13. årgang nr.1 /2020
Januar - Februar - Marts

Nyvang Fodboldgolfe

Udgivet af aktive borgere i Espe

Jeg håber alle har haft en dejlig jul
Med hygge og dejligt samvær
Vi skønner på hver en god dag, med fred og venskab.
Også et ønske om et rigtig godt nytår til alle Espe Postens læsere.
Vi tager hul på et helt nyt år, hvor vi kan stræbe efter at gøre alt lidt
bedre end sidste år.
En speciel hilsen og tak skal hermed sendes til alle vores skribenter,
uden dem intet blad.

Godt Nytår !

Besøg Espe Postens nye hjemmeside
Kalenderen er nedlagt pga. manglende brug

www.espeposten.dk

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 16. marts 2020
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Nyheder fra Espe Skole og Børnehave

Først og fremmest GODT NYTÅR til jer alle!
Smør-selv-dag
Vores børnehavebørn har en gang imellem smør-selv-dag i vores
skolekøkken.
Her er det Krudtuglerne, som er i skolekøkkenet.

Den lune torskerogn og medisterpølsen ”går som varmt brød”.
Fortsættes næste side
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Bedsteforældredag i børnehaven og juleklippedag i skolen
Hjertelig tak til alle forældre, bedsteforældre m.fl., som kom og hjalp fredag
d. 29.november - i børnehave og/eller skole.
Det er dejligt at se, at så mange bakker op om vores arrangementer.
Det er med til at skabe nogle gode fællesskaber på kryds og tværs.

RADON
Som I sikkert husker, blev der i januar - april 2018 gennemført radonscreeninger af skoler, daginstitutioner og børnehuse i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Herefter blev der i perioden oktober 2018 - april 2019 udført mere præcise
kontrolmålinger på udvalgte lokationer med muligt forhøjet radonniveau. Her
blev radonniveauet i brugstimerne kortlagt.
På Espe Skole & Børnehave blev der også foretaget kontrolmålinger.
Vi har nu modtaget resultatet af disse kontrolmålinger:
Det er med glæde, at jeg kan fortælle, at Radonniveauet på Espe skole og
Børnehave ligger under Sundhedsstyrelsens grænseværdi.

Fortsættes næste side
4

Drikkevandskøler i skolen og nye legehuse i børnehaven
Vores elever i skolen er rigtig dygtige til at passe godt på skolens område og
skolens ting. Det betyder, at vi ikke skal bruge en masse penge på reparationer, men kan bruge penge på nogle mere sjove ting. Eleverne har gennem
elevrådet ønsket en drikkevandskøler, og den har vi lige netop indviet.
I børnehaven har vi lige investeret i et par nye legehuse, således at børnene
kan få nogle endnu bedre legemiljøer.

Læsetrapper og sjippetovsstation

Vi har været så heldige at kunne købe nogle brugte læsetrapper. De bruges
både til vores morgensamlinger samt til arbejdspladser m.m.
Vi har desuden fået sat vores sjippetovsstation op; det giver god leg i frikvartererne.

Fortsættes næste side
5

Korstævne og ”Med skolen i biografen”
I november har 4.klasserne været til korstævne i Årslev-hallen, de havde en
god oplevelse sammen med en masse andre 4.klasser fra hele FaaborgMidtfyn Kommune.
Mange af vores elever har været i biografen her i november og december. De
ældste har cyklet til biografen enten i Ringe eller Korinth, og de yngste er
blevet kørt af forældre, der har stillet deres hjælp til rådighed. Tusind tak for
det.

Krybbespil i kirken samt Lucia i både børnehave og skolen
3.klasse har i år opført krybbespil i kirken for hele skolen den sidste dag inden juleferien.
Desuden har vi haft Lucia og nisseoptræden i børnehaven samt Luciaoptog i
skolen.

Børnehavebørnene har også været på Bakkegården for at optræde med nissesang og Luciaoptog.
Det er dejligt med alle disse juletraditioner; det er med til at styrke fællesskaberne på kryds og tværs.

Skolen benyttes til mange forskellige arrangementer

Det er dejligt at se, at skolen bliver brugt til mange forskellige arrangementer. Gymnastikforeningen GU72 har gymnastik flere gange om ugen i gymnastiksalen, og ”Rokkedamerne” samt Diabetesforeningen bruger skolekøkkenet.
Her i efteråret er Hjerneskadeforeningen begyndt at bruge håndværk- og designlokalerne.
Skolen er en vigtig del af lokalsamfundet, så det er godt at se, at der er liv i
lokalerne, selv om eleverne er gået hjem fra skole.
Med venlig hilsen
Vibeke K. T. Munck
Espe Skole & Børnehave
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Nyt fra dit Lokalråd

Ansøgning om midler fra
lokalrådet.
Vi arbejder i Lokalrådet på en procedure for ansøgning om, og uddeling af
de midler vi har til rådighed. Midlerne fra kommunen er uddelt til Lokalrådet med henblik på afholdelse af møder m.m. Altså midler til at holdet lokalrådet kørende. Der er dog for nuværende ikke afholdt mange møder. Det
skyldtes bl.a., at vi befinder os i et lokalsamfund, hvor der allerede er mange
velfungerende foreninger m.m. I Lokalrådet har vi derfor besluttet, at åbne
op for, at nogle af midlerne kan komme ud og ”arbejde” i Lokalsamfundet. I
kan derfor ansøge om midler med frist d. 31/1-2020. Ansøgningerne bedes
sendt på mail til chalotte12@gmail.com
Vi vil behandle indkomne ansøgningerne i februar. Uddeling af midler sker
på vores Årsmøde d. d. 12/3-2020 på Espe Skole kl. 19:00.
Vi vil lægge vægt på, at ansøgningen kommer så mange som muligt til gavn,
samt at der ikke er tale om daglige driftsopgaver.
Vores formålsparagraf er indsat her nedenfor.
§2 Forum Snarup-Krarup & Espes formål
Formålet er at fremme et levende, udviklingsorienteret og værdibåret lokalsamfund.
Det betyder, at forummet arbejder for at varetage lokalområdets interesser,
tager hånd om områdets udvikling, og søger medindflydelse i anliggende.
Det sker gennem en koordineret samskabende tilgang mellem forummets
interessenter, politikere og Faaborg-Midtfyn Kommunes administrative
medarbejdere.
Forum Snarup-Krarup & Espe fungerer som kontaktled til andre lokalområder, Faaborg-Midtfyn Kommune, samt institutioner og organisationer.

