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6 X på Bornholm

Udgivet af aktive borgere i Espe

Sommeren 2018 blev den varmeste og mest solrige i 70 år.
Dejligt med den ene gode sommerdag efter den anden, hvor man bare kan
trække i et par shorts og en t-shirt hver morgen.
Jeg tænker på Shubiduas forudsigelse
Der er sket en forurening
af den ydre atmosfære
Så meteorologerne har lovet os
Vi nu får bedre vejr
Eskimoerne får solstik
Og Sahara blir til is
Og Danmark blir det nye
Tropeferie paradis

Så er du træt af sydens sne og
slud
ta til det varme nord
ta til Costa Kalundborg
hvor de slanke palmer gror
Og svajer blidt i brisen
Bag Jens Hansens bondegård

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

Redaktørens mail adr. hholst@123dk.dk
Espe Postens hjemmeside: WWW.Espeposten.dk
DEADLINE
for materiale til næste nummer
den 14. december 2018
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NYT FRA ESPE SKOLE OG BØRNEHAVE
6.X på Bornholm

Clara O. skriver:
”I uge 35 var 6.x på Bornholm, fra mandag til fredag. Vi boede på Dueodde
og med bus tog vi ud og så en masse forskellige ting. Vi var på Nordbornholm og kravlede rundt på Hammershus, eller hvis nogen spørger kiggede vi
kun.
Vi var ved Helligdomsklipperne, på Naturbornholm hvor vi blev guidet rundt
og hoppede på sten. Vi kørte forbi Østerlars rundkirke til sidst. Næste dag
var vi på Sydbornholm. Vi var henne ved Rokkestenen og ja, den kan rokke.
Vi var også oppe i Rytterknægten og ude i Ekkodalen og råbe men, den er
vist i stykker. Sidste dag sejlede vi over til Christians ø, og gik hele øen
rundt. Bagefter gik vi over broen til Frederiks ø og kiggede lidt og fik en is.
Når vi står og tænker tilbage på turen i dag, var det en rigtig hyggelig og sjov
oplevelse”.

Fortsættes næste side
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Nyt fra ESPE SKOLE & BØRNEHAVE
Vi er kommet godt i gang med det nye skoleår. Torsdag d. 9.august kunne vi
byde velkommen til 19 nye elever og deres forældre i 0.klasse.
Nu er efteråret over os med skiftende sol og regn, efter en dejlig solrig sommer.
Vi var heldige, at det holdt tørvejr torsdag d. 6.september, hvor vi afholdte
Landsbyordningens Årsfest.
Tusind tak for indsatsen til alle elever, forældre og personaler. Det var dejligt at se så mange børn og forældre.
Desuden tusind tak til alle, der sponsorerede præmier til vores lotteri.
Billeder fra årsfesten kommer på vores facebook side.
Fliser
I løbet af sommerferien har vi fået lagt fliser uden for klasselokalerne på den
lange gang.
4.a har allerede plantet urter og sat dem på fliserne uden for deres klasse.

Fortsættes næste side
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Nye ansigter
Det er med glæde, at vi kan byde velkommen til Jeanette Rasmussen, Mie H.
Madsen og Tanja Pryds. Jeanette er startet i virksomhedspraktik på skolen,
Tanja i virksomhedspraktik i SFO, og Mie er i øvelsespraktik i skole og SFO
frem til efterårsferien.
Vores afdelingsleder for børnehave og SFO, Lene Madsen Bøje går på
efterløn
Lene har valgt at gå på efterløn pr. 30.november 2018. Hun har sidste arbejdsdag d. 2.november.
Lene har gjort en stor indsats på Espe Skole & Børnehave, og hun har været
vellidt af både børn, forældre og personaler; så det er med stor beklagelse, at
vi skal sige farvel til Lene.
Vi ønsker held og lykke samt det bedste for Lene i fremtiden, hvor hun får
mere tid til familien og børnebørnene.
Tusind tak for indsatsen gennem alle årene.
Legeskibet – kursus for pædagoger
Onsdag d. 29.august blev der afholdt kursus for pædagoger fra hele FaaborgMidtfyn Kommune her på Espe Skole & Børnehave.
Så hvis jeres børn er kommet hjem og fortalt, at der var mange voksne, der
legede i skolegården; så er det rigtig nok.
Vi havde også to pædagoger med fra vores egen børnehave; alle havde en
god og lærerig dag.
Frivillig skak
Hver mandag eftermiddag er det igen muligt at gå til frivillig skak på skolen.
Skak foregår i tidsrummet fra kl. 14.15 – 15.30. Alle elever fra Espe Skole i
1. – 6.klasse er meget velkomne
Legeplads
Området, hvor det gamle røde foreningshus har ligget, skal laves til en bedre
legeplads.
Så lige nu arbejdes der ihærdigt blandt elevråd, personaler og skolebestyrelsesmedlemmer for at finde frem til, hvordan legepladsen skal udformes. Efterfølgende skal der søges om byggetilladelse, inden arbejdet endelig kan gå i
gang.
Hvis alt går vel kan vi forhåbentlig indvie den nye legeplads inden jul.
Fortsættes næste side
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Ingen aflyste timer på Espe Skole – egne vikarer både i børnehave og skole
Der har på det sidste været en del i medierne omkring aflysning af timer i
folkeskolen. Så det er med glæde, at jeg kan fortælle jer, at på Espe Skole
aflyses ingen timer. Vi bruger desuden vores eget personale til vikarer både i
skole og børnehave, således at jeres børn altid har et kendt ansigt som vikar.
Når det er kendt fravær, som hvis en personale skal på kursus, taler personalet desuden sammen om, hvad der skal ske i timen, således at eleverne lærer
mest muligt, selv om der er vikar på timen.
Ved længerevarende vikariater, f.eks. barselsvikariater, er der dog ofte brug
for vikarer udefra.
Desuden er vi heldige, at vi har et meget lavt sygefravær både i børnehave og
skole, hvilket vi er stolte af.

