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BADMINTON
VOKSEN-FJER

I badmintonafdelingen er vi kommet
godt i gang med vores VoksenFjer hold.
Vi har i denne sæson fået nye med
lemmer, men der er stadig plads til
flere. Så hvis du vil i gang med at spille
badminton, så er det bare med at
komme afsted til VoksenFjer.
Måske har du spillet som ung, og holdt
en pause. Måske har du spillet motions
badminton og vil gerne forbedre din
teknik. Eller du har en helt anden
baggrund, det er ikke så vigtigt. Holdet
er rummeligt og du får mulighed for at
forbedre dig løbende.

Hver træning starter med en kort op
varmning og ca. 30 min teknisk træning.
Det er små øvelser, der gør at din teknik
løbende bliver bedre. Derefter spilles
kampe med og mod de andre deltagere.
Vi spiller mest double, men der er også
plads til en single hvis du har lyst.
Du er meget velkommen til at prøve at
være med og se om det er noget for
dig. Vi har også en ketsjer du kan låne,
så der er egentlig ingen undskyldning
for at blive hjemme.
Tid og sted:
Torsdag 18:00 til 20:00
Erritsø Idrætscenter (hal 2)
Af hensyn til corona-restriktioner bedes
du kontakte os inden du møder op på:
Tlf. 93 92 42 50
eller formand@egif-badminton.dk
Preben

ADVOKATFIRMAET

VIUFF & BILDE JØRGENSEN
DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA
TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX 75 92 16 77

REDAKTION

advokat@mail.dk

Kurt Hansen – Annoncer
Tlf. 75 94 29 50 – 22 15 21 50
Engtoften 10, 7000 Fredericia
E-mail: engtoften10@mail.dk

v/ Lone Eriksen
Gl. Landevej 30
7000 Fredericia
www.gardeniablomster.dk

ERRITSØ - AFDELINGEN
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SANNE GERDES
GL. Landevej 27 A, Erritsø
Tlf. 75 94 08 98

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

Tlf. 76 20 70 30

Ruth Hansen – Stof
Tlf. 50 48 11 52
Hækkelunden 40, 7000 Fredericia
Sendes direkte til:
e-mail: andershpd@mail.tele.dk

Deadline for stof til
”Sport januar 2021”
er søndag den 3. januar.
- Udkommer den 20. januar.
Øvrige deadlines for 1. halvår 2021 er:
14. februar, 14. marts, 18. april og 24. maj.
Ret til ændringer forbeholdes.
REDAKTIONEN ØNSKER ALLE EN
GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR!
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Bladtkramer Malerentreprise ApS

TENNIS

Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 44 46
www.bladtkramer.dk

INDENDØRS
DOUBLE-ARRANGEMENT

Erritsø Tennis afholdt søndag den 22.
november et mindre senior doublear
rangement i Kolding Ketcher Center.
Mindre skala, fordi det jo er tidens Co
rona begrænsninger, men ikke mindre
hyggeligt og udfordrende af den grund.
8 seniorer i alle aldre dystede i 2 timer:
7 runder a hver ca 15 minutter med
tie-break point, så alle kom til at spille
som makker med alle netop 1 gang.
2 baner var til rådighed og der blev
gået til makronerne i et tæt opløb om
præmierne (bolde og medaljer).

Vinder-kriteriet var flest individuelt sam
lede point totalt i alle 7 kampe for alle.
I de korte skifte pauser var der lige tid
til lidt vand og kaffe samt småkager
fra Bergstedts Bageri. Formand H.M.
Brøndum var supervisor, arrangør og
pointtæller for denne lille event.

Bladtkramer Malerentreprise ApS

Vi gentager denne succes et par gange
efter nytår. Og altid efterlevende al god
Corona adfærd.

Erritsø - blikkenslageren Aps

Erritsø - blikkenslageren Aps
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

Vi glæder os selvsagt i EGIF Tennis til
om ca. et år at kunne boltre os sammen
med mange andre i de nye indendørs
tennis og padel tennishaller i Erritsø.
Hans Martin

Michael S. Nielsen

Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia
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Michael S. Nielsen
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ADVOKATFIRMAET

Denne annonce kan købes hos

DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA

Kurt Hansen.
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ERRITSØ - AFDELINGEN
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SANNE GERDES
GL. Landevej 27 A, Erritsø
Tlf. 75 94 08 98

Anders Billesvej 11, Fredericia
Tlf.76
75 20
92 55
Tlf.
708830

Erritsø bygade 26, Erritsø - 7000 Fredericia
Telefon 75 94 17 46 - Biltelefon 51 20 86 01
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FODBOLD
UNGDOM
NYT SETUP OG NYE TRÆNERE
TIL U11- OG U12 DRENGE

EGIF Fodbold har valgt at tage helt nye
skridt for både at fastholde og sikre
udvikling for såvel de bedste, som de
næstbedste spillere i årgang 2009 og
2010.