Fortsættes næste side
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Husk at vi afholder Årsmødet d. 12/3-2020 på Espe Skole kl. 19:00. Alle
er velkomne.
Årsmøde for Forum Snarup-Krarup og Espe – dagsorden nedenfor:
1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning / formandsskabets beretning
3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4.Behandling af indkomne forslag
5.Valg af minimum 3 medlemmer til Koordinationsudvalget (KU)
6.Valg af revisor
7.Evt.
Punkter der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde skal indsendes til Koordinationsudvalget (KU) senest en uge før årsmødet.
Benyt chalotte12@gmail.com

MinLandsby – en app til nemt at forbinde borgere og foreninger i landsbyen og til at forbinde landsbyerne i lokalområdet.
Dit lokalråd har besluttet at være med til at afprøve en forholdsvis ny app
med navnet MinLandsby.
Lokalrådet betaler deltagelsen for Forum Snarup-Krarup & Espe, som består
af landsbyerne Krarup, Espe, Snarup, Søfælde, Lydinge, Tange, Findinge,
Pennsylvanien og Tingsskoven.
App’en, som gratis kan downloades til enhver mobiltelefon eller tavle (f.eks.
iPad), er allerede virksom, men Forum Snarup-Krarup & Espe kobler sig
først aktivt på i det nye år, når en væsentlig planlagt opgradering er blevet
gennemført.
Når det sker, vil vi afholde et eller flere orienteringsmøder om app’en og
dens brug.
De væsentligste elementer i app’en bliver lokale nyheder, fælles kalender og
kort med bl.a. sti-ruter, butikker og virksomheder i lokalområdet og andre
relevante informationer og links.
Særligt nysgerrige kan eventuelt orientere sig på MinLandsby.dk
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Book online på
www.hairbyvedel.dk
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GODT NYTÅR 2020!
Det sidste, vi har arbejdet med på vores værksted på Graabjegvej 6 i
Ryslinge, er julegaver.
Har du lyst, som John Skaaning,
til selv at udtænke og fremstille
dine julegaver, er Espe Husflidsforening et godt sted.

Vi har et proffesionelt drejeværksted og vi er en flok, der
gerne vil hjælpe nybegyndere.
Vi tror, at du kan bidrage til
vores gemytlige fællesskab.
Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage - kun lyst til arbejde i
træ.

Weekendkursus!
Har du lyst at deltage i et weekend-kursus i trædrejning. Vi har fået fat i en af
Danmarks mest pædagogiske og dygtigste instruktører: Rasmus Petersen,
se Woodturning.dk
25-26.januar 2020. Lørdag fra 09.00-16.00 og søndag, fra 09.00-15.00 i alt
13 lektioner for kun kr 400.Ring og hør nærmere og tilmeld dig til Espe Husflidsforenings formand: Bent
Hauchild Larsen, Espe. Mobil.nr. 40373797 E-mail adressen er:
bhl@mail123.dk

Fortsættes side 31
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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

mettelholme@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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Nyt Fra KE Badminton

Sæson 2019/2020 er i fuld gang.
Ungdom: Fuld plade – i øjeblikket er vi offer for egen succes, vi har masser
af glade børn der gerne vil spille badminton, og har været nødt til at lukke det
sene hold da vi simpelthen ikke har plads til flere børn.
Flere og flere af vores børn er ude til stævner, og de gør det godt. Samlet set
har vi vundet flere medaljer til klubben og der er blevet spillet gode kampe og
fightet – og nederlag er også noget der flytter vores børn, de bliver bedre og
bedre badmintonspillere. Dejligt.
Derudover har i vi år et U15 pigehold tilmeldt, og de ligger pt. nr. 1 i deres
pulje.
Flere og flere af vores børn og forældre er også blevet opmærksomme på
klubbens tøjaftale med RSL og Butik Ketshop og flere af vores børn iklæder
sig nu klubbens trøje.
Motion: På motionistbanerne er der fuld knald på. Vi har dog 1 ledig bane kl.
17.30-18.30 vi rigtig gerne vil af med, og som nu kan fås til halv pris da halvdelen af sæsonen er gået. Så skynd jer endelig at tag fat i os og få kridtet sko
og ketcher.
Vores store sociale arrangement i klubben, juleafslutningen, var igen i år et
kæmpe tilløbsstykke hvor stort set alle deltager. Fantastisk.
Senior: Truppen er stort set intakt, vi har mistet en enkelt herre der pt. holder
pause fra badminton, men samtidig har vi fået en ny spiller og en spiller retur
fra skade. Vi topper pt. serie 2, hvor vi har som mål at spille med om oprykning til serie 1. Resten af sæsonen ser meget spændende ud.
Bestyrelsen: I sommers gik vi over til nyt medlemssystem, der også bruges til
opkrævning af kontingent, regnskab, indberetning mv. Det var med stor
spænding vi gik sæsonen i møde, men medlemmerne har taget godt imod det
over al forventning. Tak for det.
GENERALFORSAMLING afholdes i år mandag den 3. februar 2020 kl.
18.30 i Espehallen.
Interesseret i nyheder fra Krarup-Espe Badminton?? Husk Krarup-Espe Badminton, vores officielle side, på Facebook og krarupespebadminton på Instagram.
SPONSORER: Også i år støtter Tømrer og Snedkermester Allan Broholm
ApS os som hovedsponsor for både senior, ungdom og ungdomstræner teamet. Espe og Gestelev El-forretning ApS støtter os også atter som hovedsponsor for både senior og ungdom. Samme gør Runøe og Teil Aps. Ny sponsor for seniortruppen er Tømrermester Jacob Johansen. Tak til jer, støtten er
vi meget taknemmelig for. Husk også vores samhandelspartner butik Ketshop
i Odense/RSL.
Krarup-Espe Badminton
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Fysiurgisk Hesteterapi og
Hovtrim
v. Lene Foged Christensen

www.naturligtvalg.dk

Salg af foder til hund, hest, kat og høns på Grøftebjergvej 4, Krarup.
Åbent fredag fra kl. 14-18 eller
efter aftale på 2570 5071