Logo Espe Skole & Børnehave
Efter en længere proces har vi i Skolebestyrelsen besluttet os for følgende
logo.
Mette Elsborg har tegnet efter inspiration fra elevtegninger og vores værdigrundlag, personalet har været inddraget, og Mette har lyttet og rettet til.
Næste skridt i processen bliver at få lavet nogle fine skilte, flag m.m.
Vi håber, at logoet kommer til glæde og gavn i rigtig mange år fremover.

Fortsættes næste side
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Vi søger frivillige til vores ”Voksenpatrulje”
Nu nærmer den mørke vintertid sig snart, derfor kunne det være dejligt, hvis
der var nogle frivillige, der har mulighed for at hjælpe os én eller flere morgener fra kl. 7.30 til 8.00 i en kortere eller længere periode.
Vi har brug for en ”voksen-patrulje” til at hjælpe vores elever over Skovvej.
Kunne dette have din interesse, kontakt da venligst skoleleder, Vibeke K. T.
Munck, på telefon 7253 3981.
På forhånd tak.

Skal dit barn starte i Forårs-SFO 1.april/0.klasse til august, eller overvejer I
blot et skoleskift?
Vi holder Åbent Hus onsdag d. 24.oktober kl. 16.30 – 18.30 for både børn og
forældre.
Kom og se skolen, få en rundvisning og vi vil forsøge at svare på alle jeres
spørgsmål om skolen, således at I kan få et godt kendskab til Espe Skole &
Børnehave.
Under ”Åbent Hus” vil vi servere mad for dem, der har tid og lyst til det.
Mange venlige hilsner
Vibeke K. T. Munck
Leder af Espe Skole & Børnehave
7

Book online på
www.hairbyvedel.dk
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Velkommen til efterårssæsonen
Start efterår 2018
Weekendkursus i trædrejning lørdag – søndag d.27. og 28. oktober med Rasmus Petersen, kurset er for begyndere og øvede. Der vil blive gjort en del ud
af slibning af drejejern med ny teknik.
Aktiv Weekend er i år d. 10. og 11. november, det er i samarbejde med Midtfyns Husflid og Ringe Fri og Efterskole. Mest for begyndere.
I januar 2019. har vi drejekursus d.26. og 27. med Rasmus Petersen
Vores faste hold:
Træarbejde for voksne er nu lavet om til et hold uden instruktør, men med
en frivillig hjælper fra et af de andre hold. Onsdage fra 13-16.
Efterlønnere og Pensionister, to hold uden instruktør
Starter onsdag d.26. september 9 – 12.
Starter torsdag d. 27. september 9 – 14.
Kontakt mig eller andre fra bestyrelsen, hvis du vil høre nærmere eller har
lyst til at besøge os.
Vi vil så gerne vise dig hvad vi arbejder med.
Med venlig hilsen.
Bent Tlf. 40 37 37 97
www.espe.husflid.dk
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Nyt fra Espe hallen

Siden sidst, som var lige før vi alle gik på sommerferie, ja så er der sket rigtig meget. Udover vi har haft en fantastisk sommer, hvor alle har ligget i
poolen, ved vandet, sommerhuset, på båden eller i haven under træet med et
køligt glas et eller andet. Så er hallen blevet frisket op, nye farver på træværket, halgulvet har fået en overhaling, slebet ned, alt harpiks væk og ny lak.
Jan vores alt mulig mand, har vasket og renset målene, panelerne og alle
vægge.
Tusind tak Knud og Jan, det pyntede på hallen
Vi arbejder ihærdigt på vores solcelle anlæg og det vare ikke længe inden vi
påbegynder byggeriet, vi mangler dog lige et par vigtige beregninger, inden
vi kan gå i gang og få det etableret. Tak til Espe El og Anders Knudsen for
hjælpen.
Vi indgik i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune om vedligeholdende træning for borgere som har haft en blodprop eller været ude for et uheld.
Det går rigtig godt og borgere er glade ved, at træningen er flyttet ud i lokalområdet. De hygger sig i hallen og går til stålet i træningscentret samt hallen.
De træner hver uge og hygger efterfølgende med en tår kaffe.
Bootcampen er så småt i gang, Susanne Hedegård kører de tilmeldte i strakt
arm. Der bliver gået til makronerne og folk har fået pulsen op. Ved ikke helt
om det er forhindringstræ eller de tilmeldte skal kaste med stammerne, til
campen. Tak til Heidi Aabrandt & Susanne Hedegård, som har været primus
motor på projektet.
Vi håber det bliver en succes

Fortsættes næste side
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JUMPING FITNES I ESPE HALLEN.
Trampoliner er købt og rummet hvor det skal foregå vil få en opfriskning, vi
mangler dog stadig en fast instruktør. Vi har besluttet at starte op inden længe og det er højst sandsynligt en instruktør udefra, men vi vil gerne i gang
snarest. Så hold øje med Espehallens facebookside, når vi er klar, bliver infoen sat op der
Kunne du evt. tænke dig at blive instruktør så send en mail på
sport@espehallen.dk og fortæl lidt om dig selv.
Ønsker du allerede nu at forhåndstilmelde dig til Jumping Fitness så send en
mail på sport@espehallen.dk, med navn, adresse og telefonnummer. Så kontakter vi dig, når vi er klar til at gå i gang.
Alle foreningerne er i gang og aktiviteterne er påbegyndt i hallen. Vi vil forsøge os med lidt mere hygge i cafeén og opfordrer både foreningerne, deres
medlemmer, brugere af hallen og generelt bare alle, til at smutte forbi cafeén,
få en tår kaffe, en øl, en burger m.m. Vi vil gerne have at hallen bliver en
mødested for alle aldre.
Espehallen sælger igen i år fyrværkeri i hallen mellem jul og nytår. Vi har
kastet et nyt tiltag op, som bliver ”Nytårsmesse”. Dvs, udover fyrværkeri,
har vi inviteret vores sponsorer til at deltage i hallen, så du egentlig kan gå i
hallen og købe alt hvad du skal bruge til nytårsaften. Det håber vi i hvert
fald, men vi har pt (skrevet i september) ikke fået tilsagn fra alle endnu. Vi
ønsker at gennemfører messen, så du kun skal tænke på at gå i hallen mellem
jul og nytår, købe det du skal bruge og så bare ren afslapning. Vi håber folket bakker tiltaget op og håber på succes.
Jeg vil slutteligt gerne opfordre alle til, at lade være med al den negativ omtale m.m. i og om hallen. Hvis du har et problem med et eller andet, så henvend dig til halinspektøren eller mig. Der er ingen som er perfekt og bestyrelsen er indsat af foreningerne, da det er dem som egentlig ejer hallen. Vi
kan alle glemme eller lave fejl, men vi gør det jo ikke med vilje. Skulle vi
alle så ikke prøve at få hallen løftet i stedet for at skyde den i sænk. Jeg opfordrer på det kraftigste alle, både foreningerne, deres medlemmer, borgere,
brugere, ja faktisk alle om at være ambassadører for hallen og ikke konkurrenter. Hvis ikke vi alle bruger hallen og gør en indsats, jamen så dør den
stille og roligt. Personligt ville jeg synes det var rigtig ærgerligt, så skal vi
ikke kæmpe for at bevarer vores hal.
Fortsættes side 16
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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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Vejformænd
Langgade

