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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

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

Deadline for stof til 
”Sport maj 2021”

Øvrige deadlines for 1. halvår 2021 er:
Mandag den 24. maj – udkommer 9. juni.

Foreløbige deadlines 2. halvår 2021: 15. aug., 
26. sept., 17. okt. og 21. nov.

Ret til ændringer forbeholdes.

TENNIS

Denne annonce kan 

købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

engtoften10@mail.dk

Denne annonce kan 

købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

engtoften10@mail.dk

Denne annonce kan 

købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

engtoften10@mail.dk

STANDERHEJSNING
Standerhejsning søndag d 18. april måt-
te desværre aflyses på grund af de nu-
værende restriktioner. 

Vore ihærdige banefolk har dog været 
i gang med at forberede banerne, og 
bane 1 og 2 er nu åbne for spil. Vi glæ-
der os til en ny sæson og gense gamle 
medlemmer samt byde velkommen til 
nye medlemmer. 

OPSTART
Træning og onsdagstennis starter op 
tirsdag den 27. april, ligesom de interne 
klubkampe i mandagstennis starter d 10 
maj. Tilmeldingslister til mandagstennis 
ligger i klubhuset. 

Vi forventer ligeledes at kunne afholde 
tennissportens dag i EGIF tennis lørdag 
den 8. maj med aktiviteter for nye og 
eksisterende medlemmer. Mere herom 
følger på vores facebookside.

På glædeligt gensyn på det røde grus. 
 

Med hilsner fra 
EGIF tennis bestyrelsen
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Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.dk

 

ERRITSØ GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING 
FODBOLDAFDELINGEN medlem af D B U 
Krogsagervej 40 indgang 4, Erritsø, DK-7000 Fredericia  
Tlf. +45 75 94 17 15  –  www.egif-fodbold.dk 
""SSTTØØVVLLEENN""  - EGIF's Fodboldvenner 

 

  
 
 
 
 
 

 
SSTTØØVVLLEESSPPIILLLLEETT   

      
VINDERE  Januar 2021   Februar 2021 
      

SSTTØØVVLLEENN    II       
      Gevinst Lod Navn  Lod Navn 
Kr.  300,00 33 Niels Frank  80 Jorge Pimenta 
Kr.  200,00 56 Curt Hoé  35 Flemming Nielsen 
Kr.  100,00 10 Finn Pedersen  55 - 12 
Kr.  100,00 92 -  99 Aleks Dahl Lindblom 82 
Kr.  100,00 64 Petra K. Hansen  60 Keld Høll 
Kr.  100,00 88 Lis Pimenta  19 Lena B. Frank 
Kr.  100,00 32 -  34 Kr. Kristensen 
      
      
SSTTØØVVLLEENN    IIII       
      Gevinst      
Kr.  300,00 108 Ernst Andersen  111 - 
Kr.  200,00 107 -  146 Jytte Gondermann 
Kr.  100,00 144 Søren Mikkelsen  177 Boye Nielsen 
Kr.  100,00 154 Morten Schack Iversen  138 - 
Kr.  100,00 103 -  148 - 
Kr.  100,00 185 John Andersen  180 Anna Grethe Berdiin 
Kr.  100,00 150 Victor Andersen  175 Else Marie Pedersen 
      

 
Udtrukket af:   Inge Barrett 
 
           Gevinsterne er overført til vindernes nem-konto. 
 
Deltag i SSttøøvvlleessppiilllleett og støt ungdomsarbejdet i EGIF Fodboldafdeling! 
 
Henvendelse til Kurt Madsen, tlf. 20 42 43 41  - eller i Klubhuset. 
 
 

FODBOLD
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FODBOLD

BOLDEN RULLER IGEN
I starten af marts kunne fodboldafdelin-
gen igen byde velkommen til udendørs 

træningen. Det var fantastisk igen at se 
glæden lyse ud af en masse spillere på 
kunstgræsbanen, mens de langt om 
længe kunne mødes med kammerater-
ne om fodboldspillet. Selvfølgelig er der 
en lang række krav, som skal overhol-
des for at sikre at vi overholder gælden-
de retningslinjer, men det fjerner slet 
ikke glæden i at være tilbage på banen.

