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FORORD

Forord
Sommeren er ved at være slut, ferieminderne ved at bundfælde sig og alle de nye eller
fremmedartede indtryk er i færd med at blive bearbejdet. August er den måned på året,
hvor der for alvor bliver tænkt i nye projekter. En lang corona-ferie + sommerferie har givet
ro og tid til eftertanke og ikke mindst et helt særligt overskud til at overveje alle de nye
tiltag der kunne være spændende at have i kalenderen.
Ejsing-Egebjerg Nyt er blevet skabt midt i coronakrisen, fordi mange her i Ejsing-Egebjerg
føler en endnu større forpligtelse end nogensinde overfor de lokale tiltag vi har. Samtidig
er vi blevet bekræftet i, at foreningslivet, skole og kirkelige tiltag spiller en kæmpe rolle
for det samfund, vi er en del af. Det har været rørende at
mærke samfundssindet helt konkret med hurtig nedlukning og
forståelse for gradvis genåbning af børnehaven, skolen, kirken,
hallen og forskellige arbejdspladser.
For mange har det sværeste været, at alt lukkede ned fra den ene
dag til den anden, at man pludselig ikke havde de fællesskaber,
vi elsker at være en del af, derfor håber vi også fremadrettet at
I alle vil være med til demonstrerer forsigtighed og vise hensyn
over for hinanden, netop så vi igen kan arrangere forskellige
tiltag og samtidig tage hånd om hinanden. Inde I bladet vil der
være alle kirkelige og forenings aktiviteter samlet for første
gang. Håber I vil tage godt imod det nye Ejsing-Egebjerg blad.
- Anita Hopper
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ARRANGEMENTER

Arrangementer i Ejsing Sogn 2020
DATO

TID

STED/START

ARRANGEMENT

ARRANGØR

SEPTEMBER
1.

18.30

Hallen

Gåtur v. Flyndersø (østenden)

Seniorudvalget i EBK

1.

19.00

Hallen

Tilmelding til badminton og fodbold

EBK

1.

19.00

Hallen

Floorball start

EBK

7.

09.30

Hallen

Senior badminton starter

Seniorudvalget i EBK

10.

17.00

Hallen

Børnebadminton starter

EBK

10.

19.00

Forsamlingshuset

Generalforsamling

Fjernvarmen

13.

10.00

Kirken

Konfirmation

Kirken

14.

18.30

Hallen

Indoor cykling starter

EBK

Hallen

Opstart børnegymnastik

EBK

14 - 15.
15.

19.00

Skolen

Valgforsamling til Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådet

17.

09.30

Hallen

“Aktiv formiddag for alle” starter

Seniorudvalget i EBK

19.

09 - 15

Friskolen/Gazellen

Arbejdslørdag

Friskolen/Gazellen

20.

14.00

Kirken

Indsættelses gudstjeneste af Tove Rask Søndergaard

Menighedsrådet

21.

19.30

Hallen

Lady Fitness starter

EBK

25.

17.00

Hallen

Gymnastik, dans og akrobatik

EBK / Hallen

27.

10.30

Kirken

Høstgudstjeneste m. kirkekaffe

Menighedsrådet

30.

19.00

Friskolen

Generalforsamling

Friskolen

Forsamlingshuset

BOB starter (Alle er velkomne, også nye)

Ejsing Fritidsklub

Efterårsferie

Friskolen

OKTOBER
12.

19.00

12-16.
21.

19.00

Vinderup Kirke

Gudstjeneste og foredrag v. Ivar Brændgaard T.

Grundtvisk forening

23.

17.00

Hallen

Go`nat idræt

EBK / Hallen

31.

17.00

Hallen

Halloween

Hallen

NOVEMBER
1.

10.30

Kirken

Alle Helgens gudstjeneste m. kirkekaffe

Menighedsrådet

3.

15 - 18

Friskolen

Åben skole

Friskolen

20.

17.00

Hallen

NERF krig

EBK / Hallen

22.

14.00

Hallen

Julebanko

EBK
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MENIGHEDSRÅDET

Sidste nyt fra
meninghedsrådet
EN SPÆNDENDE TID
Nu også med et nyt kirke- og foreningsblad. Alle foreninger
og menighedsråd er blevet enige om at lave et fælles blad,
for at få det hele samlet i et blad, og derved bl.a. spare
forskellige ”vejformænd” og ”kirkebladuddeler” for en masse
arbejde.

Der er indsættelses gudstjeneste søndag d. 20. september
kl. 14, med efterfølgende kaffe.
Menighedsrådet vil også gerne benytte lejligheden til at
sige tak til Vagn Ove Høgild, for den tid du har været vikar
præst for os og tak for godt samarbejde.

