Cykelringridningen
startede i regnvejr
med en veloplagt
Helle
November 2004
24. årg. nr. 4

FREM

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. 4-NOVEMBER 2004-24. ÅRG.
BESTYRELSEN
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsen
Badminton
Gymnastik
Fodbold

Thorkild Kristiansen
Teddy Petersen
Tove Hansen
Henning Jürgensen
Poul Brock Larsen
Ledig
Leif L. Jensen

74449979
74442343
74442675
74442910
74440332

e-mail: malthe@dadlnet.dk
e-mail: mail@teddys-salon.dk

74442075

e-mail: lljensen@jensen.mail.dk

1. suppleant
2. suppleant

Tommy Clausen
Søren B. Petersen

74441974
74441262

Revisor
Revisor

Hans Henrik Mau
Ib Funder-Nielsen

BADMINTON
Formand

FODBOLD
Formand
Næstformand
Seniorformand
Ungdomsformand
Old-boys formand
Materialer
Suppleant

Poul Brock Larsen
Sanne Christensen
Bent Nicolaisen
Rita Latter
Lotte Petersen
Ann Heuschkel

74440332
74440141
74449350
74440616
74442994
74440921

Leif L. Jensen
Uwe Schmidt
Asmus Carstens
Flemming Lund
Flemming Latter
Hans Jørgen Nissen
Bent Frost

74442075
74440233
74442225
74441456
74440616
74449585
74442977

KLUBBLAD
Ansvarshavende
redaktør
Helmut Christiansen
74 44 21 64
Tryk
Ihle grafisk produktion, Broager
Egernsund Hallen
74 44 00 17

e-mail: fam.larsen@ny-post.dk

e-mail: fam.larsen@ny-post.dk

e-mail: laterr@ofir.dk

e-mail: lljensen@jensen.mail.dk
e-mail: uwe@post9.tele.dk
e-mail: asmusfrem@mail.dk
e-mail: laterr@ofir.dk

E-mail: FREM@Egernsund.dk

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 som
udkommer næste gang i februar 2005
Deadline for stof til næste nummer:
januar 2005
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C.J. skibs- &
bådebyggeri ApS

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

V/ CHRISTIAN JONSSON
HAVNEVEJ 15
6320 EGERNSUND
Tlf. 74 44 09 30
Fax 74 44 09 40

Transport
v/Horst Lorentzen
Skovgade 10 • Egernsund

Tlf. 74 44 23 10
Bil 40 14 80 97
Fax 20 68 23 11

Gråsten Boghandel
Ulsnæscenteret Gråsten
Telefon 74 65 44 22

NYBYGNING
OMBYGNING
REPARATIONER
FLISEARBEJDE

BYGMESTER

Svend Aage Hansen
Egeskovvej 3 · 6310 Broager

74 44 24 61
BILTLF. 40 17 34 61

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
Sammenhold og samarbejde er nøglen
til fremtiden i Egernsund!
Som det er
fremgået af de
sidste numre af
FREM-klubbladet, har vi i
FREMs bestyrelse længe
drøftet, hvad vi
kan gøre for at
styrke
sammenholdet og
fællesskabet i
Egernsund by. Indtil videre har disse drøftelser betydet, at vi i år valgte at afholde
årets Idrætsuge i samarbejde med Egernsund bys øvrige kulturelle foreninger. Det
viste sig at være en rigtig god idé. Til
næste år vil vi i FREM forsøge at komme
endnu længere af denne samarbejdets vej.
Og brug for samarbejde bliver der. Som
det er beskrevet andet steds i bladet, vil
Egernsund om godt et år være en del af
Sønderborg-områdets
storkommune.
Afstanden til vore politikere vil således
blive endnu længere med de konsekvenser,
som dette vil få, hvis vi ikke forstår at stå
sammen om vore fælles værdier og det
fællesskab, vi har i vores by.
I denne sammenhæng er fællesskab en
styrke. Erfaringen viser nemlig, at hvis
såvel vi Egernsundere som vore lokale
kulturelle foreninger står sammen omkring
vores by, vil vi have langt bedre muligheder for at sikre Egernsund en plads på
landkortet og blive tilgodeset af de lokalpolitikere, der kommer til at "regere" os i
den fremtidige storkommune.

Set i relation til fremtiden er det utroligt
vigtigt, at alle vi kulturelle foreninger i
Egernsund dvs. Egernsund Frivillige
Brandværn, Egernsund Husmoderforening, Egernsund Pensionistforening,
Ældresagen, Håndboldklubben af 1971,
DUI Leg og Virke, Åben Skole, Egernsund
Tennisklub, Egernsund Borgerforening og
FREM Egernsund står sammen og hjælper
hinanden til "at vi i Egernsund kommer på
forkant med udviklingen". Som Egernsundere har vi alle et ansvar for, at vi også i
fremtiden gør vort til at sikre, at Egernsund er et godt sted for vore børn og unge
at vokse op og et godt sted at bo.
Med nærværende oplæg vil jeg på den
baggrund opfordre alle Egernsunds kulturelle foreninger og klubber til, at vi starter
en eller anden form for samarbejde frem
mod det nye kommunale landskab, hvor
vores orientering mod og afhængighed af
Broager by bliver langt mindre, og vores
fokus i langt højere grad bliver rettet mod
Sønderborg som center for vores storkommune.
Lad os stå sammen og påbegynde konstruktive diskussioner med hinanden om,
hvordan vi kommer videre, og hvordan vi
bedst muligt kan hjælpe og støtte hinanden
på tværs af, hvor vi bor i Egernsund og på
tværs af aldersgrupper, fritidsinteresser og
foreningsmæssige tilknytningsforhold. Der
bliver der behov for i årene, der kommer.
Thorkild Kristiansen
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ANDELSSELSKABET

