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EKIF
November 2019

6. årgang nr. 4

Fodboldherrerne havde endnu 
en god sæson

Kevin blev topscorer for fodboldholdet i efteråret
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Gråsten Apotek
Ulsnæscentret • 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 10 20

Broager Apotek
Storegade 6 • 6310 Broager
Tlf. 74 44 11 04

Kværsgade 9-11
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 92 06

www.kvaers-kro.dk

Benzin, benzin 
og atter
billig benzin

Gråsten

Hos OK får du ikke blot billig benzin. Du slipper også for køen  
ved kassen, når du skal betale. Tank nemt og hurtigt med Dankort,  
kontanter eller et OK Benzinkort.

Tag en bestillingsfolder til et OK Benzinkort ved anlægget eller  
kontakt os på enten 80 200 300 eller www.ok.dk  
Så får du kort til billig benzin – mere end 495 steder i Danmark.
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HOVEDBESTYRELSEN
Formand: Casper B. Mortensen 28 95 56 50 casperbigum.mortensen@alfalaval.com
Kasserer Ib Funder-Nielsen  74 44 02 01  ib@egernsund.dk
Sekretær Ann Heuschkel  20 64 76 62 bjerget-3-ann@mail.tele.dk 
Medlem Formand for Badminton Marcus Schnuchel  29 72 10 60  mschnuchel72@gmail.com  
Medlem Formand for Fodbold: Thore Naujeck  41 19 16 90  thorenaujeck@hotmail.com 
Medlem Formand for Håndbold:  Susan Diana Jacobsen 26 17 07 60 susandianaj@gmail.com  
1. suppleant Mari Louise Skriver 20 86 10 98  marilouise_2@hotmail.com 
2. suppleant Kasper Lorentzen  40 31 14 01 KasperL123@live.dk
Bilagskontrollant  Anne Marie Naujeck  74 44 20 47 / 23 96 66 05 annemarienaujeck@live.dk 
Bilagskontrollant  Per Andersen 60 68 00 60 per.ostergaard.andersen@gmail.com
KLUBBLAD
Ansv. redaktør Jørgen Clausen 29 63 58 68 ekifbladet@ekif.dk
Tryk Toptryk Grafisk ApS 74 65 01 01 
Egernsund hallen  41 98 17 74

NR. 4
NOVEMBER 2019 

6. ÅRGANG

Kom med masser af stof, gerne med billeder, til næste nummer af ”EKIF” bladet.  
Deadline for stof til næste nummer: 01.02.2020

Find os på www.www.ekif.dk · Kontakt EKIF på ekif@egernsund.dk
”Betalinger til EKIF via Mobile pay via tlf. nr. 86053 

eller til konto i Sydbank 8060 – 1006143.

BADMINTON-UDVALG
Marcus Schnuchel (Formand)
Tove Froberg Lillie
Brigitte Knudsen

HÅNDBOLD-UDVALG
Formand: Susan Diana Jacobsen
Kasserer: Majbrit Clausen
Sekretær: Tanja Christiansen
Materiale ansvarlig: Ronni Marcussen 
Facebook ansvarlig: Kim Jensen

UDVALG

FODBOLD-UDVALG 
Formand:  Thore Naujeck 41 19 16 90 
Kampfordeler:  Mathias Sørensen 28 95 56 50 
Sponsoransvarlig: Mads Rathje 22 89 99 27 
Lottoansvarlig: Morten Justesen  28 55 90 23
Lokaleansvarlig:  Lasse Roth
Medlem: Jørgen Clausen 29 63 58 68 
1. suppleant: Marcus Schnuchel  29 72 10 60
Bladansvarlig: Kent Nowak
Bestyrrelsesmedlem: Tim Håkensen
Bestyrrelsesmedlem: Steffen Kaiser



Borgerforeningen

Egernsund Egernsund
Juletræsfest 2019

Egernsund
Lørdag den 7. december kl. 14.00!!

