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DEADLINE 
 

for  materiale til næste nummer  
den 18. juni 2018 

Redaktørens mail adr.   hholst@123dk.dk 
Se Espekalenderen og bladet i farver på: 
Espe Postens hjemmeside: WWW.Espeposten.dk 

Send et par ord til Espe Posten, hvis du har noget på hjerte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

NYTÅRSKUR 
 
Redaktionen og vejformænd har tradition for at holde Nytårskur den sidste 
dag på året. Kuren holdes pt. på Skovsgaard hos Mette og Palle. 
Vejformænd er dem der deler bladet ud til jer. 
Fra alle os til alle jer med ønsket om et snarligt forår. 
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Fortsættes  næste side 
 

NYT FRA ESPE SKOLE OG BØRNEHAVE 
 

Jeg håber, at I alle har haft en god påskeferie.  
  
Byggeri   
Når dette blad kommer ud til jer, har vi haft indvielse af vores nye tilbygning 
til Espe Skole. 
Mandag d. 19.marts 2018 havde vi en festlig dag, hvor borgmesteren kom og 
klippede den røde snor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den nye bygning blev taget i brug, og vi havde åbent hus om eftermiddagen.  
I løbet af formiddagen fik eleverne i dagens anledning bevægelse på en lidt 
anden facon, da vi havde lejet en hoppeborg ved Fun Fyn. 
 
 
I forbindelse med nybyggeriet er der blevet lavet en ny nøgleløsning, således 
at man som fritidsbruger skal have et ADK-nøglekort for at komme ind i 
bygningen om aftenen. Oplever I problemer med dette eller andet, er I som 
altid velkomne til at kontakte os på skolen.  
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NYT FRA ESPE SKOLE OG BØRNEHAVE 

 
 
 
 
Toronto-anlæg og fodgængerstriber  
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har etableret et Torontoanlæg og fodgængerstri-
ber ud for skolen, på Skovvej 8. Dette er vi mægtig glade for, da det er vigtigt 
at elever, forældre og personaler kan komme sikkert over vejen.  
Vi har været utroligt glade for vores voksenpatrulje. Vi har derfor spurgt 
dem, om de vil blive ved med at stå voksenpatrulje indtil 1.april, hvor det 
ikke længere er så mørkt om morgenen.  
 
Vi vil hermed sige voksenpatruljen tusind tak for hjælpen.  
Vi håber, at vi til efteråret igen kan etablere en patrulje, der i den mørke peri-
ode kan være behjælpelig omkring Toronto-anlægget.  
Vi håber og forventer, at bilisterne husker at holde tilbage for de gående, der 
skal over vejen.  
Der har desværre været lidt opstartsproblemer i forhold til, at lyset har blinket 
i døgndrift; dette, forventer vi, bliver ændret hurtigst muligt.  

 



5 

NYT FRA ESPE SKOLE OG BØRNEHAVE 
 

Indskrivning til kommende 0.klasse 2018/19 
Det er dejligt at se, at der er 22 forældre, der har valgt at skrive deres barn 
ind på Espe Skole. De 22 elever starter med at gå i Forårs-SFO pr. 1.april, 
hvor de vil få lokale i vores indskolingsbygning. Vi glæder os til at byde bå-
de børn og forældre velkomne i Forårs-SFO. 
 
Valg til Skolebestyrelsen 
Til april er der igen valg til Skolebestyrelsen. Denne gang er der 5 af de 7 
forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer, der er på valg. To af de foræl-
dre, der er på valg, stopper med Skolebestyrelsesarbejdet, da deres børn har 
sidste skoleår på Espe Skole det kommende år.  
Der bliver afholdt valgmøde på skolen tirsdag d. 17.april kl. 18 – 19. 
Den nye skolebestyrelse starter arbejdet pr. 1.august 2018. 
 
Team Rynkeby Skoleløbet 
Vi har igen i år tilmeldt Espe Skole & Børnehave til Team Rynkeby Skolelø-
bet. Løbet foregår den sidste fredag inden påskeferien. Vi glæder os til at 
deltage i løbet, og vi håber, at mange forældre/bedsteforældre også har tid og 
lyst til at deltage. 

Fra åbent hus af nybygningen 

Fortsættes  næste side 
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NYT FRA ESPE SKOLE OG BØRNEHAVE 
 

 
 

Fastelavn 
Torsdag d. 8.februar havde vi skolefest for mellemtrinnet. Det var dejligt at 
se så mange elever og forældre; der var desuden mange, der kom udklædt.  
Mange tak til alle de forældre, der medbragte kage. 
Der blev slået katten af tønden, og efterfølgende var der gang i Diskotek 
Night Life. 
 
 
Fredag d. 9.februar blev der holdt fastelavn i både børnehave og indskoling. 
 

Fortsættes side 39 
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NYT FRA ESPE SKOLE OG BØRNEHAVE 

 
 
Lidt fra børnehaven:  
I uge 5 – 6 har vi haft fastelavnstema, hvor vi har arbejdet på tværs af stuer-
ne. Vi har haft tre forskellige værksteder; bage værksted, kreativ værksted 
og gå tur værksted.  Så der er blevet malet og klippet masker og malet tøn-
der, bagt kringler og boller og gået nogle dejlige ture, hvor vi også har været 
nede i Hallen. 
I dag har vi så haft fastelavnsfest, hvor vi slog katten af tønden, spiste snøre-
bånd. Vi fik kåret 3 kattekonger og 3 kattedronninger.  Der var rigtig mange 
flotte udklædninger; Elsa, Anna, Hulk, prinsesser, politi, feer, havfrue, rid-
dere, transformers, superhelte, Chase og mange flere. 
Efter en god og hyggelig formiddag var det godt at komme på legepladsen 
og nyde det gode vejr. 
 
