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Ruth Hansen – Stof
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SJOV LØRDAG
Vi afholder nu igen SJOV LØRDAG
Lørdag den 5. NOVEMBER 2022 

i Erritsø Idrætscenter fra kl. 18.30 – 21.30, hvor der er aktiviteter 
i alle haller og i Svømmehallen for børn fra 0. til 9. klasse.

Som noget nyt vil børn fra og med 2. klasse kunne prøve  
E-Sport i det nye E-Sportslokale.

I Multisalen er der også et Mini-diskotek 
for alle fra kl. 20.30 – 21.30.

Der er også mulighed for et spil bordtennis eller bordfodbold 
eller bare at hygge sig i cafeen, men der serveres IKKE alkohol.

Det koster stadig kun kr. 25,-- at deltage.

De forældre, som ledsager deres børn, må gratis  
benytte Fitnesscentret fra kl. 19.00 - 21.30.

Der udsendes mere information på Skolernes Aula.

Næste Sjov Lørdag afholdes 
lørdag den 3. december 2022.

Kurt Hansen

Fredericia Mægleren 
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SENIOR
STORSEJR
Lørdag den 10. september 2022 vandt 
EGIF hjemmekampen i rugbyens 2. di-
vision vest. Gæsterne fra RC Odense 
blev slået hele 81 - 10 efter 48 - 5 ved 
pausen. Kampen blev afviklet foran 
godt 60 tilskuere.

Sejren var den mest helstøbte præstation 
af et EGIF-rugbymandskab i en årrække. 
Cheftræner Steve Atkins' taktik blev 
fulgt til punkt og prikke. 

Hele syv EGIF’er kom på scoringslisten. 
Holdkaptajn og klyngehalf Jens Vissing 
blev topscorer, fulgt af de to trekvart-
backs Jean Houllier og Thor Steendahl. 
Fullback Andreas Raun, de to forwards 
Kenneth Holm og Per Søndergaard, 
samt højre wing Chano Jensen, fik hver 

scoret et forsøg, dvs. lagt den ovale 
bold død bag Odenses mållinje. For 
Chano Jensens vedkommende var det 
hans første scoring i Erritsøtrøjen, et år 
efter hans debut i rugbysporten.

300 KAMPS – JUBILAR

Jens Andersen spillede sin kamp nr. 300 
for hjemmeholdet. Efter kampen blev 
det fejret, idet bestyrelsesmedlem Fie 
Bøgh på klubbens vegne overrakte ham 
en flot lommelærke som varigt minde. 
300-kamps jubilaren er for øvrigt en af 
fire ældre oldboys i EGIF, der stadig har 
klassen og fysikken til at spille rugby på 
dette niveau. Flot af jubilaren, der fyldte 
50 år i maj og hvis søn, Jens Kristian, er 
blandt hans holdkammerater på EGIFs 
bedste rugbymandskab.

Med sejren over fynboerne avancerede 
EGIF til tredjepladsen i 2. division vest. 
Med kampe til gode i forhold til nr. 1 og 
2, Aarhus RK II og Aalborg-Holstebro.

RUGBY

BESEJRET I TOPKAMP
Trods en stærk holdindsats i den svære 
udekamp mod Aalborg-Holstebro lørdag 
den 24. september 2022 måtte vores 
førstehold erkende, at det ikke rakte til 
point i tabellen. To gange i kampen, der 
blev spillet i Holstebro, fik EGIF ellers 
indhentet nordjydernes forspring. Men 
i kampens sidste 20 minutter gled et 
godt resultat os af hænde.

Opgøret mellem nummer to og tre i 2. 
division vest var ind i mellem rugbyspil 
på højt niveau. Kampen blev krydret 
med to debutscoringer af EGIFs Patrick 
Bamforth. Englænderen kom til klubben 
i januar, men fik først sin debut i lørdags.
Kampen sluttede 34 – 17 til hjemme-
holdet. Point for EGIF: Patrick Bamforth 
10, Andreas Raun 5, Jens Vissing 2.

Vores franske trekvartback Jean Houllier 
spillede afskedskamp. Efter to år i klub-
ben vender han nu hjem til sit hjemland 
grundet arbejde. 