EGERNSUND VANDVÆRK

I henhold til bekendtgørelse nr. 871 af 21.9.2001 skal vandværker mindst
én gang årligt offentligt oplyse om følgende:
Værkets navn, adresse m.v.:
Egernsund Vandværk, v/Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund,
74 44 08 86
Generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet:
Vandet må anses for absolut tilfredsstillende kvalitet. Der er p.t. ingen
væsentlige overskridelser af de vedtagne grænseværdier.
Følgende detaljer kan oplyses (i parentes angives max.værdi)
Jern = 0,22 mg/l (0,2)
Mangan < 0,005 mg/l (0,05)
Coliforme bakterier < 1 (i.m.)
Nitrat = 1,5 mg/l (50)
Nitrit = 0,013 mg/l (0,1)
Flourid = 0,23 mg/l (1,5)
Ammonium = 0,15 mg/l (0,5)
Hårdhed = 16 dh (i.m.)
Clorid = 52 mg/l (250)
NVOC 1,3 mg/l (4)

NB: Husk sidste frist for betaling af din vandopkrævning er nu 10.11.2004.
Såfremt du ønsker flere oplysninger, kan du altid kigge nærmere på
www.egernsundvand.dk

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

Cykelringridning 2004

Våde, men glade cykelringridere startede fra
havnepladsen med Broager Brandværn i spidsen.
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Sparekassen Gråsten
- fordi vi kender dig!
Ulsnæscentret · 6300 Gråsten · Tlf.: 74 44 26 08
www.broagersparekasse.dk

Hermann Johannsens eftf.

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

Borggade 2, Gråsten, tlf. 74 65 29 85

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

Badminton
Ungdomsafdeling:
Sæsonen startede midt i august med træning, desværre uden træner til de store årgange.
U-11 er der ca. 12-14 drenge der træner, de bliver trænet af Jesper Hansen &
Lars Larsen.
U-13 er der ca. 8 drenge og 4 piger der træne, de trænes også af Jesper og Lars.
U-15 er der 8-10 drenge der fortiden trænes af en fra bestyrelsen, vi håber vi
finder en træner til dem.
U-17 er der 3-4 piger der træne sammen med u-15
Træningen er hver tirsdage & torsdage.
Vi har tilmeldt et hold i U-11, to hold u-13 og et hold u-15 under DGI, jeg håber at
mange forældre vil finde vejen forbi hallen til at støtte spillerne ved hjemmekampene.
Stævne er allerede godt i gang
Diplomstævne i Ulkebøl og START-UP-CUP i Starup fik spilerne 2. første, 3 anden &
en tredje plads , det er en flot start på sæsonen. I skrivende stund har vi 7. spiller og 2.
træner til Landsbadmintonstævne i Vejen/Fredericia og senere skal vi har 10. mand til
Rødekro, 6. mand Sydals, 3. mand i Christiansfeld og ca. 20. mand til Grænsecup i
Bov.
Poul Brock Larsen

Motionsbadminton:
Motionsbadminton startede først i september, alle baner er næsten optaget, vi et par
baner fri om fredage fra kl. 1700-1800 & 2100-2145 hvis man har lyst til at spille på
nogle af tiderne kan kontakte Ib Funder på Sydbank Egernsund, samtidig vil jeg takke
Ib og Viggo for igen, ar har tilfredsstillet de fleste spille.
Husk Julestævne sidst i november.
Poul Brock Larsen

Klubdragter:
Har du en af badmintons klubdragter liggende der hjemme, og ikke har lyst/tid til at
spille i år vil vi gerne har den retur, den kan afleveres i hallen, ved træning tirsdage
eller torsdage eller til en af bestyrelsen.
Bestyrelsen

Efterlysning:
Ungdomsafdeling søger en træne til vores U-15/17 spiller, det er i gennemsnit 10 m/k
spiller til træning hver gang, hvis du vil hjælpe os med problemet så kontakt
Poul Brock Larsen 74 44 03 32.
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www.estate-maeglerne.dk

Hurtigt fra
start og sikkert
i mål, når du
skal handle
bolig...
Kjeld Faaborg
Statsaut. ejendomsmægler MDE
Sundsnæs 19, Ulsnæscentret • 6300 Gråsten

Tlf. 74 65 09 33
Autoriseret Nykredit Partner

IHLE

grafisk produktion
Storegade 23, Broager

Tlf. 74 44 11 00

MALING
køber man med fordel hos:

..