Sponsorerede refleksbånd 
Vi fik et tip fra en forældre, at det var muligt at søge om at få refleksbånd til 
alle vores børn.  
Vi har været så heldige, at SuperBrugsen i Ringe og OK har sponsoreret 
refleksbånd til alle vores børn i både børnehave og skole.  
Alle børn har derfor fået et refleksbånd med sig hjem lige inden vinterferi-
en. 
Dette kan forhåbentlig være medvirkende til, at vores børn bliver set i tra-
fikken. 
  
Alle læsere ønskes et dejligt forår.  
 
Med venlig hilsen  
Vibeke K. T. Munck; Skoleleder Espe Skole & Børnehave 
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Book online på 
www.hairbyvedel.dk 
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Tak for endnu en god vintersæson 

 

Nu her ved forårssæsonens afslutning, vil jeg gerne sige tak til alle der har 

bidraget til at vi har en så velfungerende forening.  

I vinterens løb har vi gennemgående været godt 30 deltagere på de to pensio-

nisthold og så har vi gennemført 3 weekendkurser med lærer udefra. Ikke 

mindst til vores reception og jubilæumsudstilling i november var der gæster 

som blev betaget af vores forening, de er nu faste deltagere og har meddelt at 

de kommer igen til efteråret.  

 

 Sidste weekend i januar gennemførte vi et drejekursus med Rasmus Petersen, 

her får vi god inspiration og tekniske færdigheder med en professionel lærer 

udefra. 

Der er planlagt et nyt kursus med Rasmus sidste weekend i oktober. 

 

Til årets generalforsamling var alle valg til bestyrelse og revision genvalg. 

Igen i år blev der udtrykt stor glæde og tilfredshed med værkstedets indret-

ning og standard. Så vi prøver at fastholde de senere års standard med at vi 

bruger 16.000 årligt til nyinvesteringer. 

 

Flere af vores medlemmer er medlem af en fiskesø i Tarup, så her bliver der 

inviteret til en fiskedag i foråret, det plejer at være ganske fornøjeligt. 

En uge i juli laver vi arbejdende værksted på Kaleko Mølle, med en dreje-

bænk og lidt udstilling, fra tidligere år mærker vi megen stor interesse om 

vores husflid. 

 

 

Kontakt mig eller andre fra bestyrelsen, hvis du vil høre nærmere eller har 

lyst til at besøge os. 

Med venlig hilsen.  

Bent Tlf. 40 37 37 97 

 

www.espe.husflid.dk 

http://www.espe.husflid.dk
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Nyt fra Espe hallen 

Vi er hoppet ind i et nyt år.  
Det forgangne blev lidt turbulent, da vi stod uden halinspektør pr. 1. septem-
ber 2017.  
Vi har forsøgt at løse opgaven, så i brugere ikke blev påvirket/berørt af situa-
tionen. Vi syntes vi lykkedes at komme helskindet i mål. Endnu engang vel-
kommen til Knud Bæklev. Han har løftet opgaven i strakt arm og er nu efter-
hånden inde i den daglig drift m.m. 
Fødselsdagsfesten gik rigtig fint, en masse glade mennesker festede til et 
glimrende danse orkester. Det resulterede i et ok overskud til hallens drift. Vi 
er allerede i gang med at forberede næste års fødselsdagsfest. 
 
Hallen afholdte i februar måned, generalforsamling. Den forløb fint, med go-
de saglige debatter. Vi byder i den forbindelse velkommen til, Heidi 
Aabrandt, som blev valgt ind, i stedet for Marianne Kyed. 
 

Vi måtte desværre tage afsked med vores kære formand, Marianne Kyed. 
Hallens bestyrelse vil gerne takke Marianne for mange års tro tjeneste. Du 

har altid været velforberedt og god til at varetage hallens interesser. Du hav-
de en kæmpe berøringsflade, både foreningsmæssigt og politisk. Du har været 
”benhård” (på den gode måde) og skubbet mange bolde i mål for og i hallen. 
Vi håber du får lidt mere tid nu og ønsker dig al mulig held og lykke i fremti-

den. 
 

Konstituering af den nye bestyrelse, tirdag den 20/2 - 2018 
Formand:  Kim Petersen 
Næstformand:  Palle Nielsen 
Sekretær:  Per Madsen 
Kasserer:  Jakob Kristensen 
Menige:  Ole Danielsen 
   Jørgen Jørgensen 

  Finn Vang Pedersen 
  Heidi Aabrandt 
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NYT FRA ESPE HALLENS MOTIONSCENTER 
 
Så er 2018 skudt igang og vi har taget skridtet og smidt hallens motionscen-
ter på Instagram, så lad os sammen skabe et sjovt og lækkert sted at være.  
Så hvis i tager nogen billeder af jeres træning eller andet så send det til en af 
vores nye instruktører Ulrik Højmark (30227998) og han vil sørge for det 
kommer op og ligge på siden. Ulrik er også manden du skal have fat i hvis 
du ønsker en ”GRATIS PRØVETIME”.  
 
Hvis i har andre tiltag så sig endelig til. Vi er her for jer og vil have i får et 
lækkert center så del med alle i kender og følg med på siderne, der vil kom-
me meget nyt og sjovt i fremtiden. 
Hallens motionscenter bliver frisket op nu. Velkommen til Jan Valentin, som 
ugentligt er at træffe i hallen. Han er ansat som tekniker/vedligehold af ma-
skinerne i hallen, så de hele tiden er funktionsdygtige.  
Velkommen til Susanne Hedegård som frivillig instruktør i motionscenteret, 
og hun er ikke Frøken hvem som helst: 
Hun er uddannet fitnessinstruktør, styrketræner og har den højeste diplom-
træneruddannelse indenfor Dansk Idræts Forbund. Hun har stor erfaring med 
både at bruge maskiner, men især frie vægte, som hun synes giver mere. Hun 
har fokus på styrketræning og genoptræning og funktionel træning for ældre. 
Hun har ligeledes stor erfaring med genoptræning efter sportsskader.  
For prøvetimer og anden instruktion kan der laves aftale med: 
Ulrik Højmark – 30227998 
Susanne Hedegård – 20915479 
(16.00 - 19.00, eller på SMS) 
 