HAR DU EN ROK OG GERNE VIL SPINDE ?
Så er vi en lille gruppe, som spinder og hjælper hinanden med ulden.
Det foregår på Espe Skole.
Vi mødes den første tirsdag i hver måned fra kl. 18.30 – 21.30

Henvendelse:
Edith mobil 23641590
Inge mobil 40359332
Lilian mobil 21452110
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MIDTFYNS KROCKETKLUB
Så er vi startet vintersæson i krocketkluben,
alle er velkommen til at komme og være med,
vi spiller på Espe stadion, ved Espehallen ,hvis vejret tillader det,
en regnbyge er ingen hindring.
Husk kaffen.

Mandag kl.1300 så længe vi har lyst.
Torsdag kl 1300 så længe vi har lyst.
Vi er behjælpelige med køller, hvis man har lyst til at prøve .
MVH.
MIDTFYN KROKET.
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Kirkens Kontaktpersoner

Sognepræst:

Graver Espe + Vantinge:
Graver Hillerslev:
Organist:
Menighedsrådsformand:
Næstformand:
Kasserer og Kirkeværge
(Espe + Vantinge):
Kirkeværge Hillerslev:

Mail adr.

Simon Langeskov Jylov
Snarupvejen 6, Espe
5750 Ringe
Tlf.: 9243 2525 Mail: sijy@km.dk
Helge Amossen
Tlf.: 6162 7753
Mail: espe-vantinge-kirke@hotmail.com
Laila Hansen
Tlf.: 2449 5732
Mail: hillerslev-kirke-fyn@hotmail.com
Asger Agerskov Buur
Herdis Holme, Holmevej 11, Espe
Tlf.: 6266 1594 - 6049 3792
Mail: herdisholme@yahoo.dk
H. Chr. Lunderskov, Askevænget 4, Espe
Tlf.: 2960 5485
Mail: hclunderskov@hotmail.com
Torben Nielsen, Dalsmøllevej 9,
Vantinge
Tlf.: 2046 1251
Mail: tvsn-dals@privat.dk
Inger Marie Bæk, Fuglebakken 2A,
Hillerslev
Tlf.: 5223 8070
Mail: : i.m.baek@outlook.com
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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Nyt fra præsten
Her i denne søde juletid, hvor julesneen (desværre ikke) falder hvid – i hvert
ikke mens denne tekst bliver skrevet, kan vi samles og fejre at julen er kommet.
Med jul kommer mange ting. Der kommer opgaver, der skal løses med mad,
gaver og pyntning af hus og hjem. Der kommer forventninger til juledagene,

og håb om at de må blive gode og hyggelige. Så kommer der også bekymringer om både det ene og andet – hvordan skal det nu gå med maden, og bliver
det nu også en hyggelig aften, og mon vejret holder, så familien kan komme
sikkert fra Jylland. Selvom julen er hjerternes fest og en glædens tid, så er det

også en tid, hvor vi mindes alle dem vi savner, alle de der ikke kunne være
sammen med os i julen, og alle de, som vi gerne vil have fejret jul med endnu
engang.
Og sådan er julen fyldt af opgaver, glæder, bekymringer og sorger. Men hvor
det ofte er bekymringerne, sorgerne og opgaverne der fylder, så må vi ikke
glemme glæden. Vi må ikke glemme julestemningen og kærligheden. For
selvom vi ikke kan undgå både bekymringer, sorger og alle opgaverne, så
kan vi acceptere at de kommer, og hjælpes ad med at komme igennem det.
Julen behøver ikke være en svær tid, eller en hård tid, men derimod kan den
være en skøn tid, og et lyspunkt midt i en kold og mørk stund. Vi bærer selv
opgaven med at bringe glæden og kærligheden ind i julen, og vi bærer selv
opgaven at se om andre har brug for vores hjælp, og selvom det hele virker
som noget vi selv kan og skal bære, så er vi trods alt alle sammen om det i
juletiden. Lad os derfor tage julens påmindelse om, at kærligheden og håbet
skal ud til alle, som en påmindelse om, at det ikke kun skal ske i juledagene
men hele året igennem.
Fortsættes næste side
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Vi tager nu hul på et nyt kirkeår, og jeg ser meget frem til endnu et år med en
masse gode oplevelser i vente. Det er næsten obligatorisk at kigge tilbage, når
vi skal kigge frem. Vi skal lige se på alt det der er sket og på alt det vi har
opnået, før vi kan kigge frem mod det nye år.
I kirkerne har vi oplevet mange ting. Blot for at nævne nogle få, så havde vi et
fantastisk arrangement med Ringe kirkes pigekor til Kyndelmisse, hvor Vantinge kirke var fyldt til bristepunktet. Arrangementet gentages igen i år, og vi
ser frem mod en ny god oplevelse. Vi prøvede også nye typer af gudstjenester, hvorfor vi havde arrangeret en bikergudstjeneste sammen med Goldwing
-klubben. Det var en stor succes, som vi gentager igen i 2020. I år fejrede vi
også at Dannebrog fyldte 800år, hvilket blev markeret ved en festgudstjeneste
i Hillerslev kirke, hvor kirkerummet var pyntet til randen med flag. Vi har
arrangeret små gudstjenester og store gudstjenester, vi har lavet det for børn
og voksne, vi har haft gudstjeneste for alle sjæle og for alle der havde lyst.
Gennemgående har vi set en meget flot kirkegang, hvor der hver søndag kommer mange, og jeg kan kun opfordre til, at vi i det nye år bliver flere. Det er
herligt at gå i kirke, og jeg kan garantere, at man ikke sidder alene. Kirkens
personale, menighedsrådet og jeg arbejder utrætteligt på, at det at gå i kirke
bliver en god begyndelse på ugen – og ja, jeg mener det er begyndelsen, og
skulle man have lyst til at være med, skal vi nok finde en ledig plads på en af
bænkene.
I det nye år ser vi frem mod mange arrangementer, hvor nogle er gentagelser
af de succeser var har haft, og hvor nogle er nye tiltag.
Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et velsignet nyt år.
Sognepræst Simon Jylov