Vi ser meget frem til at følge holdene
og de enkelte spillere i det nye setup
som vil være en del af udviklingen i fod
boldafdelingen de kommende år.

Det er håbet og forventningen, at vi
med det nye setup vil kunne opfylde
både sportslige ambitioner, men også
være et solidt tilbud til bredden, som
for en klub som EGIF er altafgørende.

F ODBOL DAF DE L I NGE N medlem af D B U
Krogsagervej 40 indgang 4, Erritsø, DK-7000 Fredericia
Tlf. +45 75 94 17 15 – www.egif-fodbold.dk

"STØVLEN" - EGIF's Fodboldvenner

STØ V L E SPIL L E T

De to årgange bliver slået sammen til ét
hold, og samtidig sætter klubben eks
tra trænerkræfter ind omkring holdene.I
alt vil der samlet være 45-50 spillere,
som vil komme til at spille på ét
11-mands hold samt to 8 mands hold
fra 01.01.2021.
Som klub er vi selvfølgelig bevidste om
at de allerbedste spillere vil søge mod
licensklubberne. Vores ønske er at det
nu fremover vil ske, når spilleren er klar
til det og ikke alene på baggrund af stor
niveauforskel mellem klubberne.

ERRITSØ GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING

VINDERE

September 2020

Oktober 2020

STØVLEN I

Gevinst

Ny sportslig ansvarlig omkring holdene
bliver Søren Kempel.
Trænere for holdene bliver Jason Camp
bell, Jakob Jensen, Thomas Olander,
Rasmus Møller, målmandstræner Budo
Sabanovic, Mathilde Bøgstrup samt for
sat deltagelse af nuværende forældre/
trænere.
Gitte

Lod

Navn

Lod

Navn

Kr. 300,00

72

Jytte Nielsen

27

Ernst Andersen

Kr. 200,00

85

-

24

Tove Poulsen

Kr. 100,00

79

Kent Nielsen

69

Jette Madsen

12

Kr. 100,00

78

Tove Poulsen

76

-

82

Kr. 100,00

96

Holger Højmose

10

Finn Pedersen

Kr. 100,00

23

John Andersen

33

Niels Frank

Kr. 100,00

20

Birte Hoé

29

Inger Marie L. Nielsen

STØVLEN II

Gevinst
Kr. 300,00

119

-

147

-

Kr. 200,00

129

Dagny Andersen

195

Gitte Schouborg

Kr. 100,00

151

Kim Toft Jensen

136

Finn Pedersen

Kr. 100,00

113

-

156

Rigmor Toft

Kr. 100,00

127

Tina Staalsen Wagner

160

Jesper Wagner

Kr. 100,00

190

John Andersen

188

-

Kr. 100,00

107

-

198

Flemming Nielsen

Udtrukket af:

Jytte Gondermann

Gevinsterne er overført til vindernes nem-konto.

Deltag i Støvlespillet og støt ungdomsarbejdet i EGIF Fodboldafdeling!
Henvendelse til Kurt Madsen, tlf. 20 42 43 41 - eller i Klubhuset.
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GYMNASTIK
ÆNDRINGER TIL EFTERÅRETS
PROGRAM

De skærpede Corona restriktioner har
i hele efteråret givet store udfordringer
for en del instruktører i efterårets træ
ninger. Forsamlingsloft på 10, som i
skrivende stund er forlænget til 13.
december, har betydet at bestyrelse og
instruktører har måttet lave en del
tilpasninger og ændringer i trænings
pas, som desværre påvirker vores med
lemmers mulighed for at mødes til sund
sport og fællesskab.
Det har betydet, at en del voksenhold
nu må træne på skift. Enten på mindre
hold i forlængelse af hinanden, hvor det
har været muligt at få ekstra haltid –
eller med skift på ugebasis. Nogle hold
har også valgt helt at aflyse, indtil det er
muligt at samles flere igen.
Der er også hold, der tilbyder on-line
streaming af træning, for dem der må
blive hjemme den uge. Kreativiteten er
høj, når det gælder om at holde folke
sundheden høj samtidig med, at det
hele foregår i trygge rammer for alle.

