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EKIF
November 2021

8. årgang nr. 4

Flot start 
af kvinderne ved EKIF
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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
Kasserer Ib Funder-Nielsen  74 44 02 01  ib@egernsund.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 Asmussen 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. 4
NOVEMBER 2021 

8. ÅRGANG

Kom med masser af stof, gerne med billeder, til næste nummer af ”EKIF” bladet.  
Deadline for stof til næste nummer: 05.02.2022

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
Formand: Susan Asmussen 
Kasserer: Majbrit Clausen 
Bestyrelses medlem: Anne Marie Naujeck
Bestyrelses medlem: Janne Boesen

UDVALG

FODBOLD-UDVALG 
Formand Thore Naujeck  41191690
2.Formand/kampfordeler Mathias Toft Sørensen  28955650
Sponsor/lottoansvarlig Mads Rathje 22899927
Lokaleansvarlig Steffen Blirup Kaiser  24952505
Klubbladreferent Kent Nowak 28438982
Bestyrelsesmedlem Alexander Elo Jensen 23395411
Bestyrelsesmedlem Nicolai Jensen 60172912
Sekretær/grillskuransvarlig Kasper Lorentzen 40311401
1. Suppleant Morten Rathje 60249858
2. Suppleant Christian Hilmer Teichert 
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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

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

René Asmussen  Tlf. 29 93 68 19
Michael Asmussen  Tlf. 29 93 05 66
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EKIF
EKIF inviterer til ordinær

GENERALFORSAMLING
onsdag d. 2. februar. 2022 i klublokalet på DGS. 
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. Udvalgenes beretning ved afdelingsformændene: badminton, håndbold, fodbold
3. Kassereren for hovedbestyrelsen fremlægger revideret årsregnskab.  

Kassereren for håndboldafdelingen fremlægger revideret årsregnskab.
4. Valg til bestyrelse: på valg er (lige år):

• Formanden
• Kasserere (for 1 år)
• Sekretæren
• 2. suppleanten

5. Valg af bilagskontrollanter – på valg er én bilagskontrollant.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt

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

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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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

Lars Justesen
TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres
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Fodbold
Endnu en sæson i serie 4 hos herrerne

Efter en meget blandet fodboldsæson 
med mange afbud, skader og så videre, 
er det glædeligt at meddele, at vi bliver 
i midten af tabellen i serie 4 og dermed 
undgår nedrykning. Nu ser vi fremad hos 
fodboldherrerne og håber på, at se mange 
sultne og ikke mindst skadesfrie spillere 
til foråret, hvor endnu en sæson i serie 4 
venter.  

Derudover vil vi gerne sige tak til Morten 
Mau som desværre stopper som træner 
for fodboldherrerne. Vi håber på at se dig 
i foråret til nogle af vores træningspas i 
stedet. 

Sidst men ikke mindst glæder vi os nu til 
at træne lidt indendørs med bander. Dette 
foregår hver fredag kl. 19:00 og alle er 
velkomne til at spille indendørs i Egern-
sund. 

Udover dette tilbyder vi igen i år inden-
dørs træning for de mindste (U5-U9) 
og dette foregår også i Egernsund Hallen 
hver onsdag fra kl. 16:30.

Der skal også lyde stor tak for opbakningen til alle tilskuere i løbet af sæsonen på Mokkahöle!

Flot start af kvinderne hos EKIF

Vi prøvede i år at starte et kvindehold i 
EKIF og det må vi sige gik rigtig godt. 
Pigerne kom i en rigtig svær gruppe med 
en masse gode og rutinerede hold, så til 
trods for det, var det rigtig flot at de fik 
3 sejre og spillede en masse gode kampe, 
med helt nye spillere. 

Godt kæmpet piger og Erik Brüssow - vi 
håber på at se ligeså god opbakning til 
foråret!