GUDSTJENESTEPLAN
Dato
1/1 Nytårsdag
5/1
Helligtrekongers
søndag
12/1
1.s.e Helligtrekonger
19/1
2.s.e. Helligtrekonger

Espe
Ingen
10.30

Vantinge
Ingen
9.00

Hillerslev
Ingen

10.30
9.00

10.30
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GUDSTJENESTEPLAN

Dato
26-jan
3.s.e.Helligtrekon
ger
02-feb
Sidste s. e. Helligtrekonger
06-feb
Gin & tonic torsdag
09-feb
Søndag septuagesima
16-feb
Søndag seksagesima
23-feb
Fastelavnssøndag
01-mar
1.s.i fasten
05-mar
Sangaften

Espe

Vantinge

Hillerslev
9.00
MS

14.00 Kyndelmisse
Kor medvirker
19.30
10.30
10.30 Valentinsgudstjeneste
14.00 Familiegudstjeneste
10.30
Konfirmandernes gudstjeneste (Espeholdet)
19.30
Sangaften
”Genforeningens sange
og salmer”.

10.30

08-mar
2.s.i fasten

10.30
Konfirmandernes
gudstjeneste
(Hillerslevholdet)

15-mar
9.00
3.s.i fasten
MS
19-mar
Gin & tonic torsdag
22-mar
Midfaste
29-mar
10.30 (sommertid)
Mariæ bebudelsesdag

19.30
10.30
Vårgudstjeneste
9.00 (Sommertid)
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Glædeligt Nytår!
Start året med at deltage i Kirkernes nytårsfest d. 9. januar, så er året godt i
gang. Hele året inviteres til oplevelser i kirkerne, og synes du der mangler
noget, så sig til.
Vi har 3 flotte gamle kirker liggende midt i vore aktive byer. Danmarks eneste kirketårn i bindingsværk fra bund til top står i Vantinge. Vi forventer at
komme i gang med at restaurere med udskiftning af bindingsværk i 2020.
Det bliver en spændende opgave.
Har du været i Hillerslev og set den nye kirkelåge? Gå en tur rundt og se vore
kirkegårde, graverne giver nye oplevelser med stauder og roser og pynt.
Kommer du her allerede, så nyd blot det hele og sæt dig i de rolige omgivelser.
Der er kun en pose penge, vi kan fordele ved kirkerne. Det piner os, at have
tyverier fra vore redskabsrum. Det er sket 2 gange i 2019 i Espe og forsøgt i
Hillerslev. Vi vil bede alle om, at være opmærksomme omkring vore bygninger. Det er vores fælles kasse det går ud over, selv om vi er forsikrede, så er
der altid ekstra opgaver og bøvl, når skaden er sket.
I 2020 er der nyvalg til menighedsrådet. Vi afholder hvert år valg indbyrdes i
menighedsrådet, hvor vi blandt de 11 valgte medlemmer finder ud af hvem
der skal varetage de enkelte opgaver. Vi vil gerne opfordre dig til at stille op
til menighedsrådsvalget. Der er mange forskellige opgaver der skal klares, så
alle er velkomne. Vi vender tilbage til det den 12. maj og d. 15. september.
Menighedsrådet.
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Kommende arrangementer i Espe, Vantinge og Hillerslev kirker
Igen i år kan vi se frem mod mange spændende arrangementer, hvor der både
er gentagelser af gamle succeser og nye tiltag.
Nytårsfest i Hillerslev Selskabslokaler : Afholdes torsdag d. 9.Januar 2020
kl. 14- Underholdning med ” Husets Orkester” ( Ejner Kløverpris m.fl. )
Kaffe bord og amerikansk lotteri.
Tilmelding til Torben tlf. 20 46 12 51 senest torsdag d. 2. Januar.
Kirke bil kan benyttes – Alex’s taxi 62 66 12 02 dagen før
Kyndelmisse: Søndag d. 2/2 kl. 14 afholdes der kyndelmisse i Vantinge
kirke. Traditionen tro deltager Ringe kirkes pigekor under ledelse af Kirsten
Wind Retoft. De vil bære det meste af gudstjenesten, som denne søndag bliver lidt anderledes. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe og
kage i forsamlingshuset, hvor pigekoret også vil synge, og hvor der vil være
plads til fællessang. Arrangementet er gratis og alle er velkomne!
Gin & tonic torsdag: Torsdag d. 6/2 kl. 19.30 skal vi prøve noget nyt! Espe
kirke bliver omdannet til en hyggelig salon, hvor baren er åben. Der bydes
en gin & tonic (eller en øl/vand), hvorefter aftenens samtale går i gang. Vi
inviterer en ude fra, som kommer og deltager i en dialog mellem vedkommende og præsten om et aktuelt emne. I pausen er baren åben, og efter pausen er der plads til spørgsmål fra salen. Arrangementet er tænkt som et nyt
og anderledes tiltag, hvor alle er velkomne. Arrangementet gentages d. 19/3 i
Hillerslev kirke.