Britta Ditlevsen, Langgade 4

Stadionvej

bold@ditlevs.dk

Elmevænget

Gurli Sørensen, Elmevænget 8
gurlimo@hotmail.com

62661579

Holmslundsvej

Jørgen Bahl, Holmslundsvej 8

45 81 31 98

31189709

5750bahl@gmail.com
Askevænget

Anna Jørgensen, Askevænget 6

62 66 16 83

annajorgensen123@gmail.com
Hegnsvænget

Ulla Bertelsen, Egevænget 4

62 66 14 81

Otto Mortensen, Findingevej 5

27 43 27 56

Egevænget
Findingevej

otto@hetner-elkjer.dk
Assensvej

Thormod Schou, Assensvej 84

61 74 84 74

thschou@city.dk
Toftevænget

Palle Nielsen, Skovvej 29

Skovvej

pn.skovsgaard@gmail.com

Lydinge Møllevej

Janne S. Jensen, Tingskovvej 8

62 62 39 30

Tingskovvej

doukanj@hotmail.com

61 77 39 30

Kirkegade

Mette Holme, Holmevej 2

62 66 12 32

Holmevej

metteholme@gmail.com

Granlyvej

Annette Stadil Pedersen

Rudmevej

Granlyvej 18

Hasselvænget

Louise Larsen, Hasselvænget 9

Birkevænget

louise.tl@live.dk

40 53 63 75

Espe Højlod

24 84 11 65
30 25 74 88

Skolevej
Snarupvejen

Hans Brinch, Snarupvejen 25

Fjellebrovej

brinchagerupgaard@hotmail.com

Kastanievej

Poul Ditlevsen, Østløkke 6

Østløkke

ditlevsen@mail123.dk
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62 66 16 18
62 66 14 33
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Fortsat fra side 11
”Der blev den 31. august smidt en bombe på mit bord”
Vores kære centerleder, Knud Bæklev, valgte at opsige sin stilling i hallen.
Vi har været utrolig glade for Knud, han har skullet løfte en kæmpe opgave,
og det har ikke været nemt, men vi synes at han lykkedes og kæmpede med
projektet. Tak for rigtig mange timer rundt om bordet.
Tak til både Knud og Tove for samarbejdet.
Bestyrelsen ønsker jer begge al mulig held og lykke i fremtiden.
Vi i bestyrelsen, knoklede i den weekend. Fredag, lørdag og søndag….om
mandagen skrev vi så kontrakt med en lokal pige, som i nok allerede har
mødt i hallen. Velkommen til Karina Baraviec som er halinspektør pr. 1. oktober. Karina præsenterer sig selv her:
De fleste kender mig nok, men hvis der skulle sidde nogle som ikke kender
mig, kommer der lidt om min familie og mig her.
Jeg hedder Karina , er 44 år, gift med Bent på 45, som jeg har 4 dejlige børn
med. Isabella på 18, Rebekka på 15, Maximillian på 7 og Hannibal på 5 år.
Vi har boet i Espe siden oktober 1996. Jeg har arbejdet som dagplejer, vi har
været plejefamilie og mange af jer kender mig sikkert fra Tupperware, som
jeg jo stoppede med før sommeren.
Vi er en familie, som nyder at tag del i det som, foregår i vores nærmiljø
Espe skole, børnehaven og selvfølgelig Hallen .
I har sikkert mødt Isabella bag lugen i Cafeen, set Rebekka på fodboldbanerne, drengene til håndbold, eller Bent når han træner u9 drenge til fodbold
eller dømmer kampe, og mig når jeg hepper på vores unger til forskellige
kampe.
Det er en kæmpe beslutning vi
har taget, og jeg indrømmer
at jeg har sommerfugle i maven. MEN jeg glæder mig
meget til at komme i gang, til
at fører Espe hallen videre, til at gøre Hallen/Cafeen
til det sted hvor vi alle
mødes, på tværs af sportsgrene og alder, og hygger sammen. Cafeen skal
være et sted hvor der er
åbent, når der er sport i hallen
men også et sted, hvor
man kan komme og nyde samvær med andre selvom man
ikke dyrker, den ene eller anden
sportsgren. Espe hallen/Cafeen
skal være et samlings punkt for alle.
Glæder mig rigtig meget til at se jer alle i hallen.
Karina
Med sportslig hilsen
Formand
Kim P
16