Ris/ros 
I stedet for at gå og surmule over, at pølsen i cafeen måske var kold eller der 
ligger en nullermand på halgulvet eller skraldespanden er fyldt…så venligst i 
fremtiden ret henvendelse til Knud. Ting sker og ingen er perfekt, men du 
kan gøre noget ved det…jamen hvordan? Fortæl Knud om din kolde pølse 
eller nullermanden på gulvet osv., så kan vi rette op på fejlene, så alle er til-
fredse :-) 
 
Der sker hele tiden noget nyt i hallen og Knud gør det for din skyld. Så bak 
op om de mange tiltag eller giv/send ham et par ideer på mailen…
sport@espehallen.dk 
 
Ønsker du at følge med i hallen, så gå ind på facebook og find Espe hallen 
og synes godt om ;-) 
 

Sportslig hilsen 
Kim P 

https://www.facebook.com/pages/Instergram/1852245234994583?fref=mentions
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Brdr. Hansen Sallingelunde ApS 
            

Vognmands - og Brolæggerfirma 
TLF. 62 66 12 79 

Container og kranbiler. 
Grus, sten og skærver. 
Alt indenfor belægning. 

Vognmand: Ulrik E. Hansen 23 64 13 49 www.sallingelunde.dk 
 

Brolæggermester: Michael Haugaard 51 51 22 45 www.brolaeg.dk 
Møllergyden 6, 5750 Ringe 

 
Mail: brdr.hansen@firma.tele.dk 
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Langgade Britta Ditlevsen, Langgade 4 31189709 

Stadionvej bold@ditlevs.dk  

Elmevænget Gurli Sørensen, Elmevænget 8 
gurlimo@hotmail.com 

62661579 
 

Holmslundsvej Jørgen Bahl, Holmslundsvej 8 45 81 31 98 

 5750bahl@gmail.com  

Askevænget Anna Jørgensen, Askevænget 6 62 66 16 83 

 annajorgensen123@gmail.com  

Hegnsvænget Ulla Bertelsen, Egevænget 4  62 66 14 81 

Egevænget   

Findingevej Otto Mortensen, Findingevej 5 27 43 27 56  

 otto@hetner-elkjer.dk  

Assensvej Thormod Schou,  Assensvej 84 61 74 84 74 

 thschou@city.dk  

Toftevænget Palle Nielsen, Skovvej 29 40 53 63 75 

Skovvej pn.skovsgaard@gmail.com  

Lydinge Møllevej  Janne S. Jensen, Tingskovvej 8 62 62 39 30 

Tingskovvej  doukanj@hotmail.com  61 77 39 30 

Espe Højlod   

Kirkegade Mette Holme, Holmevej 2 62 66 12 32 

Holmevej metteholme@gmail.com  

Granlyvej Annette Stadil Pedersen 24 84 11 65 

Rudmevej Granlyvej 18  

Hasselvænget  Louise Larsen, Hasselvænget 9 30 25 74 88 

Birkevænget  louise.tl@live.dk  

Skolevej   

Snarupvejen Hans Brinch, Snarupvejen 25 62 66 16 18 

Fjellebrovej brinchagerupgaard@hotmail.com  

Kastanievej Poul Ditlevsen,  Østløkke 6 62 66 14 33 

Østløkke ditlevsen@mail123.dk  

Vejformænd 
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Gymnastik- og Ungdomsforeningen af 1972 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Gymnastiksæsonen 2017-18 er overstået.  
Det har igen i år været en god sæson  
med mange aktive børn og voksne.  
 
Vi takker vores instruktører og hjælpeinstruktører for det  
store arbejde de har lagt i foreningen. Derudover vil vi  
gerne takker de frivillige som har hjulpet til ved diverse  
arrangementer. 
 
Allerede nu er vi i gang med planlægningen af næste sæson. 
Vi søger derfor instruktører/hjælpeinstruktører – så kunne  
det være noget for dig, så kontakt bestyrelsen. 
 
 
Tjek vores hjemmeside www.gu72.dk eller på Facebook: GU72. 
 
 Tak for denne sæson 
 Bestyrelsen GU72 

Generalforsamling torsdag den 19. april 2018 kl. 19.30 i Espe 
forsamlingshus.  
 

En forening kan ikke kører uden en bestyrelse, og vi kommer til at 

mangle folk i bestyrelsen, Så er du nysgerrig på bestyrelsesarbejdet i 

GU72, så kontakt bestyrelsen. 

http://www.gu72.dk
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BILLARD 
Midtfyns Billard og Dart Klub, har til huse i kælderen under 
Guldhøjskolen, indgang fra sportspladsen. 
Der er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 13 til 16 for  billard. 
Dart og Bowling Tirsdag aften kl. 18.30 
Begge del er både for mænd og kvinder. 
Vi vil gerne starte aftenhold op. 
Ring og hør mere om det:  
Erik Leth 2480 3225 
Kurt Madsen 2330 1670 
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Espe-Vantinge-Hillerslev sogne 
 
Det er dejligt, at der er taget så godt imod vores vikar for sognepræsten,  
Jørgen Mose Laursen.  
Det glæder Jørgen og os og det gør det hele nemmere, når glæden allerede er 
tilstede.   
 
Jørgen har det godt med konfirmanderne, og rækkefølgen i konfirmationerne 
er den samme som altid. De første tre søn og helligdage i maj, Hillerslev - 
Vantinge - Espe… 
 
Jørgens Mose Laursens lange liv med præstegerning vil han fortælle os om 
når han d. 15. april efter gudstjenesten holder foredrag i Hillerslev konfir-
mandstue.  
 