Valentinsgudstjeneste: Søndag d. 16/2 kl.10.30 afholder vi som noget nyt
en særlig valentinsgudstjeneste. Vi fejrer kærligheden og alle – både par og
singler – er velkomne til at deltage. Efter gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset, så hvis man er single kan man være heldig at møde en der.
Hvis man som par ønsker at blive viet, men ikke ønsker noget stort, kan vi
den dag arrangere, at der efter gudstjenesten er vielse i kirken. Det kræver
blot at man på forhånd har skaffet en prøvelsesattest fra borger.dk, og man
må gerne tale med præsten inden, men kommer man frem til det på dagen, så
finder vi nok en løsning. Man er velkommen til selv at sørge for vidner (2.
styks), og har man ikke det, stiller vi to til rådighed.

Fortsættes næste side
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Familiegudstjeneste: Søndag d. 23/2 kl. 14 arrangerer menighedsrådet sammen med Espe borgerforening en særlig familiegudstjeneste. I forbindelse
med fastelav inviteres alle sognenes børn til udklædningsgudstjeneste i Espe
kirke. Efter en kort gudstjeneste går vi i samlet flok til Espe skole, hvor der
traditionen tro vil være tøndeslagning og kroning af kattekonge og kattedronning. Alle er velkomne og arrangementet er gratis.
Konfirmandgudstjenester: Både søndag d. 1/3 og søndag d. 8/3 – begge
gange kl. 10.30, har konfirmanderne taget styringen over gudstjenesten, og
derfor afgør de, hvad der skal ske. D. 1/3 er det holdet i Espe, der holder
gudstjeneste i Espe kirke, og d. 8/3 er det holdet i Hillerslev, der holder
gudstjeneste i Hillerslev kirke. Alle – både forældre, bedsteforældre og almindelige kirkegængere er velkomne til disse to anderledes gudstjenester.
Sangaften: Torsdag d. 5/3 kl. 19.00 afholdes der sangaften i Hillerslev konfirmandstue. Da det i 2020 er er hundredåret for Sønderjyllands genforening
afholdes der en sangaften, hvor temaet er ”genforeningens sange og salmer”.
Arrangementet er tilrettelagt af præst og organist. Alle er velkomne og arrangementet er gratis.
Vårgudstjeneste: Søndag d. 22/3 kl. 10.30 prøver vi noget ”nyt” – eller det
vil sige, at det ikke er helt nyt, for præsten Hans Agerbæk, der var præst i
Espe og Vantinge fra 1832 til 1841 og i Hillerslev fra 1841 til 1869, afholdt i
sin tid som præst noget han kaldte vårgudstjeneste. Vi genopliver tiltaget, og
afholder vårgudstjeneste, som er en forårspendant til høstgudstjeneste. Nærmere information kommer, men der vil være en form for spisning efter gudstjenesten. Alle er velkomne og arrangementet er gratis.

Sogneudflugt: Torsdag d. 28. Maj 2020
I anledning af at det er 100 året for genforeningen går udflugten til området
omkring Kongeåen.
I 1920 stemte Nordslesvig sig hjem til Danmark og blev til Sdr. Jylland.

Endeligt program i næste nummer af lokalbladet/ kirkeopslag.
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Midtfyns foredragsforening
Forår 2020
Tema

75 året for befrielsen - I Kaj Munks fodspor

Kaj Munks liv og virke
Espe kirke d. 27/2 kl.19

Per Stig Møller fortæller om Munks liv, virke og dramatik og forklarer, hvad
der drev ham både som forfatter og som åbenmundet kritiker af samarbejdspolitikken og Nazityskland under besættelsen.
Per Stig Møller er Dr. Phil, tidligere minister for Det Konservative Folkeparti
og ekspert i Kaj Munk, om hvem han har udgivet flere bøger bl.a. Munk fra
2001 og Mer Munk fra 2003.

Kaj Munk i ord og toner
Ringe kirke d. 18/3 kl. 19.30

Onsdag den 18 marts afholdes der i Ringe kirke en aften i poesiens og litteraturens verden.
pastor emeritus Ricardt Riis, der til dagligt er bosat i Horsens kommer og
præsenterer 2 oplæg. Det første oplæg er om “Puslespil – et kristeligt skuespil?” hvor han vil prøve at vise, at denne komedie fra 1938, hvorfra sangen
“Så sødt som i gamle Dage” er hentet, afgiver flere eksempler på den mentalitetsforvandling, som det kristne budskab sigter på at fremkalde.
Det andet oplæg er om “Modstandskamp fra 1940 til 1943”, hvor han vil
spørge, om mon ikke Kaj Munks mange oplæsningsaftener med skuespillet
“Niels Ebbesen” har været med til at styrke danskheden på et ret prekært tidspunkt i vor historie.
Ringe kirkes pigekor vil aftenen igennem synge sange med relation til temaet
”befrielse” og mellem oplæggene sørge for musikalsk underholdning. I befrielsens ånd vil der også være fællessang.
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Nyt fra KE Håndbold

