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BADMINTON

I BADMINTONAFDELINGEN ER VI  
KOMMET GODT IND I SÆSON 22/23

Samlet set er vi kommet godt igennem nedlukninger 
og andre udfordringer i forbindelse med Corona.



Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.dk

v/ Lone Eriksen
Gl. Landevej 30
7000 Fredericia
www.gardeniablomster.dk

Erritsø Bygade 97  

7000 Fredericia

Tlf. 75929535 

www.blikfang-optik.dk

Få dit OK kort knyttet til sponsor kontrakten med 
EGIF’s  venner og støt samtidig EGIF’s ungdom

ERRITSØ BUTIKSTORV
76 20 38 00
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ERRITSØ - AFDELINGEN

SANNE  GERDES
GL. Landevej 27 A, Erritsø

Tlf. 75 94 08 98

FREDERICIA - AFDELINGEN

LISE GERDES
Anders Billesvej 11, Fredericia

Tlf. 75 92 55 88

DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA 

TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX  75 92 16 77

advokat@mail.dk

ADVOKATFIRMAET 
VIUFF & BILDE JØRGENSEN

Erritsø - blikkenslageren Aps
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

Michael S. Nielsen

Tlf. 75 94 21 11 · Fax 75 94 33 31
Mobil 20 64 38 94

www.erritso-blikkenslageren.dk
Speciale ventilation · Tag & Facade
rustfri stål · Blikkenslagerarbejde

Bladtkramer Malerentreprise ApS
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 44 46
www.bladtkramer.dk

Tlf. 76 20 70 30

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

Erritsø bygade 26, Erritsø - 7000 Fredericia
Telefon 75 94 17 46 - Biltelefon 51 20 86 01

Michael S. Nielsen
Tlf. 20 64 38 94

www.erritso-blikkenslageren.dk
Mail. erritsoblik@gmail.com

DATOER FOR DILETTANT 2023

Forestillinger: 

Lørdag 25.02. kl. 14.00 Kaffe & lagkage 

Lørdag 25.02. kl. 18.00 Middag & forestilling

Søndag 26.02. kl. 14.00 Kaffe & lagkage 

Tirsdag 28.02. kl. 18.00 Middag & forestilling 

Lørdag 04.03. kl. 14.00 Kaffe & lagkage 

Vi glæder og til at se jer allesammen igen!

DILLETANT

Dilettanterne



WWW.THANSEN.DK 
KUNDESERVICE 31 31 31 31

AUTORESERVEDELE       AUTOUDSTYR       MOBILTILBEHØR       CYKLER        DÆK OG FÆLGE       SCOOTER       CAMPING      MARINE

MERE END 

400.000  
dele på lager

 
AUTO-

RESERVEDELE
til gamle og  

nye biler

CYKLER 
til hele  

familien

alt i 
UDSTYR  
til bilen

  Noget for  
hele familien  
– far og mor, storesøster og lillebror ... og bilen ...

REDAKTION
Kurt Hansen – Annoncer
Tlf. 75 94 29 50 – 22 15 21 50
Engtoften 10, 7000 Fredericia 
E-mail: engtoften10@mail.dk

Ruth Hansen – Stof
Tlf. 50 48 11 52
Hækkelunden 40, 7000 Fredericia
Sendes direkte til:  
e-mail: andershpd@mail.tele.dk

REDAKTIONEN ØNSKER ALLE EN 
GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR

Deadline for stof til ”Sport januar 2023” er 
søndag den 15. jan. – udkommer 1. feb.

Øvrige deadlines 1. halvår 2023 er:  
19. feb. – 16. mar. – 16. apr. – 21. maj

Ret til ændringer forbeholdes 
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FORNEM HÆDER TIL TO  
FRIVILLIGE
Uden frivillige er det svært at drive fodbold-
klubber. Mange opgaver skal løses for at 
kunne få det hele til at hænge sammen.

Selvom der altid er brug for flere frivillige 
- også i EGIF Fodbold - så har vi heldigvis 
også en lang række dygtige frivillige som 
yder et stort stykke arbejde.

Ved sæsonens sidste hjemmekamp mod 
Fredericia KFUM blev to af disse hædret 
med DBU Jyllands sølvemblem for mini-
mum 15 års frivilligt arbejde.

Vi er i EGIF Fodbold meget taknemmelige 
for at have Allan Pedersen og Søren Kem-
pel i klubben.

Et stort tillykke med hæderen.

