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Besøg af LC og KL på Espe Skole & Børnehave
Se side 6

Udgivet af aktive borgere i Espe

Utroligt at vi står i denne historiske situation, hvor hele Danmark lukker
ned, Ja hele verden.
Ingen kan forestille sig at en virus kan få så stor indflydelse på vores
tilværelse.
Vi håber at alle kommer godt igennem denne krise, og opfordrer til at passe
på jer selv og hinanden.
Trods alt ønskes i alle et godt forår.
Med venlig hilsen
Redaktøren

Nyt Fra espe Folke og Tumlepark.

Fra ca. 1. juni bliver Shelter i Tumleparken tilknyttet bookenshelter.dk Det vil sige at
efter 1. juni skal man booke over denne side hvis man vil overnatte i Shelter i Tumleparken.
Det gælder kun for overnatning, således er det stadig helt i orden at bruge shelter til
ophold i løbet af dagen. Det bliver således at når man booker shelter i tumleparken,
har man først råderet over den efter kl. 16.00, og man skal være parat til at dele den
med skole og børnehave fra næste morgen kl. 09.00.
Således vil der for Skole, børnehave, dagplejere og andre ikke være nogen gene ved
at vi nu udlejer shelter til overnatning mod gebyr.
Grunden til at vi begynder at tage gebyr for overnatning i shelter i Tumleparken er at
vi er igang med tiltag som vil give nogle årlige driftsudgifter.
Disse tiltag bliver der mere information om i næste udgave af Espe Posten.
Til information kan det siges at bookenshelter.dk styres af Skov og Naturstyrelsen.
Med venlig hilsen
Styregruppen for Espe Folke og Tumlepark

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 15. juni 2020
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Nyheder fra Espe Skole og Børnehave

Ny afdelingsleder for Børnehave og SFO,
Line Mørk
Vi glæder os til d.16.marts 2020, hvor vi kan byde
velkommen til Line .
Indskrivning til kommende 0.klasse og Forårs-SFO
Vi har fået indskrevet 20 elever til vores kommende 0.klasse, hvilket må siges
at være en rigtig god klassestørrelse.
Vi har afholdt et ”ryste-sammen”-arrangement i starten af marts måned, hvor
de fleste familier mødte op og hyggede sig sammen samt fik information om
den kommende Forårs-SFO, som starter 1.april.
Det bliver Margit, Annette og Charlotte, som vil være de primære voksne i
Forårs-SFO-en.
Fællessang i Indskolingen
Den første torsdag i hver måned har vores indskoling besluttet at afholde fællessang i aulaen.
Denne torsdag i februar omhandlede det blandt andet fastelavn.
Dette er med til at skabe endnu flere fællesskaber på tværs af årgangene. Desuden oplever eleverne sig som endnu en del af et større fællesskab.
De af jer, der har prøvet at være med til at synge i større fællesskaber, kan
sikkert nikke genkendende til, at det skaber glæde, ro og en følelse af at høre
sammen.

Fortsættes næste side
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Hottentotterne opførte Peter Pan d. 5.februar
De ældste børn i børnehaven har hele januar øvet sig på at lave skuespil. De
har hver formiddag gået over på skolen og arbejdet med skuespillet ”Peter
Pan”.
Onsdag d. 5.februar var alle forældre og børn i børnehaven inviteret til forestilling.
Børnene var meget dygtige og lavede en fin forestilling. Efterfølgende var der
hyggelig fælles spisning i gymnastiksalen.
Tusind tak til alle, der tog sig tid til at deltage og være med i fællesskabet.

Fortsættes næste side
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Mini-by på mellemtrinnet
I uge 6 har der været afholdt emneuge på mellemtrinnet, hvor der blev lavet
en mini-by med forskellige værksteder. Eleverne arbejdede på tværs af klasser i bl.a. bank/spillebule, avis, café, fitness, beauty salon og værksted
(produktion af spil og nøgleringe).
Her er lidt billeder fra de forskellige værksteder:

Torsdag aften blev der afholdt fest, hvor forældrene kunne komme og prøve/
købe/være med til de forskellige ting. Efterfølgende var der diskotek i gymnastiksalen, hvor der var gang i dansegulvet med dans og mange konkurrencer.