Nu er vi nået halvvejs i sæson 2019/2020, og indtil videre har sæson budt på
lidt af hvert.
På de yngste børnehold går det strygende. Der er mange børn til træning og
stævner, og alle udvikler sig som spillere og har det sjovt med håndbolden.
Vores U11-hold savner nogle flere holdkammerater, så kender du en dreng
eller pige årgang 2008 eller 2009, som kunne tænke sig at prøve kræfter med
håndbolden, er han eller hun mere end velkommen til træning mandage kl.
16.30-17.45 og onsdage kl. 17.15-18.30. Niveauet er så alle kan være med –
nybegyndere såvel som øvede spillere. De første 3 gange er gratis.
U13-pigerne som sluttede sidste sæson af på forrygende vis med både puljesejr og stævnesejr ved FrøCup, har, i denne sæsons første halvdel, spillet sig
op i A-rækken, hvor de nu virkelig skal til at vise, hvad de kan og fortsat udvikle sig som håndboldspillere.
Herre Serie 4 sluttede første halvsæson på en solid 5. plads i puljen og fortsætter i serie 4 i anden halvsæson. Der hersker ingen tvivl om, at det var en
god beslutning, da herrerne besluttede, at de ikke længere ville spille Old
Boys, men i stedet kæmpe med i Serie 4.
Dame Serie 4 bliver første halvsæsons højdespringer målt på placering, da
damerne spillede sig op i Serie 3 som puljevinder. Det bliver spændende at
møde nye modstandere, og foråret byder endda på en tur til Ærø for – forhåbentligt – at besejre MH 89 Marstal.
Med det nye års indtræden byder vi atter de 2-4-årige børn og deres forældre inden for i Espe Hallen til Trille Trolle-håndbold. Det gør vi hver
onsdag kl. 16.30-17.15. Trille Trolle-håndbold er sjove øvelser og lege med
bolden i fokus. Det er fantastisk samvær mellem forælder og barn, og så er
det en god mulighed for at vise sit barn, hvad det vil sige ”at gå til noget”.
Kom og prøv! De første 3 gange er gratis.
Noget af det første år 2020 byder på i KE Håndbold er Håndboldens Dag
lørdag d. 11. januar. Håndboldens Dag er en landsdækkende begivenhed,
hvor håndboldklubber inviterer inden for i hallerne til åbent husarrangement. I Espe Hallen er det med mulighed for at prøve forskellige
håndbold-aktiviteter i fællesskab med hele familien og på tværs af generationer. Det er fra kl. 14.00-17.00 i Espe Hallen.
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Indkaldelse til generalforsamling i Krarup Espe Håndbold
Torsdag d. 20/2 2020 kl. 19.00
i Espe Hallen
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Med ønsket om et godt nytår, hvor vi forhåbentlig ser endnu flere glade mennesker til håndbold i Espe Hallen,
Krarup Espe Håndbold
Formand
Linda Føns Madsen

Til alle, der har lyst til at arbejde i træ, men mangler et sted at være, så
kan du hver onsdag og torsdag bruge vores værksted og maskiner i husflidslokalet på Graabjergvej 6. i Ryslinge.
Der er ingen instruktør, men til gengæld et hold flittige ”træmænd” og piger med mange gode ideer. Der kan arbejdes med: træsnit, intarsia, billedskæring, reparation af møbler eller fremstilling af nye møbler. Vi kan bore,
save, høvle og arbejde med trædrejning - kun fantasien sætter grænser.
Sted: Graabjergvej 6 - Ryslinge
Onsdagsholdet: (10 onsdage)
Onsdage 9.00 - 12.00
Start d. 8 januar 2020. Pris: 30 timer 240,- kr. betales d.15. januar
Torsdagsholdet: (10 torsdage)
Torsdage 9.00 - 14.00
Start: 9. januar 2020. Pris: 50 timer 400,- kr. betales 16. januar
Er du interesseret så ring til Bent H. Larsen på Mobil.nr. 40373797
Hvis du vil vide mere er vores hjemmeside: www.espe.husflid.dk
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Krarup Espe Fodbold

Efterårssæsonen er slut og indendørs er startet op. Græstæppet ligger øde
hen, men til gengæld er der liv og glade dage hver fredag eftermiddag/aften i
Espe hallen. Men for lige at runde udendørs sæsonen af først, så har vi godt
gang i vores ungdoms afdeling. Vi har rigtig mange spillere på vores børne
hold som går fra U8 til U12, og på vores unge hold som går fra U13 til U17,
har vi haft en nedadgående kurve de sidste par år. Men det ændrede sig heldigvis her i efterårs sæsonen, og vi har fået mange tilgange på vores U13
piger som nu er blevet 16-17 spillere, og vores U14 drenge er gået fra 9 spillere til 16 spillere og til sidst er vores U15 piger gået fra 8 spillere til 14 spillere. Så det har været en succes oplevelse for klubben. Vi har også haft skiftet lidt ud på træner fronten på de forskellige børne hold. På U14 drengene
er Oliver stoppet efter 8 år på posten, og her har vi været heldige at 2 af vores unge senior spillere Tobias Hansen og Jacob Foged Christensen har valgt
at overtage drengene. Og det går rigtig godt, drengene har taget godt imod
dem, og trænerne er kommet med noget ny inspiration til drengene. På U13
pigerne har Sanne Nielsen og Chalotte Rasmussen valgt at stoppe efter indendørs sæsonen slutter her i marts måned. Ny mand på træner bænken bliver Ulrik Brandt, som allerede er kommet på holdet her til indendørs. På
U11 pigerne valgte Ditte Brinch Petersen at stoppe i sommers, og her har
Jan Kleiner og Ulrik Andersen overtaget tøjlerne. På U11 drengene valgte
Lars Hølmkjær at stoppe i sommers, da han skulle starte nyt arbejde, og her
trådte Thomas Andersen til i stedet for. Lars har så her efter et halvt år, valgt
at tage en tørn mere, så derfor har vi udvidet træner teamet til at bestå af 3
mand Thomas, Lars og Brian. Vi vil fra klubbens side gerne takke de afgående trænere for mange års godt samarbejde, og håber at I på et senere tidspunkt får lyst til at hjælpe igen. Vi vil også samtidig godt benytte lejligheden
til at sige velkommen til de nye.
På vores pode hold som er de helt små børn fra 3 til 6 år, har vi for første
gang i rigtig mange år ikke haft den sædvanlige tilgang. Og det har vi selvfølgelig taget op til efterretning i bestyrelsen. Og vi vil derfor sætte et stort
arbejde i gang her i foråret for at få etableret et drenge og et pige hold i fodbold og leg. Vi har allerede vores trænere på plads, da vi har skaffet nogle af
vores ungdomsspillere til at stå for dem.

