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Formanden har ordet . . .

Møbler
Lamper
Brugskunst
Dyner
Tæpper

Bolighuset Søby
Tlf. 62 58 13 83

E-mail: info@danboaeroe.dk - www.danboaeroe.dk

Ærø Produktforretning

»SKROTTEN«
TROUSLØKKEVEJ 5A - 5960 MARSTAL

TLF. HELGE 24 45 11 90
E-mail: helge7913@gmail.com

Miljøbehandling af biler med skrotpræmie
Modtager: jern og skrot – ISo 14001 cert.

Ærø Beton & entreprenørforretning ApS

v/ aut. kloakmester Bent »Cement«

40 27 74 44

Kloakarbejde · Færdigbeton
Mørtel · Betonvarer
Lægning af havefliser

ÆRØ MØBLER A/S
Marstal: Vestergade 10, tlf. 62 53 13 86
Ærøskøbing: Lerbækken 5, tlf. 62 52 10 99

Hjælp til selvhjælp
– støt vore sponsorer!

ÆRØ MØBLER

MARSTAL ÆRØSKØBING

SLAMSUGNING
HØJTRYKSSPULING
reNSNINg AF SepTICTANKe • KLoAKKer
• TØMNINg AF AJLeBeHoLdere •

MARSTAL FJERNVARME

Græsvænge Slamsugning

Stuetemperaturen bør ikke overstige 20° C – hver
ekstra streg betyder 5-6% større udgift. I mindre
benyttede rum er 10-15° nok. Om natten og under
bortrejse kan temperaturen sænkes lidt.

v/ Keld Petersen

græsvængevej 81 · TLF. 62 53 24 63

A.m.b.A

Jagtvej 2 · Marstal · Tlf. 62 53 15 64

u VI DÆKKER HELE ØEN u

ALTId gode
TILBud på
Hårde HvIdevArer
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og ServICe AF
vArMepuMper
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SR-ELECTRIC

aut. el-installatør søren rasmussen

egehovedvej 3 - marstal
lerbækken 4 - ærøskøbing

tlf. 6252 2000

www.sr-electric.dk
E-mail: office@sr-electric.dk

u D Ø G N VA G T u

Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!

Landbrug
Belysning
Husinstallationer
Industriinstallationer
Automatik og styring
Brand- og
tyverialarm

MARIA BRYGGER
MORTENSEN
FORMAND

Sidste gang formanden havde ordet, i forbindelse med dette
blad, sluttede jeg af med ordene, vi ses igen i 2020. Og det gjorde
vi, men desværre i et meget mindre omfang end forventet. 2020
blev på alle måder et år vi aldrig glemmer. 2020 vil formentlig
rime på Covid-19 / Corona så længe vi lever. For Coronaen kom,
og kom med en fart og styrke, som jeg tror og håber, de færreste havde forudset.
Corona satte en stopper for mange aktiviteter. Gymnastikopvisningen måtte aflyses, vores fodboldhold fik ikke lov at starte
op og de ivrige banko-spillere måtte også gå et forår uden banko
i møde. Vi troede vel alle det drejede sig om en kort periode,
hvor vi måtte lære at leve efter nye regler og restriktioner, men
vi som forening er stadig ramt af hårde regler og restriktioner.
Jeg tror på, at vi kan stå sammen og klare os igennem uden mén.
Jeg er umådeligt stolt af den måde alle vores frivillige har gjort
deres ypperligste for, at Marstal Idrætsforening kommer igennem denne krise. Jeg skylder jer alle en kæmpe tak.
Sidst bladet blev udgivet handlede en stor del om kampen
mod AGF, Grollefest og foreningsvirke. I denne omgang handler det ikke meget om sport, desværre, men nærmere om Corona, og det må vi nok bare affinde os med. Dette blad afspejler
den tid, vi som forening og klub er i.
Vi beklager selvfølgelig det endnu en gang kun blev til et enkelt blad i løbet af året, når nu to var lovet, men vi håber I vil
bære over med os. I foråret var der ikke mange ting at skrive
om, da Corona fyldte det hele. På denne side af sommerferien er
vi trods alt mere fyldt med den gode stemning og sporten har
endnu en gang fået lov at fylde. Alle vores børne- og ungdomshold er i gang, både med gymnastik og fodbold, de udøver under
nye forudsætninger, men med dygtige og engagerede trænere
går det hele op i en højere endhed. Stor ros til jer.
Vores voksne udøvere er endnu en gang ramt, men vi må stå
sammen og håbe på at året 2021 er året, hvor bolden igen ruller
på alle baner, og alle gymnaster kan mødes og udøve deres passion.
Vi håber klubhuset igen kan fyldes med banko-råb, og vi
håber krolferne igen kan mødes og have det sjovt.
Endnu en gang tak. Tak til alle vores sponsorer der har været,
og er, med os gennem krisen, uden Jer var vi ikke meget værd.
Brænder du inde med gode ideer, ris eller ros, er jeg altid lydhør, sammen er vi stærkest. Med disse ord vil jeg slutte af.
Jeg håber I alle får en fantastisk jul og et lykkebringende nytår.
Lad os sammen tro på, at 2020 var enestående og 2021 mere kommer til at ligne »normalen«, for den er savnet.
Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!

3

FODBOLD UNGDOM

HENNING HANSEN
UNGDOMSUDVALGET

Ungdomsafdelingen - Efteråret 2020
Af HENNING HANSEN
Ungdomsudvalget
Børneholdene
Efter covid19 pausen er der kommet gang
i børneholdene. Vi har mange spillere på
alle hold. Få af holdene har været på Fyn
for at prøve kræfter med andre klubber.
Restrektionerne har besværlig gjort deltagelsen til flere stævner.
Og vi håber, når denne pandemi er overstået, at vi igen kan vise bedsteforældre og
forældre, alle vores dygtige fodboldspillere
til flere hjemmestævner.
Ungdomsholdene
U13 drengene sluttede på en flot 4. plads,
så til foråret skal de prøve kræfter i mesterrækken.
Vi har en meget smal trup af spillere på
denne årgang, så vi som klub var spændte
på, hvordan det skulle gå.
Samtidig har flere af spillerne haft mulighed for at prøve kræfter på U16 drengeholdet – det vidner om stor kvalitet.
U16 pigerne sluttede på en flot 1. plads i 8
mandsrækken. Holdet har desværre været
B

1

ramt af en del afbud, så det er kun blevet
til 2 hjemmekampe. Det er på godt jysk
»træls«, at de fynske klubber ikke prioriterer en tur til Ærø.
Det glædelige er at 7 nye spillere er startet på holdet og vi derfor ser frem til at
spille 11 mands fodbold til foråret.
U16 drengenes rejse mod mesterrækken,
startede før sommerferien med en kamp
mod oldboys-holdet, som blev vundet sikkert 3-0. – Det er ikke til at vide, om det
rygstød har hjulpet i de tætte kampe i efterårets turnering. – Drengene har kæmpet bravt og klubben glæder sig til at se
holdet i mesterrækken til foråret.
Om det er de kommende stjerner på 1.
holdet, må tiden vise, men den rigtige Ærø
fighter DNA har drengene. 8 sejre og 1 nederlag er det blevet til.

