
1

EKIF
April 2020

7. årgang nr. 2

Husk at 
støt de 
lokale



2

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 Tommy Clausen  22311758  tommy@egernsund.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. 2
APRIL 2020 
7. ÅRGANG

Kom med masser af stof, gerne med billeder, til næste nummer af ”EKIF” bladet.  
Deadline for stof til næste nummer: 01.08.2020

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)

HÅNDBOLD-UDVALG
Medlemmer: Susan Diana Jacobsen
Majbrit Clausen
Tanja Christiansen
Ronni Marcussen 
Kim Jensen
Anne Marie Naujeck
Janne Boesen Nielsen

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
1. suppleant: Marcus Schnuchel  29 72 10 60
Bladansvarlig: Kent Nowak
Bestyrrelsesmedlem: Tim Håkensen
Bestyrrelsesmedlem: Steffen Kaiser
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Målet: 
• At vi vil arbejde for at få flere med-

lemmer, med fokus på de yngre.
Et af vores mål for 2019 var at få den 
yngre generation involveret i EKIF, de 
tidligere år prøvede vi via sociale arran-
gementer med borgerne, men det gav ikke 
rigtig det afkast som vi havde håbet.

Den gode historie - Derfor skulle vi i 
2019 prøve andre metoder, men hvad var 
den rigtige metode for at opnå vores mål 
– Jo enlig var den ganske simpel, NET-
VÆRK og LYST. Der kom gode initia-
tivtagere fra egne rækker. Her tiltrådte 2 
skarpe profiler, med lysten til at drive et 
ungdomsfodboldhold. 
Så ud af deres netværk samt lyst, fik de 
hurtigt stablet et hold sammen til inden-
dørs sæson 2019.
Holdet har siden udviklet sig med flere 
medlemmer og med tro på at det kan bære 
at komme på ”mokkahöle” til sommer, 
hvor græsset er grønt og vejret er varmt. 
Desuden har den ene træner forslået en 
fusion med vores naboer i gråsten, i til-
fælde af det skulle blive nødvendigt - vi 
må se hvor det bærer hen til sommer 
2020.

Medlemstal - Total omkring 248 aktive 
sportsudøvere i EKIF

Fremtiden - I sidste ende så tror jeg på, 
at hvis vi kan holde fast i stimulastik inte-
ressen for de yngste (Som jeg roste meget 
sidste år), og bære den videre med ung-

domshold så er der gode chancer for at vi 
i EKIF kan udvikle os i den positive ret-
ning på fodbold, badminton og håndbold 
banen.
Derfor skal vi skal forsætte med at tænke 
ud af boksen og tænke nyt, ellers ender 
det med indvikling i stedet for at udvik-
ling. I bestyrelsen har vi i hvert fald 
levet efter den filosofi, og kigger man på 
FREMs historie sidste 50år, så synes jeg 
bestemt også at der var tænkt ud af bok-
sen med alle de forskellige aktiviteter der 
har været. Jeg kan varmt anbefale jer alle 
at læse den på hjemmesiden.

Den knap så gode historie - Med alt det 
positive kommer selvfølgelig også lidt 
negativt. Det er i år 2021 vi skal sige tak 
og farvel til Ib Funder ”kassér og inkas-
so mand” her i EKIF, han har efter XX 
år i bestyrelsen, samt XX år som aktiv 
sportsudøver i EKIF valgt at trække sine 
fastgroede fødder væk fra bestyrelsen og 
nyde at der ikke er flere ”regninger” at 
betale, eller for den sag ”bilag” at bog-
fører i EKIF. Tusind tak for den enorme 
indsats. 

Jeg skal derfor lige gøre jer alle opmærk-
som på at vi med lys og lygte leder efter 
ny kasserer fra 2021, men ikke mindst en 
ny formand, jeg stopper selv næste gene-
ralforsamling i 2020.