Billetter til godteposer à 25 kr. kan bestilles hos
Majbritt Clausen på mobil 41 98 17 74

                                       
Betaling kan ske via mobilpay på samme nummer.

Reserverede billetter kan afhentes i hallens cafeteria 
d. 7.12. fra kl. 13.

Betaling kan også ske ved afhentning af billetterne, men der 
gøres opmærksom på, at reservationer er bindende.

Sidste frist for bestilling af billetter er d. 5.12.
                        

Mød op og kom i julestemning sammen med julemanden
                                  

Musik og underholdning
Luciaoptog og tombola

Salg af gløgg, æbleskiver m.v.

GLÆDELIG JUL OG VEL MØDT ØNSKER

Egernsund Borgerforening
Egernsund Kultur- og Idrætsforening

Stjerneforeningen
Egernsund Seniorer

Egernsundhallen, Høllevej 4
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Hermann Johannsens eftf.

Jan Teichert ApS
Murer- og aut. Kloakmester

Smedevej 9 . 6310 Broager
Telefon 74 44 13 48 . Mobil 51 21 42 51

E-mail j.teichert@mail.dk · www.janteichert.dk

BENT CHRISTENSEN
Tømrer- og snedkerforretning ApS

Sjællandsgade 16
6400 Sønderborg
E-mail: bent@bcts.dk
www.bcts.dk

Bent Christensen
Mobil 2916 6103

TLF: 7444 1236 · PETERSEN-TEGL.DK

GA
RN
I

Slotsgade 6 | 6300 Gråsten | Tlf. 74 65 15 67
mail@1747.dk | www.1747.dk

Egernsund Borgerforening afholder gen-
realforsamling, den 25.2.2020 - kl. 19.30 i 

DGS’s lokaler på den gamle skole.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Borgerforeningens beretning v/Tove Hagenau.
3. Fremlæggelse af regnskabet og vedtagelse af årets kontingent.
4. Valg til bestyrelsen - Følgende er på valg: Ib Funder-Nielsen og  

Poul Brock Larsen
5. Valg af suppleant - på valg er Daniel Staugård.
6. Valg af bilagskontrollanter - på valg Helmut Christiansen og Joachim Hagenau.
7. Forslag fra bestyrelsen og foreningens medlemmer - indsendes senest 14 dage før 

generalforsamlingen.
8. Eventuelt.

Bestyrelsen
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Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 09 33

Estate Kjeld Faaborg

www.estate.dk

HOS OS 
KOMMER DU SIKKERT

I MÅL MED DIN 
BOLIGHANDEL

Lars Justesen
TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

OWNERSGARAGE
TANAMERA EJENDOMME
HAVNEVEJ 3
6320 EGERNSUND
WWW.OWNERSGARAGE.CLUB
TEL: +45 29846788
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Kl. 18.30 starter udvalgsmøderne for
BADMINTON-, HÅNDBOLD- og FODBOLD AFDELINGERNE.
Udvalgsmøderne afholdes hver for sig.
Kl. 19.00 starter EKIFs GENERALFORSAMLING

Dagsorden efter vedtægterne: 

1. Valg af ordstyrer
2. EKIFs beretning ved formanden
3. Udvalgenes beretning ved afdelingsformændene: badminton, 

håndbold, fodbold
4. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet
5. Valg til bestyrelse: på valg er (ulige år):   

Kasserer: 
1. suppleant:

6. Valg af bilagskontrollant – på valg er: 
Bilagskontrollant: 

7. Indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingenter
9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der mulighed for lidt fælles hygge, hvor 
EKIF er vært ved smørrebrød og en øl eller sodavand.