KALDER ALLE PIGER ÅRGANG 
2009 & 2010
Vi er et nystartet U14 pigehold, som der 
gerne vil være lidt flere. Vi er i øjeblikket 
11 piger.

Så kender du nogle, er du velkommen 
til at prikke til dem - og enten kontakte 
træneren eller bare møde op til træning.

U14 pigerne har allerede mødtes de 
første par gange og efter en af trænin-
gerne hyggede de med fællesspisning 
og en udeafslutning! Humøret var højt 
og de fik set U14 drengene spille kamp, 
inden de selv trænede!

Vi træner mandag fra kl. 18.00 til 19.30 
på kunstgræsbanen og om onsdagen 
indendørs i Erritsø Idrætscenter fra kl. 
20.00 til 21.00.

Træner er Rene Pløen - tlf. 6029 8000

Karsten P.

FODBOLD
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Fredericia Mægleren 
Troværdig & uafhængig ejendomsmægler 

 
Fredericia Mægleren • Prinsessegade 33 • 7000 Fa • Tlf. 43331590 • info@fredericiamaegleren.dk 

Fredericia Mægleren 
Troværdig & uafhængig ejendomsmægler 

 
Fredericia Mægleren • Prinsessegade 33 • 7000 Fa • Tlf. 43331590 • info@fredericiamaegleren.dk 
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FODBOLD

ERRITSØ GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING  
FODBOLDAFDELINGEN  medlem af D B U 

Krogsagervej 40 – Indgang 4 

7000 Fredericia  

www.egif-fodbold.dk 

 

EGIF FODBOLD 
Fodbold & Fællesskab 

STØVLESPILLET - VINDERE:   
     
     
VINDERE  NOVEMBER 2022  DECEMBER 2022 
     
     
SSTTØØVVLLEENN  11       
     
Gevinst Lod Navn Lod Navn 
Kr  300,00 79 Mads Hansen 57 Jytte Gondermann 
Kr  200,00 76 Flemming Nielsen 23 John Andersen 
Kr  100,00 29 Inger Marie Lindberg 10 Finn Pedersen 
Kr  100,00 19 Lena F. Frank 81 % 
Kr  100,00 35 Flemming Nielsen 93 % 
Kr  100,00 61 % 69 Jette Madsen 
Kr  100,00 41 % 73 % 
     
     
     
SSTTØØVVLLEENN  22       
     
Gevinst Lod Navn Lod Navn 
Kr  300,00 118 % 143 % 
Kr  200,00 191 Per Feddersen 123 Mads Hansen 
Kr  100,00 194 % 152 % 
Kr  100,00 158 % 181 % 
Kr  100,00 117 % 156 Rigmor Toft 
Kr  100,00 102 % 103 % 
Kr  100,00 112 % 133 % 
     
Udtrukket af: Keld Wesenberg        
Gevinsterne er overført til vindernes nem-konto.        
Deltag i STØVLESPILLET og støt ungdomsarbejdet i EGIF Fodboldafdeling! 
     
Henvendelse:   Karsten Pedersen, tlf. 28 72 40 38 eller Flemming Nielsen tlf. 22 83 55 77 
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BADMINTON

GODT I GANG
I badmintonafdelingen er vi kommet godt 
ind i sæson 22/23. 

Samlet set er vi kommet godt igennem 
nedlukninger og andre udfordringer i for-
bindelse med Corona. Vi krydser fingre for 
at vi kan fortsætte vores hold som planlagt 
sæsonen igennem.

UNGDOM
På ungdomssiden har vi træning tirsdag 
og torsdag, hvor tirsdagsholdet nu er fyldt 
op, og der kun er få ledige pladser på tors-
dagsholdet. 

Vi har fået mange nye ungdomsmedlem-
mer til denne sæson, og det er meget 

glædeligt. Enkelte har også kastet sig over 
turneringer som supplement til de faste 
træninger.

SENIOR
For voksne har vi også hold tirsdag og tors-
dag for flere forskellige målgrupper. 

Vores motionshold efter “voksenfjer” kon-
ceptet får stadig nye deltagere. Også her 
fyldes hallen godt op, især om torsdagen. 
Vores sidste tilbageværende turnerings-
hold måtte desværre trække sig fra tur-
neringen i den forgangne sæson og har i 
denne sæson valgt ikke at stille op.  