Primo april kunne holdene igen betræ-
de græsbanerne. Selvom de som van-
ligt ikke indbyder til teknisk spil langs 
jorden, er det nu engang den største 
glæde at være på det underlag vi alle 
forbinder med fodbold. 

Vi håber alting arter sig, så vi igen kan 
nyde foråret og sommeren med en 
masse aktivitet på vores baner.

RUGBY

KLUBHUS OG TRIBUNE
I skrivende stund (18. april) er punktfun-
damenterne på vores byggefelt blevet 
støbt. Når de krævede fire dage til tør-
ring er gået, må de tre færdigbyggede 
moduler, som til sammen udgør vores 
klubhus, placeres oven på fundamen-
terne. Derpå går der yderligere to uger, 
hvor håndværkere skal færdiggøre klub-
huset indvendigt, samt tilslutte el og 
vand. Hvis denne nye tidsplan holder, 

kan vi – om alt går vel – rykke ind i vores 
nye klubhus i løbet af maj.

Opførelsen af vores kommende træter-
rasse, redskabsskur og overdækning 
imellem klubhus og skur skal dernæst 
laves. Det er opgaver, vi selv står i 
spidsen for. Samtidig skal der lægges 
fliser på to sider af vores klubhus og 
op mod parkeringspladsen. Det skal vi 
også selv stå for.

GENERALFORSAMLING
EGIF Fodbold afholder ordinær ge-
neralforsamling tirsdag den 25. maj 
2021 kl. 19.30 i mødelokale 3 i EIC. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 

Forslag, der ønskes behandlet på 
mødet, skal sendes skriftligt til for-
manden senest den 18. maj på:
formand@egif-fodbold.dk.

Såfremt Generalforsamlingen grun-
det Covid-19 ikke kan gennemføres 
på indkaldte tidspunkt, vil udskydelse 
med ny dato blive annonceret på 
hjemmesiden www.egif-fodbold.dk.

Karsten P.
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RUGBY

Projektet med vores kommende tribune 
med plads til 57 siddepladser går også 
fremad. Her vil der komme en opdate-
ring i næste nummer af SPORT.

RUGBYBANER OG STADION-UR
Det elektroniske stadion-ur med resul-
tattavle, som vi i december overtog fra 
Fodbold, er blevet repareret og vil blive 
opsat på vores nye rugbystadion, når 
vi er klar til at tage banen i brug. Når 
nattefrost ikke længere er et problem, 
vil kommunen inden da så græs på de 
felter, der mangler bevoksning.

Med flytningen til vores nye baner får vi 
hele fire ungdoms baner, nemlig til U8, 
U10, U12 og U14. På de to sidstnævnte 
baner rejste vi lørdag den 17. april måle-
ne op, hvor kun faststøbningen mangler. 
Ligeledes rejste vi helt nye målstolper 
på vores kommende U16 og seniorbane, 
det som vi kalder vores rugbystadion. 
Også her mangler der i skrivende stund 
faststøbning af målstolperne.

Hvis alt går efter planen, kan vi træne på 
vores ungdomsbaner fra starten af maj 
og indvi dem til kamp eller stævne efter 
sommerferien, det vil sige i august.

SENIOR
Årets første træningskamp foregik på 
udebane lørdag den 17. april. Modstan-
der var de 7-dobbelte Danmarksmestre, 
Aarhus RK. Klubben, som hører hjem-
me i Viby, er det klart stærkeste hold i 
Vestdanmark og samtidig et Top-3 hold 
på nationalt plan.

Vores gutter løb, tacklede og kæmpede 
bravt. Faktisk holdt EGIF hjemmeholdet 
fra fadet i den første halve time af kam-
pen. Men så satte de århusianske vær-
ter sig igennem.