GAMLE GRAVSTEN
NY PRÆST
Der var jo ikke held i første ansøgningsrunde og stillingen
blev opslået igen d. 19. maj og indtil d. 8. juni. Der kom 2
ansøgere, og de blev begge indkaldt til prøveprædiken
søndag d. 21. juni.
Valget faldt på Tove Rask Søndergård fra Holstebro. Tove
er biokemiker på laboratoriet ved Holstebro sygehus, og
begyndte så at læse til præst for nogle år siden.

Vi skal til at sortere i de gamle gravsten syd for hoved
indgangen, det er en ømtålig proces at gå i gang med. Der
ligger en historie bag alle de gamle gravsten, kun de ældste
i sognet kan huske og fortælle der om. Holstebro Museum
vil komme forbi, og se hvilke sten der måske er fredede og
bevaringsværdige.
Det er jo sådan, at når gravstenene er sat i ”Lapidariet”, er
det menighedsrådet, der har råderetten over stenene. Vi vil
nødig destruere gravsten, som andre mener, burde bliver
stående. De ældste sten, der er i forfald med bl.a. utydelig
skrift, vil komme væk for at give plads.
De af Jer der nu læser dette og tænker, at der er en gravsten
som gerne skulle bevares, så kontakt venligst kirkeværge
Jørgen Risum mobil 23614051 eller Erik Bruun-Sørensen
mobil 61768439.

Menighedsrådet vil gerne byde
Tove velkommen til sognet

Menighedsrådet vil gerne byde Tove velkommen til
sognet, hvor hun tiltræder, som sognepræst og med 45 %
bistandshjælp i Sahl og Vinderup, tirsdag d. 15. september.

Man kan søge på ”dk-gravsten” og finde samtlige gravsten
på kirkegården. En fotografering begyndte i 2009 på de
gravsten der var til stede, og hvor der samtidig skulle være
gået 10 år fra sidste afdøde.

- Erik Bruun-Sørensen

Sommer og hvilken en….

FRA
NY TVEREN
A
GR

Vi har travlt på kirkegården og blev færdige med hækkene før vi gik på ferie. Vi har ikke brugt så mange timer på
vanding af sommerblomster som vi plejer, så lidt godt er der da ved alt det vand som er kommet. Vi har været på
besøg på Holstebro kirkegård, sammen med menighedsrådet, det var en spændene tur og vi fik mange ideer, som
vi i det små vil prøve af. Vi vil gerne have flere stauder med blomster, så der er lidt at kigge på og til at bruge inde
i kirken.
Vi skal også til at finde ud af, hvor vi skal have lavet flere urnegravsteder. Det er jo ikke noget som lige bliver gjort,
det skal også godkendes. Så det er med at få lavet en plan, så Ejsing kirkegård kan følge med folks ønsker.
MaiBritt og jeg, glæder os også til at lære vores nye præst at kende.
Tak, til Vagn Ove for dejlige timer. Dit dejlige humør og smil er smittende.

Hilsen Annette
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Den 15. september træder jeg officielt ind i embedet som sognepræst i Ejsing, men jeg er allerede
nysgerrig på, hvad der sker i sognet, og i gang med at forberede det hele.
Jeg er født og opvokset i Sønderjylland, men har i mange år boet i Holstebro sammen med min
mand og vores 3 børn, der nu er voksne. Oprindeligt er jeg uddannet farmaceut og har arbejdet som
biokemiker på laboratoriet på sygehusene i Holstebro og Herning. I min fritid har jeg lavet en masse
frivilligt arbejde ved kirken og i KFUM & KFUK. I årene 2004-2012 læste jeg teologi ved siden af mit
arbejde på sygehusene.
Præsterollen kender jeg lidt til i forvejen. Fra 2013 har jeg været frivillig natkirkepræst. Fra 2016
har jeg ledet meditations-aftener og åndelige medvandrings-grupper og blev i 2019 færdiguddannet
såkaldt åndelig vejleder. Nu glæder jeg mig til at blive ”rigtig” sognepræst og at lære en masse nye
mennesker at kende!

Tove Rask Søndergaard

Menighedsrådsudvalget 2020
TIRSDAG D. 15. SEPTEMBER KL. 19.00 ER DER
VALGFORSAMLINGSMØDE PÅ EJSING FRISKOLE
På mødet skal der sammensættes, et ny menighedsråd for de næste 4 år. Der
skal vælges 5 medlemmer til Ejsing Menighedsråd. Der bliver skriftlig forslag
af kandidater og kandidaterne får lejlighed til at præsentere sig inden
valget. De 5 der får flest stemmer er valgt til menighedsrådet og de
næste 2 er suppleanter.
Menighedsrådets arbejde
Menighedsrådet mødes en gang i måneden på en hverdags aften.