Tusind tak for fremmødet, og tak til alle de forældre, der havde sørget for at
bage kage.
Fortsættes næste side
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Besøg af LC og KL på Espe Skole & Børnehave
Vi har haft den store fornøjelse at have besøg af LC og KL, heriblandt Anders Bondo, Michael Ziegler og Jacob Bundsgaard.
LC og KL havde inviteret sig selv for at høre om vores gode erfaringer med
samarbejdet mellem lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune samt det
gode samarbejde mellem lærere og ledere.
LC og KL er i gang med forberedelserne til de snarlige forhandlinger om en
central arbejdstidsaftale for lærerne.
Nu 3 læsebedster og en AppWriter-hjælper på Espe Skole & Børnehave
Det er med stor glæde, at jeg kan fortælle, at vi kan byde endnu en frivillig
hjælper velkommen her på Espe Skole & Børnehave.
Ud over vores tre læsebedster Bodil, Rita og Tove, kan vi nu byde velkommen til vores nye AppWriter-hjælper. Det er Bo Schmidt Andersen, som er
far til Ask og Sif.
Bo stiller hver onsdag gratis sin hjælp til rådighed for elever, der har brug for
noget hjælp omkring AppWriter, NOTA eller deres ChromeBook.
Desuden er Evy startet som virksomhedspraktikant på vores læringscenter
efter vinterferien.
Alle læsere ønskes et dejligt forår og en god påske

Mange venlige hilsner
Vibeke K. T. Munck
Leder af Espe Skole & Børnehave
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Nyt fra forsamlingshuset
Nyt køkken
Køkkenet i huset er blevet renoveret med nye køkkenelementer, nye lamper
og en omgang maling. Det har givet køkkenet et tiltrængt løft med hensyn til
arbejdsbelysning og arbejdshøjde ved køkkenbordet.
Så mangler vi bare at få skiftet komfuret ud med en nyt gaskomfur. Vi har
fondansøgninger ude og krydser fingre for at det vil lykkes at skaffe midler til
komfuret.

Reklametavle

Vi har fået hængt reklametavler op i gangen, hvor firmaer kan købe en plads
og få sat firmalogo op.
Det er taget meget godt imod. Er man interesseret i at købe en plads skal man
bare kontakte formanden Benny Nielsen på tlf. 61731417.
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Et uforglemmeligt møde! En rejseberetning fra Egypten
Af sognepræst Simon Jylov
Søndag d. 26/1 blev for mig en uforglemmelig dag. Jeg havde i tiden forinden, arbejdet på at få lov til at mødes med den koptiske kirkes overhoved
pave Tawadros II i Kairo. Selvom dette møde var urealistisk at få i stand, så
havde jeg ikke desto mindre tænkt mig at prøve. Pludselig en aften i midten
af januar kom der så besked fra pavens sekretær, at hans hellighed ønskede at
se mig d. 26/1 kl. 20 i den pavelige residens.

Det var ganske enkelt ikke til at tro. Derfor tog jeg også beskeden med en
smule forbehold. I beskeden fra sekretæren stod der intet om, hvor lang tid
jeg havde med ham, ej heller noget om hvordan det kom til at forløbe. Jeg
havde i forbindelse med min rejse til Kairo allieret mig med en god veninde
fra den danske ambassade, og her var vurderingen også, at det bestemt ikke
var utænkeligt at han aflyste. For mit eget vedkommende var målet sådan set
bare, at mødes med nogen fra den koptiske kirke, da jeg igennem min studietid beskæftigede mig en del med kirkens historie, dogmatik, ritualer og deres
kirkesprog – koptisk.
Da dagen oprandt var der intet nyt fra pavens sekretær, hvorfor jeg da gjorde
mig klar til mødet. Jeg iførte mig en nydelig grøn præsteskjorte og et sølvkors om halsen – ikke fordi man skal pynte sig, men i Egypten glæder man
sig over, når man står ved, hvad man er. Jeg havde endvidere medbragt en
lille gave til paven i form af en dansk salmebog. Nu tænker du måske ”Jamen
paven kan da næppe dansk?”, og nej det kan han ikke, hvorfor jeg havde anskaffet en salmebog med noder, således at han dog ville kunne nynne melodierne.

Jeg begav mig afsted mod den pavelige residens ledsaget af min veninde fra
ambassaden, og kørende i en meget fin bil arrangeret til lejligheden – ja, vi
skal jo ankomme ordentligt.
Ved indgangen til det pavelige kompleks blev vi underlagt en større sikkerhedskontrol, og vagterne var i første omgang ikke meget for at lukke os ind.
Vores chaufør insisterede imidlertid, og peget om på mig ”Den danske præst
er kommet hele vejen fra Danmark for at besøge paven, og hans hellighed
venter ham”. Der blev ringet lidt, og pludselig kunne vi fornemme, at nu skete der noget, og vi blev lukket ind, mens vagterne hilste på og vinkede – sjældent har jeg følt mig så vigtig. Ved indgangen til den pavelige residens, som
er et meget stort hus der fungerer som bolig for paven, men som også huser
kontorer og lejligheder, blev vi modtaget af en diakon, som arbejder for paven. Diakonen havde en fin uddannelse fra USA og var vidst nok headhuntet
af kirken – de forstår vigtigheden af dygtige folk.
Fortsættes side 32
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Book online på
www.hairbyvedel.dk

SKORINGEN
Ringe, Faaborg og Assens
Tlf. 62 26 42 40
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Espe Husflidsforening er en forening, der har eksisteret siden 1942.
Vi har et veludstyret træværksted på Gråbjergvej 6 i Ryslinge

Her kan du lave lige hvad du vil?
For eksempel en viking!
På grund af Corona-situationen holder Espe Husflidsforening en pause og
hjælper med at stoppe sygdommens udbredelse og sikre at så få, som overhovedet muligt, bliver syge.
Vi vender tilbage til efteråret og håber at du har lyst til at blive en del af vores gemytligt fællesskab og udvikle spændende produkter i træ.
I næste nummer af Espe Posten vil du kunne danne dig et overblik over vores
aktiviteter.
Espe Husflid ønsker alle en god sommer!