BESTYRELSEN

EKIF inviterer til ordinær
GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 19. februar 2020 
i klublokalet på DGS.
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Julen står for døren og foran os venter den 
travle juletid med alt det vi skal nå, inden 
julen er over os, og vi skal nyde juleda-
gene sammen med venner og familie.
Det er også nu mørket lægger sig tungt 
over Danmark, men heldigvis begynder 
de først lyskæder rundt omkring i haverne 
allerede nu at titte frem, så mørket ikke 
føles helt så tungt.
I kirken er vi også glade for lys, og vi 

håber, I har lyst til at kigge forbi os en 
søndag, hvor vi fylder kirken med stea-
rinlys og sang og et par ord til vejen hjem.
I jule og vintertiden byder vi på advents 
og julegudstjenester, vi inviterer til tidlig 
nytårsfejring med bobler og kort festlig 
Gudstjeneste, og så byder vores skønne 
pigekor på julesange i december. Vi glæ-
der os til at tage godt imod jer!

Torsdag den 5. december kl. 14 Gløgg æbleskiver og lotto

Torsdag den 6. februar kl. 14 Sogneeftermiddag

Torsdag den 5. marts kl. 14 Sogneeftermiddag

Sogneeftermiddagene er for alle, der sætter pris på godt selskab, kaffe og boller!
De afholdes i konfirmandstuen i præstegården Strandvej 8,: Tilmelding er nødvendig 
til Lone 51230504

SOGNEEFTERMIDDAGE

MUSIKGUDSTJENESTE I KIRKEN

Egernsund Kirke

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Hvad er mere hyggeligt end at køre forbi kirkerne i den mørke tid og se hvor flot 
oplyste de er. 
Det er vores kirke selvfølgelig også. Hele december og januar vil kirken lyse op på 
Sundgade. Endvidere er der fuld gang i grandækningen på kirkegården. Gå en tur og 
nyd vores dygtige medarbejderes flotte dekorationer på gravene.

Søndag den 15. december kl. 11.00
med Egernsund Kirkes Pigekor
I Egernsund Kirke har vi et dejligt lille pigekor som øver 
hver torsdag eftermiddag sammen med vores dygtige 
organist Hanne Bruus Storm. Tredje søndag i advent får 
vi mulighed for at høre dem synge os alle i julestemning 
til Gudstjenesten klokken 11.00
Efter Gudstjenesten serverer vi Gløgg og æbleskiver.
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GUDSTJENESTER I EGERNSUND KIRKE

Dato TIDSPUNKT PRÆST

Søndag den 1. december 11.00 Mette Carlsen

med Kirkekaffe 

Søndag den 8. december 11.00 Mette Carlsen

Søndag den 15. december 11.00 Mette Carlsen 
korgudstjeneste med Gløgg og Kløben 

Onsdag den 18. december 9.30 Mette Carlsen 
Julegudstjeneste for børn 

Tirsdag den 24. december 14.30 Mette Carlsen 
  16.00 

Onsdag den 25. december 11.00 Mette Carlsen

Tirsdag den 31. december 
Nytårsgudstjeneste  med bobler og kransekage 14.00 Mette Carlsen

Søndag den 5. januar  11.00 Mette Carlsen

Søndag den 12. januar 11.00 Mette Carlsen

Søndag den 19. januar 11.00 Mette Carlsen

Søndag den 2. februar 11.00 Mette Carlsen

Søndag den 9. februar 11.00 Mette Carlsen

KONTAKT
Man er altid velkommen til at kontakte os:
Sognepræst Mette Carlsen tlf. 24656024 mail: mc@km.dk
Menighedsrådsformand: Margit Kristensen tlf. 74 44 24 46 
mail: mk@egernsund-kirke.dk
Menighedsrådsmøder holdes første onsdag i måneden, og er åbne for alle!
for yderligere info se vores hjemmeside: https://egernsund-kirke.dk eller følg os på 
Facebook!