Aktiviter & projekter i 2019:
• Petanque (Aktivitet)
• Nye stole Lotto (Lotto)

EKIF

Formandens beretning 2019
ved Casper Bigum Mortensen feb. 2020

/FORMAND
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• EKIF eFodbold (Esport/FIFA)
• EKIF esport (Esport/Counterstrike)
• Fodbold ungdomshold U6/U7 (Fod-

bold)
• Planlægning af grill skur 2020 (Fod-

bold)
• Planlægning af nye udskiftningsbænke 

2020 (Fodbold)

• Stimulastik (Flere medlemmer)
• FREMs historie første 50år (Ib Fun-

der)
• Nye trænere 2020 (Fodbold)
• 
Det økonomiske perspektiv er rigtig 
sundt, og vi er åbne for gode tiltag for at 
skabe mere udvikling.

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!

Støt de lokale
I disse corona tider er det rigtig vigtigt, 
at vi i lokalsamfundene står sammen. 

Det er derfor ekstremt vigtigt, at vi støtter de lokale. 
Dette vil vi også  fra EKIF´s bestyrelse gerne opfordre til. 

Rigtig mange af de lokale firmaer, håndværkere mm 
kan I finde her i bladet. Vi vil gerne bruge anledningen 

til at takke alle vores seje, trofaste sponsorer.
Vi håber I alle kommer godt igennem krisen. 
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Fodbold

Nyheder på vej i EKIF

Først og fremmest befinder hele verden 
sig i en lidt mærkelig situation, selvføl-
gelig på grund af Corona virussen. Dette 
går selvfølgelig også ud over alle forenin-
ger og derfor er det stadig uvis, hvad der 
kommer til at ske med fodboldsæsonen. 
Vi er utrolig kede af, at vores sæsonstart 
er udskudt mest af alt fordi, at vi har så 
mange nye tiltag under opsejling. Så snart 
vi ved noget, vil det blive slået op på 
vores Facebook-side. 
Det hele skal dog ikke være negativt og 
derfor er det med store smil, at vi kan 
meddele jer alle, at vi nu har hele TO 
senior hold i EKIF. Vi har haft en pæn til-
gang af nye og såmænd også gamle spil-
lere, som vil trække i EKIF-trøjen! Derfor 
har vi valgt at starte et serie 6 hold op. 

Serie 6 holdet kommer så vidt muligt, til 
at spille inden førsteholdet, på hjemme-
bane. 
En anden ting vi ikke kan få armene ned 
over, er at vi nu har masser af tid til at 
bygge det nye grillskur på Egernsund sta-
dion. Vi er utrolig glade og stolte over, at 
vi har kunnet få så mange ting ordnet, så 
hurtigt i samarbejde med vores sponsorer. 
Skuret er indtil videre blevet rigtig flot og 
vi forventer, at det står klar indenfor nær-
meste fremtid. I skuret vil der blive solgt 
pølse m. brød og øl/vand, MEN også hat 
og halstørklæde med EKIF logo. Sådan et 
sæt kan i erhverve jer for kun 150.-
Hold så derfor øje med Facebook-siden 
for at se billeder af det arbejde, der bliver 
lavet hos fodboldherrerne i Egernsund, 
men også for at følge med i de generelle 
nyheder i forhold til den udskudte sæson 
m.m. 

//EKIF 
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Året der gik 2019:
I 2018 havde vi mange udfordringer I for-
hold til trænerposten og sportsligt. Vi er 
glade for at have vendt det til noget posi-
tivt idet vi havde fundet en fast træner i 
Erik Brüssow i 2019. Erik havde lært hol-
det at kende i efterårssæsonen i 2018 og 
spillerne kendte også ham, hvilket resul-
terede i et bedre sammenhold.
Sportsligt var det to helt forskellige sæso-
ner. I Foråret startede vi godt, men slut-
tede knap så godt af og i efterårssæsonen 
startede vi rigtig skidt, men sluttede så 
godt af, at vi næsten rykkede op.
Alt i alt var det en god sæson, hvor vi 
nogle gange måtte kæmpe for at få stillet 
et godt serie 4 hold, men især i slutningen 
måtte Erik også vælgere spillere fra.
Udfordringer var der i forhold til Kom-
munen med rengøring og reparation af 
inventar.