Vi ses til efteråret 2020! Espe Husflidsforening
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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
Stadionvej
Elmevænget
Holmslundsvej

May-Britt Ploug Jantzen,
Langgade 65

27 20 25 43

mopj@smilepost.dk
Gurli Sørensen, Elmevænget 8
gurlimo@hotmail.com
Jørgen Bahl, Holmslundsvej 8

62 66 15 79
45 81 31 98

5750bahl@gmail.com

Askevænget

Anna Jørgensen, Askevænget 6

62 66 16 83

annajorgensen123@gmail.com
Hegnsvænget

Ulla Bertelsen, Egevænget 4

62 66 14 81

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

40 53 63 75

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

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.
Bestyrelsen: mandag den 3. februar afholdt vi generalforsamling. Bestyrelsen
er uændret, formand Jacob Augustenborg, Næst-/ungdomsformand Ditte
Brinch Petersen, kasserer Bettina Lübbert, bestyrelsesmedlemmer Jakob Nielsen og Jim Nielsen.
COVID-19/Corona virus: I skrivende stund er badminton, som al anden sport
og meget andet, sat på 14 dages stand-by. Det betyder resten af sæsonen og
klubmesterskaber for både senior/motion og ungdom er aflyst. Det er en meget usædvanlig situation, men vi følger naturligvis myndighedernes anvisninger og tager ansvar og udviser samfundssind.
Meget mere kan vi ikke komme med pt. da situationen pt. ændrer sig fra dag
til dag, og vi af gode grunde skal navigere i ukendt farvande, og det uden den
store mulighed for at afholde bestyrelsesmøde og drøfte situationen, da det
selvsagt heller ikke vil være videre klogt at samle bestyrelsen.
Pas på jer selv og hinanden.
Interesseret i nyheder fra Krarup-Espe Badminton?? Husk Krarup-Espe Badminton, vores officielle side, på Facebook og krarupespebadminton på Instagram.

SPONSORER: Tømrer og Snedkermester Allan Broholm ApS, eksklusiv hovedsponsor for både senior, ungdom og ungdomstræner teamet. Espe og
Gestelev El-forretning ApS, hovedsponsor for både senior og ungdom. Runøe
og Teil ApS, hovedsponsor for både senior og ungdom. Hovedsponsor for
seniortruppen, Tømrermester Jacob Johansen. Tak til jer, støtten er vi meget
taknemmelig for. Husk også vores samhandelspartner butik Ketshop i Odense/RSL.
God sommer
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
efter aftale på 2570 5071

Gymnastik- og Ungdomsforeningen af 1972
I skrivende stund er sæson 2019/20 er ved at køre på sidste vers, i år afsluttes
sæsonen med opvisning i Espe Hallen lørdag d. 28 marts, hvor alle hold har
mulighed for at vise, hvad de har fået sæsonen til at gå med.
Efter opvisningen er der mulighed for at deltage i sæson afslutningsfest i
Espe forsamlingshus. Festen er for alle aldre.
Vi har haft en rigtig god sæson, med mange glade børn og voksne, stor tak til
alle dem som bakker op om foreningen.
I foreningen arbejder vi allerede med sæson 2020/2021, I den kommende
sæson kommer vi til at mangle et par trænere og hjælpetrænere, så har du tid
og lyst til at give GU72 et par timer, er du meget velkommen til at henvende
dig til foreningen. Foreningen har lavet en indkøbsaftale med SPORTEN i
Svendborg, omkring foreningstøj. Det vil sige at man har mulighed for at
bestille træningstøj med navn og logo. Der er adgang til websiden via foreningens hjemmeside.Endnu engang tak til alle jer som støtter op om foreningen og håber at vi ses til sæson 2020/2021
Find os på
www.GU72.dk eller foreningens facebookside.
16
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MIDTFYNS KROCKETKLUB
Efter en meget våd vinter, starter vi på en frisk, men i øjeblikke er vi jo
stoppet af Corona virus, håber vi snart kan komme igang igen.
spilletider vil være:
I Espe v. hallen kl.13 mandag og torsdag.
Fra 1. Maj vil vi spille kl.18 v. Gymnasiet i Ringe.
MVH.
MIDTFYNS KROCKET.
Husk kaffen, det er meget vigtigt. 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
Påskeblomst hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave!