I juni har vi sangaften i Hillerslev og i maj har vi udflugt til Fanø. 
 
Vi regner jo med at vores nye sognepræst kan indsættes allerførst i juni må-
ned. Du må holde øje med Midtfyns Posten, vi annoncerer om dato og hvad 
der sker udover gudstjenesten.  
 
Er du en af dem, der gerne vil give en hånd med en gang om året? Eller tæn-
ker du på noget vi skal starte noget op, et tilbud vi ikke har? Henvend dig til 
en af dem, der er i menighedsrådet og ved du ikke præcis, hvem det er, så 
henvend dig gerne til mig, Herdis Holme. 
 
Det vil være dejligt, hvis den nye præst kommer til en god samling af frivilli-
ge, der vil lave kaffe, stille stole op, rydde af og deltage i et arrangement. Det 
er i kirken eller i et sogne-lokale. Måske du bare vil pynte kirke til…. 
 
Det er også godt, at hynderne bliver holdt kropsvarme om søndagen. Her er 
det ikke pinligt at være bænkevarmer. Kom og få rørt sangmusklerne, vi øver 
os på salmerne lidt før gudstjenesten, så kom bare ind, selvom du kan høre, 
der er nogen, der øver.  

Herdis Holme 
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Sognepræst:  Snarupvejen 6, Espe 
   Tlf.: 62 66 13 43,   
    
 
Graver Espe + Vantinge: Helge Amossen 
   Tlf.: 61 62 77 53  
   E-mail: espe-vantinge-kirke@hotmail.com 
 
Graver Hillerslev: Laila Hansen 
   Tlf.: 24 49 57 32  
   E-mail: hillerslev-kirke-fyn@hotmail.com 
 
Organist:  Vibeke Lücking Pedersen 
 
Menighedsrådsformand: Herdis Holme, Holmevej 11, Espe 
   Tlf.: 62 66 15 94 E-mail: herdisholme@yahoo.dk 
 
Næstformand:               H. Chr. Lunderskov, Askevænget 4, Espe 
   Tlf.: 62 66 15 80 – 29 60 54 85  
   E-mail: hclunderskov@hotmail.com 
 
Kasserer og Kirkeværge Torben Nielsen, Dalsmøllevej 9, Vantinge 
(Espe + Vantinge): Tlf.: 20 46 12 51 E-mail: tvsn-dals@privat.dk 
 
Kirkeværge Hillerslev: Inger Marie Bæk, Fuglebakken 2A, Hillerslev 
   Tlf.: 62 64 14 70  
   E-mail: i.m.baek@outlook.com 
 
Mail adr.  7750@sogn.dk 
Øvrige adr. på Espe – Vantinge - Hillerslev menighedsråd: se www.sogn.dk 

 

Det er altid muligt at benytte kirkebil (Alex’s Taxi, tlf. 6266 1202) rundt til alle 
gudstjenester og kirkernes arrangementer både søndage og hverdage. 
 
Hold øje med kirkernes skiltning. 

 

mailto:espe-vantinge-kirke@hotmail.com
mailto:hillerslev-kirke-fyn@hotmail.com
mailto:herdisholme@yahoo.dk
mailto:hclunderskov@hotmail.com
mailto:tvsn-dals@privat.dk
mailto:i.m.baek@outlook.com
mailto:7750@sogn.dk


21 

Fra vores organist: 
Jeg hedder Vibeke og er ansat som organist i Espe-Hillerslev og Vantinge 
kirker. Jeg ved, at de tre sogne længe gerne har villet have et voksenkor. 
Jeg synes, det er rigtig hyggeligt at have kor, så nu starter jeg koret op i 
Espe- Hillerslev- Vantinge  

                                    TIRSDAG D. 3. APRIL 
 
Vi kommer til at have base i Vantinge sognehus (graverhuset). Koret øver 
tirsdage fra kl. 16.45-17.45, så kan man i Vantinge nå både kor og gymna-
stik. 
Alle voksne kan være med. Vi kommer til at synge et blandet repertoire, 
der spænder fra vemodige svenske viser til klassiske korværker ( af den 
lette art ). Man skal ikke fortvivle, hvis man ikke har sunget før eller ikke 
kan noder. Som sagt, så kan alle være med, og vi starter stille og roligt op. 
Jeg glæder mig til at møde en masse nye mennesker og sammen skabe et 
fællesskab omkring korsangen. 
Husk første gang er tirsdag d. 3. April. 
Mange hilsner  
Vibeke Lücking Pedersen 
Organist og korleder 
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Dato Espe Vantinge Hillerslev 

01.04. Påskedag 10.30  Ingen Ingen 

Jørgen Mose 
Laursen 

02.04. 2. påskedag Ingen 10.30 Ingen 

Jørgen Mose 
Laursen 

08.04. 1.s.e.påske 10.30 Ingen Ingen 

Jørgen Mose 
Laursen  

15.04. 2.s.e.påske Ingen Ingen 14.00 + foredrag * 

Jørgen Mose 
Laursen  

22.04. 3.s.e.påske   10.30 Ingen 

Jørgen Mose 
Laursen 

27.04. Bededag Ingen Ingen 10.30 

Jørgen Mose 
Laursen 

29.04. 4.s.e.påske 10.30 Ingen Ingen 

Jørgen Mose 
Laursen 

06.05. 5.s.e.påske Ingen Ingen 10.00 

Konfirmation Jørgen Mose 
Laursen 

10.05. Konfirmati-
on 

Ingen 10.00 Ingen 

Kristi Himmelfarts 
dag 

Jørgen Mose 
Laursen 

13. 05. 6.s.e.påske 10.00 Ingen Ingen 

Konfirmation Jørgen Mose 
Laursen 

20.05. Pinsedag Ingen 10.30 Ingen 

Jørgen Mose 
Laursen 

21.05. 2.pinsedag **FRILUFTS **FRILUFTS **FRILUFTS 

GUDSTJENESTE GUDSTJENESTE GUDSTJENESTE 

27.05. Trinitatis 10.30 Ingen Ingen 

Jørgen Mose 
Laursen 
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Det er foreslået, at jeg  ( Jørgen Mose Laursen) holder et foredrag den 
15. april efter gudstjenesten - om ”Min vej til præstegerningen – og 
om at være på den vej videre frem.” 