Holdbillede: U13 efter sidste kamp mod Korup.

l I ungdomsudvalget er det intentionen at der arbejdes endnu mere
med det sociale på ungdomsholdene. Det er vejen frem, hvis vi skal
holde på de unge teenagere.

S

Din medspiller indenfor tryksager og grafiske løsninger...
U13 drengene sender bolden i mål mod Langeskov.

4

Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!

Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!

5

Alle bolde og kegler vaskes efter træning.

U16 drenge i kamp mod Ringe.

U16 Drengene: ENDELIG OPRYKNING!
Vi rykkede for første gang op i mesterrækken efter en masse mislykkede forsøg,
hvor vi var lige ved og næsten.
Vi er et hold med spillere fra mange forskellige årgange. – Vores målmand går i 6.
klasse, og vi har også et par med fra 10.
klasse, dog er niveauforskellen ikke så stor.
Gennem hele sæsonen hvor det blev til
mange sejre var den vigtigste mod Skårup,
hvor vi sikrede os oprykning.

Holdbillede: U16 drenge efter sidste kamp i Faaborg.

6
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Inden kampen var stemningen meget intens. I træningspassene op til kampen var
vi alle meget målrettede og fokuserede, da
alle kunne mærke at det var den vigtigste
kamp i sæsonen.
Vi har gennem flere sæsoner været lige
ved at rykke op, så da det endelig lykkedes
var det en fantastisk følelse, og noget vi har
arbejdet for længe. Igennem sæsonen har

der været mange tætte og lige kampe, men
hvor vi heldigvis trak det længste strå.
Vi har spillet med mange forskellige
spillere og spillere der ikke har spillet så
mange kampe før, så det var vigtigt at alle
gav sig 100% i hver kamp.
En anden grund til at vi rykkede op er,
at vi alle er villige til at løbe den ekstra
meter for hinanden.
Vi fik et enkelt nederlag i sæsonen på
udebane i Søhus Stige, hvor vi kollapsede
fuldstændig, men det var en vigtig lærestreg da vi følte os meget ovenpå.

Stor tak til træner-teamet
Det er vores sidste sæson inden vi bliver
adskilt og skal spille på forskellige hold.
Stor tak til træner-teamet, der har brugt
utallige timer med os og tak for støtten.
Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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U16 Pigerne!
Jepsen som træner til
U16 pigernes sidste kamp.
Vi spillede vores sidste kamp d. 27. oktober på udebane. Vores nuværende træner
Henning havde ikke mulighed for at
komme med, så Jakob Jepsen trådte selvfølgelig til. Selvom der var lidt miskommunikation trænerne imellem. Det var
oprindeligt Jakob Jepsen og Lotte Hansen
der skulle have været med, men vi endte
med Henrik Skærning og Jakob Jepsen.
Alle de tilmeldte spillere dukkede som
sædvanlig op ved færgen og gik ombord. I
land ventede den tømmermænds ramte
Jakob Jepsen, med sin store faxe kondi, og
trætte øjne. Han og Flemse (Flemse som vi
mødte dengang, vi overnattede på Torvet
hos JJ) havde vidst været ude hele natten.
Så Jepsen havde sikkert regnet med en
stille og rolig tur, da Bergholdt hentede os
ved færgen, men NEJ! 3 piger: Marie
Sindal, Ida Kildegård og Debbie Clausen
holdt nemlig humøret højt med en masse
sang. Henrik og Jepsen var vidst lidt trætte.
Vi nåede endelig frem efter en køretur på
1 time og 10 min. Stadion lå langt ude på
Lars tyndskidsmarker, og klubhuset var et

U16 pigerne i kamp mod Krogsbølle.
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lille skur og selv dem fra landet syntes at
der lugtede slemt.
Men vi fik da skiftet til fodboldtøj og gik
i gang med kampen. Vores konkurrenter
KRFK var super gode, hurtige, og vi havde
det hårdt. Men så startede 2. halvleg og selveste Karoline Eriksen scorede, lad os bare
sige det var heldigt. Vi var glade, indtil 2
piger blev skadet og en spiller fik en albue
i ryggen. Kampen endte 1-1, men vi var
overordnet tilfredse. Både med resultatet,
men også med vores trænere.
Der ventede en lang bustur fra den lille
landsby til Rudkøbing. Vi kom i tanke om,
der var en grill i Rudkøbing. Karoline gik
straks i gang med at læse den ret dyre
menu op. Busturen gik ikke stille for sig,
den kære Debbie fra Dunkær gav en vild
koncert. Hun kom helt op i de høje toner,
og kønt lød det sku ikke. Vi ankom til grillen, og der blev købt pølsemix og lidt
andet. Jepsen glemte sin kære faxe kondi
flaske på grillen, så den søde rare Signe
ude fra Ommel tog den for ham.
Hun brokkede sig over, hvor tung den
var. Da hun nåede færgen var flasken
åbenbart ikke så vigtig for Jepsen, så han
smed den ud. Men på færgen kunne Jepsen godt mærke den franske hotter, så faxe
kondi flasken kunne han godt have haft
ved siden af sig alligevel. Vi ankom til Marstal og alle var glade.

FODBOLD SENIOR
Senior afdelingen!
Skør Corona-sæson . . .
Af JAKOB LEE JEPSEN
Formand for seniorfodbolden
Det kan næppe komme bag på nogen, at
2020 har været og er stadig et skørt år.
Covid-19 har besværliggjort og forandret
en hel masse i vores normale hverdag, hvilket selvfølgelig også har sat sit præg på
fodboldsæsonen. Så det er umiddelbart
svært at gøre en status, som jeg har haft for
vane i klubbladet. Jeg synes dog, at vi i
Marstal IF har håndteret det godt. Vi er
efter bedste evne kommet igennem sæsonen ud fra de rammer og muligheder vi har
haft. Humøret har for det meste været højt,
og folk har været gode til at respektere de
forelagte retningslinjer. Derudover blev vi
i bestyrelsen enige om at jeg skulle snakke
med samtlige senior-spillere og give dem
mulighed for at få et reduceret kontingent
som følge af manglende træninger osv. –

JAKOB LEE JEPSEN
JOHAN JONGE

Alle spillere betalte fuldt kontingent, og
det er egentlig et meget godt billede på
den klubloyalitet som alle besidder, så
mange tak for det!
Det sportslige har været lidt op og ned
for alle 3 senior-hold. Jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen synderligt, når jeg siger at
der bestemt har været – er plads til forbedringer. Især træningsindsatsen lader
lidt tilbage at ønske, så vi håber på at alle
vender tilbage med fornyet energi i 2021.
Derudover har vi været lidt ramt af skader, og især skaden til Mathias Grydehøj
var et kæmpetab for førsteholdet. Inden
Mathias blev skadet, havde han præsteret
på et vanvittigt højt niveau. Faktisk så godt
at jeg godt tør vove den påstand, at han på
daværende tidspunkt var Fynsseriens klart
bedste forsvarsspiller.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle for
det store stykke frivillige arbejde samt alle
de timer de bidrager med til Marstal IF. –
De bedste hilsner fra formanden!

