Vi gjorde det igen!
BYFEST 2006 August 2006
26. årg. nr. 3

FREM

Vi modtager selskaber fra 12 til 80 personer.
Ved festpyntede borde med lys og blomster.
Duge og servietter vælger i selv farverne på.
Vi tilbyder:
Udvidet morgenbord “brunch” pr. person kr. 82,00
Kolde borde fra kr. 98,00 til kr. 168,00 pr. person.
3 retters middage fra kr. 128,00 pr. person.
Kig ind og få en uforbindende snak, om jeres næste fest.
Vi har billeder af selskabborde og de forskellige retter.
Kort sagt vil i selv være gæst, så lad os overtage ansvaret i alle detaljer.

Gl. Færgevej 38, Alnor, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 12 68

www.alnorkro.dk

Benzin, benzin
og atter
billig benzin
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.

Gråsten
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FREM-EGERNSUND
NR. 3-AUGUST 2006-26. ÅRG.
BESTYRELSEN
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsen
Badminton
Gymnastik
Fodbold
Klublokale
1. Suppleant
2. suppleant
Revisor
Revisor
BADMINTON
Formand
Bestyrelsen

Thorkild Kristiansen
Teddy Petersen
Lars Andresen
Birgit Aupke
Poul Brock Larsen
Birgitte Nielsen
Mads Johannsen
Finn Dreyer
Søren B. Petersen
Hans Henrik Mau
Ib Funder-Nielsen

74449979
74442343
74485201
74442290
74440332
74449112
74440876
74440811
74441262

frem@egernsund.dk
mail@teddys-salon.dk
lapicj@stofanet.dk
frembladet@egernsund.dk
badminton@egernsund.dk
birgitteholm@nielsen.mail.dk
fodbold@egernsund.dk

Poul Brock Larsen
Rita Latter
Ann Heuschkel
Tove Petersen
Per Andersen
Sanne Christensen

74440332
74440616
74440921
20661628
74440460
74440141

badminton@egernsund.dk
latterr@ofir.dk
bjerget-3-ann@mail-kle.dk
tusnelde@gmail.com

FODBOLD
Formand + seniorform.
næstform. + sekr.
ungdomsformand
Materiale/loppemark.
Sponsorafd.
Public relation
Supp.+ forældrerepr.

Mads Horst Johannsen
Uwe Schmidt
Asmus Carstens
Hans Jørgen Nissen
Peter Sørensen
Tommy Clausen
Brian Straaberg

74449112
74440233
74442225
41315340
74442010
74441974
40736107

fodbold@egernsund.dk
uwe@post9.tele.dk
asmusfrem@stofanet.dk
psr@familie.tele.dk
tommy@egernsund.dk
fam.straaberg@get2net.dk

KLUBBLAD
Ansvarsh. redaktør
Tryk

Birgit Aupke
Ihle Grafisk Produktion

74442290

frembladet@egernsund.dk

Egernsund hallen

phems@worldonline.dk

74440017

Find os på www.egernsund.dk · Kontakt FREM på frem@egernsund.dk

NB: Kom med masser af stof, gerne med billeder, til
næste nummer af ”FREM” bladet.
Deadline for stof til næste nummer:
10. november 2006
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Aut. kloakmester
Søren Hansen ApS
Egernsund
24 43 97 62
Vi udfører:
· Kloak TV
·Jord & Beton

· Kloakering
· Belægning
· Snerydning

Se også hjemmesiden: www.soerenhansen.dk

C.J. skibs- &
bådebyggeri ApS
V/ CHRISTIAN JONSSON
HAVNEVEJ 15
6320 EGERNSUND
Tlf. 74 44 09 30
Fax 74 44 09 40

Transport
v/Horst Lorentzen
Skovgade 10 • Egernsund

Gråsten Boghandel
Ulsnæscenteret Gråsten
Telefon 74 65 44 22

Tlf. 74 44 23 10
Bil 40 14 80 97
Fax 20 68 23 11
BENT CHRISTENSEN
Tømrer- og snedkerforretning ApS

NYBYGNING
REPARATION

Planetvej 4 · 6300 Gråsten
Tlf. 73 65 15 15 · Fax 73 65 15 16
Biltlf. 21 41 57 60
E-mail: bcsnedker@christensen.mail.dk

Vognmand
Peter Christensen & Sønner Aps
Skodsbøl - Tlf. 74 44 16 57
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Vognmandsforretning

ERIK MOLDT
Skodsbøl vej 77- Broager

Tlf. 74 44 16 17

Formanden

Skal vi have gang i Egernsund?
I Frems bestyrelse har vi længe diskuteret,
hvordan vi kan bidrage til, at der kommer
yderligere gang i Egernsund. At det kan
lade sig gøre så vi nu for andet år i træk med
byfesten. Takket være en lille gruppe af
lokale ildsjæle med vores lokale frisør Teddy i spidsen lykkedes det at trodse kulden
og regnen at gøre Egernsund Byfest 2006
endnu større og endnu mere festlig end den
har været i mange år. Byfestkomitéen
demonstrerede således til fulde, at det kan
lade sig gøre at stå sammen om noget i
Egernsund og tilmed skabe noget, der ender
ud med at blive en succes for vores lille
bysamfund.
Noget tilsvarende forsøgte vi i Frems bestyrelse med iværksættelsen af bilstreamerkampagnen "Egernsund – Danmarks Teglværksby". Hensigten med den pågældende
kampagne var at få samtlige Egernsundere
med bil til at reklamere positivt for vores by
og her havde vi jo vores teglværker, som vi i
fællesskab kan være rigtig stolte af. Uden at
prale for meget, er det et område hvor
Egernsund er helt unik: Uden for konkurrence er vi "Danmarks Teglværksby nr. 1".
Kampagnen blev til fulde bakket op af
bestyrelserne i samtlige Egernsunds kulturelle foreninger og blev skudt i gang af et
længere indslag om Egernsund i TV-Syd.
Med andre ord lykkedes det på en meget
positiv måde at få Egernsund placeret på
landkortet. TV-udsendelsens billeder var
dejlige. Endnu engang blev det demonstreret, at vi i Egernsund bor i en by med et
aktivt idræts- og kulturliv omgivet af skove,
søer, Noret og den blånende Fjord.