Tiltag i 2019
• U 6 hold
• Musikanlæg
• Flere sociale arrangementer i klubben
• Futsal
• E-sport
Et af vores mål var også at skabe mere 
fællesskab og mere hygge. Vi vil være 
stedet, hvor man er her fordi man er glad 
for at være her og netop hygger sig. Det 
er vigtigt vi inddrager spillerne og det 
ikke ”kun” er bestyrelsen der gør noget 
frivilligt for klubben. Det er en løbende 
proces og vi vil prøve at være fleksible og 
åbne for alle.
Et highlight er altid vores julestævne 2. 
juledag i Egernsundhallen. I 2019 var vi 
28 hold fordelt på 4 forskellige rækker. Vi 
havde skaffet så mange sponsorgaver som 
aldrig før og jeg må her rose bestyrelsen 
for deres store indsats. Vi prøver altid at 

tænke nyt og hvis du har en god idé, så 
må du gerne tage kontakt til os.

Vores mål for 2020 er
• Sportslig succes på banen
• Skabe mere fællesskab i klubben og 

være et samlingssted for byens borgere
• Være mere attraktiv for nye spillere
• Forstørre klubben fx. u6, oldboys,E-

sport eller/og endnu et senior hold.

Vores strategi for at opnå vores mål, skal 
ikke kun opnås med vores fysiske tiltag. 
Vi vil også inddrage spillere, sponsor og 
byens borgere til at være en aktiv del i 
klubben og at de føler sig som en del af 
det.
Det vigtigste tiltag for os er de to nye træ-
nere Martin Hansen og Henrik Nygaard. 
Det er to personer jeg har store forvent-
ninger til og jeg tror på at de passer godt 
ind i vores strategi for og spiller en vigtig 
rolle for at opnå vores mål i 2020.

Tiltag i 2020
• Nyt skur
• Udskiftningsbænk
• Renovering af vores sponsorskilte
• Flere borde/bænke for tilskuerne
• Nye trænere

Jeg vil sige tak til sponsor, bestyrelsen, 
hjælpere og spillerne for et positivt 2019 
og at vi kan se frem til en klub i udvikling 
i 2020.
Hvis man vil en massee ting koster det og 
det kan selvfølgelig mærkes i økonomien, 
men det er afgørende for klubben og byen 
at der sker noget. Derfor vil vi fortsætte 
vores positive udvikling og skabe det 
sted, som alle kan være en del af.

Beretning FODBOLD afdelingen
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Håndbold

Håndboldsformandens beretning

I denne sæson er vi 182 medlemmer 
under håndboldafdelingen, det er ni mere 
medlemmer end sidste år. Så trods ned-
gang har vi stadig formået at tiltrække 
flere til klubben, det er dejligt. 

Vi har i denne sæson fået en masse nye 
spillere, og gymnaster. Det er dejligt at 
se at vi kan berige så mange børn som 
voksne med en masse socialsamvær i hal-
len. Børn som leger rundt i hele hallen 
til Stimulastik og på vores onsdagshold, 
voksne/ unge som laver Fitness Danse og 
Seniorspillere som får spillet en masse 
lækker håndbold. 

Vi har igen i år haft et Stimulastikhold, 
som har været bestående af 2 hold. De 
små fra 0-2 år og de store fra 2,1 til 4 år. 
Der har været stor fremgang i stimula-
stik især på vores det ældste hold, der har 
både været sang, leg, Læring og en masse 
motoriske bevægelser. En stor tak til Tine 
og Louise for at ville være vores trænere 
i denne sæson, i har gjort et godt stykke 
arbejde. 