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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PAS PÅ VORES BØRN
Jeg har snart været vidne til mange episoder som giver en rigtig dårlig mavefornemmelse
Har du taget kørekort så PLEASE følg de regler du har lært ellers kør en
anden vej
Espe skole har fået et dejligt fodgængerfelt op med lys på... De vil sige at
ALLE biler skal holde tilbage for dem der står og vil over... Nej du har ikke
mere travlt end at du kan holde i 2 sekunder. Der er stadig mange forældre
der holder og læsser børn af før eller efter fodgængerfeltet i stedet for at bruge parkeringspladserne?? - det spærre udsigten og giver utrygge forhold for
dem som følger reglerne. - oveni købet har jeg oplevet at forældre sætte
sit barn af kort før fodgængerfeltet og IKKE holde tilbage ved fodgængerfeltet selv om der står voksne med børn. - Men kunne godt nå at hilse på os
da hun kørte forbi - selv om vi stod og viste tydeligt at vi var på vej ud i fodgængerfeltet. Respektløst...
Lær nu også jeres børn at de skal bruge fodgænger feltet ( hvor de har 1. ret
til at gå over - men hav altid øjenkontakt med bilisterne for de kan ikke altid
huske deres færdselsregler ) Den ene dag var jeg øjenvidne til 2 små børn
( tænker 0 og 1. klasse ) der blev sat af ved elektrikerens parkeringsplads
( før der kom skilte op ) de løb ud bag en bus, der holdt tilbage ved fodgængerfeltet. De kunne ikke se om der kom en bil fra den anden side. Jeg blev
så dårlig af situationen... da kunne mor og jeg have været vidne til to dræbte
børn i værste tilfælde
Nu har der været snakket i flere år om at vi ønskede sikkerheden ved skolen.. Så lad os nu også bruge det vi har fået så alle trygt kan sende deres
børn i skole.
Har du ikke tid til at passe på vores børn så kør uden om Espe bymidte.
En bekymret forældre i Espe, Janne S. Jensen
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Kirkens Kontaktpersoner
Sognepræst:

Simon Langeskov Jylov
Snarupvejen 6, Espe
5750 Ringe
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:
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.
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Efterår-vinter i Hillerslev-Vantinge-Espe kirker
Vantinge kirke d. 25/10 kl.19.30
Syng dansk med kirkesanger Henriette
Hillerslev kirke d. 29/11 kl. 19.30
POP’n SOUL : Med skønne 90 aktive medlemmer i fem stemmegrupper, en
stor bunke radioaktive og lækre popnumre på programmet, et uhørt nærvær,
gensidig respekt og stor rummelighed er POP’n SOUL i højeste grad et unikt
kor.
Koret har udviklet sig fra en lille gruppe syngende kvinder til et solidt kæmpekor med masser af optræde-erfaring og fantastiske oplevelser i bagagen fra
tourner i udlandet og i Danmark.
Koret blev stiftet i 2012 af korleder Janne Wind, repertoiret er en blanding af
pop og soul fra de sidste 30-40 år.

Espe kirke d. 19/12 kl. 19
Krybbespil af 3. klasse fra Espe skole
Espe kirke d. 20/12 kl. 9.45
Krybbespil af 3. klasse fra Espe skole.
NYTÅRSFEST I HILLERSLEV SELSKABSLOKALER
Torsdag d. 10. Januar 2019 kl. 14-17
Underholdning, se opslag ved kirkerne senere.
Kaffebord og amerikansk lotteri.
Tilmelding til TORBEN tlf. 20 46 12 51 senest d.2. Januar
Kirkebil kan benyttes Alex’s taxi 62 66 12 02 senest dagen før.
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Gudstjenesteplan oktober – december 2018
Vantinge

Hillerslev

07.10. 19.søndag
Ingen
efter trinitatis

Ingen

10.30 Jørgen Mose Laursen

10.30
14.10.20.søndag
Jørgen Mose
efter trinitatis
Laursen

Ingen

Ingen

21.10. 21. søndag
Ingen
efter trinitatis

10.30
Jørgen Mose
Laursen

Ingen

Dato

27.10.2018
kl.11.00

Espe

Dåbsgudstjeneste
Jørgen Mose
Laursen
10.30 Jørgen Mose Laursen

28.10. 22søndag
efter trinitatis

Ingen

04.11.Alle helgens dag

10.30 Jørgen Mose Laursen OplæsIngen
ning af navne på
årets døde

Ingen

Oplæsning af navne på årets døde

Ingen

19.00
Jørgen Mose
Laursen

07.11. Tusmørkegudstjeneste

11.11. 24. søndag
Ingen
efter trinitatis

10.30 Jørgen Mose Laursen OplæsIngen
ning af navne på
årets døde

18.11. 25. søndag
Ingen
efter trinitatis

Ingen
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10.30
Jørgen Mose
Laursen

Gudstjenesteplan oktober – december 2018
Dato

Espe

Vantinge

25.11.

10.30

Sidste søndag i
kirkeåret

Jørgen Mose Laur- Ingen
sen

02.12. –
1. s.i.advent

Ingen

14.00
Familiegudstjeneste.
Kagesalg ved konfirmanderne.

Ingen

Kor. Organist og Ingen
korlederVibeke
Lücking Pedersen

10.30

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

14.30

16.00

13.00

2. s.i.advent

26.12 –
2.juledag
30.12 –
Julesøndag

Ingen

19.00 – De 9 læsninger.

09.12. –

16.12. –
3. s.i.advent
23.12. –
4.s.i. advent
24.12. –
Juleaften
25.12. –
Juledag