Desværre har vi været nød til at lukke
holdet ”Cheerleader” (tirsdage i EIC)
pga. for lille fremmøde. Vores unge og
engagerede instruktører har ellers lagt
et kæmpe arbejde i holdet og lavet en
super ”reklamefilm”. Se den på vores
Facebook side. Vi satser på at få holdet
op at køre en anden god gang.
Desuden er Mix-Spring og Mega-Mix
tirsdage i Kirstinebjerghallen lagt sam
men under nyt holdnavn Power-Spring.

FORÅRSOPVISNING I EIC 2021

Vi glæder til de lyse tider i foråret og til
at vise resultatet af sæsonens træninger
frem til forårsopvisningen lørdag den
20. marts 2021. Hvordan det bliver
afviklet, ved vi endnu ikke, men vi må
nok forudse, at det bliver i en lidt anden
form, end den vi kender.
Vi lægger hovederne i blød og håber på
at få skabt en god dag, der passer ind i
forholdene til den tid.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Denne gang uden juleledermøde
Tjaah – vi havde regnet med, at vi sidst
i november skulle have holdt et hygge
ligt arrangement med vores instruktører
her op til jul - godt nok i lidt andre og
udendørs rammer – men da forsam
lingsloftet blev sat ned til 10 – så måtte
dette arrangement også lade livet.

Gymnastikafdelingen vil gerne benytte
lejligheden til at takke alle for opbak
ning i denne lidt specielle efterårs
sæson og ønsker alle gymnaster, ledere
og hjælpere en rigtig glædelig jul og
godt nytår. Vi holder snart juleferie, og
sidste træning før jul er søndag den 20.
december. Og på gensyn i 2021, hvor
første træning er mandag den 4. januar.
(Vær dog opmærksom på, at der kan
være afvigelser til dette på enkelte hold).

Og husk at det er ikke for sent at starte
på et hold efter jul (hvor man også slip
per med kun ½ kontingent for forårs
sæsonen). Se de mange tilbud og an
det nyt på www.egif-gymnastik.dk
Lars L.

OK OG SUPERBRUGSEN
GIVER NU +30% EKSTRA
I SPONSORSTØTTE
Det gælder, hver gang du tanker med OK Benzinkort eller
OK appen. Vælg, at det er EGIF, du vil støtte. Det koster
ikke ekstra. Jo mere du tanker, jo flere penge får
EGIFs ungdom.
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SVØMNING

RUGBY

EN FREMTID MED EN
FÆLLES SVØMMEKLUB I FREDERICIA

UNGDOM
Stævner–U14

Gennem de sidste år har Delta swim og
Erritsø svømmeklub øget samarbejdet
og tiden er nu kommet til at få en fælles
forening. En svømmeklub for hele Fre
dericia, der kommer til at tilbyde vand
aktiviteter fra barn til voksen, bredde
og konkurrence. Vi skaber muligheder
for vores unge talenter, men bevarer en
forankring i lokalmiljøet ved at forblive
en del af EGIF fællesforening.
Processen frem mod en fælles svøm
meklub har været båret af frivillige kræf
ter med bredt kendskab til begge for
eningers DNA. Både trænere og aktive
er hørt i processen og det har været al
les interesse at skabe en svømmeklub
som alle har kunnet se sig selv som en
del af fremadrettet.
I november kunne visionerne præsente
res for alle medlemmer i begge klubber.
Der er Positive tilbagemeldinger fra alle
kanter, men naturligvis også bekymrin
ger om hvad det kommer til at betyde
for de enkelte medlemmer.
Administrationen, bestyrelse og udvalg
forenes og stiftes på ny med repræsen
tanter fra hver forening. Svømmeskolen
fortsætter som hidtil på hver sin lokation
men med fælles kurser og uddannelse
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for instruktører og hjælpeinstruktører.
Konkurrenceafdelingen bliver en større
afdeling men holdstrukturer bevares.
Vores yngste talenter fortsætter med at
svømme lokalt, men der afvikles flere
samtræninger over året. Vores ældste
konkurrencesvømmere får flere træ
ningsmuligheder, flere holdkammerater
som er jævnaldrende og særligt glæder
vi os over at kunne stille til konkurren
cer med flere svømmere og større op
bakning til hinanden og forhåbentligt et
stort sportsligt udbytte.
Vi glæder os over at vi i det nye år kan
være Én svømmeklub i Fredericia som
kan favne alle både små som ældre. For
os er en ting givet - alle skal have mulig
hed for at lære at svømme og der skal
være et bredt udvalg af svømmeaktivi
teter året rundt.
Bestyrelsen i Erritsø Svømmeklub