Hvorvidt den pågældende kampagne så blev
den succes vi i Frems bestyrelse havde
håbet på, at den ville blive er en anden
historie. Målt på antallet af biler, der kørte
med streameren i bagruden, må vi nok
erkende, at der var plads til flere streamere i
Egernsund-bilernes bagruder. Men om dette
var resultatet af mange Egernsunderes
almindelige blufærdighed, eller slet og ret,
at mange bilejere i Egernsund i forbindelse
med streameruddelingen ikke havde modtaget tilbuddet om at få en streamer til at sætte i bagruden, ligger hen i det uvisse. Personligt oplevede jeg, at streamerne blev
overordentlig positivt modtaget af bilejerne
i det lille streameruddelingsdistrikt, som jeg
var blevet tildelt. Der endnu få streamere tilbage efter den fælles uddeling, så hvis du
mangler så kom forbi hos mig!
Samtidig med iværksættelsen af bilstreamerkampagnen havde vi bestyrelserne i
Egernsunds
kulturelle foreninger en drøftelse af mulighederne for etablering af et "Egernsund
Landsbylaug", hvis formål er at varetage
Egernsunds interesser over for det kommen-

Brodersens TAXI
Egernsund - kører for Dem

Tlf. 74 44 27 96
Døgnvagt
Ny 22 og 46 pers. turistbus
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REPARATION & SALG
AF RADIO,TV OG PARABOL

Gråsten Apotek
Ulsnæscentret • 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 10 20

Kontakt din lokale fagmand
· Eget værksted
· Antennearbejde udføres
· Udlejning og salg
af musikanlæg

Broager Apotek
Allégade 5 • 6310 Broager
Tlf. 74 44 11 04

TRÆKREGULATOR
FOR FASTBRÆNDSELSKEDEL

v/Henning Gefke Hansen
Skovgade 23
6320 Egernsund
Tlf. 74 44 90 30

KNALDHAMRENDE GOD BUFFET / PRIS
Dampet kold laks: anrettes på fad, garneres med hummerdressing og
pyntes med rejer, caviar og citron samt hjemmebagt flutes.

Stegbuffet: med 3 slags kød specialkrydret skinke helsteges som vildsvin, orangemarineret kalkunbryst og helstegt oksefilet med bordelaisesauce samt flødeporrekartofler.
Salatbar: med 6 slags tilbehør, 2 slags dressing og flutes.

9950
00
PR. KUVERT KUN KR. 15

PRIS FOR DET HELE KR.

Dessertbuffet: Ostelagkage med syltede kirsebær eller æbletærte
med creme fraice
Vi leverer over alt uden beregning blot de leverer
emballagen tilbage til os.
Ring nu på tlf. 74 65 92 06 først til mølle, først
malet sådan!

Kolding tlf. 75 52 65 52 - Haderslev/Vojens tlf. 74 52 80 52.
Vi leverer over alt til forsamlingshuse, festlokaler, kroer,
haller og hjemme hos dig.
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Kværsgade 9-11
6300 Gråsten
Fax 74 65 95 59
www.kvaers-kro.dk

de byråd i Ny Sønderborg storkommune.
Tanken var at landsbylavet skal være en
slags paraplyorganisation for samtlige
Egernsunds kulturelle foreninger og borgere
og have en bestyrelse bestående af "ildsjæle", der vil gøre noget for Egernsund.
Adskillige gange har vi fra Frems side henvendt os til Egernsund Bor-gerforenings
bestyrelse for at få denne til at tage initiativ
i sagen, men indtil videre forgæves. Er
spørgsmålet om etablering af et Egernsund
Landsbylaug ikke lige netop et spørgsmål
som Egernsund Borgerforenings bestyrelse
bør tage sig af?
Hvad angår spørgsmålet om medborgerhus
er vi mange Egernsundere, der glæder os til
at se, hvil-ket resultat den nedsatte "Egernsund Medborgerhus"-arbejdsgruppe i samarbejde med Broager Kommune er nået frem
til. I dagspressen har vi kunnet læse at også

ANDELSSELSKABET

Broager Kommunes løfter om etablering af
et Egernsund Medborgerhus i Den gamle
Brugsforening er blevet droppet. Hvor bliver de konkrete planer om det lovede medborgerhus af?
Afslutningsvis må vi konstatere at snart er
sommeren gået og en ny sæson står for
døren. Først i september har vi den traditionelle loppemarkedslørdag, hvor vi håber
alle Egernsundere vil møde op for at gøre
sig et rigtigt godt og billigt indkøb. Vi glæder os alle til den kommende sæson og det
såvel på fodboldbanerne som i gymnastiksalen og i badmintonhallen.
Med venlig hilsen
Thorkild Kristiansen

EGERNSUND VANDVÆRK
Hvorfor har vi "brunt vand"??