Når dette blad udkommer, er vi enten lige før påske eller lige efter – under
alle omstændigheder vil vi, eller har vi sunget ”Påskeblomst hvad vil du her”.
Allerede i januar stod den lille påskeblomst og kiggede frem og der er i ingen
tvivl om, at den danske vinter i 19/20 har været specielt og ganske tankevæk-

kende, men vi må nyde de små glæder, den dog har medført. For lige netop
når det er mørkt og kold, er der en stor glæde ved at se de små blomster titte
frem af jorden – særligt påskeblomsten med sit gule hoved og friske farve.
Den lyser virkelig op i en mørk tid! På den måde minder den os om Jesus,

der kom til jorden for at være lys i en mørk tid – for at bringe os alle håb om
en bedre fremtid. Måske det var det samme Grundtvig følte, da han skrev
salmen om den smukke påskeblomst. Måske Grundtvig sad en kold forårsmorgen og betragtede den lille gule blomst, og følte forårets og sommerens

varme i sig. Bedre blev salmen, da Carl Nielsen satte toner til den, for den
har en forårsglæde over sig.
Påsken var/er/vil blive en større affære i vores tre kirker. Programmet for

påsken er omfattende, og med hele 9 gudstjenester over påskeugen er vi dækket utrolig godt ind – ja vi overstiger langt normalen. Men der er ikke tale om
overdrivelse, men om et forsøg på at vise nogle af påskens mange facetter,
samt bruge vores tre kirkers individuelle muligheder, til at skabe de bedst

mulige rammer for fejringen af påsken. Mange vil sikkert være uenige, men
jeg mener at påske er DEN VIGTIGSTE begivenhed i kirkeåret. Ja, julen er
stor, men for mig er påsken større.

Fortsættes næste side
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Det er dog ikke kun i påsken, vi forsøger at få mest muligt ud af vores tre
kirker. Under kommende arrangementer viser vi, hvorledes der er lavet et
program for forår og sommer, som bruger de tre kirker på forskellige måder,

men hvor kirkernes muligheder bruges til fulde. Selvom vi er ”små” landsbykirker, er vores aktivitetsniveau på lige fod med selv de store bykirker. Vi
arbejder endvidere i fremtiden på, at vi også kan tilgodese familier og småbørn mere – gerne med faste tilbud.
For de voksne har vi hele tiden haft gode koncerter og sangarrangementer,
men nu har vi udvidet med vores nyeste tiltag ”Gin&tonic” torsdag, hvor baren åbnes, og hvor spændende emner diskuteres. Jeg synes det har været en

stor succes i foråret. Vi vil derfor fortsætte, og når bladet udkommer for efteråret, regner vi med at kunne præsenterer det nye program for ”Gin&tonic
torsdag”.
Jeg ser frem mod foråret og sommer 2020, og alle de spændende arrangemen-

ter vi afholder der – jeg håber at vi ses!
Sognepræst Simon Jylov

Babysalmesang foråret 2020
I foråret oprettes der endnu engang babysalmesang for de mindste. Her er
man velkommen - både far/mor og bedsteforældre med de helt små. Vores
kirkesanger Henriette Holk arrangerer babysalmesangen og skaber i kirke-

rummet et rum for sanserne, hvor babyerne bliver stimuleret på flere sanser.
Alle er velkomne – også flok udefra, men lokale sognebørn har første ret.
Det er i Espe kirke kl. 9. Babysalmesang begynder d. 29/4 og løber 6 ons-

dage frem.
Tilmelding foregår til sognepræst Simon Jylov: 92432525/sijy@km.dk
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Årets konfirmander 2020
Espe d. 10/5 k. 10.30

Hillerslev d. 3/5 kl. 10.30

Andreas Pedersen (Espe)

Victor Wagner Rasmussen

Laura Rasmussen (Espe)

Signe Aadal Jensen

Caroline Berg (Espe)

Isabella Marie Andersen

Josefine Hansen (Espe)

Casper Wagner Rasmussen

Maja Petersen (Espe)

Emil Nielsen

Mille Rasmussen (Espe)

Noa Bystrup

Lucas Augustenborg (Espe)

Karen Sofie Rasmussen

Nicklas Wils (Espe)

Mathilde Jørgensen

Anna Holme (Espe)

Nikolaj Wilhelmsen

Katrine Riken (Espe)

Vantinge d.8/5 kl. 10.30

Selma Dalhoff (Espe)

Clara Ottosen (Vantinge)

Silje Augustenborg (Espe)

Laura Skjoldmose (Vantinge)

Sara Jensen (Espe)

Freja Madsen (Vantinge)

Victoria Frederiksen (Espe)

Nanna Lange (Vantinge)

Mie Barrat (Espe)
Mikkel Christensen (Espe)
Emma Lykke Hansen (Espe)
Signe Pedersen (Espe)