Vores senior damer har været ramt af syg-
dom og graviditeter, men vi har alligevel 
formået at stille et stærkt hold, vi har en 
del fightere på holdet, som gerne tager 
nye pladser på banen for at vi kan spille 
kamp. Det er desværre kun blevet til en 
enkelt sejr, men vi kæmper vores R.. ud 
af bukserne og der er ingen sure miner, 
trods de mange nederlag. Der skal lyde en 
stor tak til alle spillere for at møde op og 
kæmpe til det sidste i hver kamp, det er 

dejligt at se at humøret stadig er der, også 
en stor tak til jer som gerne hjælper med 
træningen, da vi ikke har kunne finde en 
træner i år, har Christina og Susan stået 
for træning, med hjælp fra spillerne. 

Senior herre har haft en tilbage gang i 
spillere, og har desværre haft udfordrin-
ger med at stille hold, men på trods af 
dette, har de stadig formået at spille alle 
kampe og har også vundet et par stykker. 
Der skal lyde en stor tak til Niels Jørgen-
sen for at ville træne herrerne og tak til 
Ronni for at hjælpe til og få det hele til at 
gå op i en højere enhed. 

Vi har igen i år haft vores Fitness Dance, 
som er for alle aldre. Der skal lyde en 
stor tak til Kirsten som er instruktør, og 
som gør en masse for at vores deltagere 
får rørt deres kroppe og får noget sved på 
panden. Der har i år været stor fremgang 
på denne aktivitet, og det er dejligt at vi 
kan give byens borgere andre alternativer 
til at få sig rørt, end kun ved boldspil. 

Vores private dagplejere er stadig i hallen 
hver onsdag, dette er vi rigtig glade for. 
De er dog blevet døbt som onsdagsholdet, 
og går man hjemme med børn i alderen 
0-3 år, så er man velkommen til at blive 
medlem og kigge ned forbi i hallen fra 
09.00- 10.00, hvor man kan møde andre 
børn og voksne og evt. få en god sparring. 

Lotto er en dejlig begivenhed vi kan til-
byde byens borger og er også noget der 
bliver gjort med glæde, selvom der er en 



9

Gråsten · Tlf. 73 65 26 00

masse arbejde bag det. Det er dejligt at 
se så mange af de faste lottogænger som 
nyder at komme nede i hallen hver anden 
mandag. Majbrit og Tommy har gjort en 
kæmpe indsats i år 2019, dette har også 
resulteret i et større overskud i klubben. 

Til sidst vil bestyrelsen gerne takke træ-
nere og hjælpere som har været med til at 
vi kan stille alle disse hold, uden jer ville 
der ikke kunne stables hold på benene i 
gør en kæmpe indsats. Vi vil også sige 
tak til jer spillere, at i vil bruge jeres tid i 
hallen sammen, det er dejligt at se al den 

aktivitet og glæde i giver til hinanden når 
i er sammen. Derudover skal der lyde en 
stor tak Til Majbrit og Tommy for et stort 
stykke arbejde omkring Lotto og Tak til 
Lars som glædeligt er der for vores lotto 
gængere hver anden mandag, så de kan få 
friske forsyninger. 

Vi slutter året af med, med et pænt over-
skud på knap 25.000 på trods af at vi ikke 
har solgt julekalender.

Formand
Susan Diana Jonsson Asmussen 

Tusind tak for sæson 19/20.
Vi vil gerne sige mange tak, til både 
håndbold- og stimulastik holdene, for 
endnu en helt fantastisk sæson.

Det har været skønt at se alle de seje 
kvinder og mænd, give deres allerbedste 
i hver eneste håndbold kamp der er ble-
vet spillet. Se hvordan hallen hver søndag 
formiddag, har været fyldt med glæde 
børn og deres forældre, som sammen 
har tumlet rundt og fået brugt deres krop 
motorisk.

Der skal lyde en stor tak til alle deltagerne 
til fitness dance, deres sæson er dog ikke 
helt omme endnu, så snart hallen atter 
åbner, kan de igen få lov til at give den 
gas til fed musik, til slutningen af maj.