I løbet af maj og juni måned 2006 har mange forbrugere kontaktet vandværket omkring uklar og til tider helt brunt vand.
Efter en vandanalyse kunne vi konstatere, at vores jernindhold var alt for
højt. Vi har så kontaktet vores serviceleverandør til vore filtre, som kunne
konstatere at det ene filter var defekt. Det har betydet at vi i en periode har
leveret vand, med for meget jern-indhold.
Jern har desværre den uhensigtmæsighed, at den sætter sig i klumper i
vores vandrør, og kommer ud til tilfældige brugere som brunt vand. Jern er
ikke sundhedsskadeligt.
Fejlen er nu udbedret, og forholdende skulle igen være bragt i orden. Slutteligt kan oplyses at vi har et årligt serviceeftersyn af vore filtre, senest i
november 2005, så enten har vores serviceleverandør ikke gjort arbejdet
godt nok, eller også er fejlen opstået tilfældigt.
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Bygma

Hermann Johannsens eftf.

Jan Teichert ApS
Murer- og aut. Kloakmester
Mejerivej 9 . 6310 Broager
Telefon 74 44 13 48 . Mobil 51 21 42 51

Gråsten Trælasthandel
Ulsnæsvej 20-22 . 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 10 11 . Fax 74 65 10 40

Æ Træfpunkt
v/Arno Bentzen
Egernsund · Tlf. 74 44 02 98
Åbent alle dage fra 12.00 - 21.00
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Ramsherred 3 - 6310 Broager - Tlf. 74 44 12 86

Frems gamle formand er gået på pension
Med udgangen af juni måned 2006 valgte
vores klubs mangeårige formand, Ib Funder
Nielsen at gå på pension fra sit job som
betroet filialbestyrer i Sydbank. Ikke blot
husker vi i Frem Ib som en dygtig fodboldspiller og knokkelstærk centerhalf på
Egernsunds 1. hold, men også som en
Egern-sunder med hjertet på rette sted, der i
mange år og på mange poster har arbejdet
for såvel Egernsunds som Frems ve og vel.

Sundgade, vil vi med denne lille notits i
Frembladet gerne have lov til at ønske Ib
rigtig mange gode år i sin nye rolle som
statsansat pensionist. Der skal heller ikke
herske nogen tvivl om, at vi i Frem sætter
stor pris på, at Ib fortsat er såvel aktiv som
passiv medspiller i Frem. Alle vi medlemmer af Frem ønsker Ib et rigtigt langt og
godt otium med tak for mange års store indsats, som Ib har ydet for Frem.

Selv om vi på det seneste har savnet Ib i rollen som bestyrer af Sydbank-filialen på

Med venlig hilsen
Thorkild Kristiansen

En gammel Frem-er har haft 40-års jubilæum
Med disse liner vil vi i Frems bestyrelse
gerne have lov til at ønske vores gamle
"redakteur" af Frem-Bladet, Helmut Christiansen, hjertelig tillykke med 40-års jubilæet i Broager Sparekasse den 1. august
2006.

Tak for mange års indsats for Frem, Helmut.
Ikke mindst på grund af Egernsundere som
dig, har vi i dag fortsat liv i vores sportsklub. Altid har du været parat med en hjælpende hånd. Endnu engang: Tillykke med
det flotte jubilæum!
Med venlig hilsen
Thorkild Kristiansen

"Niels Hal" har rundet et skarpt hjørne
På Frems bestyrelses vegne vil jeg gerne
have lov til at ønske vores alles halbestyrer,
Niels Jørgensen, Egernsund Hallen hjertelig
tillykke med de "50", han netop har rundet
her midt i som-merferien den 22. juli 2006.
I Frem er vi meget glade for Niels og den
altid konstruktive måde og gode måde han
holder styr på os alle, børn som unge og
gamle i sit daglige arbejde som allestedsnærværende bestyrer af Hallen.

Tak for din indsats gennem mange år, Niels.
Heldigvis er du jo ikke så gammel, så vi
håber at have dig som halbestyrer mange år
endnu. Endnu engang: Hjertelig tillykke!
Med venlig hilsen
Thorkild Kristiansen
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www.estate-maeglerne.dk

MALING
køber man med fordel hos:

Andre har valgt
at være de største

..

Flugger farver
Malermester
Orla Blaske Nielsen
Sundnæs 6 C, 6300 Gråsten
Telefon 74 65 02 42

IHLE

Vi har valgt
at være de
bedste...

grafisk produktion
Storegade 23, Broager

Tlf. 74 44 11 00

Kjeld Faaborg
Sundsnæs 19, Ulsnæscentret
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 09 33
6300@estate-maeglerne.dk

Broager
Storegade 7
74 44 16 98

Sønderborg
Møllebakken 7
74 42 65 75

HALLENS
CAFETERIA
v/Karin & Niels
Åben hverdag 18.30 - 23.00

Tlf. 74 44 00 17
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Håndbold
Klar til en ny sæson
Så er HK 71 Egernsund klar til en ny sæson,
hvor den står på håndbold for børn, unge og
voksne. Træningen starten i uge 33. Ynglingedamer og oldgirls starter mandag den 14.
august. De træner frem til den 6. september
2006 om mandagen. Derefter træner de som
sædvanligt om onsdagen. Træningstiden er
den samme.
Senior damer og herrer starter træningen
tirsdag den 15. august. Børneholdene, dvs.
micropigerne, mini og småpiger starter
deres træning onsdag den 6. september.

opfordrer alle, som har lyst til at spille
håndbold til at møde op og være med. Alle
er velkomne.
Vi håber at vi i denne sæson igen kan få et
oldgirls-hold. Vi har allerede en engageret
træner og nogle friske piger, som med åbne
arme og store smil tager imod nye og gamle
spillere.
Vi håber sæsonen 2006/07 bliver en god
sæson med mange gode, sjove og spændende oplevelser og timer med håndbold.