Ingen

Hillerslev

10.30
10.30
10.30
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Nyt fra præsterne
Dybt hælder året i sin gang,
snart ødes eng og lund.
Farvel med al din lyst og sang,
du korte sommerstund!
Sådan indledes en af vore smukke efterårssalmer, og sådan
indledes også det efterår, vi nu går i møde. Vi kan dog ikke sige farvel til en
kort sommerstund, sådan som vi så ofte har gjort det. Nej, i denne omgang
siger vi farvel til en lang og varm sommer, som nok må siges at have påvirket
os alle. Først kunne vi med glæde mærke, hvordan varmen gik sin sejrsgang
ind over vort lille, kolde land, og vi mærkede alle solens livgivende stråler.
Efterhånden måtte vi dog erkende, at selvom solen gav megen glæde, så begyndte den også at sætte sit præg på naturen. Fra at have haft et flot grønt
forår, måtte vi da nøjes med vissent græs og samtidig være vidne til blomsternes kamp for overlevelse. Bedre blev det heller ikke, da varmen begyndte at
sætte sit præg på markerne – tørken kom over os. Under sådanne forhold
mindes vi om, hvor små vi er. At selvom vi kan meget, så må vi som mennesker blot se på og acceptere, når livet og naturen viser sig fra sin hårde side.
Nu går vi mod efteråret med septembers blå himmel og oktobers røde
æbler og skovens gyldne høstfarver. Med indgangen til efteråret mindes vi
om livets og naturens forgængelighed, og i lyset af det har vi de mange smukke efterårssalmer, som fortæller os om Guds uforgængelighed. Selvom vi nu
går mod mørkere tider og mod koldere dage, så har vi stadig Påskens lys med
os. Særligt i salmen ”Nu falmer skoven trindt om land” mindes vi om det
kristne evighedshåb.
”Og når engang på Herrens bud
vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud
i Paradis vi finder.
Hans Ånd, som alting kan og ved,
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til Himlen os ledsage!”
Efteråret er i poesien og i litteraturen ofte brugt som en metafor for livets ende. Det efterårsmørke, vi nu træder ind i, er dog ikke uden håb
og glæde. For selvom tiden nu bliver mørk, og selvom timeglasset måtte udrinde, så vil der altid være et evigt paradis hos Gud. Med tro og håb og kærlighed vil han os til himlen ledsage, og med tro og håb og kærlighed kan vi
Gud og næstens nærvær smage.
Fortsættes næste side
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I kirkerne er der travlhed. Vi har haft høstgudstjenester i alle tre kirker, hvor
menigheden har kunnet fejre, at høsten er kommet i hus, selvom der i år er
lidt mindre af den. Særligt fejrede vi høsten i Vantinge, hvor der var arrangeret en pølsevogn – til glæde for Gud og hvermand (og nok mest hvermand).
I efteråret ser vi frem mod tusmørkegudstjeneste, hvor vi sammen vil
mindes dem, der er døde i årets løb. Desuden vil navnene på dem, der er blevet begravet og bisat, blive læst op i de kirker, hvor de respektive begravelser
og bisættelser er udgået fra.
Til jul vil der være julegudstjeneste i alle tre kirker. Vi kan endnu
ikke sige noget om hvem, der har tjenesten i de forskellige kirker, men gudstjeneste bliver der.
Til december vil der endvidere blive afholdt forskellige julearrangementer. D. 2/12 vil der i Hillerslev kirke blive afholdt gudstjeneste med konfirmanderne, hvor de forskellige konfirmander vil bage kage, som vi alle kan
nyde godt af. I begyndelsen af december vil der endvidere blive afholdt julestue i præstegården i Espe, hvor den nye præst slår dørene op, og sammen
med menighedsrådet byder på gløgg og æbleskiver for både høj og lav.
Desuden er de tre kirker kommet på Facebook, og man kan finde
dem under navnet ”Espe, Vantinge og Hillerslev kirker”. På vor facebookside
kan man følge med i de kirkelige aktiviteter, og vi vil løbende orientere om
livets gang i de tre midtfynske kirker.
Og slutteligt kan vi orientere om, at konfirmationsundervisningen begynder med indskrivning den 7. oktober efter gudstjenesten i Hillerslev kirke. I år varetages konfirmand-forberedelsen af Jørgen Mose Laursen
indtil den nye sognepræst kan tage over. Begge vi præster glæder os til at
lære de nye konfirmander at kende.
Vi er begyndt at planlægge kirkelige arrangementer for 2019,
og vi glæder os til at kunne præsentere vort program for det nye år.
Vi ønsker alle et velsignet efterår!
Præsterne ved Espe, Vantinge og Hillerslev
Jørgen Mose Laursen og Simon Jylov
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Kværndrup kirke
Aftenen i Kværndrup kirke indledes af sognepræst Dorte Wittrup Winther,
der vil fortælle om Kværndrup kirkes ekstraordinære størrelse sammen med
historier og anekdoter.
Dernæst vil Erik Lindsø holde foredrag om den moderne tidsopfattelse – om
god tid, dårlig tid og samtid.
Kværndrup kirke er en ekstraordinær stor landsbykirke. Størrelsen har den
fået fordi den i godt 400 år har hørt under Egeskov slot. Følgeskabet med
Egeskov og med sognets beboere har skænket mange historier til kirken, som
sognepræst Dorte Winther, Kværndrup vil udfolde på denne aften. Vi skal se
på altersølv, kalkmalerier, våbenskjolde og høre om forandringerne i forbindelse med restaureringen af kirken i 2010-11.
Aftenen i Kværndrup kirke indledes af sognepræst Dorte Wittrup Winther,
der vil fortælle om Kværndrup kirkes ekstraordinære størrelse sammen med
historier og anekdoter.
Dernæst vil Erik Lindsø holde foredrag om den moderne tidsopfattelse – om
god tid, dårlig tid og samtid.
Skynd dig langsomt (aftenens anden del)
Ved forfatter og kulturjournalist Erik Lindsø Tirsdag den 9. oktober kl. 19
Kværndrup kirke
Skynd dig langsomt (aftenens anden del)
Ved forfatter og kulturjournalist Erik Lindsø Tirsdag den 9. oktober kl. 19
Kværndrup kirke
Erik Lindsø er forfatter og kulturjournalist og en af landets mest efterspurgte
foredragsholdere og fortællere, der med muntre historier og humorens bid
sætter tilværelsen under lup. Han har været højskoleforstander på Rønshoved
Højskole og programmedarbejder ved Danmarks Radio.
”Det bedste værn mod stress er at give tiden fylde,” siger Erik Lindsø, der
mener, at vores opfattelse af begrebet tid udtrykker vores livskvalitet.
”Det eneste man får ud af at ligge i livets overhalingsbane er, at man når hurtigere frem til endemålet,” forklarer Erik Lindsø, der mener, at vi står på
tærsklen til en epoke, hvor vi efterspørger god tid og stilhed – og spildtid kan
gå hen og blive et plusord.
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Alt er sagt med Fadervor Ved historiker Bent Jensen
Tirsdag den 6. november kl. 19 Ryslinge valgmenigheds mødesal
Professor emeritus, dr. phil Bent Jensen (f. 1938) er i den danske offentlighed mest kendt for sine bøger Gulag og glemsel (2002) og Ulve, får og vogtere (2014) om henholdsvis det sovjetiske lejrsystem og Danmark i den kolde krig i efterkrigstiden.
Denne aften vil Bent Jensen imidlertid med udgangspunkt i sin egen opvækst
i et indremissionsk hjem i Jylland tale om kristendommens rolle i dagens
Danmark, ligesom vi skal høre om kristendommens foranderlige stilling i
Rusland/Sovjetunionen fra begyndelsen af det 20. årh. til i dag.