 
    **    Hele Midtfyns Provsti inviteres til friluftsgudstjeneste i Bakkelunden, 
Kværndrup. Indgang mellem Kirkevej 2 og 4. 
 
Kom og vær med til en festlig pinsegudstjeneste i forhåbentlig dejligt vejr. 
 
Et pinsekor deltager. Koret øver i Ringe kirke torsdag d. 17. maj kl.19-21. 
Alle, der har lyst til at synge med, kan senest d. 3. maj tilmelde sig hos orga-
nist Kirsten Wind Retoft, tlf. 5185 8255 eller mail: retoft@midtfyn.net 
 
Efter gudstjenesten er der mulighed for samvær i det grønne. Medbring kaf-
fekurv samt evt. tæppe og stol. Der er bænke på pladsen. Der kan parkeres 
på kirkens og på skolens parkeringsplads. 
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Kværndrup kirke, og kaffen kan 
drikkes i kirken. 

Kom og vær med, som led i et landsdækkende arrangement til forebyggelse 
af ensomhed i uge 17 afholder Ældresagen spis sammen i Espe Forsamlings-
hus mandag den 23. april. Kl. 17:00 ca. 21. 
Der serveres hovedret med 1 glas vin/ øl /eller vand til.                                                                            
Herefter dessert med kaffe/te.                                   
Der vil blive fællessang og underholdning af Espe - Spillemændene 
                                                                                                      
Hele arrangementet koster 160 kr. pr. person. 
Tilmelding senest den 13. april til Karen Margrethe Jørgensen 65 90 21 48 

mail kmhjoergensen@gmail.com 

mailto:retoft@midtfyn.net
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Godt tilbud fra Jørgen Mose Hansen 
 
Jeg har 2 Islandske heste, som meget gerne vil motioneres.  
De er meget venlige og fredelige. Det er 2 halvsøskende, en vallak på 7 år og 
en hoppe på 18 år. Vallaken kan alle fem gangarter og med den rigtige rytter 
er han en formidabel tølter.  
Hoppen er knap så god til tølt. De er begge ved godt huld, derfor dette ind-
læg. 
 
Vallakens navn er Snæfaxi og hoppen hedder Vaka.  
Man kan ride på stort set utrafikeret vej til Krarup over Krarup Nordegn.  
Ligeledes er der skove med skovveje, som kan benyttes. Jeg har sadler og 
bidsler, så forudsætningerne for en god oplevelse er tilstede.  
Det er uden omkostning for rytterne, hvilket vil sige at det er gratis.  
I skal helst være 2, da det er det bedste. Hestene er meget sociale, hvorfor det 
er bedst at de følges ad.  
Hvis der er nogen, som har interesse i at komme ud at ride på islandske heste 
så er muligheden her, ganske gratis. De har begge alenlang stamtavle, som 2 
slægtsled kan føres tilbage til Island. Faderen til begge er importere fra Is-
land. Han er kåret meget højt i sind.  
Ved interesse kan jeg kontaktes på telefon 4115 9649 Hestene står på adres-
sen Snarupvejen Espe 15 - 5750 Ringe. Nyvangs fiskesøer. 
 

tel:41%2015%2096%2049
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Krarup Espe Håndbold 
 
 
 
 
Her i håndboldklubben nærmer vi os sæsonafslutningen i turneringen og der-
med også vores traditionsrige Midtfyns Cup. 
Siden sidst har vi haft generalforsamling, hvor vi var så privilegerede, at 
samtlige på valg genopstillede og et enkelt nyt ansigt også ønskede at deltage 
i bestyrelsesarbejdet, så det blev til et lille kampvalg, der resulterede i føl-
gende bestyrelse: 
Formand: Linda Føns Madsen 
Næstformand: Lars Varto 
Kasserer: Charlotte Madsen 
Sekretær: Vivi Gerner 
Medlem: Louise Pilevold 
Medlem: Morten Jensen 
Medlem: Karina Baraviec 
1. suppleant: Morten Simonsen 
2. suppleant: Dinna Fløjborg 
Vi er allerede i god gang med planlægningen af næste sæson og glæder os til 
fremadrettet at skabe fantastiske håndbold-oplevelser for såvel nuværende 
som nye spillere. 
Lige nu har vi næsen rettet mod Midtfyns Cup, som ligger d. 13.-15. april, og 
som sædvanligvis kommer til at skabe ekstra liv i byen, især omkring skolen 
og hallen. Skulle dette resultere i støjgener eller på anden vis skabe gener for 
jer, beklager vi på forhånd, men vi håber, at byens borgere, som altid, vil 
tage godt imod de ekstra "beboere" denne weekend. 
Til næste sæson tilbyder vi igen håndbold til børn og unge i alle aldre, mens 
vi også stadig har et dame senior hold i serie 4 og - som noget nyt - et old 
boys hold, hvor håndbold såvel som hygge er i højsædet. 
Vi forventer også, at det bliver muligt at lave et U10 pige-hold, så kender du 
en pige fra årgang 08/09, der kunne tænke sig at prøve kræfter med håndbold 
på et rent pigehold, så fortæl hende endelig om det! 
Vi ser frem til endnu en forrygende sæson! 
 