23

Oversigt over konfirmationer i de kommende år
2020
Hillerslev: 3. maj
Vantinge: 8. maj
HUSK!
Espe: 10. maj
- Konfirmationerne lig2021
ger altid på de tre første
Hillerslev: 2. maj
Vantinge: 9. maj
søn- eller helligdage i
Espe 13. maj
maj; rækkefølgen er
2022
altid den samme:
Hillerslev: 1. maj
Vantinge: 8. maj
Hillserslev – Vantinge
Espe: 13. maj
2023
– Espe
Hillerslev: 5. maj
Vantinge: 7. maj
- Hovedreglen er, at børEspe: 14. maj.
nene konfirmeres i de2024
res egen sognekirke
Hillerslev: 5. maj
Espe 14. maj
uanset skoletilhørelsesVantinge: 9. maj
forhold. Hvis andet ønEspe: 12. maj
skes kontakt præsten.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sognepræsten

Espe-Vantinge-Hillerslev Sognes Menighedsråd
Sogne udflugt torsdag den. 28 maj
I anledning af at det er 100 året for genforeningen går
udflugten til den østlige del af Kongeågrænsen fra 1864.
I 1920 stemte Nordslesvig sig hjem til Danmark og blev til Sdr. Jylland
Vi spiser middag på ”Den gamle grænsekro” og kaffe/kage ved bussen
et sted i nærheden af Skibelund.
Afgang fra Hillerslev kl.08.25, Vantinge (ved kirken) kl.08.35 og Espe
kl.08.45,
hjemkomst ca. kl.18.30
Pris pr. deltager kr. 200,00. Tilmelding til Torben tlf.: 20 46 12 51, senest
søndag
den 10. maj.
Menighedsrådet
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Gudstjenesteplanen for Espe, Vantinge og Hillerslev
Dato

05- Palmesønapr dag
09apr Skærtorsdag
10apr Langfredag
11apr Påskelørdag
12apr Påskedag
13apr 2.påskedag
16apr
191.s.e.påske
apr
25apr
262.e.påske
apr
29apr
30apr
033.s.e påske
maj
05maj
08Bededag
maj
104.s.e påske
maj

Espe

Vantinge

Hillerslev

10.30

16.00 De 9 påskelæsninger

17.00 Fællesspisning
17.00 Jesus
lidelseshistorie

10.30 Højmesse

22.00 Midnatsgudstjeneste
9.00

10.30

10.30 Foredrag eftergudstjenesten om de
kristne i Ægypten
19.30 Dronningens
fødselsdag
9.00 MS
10.30 Bikergudstjeneste
10.30
09.00 Babysalmesang begynder – 6 onsdage frem. HH
19.30 Aftensgudstjeneste
10.30 Konfirmation
19.30 Befrielsesgudstjeneste

10.30 Konfirmation
10.30 Konfirmation

15.00 Kirkekaffe og kage foredrag om Israel
MS: Mette Sauerberg JLO: Jakob Lund Olesen HH: Henriette Holk

175.s.e. påske
maj

Fortsættes næste side
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Dato
21- Kristi himmaj melfartsdag
246.s.e påske
maj
31Pinsedag
maj
012.pinsedag
jun
07- Trinitatis
jun søndag
11jun Sangaften
14- 1.s.e.trinitati
jun s
21- 2.s.e.trinitati
jun s
28- 3.s.e trinitajun tis
05- 4.s.e.trinitati
jul s
12- 5.s.e.trinitati
jul s
19- 6.s.e trinitajul tis
26- 7.s.e.trinitati
jul s
02- 8.s.e trinitaaug tis
09- 10.s.e triniaug tatis
16- 10.s.e triniaug tatis
23- 11.s.e triniaug tatis
30- 12.s.e triniaug tatis
06- 13.s.e. trinisep tatis

Espe

Vantinge

Hillerslev
19.30 Kirkekoncert

10.30

9.00

14.00 Festgudstjene10.30
ste med kirkekaffe

9.00 Pilgrimsgsgudstjeneste

Friluftsgudstjeneste Kl. 14.00 i Sdr. Nærå
9.00 MS
19.00
10.30
10.30

9.00
14.00 JLO

10.30

10.30 Kaffe i Præstegården

10.30
10.30
10.30

9.00 MS
9.00 MS
9.00 MS

19.30 Sensommerkon- 10.30 Indskrivning
cert
af konfirmander

MS: Mette Sauerberg JLO: Jakob Lund Olesen HH: Henriette Holk
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Konfirmandindskrivning 2020

I år samles vi i Vantinge kirke d.6/9 for at indskrive de nye konfirmander.
Jeg vil derfor gerne inviterer de der skal konfirmeres i 2021 med til gudstjenesten samt deres forældre. Konfirmandindskrivningen er digital, og vi vil
efter gudstjenesten gennemgå indskrivningen, så alle kan følge med. Begge

forældremyndighedsindehavere skal skrive under digitalt – det er derfor ikke
nok at sende én forældre. Hvis der er forhold der gør, at begge ikke kan være
tilstede samtidig, så skal indskrivningen ordnes hjemmefra efterfølgende.

