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EKIF
Februar 2022

9. årgang nr. 1

Godt gang 
i lottospil igen
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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 Tommy Clausen  22311758  tommy@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 Mathias Sørensen
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. 1
FEBRUAR 2022 

9. ÅRGANG

Kom med masser af stof, gerne med billeder, til næste nummer af ”EKIF” bladet.  
Deadline for stof til næste nummer: 02.04.2022

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

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

20 97 56 93 · 61 30 93 93
        Vinduespolering           Rengøring

 
Du har lige betalt din årlige vandafregning – har du lyst til at følge dit 

forbrug lidt oftere, måske dagligt?  

Hvad bruger jeg af vand pr. dag, pr. uge eller pr. 
måned.? – Hvad koster det mig?? 
 
Har jeg en lækage eller er der noget vand der løber 
eller drypper, som koster mig penge? Du har nu 
mulighed for løbende at følge dit vandforbrug.  
 
Køb et Display til din vandmåler på vores 
hjemmeside (www.egernsundvand.dk) 
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EKIF

EKIF Generalforsamling den 2.2.2022
Thore byder velkommen.

Referat ifølge dagsorden:

1. Valg af dirigent/ordstyrer 
Per Andersen vælges og bekræfter, at generalforsamlingen er varslet rettidigt.

2. Udvalgsberetninger: 
Badminton ved Marcus 
Håndbold ved Anne Marie (for Susan) 
Fodbold ved Thore

3. EKIF (fodbold/badminton) årsregnskab fremlægges  
ved Anne Marie (for Ib pga sygdom) 
Årsregnskabet for håndbold fremlægges ved Majbrit

4. Valg til bestyrelsen 
Thore Naujeck modtager genvalg som formand for fodboldafdelingen 
Susan Asmussen modtager genvalg som formand for håndboldafdelingen 
Tommy Clausen modtager valget til kasserer I EKIF hovedbestyrelsen 
Mari Louise Skriver modtager valget til suppleant (for 2 år I lige år) 
Mathias Sørensen modtager valget til suppleant (for 1 år/ ulige år)

5. Evt. 
Vi takker Per Andersen for at være ordstyrer.

Ordstyrer (Per Andersen)

Bestyrelsen:
Thore Naujeck Susan Asmussen Marcus Schnuchel

Ib Funder Nielsen
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Passiv medlemskort 2021
I september måned var EKIF (Egernsund kultur-og idrætsforening) igen 
rundt I Egernsund by med passive medlemskort.

Vi valgte at lægge kortene i postkassen på grund af Covid-19 situationen.

Vi er glad for og imponeret over, at så mange støtter op om vores forening!

TAK for det!

Vi har igen udloddet 3 gevinster mellem de passive medlemmer, som ses 
her ved overrækkelsen af en fin æske chokolade.

Vi ønsker Jer alle et godt og velsignet 2022!

EKIF bestyrelsen
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Håndbold
Årsberetning ved formand Susan Asmussen
År 2021 startede desværre stille ud, vi 
var lukket ned i første halvdel af sæso-
nen. Efter sommeren startede vi op med 
alle hold, håndbold damer, stimulastik, 
styrk din krop med motion og dans, 2 
power yoga hold. Derudover har vi fået 
et nyt hold pilates, ligesom de andre 2, er 
dette også et bevægelseshold. Her er der 
fuld gang på alle hold og trods corona i 
efteråret er det dejligt at vi igen har i liv 
i hallen. Damerne i håndbold sluttede 
sæsonen af før jul med en flot 2 plads . 
Sæsonen efter jul, er først rigtig gået i 
gang nu her, men vi håber på en lige så 
flot placering i denne runde.

Vi troede ikke vi fik et herrehold, men 
Ronni formåede endnu engang at få sam-
let en masse herrer, så vi kunne få et igen, 
deres kamp sæson startede først januar 
2022. Sidste år i 2021 indgik vi et sam-
arbejde med brandværnet, hvor håndbold 
og brandværnet delte om at gå lotto gang, 
der var til stor fordel for begge parter. Vi 
var så privilegerede at vi kunne afholde 
lotto hele juli måned, så både unge og 
gamle kunne komme til lotto.