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

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
Velkommen til en ny håndboldsæson!
Startskuddet har lydt, så nu er der
igen fuld knald på i Egernsund Hallen.
HK71 Egernsund har til denne sæson 7
hold tilmeldt til turneringer. "Desværre"
er de flest af vores aktive håndboldspillere voksne. Dermed mener jeg, at det er
trist, at så få børn har lyst til at spille
håndbold i Egernsund. Det har i år kun
været muligt, at skrabe ca. 12 piger sammen til et blandet micro- og minipigehold. Det betyder, at de helt små piger
spiller mod modstandere som kan være
op til 3 år ældre end de selv er!! De tager
det dog med oprejst pande, og de skal
nok blive til noget med tiden. Niels har
startet et drengehold, og håber på at få et
hold i 5-mandsrækken. Der er lidt stor
aldersspredning på drengene – men lad
os se hvad det kan blive til.
Til gengæld har vi en relativt stor seniorafdeling med hele 2 damehold, 1 herrehold og et old girls hold. Der har været
ekstraordinær stor søgning til vores serie
3 damehold, og det er alle tiders. Vi har
været så heldige, at engagere en ny
træner – Kim Christensen – og det er
altid dejligt med ny inspiration udefra.
Freddy, Anja og Kim samarbejder om
træningen af alle seniordamer hver tirsdag. Freddy M. Sørensen er ansvarlig
træner for Serie 1 damer, og det er noget
af en udfordring.

JHF har valgt at lave ny opdeling af rækker, så holdet skal i denne sæson forsøge
at holde næsen oven vande i kamp med
flere nedrykkere fra jyllandsserien og
toppen af sidste sæsons serie 1 hold. Det
bliver svært, men der er god moral på
holdet så vi håber det lykkes. Det er endnu ikke blevet til point, men det kommer.
Senior herre serie 4 har lagt godt fra land,
og med Henrik ved roret ser det ud til, at
der er god struktur på træningen – de får i
hvert fald lov til at bestille noget!! Herrerne har vundet deres første 2 kampe i
fin stil, så det lover godt.
I ungdomsrækkerne kan vi præstere et
juniordamehold som styres af Dorte og
Betina, og et ynglinge damehold med
Karsten Kramer som træner. Pigerne har
ikke haft den bedste start på sæsonen,
men der er god tid til at få rettet op på
det.
Old Girls træner som sædvanlig om onsdagen, og igen i år er det Allan Niebuhr
som er kaptajn. Damerne har spillet lidt
svingende her i starten, men er dog stadig
med i pokalturneringen efter en sejr på
hjemmebane for nylig. Der er en god
stemning på holdet, og der har igen i år
været tilgang af spillere – dejligt.

HUSK AT SE EFTER VORES KAMPOPSLAG HOS
BYENS HANDLENDE – SÅ VED DU HVORNÅR DU
SKAL I EGERNSUND HALLEN!!!
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Julekalender 2004
I lighed med tidligere år, sælger " Frem" og "HK 71" julekalendere i
november måned.
Skulle det ske, at du ikke er hjemme, har du mulighed for at købe en
kalender i Daglibrugsen og Sydbank.
Tag vel imod vore sælgere og støt foreningerne ved at købe en kalender.
Vi siger tak til vores sponsorer for gavekortene.
Gavekortene til Strandkroen i Vemmingbund, kan afhentes på Sydbank,
da kroen holder lukket i december og januar måned.
De udtrukne gevinstnumre i december er :
Dato
kr. 100,00
kr. 50,00 Gevinst afhentes hos :
1.
16
403
Strandkroen
2.
590
220
Egernsund & Kværs El-service
3.
444
555
Egernsund Hallen
4.
89
188
Teddys Salon
5.
134
456
Sydbank
6.
17
319
Rathjes Bageri
7.
403
209
Daglibrugsen
8.
139
371
Klippestuen
9.
68
53
Verner Bentzen
10.
112
438
Egernsund Tømrerforretning
11.
140
332
Intersport
12.
314
215
Broager Sparekasse
13.
478
185
Strandkroen
14
245
117
Egernsund & Kværs El-service
15.
290
446
Egernsund Hallen
16.
3
599
Teddys Salon
17.
99
48
Sydbank
18.
165
77
Rathjes Bageri
19.
487
308
Daglibrugsen
20.
555
391
Klippestuen
21.
102
43
Verner Bentzen
22.
422
19
Egernsund Tømrerforretning
23.
349
162
Intersport
24.
124
521
Broager Sparekasse

TAK FOR STØTTEN
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Tennis
Boldmaskinen der drillede
Ved idrætsugen i august havde tennisklubben en stand, hvor vi bland andet viste lidt
om klubben. Derudover havde vi medbragt vores boldmaskine til en lille aktivitet.
Aktiviteten gik ud på, at man skulle fange så mange bolde som muligt ud at 15, som
maskinen skød ud. Boldene skulle fanges med er tennisketsjer, hvor der var påsat et
net. Det var nu ikke helt så let som man skulle tro. Maskinen drillede nemlig. Den
bestemte selv, hvor den ville sende boldene hen. Det ene øjeblik kom bolden til venstre, så til højre og måske til højre igen. Det var ikke til at finde ud af.
Det var lige noget for mange af de 7 – 15-årige der var mødt op på pladsen. Ja, selv
nogle af de voksne kunne ikke holde sig fra at forsøge sig. Det betød at der hele tiden,
i de par timer aktiviteten varede, var en kø på 4 – 5 meter.
De der præsterede at fange 12 bolde fik en nøglering med tennisklubbens logo, men
vi kom desværre kun af med nogle få stykker. De øvrige deltagere fik et stykke
lakrids i trøstepræmie.
Flere forsøgte sig endda flere gange.
Arrangører og besøgende havde med andre ord et par hyggelige timer.