Pigerne spiller også indendørs og dette 
kommer til at foregå om onsdagen kl. 
19:00 i Egernsund Hallen.
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STORT
2 JULEDAGS STÆVNE

I EGERNSUND HALLEN
Nu er det snart jul og traditionen tro, afholdes der igen i år, Egernsunds store 2.juled-

ags stævne i indendørs fodbold. I år har vi gjort ekstra umage for at skabe en god 
stemning, idet der f.x vil være en dj til stede, julepynt og der er gode præmi-

er.  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 
fodbold, 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.

Familie-Rækken 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.

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:
thorenaujeck@hotmail.com, tlf.nr: 41191690 til Thore Naujeck.

Tilmeldingen er først gyldigt efter betaling.

Deltagergebyr:     350.00 kr. (400.00 kr. i A-rækken) 
betales ved tilmelding på mobilepay: 41191690

Tilmeldingsfrist: Lørdag den 14. december 2021

1.000 KR. TIL VINDEREN I 
A-RÆKKEN!
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E-sport
Sæsonstart I Counterstrike Global Offensive hos EKIF

Igen I år er breddeholdet EKIF - Egern-
sund Ez, tilmeldt Yousee Esportligaen. 
I forhold til de andre sæsoner, hvor man 
mødte mange af de samme hold (og var 
i finalen to gange, 1 tabt 1 vundet), er det 
glædeligt, at der udelukkende er nye hold 
i rækken i denne sæson. 

Det bliver rigtig spændende at følge hol-
det og se hvordan de klarer sig i en helt 
ny og forbedret række. 

Held og lykke til vores lokale esport-spil-
lere. 
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Jeg ved ikke hvad I hører ude i byen? 
Men jeg hører, at udviklingen i Egern-
sund de sidste par år er gået lidt hur-
tigere end den plejer at gøre. 

Mest tydeligt er nok trafiksikringen af 
Brovej. Strækningen igennem byen 
er ændret fra 4 spor til 2 spor, farten 
er sat ned, der er lavet svingbaner og 
der er kommet støjreducerende asfalt 
på.  

Også arbejdet med at gøre tunellen 
under Brovej mere tilgængelig for 
barnevogne og cykler er nu endelig 
sat i gang. Samtidig er den blevet 
gjort lys med maling og forhåbentligt 
kan vi snart få nogle kunstværker på 
væggene. 

Ved Lågmaj Strand er der også sket 
noget. En ny badebro er kommet i 
vandet og projektet har en etape 2, 
som allerede er delfinansieret. 

Dette er blot noget af den udvikling, 
som er kommet gennem det gode 
samarbejde med borgere og forenin-
ger i byen.  

Jeg håber, at jeg også de næste 4 år 
kan være med til at skabe udvikling i 
Egernsund. Det kan du være med til 
at sikre, ved at stemme personligt på 
mig til det kommende kommunalvalg 
den 16. november.

Med venlig hilsen

Daniel Staugaard (V)
Det lokale byrådsmedlem

Sammen skaber vi udvikling
Annonce
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Håndbold

*For yderligere information om klip-kontingent,  
kontakt da formand Susan Diana Jacobsen på tlf.: 26 17 07 60

Træningstider 2021/2022 for Egernsund KIF Håndbold
Egernsund Kultur- og Idrætsforening

Dag og tidspunkt Hold Trænere Start Kontingent
Mandag  Kl. 13.15-14.00 Pilartes Kirsten Christensen 4. Oktober-2021 500,00kr
Tirsdag  KL. 18.00-19.00 Power yoga for alle Matina Johannsen 24. August 2021 500,00kr
 Kl. 19,30-21.00 Senior damer Sanne Kludt 24.August2021 1.050 kr.
     (Klip-kontingent 850 kr.*)

Onsdag Kl. 9-10 Leg og motion Forældre selv 4.August 2021 150 kr.
  for de helt små
 KL. 17.30-19.00 Styrk din krop  Kirsten Christensen 11. august 2021 500 kr.
  med motion og dans 
Lørdag KL. 10-11 Power Yoga  Matina Johannsen 28.August 2021 500 kr.
Søndag Kl 9.30-10.30 Stimulastik 0-4 år Christina Petersen  19. September2021 200 kr.

