvalget ønsker sine medlemmer et rigtigt godt nytår.
Vi glæder os til at se jer alle på mandagene kl. 10.00.
EIF Petanque skal minde om medlemsmøde torsdag den 13. februar 2020
kl. 19.00 i Ebberup Hallerne.

VIGTIGT
Sæt kryds i jeres kalender fredag den 15. maj 2020, hvor
vi skal fejre vort 20 års jubilæum.

Vi hylder de
originale sportsfolk!

...også dem, der aldrig kom på landsholdet

Nærmere information kommer senere.

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

REGNSKAB
BOGFØRING
ADMINISTRATION
Til virksomheder og foreninger

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

R E G N S K A B

Jolly. En ægte dansk original

Drejervænget 8 - 5610 Assens - mail@charlotte-kjaer.dk - Tlf. 6137 1849 - www.charlotte-kjaer.dk

Idrætsliv
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Ebberup Idrætsforening

..med mere

Hovedformand
Annette S Jensen

2482 8744

eif@ebberup-if.dk

2422 3710

kasse@ebberup-if.dk

x

web@ebberup-if.dk

2382 6722

anne@familien-olsson.dk

6022 2353

bold@ebberup-if.dk

2422 3710

fitness@ebberup-if.dk

6128 5631

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
Jacob Medici
Sekretær
x			
Suppleant
Anne Olsson

EIF Bold
Formand : Rebekka Skøtt

EIF Fitness
Formand : Jacob Medici

EIF Gymnastik
Formand : Karina Hvid Larsen

EIF Løb
Formand : Gitte Christensen

EIF Petanque
Formand : Jørgen B Hansen

EIF Senior
Formand : Jytte Nielsen

EIF Støtteforening
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

Idrætsliv

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

30. november
27. - 31. december

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

Støtte
Støtte
EIF
Bold
Gymnastik
Fitness
Støtte
Fitness
Senior
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

14. marts 2020

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:

8. marts 2020

Indlæg og eventuel billeder bedes sendt til:

redaktion@ebberup-if.dk