Menighedsrådet og præsten vil gerne 
ønske alle en rigtig glædelig jul og et vel-
signet nytår. Tak til alle for året 2019. Det 

har været dejligt at være sammen, både i 
kirken og til de arrangementer og udflug-
ter der har været afholdt. 
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Fodbold

Fremragende sæsonafslutning for EKIF
Sæsonen startede rigtig 
skidt for fodboldren-
gene fra Egernsund og 
dette resulterede i dårli-
ge resultater og få point 
på kontoen. Årsagen til 
dette var muligvis fordi 
mange af spillerne var 
på ferie, arbejde eller 
skadet. Vendepunktet 
kom dog midt i sæsonen 
hvor flere af de vigtige 
spillere trådte i kraft og 
de arbejdende, skadede 
og mange nye folk for 
alvor kom i gang. Vi fik 
7 sejre i træk i de sidste 
7 kampe, så det må man sige var mere end 
godkendt. EKIF ender på en 3. plads med 
hele 26 point på kontoen, så alt i alt en 
rigtig fin godkendt afslutning på sæsonen. 

Udover de flotte resultater skal der dog 
også lyde stor tak vores cheftræner Erik 
Brüssow som var en af flere grunde til at 
resultaterne blev markant bedre i anden 
halvdel af sæsonen. Vi takker Erik mange 
gange for hans store indsats og håber at se 
ham på sidelinjen og støtte fodbolddrenge 
når den nye sæson atter går i gang. 

Afslutningen på fodboldsæsonen bety-
der selvfølgelig også at det nu bliver tid 
til at komme ind i varmen og spille noget 
indendørsfodbold igen! I år er det blevet 

besluttet af vi vil prøve 
vores hold af i futsal i ste-
det for normal indendørs 
med bander. EKIF har til-
meldt ét hold da vi håber 
det kan styrke fællesska-
bet da man har en del flere 
spillere med i futsal. Træ-
ningen foregår i Egern-
sund hallen og den starter 
fredag d. 8/11 kl. 19:00. 
Futsal er helt nyt for stort 
set hele holdet i Egern-
sund, så skulle du sidde 
hjemme i stuen og have 
lyst til at prøve futsal, så 
er det bare at få pakket 

tasken og komme afsted ned i hallen! 
Alt i alt en rigtig blandet sæson med 

nedture, en del nye spillere, nye tiltag 
som futsal og U6 indefodbold, opture 
med gode sejre mod alle hold og til sidst 
et farvel til Erik. 

Tusind tak til alle de trofaste suppor-
tere som har kigget forbi på stadion i 
løbet af sæsonen. Vi glæder os til at se jer 
igen næste sæson, nu med nye trænere på 
sidelinjen(hold øje med annonceringen på 
vores facebook-side)

Vi ses! 
//Bestyrelsen EKIF 
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Kampnr. Dag  Dato  Kl.  Hjemmehold  Udehold  Spillested

537113 søndag 24-11-2019 10:50 Egernsund KIF Gørding/Lourup IF Kliplevhallen - Inde

537115 søndag 24-11-2019 11:40 Hørup UI Egernsund KIF Kliplevhallen - Inde

537117 søndag 24-11-2019 12:30 Øster Lindet B Egernsund KIF Kliplevhallen - Inde

537120 søndag 24-11-2019 13:45 Egernsund KIF Lundtoft IF Kliplevhallen - Inde

537135 søndag 08-12-2019 11:40 Egernsund KIF Midtals Futsal Augustenborghallerne - Inde

537138 søndag 08-12-2019 12:55 Egernsund KIF Gørding/Lourup IF Augustenborghallerne - Inde

537170 søndag 08-12-2019 13:45 Hørup UI Egernsund KIF Augustenborghallerne - Inde

537092 søndag 12-01-2020 10:25 Øster Lindet B Egernsund KIF Jels Motel & Sportscenter - Inde

537095 søndag 12-01-2020 11:40 Egernsund KIF Lundtoft IF Jels Motel & Sportscenter - Inde

537100 søndag 12-01-2020 13:45 Egernsund KIF Midtals Futsal Jels Motel & Sportscenter - Inde