Forårs-hilsener 
Krarup Espe Håndbold 
Formand 
Linda Føns Madsen 
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Kontaktpersoner, mailadresser og telefonnumre 

Kloakmester & Entreprenør 
Johnny Hansen 

Sallingevej 4, 5750 Ringe Tlf. 21 65 92 61 
kloakmesterjohnnyhansen@mail.dk 

 Dræn– og kloakarbejde   Entreprenørarbejde 
 Kloakering i åbent land   Anlægsarbejde 
 TV-inspektion (kloak-TV)  Flise– og belægnings- 
 Jord– og betonarbejde   arbejde. 
 

Medlem af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol 

 

Espe Skole: Skovvej 8  vibem@faaborgmidtfyn.dk 7253 3981 

Skolebestyrelse: Mette Holme mettelholme@gmail.com  6266 1232  

K/E Fodbold: René Brinch Petersen brinch-petersen@mail.dk 2233 4494 

K/E Håndbold: Linda Føns Madsen krarupespehaandbold@live.dk    2624 7915 

K/E Badminton: Jacob Augustenborg  jacobaugustenborg@mail.dk  6262 1411 

K/E  Skytter: Niels Erik Hansen ke-skytter@live.dk  2554 0570 

GU 72 Gymnastik: Klaus Strandhauge klaus@strandhauge.dk 2081 6162 

Espe Husflidsforening: Bent H. Larsen bhl@mail123.dk 6266 1094 

Borgerforening: Sascha Barrett skimpi27@hotmail.com 31341949 

Forsamlingshus Formand: Jørn Jensen  6266 1033 

Forsamlingshus Udlejning: Hans J. Bertelsen 5237 1478  6266 1481 

Børnehaven Kahytten, Skolevej 4 kahytten@faaborgmidtfyn.dk  7253 0468 

Krocket:  Tulle Olsen                cpolsen@smilemail.dk 2327 0419 

Jagtforening: Preben Pedersen prebenmp@gmail.com 2498 5622 

Espe Hallen: Birthe  6266 1510 

Tumleparken: Palle Nielsen  pn.skovsgaard@gmail.com  4053 6375 

Menighedsrådet: Herdis Holme herdisholme@yahoo.dk  6266 1594 

Præstegården:      6266 1343 
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Krarup Espe Fodbold 
 

Vi er nu så småt nået ind i opstartsfasen af forårssæsonen 2018. På nuvæ-
rende tidspunkt, er alle hold fra U11 drenge og op til de gamle drenge på 
super old boys holdet startet op med træningen. Vores senior hold har siden 
slutningen af januar trænet på kunststofbanen på Hjemly. Trupperne på beg-
ge hold ser nogenlunde intakte ud, vi har mistet et par stykker til SFB, men 
har også fået et par af de unge drenge tilbage fra Ringe Boldklub, efter de 
har været oppe og spille lidt U19 fodbold.  
Vores senior træner Leif Rasmussen, har kontrakt udløb her til sommer. Og 
han har efter lange overvejelser takket pænt nej tak til en forlængelse på 1 
år. Leif har virkelig været i den helt store tænkeboks, da han, efter egne ord, 
elsker vores klub og har dybe følelser for den, efter at have trænet den sam-
menlagt i 5 ½ år af to omgange. Første gang fra 2007-2010 og så igen fra 
januar 2016 til sommeren 2018. Vi har været ekstrem glade for Leif, da han 
er en rigtig klubmand og en dygtig træner, især til at få integreret de unge 
spiller som vi fik op til seniorerne fra vores U17 hold i sommers.  
Men vi er nu gået i gang med det store arbejde at finde en ny dygtig træner, 
som kan forsætte det gode arbejde i klubben. Det vil selvfølgelig blive meldt 
ud på vores facebook side, lige så snart den næste træner er fundet. 
Vi har også efter lang tids arbejde, fået etableret et nyt dame senior hold. Vi 
er blevet tilmeldt i 11 mands serie 2. Truppen er dog lige til den smalle side, 
så hvis der er nogen derude som går med en lille fodboldspiller i maven, så 
stå ikke tilbage for at kontakte træner Per Olsson eller bestyrelsen. 

 

Fortsættes næste side 
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Midtfyns Krocket Klub 
 
 Lidt om vores Krocket klub. 

Vi er 35 aktive medlemmer, som spiller mandag og torsdag. 
Vi har som noget nyt, fået tilladelse til at spille på den nye bane ved  
Espe Hallen, det er vi meget taknemlige for, da græsset er mere vel-
trimmet. 
Vi ser gerne nye medlemmer og er behjælpelige med køller. 
 
Der er mulighed for at spille turnering i løbet af sommeren. 
Der arrangeres udflugt og  bowling tur, hvor man lærer hinanden at 
kende uden for Krocket banen . 
 
SPILLETID: MANDAG OG TORSDAG KL:13 00 .VED ESPE 
HALLEN. 
Kom og vær med. 
HUSK: KAFFEKURVEN 
 MVH.Udvalget   
 

Midtfyns Krocket. 

 
Vi er også i gang med at starte et nyt U6 pigehold op her i klub-
ben. Og på nuværende tidspunkt, ser det meget lovende ud for 
fremtiden. Der er allerede omkring 15 nye piger som har meddelt 
at de starter op når de starter træning tirsdag den 3. april kl. 16.00-
16.45 på banerne ved Espe hallen. Pigerne vil blive trænet af et 

par af klubbens unge piger, som til dagligt spiller på klubbens U13 pigehold. 
Det er Ida og Sofie Brinch Petersen, som vil få lidt hjælp af René Brinch Pe-
tersen som vil være en slags praktisk træner på holdet. 
Så lige nu ser det godt ud for Krarup Espe Fodbold, som har følgende hold 
her i foråret. U6 drenge, U6 piger, U8 drenge, U8 piger, U9 drenge, U10 pi-
ger, U11 drenge, U13 drenge, U13 piger 1, U13 piger 2, U16 drenge, Herre 
senior fynsserie, Herre senior serie 3, Dame senior serie 2 og Super old boys. 
Så det ser godt ud på alle fronter, men vi kan sagtens bruge endnu flere med-
lemmer. Så man er meget velkommen til at komme ned og spille med på et af 
holdene, hvis man har lyst. 
Med sportslig hilsen 
Formand René Brinch Petersen  
______________________________________________________________ 
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Nyt fra KE Badminton 
 