Vores newzealandske cheftræner Steve 
Atkins vurderer, at vi, trods brillante indi-
viduelle indsatser og nogle fremragende 
passager i kampene, stadig mangler 
konsistens for at slå topholdene. 

Med sejre i de sidste tre kampe har 
EGIF chancen for at slutte på 2. pladsen 
i 2. division vest.

NYE SPILLERE
Har du lyst til at prøve rugby, så kig forbi. 
Flere af vores spillere i truppen er helt 

nye i sporten og de er hurtigt blevet en 
del af vores rugbykultur og fællesskab. 
Du kan også kontakte træneren Steve 
på s.atkins71@hotmail.com eller vores 
senioransvarlige Helle Ullerup og Fie 
Bøgh på senior@erritsoerugby.dk

KAMPPROGRAM:
Frem til vinterpausen skal vores første-
hold spille disse 4 kampe h.h.v. i 2. divi-
sion vest og pokalturneringen:

Lørdag den 8. oktober: 
Odder RK – EGIF

Torsdag den 13. oktober: 
Aarhus RK II – EGIF

Lørdag den 29. oktober: 
EGIF – Odder RK

Lørdag den 5. november: 
Pokalturnering 2022/23 kvartfinale. 
Lodtrækning var ved deadline ikke fore-
taget.

Kampstart er kl. 14 for alle fire kampes 
vedkommende.

Læs mere om EGIF Rugby her: 
www.erritsoerugby.dk og 
www.facebook.com/EGIFRUGBY/?fref=ts
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RUGBY

UNGDOM
AKTIVE UNGSOMSSPILLERE
Det var første gang at drengene i alde-
ren U8 skulle spille mod en modstander 
i TAC rugby. 

En form for rugby hvor spillerne bærer 
på små stof bånd rundt om maven. 
Ideen er at modstanderne skal prøve at 
tage dette stofbånd fra den spiller, som 
har rugby bolden. Når stofbåndet er ta-
get fra spilleren, så skal boldspilleren 
aflevere bolden videre til en medspiller. 

Det er tilladt for modstanderen at erobre 
bolden ind i mellem de pasninger eller 
afleveringer, som fortages. 

Det var et stort og dejligt øjeblik for de 
unge spillere. 

Denne fornøjelse fik spillerne til et ung-
domsstævne i Hundested.

I samme stævne deltog Erritsøs U16 
også. De tabte begge deres kampe. 
Holdet manglede dog flere af deres 
spillere på grund af sydom, skader og 
familie årsager. 

Kampen om det Danske Mesterskab 
for U16 er hermed blevet mere intens. 
Der er kun 1 point mellem Erritsø og 
Gentofte U16.

Finalestævnet er i Odense til oktober.

INSTRUKTØRER
Erritsø rugby har været aktivt til stede 
med en instruktør til skolefestival her i 
området. Det gælder Erritsø Fælles skole 
og Bredstrup/Pjedsted skole. 

En instruktør har også været med til 
skolernes idrætsdag på Monjasa park, 
hvor 1.,2. og 3. klasse blev bekendt med 
rugbysporten.

ÅBEN DØR ARRANGEMENT
I uge 37 til 45 åbnede Erritsø rugby døren 
til alle drenge og piger i alle aldre, som 
er interesseret i at lære rugby sporten 
at kende, hver tirsdag og torsdag mel-
lem kl. 17 til 18.15 på Snaremosevej 67, 
Erritsø. Det er med i ordningen Bland 
selv idræt under Fredericia Kommune.

SAMARBEJDE
Erritsø rugby og fritidsklubordning 
Højmosen i Erritsø har indgået et sam-
arbejde, hvor rugby spilles i uge 37 til 45 
hver torsdag kl. 15 til 16, Snaremosevej 
67. Dette er også i ordningen Bland selv 
idræt.

Paul Erik

SÆSONSTARTEN I GYMNASTIK
Mandag den 5. september skød vi sæ-
sonen i gang. Alle var spændte på, hvor 
mange gymnaster der ville dukke op på 
vores hold. For det er ingen hemmelig-
hed, at Corona gjorde noget ved vores 
medlemstal. 