Konfirmandundervisningen begynder i uge 43, og går frem til og med påsken
2021.
Der er konfirmandundervisning om tirsdagen i præstegården i Espe kl. 8-9.30
og i Hillerslev præstegård om torsdagen kl. 8-9.30. Typisk vil elever fra

Nordagerskolen følge undervisningen om tirsdagen, og eleverne fra Hjemly
friskole, Heldagsskolen i Korinth og Tingager vil typisk følge undervisningen om torsdagen. Man er velkommen til at følge det hold man helst vil, men
det kræver at man taler med den skole, hvor børnene går, om hvilken dag de

har fri til konfirmandundervisning.
Vi sørger for transport fra konfirmandundervisningen til skolen. I ferier og
ved aflysning skal man selv sørge for transport.

Jeg glæder mig meget til at hilse på alle de kommende konfirmander! Sognepræst Simon Jylov
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Menighedsrådsvalg 2020
I dette Herrens år 2020 skal der afholdes menighedsrådsvalg i samtlige af

landets sogne. Denne gang afholdes menighedsrådsvalget lidt anderledes, da
der er kommet ny valglov.
Det betyder at der d. 12/5 er arrangeret et orienteringsmøde, hvor alle, der
kunne have interesse i at blive en del af menighedsrådet, kan deltage. Her

fortælles der op menighedsrådets arbejde og der er mulighed for at stille
spørgsmål til de nuværende medlemmer. Her orienteres der ligeledes om
valgproceduren frem mod valgforsamlingen i september, og den efterfølgende proces.

Næste led i menighedsrådsvalget er, at der afholdes en valgforsamling, hvor
medlemmerne af menighedsrådet vælges. Her kan alle møde op, og være med

til at sammensætte menighedsrådet. Tid og sted for valgforsamlingen meldes
ud i det næste blad.
Vigtige datoer:

Orienteringsmøde i Vantinge d. 12/5 kl. 19.30. Ruevejen 15a.
Valgforsamling i september. Se næste blad for tid og sted.
/Menighedsrådet
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Kommende kirkelige aktiviteter
I det sene forår og i sommerperioden har vi planlagt en række forskellige arrangementer og gudstjenester, som vi gerne vil inviterer alle med til. De er
som følgende:
Påsken 2020
Påsken bliver i år et større arrangement, hvor vi laver en række forskellige
gudstjenester, som alle på hver deres måde siger noget om påsken. Vi har
slået påsken stort op, og håber at mange har lyst til at være med til at fejre
den største kristne højtid – vi gør i hvert fald vores for, at det både er festligt,
højtideligt og tilgængeligt for alle. Man kan se mere om påskens arrangementer i det særlige afsnit om påsken.
Dronningens fødselsdag
D. 16/4 kl. 19.30 fejrer vi sammen dronning Margrethes II’s 80 års fødselsdag. Vi holder en kort og festlig gudstjeneste, og efterfølgende er der et stykke fødselsdagskage, kaffe og sodavand. Vi arrangerer desuden et gratulationskort, hvor alle er velkomne til at skrive en hilsen til dronningen. Børn er
ligeledes velkommen til at medbringe tegninger som kan lægges ved, og så
sørger vi for at det hele sendes afsted. Det er i Espe kirke kl. 19.30, d. 16/4.
Bikergudstjeneste
D. 25/4 kl.10.30 inviterer vi igen i år til bikergudstjeneste. Denne gang i Hillerslev kirke, hvor vi samler motorcyklister fra nær og fjern til en kort og forhåbentlig humoristisk gudstjeneste. Parkeringspladsen foran kirken danner
samlingsstedet for alle motorcyklister, og der er åbent fra kl.10 til at komme
og se de mange flotte maskiner. Vi anbefaler derfor, at såfremt man kommer i
bil, at man parkerer ved den gamle præstegård i Hillerslev – assensvejen 185.