1. holdets kamp mod Krarup/Espe – sidste øjebliksscoring, der sikre sejren.
Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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DBU
FODBOLDSKOLE 2020
blev gennemført med 80 deltagere.
Vi ses igen i 2021 i uge 29

ØENS STØRSTE BUTIK
l
l
l
l
l
l
l
l

Mange økologiske produkter
Slagter
Delikatesse
Betjent blomsterafdeling
Bager-afdeling
Tips - Lotto Spil Online helt frem til lørdag
Bredt udvalg i isenkram

åBNINgSTId
er:
Mandag-fred
ag
kl. 8.00-19.00
Lørdag-sønd
ag
kl. 8.00-18.00
Bageren åbne
r
alle dage kl. 7.
00

www.superbrugsen.dk

Kirkestræde 2-4 · Marstal · Tlf. 62 53 17 80
euro og betalingskort kan anvendes.

REBERBANEN · MARSTAL
TANK I 24 TIMer
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(Første indfaldsvej til Marstal fra Ærøskøbing/Søby)

Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!

TANK I 24 TIMer

s

DEN BEDSTE UGE I SOMMERFERIEN!

KLUB-SPONSOR

• Deloitte
• Øboens Olieprodukter
• Pari Salonerne
• Autogården
• Bolighuset Søby - Danbo
• Carlsberg/Tuborg Ærø
• Chr. H. Christensen
• Jotun v/ Steen Johansen
• Snedkermester Erik K. Boye
• Vognmand Palle Friis
• Murermester Per Elman Hansen ApS
• Restaurant Minde
• Ærø Olie
• Kopa Radio & TV Center ApS
• WPM Marstal
• Marstal Fjernvarme
• Ærø Redningskorps
• Freddy Sko
• Hotel Marstal
• Søndagsklubben anno 1994
• AV-Centret
• Ærø Møbler
• Klubhusets Kantine v/ Lene
• Ærø Produktforretning
• Starling Air
• Græsvænge Slamsugning
• Nørremark Cykelforretning
• CR Revision v/ Richard Christensen

• P. Pedersen & Søn ApS
• Sydbank
• Ærøskøbing Røgeri v/ Ebbe Kalnæs
• Ommel Maskinstation
• Flügger Farver
• Ærø Ugeavis
• Mejerigårdens Købmandshandel
• Vindeballe Entreprenørforretning
• Marstal Navigationsskole
• HF/VUC Fyn Ærø
• Friisens Support
• Marstal Marineforening
• Land & Fritid
• Henrik Tofteng
• Sønderrendens Perle
• Øens VVS
• Skipperkroen
• Ærø Beton & Entreprenørforretning ApS
• Bager-Bordet
• Ø Bolig
• Ærø Byg ApS
• Ærø Hotel
• Ærø Optik
• Café Havkatten
• Viking
• Ærøhallens Cafeterie
• Dunkær Auto-Service

Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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Spørgsmål til
»mod nye mål«
Navn:
Alder:
Tilknytning til MIF:
Tidligere:

Profession:
Hobby:

Per Juel
46 år.
Pt. assistenttræner.
Spiller i ca. 30 år,
ungdomstræner,
2. holdstræner og
herresenior-udvalg.
Folkeskolelærer.
Fodbold og golf.

1. Hvem bruger længst tid foran spejlet i omklædningsrummet?
Hmm. Det har vi ingen der gør.
Men Mikkel Rasmussens tøjstil skiller sig lidt ud fra flokken. Det må han høre lidt for.
2. Hvem er mest madglad i truppen? Tæller Jakob Jepsen med?
Ellers er det nok Peter Sylvestersen.
3. Hvem er den langsomste i truppen? Igen Peter. Måske hænger det sammen?
4. Hvad er det tyndeste afbud, du har oplevet? Ingen kommentarer...
5. Hvem i truppen er den dårligste taber? Emil Grydehøj.
6. Hvem i truppen er den dårligste vinder? Hmm. Det ved jeg faktisk ikke.
7. Hvem i truppen er den største teamplayer?
Flemming Haugegaard og Anders Larsen. De stiller altid op når der er brug for det.
8. Hvem i truppen er den største pral’røv? Han er ikke en del af truppen,
men jeg har hørt Thomas Paulsen fortælle om sit mål på Thurø og sine kampe rigtig
mange gange :-)
9. Hvem i truppen er den største egoist? Jeg synes faktisk ikke, vi har nogle egoister.
10. Hvem har den bedste humor i truppen? Patrick Fleischer.
11. Hvem i truppen skyder hårdest? Nicolaj og Emil Grydehøj.
12 Hvem i truppen ville du vælge til at sparke det afgørende straffespark?
Tobias Holm.
13. Hvad er din største oplevelse som MIF-træner?
Tvedkampen som sikrede os oprykning til Danmarksserien var en stor oplevelse.
AGF-kampen var også en stor oplevelse, selvom vi stadig er lidt ærgerlige.
Jeg husker også en sæson som 2. holdstræner hvor vi rykkede op på samme spilledag
som 1. holdet også rykkede op. Det var en vild fest.
14. Hvilken af følgende Marstal-legender ville du helst have til at gøre comeback,
og hvorfor? Thorkild Kristensen – Hans Henrik Meldgaard – Kaj »Kanon« –
Søren »Guf« Larsen. – Hans Henrik Meldgaard, da han har de kvaliteter,
som vi mangler allermest på vores hold pt.

12
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15. Hvem er det største brokkehoved i truppen? Nicolaj, i hvert fald i kampene.
16. Hvem er den største primadonna i truppen?
Det har vi heller ikke. Så er de ikke med ;-)
17. Favorit-træner? Marcelo Bielsa og Diego Simeone.
Og så er jeg fuld af beundring over det arbejde som »gamle« Jørgen »Slater«
har lave med de unge drenge i klubben.
18. Hvem er den største bisse i truppen?
Rune Bove, siger alle på Sydfyn.
Men egentlig så tror jeg, at Nikolaj laver flest frispark.
19. Beskriv det bedste MIF mål du har oplevet live?
Jeg husker et saksespark fra kanten af feltet som Paulo scorede i Korup.
Men ellers er det et mål som blev scoret mod os i Egedal.
Deres angriber, Wagner, tæmmede en bold fra 40 meter med ydersiden bag om
Morten. Da Morten vendte, sig krøllede han bolden over i det lange hjørne fra
25 meters afstand. Et helt fantastisk mål.
20. Favorit fodboldspiller? Fernando Redondo og Thierry Henry.
21. Hvem er den bedste spiller, du har spillet sammen med, den gang du var aktiv?
Den er svær. Thomas Hein, Paulo og så må jeg hellere tage Ole med.