Lørdag d 31. okt. var U14 i Ålborg for
at spille imod Ålborg, Odder og Århus dette kunne lade sig gøre fordi vi ikke var
flere end 50 til arrangementet. Det var
dejligt for vores unge mennesker ende
lig at kunne få lov til at spille og ikke kun
træne. Vi så frem i spænding til dagen
da det var første gang vi skulle spille
U14 med holdet, da de alle var rykket
op fra U12 sidste år. Det blev en stor
succes for alle 4 hold der bød på jævn
byrdige kampe (Dog skal nævnes at
Erritsø vandt alle 3 kampe).

Kampene i Ålborg fik os til at arrangere en tur
mere og denne gang gik turen til Roskilde hvor
U16 blev sat af og U14 fortsatte til Hundested.

U16

Kampene i U16 var vores drenges før
ste optræden i år og det var tydeligt at
drengene var sultne på noget kamp.

CSR og Roskilde var modstanderne og her gik
Erritsø ubesejret igennem.

U 14 var samtidig i Hundested for ikke
at bryde forsamlings forbuddet. Her var
Hundested og Roskilde modstandere og
begge deres hold var 2. års U14, så her
fik vores unge drenge hård modstand og
tabte begge kampe dog uden på nogen
måde at være spillet ud af banen, så det
lover godt for næste år. På hjemvejen
kunne vi for første gang i år køre på mc
Donalds og spise for derefter at fejre
dagens spillere med en kæmpe stor Co
cio. Vi vil fortsætte vores træning ude på
lysbanen hver tirsdag kl. 17.00 til 18.30
resten af året og har sidste træning før
jul tirsdag d. 15. december.
Bubsi

SENIOR
De unge gik forrest i markant sejr

2. division vest: Lindø/Odense vs. Er
ritsø GIF: 5 – 52 (5 – 26). Spillet lørdag
den 24. oktober 2020. Points for EGIF:
Theis Arvad Meier 27. Mads Larsen 15.
Rune Rytter Larsen og George Melga
ard hver 5. I årets sidste rugbykamp i
2. division vest satte teenagerne i vores
førsteholdstrup deres tydelige præg.
Sejren kom i hus med otte scoringer
mod en. To af truppens unge talenter,
11

RUGBY
Theis Arvad Meier og Mads Larsen, la
vede begge hattrick. De er begge 19 år.
Med en flot scoring ved højre hjørneflag
var det fynske hjemmehold dog mest
tændt fra starten og bragte sig foran 5 –
0. Vores holdkaptajn, Kenneth ’Achmed’
Nielsen, fik med en kortfattet kommen
tar sine medspillere til at bevare fatnin
gen og rette op. Det skete. Scoringen
blev Lindø/Odenses eneste points i op
gøret.
Udligningen faldt efter et EGIF–indkast,
hvor veteran og prop forward Michael
Klæsøe igangsatte et drive, hvor klynge
spillerne gik selv og sammen fik pres
set bolden tyve meter frem og lige ak
kurat over Lindø/Odenses mållinje. Det
var Rune Rytter Larsen, der fik presset
bolden i græsset bag scoringslinjen.
Efter tyve minutter kunne Theis Arvad
Meier efter et flot angreb bringe sit hold
i front. 12 – 5 til EGIF.
Mod slutningen af første halvleg satte
hjemmeholdet dog EGIF under geval
digt pres. Faktisk lykkedes det en af
hjemmeholdets spillere at krydse vo
res mållinje med bolden i favnen. Men
Theis Arvad Meier fik i sin tackling pres
set begge arme ned under bolden og
holdt den fast. Da der derved ikke var
kontakt mellem bolden og græsset
bag EGIFs mållinje, kunne kampens
glimrende dommer Mike Hawkins ikke
dømme scoring.
Vores flyhalf, Thor Steendahl, styrede
sine backs fornemt. Han skånede heller
ikke sig selv og fuldførte kampen med
plaster i ansigtet efter gentagne kollisio
ner med modspillere i tacklingerne.
12

