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Borgerforeningen

Egernsund blev ryddet for affald
Med et halvt års forsinkelse, blev der i 
september igen samlet affald i Egernsund 
til Operation Ren By.
Pga. COVID-19 blev den oprindelige 
dato i april officielt flyttet af Danmarks 
Naturfredningsforening. Så den 19. sep-
tember mødtes en flok frivillige ildsjæle 
til at rydde byen for flasker, dåser, hun-
delortsposer og i år som noget nyt, også 
mundbind.

Det blev til nogle skønne timer langs 
vores veje, stier og strand. Det er en 
hyggelig dag for store og små, som slut-
tede med grillpølser hjemme i haven hos 
Daniel Staugaard.
Vi vil gerne takke de frivillige hjælpere 
for deres indsats og håber at se endnu fle-
re til affaldsindsamlingen næste år, søn-
dag d.18. april 2021.

Mvh
Egernsund Borgerforening

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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Egernsund Borgerforening afholder GENERALFORSAMLING onsdag, den 24. 
februar 2021 - 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 regnskab og vedtagelse af årets kontingent.
4. Valg af bestyrelse: følgende er på valg: Tove Hagenau, Henning Jürgensen og 

Lejf Christensen.
5. Valg af suppleant: på valg er Niels Mortensen.
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

GENERALFORSAMLING

Juletræsfesten 2021 havde vi planlagt 
at løbe af stablen lørdag d. 5. december. 
Desværre ser det ikke ud til at det p.g.a. 
coronarestriktionerne, vil blive muligt at 
samle så mange mennesker. Vi har der-
for besluttet at aflyse arrangementet i år. 
Det er vi kede af men glæder os til, at vi 
forhåbentlig kan genoptage traditionen i 
2021.

Vi ønsker jer en glædelig jul og et godt 
nytår og vel mødt i 2021

Egernsund Borgerforening
Egernsund Kultur & Idrætsforening
Stjerneforeningen
Egernsund Seniorer

Ingen Juletræsfest i år

Lars Justesen
TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

Gråsten · Tlf. 73 65 26 00
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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

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

Nye Møbler i 
cafeteriet

Så har vi fået nye møbler i cafeteriaet, og 
vi håber de også kan holde i 20 år.
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v/Henning Gefke Hansen
Skovgade 23 

6320 Egernsund
Tlf. 74 44 90 30

TRÆKREGULATOR 
FOR FASTBRÆNDSELSKEDEL

EKIF

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

OOWWNNEERRSSGGAARRAAGGEE
TTAANNAAMMEERRAA EEJJEENNDDOOMMMMEE
HHAAVVNNEEVVEEJJ  33
66332200 EEGGEERRNNSSUUNNDD
WWWWWW..OOWWNNEERRSSGGAARRAAGGEE..CCLLUUBB
TTEELL:: ++4455 2299884466778888
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På Egernsund.dk er der en artikel jeg har 
lavet ud fra de referater jeg selv har lavet 
siden jeg startede som kasserer og sekre-
tær i "STJERNEFORENINGEN" i 1982 
og ud fra de ting jeg overtog på det tids-
punkt.
Der er meget statistik i artiklen - men 
faktisk giver det et meget godt billede af 
hvilke håndværkere og erhvervsdrivende 
der har haft deres virke i Egernsund igen-
nem den periode.
Der har selvfølgelig også været andre - 
men de har ikke støttet julebelysningen.

På Egernsunds hjemmeside -  
Egernsund.dk - kan du læse artiklen - 
faktisk er det spændende læsning - hvis 
jeg selv skal sige det.
På hjemmesiden kan du også se, hvem 
der støtter Stjerneforeningen med det årli-
ge kontingent på kr. 300,00.
Skulle du have lyst til at støtte Julebelys-
ningen - så kontakt Ib på Ib@egernsund.
dk eller på telefon 74440201.
Ib Funder-Nielsen

JULESTJERNERNES 40 ÅRS HISTORIE
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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
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Advent og jul nærmer sig, og vi lever 
stadig med coronavirus og de forhold, 
det bringer. Det betyder stadig ændrede 
forhold for os, også i kirken.
Som noget helt nyt skal vi også bære 
mundbind, når vi går ind og ud af kir-
ken. Når vi sidder må vi tage dem af, 
nøjagtig ligesom vi må på restauranter 
og i biografer. 
Deltager man i dåb, nadver, vielse eller 
begravelse er man også undtaget, lige-
som børn under 12 og kronisk syge er 
undtaget reglerne om mundbind.

Det vil sige, at man gerne må gå til 
alters uden at bære mundbind, at for-
ældre og faddere må gå op og stå ved 
døbefonten uden mundbind, og at man 
må bære kisten ud af kirken uden at tage 
mundbind på.
Vi vil gøre alt hvad vi kan for at hjælpe 
og informere i kirken, ligesom vi tager 
alle de forholdsregler, vi kan for at det 
må være sikkert og trygt at komme i kir-
ken til gudstjenesterne ikke mindst til 
advent og jul i år.