Klubmesterskab
I tennisklubben er der tradition for, at der i august og første halvdel af september
afvikles klubmesterskab. Dette er ikke fraveget i år, og der er spillet rigtig mange
kampe i de forskellige rækker. Deltagerne nyder denne turnering, fordi de får spillet
en masse tennis på et tidspunkt, hvor sæsonen så småt er ved at gå på hæld.
På gensyn næste år og tak for denne sæson
Klubmestre i de forskellige rækker blev.
Herredouble 1:
Mogens Mau og Peter Skriver
Herredouble 2 og 3 Søren B. Pedersen og Robert Hansen
Damedouble:
Ulla Novrup og Jonna Petersen
Mix-double 1:
Ann Heuschkel og Hellmut Lassen
Mix-double 2:
Gisela Mau og Knud Erik Novrup
Damesingle:
Ulla Novrup
Herresingle 1 og 2: Mogens Mau
Herresingle 3:
Viggo Andersen
På klubbens vegne
Knud Erik Novrup
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En vigtig Egernsund information

EGERNSUND
BORGERFORENING
Juletræsfesten i samarbejde med alle
byens foreninger lørdag d. 18.12.04
– se annonce på næste side.
Generalforsamling afholdes på
Egernsund Gl. skole i FREMS lokaler
tirsdag d. 22.02.2005 –
Dagsorden ifølge vedtægterne
Åben skole den 27.01.2005 hvor vi vil
sørge for at det bliver en festlig og sjov
aften – HUSK at købe spisebilletter
senest mandag d. 24.01.2005.
NB: Lanternefesten d. 29.10.2004
– blev en rigtig god dag.
En vigtig Egernsund information
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En vigtig Egernsund information

En vigtig Egernsund information

Beder jer sætte X i kalenderen til
følgende arrangementer:

En vigtig Egernsund information
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FOR BYENS BØRN
DEN 18. DECEMBER KL. 14.00!

Billetter til godteposer købes á 20 kr.
i byens butikker fra d. 02. 12. 04:
Sydbank
Bager Rathje
Dagli’Brugsen Egernsund
Vi opfordrer alle byens børn til at møde frem med
nissehuen i Egernsund Hallen kl. 14.00
Mød og kom i julestemning sammen med Julemanden
Musik og underholdning
Lucia optog

En vigtig Egernsund information

En vigtig Egernsund information

Juletræsfest

Glædelig jul og vel mødt ønsker:
Egernsund Borgerforening
Handel og Håndværk - Egernsund Tennisklub
Socialdemokratisk Forening - HK 71
Egernsund Pensionistforening - Frem Egernsund
Sidste frist for billetter er onsdag den 15. dec. 2004.

En vigtig Egernsund information
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GENERALFORSAMLING
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Hermed indkaldes alle medlemmer til

GENERALFORSAMLING
Tirsdag, den 24. januar 2005 i de nye klublokaler
på „Den gamle skole“.
Kl. 19.00 starter udvalgsmøderne for

BADMINTON
FODBOLD
Udvalgsmøderne afholdes hver for sig, og efterfølgende, Kl.
20.00 afholdes FREM’s

ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING
Dagsorden jfr. vedtægterne.
1. Valg af dirigent/ordstyrer
2. FREM's beretning v/Formanden
3. Udvalgenes beretninger:
Badminton
Fodbold
4. Fremlæggelse af årsregnskabet.
5. Valg til bestyrelsen - på valg er:
Thorkild Kristiansen Best. Formand
Teddy Petersen
Sekretær

modtager genvalg
modtager genvalg

6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen)
7. Fastsættelse af kontingenter for året 2005.
8. Eventuelt.
Bestyrelsen

Fodbold
FREM Egernsund – En fodboldklub for alle!
I sidste klubblad skrev jeg følgende:
"I klubben har vi ofte diskussioner på,
om trænerne skal fokusere på resultater
frem for at alle kan får lov til at spille.
Her skal der ikke være nogen tvivl, for
FREM Egernsund er en fodboldklub for
alle, hvilket betyder at alle der betaler
kontingent i FREM Egernsund skal have
adgang til at spille fodboldkampe".
Dette understreger, at klubben vil prioritere det sociale medlemskab højere end
resultater ved mesterskaber og lignende.
Desværre har dette aspekt efterfølgende
kostet os en del af vore pigespillere, som

har valgt at søge større udfordringer i
Broager U.I. Det har vi selvfølgelig
været kede af, men fra FREM’s side
ønsker vi disse spillere held og lykke, og
skulle de nogensinde fortryde, er de selvfølgelig velkomne tilbage i FREM.
Men på trods af disse kendsgerninger,
må vi ikke glemme at FREM Egernsund
er en lille fodboldklub, hvor vi er nødt til
at tilgodese bredden. Det bærende element i klubben skal derfor være det sociale element, og er vi gode til det, vil
resultaterne helt automatisk også komme.
Leif Lyder Jensen

Seniorfodbold
– Holdsamarbejdet med Broager stopper!
I løbet af den sidste år har holdsamarbejdet med Broager jævnligt været diskuteret i bestyrelsen. Det har skyldtes mange
forskellige input, hvor nogle har været
mere konstruktive end andre.
Men faktum er, at FREM Egernsund har
meddelt Broager U.I., at vi ikke ønsker at
forny holdsamarbejdet til også at gælde
for næste sæson.
Det betyder at FREM Egernsund fra
næste sæson igen har sit eget seniorhold i
serie 5, idet vi overtager holdsamarbejdets andethold, og at der igen fra næste
sæson spilles seniorfodbold på
Egernsund Stadion hver anden weekend.
Træneren for dette hold bliver en af vore
egne, nemlig Mogens Mau, hvilket vi i
klubben er meget glade for.
Formålet med seniorfodbolden i FREM