Tro, sprog og ubærlighed: Om troen i sproget og troen
på sproget
Ved Sune Vork Steffensen , sprogforsker SDU
Tirsdag den 20. november kl. 19 Ryslinge valgmenigheds mødesal
Tro og sprog har alle dage været uadskillelige.
Fx skrev Paulus i den tidligste kristendom til menigheden i Rom, at ”troen
kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi
ord” (Rom 10,17). Troen er således overleveret til os gennem talen og samtalen, og senere gennem nedskrevne tekster. I begge tilfælde er sproget på færde. Men der er samtidig et paradoks i forholdet mellem tro og sprog: Vi ved
godt, at vi ikke ved, hvad tro er, men vi har en stærk overbevisning om, at vi
ved, hvad sprog er!
Med udgangspunkt i nyere sprogforskning reflekteres der over, hvad vores
forestillinger om sprog betyder for vores forståelse af troens verden. Gennem
en række nedslag i den kristne tradition, moderne sprogforskning og personlige oplevelser væver Sune Vork Steffensen en fortælling om det at
være menneske i en verden af tro, sprog og ubærlighed.
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Kloakmester & Entreprenør
Johnny Hansen
Sallingevej 4, 5750 Ringe Tlf. 21 65 92 61
kloakmesterjohnnyhansen@mail.dk

Dræn– og kloakarbejde
Kloakering i åbent land
TV-inspektion (kloak-TV)
Jord– og betonarbejde

Entreprenørarbejde
Anlægsarbejde
Flise– og belægningsarbejde.

Medlem af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol

Kontaktpersoner, mailadresser og telefonnumre
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:

sijy@km.dk

6266 1343
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Aktiveteter for Espe sogns Jagtforening 2018-2019
Lørdag d. 13. oktober
Søndag d. 4. november
Lørdag d. 17. november
Søndag d. 2. december
Lørdag d. 15. december

Præsteskovsjagt kl. 8.00
Præsteskovsjagt kl. 8.00
Præsteskovsjagt kl. 9.00
Præsteskovsjagt kl. 9.00
Præsteskovsjagt kl. 9.00

Deltagelse i alle 5 Præsteskovsjagter 200 kr.
Lørdag d. 22. december Fælles riffeljagt 50 kr. Tilmelding nødvendigt
Vildt ifølge prisliste.
Søndag d. 6. januar Rævejagt kl. 9.00 med madpakke
Lørdag d. 19. januar Rævejagt kl. 9.00 med madpakke
Alle jagter starter ved Espe Forsamlingshus
Mvh. Bestyrelsen.
Preben 24985622 el. Poul 28900224

Espe Posten ønsker
Til nye beboer på Askevænget 3:
Stine Nyholm og Anders Harding, begge er 25 år.
Stine arbejder som Bioanalytiker på OUH Svendborg.
Anders er bygningskonstruktør og arbejder for Svendborg Kommune
Til nye beboer på Askevænget 2:
Katja Eisland - Schmidt 58 år.
Bogholder, uddannet revisor.
Arbejder pt. Hjemmefra
Torben Eisland - Schmidt 60 år
Miljø Kemiker
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Kloakmester & Entreprenør
Johnny Hansen
Sallingevej 4, 5750 Ringe Tlf. 21 65 92 61
kloakmesterjohnnyhansen@mail.dk

Dræn– og kloakarbejde
Kloakering i åbent land
TV-inspektion (kloak-TV)
Jord– og betonarbejde

Entreprenørarbejde
Anlægsarbejde
Flise– og belægningsarbejde.

Medlem af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol

Kontaktpersoner, mailadresser og telefonnumre
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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Nyt fra Espe Borgerforening
Håber I alle har haft en fantastisk sommer, vejret kan vi i hvert fald ikke klage over. Sommeren går på hæld, derfor er vi i Borgerforeningen igen klar til
en række arrangementer.
Siden sidst:
Sidst i maj, havde vi store oprydningsdag i forsamlingshuset. Den gamle
scene fra dilletant skulle smides på genbrug, en lidt tung opgave. Vi takker
Martin Barrett, Lars Aabrandt, Søren Helsinghoff Nielsen og Felix Hemmeløff, der ud over borgerforeningens bestyrelse var en kæmpe hjælp – Tusind
tak.
I juni skulle Sankt Hans i tumleparken afholdes. Det blev desværre aflyst
pga. afbrændingsforbuddet. Det blev ophævet et par dage før, men der havde
flere allerede lagt andre planer og vi havde desværre ikke mulighed for at
gennemføre det. Vi tager revanche til næste år.
Sæt kryds i kalenderen:
28. Sept. 2018: Diskotek for børn i Espe forsamlingshus
5. okt. 2018: Spis-sammen i forsamlingshuset (Husk service)
”Værestedet” er meldt som madhold
OBS! Halv pris for medlemmer.
18. nov.2018 Juletræet ved kirken tændes kl. 16.00
Julemanden kommer og man kan få tur i hestevogn.
Borgerforeningen sørger for en gang at drikke og
en ting til børnene.
Vedr. Spis-sammen:
Der har de sidste par gange været få tilmeldinger til arrangementet. Det er vi
lidt kede af, da dem der laver maden, lægger et stort stykke arbejde i det. Vi
prøver igen i oktober, men hvis de få tilmeldinger fortsætter, er vi nok nødt
til at tænke i andre baner.

Så husk at tilmelde jer senest 1. oktober.