Preben
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EGIF TENNIS & PADEL

ÅBENT HUS X 2

Vi holder Åbent Hus: Padel i EIC 
Ketchercenter | Søndag den 11. 
december 2022 kl. 13-16
Vi har booket alle 4 padel baner og der er 
gratis adgang for alle. 

Alle kan prøve at spille padel den dag og få 
lidt inspiration og instruktion. 

Klubben er vært for lidt godt at drikke og 
noget godt til ganen. Information fra klub-
ben om booking, hjemmeside, betaling, 
hold, kontingenter og klubliv. Hyggeligt 
samvær. 

Tilmelding ikke nødvendigt. Bolde og bat 
kan lånes. 

Indendørs sportssko et krav.

OG i det nye år i EIC Ketchercenter:
Lørdag den 7. januar 2023 kl. 13-16 - 
Åbent Hus Tennis
Vi har booket begge tennis baner og der er 
gratis adgang for alle. Alle kan prøve at spil-

le tennis den dag og få lidt inspiration og 
instruktion. Klubben er vært for lidt godt at 
drikke og noget godt til ganen. Information 
fra klubben om booking, hjemmeside, be-
taling, hold, kontingenter og klubliv. Hyg-
geligt samvær. Tilmelding ikke nødvendigt. 
Bolde og ketchere kan lånes. 

Indendørs sportssko et krav.

Vi ses til indendørs tennis og padel i EIC 
Ketchercenter. KLUBBENS NYE INDEN-
DØRS HJEMMEBANE

Vi - EGIF Tennis & Padel - er klubben for 
dine behov for sjov og sund motion
Se mere på egiftennis.dk

Hvem ka' - EGIF Tennis & Padel ka'

Hans Martin
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GYMNASTIK

NATSPRING
D. 28.-29. oktober blev der afholdt det 
årlige natspring. Her var 59 glade gymna-
ster + en god flok af deres instruktører og 
hjælpere samlet i Erritsø Idrætscenter for 
at lave gymnastik og mødes på kryds og 
tværs af børneholdene. Gymnasterne var 
alt fra 5 år til 4. klasse.  Aften bød på spring 
og leg, efterfulgt af filmhygge. Efter en 
god nattesøvn sluttede natspring af med 
fælles morgenmad. Vi vil sige alle vores 
gymnaster, trænere og de forældre, der 
gav en hånd med under arrangementet, 
en kæmpe stor tak for en super god op-
levelse. Vi glæder os allerede til næste års 
natspring, hvor vi håber at se rigtig mange 
af jer igen.

JULELEDER-MØDE
Gymnastikafdelingens instruktører og 
hjælpere – unge som gamle - samledes 
lørdag 26/11 til en gang god traditionel 
julefrokostmad, festlige indslag kyndigt 
dirigeret af vores Ungeteam og hyggeligt 
samvær i EICaféen. Aftenens motion fik vi 
under pakkelegen, hvor der blev kæmpet 
bravt for at sikre lige den helt rigtige pakke 
inden uret lød. Inden julefrokosten var der 

for de fodboldinteresserede arrangeret 
landskamp på storskærm i hal 1 sammen 
med de andre afdelinger. En god måde at 
starte en festlig aften på. Og tænk - julenis-
sen kom også forbi for at tage mål til ju-
legaven til vores instruktører og hjælpere.

BØRNEJULEFRÆS ELLER 
FORÅRSFRÆS?
Vi har i år valgt droppe arrangementet Bør-
nejulefræs, da der er for mange gode ar-
rangementer for de yngste i julemåneden.  
Vi tænker, at arrangementet måske bedre 
kan ligge i foråret. Springudvalget går på 
juleferie og i tænkeboks med den ide.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Gymnastikafdelingen vil gerne benytte lej-
ligheden til at takke for en god efterårssæ-
son. Rigtig dejligt med stor tilslutning og 
aktivitet på holdene. Vi ønsker alle gymna-
ster, forældre, ledere og hjælpere en rigtig 
glædelig jul og godt nytår.

Vi holder juleferie, og sidste træning før jul 
er tirsdag den 20. december. 

Og på gensyn i 2022, hvor første træning 
er onsdag den 4. januar. (vær dog opmærk-
som på, at der kan være afvigelser til dette 
på enkelte hold).