Vi glæder os rigtigt meget til at se nye såvel
som gamle spillere friske til en ny sæson. Vi
Træningstid
Mandag Kl. 18.30-20.00
(fra 6/9 træning onsdag)
Kl. 20.00-21.30
(fra 6/9 træning onsdag)
Tirsdag Kl. 18.30-20.30
Kl. 20.30-22.00

Onsdag Kl. 16.00-17.00
Kl. 17.00-18.30

Hold
Ynglinge damer
Oldgirls

Bestyrelsen for HK 71 Egernsund
Trænere
Dennis Furtner
Karsten Kramer
Majbritt Clausen

Start
14. august
14. august

Senior damer

Maria Asmussen
Henrik Thomsen
15.august
Senior Herrer
Lisbeth Nielsen
Niels Jørgensen
Svend Aage Erichsen
15.august
Micropiger
Annegrethe Petersen 6. september
Mini- og småpiger Louise Lund
Anette Clausen
6. september

Har du spørgsmål, kan du kontakte formand Dennis Furtner på 74 44 97 20

Tøjeksperten
Jønne

SLOTSGADE 7
6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 30 31

JØNNE’s MOTTO
- at butikken altid er fyldt med
mange kvalitets varer
- at der er humør, varme, charme
og god atmosfære for kunder og
personale.
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Tennis
SAMARBEJDE MELLEM NABOKLUBBERNE

TENNIS PÅ TVÆRS –
HYGGESTÆVNE I GRÅSTEN
Der er nu afviklet to af de i alt fire hyggestævner, og vi kan konstatere at
der har været god tilslutning til de to første. I Gråsten deltog 18 og i Broager 21 spillere. Derudover var der mødt medlemmer, der tog sig af praktiske gøremål. De sørgede for velduftende og velsmagende grillpølser og
kolde drikke. Rigtig lækkert efter et par kampe.
Kampene blev arrangeret som puljeklampe, hvor man spillede med en
fremmed makker. Puljerne bestod af henholdsvis fire og fem par. Spilletiden var sat til 15
minutter - meget passende. Den korte ventetid der var mellem kampene, blev benyttet til
hyggeligt samvær og indtagelse af en pølse og en øl/vand.
Hvem deltager så i disse hyggestævner? Ja, det gør et bredt udsnit af tennisinteresserede
medlemmer fra Egernsund, Broager og Gråsten. Niveauet spænder bredt. Nogle har kun et
par års erfaring, mens andre har prøvet turneringstennis på divisionsniveau. Men på trods af
disse forskelle afvikles stævnet med intense kampe, hvor der bliver gået til sagen med iver
og høj moral. Det har i hvert fald ikke været kedeligt.
I Gråsten fik vinderne af hver pulje en flaske vin, men grundet en misforståelse blev
præmien i Broager, glæden ved at vinde.
Arrangementet varede fra kl. 18.00 til ca. 21.
Vi ses forhåbentlig også den 29. august i Egernsund. Har du lyst til tennis så kom og kig.
Det vil nok være godt hvis vi kunne starte allerede kl. 17.30. Det er jo ikke sikkert vi kan
spille til kl. 21.
Med venlig hilsen
Knud Erik Novrup
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Gymnastik
STEP/AEROBIC
På grund af barsel starter Step-Aerobic
først op igen efter nytår. Har du lyst til at
være med, kan du allerede nu tilmelde
dig på tlf. 22 77 73 74.
Har du lyst til motion og en hyggelig
aften én gang om ugen – så skynd dig
at ring.
Jeg glæder mig til at starte op igen.
Håber at se alle jer "gamle" igen, og forhåbentlig en masse nye.
Venlig hilsen
Birgitte Holm Sprogø

Tak for hjælpen
ved den årlig ringridning i Gråsten
I år var vi 29 hjælper der hjalp ved ringridning, fordelt med
9 mand fra fodbold og 20. mand fra badminton, vi har været
der over og brugt i alt 282 timer.
Nu er det spændende og se hvor stort overskudt bliver i år,
det endelig resultat for vi først en gang sidst på året.
Poul Brock Larsen
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Borgerforeningen