 
Badminton sæsonen lakker mod enden. 
Det har været en fremragende sæson. 
På ungdomssiden har vi haft det luksusproblem, at vi har måtte 
sig nej til børn og lukke for tilmelding på det hold for de mindste, 

da vi ramte loftet for hvor mange børn vi kan have på banerne. 
Næsten alle vores baner har været lejet ud til vores motionister. Dog har vi 
igen i år bøvlet med en tidlige time fra kl. 17-18, og derfor vil der, også med 
de økonomiske briller på, blive set ind i om den time skæres fra i den nye 
sæson. Samtidig har vi kraftige overvejelser om at rykke det hele en halv 
time, så man lejer fra kl. halv til halv i stedet for fra hel til hel, så vi skærer 
en halv time i begge ender. Mere om dette vil blive sendt ud til vores kære 
medlemmer. 
Til seniortræningen har vi fået en ny spiller udefra – Peter, og trænes fortsat 
af Kasper og Casper. Det giver en fantastisk træningskultur og en bred trup 
med stor kvalitet. 
Sidste år skrev vi historie, da vi rykkede op fra serie 2 til serie 1. Det har i år 
betydet en masser nederlag og få point, og også en nedrykning til serie 1, 
men vi har spillet masser af tættet kampe, og er aldrig blevet kørt ud på r.. og 
albuer, så det har også været en sjov oplevelse. Næste år er det så ned i serie 
2 og få en masse selvtillid igen, og trods vi ikke kender truppen endeligt, 
håber vi på at holdet minimum har samme styrke som nu, forhåbentligt for-
stærket, og vil derfor have ambition om en oprykning retur til serie 1. 
På generalforsamlingen i januar stoppede Lars Mortensen, og Nikolaj Stadil 
blev valgt ind. Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til Flemming for ind-
satsen og samarbejdet gennem årene. Bestyrelsen består nu af formand Jacob 
Augustenborg, ungdomsformand og næstformand Ditte Brinch, Jim Nielsen, 
kasserer Otto Mortensen og Nikolaj Stadil. Suppleanter er Natasha Elkjær og 
ny suppleant Jakob Bigand. 
Vi har netop overstået et fantastisk klubmesterskab for senior og motionister. 
Desværre med faldende deltager antal, men stadig et stort og flot arrange-
ment, hvor der blev spillet masser af badminton hele lørdagen. Om aftenen 
viste vi igen Espehallens nye centerleder Knud, at KE Badminton kan holde 
et brag af en fest. Tak til Kim Petersen og Peter Pit Rasmussen for at have 
stået for denne fest. 
Interesseret i nyheder fra Krarup-Espe Badminton?? Find Krarup-Espe Bad-
minton, vores officielle side, på Facebook og tryk ”synes godt om”. Det både 
for medlemmer, forældre til ungdomsspillere og for jer der vil følge med i 
hvad der sker i Espe og omegn. 
 

Fortsættes overfor 
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Espe Forsamlingshus har afholdt generalforsamling den 23. februar 2018. 
Det var muligt at tilmelde sig til spisning, hvilket 62 (inkl. bestyrelse)  
gjorde. 
Anna sørgede for at vi fik serveret flæskesteg med tilbehør og kringle til 
kaffen. 
 
Valget til bestyrelsen 
På valg var Jørn Jensen, Hans Jørgen Bertelsen og Margreta Reinhold 
Niclasen – De blev alle genvalgt. Erling Hedemann var også på valg, men 
ønskede ikke genvalg. 
Bodil Larsen blev valgt ind som nyt medlem. 
 
Konstituering 
Formand Jørn Jensen 
Næstformand Benny Nielsen 
Kasserer Jytte Nielsen 
Sekretær Margreta Reinhold Niclasen 
PR Margreta Reinhold Niclasen 
Udlejning Hans Jørgen Bertelsen 
Anne Marie Lunderskov 
Bodil Larsen 

Badminton fortsat: 
 
SPONSORER: En KÆMPE KÆMPE tak for sæsonen til hovedsponsorer 
Tømrer og Snedkermester Allan Broholm ApS og Espe og Gestelev El-
forretning ApS. Trøjesponsor AM Totalbyg ApS. Bold sponsor Carsten 
Knudsen Tømrer og Snedker og samhandelspartner butik Ketshop i Odense/
RSL. Samt en tak til Carlsberg Sportsfond for at give tilskud til seniorerne fik 
træningsdragter. 
Til slut en stor tak til medlemmerne, ungdomsspillere og seniorer, ungdoms- 
og seniortrænere, bestyrelse og alle andre der har ydet en indsats for Krarup-
Espe Badminton. Tak for en god sæson, vi ses første tirsdag i september, ef-
ter en forhåbentlig varm og solrig sommer. 
Krarup-Espe Badminton 
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HUNDSTRUP KRO / HENRIKS DINÉR 
Telefon 62 62 30 34 

www.henriksdinerogsmørrebrød.dk 

Trænger du til motion – styrke-
træning og konditræning, er Espe 
Hallens Motionscenter måske 
noget for dig? 

 
Motionscentret er åbent alle dage 

fra 05.30 til 21.00. 
Kontakt tlf. 6266 1510 for  
indmeldelse og eventuelt en gra-
tis prøvetime. 
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”Pssst…. nyt fra Rudme” 
 
 
BREAKING NEWS 
Overbygning på Rudme Friskole med 7-8-9 klasse 
Friskolen i Rudme udvider til sommer og tilbyder nu helt fra vuggestue til 
9. klasse. I en tid hvor alting skal være større og større tilbyder vi en lille 
skole med ro, tryghed og ingen stressede elever. Er eleverne efter 6. klasse 
på Espe skole interesseret i at fortsætte på Rudme Friskole kan I til enhver 
tid kontakte skolelederen Pedro på telefon 21228676 eller kik forbi. Vi er 
altid et besøg værd. 
 