Befrielsesgudstjeneste
D. 5/5 kl. 19.30 afholder vi i Espe kirken en markering af 75året for befrielsen. Ved en kort og stemningsfuld gudstjeneste markerer vi at Danmark
atter blev frit, og vi vil, selvom det hører sig til dagen før, også sætte lys i
vinduerne, og synge nogle af befrielsens sange og salmer. Til gudstjenesten
får vi besøg af Pro Cantu koret, som vil synge for os.
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Konfirmationer
Traditionen tro holdes der konfirmation på de tre første søn- og helligdage i
maj. I Hillerslev d. 3/5, i Vantinge d. 8/5 og i Espe d. 10/5 – alle dage kl.
10.30. Vi glæder os til at fejre konfirmanderne. Gudstjenesterne er åbne for
alle, men jeg vil dog henstille til, at man lader familierne til konfirmanderne
fylde kirken først, og ved deltagelse sætter sig bagerst – på forhånd tak. Gratulationskort kan afleveres i våbenhuset før og under gudstjenesten.
Kristi himmelfarts koncert - ”Huskoncert”
D.21/5 kl. 19.30 er der arrangeret en kirkekoncert/musikgudstjeneste i Hillerslev kirke. Vores dygtige organist har taget hele familien med, og kirkerummet vil blive fyldt af klassiske og smukke toner. koncerten er selvfølgelig gratis.
Pinsen 2020
D. 31/5 afholdes der Pinse i alle vores kirker. Vi begynder kl. 9 i Hillerslev,
hvor også pilgrimme vil deltage. Derefter er der gudstjeneste kl. 10.30 i Vantinge og det hele rundes af med en festgudstjeneste i Espe kirke kl. 14, hvor
vi efter gudstjenesten byder på et stykke lagkage i anledning af, at Pinsen er
kirkens fødselsdag.
Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag kl. 14.
I år danner præstegårdshaven ved Sdr. Nærå præstegård en smuk ramme for
den traditionsrige friluftsgudstjeneste 2.pinsedag for hele Midtfyn. Til gudstjenesten deltager både et folkekor og forskellige musikere. Efter gudstjenesten indbydes der til samvær i det grønne – stole, tæpper og kaffekurv medbringes selv.
Gudstjenesten afholdes i haven på kirkevej 20, 5792 Sdr. Nærå. Enhver der
kunne være interesseret i at være med i folkekoret er velkommen. Tilmelding
er senest d. 19/5 til korets dirigent Ulla Poulsen på 20320152/
Up1955@gmail.com. Folkekoret øver torsdag d. 28/5 kl. 19-21 i kirkeladen i
Sdr. Nærå, Kirkevej 20.”
Sangaften i Hillerslev
D. 11/6 er der sangaften i Hillerslev kl. 19.00. Vejret afgør om vi sidder inde
eller ude, men uanset hvad der sker, så vil der blive sunget fra vores store
danske sangskat.
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Vi blev budt indenfor i audienssalen, hvor vi hurtigt kunne konkludere, at vi var de
eneste. Vi blev budt kaffe og the, og fik lov til at sidde et øjeblik og nyde rummets
overdådighed. Diakonen kom tilbage, og vi talte ganske kort med ham, inden han
pludselig rejste sig og bukkede hovedet. Ind kom da selve pave Tawadros, som var
iført en sort dragt med broderet guld. Om halsen havde han et ikon, og i den ene hånd
sin bispestav (eller præstestav, da mange koptiske gejstlige synes at gå med en), og i
den anden hånd bar han et kors, som ligeledes er en typisk ting for den koptiske gejstlighed.
Der blev udvekslet de formelle høfligheder, og eftersom jeg ikke vidste, hvor længe
vi kunne tale sammen, skyndte jeg mig at overbringe ham den medbragte danske salmebog. Jeg havde kun nået at sige ganske lidt om bogen før paven overrasket konstaterede ”Jamen den er jo på dansk!”. Dette kunne jeg selvfølgelig ikke argumentere
imod, men forsøgte på mit mest formfuldendte engelsk, at forklare ham om tanke
med, at bogen var valgt med noder, for at man dog kunne lære melodierne. Dertil
sagde paven kort ”Så syng!”. Overrasket over pavens opfordring nåede jeg ikke at
tænke ret meget over valg af salme, og eftersom der var slået op på salme 2 – lover
den herre – gik jeg frejdigt i gang med at synge. Paven stod og fulgte interesseret
med, og da jeg var færdig, var han vældig begejstret (men nok ikke over tonens
klang, men mere over at det skete). Dertil bød han mig at oversætte teksten, og jeg
håber og beder til, at jeg fik oversat salmen på en måde, så den gav mening.
Begejstret over salmen bad paven os om at sidde ned, og han satte sig på sin dertil
indrettede ”trone”. Den koptiske pave sidder nemlig på Sankt Markus trone, eftersom
historien fortæller, at det var evangelisten Markus, der grundlage kirken i Egypten.
Vi satte os ned og derfra gik samtalen lystigt. Jeg havde hjemmefra forberedt nogle
spørgsmål, som jeg meget gerne ville stille paven, men det var ikke så nemt, da de
meget direkte spørgsmål blev undveget. Jeg tror ikke, at det var af mangel på lyst til
at svare på dem, men eftersom han er overhoved for en presset kirke, som kun klarer
sig ved regimets hjælp, må vi nok erkende, at det ikke er alt man kan få svar på.