H ve m ka n stil l e op ?

Alle, der er over 18 år og er medlem
af folkekirken, kan blive valgt ind i
menighedsrådet.

De er med til at sætte retningen for kirkens arbejde, og i samarbejdet
med præsten at planlægge hvilken aktiviteter der skal være i kirken
f.eks. koncerter, familie gudstjeneste, ungdomsgudstjeneste,
fællesspisning, udendørs gudstjeneste, babysalmesang, legestue,
filmaftner, foredrag m.m.
Menighedsrådets opgaver spænder bredt og beskæftiger sig med alle
aspekter af kirkens arbejde lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring
til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde.
Ved ansættelse af præst, er det menighedsrådets opgave at udvælge den
præst man ønsker, derefter fungere Provst og Biskop som arbejdsgiver.
Menighedsrådsarbejdet kan være en god læring og platform i
form af kommunikation og debat, ledelse og samarbejde, økonomistyring
og sagsbehandling.
Tænk nu seriøst om ikke det kunne være et ”fritidsjob med indhold” for dig de næste 4 år.
- Menighedsrådet
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Arrangementer Indre Mission
SEPTEMBER
--

Indre Missions fødselsdagsfest v. Robert Enevoldsen

Lørdag d. 26

Kvinde Frokostmøde: Asp Missionshus, Langhøjvej 7, Asp,
7600 Struer. Taler: Tidl. hospicesygeplejerske Annette
Fibiger Hansen, Nibe. Emne: “Når vi mister” - om tab, sorg og
savn.

OKTOBER
Mandag d. 5

Kirke og kulturhuset: Egild Kildeholm Jensen. Rønde

Tirsdag d. 6

Kirken: Sognepræst Claus Henry Olsen, Tidl. Fur

Onsdag d. 7

Kirke og kulturhuset: Søren Grysbæk, Horsens

Torsdag d. 8

Kirke og kulturhuset: Søren Grysbæk, Horsens

Fredag d.9

Kirken: Søren Grysbæk, Horsens

Formiddagscafé i Vinderup
Kirke og Kulturhus

Bedemøde: Mandag, onsdag, torsdag kl. 19
Tirsdag d. 20

Missionsuge i
uge 41 kl. 19.30

Fællesmøde KFUM/K og Indre Mission, Sognepræst Peder
Krabbe Larsen, Struer

Frit samvær fra kl. 9.30-11.00
28. sep 27. okt. 24. nov

Alle er velkommen

NOVEMBER
Tirsdag d. 3

Soldatervennefest i Kirke og Kulturhuset, Tale ved Poul Nielson, Frederikshavn Orlovshjem

Tirsdag d. 10

Henrik Dideriksen, Skive ( Bøger)

Er der ikke andet nævnt, er møderne kl. 19.30 i Vinderup Kirke og Kulturhus
Alle er velkommen

Konfirmation i Ejsing kirke den 13. september 2020 kl. 10.00
v/ kst. sognepræst Vagn Ove Høgild
Erik Sloth Dam, Geddalvej 5, Ejsing, 7830 Vinderup
Cecilie Byskov Jensen, Skivevej 48, Kjellerup, 7830 Vinderup
Cecilie Karge, Hvidemosevej 12A, Gl. Rønbjerg, 7800 Skive
Malthe Vejrsø Kruse Madsen, Ejsingholmvej 20, Ejsingholm, 7830 Vinderup
Alexander Hans Mejdahl, Vindelevgård 81, 7830 Vinderup
Sarah Mejdal Olesen, Østparken 34, Ejsing, 7830 Vinderup
Julie de Pater, Lauhedevej 7A, Egebjerg, 7830 Vinderup
William Ravnholt Risum, Ålskovvej 21, Ålskov, 7830 Vinderup
Ida Korr Thorgaard, Lauhedevej 21, Lauhede, 7830 Vinderup
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Særlige Gudstjenester
SØNDAG D. 13. SEPTEMBER KL. 10 – KONFIRMATION
En fest gudstjeneste – hvor 9 konfirmander er klar til at blive konfirmeret.

SØNDAG D. 20. SEPTEMBER KL. 14
Indsættelse gudstjeneste af vores nye præst Tove Rask Søndergaard, efterfølgende kaffe i Ejsing Forsamlingshus.