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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JULEFROKOST

I Espe Forsamlingshus
Igen I år holder Espe Forsamlingshus julefrokost. Programmet er endnu ikke
fastlagt, men datoen er sat, så du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen.
Når vi nærmer os datoen for tilmelding, kommer vi rundt med en flyer, som
vi lægger i din postkasse.
HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN
LØRDAG DEN 10. NOVEMBER

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 veltrimmet.
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.
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Så er vi i gang med en ny badminton sæson.

Ungdom: Som annonceret på vores facebook side, har vi et stærkt hold klar
til den nye sæson. Natasha og Ditte, velkendte ansigter, tager sig af de yngste
spillere fra kl. 17-18 hver torsdag, mens Mathias og Mikkel fra klubbens seniortrup har sagt ja til at tage de ældste spillere fra kl. 18-19. Et super stærkt
hold – vi ser frem til at sæsonen, hvor vi forventer 2 fulde hold som sidste
sæson.
Motion: Før sæsonstart besluttede bestyrelsen at lave en lille ændring i vores
udlejning af baner, nemlig at en times badminton løber fra kl. halv til halv og
ikke fra kl. hel til hel. Det var med en lille smule sommerfugle i maven vi
lavede denne lille ændring, da det måske ville føles som en stor ændring for
vores faste motionister der har haft den samme tid i mange år. Det er dog
gået fuldstændigt gnidningsfrit uden nogen form for brok eller bøvl. Nogle få
ønskede at flytte lidt rundt på deres tid, men puslespillet gik op og vi kan
med glæde melde alle baner udsolgt.
Senior: Som vi tidligere har meldt ud på vores facebook, rykkede vi ud af
serie 1 efter 1 år i rækken. Badminton Fyn tilbød os et wildcard, men spillertruppen ønskede at rykke op på banen og derfor er vi år atter at finde i serie 2
(kval rækken), hvor målet for trup og trænerteam er at gå benhårdt efter oprykning. Det kan blive svært, men det er målet. Trænerteamet er igen i år
Casper og Kasper, der forsat selv spiller 3. division og danmarksserie i Team
Fyn Badminton. Af nye spillere har vi budt velkommen til en ung knægt –
Anders – der bringer et højt niveau ind i truppen. Ud er gledet Nikolaj Stadil,
der er flyttet til Jylland.

Fortsættes næste side
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Bestyrelsen: Det betyder samtidig at Nikolaj glider ud af bestyrelsen, en stor
tak skal lyde til Nikolaj for den store indsats han gennem mange år har lagt i
klubben, både som ungdomsspiller, ungdomstræner, frivillig, spiller i seniortruppen og bestyrelsesmedlem. Nikolaj er en meget flittig frivillig der er guld
værd for en lille forening. Held og lykke Nikolaj og tillykke til din nye jyske
klub – og på gensyn når du måske en gang vender hjem til midtfyn. Ind glider
suppleant Jakob Nielsen. Jakob spiller selv som motionist og har ofte givet en
hånd som frivillig. Vi glæder os over at have en motionist repræsenteret i bestyrelsen for første gang i mange år. Velkommen til Jakob. Bestyrelsen består
nu af formand Jacob Augustenborg, Næstformand/ungdomsformand Ditte
Brinch, Kasserer Otto Mortensen og medlem Jim nielsen og Jakob Nielsen.

Til slut tak til Knud for det korte samarbejde og velkommen til Karina Baravic.
Interesseret i nyheder fra Krarup-Espe Badminton?? Find Krarup-Espe Badminton, 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.
SPONSORER: Foreløbig kan vi annoncere hovedsponsorer Tømrer og Snedkermester Allan Broholm ApS og Espe og Gestelev El-forretning ApS atter
har forlænget sponsoratet. Trøjesponsor AM Totalbyg ApS har ligeledes givet tilsagn om samme. Husk vores samhandelspartner butik Ketshop i Odense/RSL.
Krarup-Espe Badminton
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Trænger du til motion – styrketræning 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 gratis prøvetime.

HUNDSTRUP KRO / HENRIKS DINÉR
Telefon 62 62 30 34
www.henriksdinerogsmørrebrød.dk
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Lokalråd

Har vi et lokalråd i vores område? Ja
Hvad hedder det? Forum Snarup-Krarup og Espe
Hvem sidder i det?
Formand: Per Christian Christensen,
Næstformand: Vibeke K. T. Munck,
Kasserer: Chalotte Rasmussen,
Revisor: Marianne Kyed
Hvad er et Lokalråd? Nedenfor indsat fra FMK.dk (Faaborg-Midtfyn Kommune)
Lokale netværk
21 lokalråd samler landsbyerne i lokale netværk og skaber stærke og levende
lokalsamfund i kommunen.
Landsbyer samlet i lokalråd
Kommunen har 64 landsbyer. De er organiseret i 21 lokalråd, der understøtter engagement og samarbejde i lokale netværk og fungerer som talerør i
sager, der vedrører lokalområdet.
Lokalrådene er vigtige partnere i kommunens løbende dialog med borgerne
om initiativer og politikker, der bidrager til stærke og levende lokalsamfund.
Lokalrådenes formål
Et lokalråd er lokalsamfundets paraplyorganisation. Det repræsenterer foreninger, institutioner, virksomheder og borgere.
Lokalrådets formål er:
 at varetage lokalsamfundets interesser.
 at fremme trivsel og udvikling i lokalsamfundet.
 at bevare og videreudvikle de fysiske, kulturelle og demokratiske værdier
i lokalsamfundet.
 at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet.
at fremme samarbejdet mellem lokalsamfundets interessenter, politikere og
myndigheder.
Landsbyklyngen består af lokalområderne Espe, Krarup, Snarup, Søfælde,
Lydinge, Tange, Findinge, Pennsylvanien, dele af Tingskoven, Gestelev,
Heden, Vantinge, Palleshave, Nordskov, Boltinge, Herringe, Rudme,
Volstrup, Brangstrup, Boltinggaardskov, Hillerslev, Højrup, Sallinge og
Nybølle.
Landsbyklyngen har en koordinationsgruppe, og er i fuld gang med en fælles
hjemmeside.
Som lokalråd opfordrer vi alle til at se mere på hjemmesiden
www.haandenundermidtfyn.dk
samt at besøge ”Hånden under Midtfyn” på Facebook.
Fortsættes næste side
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Lokalrådet Forum Snarup-Krarup og Espe opstod først på året, og der har
indtil videre ikke været den store aktivitet. Et lokalråd er et fællesskab og et
samarbejde - samt et vigtigt talerør mellem FMK og alle de repræsentative
grupper af fastboende borgere, foreninger, institutioner, kirker, mødesteder,
landmænd og erhvervsdrivende som udgør lokalområdet.
Vi vil rigtig gerne have flere med i lokalrådet, og vi er sikre på, at der sidder
mange ildsjæle derude, så tøv ikke med at tage kontakt til en af os, hvis I
gerne vil høre mere.
Hilsner fra dit lokalråd
Per Christian Christensen (pcc@pc.dk)
Vibeke K. T. Munck (vibem@fmk.dk)
Chalotte Rasmussen (csk@sdu.dk)