Kongensgade 33 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 14 07
www.sportigan.dk · mail:aeroe@sportigan.dk

VI har i samarbejde
med MIF og Adidas
lavet en klubaftale
der betyder:
KUN medlemmer
af MIF får 20%
på udvalgte
Adidas produkter.

20%

RABAT - KUN
medlemmer af MIF

l LANDSDÆKKENDE BYTTESERVICE l

Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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SALONEN

Kirkestræde 9 (Gågaden - overfor kirken)
Marstal . Tlf. 62 53 11 28
• LuKKeT MANdAg og LØrdAg •

ALTERNATIV
GROLLEFEST 2020

CHR. H.

Af MARIANNE BRIGSTED JUEL

Tlf. 62 53 10 60

Mandag d. 6. april 2020
forlængede Mette Frederiksen forbuddet
mod større forsamlinger frem til august.
Chokbølgen rullede gennem landet. Tinderbox, Roskilde og Smukfest var dermed
aflyst. Her i husstanden var det dog noget
helt andet vi græd over. Årets Grollefest.
Den forlængede weekend på året, hvor
der skabes minder for livet og hvor der
samles på små lommer af lykke.
Efter et bare dage med gråd og søvnløse
nætter og erkendelsen af, at dette ikke var
en joke, så kiggede vi på hinanden og blev
enige om, at weekenden i uge 28 skulle
bruges på det vi plejer.
SÅ vi beholdt sommerhuset, som vi
havde lejet og gik i gang med planlægningen og her var så, hvad vi fik ud af vores
alternative Grollefest.

v/ Hanne Kromann

Kirkestræde 13 - Marstal
UNDERTØJ • BUKSER • NEDERDELE
KJOLER • JAKKER • STRIK
SKJORTEBLUSER • OVERTØJ
HUER • HANDSKER • STRØMPER

Kopa Radio & TV Center ApS
Kongensgade 31 – Marstal
Tlf. 62 53 15 00

DIN LOKALE TRÆLAST
OG BYGGECENTER
Statsautoriseret Revisionsselskab
Revision • Skat • Consulting
Corparate • Finance

TROVÆRDIG OG SERIØS
SAMARBEJDSPARTNER

Industrivej 5 · 5960 Marstal

62 53 11 21

Ærøskøbing Havn 7
5970 Ærøskøbing . Tlf. 63 14 69 50
www.deloitte.dk
Medlem af
deloitte Touche Tohmatsu

ÆRØ TURISTFART

l KØRER OGSÅ MED MIF/RSI
l KØRSEL I IND- OG UDLAND
14
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Bregninge Møllevej 3 · 5970 Ærøskøbing
62 58 13 13 (TURIST)
Reberbanen 58 · 5960 Marstal
62 53 10 10 (RUTE)
info@jesperbus.dk

gens held trak det en del op, at have en
kvinde med på holdet. Disciplinerne var
Rafling på Ommel kro, Carlsberg spil hos
Per Eriksen (vi manglede en makker og
havde håbet på at kunne lokke ham med,
men ak) Uno på Skipperen, Dart på Foleys og billard på Minde. Fantastisk dag,
hvor nogen opdagede at de havde skjulte
talenter og andre bare havde en dårlig dag.
Jeg har lovet Jepsen IKKE at skrive resultatet her.

TORSDAG:
Herrerne plejer at tage til Søby og spille
golf og så mødes vi til musik i teltet.
Alternativ torsdag: Herrerne tog til
Søby og spillede golf og så mødtes vi på
Eriksens Plads, hvor Norlans stemme spillede i de smukkeste omgivelser og i det
skønneste solskinsvejr.
FREDAG:
Herrerne plejer at have værtshusturnering, mens damerne gør klar til og spiller
beachvolley.
Alternativ fredag: Vi gennemførte
værtshusturnering med mixhold. Til noHjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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LØRDAG:
Fodbold på stadion og fest i teltet.
Alternativ lørdag: Vi tog i samlet flok
ned til færgen, for at hente en af vores vanlige gæster til Grollen. Smart, så kunne vi
lige se, hvad den nye Ballast Bar var for en
størrelse, mens vi ventede. Hermed en anbefaling fra os.
Derefter skulle der handles til aftenens
grillfest i gårdhaven. Undervejs finder vi
ud af, at der er musik på torvet kl. 16.00, så
vi blev enige om, at vi lige så godt kunne
fejre, at vi havde handlet og gik derop.
Efter det, hjalp vi hinanden med at tilberede aftensmaden, spiste i samlet flok
ved et langt bord, med øl og musik. Ingen
sang dog FISSE PER FISSE PER FISSE
PER…..men det var nu også meget rart.
Og så måtte vi jo lige en tur ud i byen, for
at se om det hele nu fik lukket til kl. 24.00.
Og må vi lige i den forbindelse indskyde,
at det slet ikke er så tosset, for os der er
lidt oppe i årene, at det hele lukker
kl.24.00. Så når alle hjem og får en god
nats søvn, så man er klar til næste dags udfordringer.
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SØNDAG:
Sildespisning med Pelle Johns engle.
Alternativ søndag: Var der noget vi ikke
ville undvære, var det vores Sildespisning
og samværet med alle englene. Så vi indbød alle til alternativ sild på pladsen.
Vi blev ca. 25 til sild, snaps, sjask, JD og
selvfølgelig en playliste hvor Himmelhunden gik igen op til flere gange, men som jo
ikke helt kunne leve op til Kim Sild.
Vores tanke var også, at vi i den forbindelse ville lave noget, så vi kunne støtte
MIF. Derfor oprettede vi vores egen indsamling, inviterede folk der havde lyst til
at komme på havnen og drikke en øl med
os, for derimod at give et bidrag til foreningen.
Da dagen var omme, havde vi samlet
11.700 kr. ind. Vi er glade og stolte over, at
vores ringe af godhed bredte sig ud i Marstals gader.
Tusind tak for opbakningen til alle, der
valgte at at støtte vores lille indsamling. Og
en ting er sikkert. Selv om vi måtte gå alternative veje i år, så blev der skabt nye
minder for livet og vi fik lavet små lommer
med lykke. Og nu glæder vi os bare endnu
mere til

GROLLEFEST
2021

Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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Murerfirmaet

Generalforsamling 2020

POUL
ELMAN HANSEN ApS
v/ Murermester og Bygningskonstruktør Per Elman Hansen
Vi udfører:

GRÆSVÆNGEVEJ 16 · 5960 MARSTAL · 62 53 20 51 / 20 21 50 71
www.murerfirmaet-peh.dk

Hovedentrepriser
Nybygninger - Betonarbejde
Renovering
Forsikringsskader - Stormskader
Flisearbejde / badeværelser
Sandblæsning/vådt – af facader
Vandskuring – m/tyndpuds
Udbedring af sætningsskader
Fræsning/slibning af betongulve
Tegltage og skorstene

Speciale:

Kirker
Fredede bygninger
Samarbejde med arkitekt/fredningsmyndigheder
Renovering med hydrauliske mørtler - Juramørtel
Kalkning indvendig og udvendig med lagret kalk
i alle nuancer
Opsætning og renovering af
stensætninger
Genbrug af gamle materialer –
Tagsten, mursten m.m.