Går vi tilbage og ser på årene 2019 - 2020 
og 2021 total, hvor vi de sidste 2 år har 
været plaget af Corona nedlægninger, 
så var medlemsantallet således: 2019 – 
hele året 679, 2020 – hele året 466 og 
2021 – hele året 462.

Men vi må sige, at vi er kommet meget 
flot fra start. Pr. d.d. er der allerede 359 
medlemmer tilmeldt. 

Der er mange gymnaster på vores for-
skellige hold både børnehold og voksen-
hold, og vi kan se, der er rigtig mange 
”gamle” der er kommet igen. Det skal I 
alle have stort tak for. 

Nu kan den hårde træning forsætte og 
vi glæder os allerede til lørdag den 18. 
marts, hvor vi skal til opvisning i EIC.

Husk at det er ikke for sent at hoppe 
med på et hold – skynd dig blot af sted 
til næste træning, vi har mange gode til-
bud. Program og holdoversigt kan ses 
på vores hjemmeside:
www.egif-gymnastik.dk

– hvor du også kan finde beskrivelser af 
de mange forskellige hold. Det er også 
her tilmelding skal ske.

Prøv f.eks. Fusions gymnastik onsdage 
i Hal 3, som er et hold med bl.a. for-
skellige former for motionsgymnastik, 
håndvægte, elastikker. 

Eller prøv et af vores yogahold, der er 
noget for enhver smag. 

Er du vild med at springe, så er der også 
et springhold for dig. 

I år har vi lavet samarbejde med BPI om-
kring holdet Mega-Mix, som er springere 
fra 3. kl., og de træner i Kirstine bjerghallen 
på Havepladsvej.

TILMELDING
For at foretage tilmelding skal du på vores 
hjemmeside: www.egif-gymnastik.dk gå 
til siden med Online tilmelding, klikke på 
det ønskede hold på listen og efterføl-
gende klikke på knappen "Tilmeld". 

I den forbindelse vil vi lige minde dem, 
der endnu ikke har fået tilmeldt sig, om at 
få sig tilmeldt. Det er selvfølgelig i orden 
at prøve holdet et par gange, inden man 
tilmelder sig.

På nogle hold er der maksimum på antal-
let af deltagere, for at sikre udbyttet for 
gymnasterne eller fordi der simpelthen 
ikke er plads til flere. En del af disse hold 
er allerede næsten fyldt, men det er mu-
ligt at tilmelde sig venteliste i stedet. 

GYMNASTIK
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KOMMENDE 
GYMNASTIK-ARRANGEMENTER
Udover den daglige træning er vi i fuld 
gang med planlægning og afvikling af 
efterårets arrangementer, som løber af 
stablen den kommende tid, bl.a.:

28.-29. oktober: Natspring 
(gælder tilmeldte på vores hold i alders-
klassen 0.-5. kl.). Fredag aften indtages 
EIC af en stor flok børn der skal lave en 
masse gymnastik, sjov og hygge til sent 
ud på aftenen/natten. Herefter nogle 
timers søvn inden der sluttes af med 
morgenmad.

Springweekend i efteråret 
– dette er for de ældste af de tilmeldte 
springere, hvor turen går til et spring-
center med overnatning.

4. december: Børnejulefræs 
(gælder tilmeldte på vores hold i alders-
klassen 0.-2. kl.). En søndag eftermid-
dag i EIC for de små gymnaster, med 
gymnastik, fuld fart og julestemning.
Og efter nytår kigger vi bl.a. ind i:

5. februar 2023: Børnefællestræning
 – en fællestræning for børn fra de for-
skellige foreninger i byen i BPI-hallen. 

18. marts 2023: Forårsopvisning 
i Erritsø Idrætscenter 
– den lokale opvisning som afslutning på 
sæsonen for mange af foreningens hold.

OPSTARTSMØDE 
FOR INSTRUKTØRERNE
Søndag den 28. august var hele gym-
nastikafdelingens instruktører samlet til 
vores årlige opstartsmøde for at kick-
starte den nye sæson, og vi startede 
med en bid mad i form af ”byg-selv-
burgere”. 