Sct. Hans aften
i Egernsund
Det lykkedes igen i år , foreningerne i byen
fik arrangeret en hyggelig Sct. Hans aften
på arealet ved "Grønland". Vejrguderne var
os meget nådig stemt, det var det flotteste
sommervejr man kunne tænke sig og udover bål, snobrødsbagning m.v. . kunne vi
også nyde en smuk solnedgang over vandet.
Fremmødet var i starten beskedent, men
omkring kl. 21.00 var der kommet rigtig
mange mennesker, både børn og voksne.
Ikke kun byens borgere, men også folk udefra, bl.a. nogle sejlere fra Esbjerg, som fortalte, at de lå med deres både ved Gråsten
sejlklub. De var ret betagede af de smukke
omgivelser vi kunne byde på og også af at
vores lille by kan stable et sådant arrangement på benene.
Hans Moisen havde med stor energi bygget
et flot bål af MEGET brændbart materiale,
der kom hurtigt gang i det og det afgav en
god varme, så det gjaldt om at stå i god
afstand af flammerne – dog var der ingen
tvivl om, at Egernsund Brandværn havde
fuld styr på situationen!
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Solveig og Hans Jørgen havde en god
omsætning af pølser, sodavand og øl, det
varme vejr fremmede den naturlige tørst
Båltalen blev i år holdt af en indfødt Egernsunder, Bent Gundesen, formand for Ældre
Sagens lokalkomitè på Broagerland. Det var
en flot tale, hvor Bent fik kædet tiden fra
det "gamle" Egernsund sammen med de
nye tider, der nu er på vej med bl.a. den
planlagte teglværksby samt den kommende
kommunesammenlægning , som betyder
farvel til Broager kommune som en selvstændig enhed. Talen kan læses her i bladet.
Hvor vi kan tænde Sct. Hans bål næste år,
ved vi endnu ikke, i hvert fald må vi nok
regne med, at det var sidste gang det kunne
ske ved "Grønland", hvor byggeriet af teglværksbyen snart vil blive påbegyndt.
Tak til alle der hjalp til, ikke mindst til Hans
Moisen for det store arbejde med bålet.
Tove Hagenau
Formand for Borgerforeningen

LOPPEMARKED---LOPPEMARKED---LOPPEMARKED

Husk FREM's store

Loppemarked
LØRDAG D. 9. SEPTEMBER 2006
Har du "lopper", du vil af med,
eller har lyst til at hjælpe os selve dagen,
så ring til Thorkild Kristiansen 74 44 99 79 eller
Birgit Aupke 74 44 22 90 (61 79 22 90) snarest muligt.

Lanternefest
Borgerforeningen inviterer til lanternefest

Fredag den 3. november 2006
Vi mødes på havnepladsen kl. 18.30 med vores lanterner og
går i optog gennem byen op til SFO'en på skolen, hvor der
venter et lille traktement og underholdning til børnene.
Vi håber at se rigtig mange både børn og voksne!
Venlig hilsen
Borgerforeningen

En vigtig Egernsund information

En vigtig Egernsund information

En vigtig Egernsund information

En vigtig Egernsund information
15

Byfest 2006

Vi gjorde det igen!!
Endda endnu bedre end sidst!
Så er det tid til eftertanke (Nej! Jeg skal
ikke eftertankes, hehe)Jeg ved ikke rigtig
hvordan man skal beskrive det, men at sidste år føltes stort, var der ingen tvivl om. I år
kan vel kun beskrives som "Enormthyggeligtogsjovt". (Ved ikk' lige hvor den kom
fra)Jeg synes ikke at jeg kan huske en fest
der har været bare tilnærmelsesvis lige så
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sjov, festlig og stadig hyggelig, som Oksefesten var det.Allans ankomst som "The
King" kunne ihvertfald få alle folk op på
benene. Det var en kanon oplevelse at se
folk tage hinanden under armen og synge
med på "Can't help falling in love with you"
Vi har nok på et eneste punkt fået os et stort
problem! Vi bliver nødt til at gøre det endnu bedre næste år. På den anden side

set....Hvad er problemet i det? Det gør vi da
bare.Broagers Ringriderkomité var inviteret
med til festen, og jeg tror da de hyggede sig.
Rigtig meget endda. Jeg var da også glad for
at de ville med. Jeg håber vi kan udvide
samarbejdet endnu mere i årene fremover.
Fredag aften var osse en succes igen i år.
Der var 5 hold tilmeldt Køretøjsringridning
og Albani-vænget løb af med præmien for
bedste udklædning. Sofavælgerne og Oles
Venner løb med henholdsvis 1. og 2. præmien i antal ringe.Rock Under Teltdugen Fik
teltet til at blafre (eller var det stormen?)
Ihvertfald var der rigtig gang i de 4 bands.
De leverede en god koncert med blues og
rock, så folk havde svært ved at holde fød-

derne i ro. Os oppe i baren stod da osse og
skrålede med på "Smoke on the water"
m.m.
Noget af det vi i udvalget efterfølgende har
undret os lidt over er, at der ofte bliver talt
om ”manglende sammenhold” blandt
Egernsunds borgere..
Hvem har dog spredt det grimme rygte?
Når man kan mønstre 70 frivillige hjælpere,
der leverede næsten 800 timers arbejde og
man kan samle over 420 gæster til lørdag
aften og ca 350 til koncerten fredag?
Og ca 70.000 kr. der kan gøre stor gavn i
foreningerne?
Jeg kan ikke se problemet…
Jeg vil lige slutte af med at takke alle de frivillige hjælpere for deres store indsats i de 4
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dage. Det har været hårdt , men sjovt. Især
har jeg været imponeret over den vilje der er
i Egernsund Frivillige Brandværn. De har
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taget ordet ”frivillig” seriøst. De stod
næsten i kø for at hjælpe. Det var rigtig flot,
drenge!En meget stor tak til Egernsund og