Og husk at det er ikke for sent at starte 
på et hold efter jul (hvor man også slipper 
med kun ½ kontingent for forårssæso-
nen). Se de mange tilbud og andet nyt på 
www.egif-gymnastik.dk 

Lars L
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RUGBY

SENIOR
FLOT SÆSONAFSLUTNING
Foran et talstærkt og højlydt hjemmepubli-
kum satte vores førstehold et flot punktum 
for sæsonen i 2. division vest. Det skete, 
da gutterne den sidste lørdag i oktober be-
sejrede Odder RK. 

Propforward Emil Boe Sørensen spillede 
sin kamp nr. 101 i EGIF-trøjen. 

Knap 10 minutter inde i 2. halvleg lavede 
Marcus Tournadre Jørgensen, 18 år, des-
uden sin første scoring for EGIF - i sin før-
ste sæson som seniorspiller. Flot af det 
unge talent. 

De to forwards Rune Rytter Larsen og Ca-
sper Aerts Brodersen var på ny effektive, 
når de nærmede sig modstandernes sco-
ringsfelt, imens klyngehalf og holdkaptajn 
Jens Vissing gik forrest i alle situationer. 
Andreas Raun var igen meget iøjnefalden-
de med sit aggressive forsvar, der gjorde 
ondt på Odder. Trekvartbacken George 
Melgaard fik desuden et flot comeback, 
imens Chano Jensen og August Severin-
sen begge fik vist, at de tilhører truppens 
grundstamme fremover. Vores newzea-
landske cheftræner Steve Atkins var fuld 
af lovord efter sejren, som blev på 45 – 0.

Med sejren cementerede EGIF slutplace-
ringen som nr. 3 i 2. division vest. 

Det betyder, at vi også i næste sæson spil-
ler i 2. division vest.

UNGDOM
U16 – LONDONTUR MED SEJR OG 
SAMMENHOLD
I løbet af seks begivenhedsrige dage i 
efterårsferien drog syv ledere og fjorten 
U16-spillere fra EGIF til rugbysportens mo-
derland for at hente ny inspiration. London-
turen kom som en bonus for vores unge 
DM-guldvindere.

Turen startede og sluttede med en rug-
bykamp, hvor modstanderne var jævnald-
rende hold fra h.h.v. Staines RFC og Twick-
enham RFC. 

De unge rugbyløver fra EGIF overraskede 
alle ved at vinde det første opgør på an-
komstdagen. I en tæt aftenkamp vandt 
drengene 20 – 15 over Staines RFC efter 10 
– 5 ved pausen. Kampens EGIF-spillere blev 
Simon Guldager og William Jacob Friend.

Imellem kampene besøgte hele rejse-
gruppen Englands legendariske rugbysta-
dion, Twickenham, der også indeholder 
museum. En rundtur bød også på besøg i 
Englands omklædningsrum, samt samlet 
indløb igennem spillertunnelen til kanten af 
græstæppet. 

Det var første gang, drengene spillede på 
fuld bane og fuld tid for deres årgang, dvs. 
2 x 35 minutter.

Endvidere overværede hele gruppen to 
kampe i Englands Rugby Premier League, 
Saracens v Bath og Harlequins v Leicester 
Tigers. Holdene tæller mange af Englands 
landsholdspillere samt landsholdspillere 
fra andre nationer. 
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RUGBY

På afrejsedagen mødte vi stærke Twicken-
ham RFCs bedste U15-hold. Efter en tidlig 
EGIF-føring bragte værterne sig foran 17 – 
3, inden drengene gav alt, hvad de havde 
i sig. De kom helt op på 17 – 15! Men så 
var kræfterne også opbrugt og værterne 
scorede yderligere fire gange til 37 – 15. 

Kampens EGIF-spiller blev Silas Bielefeldt 
Paulsen.

Vores deltagende U16-Danmarksmestre 
på Londonturen var: Benjamin Lukas 
Braad Jensen, Jens Peter Bank Hansen, 
Lauge Jørgensen (holdkaptajn), Mateusz 
Rosborg Jørgensen, Noah Nordlund Kvist, 
Oliver Holm Axelsen, Oscar Wiborg, Silas 
Bielefeldt Paulsen, Simon Guldager, Vic-
tor Brodersen, Viktor Steinlein Schmidt, 
William Jacob Friend, Marie Kloppenborg 
Skrumsager og gæstespiller Tobias Ben-
zon fra Hundested RK.

RÅDHUSPANDEKAGER
Gør man Fredericia Kommune opmærksom 
på, at man har nykårede Danmarksmestre i 
sin lokale idrætsforening, er der gode chan-
cer for at blive inviteret til rådhuspandekager. 