Det var en dag, hvor både helt nye unge 
hjælpere og de ældre garvede instruktører 
mødtes, fik snakket og hygget og fik en 
masse informationer om den forstående 
sæson.

En rigtig god eftermiddag sluttede af i 
sangbogens tegn, hvor vi fik besøg af 
Thomas Buur, som kommer fra den 
Kreative Aftenskole. 

GYMNASTIK

Han gav den gas på tangenterne og gui-
dede os gennem nogle smukke sange. 
En sjov og udfordrende oplevelse, især 
for de unge mennesker. Det var vist 
rime ligt tydeligt, at vi er en gymnastik-
forening og ikke er en sangforening, 
men det var sjovt og hyggeligt. Tak for 
en hyggelig dag til alle.

Lars L.

HÅNDBOLD

U15 PIGER I 2. DIVISION
U-15 pigeholdet, som er et fælleshold 
kaldet Erritsø-Trelde lykkedes med at 
spille sig i 2. division. 

Puljen, der bestod af hold fra Kolding, 
Bramdrupdam, FHK og Erritsø-Trelde, 
skulle spilles i EIC. Der var stor opbakning 
fra fremmødte familier, venner og hold-
kammerater. 

Første kamp var mod Bramdrupdam, 
som blev besejret med et enkelt mål. 
Anden kamp mod FHK skulle spilles og 
der stod det klart, at med en sejr over 
dem, så ville holdet klare kvalifikationen. 
Kampen blevet vundet af Erritsø-Trelde 
med 13-11. I sidste kamp mod Kolding, 
var holdet presset, da kun 7 spillere var 
klar til kamp og to spillere måtte sidde 
på bænken med skader. Kampen, som 

var uden betydning for det samlede re-
sultat, blev vundet af Kolding efter en 
tæt kamp. Bravt kæmpet af pigerne, 
der ikke på noget tidspunkt gav op.

Der var en fantastisk stemning i hallen 
og al den opbakning pigerne kunne ønske 
sig! Tak for støtten til holdet! Vi ser frem 
mod en spændende sæson med mas-
ser af udfordringer.

Trænerteamet

HÅNDBOLDKARAVANEN
Mandag den 5. september fik vi afholdt 
en vellykket Håndboldkaravane i Erritsø 
hallen, hvor vi havde besøg af afdeling 
Højmosen og afdeling Krogsagersvej. 

De fik prøvet kræfter med en masse 
sjove håndboldøvelser samt kamp. De 
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var superseje og det virkede til at de 
hyggede sig med det. De synes da også 
det var hårdt og fik sved på panden.

I år havde vi fokus på 3. klasserne, da vi 
desværre ikke er mange på den årgang, 
som spiller håndbold og derved håber 
på lidt nye medlemmer.

TIVOLI CUP 2022
I år havde bestyrelsen besluttet at be-
stille en bus, til de 5 hold der skulle af-
sted til Tivoli cup i Århus. 

Det var U9, U11-piger, U13-drenge, 
U13-piger samt U15-piger. I bussen blev 

der sunget og hygget på tværs af alle 
årgange. 
Løvbjerg i Fredericia og bageren i Kvickly 
Middelfart havde sponseret lidt lækkert 
til alle holdene. Tusind tak for det.
U13 pigerne: 

Vi havde en fantastisk tur til Århus, og 
på trods af mange hårde kampe var de 
gode til holde humøret oppe og hygge 
sig sammen. Søndagen endte heldigvis 
med en velfortjent sejr inden turen gik 
hjemad.

U15 piger - hold 2:
Pigerne kæmpede sig ubesejret til fina-
len, hvor vi vandt en sølvmedalje. Sådan 
mega sejt gået. Der blev hygget, grinet og 
kigget på flotte “fyre” hele weekenden.

Alle holdene havde en fantastisk week-
end og sammenholdet blev dyrket på 
alle holdene samt holdene imellem. Tak 
for lån af alle jeres skønne børn.

Det kan ikke sige nok gange: Kom frisk 
og prøv håndbold i Erritsø:

Som så mange andre foreninger er det en 
udfordring at skaffe og holde på alle spil-
lere, men vi vil knokle for at håndbolden 
fortsat kan bestå i Erritsø. Vi håber på 
nye hold og medlemmer på de respek-
tive årgange. 