Hele Ærøs EL- og KØLEMONTØR

Aut. El-inst. Jack Hansen
Bolig- og skibs-el
Sikring og data inst.
Hårde hvidevarer
Solcelleanlæg

En aftale er en aftale!

ISO 9001 cert. kølefirma

Brøndstræde 23, Marstal
Tlf.
Vagt

28 18 10 28
24 45 59 60

www.el-systems.dk
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Salg og reparation
af varmepumper
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Formandens og
udvalgenes beretning
for året 2019 / fredag d. 6. marts 2020

Formandens beretning
V/

MARIA BRYGGER MORTENSEN

For Jer fremmødte er dette måske ’bare’
endnu en Generalforsamling i MIFs efterhånden lange virke, for mig er dette en helt
speciel generalforsamling. Det er den første generalforsamling, med mig ’ved roret’.
Dette er min første beretning, jeg har
både set frem til den, men også frygtet den
en smule. Jeg er vant til at tale, og for de af
jer der kender mig godt ved I at jeg taler
meget og gerne længe når bare der lyttes.
Men denne talestrøm er for mig ikke bare
en talestrøm, flere af Jer der sidder her har
hørt mange beretninger, måske I endda
har en holdning til hvad jeg skal og burde
sige. Måske lever jeg op til Jeres forventninger, måske ikke. Jeg håber på det første. Jeg vil snakke en smule om det
forgangne år, snakke lidt om tiden der
kommer, men først vil jeg bruge min taletid på at takke. Takke Jer for den helt fantastiske modtagelse jeg har fået efter jeg er
blevet formand for vores klub.
Vi ser tilbage på 2019, og mindes alt det
gode vi oplevede. En flot gymnastikopvisning, hvor alle fik lov at vise hvad de havde
brugt sæsonen på at lære. Et vellykket påskespil. En fantastisk grollefest, igen i år
med et klækkeligt overskud, jeg har overladt snakken om økonomi til Henrik, den
slags er nemlig hans spidskompetence, jeg
er helt sikker på han nok skal guide jer sikkert igennem både indtægter og udgifter i
forbindelse med årets grollefest og andre
afholdte arrangementer. En vel-overstået

fodboldskole, med 91 glade deltagere blev
klaret i uge 29.
Efter sommeren følger efteråret med regn
og blæst. Onsdag den 11.september var
vejrmæssigt ingen undtagelse, alligevel husker jeg ikke denne dag for hverken blæst,
regn eller kulde. Jeg hu-sker den for sammenhold, kampgejst og vilje. Jeg taler selvfølgelig om pokalkampen mod AGF, den
største dag som spillerne i AGF med sandsynlighed kommer til at opleve, i deres karriere. Tænk at komme til Ærø og møde
den slags kampgejst. En kampgejst der
sjælendt ses i superligaen.
En dag, jeg tør godt sige vi, vil huske
mange år frem i tiden. Jeg er heller ikke
bleg for at indrømme at Magnus’ mål til 20 gav formanden våde øjne. Jeg får stadig
kuldegysninger når jeg tænker til-bage på
denne dag, og jeg bliver stolt over at være
MIF’er. Den dag gav tifoldigt igen, Ærø og
Mar-stal Idrætsforening var kommet på
landkortet.
Jeg kan i samme ombæring nævne Ærø
Kommunes prisuddeling 2. december hvor
’Øens fodbold-hold’ var nomineret til
årets idrætspris. Vi vandt ikke, men det
gjorde mig glad at nomineringen var indsendt af Ærøboere der ikke normalt ’går
op i fodbold’, fodbold-drengene var printet
i alles hukommelse efter den dag i september.
Vi er en forening der ligesom de fleste
andre er afhængige af vores sponsorer, vi
arbejder derfor i bestyrelsen pt på at retænke strategier og mål for arbejdet med
og for vores sponsorer, måske vi på denne
måde kan bidrage til at flere har lyst til at
være en del af Marstal Idrætsforening.
Inden min afslutning vil jeg nævne at
Marstal Idrætsforening endnu en gang er
kommet på land-kortet, denne gang i forHjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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bindelse med den kommende Bierfest i
oktober. Ærø har rekorden for hurtigst
udsolgt, 4 uger tog det at sælge 704 billetter til et, for de fleste, helt nyt arrangement. En stor tak til Henrik, Henning og
den øvrige styregruppe bag dette arrangement.
Vi er en klub bygget på frivillighed og
vilje. Jeg vil derfor afslutningsvis sige tak
til alle vores frivillige i klubben. Både i og
omkring fodbolden, alle i gymnastikafdelingen, alle de frivillige som hver uge afholder banko, alle vores ’nye’ medlemmer
som benytter Krolf-tilbuddet, kridte-holdet, pølse-venderne, de uundværlige der
hvert år får grollefesten til at køre, operafolket, alle dem der var behjælpelige med
at få stablet ’Vi de druknede’ på benene.
En tak til alle dem med kritiske spørgsmål og gode idéer, I får os til at yde dét
ekstra. Sidst men ikke mindst en kæmpe
tak til Lene for altid at være glad, smilende
og gøre vores klubhus til et dejligt sted at
være. En tak til min ’med-bestyrelse’ for
altid at være behjælpelig med mine 117
spørgsmål og tak til hele MIF for opmærksomheden i forbindelse med min
runde dag og mit giftemål.
Nu er min taletid opbrugt, og jeg giver
ordet tilbage til Aksel, så vi kan høre
noget fra udvalgene.