Fortsættes næste side
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I efteråret fik vi en kæmpe stor anerkendelse af DBU Fyn, da vi kom imellem
de sidste 3 nominerede til årets børne og unge klub. Desværre for os så blev
det OKS som rendte med titlen, men vi er stadigvæk ekstremt stolte af at være
med i opløbet om titlen.
Krarup Espe fodbold afholder generalforsamling lørdag den 29. februar kl.
13.00 i Espe hallen, og vi håber selvfølgelig at der dukker mange op.
Der vil i løbet af det nye år, blive lagt information op på klubbens facebook
side, om opstart for de forskellige hold. Så hvis du ikke allerede synes godt
om vores side, så skynd dig ind og få det gjort, så du også får alt den nye information.
Vi vil fra klubben og bestyrelsen gerne sige tak for året til vores samarbejdspartnere, herunder sponsorer, trænere, spillere, forældre og alle de frivillige
som hjælper til på den ene eller anden måde i klubben. Uden jer havde vi ikke
nogen klub, og vi håber at vi også skal samarbejde i det nye år. Jeg vil personligt også gerne takke min bestyrelse for samarbejdet i året.
God jul og godt nytår til jer alle
René Brinch Petersen formand for KE fodbold

Nyhed ved Nyvang fiskesøer
Til foråret 2020 åbner jeg en fodboldgolfbane på adressen Snarupvejen 15.
Da vejret ikke helt har været med os her i efteråret, trækker det lidt ud med at
færdig gøre banerne, men jeg håber vi kan åbne i maj måned. Det bliver en
18 huls bane, som vist på forsiden, med obstruktioner i form af bunkere. Der
er plantet træer imellem banerne for at få et mere parklignende udseende. Der
vil blive udlagt miljøstriber med blomster til gavn for fugle og deres fødegrundlag i form af insekter og frø. Inden vi åbner, skal banen prøvekøres så
de enkelte huller kan handikapvurderes, da sværhedsgraden er forskellig for
de enkelte huller. Der vil hen af vejen blive oprette flere obstruktioner, men
til at starte med bliver det med bunkere og kampesten. Længden på de enkelte baner spænder fra 30 meter til ca. 80 meter. Der er lavet bakker så udfordringerne er, at man ikke fra teestedet kan se hullet, som hører til banen. Banens totale areal er 2 Hektar. Nærmere om åbningstidspunktet til foråret.
Jørgen Mose Hansen
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Nyt fra Espe hallen

Så blev det pludselig nytår igen! Endnu et år er gået, og indendørssæsonen er
allerede halvvejs overstået.
Hallens bestyrelse har forsøgt at gøre status for året, og generelt er vi meget
tilfredse med udviklingen, selvom det på nogle områder også har været et
meget udfordrende år for os.
Hallens primære formål er at lægge rammer til idrætsudfoldelser og være et
samlingspunkt for Espe og de nærliggende byer. Resultatet for det seneste år
vurderer vi til at være absolut tilfredsstillende. Antallet af idrætsudøvere,
udlejede hal-timer og brugere af motionscentret har været stigende. Samtidig
har vi fået gang i nye aktiviteter som ”jumping fitness” og ”boot camps”.
Fra Hallens side vil vi meget gerne takke alle foreningerne for et meget positivt og konstruktivt samarbejde hele året.
Om hallen er et samlingspunkt for lokalområdet, vil jeg lade andre afgøre,
men vi kan i hvert fald konstatere, at omsætningen i hallens café er steget
med 15 – 20 %. Vores initiativ med varm (sund) aftensmad tirsdag til torsdag er blevet vældigt fint modtaget, ligesom Børne Melodigrandprix festen
havde glædelig stor tilstrømning. Senest har vi forsøgt med et stort bankospil, som vi forventer skal blive en tilbagevendende begivenhed hvert år i
slutningen af november.

Selve hallen har hen over efteråret fået monteret solpaneler, så vi kan få reduceret vores store omkostning til strøm. Hovedparten af anlægget er indkøbt med tilskud fra kommunen, og Espe El samt lokale frivillige har stået
for al det praktiske.