HØSTGUDSTJENESTE D. 27. SEPTEMBER KL. 10.30
Vi samles til en festlig høstgudstjeneste, for at takke og glæde sig over, for hvad man har høstet både på mark i have og drivhus, som
har været med til at givet os det daglige brød. Der vil naturligvis være lejlighed til at give et høstoffer, som fordeles mellem sociale,
humantære og kirkelige organisationer og hjælpearbejde. Der lægge kuverter i våbenhuset der kan benyttes, og der er mulig for at
skrive hvad pengene skal bruges til.
Efter gudstjenesten er der kaffe og rundstykker i Landtingkapellet.

ALLE HELGEN SØNDAG D. 1. NOVEMBER KL. 10.30
hvor vi ved gudstjenesten mindes alle de døde og specielt nævnes ved navn de, der er døde og/eller begravede i Ejsing inden for det
sidste år.
Efter gudstjenesten er der kaffe og rundstykker i Landtingkappellet.

Gudstjenester
SEPTEMBER

TID

EJSING

DAG E N S N AV N

6. september

10.30

VV

13. søndag efter Trinitatis

13. september

10.00

VOH Konfirmation

14. søndag efter Trinitatis

20. september

14.00

TS og NAC Præsteindsættelse

15. søndag efter Trinitatis

27. september

10.30

TS og NAC Præsteindsættelse

16. søndag efter Trinitatis

OKTOBER

TID

EJSING

DAG E N S N AV N

4. Oktober

10.30

TS

17. søndag efter Trinitatis

Ingen gudstjeneste

18. søndag efter Trinitatis

11. Oktober
18. Oktober

10.30

TS

19. søndag efter Trinitatis

25. Oktober

09.00

LU

20. søndag efter Trinitatis

NOVEMBER

TID

EJSING

DAG E N S N AV N

1. November

10.30

TS

Alle Helgen

8. November

10.30

VV

22. søndag efter Trinitatis

Ingen gudstjeneste

23. søndag efter Trinitatis

15. November
22. November

09.00

TS

Sidste søndag i kirkeåret

29. November

09.00

TS

1. Søndag i advent

TS: Tove Søndergaard, ny Ejsingpræst - VOH: Vagn Ove Høgild - NAC: Niels Arne Christensen – LU: Lise Uhrskov – VV: Vilhelm Værge
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Anmeldelser og
kirkelig vejledning

EJSING
MENIGHEDSRÅD
Formand – Kontaktperson
Erik Bruun-Sørensen
Mobil: 61768439

Kirkelige handlinger aftales med sognepræsten forud.
FØDSEL
Fødslen anmeldes til sognepræsten gennem jordemoderen.
Ugifte forældrepar indsender omsorgs- og ansvarserklæring
(O&A erklæring) Inden 14 dage digitalt via www.borger.dk

Kasser – Næstformand
Allan Nielsen
Mobil: 20783283

DÅB
Dåb aftales med sognepræsten senest onsdagen før dåbs
søndagen.
VIELSE
Aftales med sognepræsten i god tid.
BEGRAVELSE
Henvendelse hos sognepræsten.
SAMTALE
Man er altid velkommen til at kontakte sognepræsten, hvis der er
behov for en samtale eller hjemmebesøg.

Menig medlem
Jette Fjelsted
Mobil: 61541612
Kirkeværge
Jørgen Risum
Mobil: 23614051
Valg uden for menighedsrådet

NB: Stof til næste ”blad” senest 20. oktober til: ebs@dlgnet.dk

Navne og adresser, Ejsing sogn og kirke
Kst. Sognepræst (indtil 14. sept.):

Vagn Ove Høgild, Snerlevej 42, 7500 Holstebro,
Tlf: 30717050, Mail: voh@km.dk

Sognepræst (fra 15. Sept.):

Tove Rask Søndergaard, Tlf: 97446007, Mobil: 30717050

Graver:

Annette Rank Grysbæk, Geddalvej 4, 7830 Vinderup, Tlf: 61768595

Organist:

Natalia Matcovka, Tlf: 24260173

Kasserer:

Allan Nielsen, Mail: gronqvist@mail.dk

Kirkesanger:

Christian Kaastrup-Hansen

Kirkeværge:

Jørgen Risum, Tlf: 23614051

Kordegn:

Jane Dehli, Vinderup Kirke- og kulturhus, Søndergade 31 B, 7830
Vinderup, Tlf: 23232607, Mail: Jadle@km.dk
Træffetider: Tirsdag og fredag kl. 9.30-12.30, torsdag kl. 15.00-17.00

Formand:

Erik Bruun-Sørensen, Egebjergvej 29, 7830 Vinderup,
Tlf: 6176439, Mail: ebs@dlgnet.dk
Find os på facebook
www. Ejsing Kirke

9

SFO

SFO Nyhedsbrev for august 2020
Så er sommerferien slut og vi er klar til at starte det nye skoleår op. Vi byder velkommen
til Michael og hans familie. Michael starter i SFO og i den kommende 1. klasse.
Et nyt skoleår byder på nye sendeaftaler. Vi vil derfor gerne, at I melde ind hurtigst muligt
med de faste aftaler til Anja. Ønsker I at indgive aftaler dag til dag, så kan I stadig sende
en SMS til SFO telefonen indtil kl. 13.00 hver dag. Efter kl. 13.00 vil vi gerne, at I ringer ind
med aftalerne.
Thomas er gået på barsel og forældreorlov. Han er tilbage til juleferien
igen. Indtil da vil det være Ditte der overtager Thomas´s plads.
Personalefordelingen bliver indtil jul som følgende:
Sara er i morgen SFO fra kl. 7.00 hver dag
Ditte og Helle er i SFO’en mandag til onsdag
Ditte og Anja er i SFO’en torsdag og fredag

SFO I HALLEN
Vi har i den forgangne uge haft et møde med Anita Hopper,
hvor vi besluttede at vi indtil efterårsferien vil prøve at flytte
SFO’en i hallens lokaler. Derefter så vil vi evaluere på forsøget og
forhåbentlig bliver det en succes som kan fortsætte. Vi glæder os
til at kunne tilbyde SFO børnene et rigtig godt fritidstilbud, som
kan byde på mange spændende muligheder. Vi vil hver eftermiddag
have hallen til rådighed, samtidig med at vi i kantinen kan tilbyde
kreative aktiviteter og plads til fordybelse i leg, spil og madlavning.
Dagens struktur bliver som følgende:
Kl. 7.00 tager Sara børnene med i hallen og har morgen SFO frem til
kl. 7.40. Herefter sendes børnene i skole.
Børnene går i hallen efter skole. De tager deres jakke, sko og
tasker med. Vi har fået lov at bruge et omklædningsrum i hver
side og der vil være et til pigerne og et til drengene, som vil
fungere som garderobe. Vi vil fortsat kunne komme på skolen om
eftermiddagen, så får de brug for ekstra tøj, så henter vi det på
skolen i deres kasser.
De går ind og bliver krydset af og vi samles i hallen til en fælles
aktivitet. Kl. 14.00 vil vi gå i kantinen og spise eftermiddagsfrugt,
hvor også børnene vil få evt. beskeder og info omkring dagens
tilbud. Derefter vil de kunne lege i hallen, ude og i kantinen indtil
de skal hjem.
Når klokken bliver 16.00, så går de sidste børn med personalet i
børnehaven og der er fælles pasning indtil lukketid.
Informere meget gerne Jeres børn om disse nye tiltag. Vi spritter
og vasker fingre og følger de retningslinjer der er i forhold til
Covid-19. Vi guider og vejleder dem og tager os god tid til at vi
kommer så godt i gang efter ferien som muligt.

Vi starter op i hallen allerede fra skolestart. Dog bliver morgen SFO
første skoledag i børnehaven, da vi ved at mange børn først møder
ind til skolestart. Har I brug for morgen SFO den dag, så aflevere
I børnene i børnehaven. Fremadrettet så afleveres morgenbørn i
hallen, hvis de møder efter kl. 7.00.
Børnene er meget velkomne til at medbringe indendørs sko til
brug i hallen om eftermiddagen. Fortsæt gerne med at sende en
drikkedunk med børnene hver dag. Til eftermiddagsmaden har vi
fået lov at låne køkkenet i kantinen, så vi har nu bedre mulighed for
at kunne bage med børnene om eftermiddagen, samt lave mere
spændende tiltag til eftermiddagsmaden.
Vi glæder os til at kunne åbne dørene på mandag og starte
samarbejdet med hallen. Vi tror på, at det giver nogle fantastiske
muligheder for børnene fremadrettet. Vi vil i opstarten bruge tid
på, at børnene bliver indkørt i de nye rutiner. Vi har pt. 35 SFO børn
og flere af 4. klasses eleverne har i år valgt at fortsætte. Det er
vi glade for og vi ved at disse børn rigtig gerne vil være med til at
arrangere aktiviteter. Målet er bl.a. at vi kan få dem i spil i forhold
til at stå for nogle aktiviteter i hallen. Vi vil derudover også kunne
invitere børnehaven til faste haldage, samt invitere SFO’en i Ryde
til bl.a. Nerfkrig i hallen. Mulighederne er mange og vi er glade for
at Jeres børn kan få glæde af dem.
Skulle der være nogle af SFO børnenes bedsteforældre, som kunne
tænke sig at blive morgenbedste i børnehaven, så sig endelig til.
Vi har 2 pladser pt. som vi gerne vil tilbyde til bedsteforældre.
Kontakt gerne Anja, hvis dette kunne have interesse.
Sæt bl.a. allerede nu kryds i kalenderen til vores arbejdslørdag den
19. september, hvor vi håber at rigtig mange har lyst til at deltage.