Kampprogram, Egernsund Kultur og Idrætsforening
Serie 2 Damer før ombrydning, Pulje 1

Dag Dato Kl. Hjemmehold Udehold Spillested Resultat

Søn 10-10-2021 12:00 Kværs/Tørsbøl U.I.F Egernsund Kultur og 
Idrætsforening

Kværshallen 29-16

Tir 12-10-2021 19:15 Egernsund Kultur og 
Idrætsforening

Sydstjernen, LIF-
Aabenraa 3

Egernsundhallen 13-13

Tir 02-11-2021 19:15 Hoptrup-Marstrup IF Egernsund Kultur og 
Idrætsforening

Marstruphallen

Søn 07-11-2021 14:00 Kværs/Tørsbøl U.I.F Egernsund Kultur og 
Idrætsforening

Kværshallen

Tor 11-11-2021 18:00 Hoptrup-Marstrup IF Egernsund Kultur og 
Idrætsforening

Marstruphallen

Søn 14-11-2021 15:30 Egernsund Kultur og 
Idrætsforening

Sydstjernen, LIF-
Aabenraa 3

Egernsundhallen

Søn 28-11-2021 15:30 Egernsund Kultur og 
Idrætsforening

Sydstjernen, LIF-
Aabenraa 3

Egernsundhallen

Tor 02-12-2021 18:45 Hoptrup-Marstrup IF Egernsund Kultur og 
Idrætsforening

Marstruphallen

Tir 07-12-2021 19:15 Egernsund Kultur og 
Idrætsforening

Kværs/Tørsbøl U.I.F Egernsundhallen
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Borgerforeningen
Generalforsamling i 

Egernsund Borgerforening.

Der indbydes til generalforsamling den 28.2.2022.kl. 19.30 i DGS’s lokaler på Den 
gamle Skole.
Dagsorden iflg.  vedtægterne

1. Valg af ordstyrer
2. Borgerforeningens beretning v/Tove Hagenau
3. Årets regnskab samt vedtagelse af årets kontingent
4. Valg til bestyrelsen: på valg Ib Funder-Nielsen og Poul Brock Larsen
5. Valg af suppleant – på valg er Gerhard Pawlowski
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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Tak for opbakningen!

Giv dit input til bystrategi

Tusind tak for den overvældende støtte til 
badebroen ved Lågmaj.

Vi startede sommeren med at skylde 
byens skibsværft C.J. Skibs- og Bådebyg-
geri 60.000kr, som vi faktisk ikke havde 
nogen idé om hvordan vi skulle afbetale. 

Men det havde borgerne og virksomhe-
derne i Egernsund en løsning på! På kort 
tid støttede borgerne badebroen med knap 
25.000kr og samtidig trådte de lokale 
virksomheder i karakter og støttede med 
over 40.000kr.  Sammenlagt med tilskud-
det fra fonde på 85.000kr og overskud-
det fra Brojubilæumsfesten i 2018 på 
31.000kr var den nye badebro nu fuldt 
finansieret og vi kunne tilbagebetale 
lånet.

Borgerforeningen er ualmindelig taknem-
melig for den store opbakning og støtte 
fra alle jer.

I mellemtiden har vi fået yderligere til-
sagn fra Sønderborg Kommune om 

150.000kr og Norlys Fonden på 75.000kr. 
Det betyder, at vi i borgerforeningen 
arbejder videre med etape 2 som vil gøre 
badebroen endnu mere tiltrækkende og 
tilgængelig for både store og små.

Vi glæder os til at løfte sløret for de nye 
ideer.

Mvh
Egernsund Borgerforening

Sønderborg Kommune er ved at udarbej-
de en fælles bystrategi for Gråsten-Rinke-
næs-Egernsund området.

Strategien kommer til at bygge på input 
fra os alle sammen. Derfor er det rig-
tig vigtigt, at også borgerne i Egernsund 
kommer med forslag og ideer til bystra-
tegien.

Kommunen har oprettet en hjemmeside, 
hvor man både kan skrive egne forslag, 
men også se andres forslag og give dem 
et hjerte. Jo flere hjerter ved et forslag, jo 
mere opmærksomhed får det fra kommu-
nen. Man kan også skrive kommentarer. 