Følg med i DBU appen eller på EKIF fodbolds facebookside omkring holdets futsal kampe 
   
 

Kampprogram Egernsund KIF
Herrer Serie 4 - Efterår 2019 (Pulje 82)



12

Stort 2. Juledag’s stævne
I Egernsund Hallen 

Nu er det snart jul og traditionen tro, afholdes der igen i år, Egernsunds store 2.jule-
dags stævne i indendørs fodbold. Det er dagen, hvor alle mødes i Egernsund hallen for 
at spille indendørs fodbold og hvor man forhåbentlig, får en sjov og god oplevelse, 
med dem man kender. Der spilles i mange forskellige rækker - så vil du/i spille fod-
bold, så er der med garanti også en række til jer.

I år vil der igen være mange præmier til alle og pokaler til alle finalister!

A- Rækken Alle kan deltage – dog max.6 spillere 

B- Rækken    Max. 2 aktive fodboldspillere over 14 år. Hvis i vil vinde.

Familie-Rækken Max. 1 aktiv fodboldspiller over 14 år. 
 Der skal være et barn under 12 år og en dame/pige på 
 banen under hele kampen og alle skal være i familie.

Udklædnings-Rækken   Det bedst udklædte hold vinder en pris og alle 
 skal være udklædt for at deltage – max. 6 spillere.

Amatør- Rækken Her kan alle drenge og herrer som ikke har spillet
 turnerings-fodbold de sidste 2 år, 
 samt alle pige/damer, deltage.

Alle Hold max. 6 spillere
Dame/pige spillere medregnes ikke som turnerings/aktive spillere.

Tilmelding af hold og spillere kan ske på en af nedenstående kontaktoplysninger:
Mathias-soerensen@outlook.com, tlf.nr: 31441991 eller via. Facebook-Messenger til 
Mathias Sørensen.

(OBS: Holdkort/navnkort med holdnavn og spillere kan også udfyldes på dagen i hal-
len, dette kræver dog at man har betalt, da tilmeldingen først er gældende, når man har 
betalt.

Deltagergebyr:     300.00 kr. (350.00 kr. i A-rækken) 
betales ved tilmelding på mobilepay: 41191690

Tilmeldingsfrist: Lørdag den 14. december 2019

Spørgsmål vedrørende turneringen kan ske til:
Thore Naujeck tlf.nr: 41191690
 

1000 kr. til vinderen i A-Rækken!
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v/Henning Gefke Hansen
Skovgade 23 

6320 Egernsund
Tlf. 74 44 90 30

TRÆKREGULATOR 
FOR FASTBRÆNDSELSKEDEL

Udover dagligvarer kan
SuperBrugsen også tilbyde:

- Delikatesse
- Slagterafd.
- Café

- Kiosk
- Bageri
- Mejeritorv

Her kan du tanke OK benzin og diesel.
Døgnet rundt - også med Dankort.

Et stort udvalg af friske kvalitetsvarer 
finder du hver dag i SuperBrugsen

Storegade 10 - 6310 Broager - 73 44 15 00

v.  Lægeeksamineret fodplejer, Christina Almind Gefke

Skovgade 36, 6320 Egernsund  www.almindsfodpleje.dk

Forkæl dig selv – bestil en tid !  

Ring på  
3024 7101
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Ny sæson for CS:GO holdet venter!

Holdet er sponsoret af Reka-Metal og 
trøjerne er lavet i samarbejde med Eppa-
rel.net

Efter en velfortjent pause fra sidste 
sæsons gaming, står den nye sæson for 
skud i eSportligaen. I år er der lavet små 
ændringer i strukturen, så der er kommet 
flere rækker/ligaer, så kampene forhå-
bentligt vil blive fordelt på et mere lige 
niveau. I år er der 4 rækker henholdsvis, 
Pokal, B, C og begynder.
Seniorholdet er tilmeldt C-rækken og 
håber derfor at at finde ligesindede mod-
standere, så de kan få mere ud af den 
kommende sæson.