Egernsund ændrer sig hermed, idet det
bliver Mogens’s opgave at træne fodbold,
og sammen med alle os andre i klubben,
at sikre et socialt fællesskab med resten
af klubben.
Dette er meget vigtigt, idet vi i perioden
med holdsamarbejdet har fungeret som 2
klubber – 1 som af og til spillede i
Broager og en anden som altid spillede i
Egernsund. Fremover er der kun 1 klub,
og denne klub spiller alle sine hjemmekampe i Egernsund.
Vi håber derfor, at rigtigt mange af de
nuværende seniorspillere i BUI/FREM
vil vælge at spille i FREM i det nye år.
Det er aftalt med BUI at spillerne kan
vælge frit frem til 1. April 2005.
Leif Lyder Jensen
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Fodbold

Fodboldgolf
Under Idrætsugen i midten af August
afholdte fodboldafdelingen en fodboldgolfturnering, hvor alle deltagere gratis
kunne afprøve sine tekniske færdigheder
med en bold på en lidt utraditionel måde.

Fodboldafdelingen havde sat 3 gavekort
på højkant til de 3 deltagere som kunne
gennemføre banen med mindst berøringer af bolden.

På billedet ses FREM’s formand Thorkild Kristiansen sammen med vinderen Troels
Lyder Jensen (i midten), nummer 2 blev Nicolaj Christensen (til venstre) og i kategorien under 10 år vandt Jonas Jessen (til højre).

Julestævnet
Igen i år holder FREM sit Julestævne 2.
Juledag, (tilmelding: se andetsteds i dette
blad) hvor vi i år laver en yderligere
opdeling af familierækken. Det betyder
at der i år vil blive to familierækker:
• 100% Familiehold bestående af Far,
Mor og 2 børn – altså kun den nære
familie
• Familiehold som også indeholder fætre
og kusiner og andre familiemedlemmer
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Dette skulle gerne give mulighed for at
langt flere familier med børn i klubben,
kan tilmelde sig som 100% familiehold,
også selvom de ikke er aktive fodboldspillere. Så nu kan alle være med!
Vi ses i Egernsund Hallen på 2. juledag.
Leif Lyder Jensen

Fodbold

2. juledagsstævne
søndag den 26. december (2. juledag)
Nu er det snart jul og det betyder at så skal vil til indendørs fodbold i hallen.2. juledag.
Husk – det er dagen hvor alle mødes for at spille bold og få en god snak og en masse
sjov med alle dem vi kender.
Vi har mange forskellige rækker – så vil du spille bold så har også en række for dig.
I år har vi lavet om på familierække idet vi har lavet en ny række for MOR - FAR og
BØRN.
Men se nu at få dig tilmeldt ved Niels i hallen eller Asmus.
Vi glæder os til at se dig!
A-rækken:

Her kan alle spille med, bare lav et hold, dog højst 6 spillere.

B-rækken:

Her må max. være 2 aktive fodboldspillere over 14 år.

Familierækken: Her må kun være 1 aktiv fodboldspiller over 14 år, der skal være 1
barn og 1 dame på holdet. Spillerne i denne række skal være i familie med hinanden.
NY RÆKKE:

Far, mor og børn

Amatørrækken: Her kan alle drenge og herrer som ikke har spillet turneringsfodbold de sidste 2 år, samt alle piger/damer deltage.
Dame/pigespillere medregnes ikke som turnerings/aktive spillere.
Deltagergebyr:

200,- kr. betales ved stævnet inden første kamp..

Tilmelding:

Inden tirsdag d. 16. december 2003.

✂

VI VIL DELTAGE

i__________________________________________________ rækken
Holdets navn:_____________________________________________
Spilleplan sendes til:________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Kuponen sendes til: Niels Jørgensen, Teglparken 38 , 6320 Egernsund eller afleveres
i Egernsund-Hallen eller du kan ringe på 74 44 00 17 mellem kl. 19.00 og 22.00
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Fodbold

Indendørs fodbold –
Egernsund Hallen 2004 – 2005
Træningen starter – mandag, den 18. oktober
Micro – årg. 96-97
Træner: Jimmy Thomsen – Nikolai Christensen – Emil Andersen
Tid: kl. 15.00 – 15.45
Minput-Lilleput piger
Træner: Birgit Aupke – Asmus Carstens
Tid: kl. 15.45 – 16.45
Poder
Træner: Lotte Christensen – Gert Schumann
Tid: 16.45 – 17.30
Miniput drenge – 8 – 10 år
Træner: Asmus Carstens
Tid: kl. 18.30 – 19.45
Drenge – 12 – 14 år
Træner: Hans Jørgen Nissen
Tid: 19.45 – 20.45
Junior /Ynglinge – 14-16 pg 16- 18 år
Træner: Jimmy Thomsen
Tid: kl. 20.45-22.00
Alle som har spillet fodbold i sommer
sæsonen har også betalt for indendørs
sæsonen, så de er bare med at komme i
gang – NU…!
Der er også masser af plads til nye spillere,
som jo har GRATIS prøvetid, spørg blot
din træner når du møder op i hallen.
Vi glæder os til at se jer alle i hallen.
FREM
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REPARATION & SALG
AF RADIO,TV OG PARABOL
Kontakt din lokale fagmand
· Eget værksted
· Antennearbejde udføres
· Udlejning og salg
af musikanlæg