Beretning fra
gymnastik-afdelingen
V/

BIRTE SEIER GRØNNE

Forårsopvisningen den 30. marts 2019 var
en festlig og rigtig hyggelig dag.
Opvisningen varede 3 timer og mange
havde valgt at lægge vejen forbi hallen for
at se, hvad holdene havde fået ud af vinterens timer i gymnastiksalene. Godt 200 aktive var på gulvet og ca. 300 tilskuere
deltog i denne dejlige dag.
Det var et flot og afvekslende program
og jeg er stolt og glad over alle de dygtige
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gymnaster og instruktører, vi har i foreningen.
Foruden vores egne gymnaster deltog
Marstal Skole også i vores forårsopvisning
med et hold, der var et hold fra Kvik Søby
samt 3 hold fra Rise. Dejligt de ville deltage og være med til at gøre det til en
spændende og afvekslende dag.
Efter 37 år som instruktør sagde vi farvel til Tove Karlsen, der valgte at stoppe.
Hun blev hyldet og takket for sin store
indsats.
Som vi plejer, blev der også uddelt diplomer til de børnegymnaster, der havde
gået til gymnastik i henholdsvis 5, 10 og 15
år.
Årets vandrepokal fik Heidi Morsø, der
er mangeårig træner for vores puslinge,
altid velforberedt og glad møder hun op
uge efter uge. Heidi har også selv gennem
mange år deltaget på Lykkes aftenhold.
2019 skulle blive året, hvor vi blev betænkt med tilskud fra både Nordea Fonden, Sydbank og Rise Flemløse Spks.
Pengene faldt på et tørt sted og der er nu
indkøbt trampolin, skumredskaber til de
mindste, crossgym udstyr, flik-flaktræner
og meget mere.
Vi kunne i denne sæson ikke tilbyde et
rent herrehold, ligesom vores aftendamehold er stoppet. Nogen gymnaster er flyttet til morgenholdet under ledelse af Lone,
så det er vi glade for. Men for folk, der er
på arbejde, håber vi dog stadig at kunne få
et aftenhold for damer på banen igen.
Crossgym kører igen i denne sæson, nu 2
gange ugentligt. Men linedanse holdet er
stoppet, og det er tvivlsomt om der er
basis for at starte det igen efter sommerferien.
Nye, tidligere trænere, kom tilbage efter
endt studentereksamen, det er vi glade for
selvom det kun er en kort periode, vi har
glæde af dem, før de skal videre i uddannelsessystemet. Vi var også så heldige at få
tidligere instruktør Line Riise, igen Hun
pendler hver uge fra Odense til Ærø. Vi
håber at kunne få nye hf-ere til næste

sæson, da nuværende springtrænere afslutter skolen til sommer.
Vi har haft en god sæson med masser af
aktivitet. Men fra næste sæson er vi nok
nødsaget til igen at ændre lidt på aldersfordelingen på holdene med de ældste
børn, da nogen af holdene har meget få
deltagere.
Til slut vil jeg rette en stor tak til alle
vores instruktører og hjælpeinstruktører
for jeres store og uvurderlige indsats.

Beretning fra
fodboldungdommen
V/

JETTE JONGE

Fodboldungdomsudvalget er i det forgangne år opstartet på en frisk, hvor vi
startede med at sætte os nogle mål og visioner for vores arbejde.
Når pressen taler om Marstal Rises
Fynsserie hold, så fremhæver de altid
klubben og øens sammenhold.
Og dette blev så vores udgangspunkt for
vores arbejde. For skal denne styrke fremmes, må det nødvendigvis komme nedefra
ungdomsrækkerne.
Og hvad har så været gjort tidligere, som
har ført til det, klubben er i dag:
Vi har vores foldboldskole, hvor der er et
fasttømret trænerteam. Det er aldrig svært
at finde trænere selvom arrangementet foregår i sommerferieperioden. Vi har i
mange år brugt uge 31, men i 2019 forsøgte
vi som noget nyt at lægge den i uge 29 i
forlængelse af Grollefesten, og det har vi
fået god respons på, så det fortsætter vi
med. Sidste år var der god tilslutning, især
fra de helt små spillere, så det tegner godt
for de kommende år.
Familiestævnet i år blev afholdt i august,
hvor familier mødes til en aften på stadion
med fodbold og efterfølgende spisning. Vi
vil forsøge at udbrede kendskabet til dette
arrangement, så vi kan få endnu flere deltagere. Børnene elsker dette stævne med

søskende, mor og far. Katrine Sindal lavede en artikel til Klubbladet om arrangementet.
Klubben har også altid holdt et julestævne for klubbens ungdomsspillere, hvor
holdene bliver blandet på tværs af køn og
alder. I år havde vi spisning for de involverede medhjælpere til stævnet.
Marstal Idrætsforening har ligesom
andre klubber problemer med sen skolegang, og at en årgang ikke får fri på sammen tidspunkt. Men så står Lene klar med
mad og frugt, og børnene hygger sig sammen indtil træningen starter.
Det er rigtig godt for sammenholdet, at
klubben har valgt at ansætte en klubhusbestyrer. Vi kan se, at det mangler i de fleste andre klubber, når vi kommer rundt.
Det gør, at enkelte klubber faktisk laver
en tur for deres spillere med spisning og
overnatning, når de skal herover og spille
kamp.
Vi vil også fortsat i udvalget skubbe på
for at lave spisninger og ture for holdene,
for at tømre spillerne bedre sammen. Bl.a.
har Thomas været i svømmehallen i
Svendborg med de små. Er der tid til det
ved udekampe, går man sammen på
McDonalds eller King of Kebab inden
man skal med færgen.
U12 drengene vandt i efteråret b-rækken, og dermed venter der et spændende
forløb i a-rækken her til foråret.
Vores U14 drenge sluttede på en flot
anden plads i deres række.
Vores U15 drenge og piger spillede flere
spændende kampe i 2019. De har begge et
flot fremmøde til træning, og de virker som
nogle hold, der gerne vil være sammen,
lære mere og dermed blive bedre. Flere af
dem går på skolens valghold, hvor de får
et træner/lederkursus forløb. Desværre har
skolereformen betydet, at det nu kun er 9.
og 10. årgang, der tilbydes dette forløb.
De resterende ungdomshold spiller i crækkerne, med en afstikker til b-rækken
ind i mellem.
Medlemstallet er stabilt i fodboldungHjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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dom, men vi er udfordret af alle de andre
ungdomstilbud og fritidsarbejde, der også
skal være plads til. Dog har vi rigtigt godt
fat i de mindste pt.
Vi forsøger at opdrage ungdomsspillerne til at blive aktive medlemmer. Derfor bliver holdene også bedt om at hjælpe
til med Grollefesten. De små rydder op og
de større hjælper med bankospil mm. Fodboldungdomsudvalget har stået for det
praktiske ved Grolleløbet, så vi hjælper
alle til efter tid og evne. Vi håber, at dette
vil fortsætte, hvorfor vi også i foråret vil
forsøge at inddrage forældrene noget
mere. Hvert hold vil således samle forældrene, og her vil vi afstemme forventninger og muligheder. På vores trænermøde,
hvor også trænerassistenterne var med,
blev dette planlagt.
Så derfor vil jeg slutte med at sige tak til
fodboldungdomsudvalget – I har været aktive og positive. Det samme gælder for trænerne og trænerassistenterne, der på vores
møde kom med gode input til næste sæson.
Det har derfor heller ikke været svært at
finde et nyt medlem og suppleant til udvalget.