Kærlige hilsner fra personalet i SFO’en
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EJSING BOLDKLUB

HAR DU FRI OM FORMIDDAGEN OG KAN LIDE AT RØRE DIG?
Så kom til badminton for seniorer og andre interesserede i Ejsing/Egebjerg hallen.
Vi spiller hver mandag fra 9.30 til ca. 11.00, første gang d. 7. september.
Vi starter med en kort opvarmning.
Dernæst spiller vi 4x15 min. med forskellige makkere og modstandere.
Du behøver ikke at være ekspert. Vi er en blandet flok, hvoraf nogen har spillet i mange år,
andre er begyndt med seniorbadminton.
Vi spiller for at vinde! men der er en god stemning, så man ikke føler sig
dårlig tilpas som nybegynder.

g
delig o
Kom en ære med!
v
prøv at

De fleste drikker en sodavand efter kampen og får lidt snak.
Efter et par prøvegange er prisen 400,- for hele sæsonen. Vi betaler selv for
bolde.
Tovholdere: Annemarie Nielsen (61266438) og Maren Katrine Pedersen
(61768418)

V I T I L BY D E R

Aktiv formiddag for alle
Hver torsdag 9.30, første gang d. 17. september.
Man vælger selv hvad man har lyst og kræfter til, dog deltager
de fleste i opvarmningen.
Vi slutter 11.30 med en kop kaffe og en sang.
Hvis du har lyst til at møde andre fra området, så prøv at komme
i hallen en torsdag formiddag! Pris 35 kr. pr. gang, med kaffe og
brød.
- Seniorudvalget i EBK

Mulighed for hyggesnak hen over
formiddagen og ved kaffen, som vi starter
med.
Forskellige rolige spil som bob og brætspil.
Grundig opvarmning.
Valg imellem træning af kroppen f.eks. på
måtte eller på store bolde, en cykeltur i eget
tempo (der må snakkes imens man cykler),
forskellige spil som f.eks. ringo, der giver
sved på panden, bowls, petanque m.m.
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EJSING BOLDKLUB

Gåture i naturen nær og fjern d. 1. september
Årets sidste gåtur går til østenden af Flyndersø, ved Flyndersø mølle.
Her er der mulighed for flere gåture af forskellig længde, så man kan deltage,
selv om man ikke går så langt. Det er i fantastisk flot natur med udsigt over
søen, i hede og skov.
Vi har selv kaffe med, som drikkes ved borde/bænke derude, hvis vejret er til
det. Ellers kører vi hjem til hallen og drikker den.
Vi mødes ved hallen klokken 18.30, og følges derud.

15,- pr.
person

Billedet er fra juli måneds gåtur til Mørk sø.
- Seniorudvalget i EBK

MANDAGE
KL. 19.30 - 20.30

Lady Fitness
O P STA R T M A N D AG D . 21 S E P T E M B E R
Jumping Fitness
Ballroom Fitness

Mave, baller og lår

Crossdance

Blandet dans og bevægelser

5 aktiviteter
bliverfordelt
fordeltover
over de
de 20
udefra
De 5Deaktiviteter
bliver
20 aftener
aftenermed
medinstruktører
instruktører
udefra
Kontigent: 600 kr. - Ønsker man at betale pr. gang koster det 40 kr pr. gang. Betales over Mobilepay 20060

Håber på at se en masse friske og glade kvinder i Ejsing-Egebjerg hallen.
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EJSING BOLDKLUB

FAMILIE BANKO

Søndag d. 22. november i Ejsing-Egebjerg hallen kl. 14:00
Velkommen til vores årlige “Familie-banko”, hvor vi lægger vægt på at både
store og små kan følge med i spillet. Vi spiller ialt 10 spil, og holder pause
halvvejs, hvor der er mulighed for at købe kaffe og æbleskiver.
I år har vi valgt at give vores trofaste sponsorer en håndsrækning, som tak
fordi de altid støtter os. Derfor køber vi alle gevinsterne til bankospillet hos
vores sponsorer, og dermed støtter dem økonomisk.
Ved at deltage til “familie-bankospillet” så støtter du derfor både Ejsing
boldklub og vores sponsorer.