Kværs Elservice for det store arbejde i
lavede. Det virkede bare perfekt.Tak til
Egernsund VVS. I har sparet os for mange løbeture.Tak til Berit Nielsen, CargoBull Padborg, for den flotte kølevogn.Tak
til Palsgård Træ og især til Klaus Tækker,
Egernsund, for den flotte nye bar.En stor
tak til Sønderborg kommunes materielgård for lån af den flotte toiletvogn. Det
var flot af jer.
Tak til Gert Sørensen, Alnor. "The SKATMAN"Tak til Bent Gundersen, Ældresagen.Tak til Brand & Redning, Sønderborg.Tak til Merethe Roloff, Broager Hudpleje.Tak til Hansjørgen Nissen, vores "Banemand".Tak til Viggo Matthiessen, DUI. Vi
kommer med en lille "geschenk" til dig.Tak
til Asmus Carstens. Den mand er ikke til at
jage af pladsen.Tak til Karsten Jessen for
Slush-Ice maskinen.Tak til "Schöne Kim"
for de mange t-shirts til hjælperne.Tak til
Skelde og Broager frivillige Brandværn for

deres medvirken i optoget.Tak til Sønderborg Handel for lån af de flotte palmer.
Tak til Peter Veng for brædder til shots.
Tak til Ivan Kirkegaard for sømbrædder til
børneaktiviteter.Og til sidst, men ikke
mindst:Tak til Bjarne Bohsen. Dennis Furtner, Tanja Hagenau Lorentzen, Helle Andersen, Torben Eskildsen, Rita Latter og
Andreas Aupke. Man kan vist ikke finde et
bedre festudvalg end jer. Jeg glæder mig
allerede til næste år.
På foreningernes vegne
Teddy Petersen
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BC

Vognmandsforretning

Maskinfabrik ApS

Drejning • fræsning •
plan- profil og centerlessslibning
Værktøjsfremstilling

Chr. Lorentzens eftf.
v/Kurt Lorenzen

Havnevej 46 · Egernsund

Tlf. 74 44 21 81 • fax 74 44 21 99

Tlf. 74 44 06 57 • Bil 30 74 55 95

taverna

Aphrodite

græske specialiteter

• ALLE RETTER KAN BESTILLES UD AF HUSET
• HAR FESTLOKALE TIL 50 PERSONER

Netbank konto-kik
– tjek din konto, og
send gratis sms´er.
.

Marinavej 1 · Egernsund
tlf. 74 44 09 10

Filialens adresse,
by, telefonnummer
Storegade
6,postnummer
Broager,og tlf.
74 44 12 18

EGERNSUND
Havnevej 3
Egernsund

74 44 27 54

EME
MASKINFABRIK

EGERNSUND

vvs

v/Hans-Peter Matzen
Sundgade 98, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 93 17 - Biltlf. 21 70 23 17
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Hydraulik
Montage
Smedje
CNC drejning
CNC fræsning

Badminton

Badmintonsæson 2005/2007
Ungdomsafdeling:

Motionister:

U-9 (98/99) og U-11 (96/97) starter med
træning tirsdag den 15. august kl.15.00, alle
nye og gamle spiller er velkommen til at
komme til træning om tirsdagen.

Motionister der har spillet de sidste to år har
modtaget en tilmelding med de tider vi har i
hallen.
Spillere, nye samt gamle der ikke har modtaget en tilmelding, kan kontakte Poul Larsen 74 44 03 32, for at få tilsendt et tilmeldingsblanket.

U- 13 (94/95)
U- 15 (92/93)
U- 17 (90/91)
U-13, 15 & 17 møder første gang torsdag
den17. august kl. 16.00. Mød op denne dag
eller meld afbud (Poul 74 44 03 32 – 22 39
74 46) så vi kan se hvor mange spiller vi
har, og hvor mange hold vi skal tilmelde.
Fristen for tilmelding til holdkamp er først i
september.

Sæsonen starter op torsdag den 7. september
Kontingent er 800 kroner pr. bane, som vil
blive opkrævet ved udsendelse af girokortet,
med den tildelte spilletid påført. Banen må
benyttes, når kontingentet er betalt.

Senior:

Hal fordeling:

Sæson for seniorerne starter torsdag den 24.
august kl. 20.00, der er tilmeldt et serie 3
hold, men kommer der ikke nogle piger i år,
vil dette hold blive trukket tilbage. Og der
vil blive tilmeldt et herre hold ved DGI. Så
mød op denne dag eller giv besked om du
vil spille til Sanne 74 44 01 41 eller Poul 74
44 03 32.

Der har været en del møder om fordeling af
hal timerne. Idet der er andre klubber der vil
havde del i hal timerne i Egernsundhallen.
Så meld dig ind i den klub du ønsker at spille i, så vi kan se om vi har brug for de timer
der er blevet os tildelt. I starten af sæsonen
vil vi blive kontaktet af de andre klubber,
om der er timer, som ikke bliver brugt.
Så meld dig eller meddel hvornår du ønsker
at starte.
Poul Larsen
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Gågaden Sønderborg · Tlf. 74 42 41 10
Nygade 12, Gråsten · Tlf. 74 65 21 21

Teddy’s Salon
Sundgade 61
Egernsund

74 44 23 43

Auto-reparationer - Service - Opretning

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

erede
te autoris
Det enes rksted indenvæ
S.K.A.D. der kan udstede
,
for 50 km ranti fra 2-6 år
gsga
forsikrin
ader.
sk
to
au
på