Vi har fundet mange dygtige trænere, 
hjælpere samt holdledere til årgangene, 
men der kan altid bruges flere hjælpere 
til forskellige opgaver. 

HÅNDBOLD

Så har du bare den mindste lyst til at 
høre mere eller vil hjælpe så kontakt 
Tanja Møllebæk på: 
22 79 26 31. 

Spørgsmål og kommentarer kan også 
altid stilles på vores åbne Facebook 
side: Erritsø Håndbold.

TAK
Vi takker, som altid alle jer der er en del 
af Erritsø Håndbold og støtter op om 
klubben. Det er vi så glade for - uden jer 
og alle de frivillige havde vi ikke hånd-
bold. Vi ses i hallen.

På vegne af Erritsø håndboldbestyrelsen
Tanja

HÅNDBOLD

EGIF Aktive Seniorer er kommet godt 
fra start. Mange er vendt tilbage og 
flere nye er tilmeldt, så vi er godt i gang 
med den nye sæson.

UDFLUGT
I august var vi 43 aktivister på en 3 da-
ges tur til Djursland. Det var en meget 
spændende og interessant tur med 
mange oplevelser og indtryk. En meget 
vidende chauffør/ rejseleder viste os rig-
tig meget af området. 

EGIF AKTIVE SENIORER
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Med en udendørs sportsgren som tennis, 
har vi været enormt heldige med vejret 
i sensommeren, og der har været godt 
gang i banerne. 

KLUBMESTERSKABER 2022
I forbindelse med kvalifikationen til 
klubmesterskabet er der afviklet rigtig 
mange kampe. Og på selve klubmester-
skabsdagen, lørdag den 3. september, 
blev der spillet 15 spændende finaler og 
kåret en del nye klubmestre såvel som 
forsvaret første pladser fra sidste år. 

Dagen for klubmesterskabet er altid 
lidt speciel og en ganske hyggelig an-
ledning til at mødes i klubben, spille 
tennis, se tennis og nyde en grillpølse 
i hyggeligt selskab. Igen i år var det en 
velbesøgt begivenhed efterfulgt af en 
dejlig grillaften i klubhuset. 

OPRYKNING TIL 2. DIVISION
Og så er vi stolte af vores 1. hold (Herrer), 
som har sikret klubben en historisk opryk-
ning til 2. division fra næste sæson. 

Oprykningen er kommet i hus efter 
overbevisende sæson med lutter sejre: 
5-1 over HEI
4-2 over KIF Kolding
5-1 over Hørning
4-2 over Stautrup 

Godt gået. 

EGIF TENNIS & PADEL

Vi startede med Den genfundne bro, 
herefter en tur rundt på havnen i Århus 
og nogle timer i Den gamle by. Ankom 
til Hotel Marina i Grenå. Dejlig mad og 
for nogle en tur i spa og pool. 

Næste dag Ebeltoft på egen hånd og 
Mols Bjerge med ”bjergbestigning”. 

Sidste dag Herregården Gl. Estrup med 
Herregårdsmuseet og til Himmelbjerget 
med endnu en bjergbestigning. 

En dejlig tur med glade og tilfredse del-
tagere.

ERRITSØ PARTY
48 Aktive Seniorer havde tilmeldt sig 
Erritsø Party. 

Flot opbakning til et godt initiativ. Må-
ske huskede man ”de gode gamle 
dage” til tidligere fester. Det er også at 
vise foreningsånd, som er blevet lidt af 
en mangelvare i dag.

AFLYSNINGER
Der har desværre været lidt aflysninger 
til aktiviteter, det er ikke noget, vi har 
indflydelse på. Svømmehallen var luk-
ket en mandag af flere årsager, så drak 
de bare kaffe og snakkede. 

Alle tre haller en tirsdag p.gr. af skoler-
nes idrætsfestival. Her tog rigtig mange 
mod tilbuddet om udendørs aktiviteter, 
så man blev ikke snydt, det var en rigtig 
god dag.