Sådan lød opfordringen i borgmester Steen 
Wrists tale til vores U16-Danmarksmestre. 
Bemærkningen faldt fredag den 4. novem-
ber 2022, da langt de fleste af drengene, en 
af deres trænere, samt næstformand og for-
mand aflagde besøg i byrådssalen. En hånd-
fuld stolte forældre havde også fundet vej 
til rådhuset, hvor der også var pandekager, 
kaffe, te eller sodavand til dem.

Formand for kultur- og idrætsudvalget, Peder 
Wittendorff Tind, nævnte i sin tale, at det at 
vinde et Danmarksmesterskab gør ikke blot 
ens klub, men en hel by stolt. DanmarkC 
TV var forbi og filmede. Det kom der et rig-
tig godt næsten 8 minutters indslag ud af. 
Næstformand Jan ’Bubsi’ Nielsen fik bl.a. 
nævnt, at denne gruppe unge mænd udgør 
vores hidtil mest talentfulde kuld i rugbyafde-
lingens 38-årige historie. Indslaget kan ses 
på https://www.facebook.com/DanmarkC.
TV. Tak til Fredericia Kommune og Byrådet 
for arrangementet. Nick Pokhodin, Silas 
Bielefeldt Paulsen og træner Morten Jørgen-
sen kunne desværre ikke deltage. 

Spillere, trænere og klub er enige om i 
2023 at gå efter tredje Danmarksmester-
skab på stribe. Næste sæson spiller dren-
gene stadig U16.

Paul Erik
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FREDERICIA SVØMMEKLUB – EN DEL 
AF EGIF

WORKSHOP
Samarbejde mellem forældre og træner 
teamet.

Forældre og trænere i K-afdelingen var 
sammen med Trianthlon klubben, inviteret 
til fælles workshop hvor Mathilde Nes-
sgaard (Professionel håndboldspiller og 
sportspsykolog) fortalte om vigtigheden 
af, at have gode træner/forældre relationer. 
Det gode samarbejde forældre og trænere 
imellem er en forudsætning for talentud-
vikling og samtidig skaber den fælles dia-
log en større forståelse mellem parterne 
for de beslutninger der tages. 

RÅM
Regionale Årgangs Mesterskaber – Del 1
Dagene i Sønderborg blev råbt i gang med 
Klubbens kampråb, så ingen kunne være i 
tvivl om hvem der skulle på skamlen Det 
skulle svømmerne fra Fredericia nemlig. 

Der blev delt mange guld, sølv og bronze 
medaljer ud, der blev sat PR i stor stil. Og 
holdkappene, ja der var vi også på skamlen. 
Frederik Billesø Beck blev udtaget til år-
gangssamling senere på året – det er vi 
som klub stolte af og vi ønsker Frederik til-
lykke med udtagelsen.

DJM  - Dansk Junior Mesterskab.
4 dage i Esbjerg har været en fest for Fre-
dericia Svømmeklub – En del af EGIF. 

Hele 18 klubrekorder blev slået i løbet af 
de 4 dage, 10 junior rekorder og 8 senior 

rekorder, samt fik vi en svømmer under 
kravtid til Nordiske juniormesterskaber, 
men pga. regler om antal svømmere som 
kan udtages per løb, så blev han ikke ud-
taget denne gang, men det giver blod på 
tanden til det fremtidige arbejde.

Ud af de 24 starter vi havde i løbet af de 4 
dage, så endte 23 af dem med ny PR, som 
giver en PR procent på 95,83%, som er 
uhørt i min tid som træner over de sidste 
20 år.

Alle 6 svømmere har arbejdet godt i løbet 
af efteråret og forbedrer sig markant i alle 
løb, og Fredericia var repræsenteret i 17 fi-
naler, fordelt på 9 A finaler, 4 B finaler og 
4 C-finaler, så vi begynder at gøre os gæl-
dende i kampen om medaljer til Danske 
mesterskaber. 

De mange finaler gav 1 bronzemedalje til 
Mikkel Holme Madsen på 50m fly, samt 2 
4. pladser til Christian Damborg Thomsen.

Vi glæder os til at fortsætte det gode ar-
bejde frem mod de næste mesterskaber 
som er DM for hold om 2 uger og DM på 
kortbane i Vejle 15. – 18. december.”

Sportschef Ørn Arnarson

SYDCUP - HADERSLEV
Weekenden i uge 45 bød på det 42. Syd-
cup stævne i Haderslev, der var deltagere 
fra både Danmark, Tyskland og Holland. 