Egernsund Kirke

I år bliver vi nødt til at holde juleaften 
på en helt ny møde i Egernsund Kirke, 
vi plejer at være op til 400 kirkegængere 
fordelt på to Gudstjenester, og det lader 
sig desværre ikke gøre i år.
Derfor inviterer vi til udendørs juleaften 
på parkeringspladsen foran kirken med 
små korte Gudstjenester på maks. 15. 
minutter.
Vi har tænkt os at fylde parkeringsplad-
sen med lys, gran og fakler, korsang, fæl-
lessang og oplæsning af juleevangeliet. 
Vi håber selvfølgelig på klart solbeskin-
net frostvejr eller et yndigt snedrys, men 
skulle det alligevel blive til regn og kuling 
ind fra Flensborg Fjord, så gennemfører 
vi stadig vores juleaftensplan. Vi  håber, 
at I så vil trodse vejret og komme i jule-
stemning sammen med os.
Vi holder fire korte julegudstjenester på 
parkeringspladsen:
Klokken: 14.00; 14.30; 15.00 og 15.30
Adgangsbilletten er en medbragt klapstol, 
vi bliver nemlig nødt til at sidde ned, hvis 
vi skal være mere end 10 samlet. Sidden-

de kan vi være 100 mennesker på parke-
ringspladsen, så kan alle sidde med god 
afstand, og det betyder, at vi kan synge 
sammen.
Det kommer også til at betyde, at vi må 
bede jer om, at flytte biler fra parkerings-
pladsen fra den 23. december kl. 10.00 til 
den 24. december kl. 16.00, vi håber på 
jeres forståelse og hjælp med det.

SYNG JULEN IND I EGERNSUND 
KIRKES JULEKOR

Alle der har lyst inviteres til at synge 
julen ind i Egernsund Kirke.
Vi har plads til 16 sangere. Tilmelding til 
organist: Antonia Blaser på mail: antonia-
blaser@icloud.com
Vi mødes og synger 4 gange op til jul:
tirsdag, den 01. december 2020 kl 16.30 
til kl 18.00
tirsdag, den 08. december 2020 kl 16.30 
til kl 18.00
tirsdag, den 15. december 2020 kl 16.00 
til kl 17.30!!!

JUL I KIRKEN
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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
for yderligere info se vores hjemmeside: https://egernsund-kirke.dk eller følg os på 
Facebook
Egernsund Kirke samler ind til Julemærkehjemmet i Kollund, vi samler ind i kirke-
bøssen efter Gudstjenester og som noget nyt kan der også støttes via Mobilepay: 
5883WV

Dato TIDSPUNKT PRÆST
Søndag den 29. november 
1 søndag i advent 11.00 Mette Carlsen
Søndag den 6. december  11.00 Mette Carlsen
Søndag den 13. december 11.00 Mette Carlsen
Torsdag den 24. december  Mette Carlsen
fredag den 25. december 11.00 Mette Carlsen
Torsdag den 31. december 14.00 Mette Carlsen
Søndag den 3. januar 11.00 Mette Carlsen
Søndag den 10. januar 9.30 Marianne Østergaard
Søndag den 17. januar 11.00 Mette Carlsen
Søndag den 7. februar 11.00 Mette Carlsen
Søndag den 14. februar 11.00 Mette Carlsen

MENIGHEDSRÅDET
Der blev valgt 6 medlemmer til menighedsrådet i Egernsund samt 3 stedfortrædere. 
Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent ( 29 nov )
Finn Villekær; Henrik Kristensen; Jonna Petersen; Margit Kristensen; Marlon Rot-
tenberg
Tenna L. Johnsen 
Stedfortrædere: Lilli Matthiesen, Svend Aage Erichsen, Elin Wormsdorf Petersen 

Menighedsrådsmøde: onsdag den 4. november kl. 19.00 på Strandvej 8.
Herefter konstituerer det nye råd sig, og nye datoer meldes ud på hjemmesiden.

GUDSTJENESTER I EGERNSUND KIRKE

tirsdag, den 22. december 2020 kl 16.30 
til kl 18.00
Vi skal i hvert fald synge „Et barn er født 
i Bethlehem“ og „Dejlig er jorden“. Beg-

ge salmer bliver brugt i juleandagter den 
24. December 2020. 

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

vvs
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2020
HUSK LOTTOSPIL

Egernsund
Kultur & Idrætsforening

I Egernsund Hallen

Afholdes Kl. 19.00

FØLG MED PÅ  
WWW.EGERNSUND.DK

eller på FACEBOOK
"LOTTO I EKIF"

FINE GEVINSTER

9.og 23. November 
7.og 21 December
11. og 25. Januar 2021

Døren åbnes først kl 17.30

bhj.com

Der er påkrævet mundbind når man  
kommer og ind til man sidder ned.
De udleveres gratis når man kommer  
i hallen



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