Broager Karrosseri & Motorværksted ApS
Sct. Pauli . Telefon 74 44 11 21

VINDUESPOLERING
v/Viggo Johannsen
Deres lokale vinduespolerer
• Privat
• Erhverv
• Uforbindende tilbud gives

74 44 93 93 · 20 97 56 93
Reefslagervænget 2, 6320 Egernsund

Byen’s Blikkenslager
Aut. GVS Installatør
Henning W. Villesen
Nejsvej 34, Broager
Tlf. 74 44 93 40 • Biltlf. 30 74 66 79
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Fodbold

Desværre skuffende
opbakning til ringrider-hjælp
Jeg lavede ca. 800 kopier hvor jeg bad om
hjælp til ringridning og fik lavet aftaler med
tre bladbude om at tage dem med ud til alle
husstande i Egernsund. Kopierne kom alle
ud og jeg var spændt hvordan det ville går.
MEN det kunne ikke var blevet ringere! Til
Broager pølsesalg var vi ikke mange. Solvej
og Hans Jørgen var der næsten hele tiden,
jeg var på vagt fredag aften fra kl. 22.00 og
var færdig kl.03.00.
Og så kom der pludselig et afbud lørdag
aften, så det blev igen fra kl. 22.00 til ca.
03.00. Heldigvis var der meget at bestille,
for ellers havde det nok knebet med at holder sig vågen.

Men til jer der kom skal der lyde en stor tak,
Solvej og Hans Jørgen tak.
Sønderborg ringridning
For to år siden var vi så stolte da vi kom
med, men i år endte det med at vi var tre
mand, og så skulle jeg finde nogle andre
byer der ville hjælpe. Jeg synes det synd for
FREM og de tre der var der ude og tjente en
god skilling til kubben. Det er nok sidste år.
Gråsten ringridning
Der er mange der skal have ros for de mange
timer.Badminton og fodbold fik lavet et godt
stykke arbejde, så det bliver spændende at se
hvor mange penge det giver.
Hilsen Asmus

Fodbold - Telegram
Godt fodboldforår

Mikroputter 7-8 år

Det blev et godt forår for fodbold i FREM
og det skyldes at mange spillere har været
flinke til at hjælpe ved at spille for mere
end et hold , men det har været hårdt for
mange. Nu må vi se om det også kan lykkes til efteråret , for der er der jo mange
der skal på efterskole, og badminton starter også. Så der bliver meget at se til.

Vi har et rigitig godt hold som gerne vil
træne og spille kamp. De er gode talenter
og har det godt sammen med deres trænere.

Poder 4-6 år
Det har bare været godt med det nye spil
tremands med små mål. Alle er meget
med i spillet og har det det godt.

Miniputter 9-10 år
Dette hold har så mange talenter, de spiller alle rigtig god underholdene fodbold
og blev nr 2( kun 1 point fra nr . 1) ,og de
har også vundet nogle gode stævner m. m.
Men i efteråret bliver det spændende fordi
det en meget god pulje med kun gode
hold. Så held og lykke til spillere, trænere
og forældrene.
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EGERNSUND & KVÆRS
EL-SERVICE
El-installatør H. J. Paulsen
• Hårde hvidevarer
• Alt i belysning
• EDB installation

Egernsund
74 44 27 92

Nyvej 5 · Egernsund

Broager
74 44 11 83

Telefon 74 44 25 80
Telefon 74 65 93 11
Netbank

www.danskebank.dk
Tænk på penge
når det passer dig...

I VA N K I R K E G A A R D

APS

TØMRER- & SNEDKERFORRETNING
værksted Brovej 44 · Egernsund

TLF. 74 44 05 37 - BIL: 40 33 05 37
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Rathjes
Bageri

Lilleputter 9- 10 år

Forsinket fodboldkontingent

Ja vi kan kun være godt tilfreds: vi har
ikke tabt en eneste kamp.Vi fik en flot
første plads. Det bliver også svært for os i
efteråret ,men jeg er sikker på at alle er
klar til det.Kommer vi godt igang så skal
de andre være meget gode for at slår os ,
og det skal vi regne med også skal vi bare
komme igen.

Vi har ikke nået at sende girokort for fodbold ud, men de kommer inden længe
(gælder for ungdom og senior)

Drenge 13- 14 år

Indefodbold

Holdet kom med i kategorien Drenge 1
med mange gode hold, men vi klarede den
flot og det blev til en femteplads, og vi er
kommet i en god pulje. Hvis nu det bliver
lidt mere opbakning til de nye trænere
Sara og Kim (lidt mere ro når trænere
snakke m. m.) skal det nok blive godt.

Det bliver igen som sidste år at fodboldtræningen bliver om mandagen. Tiderne
følger i næste klubblad.

Junior 15- 16 -17 år
Det har været svært for Esben, mange af
spillerne skulle spille både drenge -senior
og junior , men det har bare gået godt og
spillerne har nydt det, nu skal vi se hvor
mange der kommer hjem fra efterskole
eller skal på efterskole.

Stadion skilte
Tak til alle der har sat deres skilt op på stadion, vi sender en giro efter ferien.
Der er stadigvæk plads til dig.