Denne sæson fik desværre en helt anden 
afslutning end vi havde forestillet os. I 
denne tid er det allervigtigste at blive 

hjemme og blive raske, så vi kan glæde 
os endnu mere, til at ses igen, når hånd-
bold og fitness dance starter op igen sidst 
i august og stimulastik sidst i september. 
Så giver vi den bare en ekstra skalle og 
for brændt den overskydende energi af i 
hallen.

Men for at disse drømme kan gå i opfyl-
delse, kræver det, at vi har nogle træner 
til holdene. Så hvis du går rundt med 
en træner inden i og kunne tænke dig at 
prøve dine kræfter af, så sørger vi en træ-
ner og hjælpetræner til både vores dame 
håndboldhold og til vores stimulastik 
hold. Kunne det være noget for dig, er du 
hjertelig velkommen til at tage kontakt til 
os.

Med venlig hilsen
Håndbold bestyrelsen
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Badminton

Beretning BADMINTON 
Marcus Schnuchel

I starten af sæson 2019 havde afdelingen 
et børne/ungdomshold. Efter sommer-
ferien mødte kun en enkelt spiller op til 
træning, idet nogle af spillerne var flyt-
tet med deres familie til en anden by og 
andre var i løbet af sommerferien skiftet 
til Gråsten badminton klub, for at få mere 
udfordring i deres spil. Ungdomsafdelin-
gen er derfor indtil videre sat på standby, 
men Marcus vil fortsat arbejde for, at der 
igen kan startes et børne/ungdomshold. 
Han mener der må være potentiale i alle 
de børn, og forældre, der er med til sti-
mulastik. Og han ser frem til, at der kom-
mer flere medlemmer i bestyrelsen, så der 
kan komme ideer og tiltag i forhold til at 
tiltrække børn til badminton i Egernsund, 
hvor rammerne i hallen er rigtig gode.

Hos motionisterne derimod, har der været 
tilgang af spillere, og der er nuværende 
kun ledige tider fra kl 20.00 og frem – 
torsdage.

Aktuelt har badminton afdelingen 34 
aktive medlemmer.

Bestyrelsen består udelukkende af for-
manden, hvilket ikke er tilfredsstillende, 
og der efterlyses 2 evt. 3 frivillige til 
bestyrelsen.

Der er blandt medlemmerne et ønske om 
at afvikle et klubmesterskab i år, som der 
tidligere var tradition for ved sæsonaf-
slutning, og datoen d. 28.3.2020 er fast-
lagt til dette arrangement.

Der er lavet en god aftale gennem Maibrit 
C. hvor klubben indkøber et større parti 
fjerbolde, som medlemmerne så efterføl-
gende kan købe af klubben til en god pris.

Badminton afdelingens økonomi er god. 
Afdelingen slutter regnskabsåret med et 
lille overskud.

Marcus takker alle medlemmer for det 
forgangne år, og glæder sig til at se nuvæ-
rende og gerne nye medlemmer næste 
sæson.

Egernsund
Malerforretning
VERNER BENTZEN

Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 · Bil 30 74 69 46
Fax 74 44 09 99 DJ’s, lyd & lys til enhver lejlighed!



Borgerforeningen

Operation "REN BY" aflyst.

Grundet Corona virussen - har vi beslut-
tet at aflyse arrangementet. Der var også  
kun tilmeldt 4 personer.

Der er nu heller ikke så meget skidt at 
samle op.

Faktisk er der kun landevejen fra broen til 
skolen der trænger til en omgang - så hvis 
nogen har lyst til at tage den rute - er det 
fint.

Ellers opfordres der til at medbringe en 
pose, når du alligevel går en tur, og samle 
det op, der ikke hører hjemme i naturen.

Spritruten ser jo fin ud - men der ligger en 
masse i krattet bag ved.

Borgerforeningen

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

20 97 56 93 · 61 30 93 93
        Vinduespolering           Rengøring
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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

Sct. Hans aften i Egernsund

Tirsdag, den 23. juni 2020
på arealet ved det tidligere "Grønland" - 
nu Teglværks byen.
Mød op til en hyggelig aften, der arrange-
res i samarbejde med Egernsund Brand-
værn - EKIF - DGS - Egernsund Borger-
forening.