Beretning fra
fodbold senior-afdelingen
V/

JAKOB LEE JEPSEN

Vi har igen i år lejet os ind på Tåsinges
Kunststofbane heri vinteropstarten. Træningsindsatsen har været tilfredsstillende
efter omstændighederne, og især vores træ-

ningsweekend der blev afholdt i midten af
februar var en stor succes. Vi var i alt ca.
40 deltagere trænerteamet inkluderet. I år
havde vi gjort det lidt anderledes da vi
havde inviteret vores unge U15 og U16
spillere med. De var i alt ca. 10 spillere og
deltog på lige fod med resten af seniorspillerne hele weekenden.
I skrivende stund ligger Fynsserieholdet
fornuftigt placeret på en 6. plads, der er
dog kun 6 points til nedrykningsstregen,
om end det skal nævnes at vi har en ekstra
kamp i baghånden. Vores første prioritet
er først og fremmest overlevelse! Umiddelbart er truppen intakt fra efteråret.
Traditionen tro blev der uddelt pokaler
ved årets aktivfest.
Årets fighter blev Jonas Kisby for hans
enorme gejst og vilje både til træning og
kamp. Dette eksemplificeres i måden
Jonas har kæmpet sig tilbage fra hans alvorlige korsbåndsskade.
Årets MIF-er gik i år til Henning og
Lene. Pokalen gives til personer som er aktivt medvirkende til at fastholde og udbygge det sammenhold, sociale fællesskab,
og den klubånd som gør netop vores klub
til noget særligt. Lige netop her yder Henning og Lene en kæmpe indsats.
Til slut skal der lyde en kæmpe tak til alle
sponsorer, tilskuere, frivillige og ikke
mindst parret som klarer det daglige her i
klubhuset, Henning og Lene. De løser alle
de daglige opgaver helt fantastisk og yder
en ekstraordinær service i forhold til såvel
gæster, som klubbens medlemmer

62 53 12 15
Kirkestræde 20
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Butik og værksted
Dunkærgade 22 · 5970 Ærøskøbing

62 52 20 80
www.aemv.-dk

Alternativ energi • Smed • VVS • Oliefyr
Blik • Landbrug • Have & Park
Arbejdstøj • Legetøj

Rådgivning i øjenhøjde - altid et opkald værd.

I DK-5960 Marstal I www.kortermann-it.dk
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Mejerigårdens
Købmandshandel
– STEDET, HVOR
MAN HANDLER!
Vestergade 30 C
Marstal
Tlf. 62 53 15 66
Fax 62 53 20 49

Kom
vore og se
tilbu mange
d
et g og gør
fordeodt og
lag
køb! tigt

Efter kampene mødes vi i

KLuBHuSeTS
KANTINe

vi har alt i:
ØL · VAND · IS · KAFFE · TOAST
HOT DOG · PØLSER · SLIK m.m

Ærø Redningskorps ApS

dunkærgade 21 - Ærøskøbing - Tlf. 62 52 22 22
redning@aeroe-redningskorps.dk · www.ærø-redningskorps.dk

Hjælp til selvhjælp
– støt vore sponsorer!

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp!

TegN ABoNNeMeNT
Med ForBINdINgSKASSe
• Til bilen • Til hjemmet
• Til arbejdspladsen.
eftersyn og opladning af ILdSLuKKere udføres.
Nye ildslukkere på lager. • Lej en CoNTAINer.

ved AKuT HJÆLp – rINg 112

ÆRØ FLYTTEFORRETNING
OG MØBELOPBEVARING
Vognmandskørsel - Affaldscontainer
Træflis sælges.

Skal du være vores
næste sponsor?

Tegn forsikring
i øens lokale selskab!

PALLE FRIIS - Tlf. 40 42 00 39

ÆRØ
AUTO-CENTER
v/ Rasmus S. Kristensen
Skolevej 12 · 5960 Marstal

62 52 28 29
www.aeroe-brand.dk

Tlf. 62 53 13 02 / 21 27 69 65
www.aeroeautocenter.dk

ALT I ServICe og repArATIoNer
HUSK: Du kan aflevere din bil i Vindeballe

Statene 12 · 5970 Ærøskøbing

Bil-, bus- (9 personer) og trailerudlejning
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Flügger farver
Færgevej 62
Marstal
Tlf. 62 53 23 26

MARSTAL IDRÆTSFORENING

www.flugger.dk

OMMEL

M

Maskinstation

Entreprenør · Anlægsarbejde · Naturpleje

Tlf. 40 31 20 04
v/ Flemming Andersen
Skolevej 6 · 5960 Marstal
kloakmestrenes kvalitetskontrol

CR Revision
Registreret revisor
v/ Richard Christensen
Tinghusgade 28, 3. sal · 5700 Svendborg
Web: www.cr-revision.dk
E-mail: cr@cr-revision.dk

Tlf. 62 21 40 35

Åbningstider:
Tirsdag kl. 10.00-12.30 og
13.45-15.45
Torsdag kl. 10.00-12.30 og
13.45-15.45

Sydbank Direkte
Kirkestræde 17
5960 Marstal
Tlf. 74 37 91 20

Tlf. 70 10 78 79
Åbent alle dage 08.00-20.00
- også i weekenden

Hjælp til selvhjælp
– støt vore sponsorer!

Læs mere på

sydbank.dk

JeNS peder JeNSeN
DEPOTINDEHAVER

Bregninge Møllevej 2 · 5970 Ærøskøbing

40 14 68 43

LoKAL INdKØBSForeNINg
l OK Fyringsolie
l OK diesel/smøreolie
l Kosangas
l gratis kontokort til
dieselstander
l Fast brændsel

TLF. 62 52 11 85

P. PEDERSEN & SØN ApS

Man kunne jo også flyve!

Fragt- og
vognmandsfirma

STARLING
AIR
Tlf. 62 53 33 94

Nørrebro 15 . 5985 Søby Ærø

Tlf. 62 58 10 78 · Bil 40 43 60 78
www.p-pedersen.dk
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ønsker alle sine
sponsorer, frivillige hjælpere, læsere og andre
der har støttet foreningens arbejde
en rigtig god jul
samt et godt nytår 2021

i
r
e
k
r
æ
v
Fyr
til årsskiftet er:
Åbningstiderne op

Mandag d. 28/12
Tirsdag d. 29/12
Onsdag d. 30/12
Torsdag d. 31/12

kl. 14-17
kl. 13-17
kl. 13-17
kl. 10-14

Støt fodbolden på Ærø,
køb fyrværkeri i MIF's klubhus.

l Igen i år sælges der fyrværkeri i MIF's klubhus.
l Vi har igen i år et bredt
sortiment af batterier og raketter og meget andet.
l Overskudet går ubeskåret til
ungdomsafdelingerne i Marstal Idrætsforening.

Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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SØLV-SPONSOR

HOVED-SPONSOR

ÆRØ
AUTO-CENTER

Skal du være vores
næste sponsor?

62 53 13 02TRÆLAST
/ 21 27 69 65
DIN LOKALE
OG BYGGECENTER

Ærø

Hjælp til selvhjælp
– støt vore sponsorer!