PRISER
1 plade kr. 15,2 plader kr. 25,6 plader kr. 70,-

Der er ikke tilmelding til banko
- vi glæder os bare til at se så mange som muligt.
Mvh. Gymnastikudvalget/ Ejsing Boldklub

EBK Kontaktliste
GYMNASTIK OG FITNESS

FORMAND
Lars Rocatis 		

21181517

KASSERER
Helle Levring Laursen

23937192

BOLDUDVALG
Preben Rusbjerg
Henrik Stjernholm
Martin Hallengren
Mogens Vestergård
Kristina Bøje 		
Martin Poulsen 		
Jon Jensen
Viktor Pushnyak

61546582
40875516
60620864
27213611
40835910
30327267

Anita Pedersen 			
Dorthe Rasmussen 		
Lene Lindgren 			

40632115
28408977
22243663

SENIORUDVALG
Kirsten Marie Pedersen 		
Maren Marie Pedersen 		
Birgit Poulsen 			
Jette Uldal 			
Annemarie Nielsen 		

25466394
61768418
22543315
30206639
61266438
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FREDAGSAKTIVITETER

EBK & Hallens fredagsaktiviteter
NERF KRIG!
i Ejsing-Egebjerg hallen

Vi laver igen buffet i cafeteriet!
Spis hvad du kan - drikkevarer kan købes ved siden af.
Ønsker man kun at deltage i selve nerfkrigen koster
det 30 kr.
FREDAG D. 20/9
KL. 17-20

Da der max begrænsning for tilmeldte, skynd dig og
tilmeld dig, og inviter alle venner med til en sjov aften!
Vi ses til den fedeste aften
- EBK

BØRN 40 KR
VOKSNE 60 KR

Husk betalingen ved tilmelding på mail ejsingegebjerghallen@gmail.com

Akro, dans & gymnastik
Drenge og piger i alderen 7-14 år er velkomne
Det foregår i Ejsing-Egebjerg hallen, hvor vi vil afprøve
forskellige øvelser, hvor der vil være fokus på hurtighed,
styrke, bevægelighed og udholdenhed.
Vi spiser aftensmad først
Husk at komme omklædte og medbring drikkedunk

25 KR INKL
AFTENSMAD

FREDAG D. 25/9
KL. 17-20

Vi glæder os til at se jer!
Kærlig hilsen Sofie Abildrup & Natasha Hopper
Tilmelding senest mandag d. 21 september på
ejsingegebjerghallen@gmail.com elle MobilePay 20862962

Go’ nat Idræt
For de små (3-7 år)
Børn 25 kr
Voksne 40 kr

Mød gerne op i nattøj
Pude og bamse er velkommen
Vi skal lege, hygge og lave en masse gymnastik

Fredag d. 23/10
Kl. 17-19

Tilmelding til spisning senest d. 19 Oktober
ejsingegebjerghallen@gmail.com
Instruktør: Simone Schulz
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HALLEN

Haloversigt 2020 - 2021
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

FREDAG

09.30 - 11.30
Aktiv om formiddagen
for alle

09.30 - 11.00
Senior badminton
16.30 - 17.30
Forældre - Barn

15.30 - 16.30
Gymnastik abeunger

17.30 - 18.30
Fodbold U 8/9

16.30 - 17.30
Børne Gymnastik

16.00 - 17.00
Boldleg for børn 3 -5 år

16.30 - 17.30
Familieidræt
1 gang om måneden

*

17.00 - 18.00
Fodbold U 11

17.00 - 18.00
Børne badminton

*

18.00 - 19.00
Badminton

18.00 - 19.00
Børne badminton

*

19.00 - 20.00
Floorball

19.00 - 20.00
Badminton

19.00 - 20.00
Fodbold U 14

20.00 - 21.00
Badminton

20.00 - 21.00
Badminton

20.00 - 21.30
Yoga

21.00 - 22.00
Badminton

21.00 - 22.00
Badminton

18.30 - 19.30
Hyggecykling
19.30 - 21.00
Lady Fitness

TORSDAG

19.00 - 20.00
Evt. herre - fodbold

*

* Tiderne fra 17 til 20 vil blive brugt til ”fredags aktiviteter for børn” 6 gange i løbet af sæsonen. (Ikke samme uger som Familieidræt)