Krarup Espe Fodbold
Så er efterårs sæsonen kommet i gang, og KEs nye senior træner har fået en
fantastisk start i klubben. Khaled har sammen med drengene åbnet med 3
sejre, 1 uafgjort og 1 nederlag, og det gør at vi lige nu er placeret på en 4
plads kun 1 point fra første pladsen. På talentholdet er Thomas Hansen
sprunget til som holdleder efter at træner duoen Stefan og Tudde stoppede op
til sommerferien. Talentholdet er sammensat af en masse unge spillere, som
gør det rigtig godt, men som lige skal vende sig til fysikken i senior fodbold.
Men det tegner lovende for fremtiden. På ungdomssiden har vi igen i år mange hold på både drenge og pige siden. På drenge siden har vi U16 - 11 mands
B række, U14 - 11 mands B række, U10 – 5 mands C række, U9 – 5 mands
C række og U5/6/7 drenge. Og på pige siden har vi U14 pige 11 mands Mesterrække, U12 pige 5 mands, U9/10 pige 5 mands C række og U5/6/7 piger.
Vores dame senior hold er i år rykket ned fra 11 mands til 7 mands, og det
har været godt for hele holdet, og holdets nye træner Martin Pinden. Klubben
har her i september haft nogle trænere på et inspirationskursus, som vores
U9/10/12 pige trænere selv har taget initiativ til at få til klubben. Det var lærerigt for både trænere og spillere. Før sommerferien havde vi vores U13
piger med i pokalturneringen, og her klarede vi os rigtig flot. Vi spillede os
frem til semifinalen, hvor vi desværre tabte til de efterfølgende vindere fra
Marienlyst. Der var en sindssyg god opbakning fra alle til kampen, og den
blev overværet af op mod 200 tilskuer. Så det var en kanon oplevelse for
pigerne at spille for så mange mennesker.
På vegne af fodbold
Formand René Brinch Petersen
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Krarup Espe Håndbold
Hos os er sæsonen allerede godt i gang på alle hold, og inden længe er det
også tid til både turnering for de største af børnene og seniorspillerne samt
stævner for de mindste.
I denne sæson har vi glæden af at byde et nyt seniorhold velkommen i klubben, nemlig vores Serie 4-herrer, som træner sammen med damerne onsdag
aften.
Derudover har vi også startet et Trille Trolle (forælder/barn-hold), som træner
hver tirsdag kl. 16.45-17.30. Vi er helt oppe på 13 dejlige, friske børn, som
har det fantastisk sjovt med at bruge kroppen og spille bold sammen med deres forældre. Der er stadig plads til flere, så kom frisk - vi er klar til at lege
med jer!
Det er i det hele taget dejligt at se, hvor mange børn og unge, der uge efter
uge kommer i hallen og udstråler så stor glæde ved håndbolden, og vi byder
enhver, der måtte have lyst til at prøve at være med, velkommen. Træningstider og øvrig info kan findes på vores hjemmeside, www.ke-haandbold.dk.
En onsdag formiddag sidst i August var der fuld gang i hallen, da omkring 60
glade børn fra 3. og 4. klasse på Espe Skole indtog banen til vores Håndboldkaravane, som vi arrangerede og afholdt i samarbejde med Fyns Håndbold
Forbund. Det var 1,5 time med fuld knald på, hvor børnene fik lov at prøve
kræfter med forskellige aspekter af håndboldspillet. Der var både skud på mål
med fartmåler, forhindringsbane, håndboldkamp og andre sjove håndboldaktiviteter, som børnene tog del i med stor energi og glæde. Det var fedt at se,
at så mange børn kunne have det så sjovt med at prøve håndbold af, og de er
selvfølgelig alle meget velkomne til at komme og prøve endnu mere, når vi
træner om eftermiddagen.
Nu ser vi frem mod, at vi skal i gang med at spille kampe og prøve alt det af,
vi løber og træner på hver uge!
Krarup Espe Håndbold
Formand
Linda Føns Madsen

40

MC-Campfyn
Bed&Breakfast
Værelser tlf 62 62 25 58
www.MC-CAMPFYN.dk
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Aktivitetskalenderen er sat på stand by indtil videre

”Da jeg er ny her i Espe, tænkte jeg at det kunne være hyggeligt, hvis vi
kunne samle nogle ”kvinder” som er interesseret i alle former for
håndarbejde.
Jeg selv syr almindeligt tøj, syr på broderimaskine, anvender cuttermaskine
mv.
Så har du nogle af de samme interesser, vil jeg gerne indbyde til opstart af
dette tirsdag den 23. oktober kl. 19.30 på adressen Askevænget 2.
Her kunne vi snakke om hvor tit vi skal ses mm.
Mit mobil nr. er 22343020.
På gensyn.
Katja Eisland-Schmidt”

Besøg min hjemmside:
www.hangelbyg.dk
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Snarupvejen 15

Krarup/Espe skytteforening starter
indendørs Tirsdag d. 2/10 kl.18.30 på
15m banen i Espe Hallen.
Der trænes Tirsdag kl.18.30 -21.00
Onsdag kl.18.30 - 21.00
Find os på Facebook: Krarup Espe
skytteforening.
V/Formand Niels Erik Hansen
25540570
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www.espegrønt.dk
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