Fodbold

Old boys året 2004
Tak for i år!
Sportslig en succes (næsten). Vi havde holdet til at gå hele vejen til et Jydsk
Mesterskab, men vi blev kun nr. 2 i puljen.
Det var igen…igen…igen Lysabild og BNS der sagde STOP for det….
Vi havde ikke lige dagen hvor det lykkes mod dem.
(NB: de 2 kampe blev spillet i ferietiden, derfor nogle afbud…) det koster.
MEN HUSK VI SPILLER KUN FOR SJOV OG HYGGE især 3 halvleg er vi gode
til!
Som afslutning holder Old boy’s og Veteraner årets fest den anden lørdag i oktober
(kanonfest)
Slutstilling blev
Egen
22 point
FREM
21 point
Sdbg. Fremad
18 point
Tak endnu engang til Old boy’s Sponsorer 2004
Spilletøj: Egernsund/Kværs El-Service og Brdr. Clausen Maskinfabrik
NIKE Sweatshirt og bolde m.m.: Salon Teddy – PM Tegl – Egernsund VVS –
Egernsund Malerforretning – Gråsten Teglværk – Massør Mogens Mau – Henrik’s
Tømrer og Snedkerforretning Løjt – Math. Hendes Eftf, Aabenraa – DST, Kolding –
Palle Jessen – Jewa Montage Nordborg – Linak – Frem Egernsund
Sportslig hilsen
Bent / Finn
NB: HUSK DATO:
Vi ses til til løbe/skudttræning: 17. marts 2005
ÅRETS FEST: 15. oktober 2005

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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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

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

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

EGERNSUND
MASKINFABRIK
v/ing. Bonde-Poulsen
Havnevej 3, Egernsund

Tlf. 74 44 27 54

EGERNSUND

vvs

v/Hans-Peter Matzen
Sundgade 98, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 93 17 - Biltlf. 21 70 23 17
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Fodbold
Senior Fodbold
– Afslutning på 2004
Det blev ikke et godt år for BUI/FREM
seniorfodbold.
Efter den barske start på året blev det som
ventet meget svært.
Det endte så med, at 1. holdet rykkede
ned i serie 4 – selvom holdet spillede
mange gode kampe i efteråret kneb det
altid til sidst – og det må jo nok tilskrives
træningsindsatsen. I de sidste 2 måneder
har det kun været 8 – 10 mand samt 2
trænere til træning til 2 seniorhold. Så det
bliver til serie 4 for Broager til næste år.
II – holdet klarede den godt selv om det
ikke var mange spillere kom vi da altid af
sted til kamp – vi måtte dog melde afbud
til en kamp. Holdet blev nr. 3 i puljen og
det er flot klaret. Mogens har virkelig
lavet et flot stykke arbejde det var ikke
altid lige sjovt men det klarede du med et
smil – så FREM spiller i serie 5 i 2005.
Jeg siger tak til spillere, trænere og holdledere samt de trofaste fans og hjælpere
og ikke mindst til sponsorerne og til Helle
og Axel.
Da samarbejdet med B.U.I ophører, siger
vi tak til Broager og ønsker dem god vind
fremover med håb om fortsat godt samarbejde.

Egernsund Seniorfodbold 2005
Som I har læst og hørt så spiller vi fodbold under FREM Egernsund i 2005.
Vi håber, at mange vil møde op så vi igen
kan få senior fodbold i Egernsund. Vi vil
prøve på at ændre på forholdene således
at de sociale forhold bliver meget bedre –
og i særdeleshed bruge de dejlige lokaler
som vi har fået.
Træning og kampe vil der også blive ænd-

ret på, således at der skulle blive plads til
alle og skulle vi få brug for hjælp fra old
boys eller veteraner så håber vi da at de
vil hjælpe.
Jeg håber, at det er det rigtige vi har gjort
– og hvis alle møder op fra starten så tror
jeg nok det skal gå.

FREMtidsdrenge 8 – 14 år
Vi har fået overstået en god sommersæson
og som det ser ud nu med de spillere vi
har – ja så ser det rigtig godt ud.
De har den helt rigtige indstilling til
træning, kampe og til det at have et godt
kammeratskab.

Mini putter 10 – 12 år
Efter en svær start med ikke alt for mange
spillere kom vi godt i gang og det fik så
flere til komme for at spille med og det
fik så holdet godt i gang. Vi blev nr. 1 i
foråret med kun et nederlag – men så
skulle vi til at spille i en stærkere række –
men dette gik også godt og med lidt held
var vi også blevet nr.1 – men i den sidste
kamp var Notmark mest heldig med en 2
– 1 sejr blev de nr. 1 foran os – godt klaret
drenge.