NYE TILTAG
Med vores nye tiltag med mails og Face-
book har vi nu mulighed for at give alle 
besked, når der er nyt og ved ændringer.
Vores MobilePay er oppe at køre, det er 
blevet godt modtaget, det er jo fremtiden.

REJSEHOLDET
Rejseholdet har holdt møde. Her blev 
vi enige om at aflyse juleturen, da rigtig 
mange byer sparer julelys- og pynt væk. 
I stedet arbejder vi på en flerdages tur 
i april. 

Vores endags udflugt i maj vil også blive 
gennemført. I modtager nærmere, når 
vi er klar.

SPIS SAMMEN
Vores ”spis sammen” sidste tirsdag i 
hver måned er blevet en succes, rigtig 
mange møder op, der er altid god mad 
og hygge.

Bestyrelsen

EGIF AKTIVE SENIORER
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FODBOLD

KLUB 100
Anders Ole indlemmet i Klub100

Ved førsteholdets kamp i serie 2 mod 
Hedensted IF blev Anders Ole Koefoed 
Nielsen, som nr. 48, indlemmet i 
Klub100.

Med kun 22 år er det imponerende al-
lerede at nå 100 kampe for klubbens 
førstehold.

Et stort tillykke til Anders Ole - vi håber 
at se dig på banen mange år fremover.

PANNA FODBOLDBANER
Panna fodboldbaner til EGIF Fodbold
Takket være et tilskud fra DIF og DGI 
Foreningspuljen har EGIF Fodbold fået 
indkøbt to stk. Panna fodboldbaner til 

brug for at skabe et endnu federe træ-
ningsmiljø i klubben. 

En Panna fodboldbane er en mindre 
bane med bander og små mål, hvor der 
gennem en masse boldberøringer kan 
være fokus på boldkontrol og teknik. 
Der kan afvikles mindre kampe med 
oftest 1:1, hvor spillerne med teknisk 
snilde udfordrer hinanden.

En stor tak skal lyde til DIF og DGI For-
eningspuljen for tilskuddet. 

Karsten P.

For interesserede bliver kampene an-
nonceret på hjemmesiden/facebook. 

Kom gerne op i klubhuset og hep på 
hjemmekampene. Alle er velkomne som 
tilskuere. 

NYT KETSHERCENTER
Og så glæder vi os til åbningen af det 
nye ketchercenter i løbet af vinteren, så 
kan vi spille tennis hele året, og også 
kombinere det med paddel tennis. 

Mere herom senere på hjemmesiden 
www.egiftennis.dk eller på vores face-
bookside. 

NYE MEDLEMMER
Er du ny i tennisklubben og har lyst til at 
prøve at spille tennis, så mød op til en 
af vores træninger tirsdag eftermiddag/
aften eller torsdag for juniorer. 

Det er helt gratis at prøve. 

Sensommerlige tennishilsner 
fra bestyrelsen. 

EGIF TENNIS & PADEL

16 17



STØVLESPILLET - VINDERE:   
     
     
VINDERE  JULI 2022  AUGUST 2022 
     
     
SSTTØØVVLLEENN  11       
     
Gevinst Lod Navn Lod Navn 
Kr  300,00 15 Bent Brøndum 9 % 
Kr  200,00 85 % 80 Jorge Pimenta 
Kr  100,00 98 Ulla Rasmussen 98 Ulla Rasmussen 
Kr  100,00 43 Keld Høll 1 John Andersen 
Kr  100,00 46 % 52 % 
Kr  100,00 28 % 53 John Andersen 
Kr  100,00 47 Kirsten Iversen 39 Flemming Nielsen 
     
     
     
SSTTØØVVLLEENN  22       
     
Gevinst Lod Navn Lod Navn 
Kr  300,00 178 % 182 Erik Hansen 
Kr  200,00 183 % 112 % 
Kr  100,00 153 % 149 % 
Kr  100,00 144 % 167 % 
Kr  100,00 112 % 180 Anne Grethe Berdiin 
Kr  100,00 200 Jacob Iversen 157 % 
Kr  100,00 162 % 117 % 
     
Udtrukket af:  Ruben Jensen        
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 

 

FODBOLD
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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