Rudme Rally (Sæbekasse-racer-løb) 
Lørdag den 26. maj gentager vi de sidste to års succes RUDME RALLY 
OPEN. Grundlæggende er det ligesom Ramasjang Rally fra DR. 
Alle fra 0.-7. klasse kan deltage. Holdstørrelse: 3 racerkørere. 
Alle hold kører en solotidskørsel på banen, som er ca. 90 m, – med et køre-
skift. Hvert hold kører dernæst et race med et andet hold, som bedst mat-
cher ens tid i tidskørslen. 
Ingen biler må være for farlige og skal kunne godkendes af racersikker-
hedschefen. Alle kører med hjelm og knæbeskyttere (som kan lånes). 
Det er præmier til løbets flotteste bil og til de hurtigste biler. Læs mere og 
tilmeld via: http://rudmefriskole.dk/rudme-rally-open/ 
 
Ungdomsklubben hver onsdag 
Hver onsdag fra kl 19.00 – 21.30 har vi åbent i Ungdomsklubben på Her-
ringe Gl Skole. Det er for børn fra 10-16 og alle er velkommen. Kig gerne 
over og mærk stemningen. Der kommer børn fra nær og fjern. Ungdoms-
klubben ledes af en flok fædre og klubmedarbejderen Mikkel, som I sikkert 
kender fra Espe Skole. 
 
Farmors Gebis i Foderstoffen 
21. april kl 13.00 er der børnekoncert med Farmors Gebis i Foderstoffen. 
Med Dissing og Las.  
’SommerGrill’, den 22. Juni må I heller ikke gå glip af. Det plejer at være 
meget hyggeligt og der spares hverken på musikken eller de våde vare. 
 
 

Fortsættes næste side 
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Rudme Sommerhøjskole 3. – 5. august 
Nok engang afholder Rudme Lokalsamfund en 3 dages sommerhøjskole. Det 
gør vi hvert andet år og dette år med ’Nordiske fortællinger’ som tema. Det er 
en breds kreds af folk fra Friskolen, Kirken og Galleri Svinestien som står for 
at arrangere det. Sommerhøjskoleforstander er Kamille Nygård, som til daglig 
er præst i landsbyen. Sommerhøjskolen foregår med morgensamling, foredrag, 
mange workshops og al spisning er med udsøgte lokale retter, fællessang og 
masser af hygge. Kontakt Kamille på mail: kany@km.dk 
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Nyt fra Espe Borgerforening 
 
Siden sidst: 
I december tændte vi juletræet ved kirken. Tak til de fremmødte og tak til 
familien Baraviec for hjælp med kanekørsel og julemand.  
I februar havde vi spis-sammen med ca. 60 spisende. Tak til Holmevej for 
den dejlige kartoffelsuppe og lækre kager. 
 
Fastelavn blev i år rykket en uge pga. af vinterferie og vi var spændte på 
hvordan det blev taget imod. Det blev heldigvis gjort til skamme med 53 
børn og 40 voksne. Så tak for opbakningen. 
 
Generalforsamling d. 23. februar: 
Bestyrelsen har konstitueret sig således: 
Formand:   Sascha Barrett 
Næstformand:  Claus Hemmeløff 
Kasserer:  Lene Ravn Petersen  
PR:   Marie Neldeborg Jansen 
Sekretær:  Christina Krusborg Ejlerskov 
Menige medlemmer: Stine Brinch Hansen 
   John Bach Sørensen 
 
Sæt kryds i kalenderen: 
6. april:  Spis-sammen i forsamlingshuset (Husk service) 
20. april:  Diskotek for børn i Espe forsamlingshus 
23. juni: Sankt Hans i Tumleparken – bålet tændes kl. 20.30 
28. Sept: Diskotek for børn i Espe forsamlingshus 
5. oktober: Spis-sammen i forsamlingshuset (Husk service) vi mangler 
  madhold 
18. nov.: Juletræet ved kirken tændes 
 
Følg gerne vores Facebook side for mere information. Opslag vedrørende 
arrangementer hænges op ved bl.a. Hallen, Skolen, Espe El og Espe Grønt, 
så hold øje med opslagstavlen. 
 
Flagallé: Vi lejer gerne vores flagallé ud – 8 stk. for 300,- inkl. Spyd. 
 
Vel mødt. 
Espe Borgerforening 
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MC-Campfyn 
Bed&Breakfast 
Værelser tlf 62 62 25 58 
www.MC-CAMPFYN.dk 
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AKTIVITETSKALENDER 

Besøg min hjemmside: 
www.hangelbyg.dk 

Måned Dato Emne Klokken Sted Side 

April 3 Voksenkor 16.45 Vantinge Sognehus 21 
April 6 Spis sammen 18.00 Forsamlingshuset 36 

April 15 Foredrag     19 
April 19 Generalforsamling 19.30 Forsamlingshuset 16 

April 20 Diskotek for børn 17.30 Forsamlingshuset 36 

April 23 Spis sammen 17.00 Forsamlingshuset 23 

Maj 26 Rudme Rally   Rudme 34 
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Snarupvejen 15 

Krarup/Espe skytteforening  
Starter Forårs sæson Tirsdag d. 2/4 i 
Krarup. Søfældevej 40. 5750 Ringe. 
Kl.18.30 
Der trænes 50m riffelskydning og 
25m pistol skydning. 
Der trænes to aftner hver uge, året rundt  
Vel mødt. Hilsen Skytterne. 
Formand Niels Erik Hansen  
ke-skytter@live.dk 
2554 0570 

25 meter bane i vinterdragt 



40 

www.espegrønt.dk 