Her skal lyde en stor tak til Majbrit og lot-
toholdet som sørger for at vi hver anden 
mandag kan samle knap 100 mennesker i 
hallen. Det gør at vi kan sørge for at vores 
børn til stimulastik kan få goder, samt 
alle de andre hold vi har, uden at nogen 
af dem skal betale det mere i kontingent.

Jeg vil gerne takke vores trænere, på de 
forskellige hold for uden Jer havde vi 
ikke kunne få de her fantastiske hold op 
at stå, det betyder meget, at i vil være 
med til at gøre vores foreningsliv attrak-
tivt og sjovt.

Jeg vil også slutte med at takke min 
bestyrelse. I gør et fantastisk stort stykke 
frivilligt arbejde for at holde liv i vores 
foreningsliv, og er med til at sørge for at 
skabe muligheder for alle byens borgere.

Ser vi ud i fremtiden, så arbejder vi på at 
få 1-2 mere med i vores bestyrelse, det-
te er for at se muligheder, tænke nyt og 
anderledes, for at skabe mere liv i hallen.

Badminton
Årsberetning af formand Marcus Schnuchel
Antal af medlemmer 32 pr. 31.12.2021. 
Der er kommet 9 nye her i januar.
Der er stadig ledige baner fra kl. 17-17.45. 
17.45-18.30 4 stk og så fra kl 20 er der 2 
baner.

Vi holdt julehygge 16.12 hvor der var 13 
mand til stede. Så alt i alt går det fremad 
med badminton.
Bestyrelsen består af formand Marcus.
Der er ingen børnehold lige pt.
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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

Årsberetning formand EKIF-fodbold 2021
Året der gik 2021:
2021 blev et år, hvor Corona stadig havde 
en stor indflydelse på klubbens aktivite-
ter.

Herreseniorafdelingen:
Trænersituationen - vi startede forårs-
sæsonen med Martin Hansen og Henrik 
Nygård som trænere for 1. holdet, men de 
valgte at stoppe efter sommeren. Vi ansat-
te Morten Mau som træner for 1. holdet, 
som har været tidligere spiller i klubben. 
Morten valgte ikke at forlænge sin kon-
trakt og stoppede dermed som træner 
efter efterårssæsonen. 

For 2. holdet stod Morten Asmussen i 
spidsen som træner. Efter en flot forårs-
sæson lykkes det ikke at samle nok spil-
lere til at have to hold. Mange vigtige spi-
lere blev skadet og udviklingen fortsatte 
ikke som vi havde håbet på. Så vi valgte 
at trække 2. holdet og vil fortsætte med et 
enkelt hold efter vinterpausen. 

I 2021 kunne vi endelig bruge skuret og 
de andre ting som vi havde købt i 2020. 
Vi fik et bedre overblik over de mange 

lokale sponsorer og sponsorskiltene. Hele 
anlæggets niveau er blevet løftet, men 
skal udnyttes bedre i 2022. Vi prøvede 
også med et oldboyshold, som der des-
værre ikke var opbakning til. 

Dameseniorafdeling:
Vi er meget stolte af at have et damehold 
i EKIF fodbold. Erik Brüssow er træne-
ren for damerne og holdet er tilmeldt i 
7-mands- turneringen. I en overgang var 
der flere damer til træning end herrespil-
lere og desværre er det blevet lidt færre 
til træningen. Men i 2022 planlægger vi 
fast med et hold igen og det er vi meget 
glade for. 

Damerne engagerer sig også i klubben og 
i bestyrelsesarbejdet, hvilket er en mer-
værdi for hele klubben. 

Ungdomsafdelingen:
Et af vores mål for 2021 var, at fokusere 
mere på vores ungdomsafdeling og få 
bygget noget ungdom op i Egernsund. 
Det er altid en kamp med de andre klub-
ber og vores mål er at give et bedre til-
bud end de andre klubber for at tillokke 
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de unge. Dette lykkes også meget godt, 
selvom det er en lang proces for os. 