Fx er der forslag til bedre forhold for cyk-

lister på Egernsundbroen eller et lyskryds 
på Brovej. Men det kan også være forslag 
om naturprojekter, tema for byen eller 
hvordan vi tiltrækker tilflyttere. Alle for-
slag er velkommen!

Forslagene er inddelt i temaerne ”Byliv”, 
”Sammenhæng” og ”Om 10 år”.

Så gå ind på hjemmesiden og vær med til 
at sætte retningen for bystrategien. Vær 
med til at sætte Egernsund på landkortet, 
så vi også bliver hørt og set.

Du finder linket til hjemmesiden på 
egernsund.dk 

OBS: Portalen lukker d.10. november!
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Egernsunds foreninger inviterer til 

Juletræsfest 2021
Lørdag den 4.december kl. 14 i Egernsundhallen - Høllevej 4

Mød op og kom i julestemning sammen med Julemanden

Musik og underholdning
Luciaoptog og tombola

Salg af gløgg, æbleskiver m.v.

Billetter til godteposer á 25 kr. kan bestilles hos

Majbritt Clausen - mobil 41 98 17 74

Betaling kan ske via MobilePay på samme nummer.

Reserverede billetter afhentes i hallens cafeteria d. 4.12. fra kl. 13.

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

Sidste frist for bestilling af billetter er lørdag d. 27.11.

Glædelig jul og vel mødt ønsker

Egernsund Borgerforening
Egernsund Kultur & Idrætsforening

Stjerneforeningen
Egernsund Seniorer

 

Vælgermøde
På DGS i Egernsund den 11. november 2021 

kl. 19.00-22.00 
Kom og mød nogle af politikerne i Sønderborg kommune 

op til kommunevalget 2021, og lad os få en dialog 
omkring udvikling af Egernsund og Sønderborg kommune 

i de kommende år. 

Arrangør: Egernsund Borgerforening i samarbejde med DGS 

 

Vælgermøde
På DGS i Egernsund den 11. november 2021 

kl. 19.00-22.00 
Kom og mød nogle af politikerne i Sønderborg kommune 

op til kommunevalget 2021, og lad os få en dialog 
omkring udvikling af Egernsund og Sønderborg kommune 

i de kommende år. 

Arrangør: Egernsund Borgerforening i samarbejde med DGS 
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v/Henning Gefke Hansen
Skovgade 23 

6320 Egernsund
Tlf. 74 44 90 30

TRÆKREGULATOR 
FOR FASTBRÆNDSELSKEDEL

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

Gråsten · Tlf. 73 65 26 00
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2021
HUSK LOTTOSPIL

Egernsund
Kultur & Idrætsforening

I Egernsund Hallen

Afholdes kl. 19.00
Døren åbnes først kl 17.30

FØLG MED PÅ  
WWW.EGERNSUND.DK

eller på FACEBOOK
"LOTTO I EKIF"

FINE GEVINSTER

MANDAG
1., 15 og 29. november

6. og 27. december

10. og 24. januar 2022

7. og 21 februar

Hold øje med vores  

hjemmeside og facebook!

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

Hvorfor gå til golf?
God motion • Hyggeligt 
klubliv uden snobberi 
• Gavner sundheden • 
Holder dig aktiv læn-
gere • Gavner det so-
ciale liv • Modvirker en-
somhed • Kan spilles 
på tværs af genera-
tioner •  Frisk luft og 
skønne naturoplevelser     

BLIV SKREVET OP TIL NÆSTE 
ÅRS BEGYNDERKURSER 
 
 KUN 899,-
10 ugers medlemskab
8 timers holdundervisning
Regelundervisning E-learning
Fri leje af udstyr
Fri afbenyttelse af træningsfaciliteter
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Egernsund Kirke

Glædelig jul        

På menighedsrådets vegne vil jeg gerne ønske 
jer alle en rigtig glædelig jul samt et velsignet 
nytår. Håber det nye år vil bringe lykke og glæ-
de til alle.