Ydercenter Mads Larsen fik især i 2.
halvleg vist sit værd. Med i alt tre scorin
ger efter flotte løb var han stærkt med
virkende til at cementere sejren. Inden
da havde Theis Arvad Meier også lavet
hattrick. Da Theis er en af tre foretrukne
sparkere for EGIF, kunne han med 6 ud
af 8 konverteringer sætte yderligere 12
Erritsø points på tavlen.Kampen gav
desuden EGIF–debut til Helgi S. Joen
sen, Lasse Lebeck og Magnus Cooper.
De gjorde det alle fremragende. Vores
cheftræner Dennis Graversen var tilfreds
efter sejren i Munkebo.

OLDBOYS, SPONSORSAMARBEJDE OG SOCIALE MEDIER

Vil du høre nærmere om medlemskab af
vores oldboysloge, kontakt da medlem
af logens præsidium, Ole Bang på ole
bang@youmail.dk eller mobil 40352721.
Vil du høre nærmere om EGIF Rug
bys sponsortilbud, er du velkommen
til at kontakte Brian Jochumsen brian
jochumsen911@gmail.com eller mobil
60179091.

STATUS PÅ NYT KLUBHUS OG
FLYTNING AF RUGBYBANER
Plan- og snittegning af vores nye klubhus. Der
bygges desuden træterrasse lige til højre for klubhuset og et redskabsskur ovenfor set i forhold til
tegningen.

EGIF–klyngehalf George Melgaard når højest i et
indkast og vinder bolden

INDENDØRS TRÆNING OM ONSDAGEN

Så snart Corona-reglerne tillader det,
indendørstræner vi hver onsdag aften
kl. 18 – 20 i Erritsø Idrætscenters Hal 2.
Hallen er reserveret til vores ynglinge,
seniorer og oldboys. Booking af Hal 2
gælder til og med 24. marts 2021, dog
undtaget d. 23. december, 30. decem
ber og 17. februar.

Luftfoto af vores kommende rugbybaner, hvor
placering af vores nye klubhus er markeret med
et sortfarvet rektangel lidt til højre for midten af
billedet.

Bygherre på vores nye klubhus er Er
ritsø Idrætscenter på vegne af Frederi
cia Kommune. Det lokale arkitektfirma
billund//hansen står for koordineringen,
imens firmaet DesignModul a/s vandt
opgaven med at opføre vores nye klub
hus. Kontrakten blev underskrevet i
november. De seneste meldinger lyder
på, at vi midt i februar kan rykke ind i
vores nye klubhus. Inden da skal vi have
anlagt vores nye rugbybaner.

Ved anlæggelse af rugbybanerne, flyt
ningen fra vores nuværende klubhus og
klargøring af vores kommende klubhus
hører en håndfuld delprojekter, som vi
selv styrer. Her får vi brug for, at du som
medlem af vores rugbyafdeling giver en
hånd med. Via vores Facebook-grupper
er vi begyndt at melde ud, hvornår vi får
brug for dig og hvilke praktiske opgaver,
der er tale om.
Vi glæder os til at holde jer orienteret
om udviklingen. Har du spørgsmål, så
kontakt enten Ole Bang, der er vores
styregruppeformand for hele projektet,
eller en af os i bestyrelsen.
På www.erritsoerugby.dk og www.face
book.com/EGIFRUGBY kan du fortsat
følge med i EGIF Rugby.
Pertti
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AKTIV TIRSDAG SENIORSPORT
ÅRETS GANG MED CORONA

Vi har måttet lave om på reglerne mange
gange. Dette har medført en forvirring
hos vore medlemmer, da ikke alle er på
Facebook, hvor vi meddeler nye tiltag.
Andre har ikke en pc. Men vi ajourfø
rer altid vor hjemmeside, således at alle
med en pc kan gå ind og se, om der er
nye tiltag. I den forgangne periode har
vi forsøgt at holde liv i Aktiv Tirsdag.

UDENDØRS

Selv om vejret er blevet noget mere
blæsende og køligere, så har udefolket
spillet krolf og i skrivende stund er der
stadig 12-15 personer på krolfbanen om
tirsdagen.