Halloweenfest med fællesspisning
Lørdag d. 31 Oktober 2020 i Ejsing-Egebjerg hallen
Gå en u-hyggelig halloween tur omkring Ejsing
Tag familien ud i nattens mørke og oplev majsmarkens væsner
Det første hold vil blive sendt afsted kl. 17.00
Spisning fra kl. 18.00 og løbende

Halloween - mørke/orange toner

PRISE
Voksn R
Børn 5 e 120,0,- (2
-12 år)
Tilmelding skal senest ske mandag d. 26 oktober til ejsingegebjerghallen@gmail.com
Betaling i forbindelse med tilmelding via bankoverførsel til konto:8507 4562232163 eller via MobilePay: 20862962
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LEGEPL ADSUDVALGET

Ejsing aktivitetsområde
Ejsing beboerforening/Legepladsudvalget står som tovholder for
projektet. Vi er et bredt udvalg på tværs af foreninger og aldre for at
repræsentere så stor en gruppe som muligt.
Vi har en repræsentant fra Ejsing Beboerforening, Ejsing Boldklub (med
underudvalg for alle aldre), Ejsing-Egebjerg Hallen, Ejsing Friskole og
Pasningsdel, samt Børnehaven Gazellen:
Anita Hopper, Bodil Ebbesen, Dorte Rasmussen, Torsten Klith Sørensen
Maartens van Asseldonk, Mette Rocatis Møllnitz, Preben Rusbjerg og
Kirsten Ransborg
Ejsings nye aktivitetsområde skal appellere til både store, små, unge
som gamle, - og forsøge at motivere alle til at komme i bevægelse og få
lyst til at opholde sig på området.
Aktivitetsområdet skal ligge ved Ejsing-Egebjerg Hallens nordlige ende
og i umiddelbar nær tilknytning til skole og Gazellen.

FORMÅLET MED PROJEKTET
At skabe attraktive lege- og motionsmuligheder for
børn, unge og voksne i vort nærområde, Ejsing og
omegn.
At gøre området til et attraktivt sted at bo for
nuværende beboere samt for potentielle nye
tilflyttere og besøgende udefra
At give borgere i alle aldre oplevelsen af livsglæde,
fællesskab og et godt helbred gennem leg og
fysiske aktiviteter
At skabe aktiviteter, der skaber positive
motionsvaner og derved giver indsigt i og forståelse
for en sundere livsstil
At give områdets børn læring om trafik

Vi er i fuldt sving i aktivitetsudvalget, vi har udarbejdet projektbeskrivelse, lodsejeraftale, aktivitetsbeskrivelse og vi påbegynder nu arbejdet med at søge finansiering til at realisere
projektet. Tidsrammen er afhængig af, hvordan det går med sponsorater, leveringer mm, men når det praktiske projekt går
i gang, vil vi helt sikkert få brug for frivillige til at hjælpe.
Vi ser meget frem til projektets realisering.
- Aktivitetsudvalget

Vil du hejse flaget (på hjørnet)
ved særlige lejligheder, kan du
kontakte Sofie Kilsgaard
Olesen på tlf: 28 18 26 45

Ejsings hjertestarter hænger
udenpå ”Den gl. Brugs”.
Vinteropbevares v. Ole Olesen.

Kalenderudvalget
Marie: marieogole@outlook.dk
Maren Katrine: marenkatrinep@gmail.com
Erik: ebs@dlgnet.dk

Ejsing på facebook: Søg på Ejsing
Beboerforeningen: www.ejsing-egebjerg.dk
Formand: Mads Møberg ejsingbeboerforening@gmail.com
Ejsing Friskole: www.ejsingfriskole.dk
Skoleleder: Julie Pi Dilling-Jensen jp@ejsingfriskole.dk
Formand: Rikke Engmark engmark@live.dk
Ejsing boldklub: www.ejsinghallen-ebk.dk
Formand: Lars Rocatis lars@rocatis.com
Hallen: ejsingegebjerghallen@gmail.com
Formand: Jens Jensen jsj@fibermail.dk
Ejsing kirke: www.ejsingsogn.dk
Formand: Erik Bruun-Sørensen: ebs@dlgnet.dk
Forsamlingshuset: www.ejsingforsamlingshus.dk
Formand: Lars Holte Larsen holte1956@gmail.com
Husudlejer: Birgitte Olesen birgitteogsteen@gmail.com
Mødestedet v. Margit Skov vinderupvej11@gmail.com
Tennisbane udlejning v. Bjarne Jensen bj.brogaard@gmail.com
MOK: Anni Klausholt klausholt@hotmail.dk
Ejsing Vandværk: Mogens Svenstrup post@ejsingvand.dk
Ejsing Varmeværk: Hans Pedersen hp@energimail.dk