Aftenens program
Fra kl. 20.00 vil der være mulighed for at 
køb øl/vand/grillpølser.
Kl. 20.50 båltale v/??
Kl. 21.00 tændes bålet og heksen sendes 
af sted.

Vel mødt - Egernsund Borgerforening.
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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

OOWWNNEERRSSGGAARRAAGGEE
TTAANNAAMMEERRAA EEJJEENNDDOOMMMMEE
HHAAVVNNEEVVEEJJ  33
66332200 EEGGEERRNNSSUUNNDD
WWWWWW..OOWWNNEERRSSGGAARRAAGGEE..CCLLUUBB
TTEELL:: ++4455 2299884466778888
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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

EKIF



15

zoneterapeut

Mogens
Mau

massør

Island 5
6320 Egernsund
Mobil 2145 1374

C.J. skibs- & 
bådebyggeri ApS
V/ CHRISTIAN JONSSON

HAVNEVEJ 15

6320 EGERNSUND
Tlf. 74 44 09 30
Fax 74 44 09 40
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EKIF’s historie
de første 50 år - indtil 1988

Efterfølgende alene klip fra Jubilæumsbogen fra 1988.

del 1
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Det hele startede med brydning - men 
for at komme i gang - skulle man have 
anskaffet en madras. Man havde kend-
skab til , at der i Nordborg var en som 
ikke blev brugt mere. Ingvert Johannsen 
og Chr. Hansen lånte en tandem og cyk-

lede til Nordborg. Madrassen blev god-
kendt - købt og pr. bil transporteret til et 
lagerrum bag ved købmand Kronika på 
Storegade, hvor træningen foregik - grun-
den var at man ikke kunne få lov til at 
bruge gymnastiksalen Man have årlige 

brydestævner og var faktisk også rigtig 
gode - og vandt mange præmier. Interes-
sen for brydning var dalende - så man 
stoppede i 1951.
Den 20. november 1945 var der besty-
relsesmøde med deltagere fra FREM og 
Ungdomsforeningen, hvor man drøftede 
en eventuel sammenlægning af forenin-
gerne., på grund af – at Ungdomsforenin-
gen var blevet opfordret til at optage sport 
– som en aktivitet. Forslaget blev drøftet 
på FREM’s efterfølgende generalforsam-
ling, hvor 1 stemte for – 22 imod og 2 
blanke.

I 1948 var der ønsker om en fodboldafde-
ling – så man søgte kommunen om tilla-
delse til at benytte sportspladsen – hvilket 
gav et negativt resultat – fordi banen ikke 
var helt i orden – bl.a. manglede der sta-
dig mål. Klubben havde ellers de nødven-
dige trøjer fra håndboldspillerne.
Den 22. juli 1948 kom der endelig skred 
i tingene – fodboldafdelingen kom op at 
stå. Der blev hurtigt nedsat et udvalg på 
3 personer, som straks vedtog at melde 
et hold til JBU’s B række – første kamp 
vand Broager med 7-3.
I 1948 ophører Ungdomsforening med 
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idræt – så FREM investerer for kr. 45,00 i 
1 spyd – 2 kugler – 2 diskos – 1 håndbold 
og 1 fodbold. Fodboldudvalget engagere-
de Bubbi Birnbacher til at træne drengene 
og J. Funder-Nielsen til de voksne. F.K. 
Hansen blev håndboldtræner for både 
drenge, voksne og damer.
Efterhånden har man vundet så mange 
pokaler, at det bliver nødvendigt at inve-
stere i skab – der bliver hængt op på 
Færgegården hos Lutzi.
På generalforsamlingen i 1954 foreslås 
der – at man skulle prøve med badminton 
– da der ingen tilslutning var til gymna-
stik.