Vi havde svært ved at vinde vores egne 
klynger og indkast. Og når man kun har 
bolden 20% af kampen og bruger de 
resterende 80% af tiden på at forsvare 
sig, er det i rugby meget vanskeligt at 
vinde. Den århusianske hjemmesejr var 
således fuldt fortjent, selv om slutcif-
rene 43 – 7 var i overkanten. Tidligere 
holdkaptajn Thor Steendahl og nuvæ-
rende holdkaptajn Kenneth ’Ahmed’ 
Nielsen var efter kampen begge fulde 
af lovord om deres holdkammeraters 
mandfolkeindsats. Kampen gav debut 
til vores unge spillere August Severin-
sen og Daniel Csala. August er rykket 
op fra ynglinge, imens Daniel er helt ny 
i vores sport.

Vores syv point blev scoret af kampens 
tredje og sidste EGIF-debutant, Jean 
Houllier. På et flot forsøg fik franskman-
den understreget sin klasse og sit flotte 
sammenspil med holdkammeraterne. 
Imponerende fordi Jean, som i kampen 

spillede wing, kun har spillet for vores 
klub i ganske få uger. Indercenter Theis 
Arvad Meier sparkede efterfølgende 
meget flot over fra en position helt ude 
ved sidelinjen. Vores reducering faldt i 
starten af anden halvleg, men det blev 
ikke startskuddet til et comeback i op-
gøret. Dertil var værterne var Viby for 
rutinerede og for stærke.

Vores cheftræner Dennis Graversen er-
kendte efter kampen, at han i forårets 
hidtidige træning har fokuseret rigtig 
meget på vores eget spil med bolden 
og for lidt på forsvar samt faste situa-
tioner, som fx klynger og indkast. På 
den måde var træningskampen i Århus 
meget udbytterig. I skrivende stund sæ-
sondebuterer vi i 2. division vest i maj 
ude mod RC Odense og dernæst ude 
mod Aalborg RK. Det er klubber, der har 
trænet lige så flittigt som os i foråret. 
Der er derfor lagt op til nogle to meget 
jævnbyrdige opgør, som samlet udgør 
starten af vores sæson 2021.

UNGDOM
Efter knap to måneders træning drog 
vores U14-drenge til årets første stæv-
ne. Det foregik i Odense lørdag den 17. 
april. Drengenes træner Morten ’Con-
ny’ Jørgensen var optimistisk, før han 
og drengene steg ombord på spillerbus-
sen og satte kursen mod Fyn.

Der var noget at have optimismen i. 
Drengene gik ubesejret igennem mø-
derne med Odense, Århus og Aalborg. 
Der var tale om en solid holdindsats af 

Oliver, Carl Emil, Simon, Lauge og alle 
de øvrige drenge på holdet.

Det var tydeligt, at drengene brændte 
for at vise, hvad de havde lært til træ-
ning og i det hele taget spille rugby igen 
mod andre hold. Det blev en ny god dag 
for kammeratskabet og sammenholdet 
på holdet. Endelig var det rart for dren-
gene igen at møde deres modstander 
fra Fyn, Østjylland og Nordjylland.

Det lover godt for resten af sæsonen, 
hvor også vores talentfulde U16-drenge 
skal spille stævner.

Paul Erik
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INSTRUKTØRMØDE I DET FRI
Den 25. marts havde instruktørerne 
i gymnastikafdelingen sat hinanden i 
stævne nede ved søerne i Hannerup. Når 
vi ikke kunne mødes indenfor til gym-
nastikafslutning, så kunne vi da mødes 
udenfor til et lidt alternativt arrangement 
i den dejlige aften- og forårssol. Og det 
var godt at mødes igen i den virkelige 
verden efter at måtte nøjes med nogle 
on-line instruktørmøder.

Vi var på forkant blevet opdelt i 3 grup-
per, som vi samledes i ved ankomst. 
Og så skulle bevægeapparatet ellers på 
overarbejde, når vi skulle følge Arnes an-
visninger under en sjov opvarmning i det 
grønne. Herefter gik vi i gang med et slag 
menneskelig kryds og bolle, hvor vi selv 
var brikker, der skulle flyttes rundt på tid, 
inden modstanderholdet var nået at løbe 

rundt om banen. Der blev kæmpet bravt 
og intenst om at få 3 på stribe – nogle 
hold med bedre held end andre, men der 
var smil på læben hele vejen rundt.