Tak for et godt forår til spillere - trænere -ledere - sponsorer - forældre
Vil du vide mere om FREM fodbold så
kontakt
74442225 Asmus Carstens

Ungdomstræning
Vi starter træningen som følgende:
miniputter: torsdag d. 10. august, 16.15
junior: mandag d. 31. juli, kl.19.00

Vi håber alle er friske til at komme igang
igen.
Er du hjemme så mød op; ellers mød op
når du er hjemme igen.
Vil du har yderlige oplysninger så kontakt
74442225 Asmus.

drenge: mandag d. 31. juli, kl.18.00
lilleputter: tirsdag d.1. august, kl.17.30

Vi glæder os til at se dig
frem fodbold

miniputter (9 og 10 år) må gerne træne
med lilleputter om tirsdagen
De små spillere for besked ved deres
trænere.
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Seniorfodbold
Vores førstehold lagde lidt sløjt ud i starten af sæsonen, men henover foråret er
der for alvor kommet ”damp under kedlerne”, og point-høsten har været ganske
fornuftig, faktisk vil jeg mene, at der er
blevet sat flere point på kontoen end forventet. For 2. holdets vedkomne har der
ikke været det store udbytte, langt de fleste kampe er blevet tabt, men spillet er
blevet væsentligt forbedret i forhold til
sidste sæson, og der skal nok komme flere point ind i løbet af efteråret.

er ikke fundet en vinder i skrivende stund,
men så vidt jeg er orienteret så ligger P.V.
godt til… Ellers er vi nogle stykker i fodboldklubben, der har været rundt til diverse ringridninger og hjulpet til, for at skaffe penge til klubben. Det har været svært
at skaffe hjælpere, men dem vi trods alt
har fået hjælp af har knoklet for klubben,
og der skal lyde en stor tak herfra.

Siden sidst, har vi i sommer-”pausen”
spillet vores sædvanlige whisky-turnering
som løber over 4 uger i juli og august. Der

Med mange hilsner
Mads H. Johannsen
Fodboldformand

Ellers vil jeg se frem mod efterårssæsonen.

OLDBOYS' forårs sæson
Undertegnede og Flemming Latter overtog fra denne sæson oldboys holdet i
Egernsund. Nu kender vi jo dem allesammen og vidste da godt at vi havde et rigtigt godt hold. Taktiken snakker vi ikke så
meget om da folk i den alder og som har
spillet så mange kampe ved godt at skyder vi bare et mål mere end de andre, så
har vi vundet. Og det gjorde vi så i de fleste kampe, vi spillede 9 kampe her i
foråret og vandt 8 og desværre spillede de
1 kamp uafgjort da jeg var på forretningsrejse. Men det har vi jo en løsning på da
vi nemlig har en bødekasse som regulerer
for denne slags ting, så alle mand måtte af
med en 10´er ekstra til bødekassen. Vores
målscore for disse 9 kampe blev på 38 - 8
så det er da meget flot og vi endte på en
første plads i vores pulje hvilket vil sige
vi rykkede op i A-rækken til efteråret. Da
er vi kommet i pulje med "Als-siden" dvs.
CB Sønderborg,
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Dybbøl, SUB Sønderborg, Sønderborg
Fremad og Egen, så må vi jo se om vi kan
stå distancen. Vi er ca. 24 - 26 spillere så
det er jo nogle som må springe over en
gang imellem, men det løser sig rimelig
fornuftigt via afbud og skader.
Vil og lige benytte lejligheden til at takke
Ulla og Jørgen Peter for trøjevask og selvfølgelig for den "fusel" som var lagt i
tasken til den sidste hjemmekamp vi havde i foråret. Tusind tak det smagte meget
godt.
Vi kan kun sige at vi glæder os meget til
efterårs sæsonen, som nok ikke vil gå så
let, men vi skal nok klare os.
Sportslig hilsen fra
Flemming Latter, holdleder
Peter Skriver, Coach

Serie 4
Nu starter efterårssæsonen efter en
Super god forårssæson
Vi starter.
Tirsdag 15. august
kl.19.00 på hjembane mod Gråsten
Lørdag 2. september
kl.15.30 på hjembane mod Nord/als
Lørdag 16. september
kl.15.30 på hjembane mod Lundtoft
Lørdag 30. september
kl.15.30 på hjembane mod Sønderborg
Fremad
Vi vil gerne takke sponsorer til Kampprogram, Kampbolde, Fighter bluser og
Spilledragter for jeres støtte:
Tupperware v/ Majbrit Clausen. Studie
66,Gråsten. Rathjes Bageri Egernsund.
Egernsund & Kværs El-Service. Egernsund Tømrerforretning v/ Peter Veng
Kiropraktorerne, Kongevej Sønderborg.

B/C Maskinfabrik ApS V/ Rolf og Horst
Clausen. Salon Dorte, Broager. Massør
Zoneterapeut v/ Mogens Mau. Intersport
Gråsten. Palle’s Bageri Broager. Broager
Sparekasse.
Alle vores trofaste tilskuer skal også
have tak for jeres støtte.
Håber vi ses igen når efterårssæsonen
starter
HUSK der er FRI entre
Husk hvis kamp tidspunkterne ændres
kan det ses på Egernsund hjemmeside:
www.egernsund.dk
En tak til Leif Møller Jensen som laver
Hjemmesiden
Holdleder Tommy Clausen

Sæt kryds i kalenderen!

Hjemmekampe i Serie 4
Serie 4 I Egernsund

Tirsdag 15. august kl.19.00 mod Gråsten
Lørdag 2. september kl.15.30 mod Nord/als
Lørdag 16. september kl.15.30 mod Lundtoft
Lørdag 30. september kl.15.30 mod Sønderborg Fremad
Med venlig Hilsen
Tommy Clausen
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