Drenge 12 – 14 år
Også her var det ikke for mange spillere
men ved hjælp fra l.putter m.m. så fik
holdet spillet mange gode kampe. I
foråret kom de blandt de bedste og rykkede så op i en stærkere række – her blev de
nr. 5 – flot klaret drenge.
Tak til alle drenge og ikke mindst tak til
trænere, hjælpere og forældre for en flot
opbakning ved fremmøde til såvel kampe
som til kørsel, vask af trøjer m.m.
FREM / Asmus
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Brodersens TAXI
Egernsund - kører for Dem

Tlf. 74 44 27 96
Døgnvagt

Fliser til bolig og bad
v/ Kaj Funder-Nielsen

Ny 22 og 46 pers. turistbus

EGERNSUND & KVÆRS
EL-SERVICE
El-installatør H. J. Paulsen
• Hårde hvidevarer
• Alt i belysning
• EDB installation

Nyvej 5 · Egernsund

Telefon 74 44 25 80
Telefon 74 65 93 11

EGERNSUND
Sundgade 71 A
6320 Egernsund

tlf. 74 44 27 16

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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Sundsnæs 6A . 6300 Gråsten . Tlf 74 65 03 16
www.kfn-keramik.dk

Fodbold

Målaktier 2004
Vi siger tak til alle der spillede med og støttede os - og tillykke til alle vinderne
Afregning med Tove
April måned kr. 50,00
4226 Peter Skriver, Mågev. 8, Gråsten
4097 Christa Latter, Bakketoft 9, Kværs
4286 Susanne Rathje, Sundg. 38, Egerns.
4277 Ib Funder-Nielsen, Havnev. 40, Egerns.
4303 Rene Asmussen, Damv. 16. Egerns.
4494 Christian Brodersen, Sundg. 58, Egerns.
4195 Sonja Sandholm, Teglparken 88, Egerns.

Maj måned kr. 50,00
4514 Tanja Lorentzen, Havnev. 38, Egerns.
4338 Irene Jacobsen, Strandv. 9, Egerns.
4265 Katha Carstens, Æblehaven 15, Egerns.
4275 T. Christensen, Teglparken 88, Egerns.
4302 Maria Asmussen, Damv. 16, Egerns.
4464 Kirsten Jonsson, Svinget 4 C, Egerns.
4468 A. Jochumsen, Rendsborgv. 5 A, Sdbg.

August måned kr. 50,00
4076 Ingrid Rathje, Brillev. 3, Egerns.
4025 Anne Marie Nissen, Fyrtårnsv. 9, Egerns.
4293 Klaus Rosenberg, Nederbyv. 34, Gråsten
4112 Peter Diedrichsen, Mølleg. 17, Broager
4258 Else Clausen, Kystv. 23, Egerns.
4386 S. Å. Sørensen, Pileløkke 15, Broager
4061 Martha Matthiesen, Engv. 18, Egerns.

September måned kr. 50,00
4123 Andreas Hansen, Brillev. 1 A, Egerns.
4335 Willy Lund, Sundg. 55, Egerns.
4471 Peter Matzen, Gråsten Teglværk, Gråsten
4304 Jan Asmussen, Storeg. 22,1, Broager
4028 Pia Nissen, Reefslagervænget 20, Egerns.
4168 F. Smidemand, Porsebjerg 9, Sdbg.
4416 Rigmor Jensen, Skovparken 41, Egerns.

Oktober måned kr. 50,00
4415 Horst Johannsen, Solbakken 10, Egerns.
4165 H. C. Nicolaisen, Benediktesv. 44, Egerns.
4430 Bent Kaasgaard, Sundg. 58, Egerns.
4352 Leif Petersen, Teglparken 86, Egerns.
Juni måned kr. 50,00
4426 Dorthe Larsen, Skodsbølv. 84, Broager
4393 Hans W. Hansen, Skovg. 19, Egerns.
4204 Lilli Matthiesen, Søv. 5, Egerns.
4353 Günther Carstens, Kirkeg. 3 E, Broager
4022 Lars H. Andresen, Hollingstedv. 16, Sdbg. 4124 Bjarne Hansen, Sundg. 34, Egerns.
4161 Peter Christiansen, Engv. 8, Egerns.
Oktober måned kr. 200,00
4137 Allis Conrad, Benediktesv. 98, Egerns.
4264 Grete Petersen, Kystv. 19, Egerns.
4210 Conny Fardrup, Lågmajv. 6, Egerns.
4404 Didde M. Holst, Sundg. 82, Egerns.
4359 Christian Duus, Lågmajv. 39, Egerns.
Juni måned kr. 200,00
4257 Gerd Sørensen, Højløkke 5 B, Rinkenæs
4506 Nina Bøttger, Teglparken 50, Egerns.

Tak for støtten i 2004
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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
Protein Foods
Pet Food
Food
Food Distribution

Deres lokale vinduespolerer
• Privat
• Erhverv
• Uforbindende tilbud gives

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

Byen’s Blikkenslager
- when you are looking for real value
BHJ A/S - Ulsnæs 33 - 6300 Gråsten
Tel.: 74 35 35 35 - Fax: 74 35 35 36
mailbox@bhj.dk - www.bhj.dk
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Aut. GVS Installatør
Henning W. Villesen
Nejsvej 34, Broager
Tlf. 74 44 93 40 • Biltlf. 30 74 66 79

Egernsund frivillige
Brandværn
Efteråret står for døren , og dermed også tiden hvor vi hygger os med levende lys.
( juledekorationer -adventskranse mm .)
Er røgalarmen testet ?? Eller ligger den i skuffen !! Så få den monteret hurtigst
muligt. Den rigtige placering er min 1/2 meter fra lodret væg , er du i tvivl er du
velkommen til at kontakte en fra Brandvæsnet. Sørg også for en passende afstand til
gardiner ,uroer jule / nytårspynt .Vil du være på den sikre side , så hav en vandfyldt
forstøverflaske stående i nærheden .
Viste du: At en professionel Brandmandsuddannelse kun tager 230 timer over 5 år.
De 6 nye Brandmænd har netop været på skole. 1er færdigudannet røgdykker.
Og de andre 5 har netop bestået grunduddannelsen , inklusiv 1. hjælp.
Et stort tillykke til dem alle .
Her er et par billeder fra brandskolen.