INDENDØRS

Men på grund af restriktionerne vedr.
Corona kniber det gevaldigt med aktivi
teterne indendørs. Gymnastik er aflyst,
da der kun må være 9 deltagere plus
instruktør.

Alle andre aktiviteter så som miniten
nis, bordtennis og badminton kan vi da
heldigvis stadig tilbyde. Kom i hallerne
og prøv nye aktiviteter.

VANDGYMNASTIK

Med hensyn til vandgymnastik er der
stor søgning, og vi er selvfølgelig glade
for det. Vi har åbent kl. 11.00 både man
dag og torsdag. Men også her må man
kun være 9 i vandet plus en instruktør
”på land”.

DET SOCIALE SAMVÆR

Men vi savner det sociale samvær med
kaffe og sang, og glæder os til alt er no
genlunde normalt igen.
Vi, Inger og Vivi, er optimister og håber i
det nye år, at komme rigtig i gang igen.
I ØNSKES ALLE EN RIGTIG GOD JUL
Inger og Vivi

Vi har

- ingen
i januar og februar
Viindmeldingsgebyr
har

måned
(spar
100 kr.) MED
- ingen
indmeldingsgebyr
i januar og februar
FITNESS-CENTER

lækkert
nyt fitnessudstyr
måned
(spar
100atmosfære
kr.)og bikingcykler, der
• - Personlig
betjening
i hyggelig
Vi har

altid ernytvedligeholdt
• Lækkert
fitnessudstyr
- ingen
indmeldingsgebyr
i januar og februar
er vedligeholdt
ogsåaltid
cirkeltræning
• - Bikinglokale
med
25 topmoderne cykler
måned
(spar
100
kr.)
- også
cirkeltræning
mange
hold
og superdygtige
• - Easy
Line
– spændende
cirkeltræning
for alle
muskelgrupper,
lige til at gå til
- lækkert
nyt
fitnessudstyr
og bikingcykler,
der
mange
spændende
hold
og superdygtige
instruktører
• Masser
af hold, med
superdygtige
og
engagerede
instruktører
instruktører
altid• er
og svømmehal
tilknyttet
- Cafeteria
etvedligeholdt
hyggeligt
miljø med
cafeteria og svømmehal
- et
hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal
- også• cirkeltræning
Mange
former for medlemskaber, til lave priser
tilknyttet
tilknyttet
- mange spændende hold og superdygtige
Se meget
instruktører
mere om det
hele på eic.dk
- et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal
og/eller
facebook.com/
tilknyttet
- lækkert nyt fitnessudstyr og bikingcykler, der

eic.dk

ERRITSØ IDRÆTSCENTER
Alt hvad hjertet begærer
Tel 7594 2220 . www.eic.dk

Tel 7594
· www.eic.dk
Tel 7594
22202220
· www.eic.dk
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Tel 7594 2220 · www.eic.dk
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Lillebælt Tagservice
www.lb-tag.dk

Alt i Tagpap

i ereuforbindende
farver - 15 tilbud
års produktgaranti
Få etPap
GRATIS
- på vores webside

Listedækninger
- beboelse - Garager - Tilbygninger
www.tagpap.com
755994
95 tagpap@tagpap.com
- 20 15 59 90
Mobil:Tlf.
20 15
90 59
· mail:
EmaiL: info@lb-tag.dk

Vælg den rigtige
ejendomsmægler
home står for salget af
hver 3. bolig i Fredericia

Denne annonce kan
købes hos
Kurt Hansen.

Estate Peter Møller
E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Erritsø Butikstorv
Sjællandsgade
52, 7000 Fredericia

7000@estate.dk

75 92 03 00 / 51 85 50 03
www.estate.dk

Tlf. 22 15 21 50.

Estate Pe
EJEND

engtoften10@mail.dk

Sjællandsgade 52, 7000 Frede

75 92

Nicolaj Seelig

Sandra Nielsen

Statsaut. ejendomsmæglere

vi vil være din foretrukne ejendomsmægler

75 93 02 66

www.home.dk

Snedker - &Tømrerforretning
Sønderskovvej 5 - 7000 Fredericia
Telefon 75 94 20 78

7594 1684

Brude- og festkjoler · Egen kollektion
Syning af specialopgaver · Forandring af tøj
www.gittedahlhusdesign.dk