Oldboys holdet har valgt Pokal rækken, 
som er Division 1 og den bedste række 
indenfor eSportligaen. De vil her konkur-
rere om point til DM mesterskabet, ingen 
ved om de vil være i stand til at skrabe 
nok point sammen. Men de tager udfor-
dringen op mod de bedste hold i rækken.
 

Holdende ser således ud:

Oldboys:
Stefan ”R4thj3s” Christensen (Kaptajn)
Casper ”jamojnsut” Mortensen (Holdleder) 
Rene ”noaaxz” Bigum
Jonas “4x4meister” Nielsen
Eser “eboZ” Bozdugan
Morten “muGGE” Tyllesen
Ronnie “SnorLaX^” Larsen

 

Senior:
Kent ‘Aikz’ Nowak (Kaptajn)
Thomas ‘Mr.Ras’ Ras (Holdleder) 
Carsten ‘CaaH’ Hansen
Michael ‘Dicky’ Asmussen
Chris ‘Mantaz’ Hansen
Jørgen ‘Jugii’ Clausen
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Trine J. Beck
Privatkunderådgiver

T 7418 3812

Morten Lund
Daglig leder

T 7418 3850

Rasmus S. Jepsen
Chefrådgiver

T 7418 3842

Det er ikke så svært at skifte bank
Vi hjælper dig med det hele - uden ekstra omkostninger!
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D.G.S. NYT
Dit lokale kultur- og medborgerhus

Leje af lokaler 

Skal du holde en fest, mangler du et 
lokale hvor i kan spille kort, holde et 
møde eller lignende eller ønsker du et 
sted til at udfolde din kreativitet så er 
vi klar til at hjælpe, send blot en mail 
til booking@dgse.dk ,  notér dine 
ønsker og vi vender tilbage hurtigst 
muligt.

Har du lyst til at give et 
nap med

Vi mangler nogle frivillige til nogle små 
opgaver, det kunne være at feje udendørs, 
hjælpe til med græsslåning, mindre hånd-
værksmæssige opgaver af alle slags, let-
tere rengøring og lignende.
Du/I kan udføre disse opgaver mere eller 
mindre når det passer jer og hvor tit det 
passer jer, alt tages imod med kyshånd.
Kontakt Torben på 5224 0454 eller helst   
torben@dgse.dk
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Kommende arrangementer:

23/11 kl. 20 – Rock event – 3 lokale bands Gratis entré
02/02-20 kl. 16 – Koncert med Oysterband (GB) 
Entré forsalg 250,- / på døren 300,-
Billetsalg; se mere på vores facebookside

Følg os og få mere info på facebook:
kulturhuset Egernsund

Oysterband spiller levende folk-rock, 
og det har de gjort siden midt i 80'erne. 
Selv om musikken ikke er traditionel 
engelsk folkemusik, skinner kærligheden 
til "rødderne" igennem. "Rødderne" - og 
en tradition med integritet, masser af ind-
levelse og lidenskab, og menneskelige 
følelser. Folk, rock ... uanset hvad vi kal-
der det, er det god musik! Bandet opstod 
i og omkring Canterbury, hvor nogle af 
medlemmerne studerede. I 80'ernes Eng-
land med fokus på rock og postpunk var 

det svært at placere Oysterband, og det 
var ikke særlig hipt at være et folkband. 
Men musikken trak alligevel et publikum 
til, og de blev siden beskrevet som nogle 
af grundlæggerne af den engelske folk-
rock. Og vi ved de er gode. De besøgte 
os for et par år siden og gav en fremra-
gende koncert! Siden da har de sammen 
med June Tabor gjort rent bord ved BBC 
Folk Awards 2012, og vundet alle de fire 
kategorier, de var nomineret i, deriblandt 
den prestigefyldte "Best Album". Så de er 
"still going strong".
En koncert med Oysterband er en stærk 
og dynamisk oplevelse. De er kendt for at 
levere varen plus lidt til! 