Der blev hygget med chips og koldt at drik-
ke i pauserne. Og inden vi skulle skilles, var 
”Påskeharen” bakket til med bagagerum-
met fuldt af påskeæg til instruktørerne. En 
dejlig aften og dejlig start på Påskeferien.

GYMNASTIK

ÅRET DER GIK
Da vi sidste år havde opstartsmøde med 
instruktørerne i august, hvor det stadig 
var muligt at mødes og feste indendørs, 
og vi var klar til ny sæsonstart i uge 36, 
var det de færreste, der kunne forstille 
sig, at vi igen skulle opleve en sæson 
uden forårsopvisning. Med en masse 
nye tiltag som afspritning og rengøring 
af redskaber var vi klar til at tage imod 
vores medlemmer. Men som bekendt 
blev denne sæson også præget af flere 
stop, start og nedlukning af hold og af-
lysning af arrangementer som følge af 
Corona udviklingen.

Enkelte hold har holdt gang i træningen 
med on-line streaming af øvelserne eller 
udendørs aktivitet. Vi vil gerne takke 
medlemmerne for jeres forståelse for 
og positive tilgang til denne ellers noget 
amputerede sæson. Medlemstallet er 
desværre faldet – måske meget natur-
ligt i den givne situation – men vi håber 
meget på at udviklingen kan vendes i 
den kommende sæson. Vores instruktø-
rer er heldigvis top-klar til en ny sæson.

Et par lyspunkter har været fejring af 25 
års jubilæum for Karna Hansen, samt 
2 stk. 40 års jubilæum for Gytha Evers 
og Birthe Jensen. Gythe og Birthe blev 
også hædret med æresmedlemskaber 
af EGIF gymnastik.

VIL DU VÆRE MED?
Programudvalget arbejder på at få pro-
grammet for sæson 21-22 færdigt. Et 
stort puslespil med haltider, hold, in-

struktører og hjælpere. Vi glæder os til 
at få gang i gymnastikken igen efter en 
lang coronanedlukning.

Savner du også gymnastikken og fælles-
skabet? Måske har du lyst til at komme 
med i gruppen af frivillige og tage en 
tjans på et af vores hold? Måske har du 
endda en god ide til et helt nyt hold? Skriv 
gerne til os, hvis du kunne være interes-
seret i blive frivillig i EGIF gymnastik.

Lars L.

GENERALFORSAMLING i 
GYMNASTIK-AFDELINGEN 
2021
Generalforsamlingen 2021 afholdes 
så snart, det er muligt at mødes fy-
sisk indendørs. Indbydelse udsendes 
med mindst 14 dages varsel via mail 
til medlemmer og opslag i avisen.
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SAMMENLÆGNING AF ERRITSØ 
SVØMMEKLUB OG DELTA-SWIM
I Fredericia ønsker vi at tilbyde svømning 
med fokus på trivsel, glæde og udvikling 
for såvel familier som eliten. En klub for 
alle, der finder glæde ved svømning. 

Derfor har vi, igennem det seneste år 
arbejdet intenst på en sammenlægning 
af Erritsø Svømmeklub og DeltaSwim. 
Vi vil bibeholde vores tilknytning til EGIF 
og fortsat tilbyde svømning i begge hal-
ler på alle niveauer. 

Vi er nu så langt i processen med at få 
lagt de to klubber sammen til én fan-
tastisk svømmeklub i Fredericia Kom-
mune, at vi kan indkalde til almindelig og 
ekstraordinær generalforsamling i beg-
ge klubber. Vi har tidligere på året haft en 
proces, hvor medlemmerne har haft mu-
lighed for at komme med forslag til det 
nye fælles navn. Valget blev Fredericia 
Svømmeklub - en del af EGIF. 