Ungdommen træner også i hallen og her 
har vi over 20 børn til træningen, hvilket 
vi er meget tilfredse med. Vi var tilmeldt 
en del indendørsturneringer, som blev 
aflyst, men vi fortsætter med det gode 
arbejde og så er vi sikker på, at kunne få 
stablet et eller flere hold på benene.

Desværre måtte vi igen aflyse vores 2. 
juledagsstævne, som ellers er en væsent-
lig indtægtskilde for klubben og hvor vi 

havde investeret en del tid i planlægnin-
gen for at forbedre stævnet. Men det bli-
ver i 2022 i stedet for. 

Jeg vil sige tak til sponsorer, bestyrel-
sen, hjælpere og spillerne for et posi-
tivt 2021, selvom vi havde og har en del 
udfordringer. Men vi glæder os til sæso-
nerne i 2022.

Med venlig hilsen
Thore Naujeck på vejene af hele bestyrel-
sen i EKIF fodbold

Ny sæson i SERIE 4. 
Efter en blandet sæson sidste år med op 
og nedture, har vi i denne sæson valgt at 
satse fuldt og fast på serie 4, hvor hygge 
og sammenhold bliver omdrejningspunk-
tet på holdet. Vi er i år kommet i den 
anden serie 4 pulje og derfor glæder vi os 
meget til at møde nogle andre hold end de 
øvrige vi plejer. Dog har vi stadig derby-
kampen mod Gråsten BK og et spænden-
de opgør mod bønderne fra Kværs. 

På trænerposten er Morten Mau stoppet 
som træner og vi takker Morten for hans 
indsats. Dernæst kan vi præsentere den 
tidligere målmand og klubmand, Steffen 
Blirup Kaiser, som ny cheftræner samt. 
Kent Nowak som spillende assistenttræ-
ner. 

Trænerteamet glæder sig til at få bragt 
sammenhold og sjove stunder tilbage 
på holdet og de er sikre på, at de har det 

helt rigtig materiale med både unge samt. 
erfarne spillere på holdet til at dette kan 
lykkedes. 

Vi træner tirsdag og torsdag kl. 19-20:30 
med start d. 22. februar!

//EKIF fodbold
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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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Borgerforeningen
Vellykket Åben Skole arrangement

Generalforsamling i Egernsund Borgerforening

Irsk blev til sønderjysk.
Torsdag den 17.januar var det Borgerfor-
eningens tur til at stå for underholdningen 
ved Åben Skole. Vi havde i god tid truf-
fet aftale med "Down Town Dynt," ved 
Brian O`Driscoll, der skulle underholde 
med irsk folkemusik. Dagen før arrange-
mentet meldte de imidlertid afbud, da de 
var blevet ramt af corona. Nu var gode råd 
dyre, men Brian anbefalede os at kontakte 
Richard Nielsen i Sønderborg,  musiker 
og sangskriver, som underholder på søn-
derjysk. Det gjorde vi, og Richard slog til 
med det samme. Han mødte op med sin 
guitar, og vi fik en forrygende aften, hvor 
han spillede sønderjyske viser og fortalte 
sjove historier og anekdoter indimellem.  

Alt i alt en hyggelig og festlig aften, hvor 
også den lækre mad og kaffen med dejlig 

kage til bidrog til den gode stemning. Og 
et skulderklap til teamet bag Åben Skole, 
det er flot, at de kan blive ved med at hol-
de gang i det.