zoneterapeut

Mogens
Mau

massør

Island 5
6320 Egernsund
Mobil 2145 1374
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Håndbold

Håndboldkampe i Egernsund hallen
Modstander Dato og kl.
Herreholdet mod Als 6. november kl. 19.15
Damerne mod Bov 12. november kl. 19.30
Herrerne mod Sundeved 24. november kl. 13.00
Damerne mod Sydstjernen Åbenrå 26. november kl. 19.30
Herrerne mod Kværs 1. december kl. 13.00
Damerne mod Als 3. december kl. 19.30
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Egernsund
Malerforretning
VERNER BENTZEN

Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 · Bil 30 74 69 46
Fax 74 44 09 99

Deres lokale vinduespolerer
• Privat
• Erhverv
• Uforbindende tilbud gives, også på vask
   af solceller.

20 97 56 93 · 61 30 93 93
        Vinduespolering           Rengøring

DJ’s, lyd & lys til enhver lejlighed!

Gråsten · Tlf. 73 65 26 00
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Pay & Play

Benniksgaard Golf Klub • Sejrsvej 109 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 74 65 22 68 • info@benniksgaard.dk
www: Benniksgaardgolf.dk • facebook: Benniksgaard Golf

Vil du lære at spille golf?

Forhør nærmere om opstart

af begynderhold 2020! 

KUN 799,- for 10 uger!Familietur - firmaarrangement - fødselsdag - polterabend mv.

Greenfee par 3-bane: 100 kr.
Leje af udstyr: 50 kr.
Greenfee inkl. undervisning og udstyr: 225 kr.

Spil golf på vores 6-hullers par 3-bane

Min. 10 pers.
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Folie
Skilte
Bøger

Tryksager
Storformat

Grafisk layout
Reklameartikler

TRYKKERI

Buskmosevej 4 · 6300 Gråsten · 74 65 01 01 · mail@toptryk.dk · www.toptryk.dk
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Vognmand
Peter Christensen & Sønner Aps
Skodsbøl - Tlf. 74 44 16 57

IVA N K I R K E G A A R D
TØMRER- & SNEDKERFORRETNING APS

værksted Brovej 44 · Egernsund
TLF. 74 44 05 37 - BIL: 40 33 05 37

Vognmandsforretning

ERIK MOLDT
Skodsbøl vej 77- Broager

Tlf. 74 44 16 17



22

EGERNSUND
v/Hans-Peter Matzen
Sundgade 98, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 93 17 - Biltlf. 21 70 23 17

vvs

 
 
 
Vi fjernaflæser din vandmåler månedligt. Vi gør opmærksom på 
at denne aflæsning er alene til kontrol af ledningsnettet. 
Du er selv ansvarlig for løbende at holde øje med dit 
vandforbrug. En lækage efter måleren kan være en dyr 
fornøjelse. Se mere på vores hjemmeside. 
 

Vi aflæser alle vandmålere pr. 31.12. til den årlige 
opgørelse over vandforbrug. Faktura udsendes  

ultimo januar måned, til betaling 1.2.2020. 
 

Se mere på  www.egernsundvand.dk 
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2019 - 2020

Egernsund Kultur- & Idræts-
forening

LOTTOSPIL

I EGERNSUND HALLEN

Vi starter kl. 19.00

FØLG MED PÅ  
WWW.EGERNSUND.DK

eller på FACEBOOK
"LOTTO I EKIF"

FINE GEVINSTER

11 november
25 november
09 december
30 december

06 januar 2020
20 januar
03 februar

Dørene åbner 17.30

bhj.com



- bare bedre bilværkstedAutoAndersen
Lundtoftvej 16, kværs
6300 Gråsten
Tlf. 2711 8460