Vi skal senere have lavet et logo og 
K-holdene skal finde en maskot. Den 
proces vi nu skal igennem, er det formel-
le, og vi håber alle medlemmer vil støtte 
op om det arbejde, de to bestyrelser har 
lagt i opgaven igennem det seneste år.
 
Processen bliver lidt forskellig i de to 
klubber, men foregår på samme tid. For-
målet er, at de to klubber skifter navn 
og bliver én klub under EGIF. Dette sker 
ved at vedtage enslydende vedtægter.

I Erritsø Svømmeklub:
Der indkaldes til ordinær generalforsam-
ling efter EGIFS nuværende vedtægter. 
Samtidig indkaldes til en ekstraordinær 
generalforsamling i “Fredericia Svøm-
meklub - en del af EGIF”.

Der vil på Erritsø Svømmeklubs ordi-
nære generalforsamling blive stillet for-
slag til vedtægtsændringer, se vedlagte 
indkaldelse for Erritsø Svømmeklub. Bli-
ver forslaget vedtaget, går bestyrelsen 
af og mødet hæves. Herefter kan det 
ekstraordinære møde i den nye fælles 
klub gå i gang efter de vedtægter, der 
er vedtaget på den ordinære generalfor-
samling i Erritsø Svømmeklub.

I DeltaSwim:
Her indkaldes til ekstraordinær general-
forsamling efter de nuværende regler for 
ekstraordinær generalforsamling med det 
formål at nedlægge/sammenlægge klub-
ben. Samtidig indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling i “Fredericia Svømme-
klub - en del af EGIF” med det formål at 
vedtage de nye vedtægter. Vedtages dis-
se går bestyrelsen af, mødet hæves og 
det ekstraordinære møde går i gang. 

De primære punkter på den fælledags-
orden vil være være:
•   Valg af den nye bestyrelse 
 jf. Vedtægterne
•  Fremlæggelse af budget for “Fredericia 

Svømmeklub – en del af EGIF”
•  Indkomne forslag: Hvis der er nogen, 

der har punkter til indkomne forslag, 
vil vi opfordre til, at de fremsendes til 

SVØMNING

dagsordenen (formand@egifs.dk) til 
“Fredericia Svømmeklub – en del af 
EGIF” (såfremt forslaget peger frem 
mod den nye klub).

1.  Valg af dirigent
2.  Beretning
3.  Regnskab
4.  Indkomne forslag
 1.  Navneskifte: Bestyrelsen foreslår 

at afdelingen skifter navn fra ”Er-
ritsø Svømmeklub” til "Fredericia 
Svømmeklub - en del af EGIF"

 2.  Vedtægtsændringer jf. Vedlagte 
bilag. Forslaget er fremsat af be-
styrelsen.

 3.  Såfremt vedtægtsændringer ved-
tages, foreslår bestyrelsen at ge-
neralforsamlingen suspenderes. 
Såfremt Delta Swim ligeledes 
vedtager vedtægterne, foreslår 
bestyrelsen at mødet fortsætter jf. 
Indkaldelse til ekstraordinær gene-
ralforsamling i “Fredericia Svøm-
meklub - en del af EGIF, med de 
resterende punkter for dagsorden.

5.  Valg af formand
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleant(er)
7.  Valg af 1 bilagskontrollant og 1 sup-

pleant for bilagskontrollanter
8.  Eventuelt

Medlemmer i afdelingen, der ønsker for-
slag behandlet af generalforsamlingen, 
skal indsende disse skriftligt til næst-
formanden (frantzrom@hotmail.com), 
senest 8 dage før generalforsamlingen 
skal afholdes.

1.  Valg af dirigent
2.  Beretning: Kort referat af generalfor-

samlingerne i Erritsø Svømmeklub 
og DeltaSwim.

3.  Regnskab: Der foreligger ikke regn-
skab, det er godkendt på de to klub-
bers ordinære generalforsamlinger.

4.  Indkomne forslag
 •  Bestyrelsen foreslår, at der an-

sættes en svømmeskoleleder på 
deltid til koordinering og sikring af 
ens kvalitet i svømmeskolen.