De første år kneb det en del med kvalite-
ten af fodboldene, der gik op i syningen 
– så skomager Byllemos skulle i gang 
med nål og tråd. Det kunne så tage ca. 15. 
minutter – før kampen kunne genoptages.
I november 1960 er der 31 seniorer og 52 
drenge, der spiller fodbold. Op kridtning 
af banen klares på skift mellem spillerne. 
For hele sæsonen betales der kr. 15,00 for 
trøjevask. Året var også første gang, der 
blev tilmeldt hold til indendørs fodbold.
I 1966 tiltræder Gert Sørensen som træ-
ner og vi vinder serie 4 og bliver Jyske 
Mestre med en sejr i finalen på 6-1 over 
Strandby,
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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
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Det har været det mærkeligste forår i 
mands minde. 
Vi har ikke fejret Gudstjeneste sammen 
siden den 8. marts; kirkedøren har ikke 
været åben i påsken; bryllupper og dåb, 
der har været planlagt til foråret, er blevet 
flyttet til bedre tider, og vi har ikke haft 
mulighed for at besøge venner og familie 
i påsken, som vi plejer.

Og i påsken fik vi at vide, at selvom lan-
det lige så stille skal åbne op fra onsdag 
den 15. april, så skal kirkerne stadig være 
lukket for Gudstjenester og arrangemen-
ter i første omgang til og med søndag den 
10. maj, og de sidste uger har lært os, at 
vi ikke kan vide, hvordan det kommer til 
at se ud heller ikke efter den 10. maj.

Derfor kommer der ikke en gudstjeneste-
liste i bladet i denne omgang, for vi ved 
simpelthen ikke, hvordan og hvornår vi 
kan få lov at mødes i kirken igen. 
Det betyder desværre også at de koncer-
ter og sogneeftermiddage, der har været 
planlagt her i foråret også er udsat til 
bedre tider.

Mens alt det her står på, så prøver vi at 
være kirke uden vores smukke kirkebyg-
ning. Vi skriver på kirkens hjemmeside 
og på Facebook, og så snakker vi i tele-
fon. 
Det er ikke det samme som at mødes, 
det mærker vi vist alle meget tydeligt, og 
ikke bare i kirken men også i vores per-
sonlige liv, hvor vi også må nøjes med 
telefon og sociale medier.

Jeg har været glad for at snakke i telefon 
med jer, der har ringet og jer, som jeg har 
ringet til, og jeg vil meget gerne høre fra 
jer! 
Min telefon er åben hele dagen tlf. 
24656024, og jeg har god tid til at snakke, 
så slå endelig på tråden. 

Vi glæder os til at åbne kirkedørene til 
en Gudstjeneste med jer, når det igen er 
forsvarligt. Vi ved ikke hvornår, men vi 
annoncerer det i Gråsten Ugeavis, på pla-
kater og selvfølgelig på hjemmeside og 
Facebook.

Vi glæder os til at se jer igen, pas på hin-
anden indtil da!

Egernsund Kirke
KIRKEN I CORONATIDEN

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

vvs

 
 
Vores generalforsamling blev udsat pga. Coronakrisen. 
Nyt tidspunkt bliver annonceret i Gråsten Avis og på 
vores hjemmeside når samlingsforbudet er ophævet. 
Se evt. mere på vores hjemmeside: 

www.egernsundvand.dk 
 

Taksterne (excl. moms) fortsætter uændret indtil videre: 
 Fast årlig afgift pr. år  kr. 700,00 
 Vandforbrug pr. m3    kr.     5,50 
 Statsafgift pr. m3   kr.     6,37 
 Målerleje pr. år   kr. 125,00 
 Bidrag til Vandsamarbejdet pr. m3 kr.     0,48  
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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

17. februar
2. marts
16. marts
30. marts

Dørene åbner 17.30

bhj.com

13. april - 2. påskedag
27. april

Lotto er indtil videre aflyst, indtil vi igen må 

samles flere personer. Følg med på facebook, 

eller i næste blad til August. 



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