Svømmerne var med i 96 starter og satte 
PR i 90 af dem. Flere svømmere var i fina-
ler og her blev der vundet både guld sølv 

SVØMNING

12



og bronze. I Holdkapperne blev det også til 
podieplads til både drenge og piger.

DEN KOMMENDE TID
Talentholdssvømmere som trænere
I starten af december skal talentholds-
svømmerne prøve kræfter med det at 
være træner. Talentholdstrænerne har 
nemlig inviteret svømmernes forældre, til 
at hoppe med ned i bassinet, så de kan 
lære og få en fornemmelse af, hvad det 
egentlig er deres barn/børn bruger tiden 
på, når de uge efter uge, ligger og svøm-
mer.

Som klub synes vi, at det er et fantastisk 
initiativ, da både forældre og børn med ga-
ranti vil lære en masse af hinanden og helt 
sikkert vil der også komme nogle glade 
grin i hallerne.

Vi glæder os til at lave en lille reportage i 
den næste udgave af Sport. 

Begynderstævne 16.12.22 for T 
og Øvede
Denne gang drager de til Kolding for at 
deltage i stævne. Fokus ligger denne gang 
på crawl og bryst. Det bliver en stor ople-
velse for dem at komme på udebane til et 
stævne.

Juleafslutning i K-afdelingen
Vil blive afholdt mandag den 19. decem-
ber i EIC for hele konkurrence afdelingen. 
Først skal svømmerne i vandet og bagef-
ter er der socialt hygge med lidt godt til.
Juleafslutning i Svømmeskolen - dato 
kommer snarest.

PR udvalget

SVØMNING

HÅNDBOLDAFDELINGEN 
ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG 
JUL OG ET GODT NYTÅR

HÅNDBOLD
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NYE JAKKER
Bestyrelsen i EGIF Aktive Seniorer har 
fået sponseret nye jakker af ADP. 

Nu ser vi ens ud. Mange tak for jak-
kerne.

BESØG FRA SOSUSKOLEN
Den 22.11 får vi besøg af 20 elever fra 
Sosuskolen. Det er altid en god dag. Vi 
vil prøve at vise hvilke tilbud, vi har for 
motion og give eleverne mulighed for 
at prøve de forskellige idrætter. Efter 
motion og kaffe vil eleverne interviewe 
vores medlemmer som et led i deres 
uddannelse, de er altid meget impone-
rede af  ”aktivisterne” og interesserede 
i at høre om deres liv.

Den 02.12 er der genbesøg på Sosu-
skolen, der er allerede tilmeldt 20 delta-
gere, altid en god oplevelse.

NYT TILTAG
Padelbanen er åbnet og modtaget med 
stor interesse. Deltagerne er gode til 
selv at skiftes til at bruge banen, godt 
med nye tiltag.

Den 17. januar er vi ved at arrangere fore-
drag efter aktiviteterne ved Per Skovsen 
om Fredericia og Erritsø tilbage i tiden. 
Nærmere herom senere.

JULEFERIE 
Tværidræt slutter med juleafslutning 
tirsdag d. 13. december. 

Vandgymnastik har træning sidste gang 
mandag d. 19. december. 

Vi starter op igen med aktiviteter tirs-
dag d. 3. januar.

GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL ALLE 
AKTIVISTER

Bestyrelsen

EGIF AKTIVE SENIORER
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Få et GRATIS uforbindende tilbud - på vores webside
www.tagpap.com

Mobil: 20 15 59 90 ·mail: tagpap@tagpap.com

Snedker - &Tømrerforretning
Sønderskovvej 5 - 7000 Fredericia

Telefon 75 94 20 78

Lillebælt Tagservice

Alt i Tagpap
Pap i  ere farver - 15 års produktgaranti

Listedækninger - beboelse - Garager - Tilbygninger
Tlf. 75 94 59 95 - 20 15 59 90                

EmaiL: info@lb-tag.dk

www.lb-tag.dk

Nicolaj Seelig Sandra Nielsen
Statsaut. ejendomsmæglere

Vælg den rigtige
 ejendomsmægler
home står for salget af 

hver 3. bolig i Fredericia

75 93 02 66
www.home.dk

vi vil være din foretrukne ejendomsmægler

Brude- og festkjoler · Egen kollektion
Syning af specialopgaver · Forandring af tøj

www.gittedahlhusdesign.dk

7594 1684