& VVS A/S

t

Blå: 286C

TROVÆRD
IG OG SERIØS
BRONZE-SPONSOR
SAMARBEJDSP TNER

t

MARSTAL · ÆRØ

GULD-SPONSOR

Industrivej 5 · 5960 M

AdvokatFyn a/s
Hjælp til selvhjælp
– støt vore sponsorer!

Hjælp til selvhjælp
– støt vore sponsorer!

MIF Klubhus
v/ Lene W. Hansen

Autogården
Vi kan ordne det hele
- og de enkelte dele!

Reparation og service af personbiler, lastbiler, traktorer, motorcykler...
Tlf. 62 53 17 20 / 20 42 35 82

Skal du være vores
næste sponsor?
28

Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!

SR-ELECTRIC
aut. el-installatør søren rasmussen

www.autogaarden-marstal.dk

62 53 12 15
Kirkestræde 20

I DK-5960 Marstal I www.kortermann-it.dk

Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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Restauration • Bar • Gårdhave

Trænere og ledere

1 A · 5960
Marstal
Tlf. 62 53 13 52
Dronningestræde
– et godt
sted
at ·spise

i hyggelige omgivelser –
TLF. 62 53 13 52

Snedker- og tømrerarbejde udføres...

SNedKerMeSTer
erIK K. BoYe
TLF. 30 34 29 99

Kongensgade 13 · Marstal
Tlf. 62 53 15 26

God mad - gode priser!

Kongensgade 36 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 17 44

Cykelhandleren gi’r dig service
Kik ind og se hans go’e tilbud!
CENTURION • KILDEMOES • RALEIGH
MBK CYKLER
Henter og bringer!
åBNINgSTIder: Mand.-fred. 9-18. Lørd. 9-14.
TANK THYGESEN-BENZIN DØGNET RUNDT
Efter lukketid på automat med Dankort.

Gymnastik:
Fodbold - senior:

NØRREMARK CYKELFORRETNING

Holdleder:
Herre serie 3,1:
Herre serie 4:
Old Boys:
U16 drenge:

Peter Thygesen
Møllevejen 77 - Marstal - Tlf. 62 53 14 77

DET ÆRØSKE OLIESELSKAB

62 53 31 00

l Fyringsolie/
diesel.
l FuCHS
smøreolie.
l gratis
benzinkort
til Øboens
tankstationer.

Autogården
Vi kan ordne det hele
- og de enkelte dele!

Reparation og service af personbiler, lastbiler, traktorer, motorcykler...
Tlf. 62 53 17 20 / 20 42 35 82

www.autogaarden-marstal.dk

AdvokatFyn a/s

Ærø Afdeling: Vråvejen 2 • Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 77 • www.advokatfyn.dk • ar@advokatfyn.dk
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Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!

Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer (ekstern):
Menigt medlem:

Fodbold - ungdom:
Herre Fynsserien:

U13 drenge:
U11 drenge:

U8/U9/U10 drenge:
Poder:
U16 piger:
Kampfordeler:
MIF klubhus:
Ærøhallen:
Klubblad:
Marstal Idrætsforening
Marstal IF:

Maria Brygger Mortensen
Henning Hansen
Mads Rosenqvist Nielsen
Henrik Bay Larsen
Henrik Skærning
Henning Møller
Birte Seier Grønne
Jakob Jepsen
Johan Jonge
Jette Jonge
Ole Juel
Per Juel
Thorkild Kristensen
Henning Hansen
Jakob Jepsen
Mads Boye Kjerulff Kromann
Johan Jonge
Jørgen Rasmussen
Jørgen Madsen
Per Eriksen
Thomas Hansen
Kristian Eriksen
Rasmus Nymann
Thomas Hansen
Mads Rosenqvist Nielsen
Nanna Nielsen
Henning Hansen
Henning Hansen
Lene W. Hansen
Jan Fischer
Maria Brygger Mortensen
Hjemmeside
Facebook

mariabrygger@hotmail.com
Henning_marstalif@mail.dk
madsnielsen7913@hotmail.com
hebla@tdcadsl.dk
skaernholm@gmail.com

stjernholmhansen@mail.dk

tlf. 51 74 68 10
tlf. 20 31 68 84
tlf. 25 17 26 62
tlf. 62 53 14 49 / 61 74 32 86
tlf. 27 11 86 59
tlf. 65 36 20 20
tlf. 30 34 30 05
tlf. 30 34 02 11
tlf. 60 15 05 55
tlf. 21 61 57 47
tlf. 62 21 10 96 / 22 55 78 42
tlf. 62 21 96 86 / 20 24 09 80
tlf. 62 53 24 05 / 28 30 47 14
tlf. 20 31 68 84
tlf. 30 34 02 11
tlf. 28 41 18 69
tlf. 60 15 05 55
tlf. 62 58 19 03
tlf. 73 74 57 21
tlf. 30 13 18 38
tlf. 20 21 97 59

stjernholmhansen@mail.dk
madsnielsen7913@hotmail.com

tlf. 20 21 97 59
tlf. 25 17 26 62

Henning_marstalif@mail.dk
Henning_marstalif@mail.dk
lenewhansen@hotmail.dk

tlf. 20 31 68 84
tlf. 20 31 68 84
tlf. 61 60 37 59
tlf. 51 23 26 56
tlf. 51 74 68 10

birtesg@mail.dk
jepsenjakob@hotmail.com
Johanjonge@hotmail.com
jette@aemv.dk
juelknudsen@sydfynsmail.dk
mariper@stofanet.dk
thorkild@kristensen.mail.dk
Henning_marstalif@mail.dk
jepsenjakob@hotmail.com
Mbkkromann@gmail.com
Johanjonge@hotmail.com
norrevejen@gmail.com

mariabrygger@hotmail.com
www.marstalif.dk
Marstal Stadion

I redaktionen: Maria Brygger Mortensen (ansvarshavende).
Foto:
Henrik Skov Nielsen.
Gengivelse af artikler i deres helhed eller i uddrag betragtes som en
støtte til vores arbejde.
Tryk:
Mark & Storm Grafisk A/S, Marstal.
Oplag:
450 eksemplarer.
Synspunkter i bladet står for redaktionens egen regning og deles ikke
nødvendigvis af MIF’s bestyrelse.
Mail:
mariabrygger@hotmail.com
Distribution:
Grethe, Freddy, Polar, Axel.

Hjælp til selvhjælp - støt vore sponsorer!
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- dit lokale pengeinstitut
St. Rise Landevej 10
5970 Ærøskøbing
E-mail: post@risespar.dk

...vi
støtter
lokalt!

Tlf. 62 52 14 08
Faaborgvej 64
5700 Svendborg

...vi
støtter
lokalt!

E-mail: post@risespar.dk

Tlf. 62 20 00 00
Kirkebjergvej 13
5620 Glamsbjerg
E-mail: post@risespar.dk

Tlf. 64 72 16 58

PENGEAUTOMAT:
Havnevejen 1, Søby · St. Rise Landevej 10, St. Rise
Faaborgvej 64, 5700 Svendborg

www.sparekassen.dk