Tove Hagenau
Formand for 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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Operation "REN BY" i Egernsund,  
afholdes den 3. april 2022, kl. 10-12
Mød op ved Den gamle Skole – og få udleveret affaldsposer

Egernsund Borgerforening
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2022
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
21. februar

7. og 21. marts

4. og 18. april

2., 16. og 30. maj
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Egernsund Kirke
Forår 2022

Nu kommer fuglene igen 
og lyset vælter pludselig ind…

Sådan begynder Albertes ”Lyse nætter” 
Disse linjer siger alt om det vi har i vente 
og det vi har sagt farvel til. Dagenes lyse 
timer bliver flere og flere og Coronaens 
restriktioner er ophørt. Det har været en 
lang lang periode hvor vi hele tiden skulle 
rette tingene til når der blev udstukket 
nye regler fra Borgen. 
Endelig må vi nu være ligeså mange til 
gudstjeneste som der er plads til. Der er 
hverken krav om mundbind eller afstand. 
Vi har dog bibeholdt de forskellige små 
flasker med sprit som alle kan bruge 
inden man går ind i kirkerummet.

Ny præst
Vi har endnu ikke den endelige dato for 
hvornår den nye præst skal indsættes i 
Egernsund. Ansættelsesproceduren er 
ikke helt på plads bl.a. på grund af at præ-
stegården skal renoveres og gøres klar til 
indflytningen. Stillingen bliver nemlig 
slået op med bopælspligt. Det vil sige at 
præsten skal bo i præstegården. Når der 
er nyt bekendtgøres det på vores hjemme-
side eller på Facebook.

Sogneeftermiddage

Endelig må vi mødes igen i præstegår-
den. Vi starter op den 3. marts kl. 14,00. 
Vi får kaffe og lækkert brød og samtidig 
får vi en god ”hold snak”. Det trænger 
vi til ovenpå al den nedlukning. Vi håber 
derfor at der kommer rigtig mange. Vi vil 
benytte sammenkomsten til at høre jer 
hvad I synes der skal ske på de efterføl-
gende sammenkomster.
Tilmelding er nødvendig og skal foretages 
pr. telefon 23669663 til Finn Villekær. 

Nye tiltag 

Kirkekaffe: fra 6.3.2022 inviterer vi igen 
til kirkekaffe. Herefter vil dette blive en 
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Dato TIDSPUNKT PRÆST

Søndag den 20. februar kl. 11.00 Liselotte Kirkegaard

Søndag den 27. februar  kl. 11.00 Liselotte Kirkegaard Kirkekoret deltager

Søndag den 6. marts kl. 11.00 Liselotte Kirkegaard kirkekaffe

Søndag den 13. marts kl. 11.00 Liselotte Kirkegaard

Søndag den 20. marts kl. 11.00 Liselotte Kirkegaard

Søndag den 3. april kl. 11.00 Liselotte Kirkegaard Kirkekaffe

Søndag den 10. april kl. 11.00 Liselotte Kirkegaard Palmesøndag

Torsdag den 14. april kl. 11.00 Liselotte Kirkegaard Skærtorsdag 
Efter gudstjenesten er der traditionen tro være rugbrød og drikkevarer i  
konfirmandstuen

Fredag den 15. april kl. 11.00 Liselotte Kirkegaard Langfredag

Søndag den 17. april kl. 11.00 Liselotte Kirkegaard Påskedag

KONTAKT
Man er altid velkommen til at kontakte os.
Menighedsrådsformand Margit Kristensen. Tlf. 74 44 24 46, mobil 24 22 46 24
mail mk@egernsund-kirke.dk.
Følg med på vores hjemmeside www.egernsund-kirke.dk og på Facebook. 
Endvidere vil der også være bekendtgørelser i Gråsten Ugeavis.

Gudstjenester i Egernsund Kirke

fast del af gudstjenesten den første søn-
dag i hver måned.

Hit med salmen: I våbenhuset ligger der 
kuglepen og papir hvor man kan skrive 
sin yndlingssalme på og putte det i en 
boks. De vil så blive sunget til gudstjene-
sterne

Kom og syng: Der inviteres til at komme 
og synge de forskellige årstider ind. 

Månedens salme: En hel måned går en 
bestemt salme igen i alle gudstjenesterne. 

Kirken er åben 
I forbindelse med at 
vi bliver en åben kir-
ke har vi planer om 
at afholde ”drop in” 
kirke med masser af 
musik hvor man kan 
komme og gå som 
man vil. 
Følg med på vores 
sociale medier og i 
ugeavisen.
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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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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



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