Vinter 2021  
Sogneeftermiddage 
I mange år har vi haft den store glæde at 
invitere til sogneeftermiddage èn gang 
om måneden i konfirmandstuen. Desvær-
re har vi måtte konstatere, ligesom andre 
foreninger mv også må, at efter Corona 
er det  rigtig svært igen at få folk tilbage, 
også til de andre arrangementer der har 
været i og omkring kirken. Vi har derfor 
besluttet at aflyse sogneneeftermiddagene 
resten af året. 
Vi begynder igen i februar måned 2022. 
Nærmere omkring starttidspunkt vil blive 
bekendtgjort i Gråsteneren. Lone – tlf. nr 
51230504 – som står for disse eftermid-
dage, svarer også gerne på spørgsmål. 

Ny præst. 
Vi er i skrivende stund i fuld gang med 
at søge en ny præst til vores sogn. Vi har 
møde med både Provst og Biskop og del-
tager også i et møde på pastoralseminariet 
i Århus for her at fortælle de nyuddanne-
de præster hvorfor de lige netop skal søge 
en stilling hos os.

Der blev efter den sidste gudstjeneste af 
Mette, holdt en lille tale til hende, som 
kan findes på www.egernsund-kirke.dk

Børnekor – kom og syng med
Vores dygtige organist Antonia er i gang 
med at få et børnekor op at stå. Antonia 
er en meget skattet børnekorleder. Hun er 
bl.a. tilknyttet Sønderjysk Pigekor.
Der øves hver torsdag kl. 14,30 – 16,00. 
Ring eller skriv til Antonia tl. 0049 151 
54 02 69 78 eller mail AB@egernsund-
kirke.dk
Også den del har været ramt af Corona og 
derfor er det først nu at vi er gået i gang 
med at invitere børn til at møde op og 
synge sammen med Antonia. I kan læse 
mere på vores hjemmeside www.egern-
sund-kirke.dk 
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Dato TIDSPUNKT PRÆST

Søndag den 28. november  kl. 11,00 Merete Lei

Søndag den 5. december kl. 11,00 Helle D. Asmussen

Søndag den 12. december kl. 11,00 Ulla Hermann

Søndag den 19 december kl. 11,00 Helle D. Asmussen

Juleaften den 24. december kl. 14,30 Anne Margrethe E. Hvas

Juleaften den 24. december kl. 16,00 Anne Margrethe R. Hvas

Juledag den 25. december kl. 11,00 

Nytårsaftensdag den 31.12 kl. 14,00

Søndag den 2. januar  kl. 11,00 Helle D. Asmussen

Søndag den 9. januar kl. 11,00 Kjeld C. Rasmussen

GUDSTJENESTER I EGERNSUND KIRKE

KONTAKT
Man er altid velkommen til at kontakte os.
Menighedsrådsformand Margit Kristensen tlf. 24 22 46 24 eller 74 44 24 46. 
mail: mk@egernsund-kirke.dk For yderligere info se vores hjemmeside 
www.egernsund-kirke.dk eller følg os på facebook.

Julekoncert i kirken    

Se nedenstående. Yderligere oplysninger kan ses på www.egernsund-kirke.dk Vi håber 
rigtig mange vil komme og synge både december måned og julen ind.
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DGSE
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

HUSK!!! Åben skole med fællesspisning:
25.nov., 9.dec., 27. jan., 24. feb., 31. marts, 28. April

Musikbutik

Søndag d. 28.11. kl. 10 – 13  
- gratis entré

Der er tusindvis af lpér og cdér, musik-
instrumenter og hi-fi anlæg til salg når 
D.G.S.E. inviterer til Musikbutik. Kom 
og gør et kup.

Ønsker du en gratis stand, 
da kontakt torben@dgse.dk
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EGERNSUND
v/Hans-Peter Matzen
Sundgade 98, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 93 17 - Biltlf. 21 70 23 17

vvs

bhj.com
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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



- bare bedre bilværkstedAutoAndersen
Brovej 44
6320 Egernsund
Tlf. 2711 8460