Pause efter dagens strabadser.

Grunduddannelsen bestået.

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår

Med venlig hilsen
Egernsund frivillige Brandværn
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Tour de Egernsund 2004

I forbindelse med idrætsugen i august
stod der for første gang en gå-/løbetur på
programmet. Vejret var fint, og der var
endnu ikke så meget gang i det på festpladsen, idet turen var planlagt torsdag
aften. Men der var en hel del Egernsundere der lod sig friste at bytte løbesko
med en rolig aften i sofaen. Der var tre
forskellige ruter til valg: 2km, 5km og
7km.
Alt i alt var der knap 30, der var til stede,
da startskudet satte deltagerne i gang. På
2km ruten skulle man fra festpladsen ned
til stranden forbi Marinaminde og så tilbage til festpladsen. 5 km ruten gik så
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via Sundgade/Havnegade til Grønland.
Her var der koldt vand til de svedende
deltagere. Op ad trappen og igennem
skoven gik det så den hurtigste vej tilbage til festpladsen. Jeg håber alle har taget
tunnelen. Dem der vil løbe 7km ruten
skulle først løbe den korte og umiddelbart bagefter den lange tur.
Det kom jo ikke an på at vinde, men
siden de fleste spurgte hvor hurtige de nu
havde været, havde vi et stoppe-ur med,
og noterede tiden. Og de fleste vil også
gerne have et diplom for deltagelsen med
hjem. Det hjælper måske at huske på, at
vi næste år nok laver dette igen. Og hvis

nogle træner lidt engang imellem, så
føles det sikkert ikke så hårdt som denne
gang.
Udover diplomet fik alle deltagere også
et sodavand sponsoret af Frem. Tak for
hjælpen til Jesper Hansen og Armin, der

stod på ruten ved vanddepoterne. Tak til
deltagerne, det var sjovt med jer.
Med venlig hilsen
Andreas Aupke
Idrætsuge-udvalg

Sådan kom deltagerne i mål:

2 km:
Placering
1
2
3
3
5
5

Navn
Nikolaj Christensen
Troels Jensen
Mette Bohsen
Nicole Aupke
Anette Petersen
Terese Jensen

Tid
00:17:43
00:17:44
00:21:30
00:21:30
00:22:42
00:22:30

Navn
Emil Andersen
Per Andersen
Leif Lyder Jensen
Jonas Lemke
Steffan Feldstedt
Morten Andersen
Kasper Feldstedt
Karsten Hansen
Pernille Christensen
Lotte Christensen
Ulla Larsen
Helle Larsen
Jette Jensen
Cecilie Jensen (i barnevogn)
Andreas Jensen
Teddy Petersen
Søren Pedersen
Jens Hansen
Tove Petersen
Vibeke Pedersen

Tid
00:28:52
00:28:53
00:30:55
00:34:46
00:34:46
00:34:46
00:40:20
00:41:00
00:51:00
00:51:39
00:51:39
00:51:39
00:55:00
00:55:00
00:55:00
01:00:30
01:00:30
01:00:30
01:02:00
01:02:00

Navn
Kim Jacobsen

Tid
00:34:20

5 km
Placering
1
2
3
4
4
4
7
8
9
10
10
10
13
13
13
16
16
16
18
18

7 km
Placering
1
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KLUBHUS BESTYRER
Kunne du tænke dig at blive leder /
bestyrer af det nye klublokale??
Så kontakt Asmus på 74 44 22 25

DUI-Leg og Virke Egernsund
Vi vil hermed sige tak til dem som har støttet tombolaen ved FREM’s idrætsuge, til sponsorerne og
til hjælperne i tombolavognen. Overskuddet bliver
brugt til børneaktiviteter og turen til Jubi-lejr år
2005 i Hals.
Tak til:
Klippestuen v/Berit Møller, Tinas Blomster
V/Charlotte Skøtt, Bager Rathje, Teddys Salon,
Egernsund Malerforretning, Brdr. Clausens
Maskinfabrik, Egernsund VVS, Lokal Brugsen,
Egernsund-Kværs El-Service, Sydbank Egernsund,
Sparekassen Egernsund, Træfpunkt.
DUI-Leg og Virke
Egernsund
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Glædelig Jul
og Godt Nytår
FREM ønsker alle venner af
klubben en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår.
Tak for den gode støtte og
hjælp I alle har ydet i 2004.
Hilsen

Frem
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Langtidsholdbar
uddannelsesøkonomi
U-konto er et tilbud fra Sydbank til alle under uddannelse mellem 18 og 30 år.
Ingen gebyrer, gratis Visa/Dankort og en billig kassekredit på op til 25.000 kr.
Se mere på U.sydbank.dk