5.  Valg af formand, bestyrelsesmed-
lemmer samt suppleanter

7.  Valg af 1 bilagskontrollant og 1 sup-
pleant for bilagskontrollanter

8.  Eventuelt 

Medlemmer i afdelingen, der ønsker for-
slag behandlet af generalforsamlingen, 
skal indsende disse skriftligt til næst-
formanden (frantzrom@hotmail.com), 
senest 8 dage før generalforsamlingen 
skal afholdes.  

Anders B.B.

Indkaldelse til ordinær general-
forsamling i Erritsø Svømmeklub 
tirsdag d. 25. maj kl. 19.00 i FIC 
eller på faciliteterne udenfor 
(detaljer følger).

Indkaldelse til ekstraordinær 
ge neral  for samling i Fredericia 
Svømme klub - en del af EGIF, tirs-
dag d. 25. maj kl. 20.00 i FIC eller 
på faciliteterne udenfor (detaljer 
følger).
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Vi har
- ingen indmeldingsgebyr i januar og februar 

måned (spar 100 kr.)
- lækkert nyt �tnessudstyr og bikingcykler, der 

altid er vedligeholdt
- også cirkeltræning
- mange spændende hold og superdygtige 

instruktører
- et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal 

tilknyttet

Tel 7594 2220  ·  www.eic.dk

- et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal - et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal 
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altid er vedligeholdt
- også cirkeltræning
- mange spændende hold og superdygtige 
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ERRITSØ IDRÆTSCENTER
Alt hvad hjertet begærer
Tel 7594 2220 . www.eic.dk

Se meget 
mere om det 
hele på eic.dk 

og/eller 
facebook.com/

eic.dk

FITNESS-CENTER MED
• Personlig betjening i hyggelig atmosfære

• Lækkert nyt fitnessudstyr

• Bikinglokale med 25 topmoderne cykler

• Easy Line – cirkeltræning for alle muskelgrupper, lige til at gå til

• Masser af hold, med superdygtige og engagerede instruktører

• Cafeteria og svømmehal tilknyttet

• Mange former for medlemskaber, til lave priser

SOMMERAKTIVITETER
Tirsdag d. 4 maj kl. 09.30 starter vores 
udendørs aktiviteter. Vi må være 50 del-
tagere til udendørs idrætsaktiviteter på 
hvert hold. Vi overholder alle anbefalinger.

Krolf har været i gang ude hele vinteren, 
de øvrige aktiviteter fra der blev lukket 
for indendørs. Vi mødes bag idrætscen-
tret. Der er tilbud om krolf, petanque, 
naturmotion og cykeltur på ca, 20 km. 
Husk vand og gerne kaffe. 

Det koster 50 kr. i medlemsgebyr for 
nye medlemmer og er ellers gratis, der 
er ikke faste instruktører.

Vi får 2 helt nye petanquebaner, de 
gamle ligger under den nye tennishal. 
Banerne kommer til at ligge lige bag 

idrætscentret, det er mere samlet og 
med sol.   
 
Vi kan desværre ikke lave vores endags ud-
flugt i år, vi må være tålmodige lidt endnu.

JUBILÆUM
Vores 25-års jubilæum i 2020 bliver vist 
lidt ældre, men vi er klar, når der bliver 
lukket op for flere deltagere.

Vi er i gang med at arrangere sommer-
tur og håber, der til den tid bliver åbnet 
for rejser. Turen er en bustur og går til 
Sydhavsøerne den 24. aug. til 27. aug. 
Der er allerede mange tilmeldte men 
stadig pladser. 

Glæder os til at se Jer.
Vivi og Inger

AKTIV TIRSDAG SENIORSPORT
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Vi har et stort udvalg 
af miljørigtige biler 

Škoda Kodiaq  Škoda Octavia  

Škoda Kamiq  

Fredericia Auto-Service A/S
Vesterballevej 9B - 7000 Fredericia - Telefon 75 92 42 44 - www.fredericia-autoservice.dk 

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