Fortsættes næste side
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De lokale tømrermestre Allan Broholm og Lars Varto samt Nem Fundament
Aps har sponsoreret og bygget et lille kold-lager, som længe har været på
vores ønskeseddel. Tusinde tak til jer alle for bidragene.
Vi er for længe siden gået i gang med planlægningen af årets store fødselsdagsfest, der skal foregå lørdag den 18. januar. Som sædvanligt bliver det
med et orkester, der forstår at spille dansevenlig musik, som alle kender uanset alder. Til den kommende fest vil det igen blive muligt at medbringe
sin egen mad, hvilket har været et ønske fra mange de sidste to år. Vi håber,
at tilslutningen fra Vantinge, Hillerslev og alle andre nabobyer igen vil være
stor. Fra Hallens side vil vi bestræbe os på at lave de bedste rammer for en
hyggelig aften.
Som nævnt i indledningen har det også været et udfordrende år for Hallen. På
den økonomiske side har vi måttet kæmpe en kamp for at få enderne til at nå
sammen. Det ser nu heldigvis ud til at gå den rigtige vej igen, og vi forventer
at komme ud af året med et fornuftigt resultat, så vi ikke længere behøver at
frygte for Hallens fremtidige eksistens.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det seneste år har trukket rigtigt
mange arbejdsmæssige ressourcer i bestyrelsen. Heldigvis er der en kreds
uden for bestyrelsen, som er meget flinke til at hjælpe, når vi spørger dem.
Men vi kan altså godt bruge flere frivillige hænder til diverse enkeltstående
opgaver. Derfor vil vi være meget taknemmelige, hvis du vil melde dig hos
Karina (halinspektøren) og blive noteret i vores medhjælper-bank, som vi
kan kontakte, når der er behov for hjælp.
Som skrevet sker der mange ting i Hallen, som forhåbentlig kan have din
interesse. Jeg vil derfor anbefale, at du følger med på f.eks. Facebook eller
Twitter, hvor vi annoncerer alle nyhederne.
Her vil du bl.a. kunne se tidspunkter for Fødselsdagsfesten, samt at vi afholder generalforsamling mandag den 24. februar.
Med ønsket om et godt nytår
På bestyrelsens vegne
Jakob Kristensen
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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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"Espe Borgerforening
Espe Borgerforening ønsker alle i Espe og omegn et godt nytår med ønsket
om, at alle har haft en dejlig julemåned.
Vi vil gerne sige tak for lokalområdets gode opbakning i det forgangne år og
vi håber, at det fortsætter i det nye.
I oktober havde vi en hyggelig Spis sammen og et velbesøgt Børnedisko. I
november fik vi tændt juletræet og hilst på julemanden, så vi alle kom i rette
stemning til julemåneden.
Det kommende år vil byde på ændringer i bestyrelsen.
Stine Brinch Hansen og Marie Neldeborg Jansen har valgt at træde tilbage fra
bestyrelsen ved kommende general forsamling. Der skal lyde et stor tak for
deres energi og engagement i Espe Borgerforening.
Dette betyder, at der vil være ledige pladser i bestyrelsen, som forhåbentlig
vil blive besat ved kommende general forsamling.
Foråret 2020 byder på følgende arrangementer:
23.02.2020 - Fastelavn på Espe Skole
02.03.2020 - generalforsamling på Espe Skole, nærmere information vil
blive sendt ud på vores Facebookside.
20.03.2020 - Spis sammen
Der afholdes "Spis sammen" i Espe Forsamlingshus. Vi mangler Madhold.
Vi ser frem til en hyggelig aften, så tag endelig familien, naboen, vennerne
med under armen.
03.04.2020 - Børnediskotek
Der afholdes Børne disko i Espe Forsamlingshus. Vi ser frem til en festlig
aften.
- op til og med 3. Klasse fra klokken 17:30-19:30.
- 4 kl. - 7 kl. Fra klokken 20-22:30.
23.06.2020 - Sankt Hans i tumleparken
Traditionen tro afholdes Sankt Hans i Espe Natur og Tumlepark.
Nærmere info om de kommende arrangementer vil blive bragt på vores facebookside Espe Borgerforening
Godt Nytår
Espe Borgerforening.
Med Venlig Hilsen
Christina Krusborg Ejlerskov.
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Generalforsamling i Espe Forsamlingshus
Espe Forsamlingshus afholder
generalforsamling
fredag den 21. februar 2020 kl. 18.30
Efter generalforsamlingen bliver der serveret
flæskesteg og kaffe med kringle.

Tilmelding til spisning, senest den 17. februar 2020 til:
Hans Jørgen på tlf. 62661481 / 52371478 eller
Benny på tlf. 6173 1417 / 2815 8790
Pris for spisning: 75 kr.

30 års jubilæumsfest i Espe Forsamlingshus
Tusind tak til alle jer der støttede op omkring vores jubilæumsfest, både
sponsorer og gæster.
Sponsorer til vores Amerikanske lotteri:
Antik Retro Brugskunst • Hair by Vedel • Browns Hobby • Ole’s Auto • Salon Anette • Cykelsmeden, Espe • Espe og Gestelev El-Forretning • Espe
Grønt • Henriks Dinér • Expert • Punkt 1 • Butik Kamille • Lykkes Cykler og
Scooter • Thaisen Ma’hus • Skoringen • Butik Katrine • Butik 32 Binau •
Ole’s Olie • SuperBrugsen • Bygma • Tine P Blomster • FarveXperten • Din
Tøjmand • Bossa Noga Sko • Outdoor Fyn • Matas • Tøjeksperten • Midtfyns Fotoforretning • Øjenkrogen • Bo Grønt •
Multi Flower Design • Salon Lorik • Vester Hæsinge Slagter
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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: Dorthe Hindborg Greve

d_hemmingsen@hotmail.com

2093 4455

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

3134 1949

Forsamlingshus Formand: Benny Nielsen

benny.nielsen21@gmail.com 6173 1417

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: Jens Plesner Nissen

jens.plesner@gmail.com

5221 6804

Espe Hallen: Karina Baraviec

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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MC-Campfyn
Bed&Breakfast
Værelser tlf 62 62 25 58
www.MC-CAMPFYN.dk
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AKTIVITETSKALENDER
Måned Dato

Aktivitet

Jan

Nytårsfest

Jan
Jan

9

Se side Sted
Hillerslev selskabslo26
kaler

Espe Hallens fødselsdags35 Espe Hallen
fest
Weekendkursus trædrej25-26 ning
Se side 9 Espe Husflid
18

Feb
Feb
Feb
Feb

20
23
24
27

Feb

29

Generalforsamling Håndbold
31
Fastelavn på Espe Skole 38
Hallens generalforsamling 35
Kaj Munks liv og virke
28
Generalforsamling Fodbold
33

Mar

2

Generalforsamling borgerfore.
38

Mar
Mar
Mar
Mar

5
12
16
18

Mar
Apr

Espe Hallen
Espe Skole
Espe Hallen
Espe Kirke
Espe Hallen

27
10-11

Hillerslev konfirmandstue
Espe Skole

28

Ringe Kirke

20

Sangaften
Årsmøde Lokalråd
Deadline Espe Posten
Kaj Munk i ord og toner
Spis sammen ( borgerforen.)

38

Forsamlingshuset

3

Børnediskotek

38

Forsamlingshuset

Gudstjeneste planer mm se siderne 22 - 27
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Snarupvejen 15

. indkaldes til Generalforsamling
Der
iflg vedtægterne.
Onsdag d. 5 Februar 2020 kl.19 i
Espe Hallen.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være afleveret til Formanden senest 5/1 -2020.
Pbv. Formand/ Niels Erik Hansen
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www.espegrønt.dk
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