Dog talte vi om kirkens generelle udvikling og den stabilitet, der dog hersker om
kirken for nuværende. Kirken har på ny fået lov til at bygge kirker, og det
er lidt forunderligt at sidde i et land, hvor efterspørgslen på nye kirker er så stor, mens
vi på de hjemmelige fronter diskuterer, om nogle kirker skal lukkes
Vi talte endvidere om kirkens diakonale arbejde, og det er mit indtryk at man forsøger at gøre meget for alle trængende – både muslimer og kristne. For kirken gælder
det også om, at man gerne vil fastholde søndagsskolerne, som har været en af kirkens
helt store succeser. Projektet med søndagsskoler stammer fra 1800tallet, og dette har
medført, at mange flere koptere har lært noget om deres ophav og om deres tro. Hvis
du på landet tidligere bad en kopter bede fadervor, så kunne vedkommende recitere
første del af koranen. Men i dag er det anderledes. Kopterne er meget bevidste om
både deres kristne arv, men sandelig også om deres rødder i faraonernes tid. Kopterne
anser sig for at være det oprindelige folk, og efter at have været der, må jeg også
medgive, at de i den grad gør noget for, at gøre andre opmærksomme på det.
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Samtalen med paven fortsatte og vi kom omkring mange emner, herunder pavens
møde med vores helt egen dronning, hvilket han huskede med stor begejstring. Pludselig var tiden gået, men da havde vi også talt sammen i 40min (hvilket åbenbart er
meget atypisk – man har gerne 15-30 min). Paven skulle mødes med en af de muslimske ledere, men han hastede dog ikke afsted. I stedet brugte han tid på at overbringe
nogle gaver til min ledsager og mig, hvilket var ganske overvældende.
Paven mødtes med sin næste gæst, og min ledsager og jeg blev, da vi var kommet
uden for og havde sundet os, inviteret med over i den store katedral, som i øvrigt hedder Sankt Markus’ Katedral. Vi bevægede os over i katedralen, og blev endnu engang
overvældet – denne gang over bygningens størrelse og udformning. Loftet var fyldt
med de karakteristiske koptiske ikoner, og diakonen, som var den samme fra før, fortalte os, at nogle af ikonerne er nye – det vil sige, at de forestiller episoder af kirkens
historie, som er sket inden for de sidste 100 år. Dette var sket på den nuværende paves initiativ, eftersom han mente, at historien jo ikke er stoppet, men at der stadig
sker nye ting, som ikke må blive glemt – herunder de mange koptere som har måtte
lade livet pga. deres tro.

Oplevelsen var ganske enkelt uovertruffen, og jeg er i dag stadig påvirket. Selvom
jeg som lutheraner ikke bifalder at en gejstlig anses for mere værd end andre, så
handler det mere om her, at han dog er overhoved for mange millioner af koptere,
og at han repræsenterer et kirkesamfund, som et så gammelt. Der har været kristne
i Egypten siden den aller første tid, og kirken blev meget hurtig en selvstændig kirke,
da den brød med resten af
kirkesamfundene pga. dens opfattelse af Jesu guddommelighed, hvor man i koptisk
sammenhæng ser Jesus som kun guddommelig. Derfor betegnes de kristne også som
monofysitter, eftersom de tror på, at Jesus kun var i besiddelse af én fysisk form –
nemlig den guddommelige.
Jeg er nu vendt hjem med megen viden og stor beundring for den koptiske kirkes
arbejde, og jeg glæder mig til at kunne fortælle mere om det koptiske kirkesamfund
fremadrettet.

Sognepræst Simon Jylov
Faktaboks:
Der er ca. 15 millioner koptere. Nogle siger dog 7 og andre siger 20.
Tawadros er pavens koptiske navn. På dansk ville man kalde ham Theodor, som betyder ”Gave fra Gud”.
Tawadros er den 118 pave siden Sankt Markus.
Paven anses for valgt af Gud. Man udvælger tre kandidater, og ved en storslået ceremoni vælges en lille dreng på 5 år. Drengen anses for uden synd, og kan derfor ledes
af Helligånden. Drengen vælger så bland de tre navne, mens han har bind for øjnene.
Man mener derved, at Paven er valgt ved guddommelig indgriben, hvilket styrker
pavens autoritet.
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Nyt fra KE Håndbold

Vi startede året ud med at afholde det landsdækkende arrangement
– Håndboldens dag. Det var en spændende dag i håndboldens
tegn, hvor vi igen i år havde fået fornemt besøg. Ikke mindre end
Lasse Møller og Mathias Gidsel fra GOG, havde fundet vejen til Krarup Espe.
De 2 liga-spillere havde planlagt nogle øvelser til både børn og voksne, og sluttede
dagen af med autografer og billeder. Desværre gav det ikke nye spillere, men dem,
som var mødt op havde en rigtig dejlig dag.
Vi må sige, at vi i KE Håndbold, er vilde med GOG.
Når man er ungdomspiller, er det helt vildt fedt, at få lov til at løbe ind sammen med
de store stjerner. Lørdag d. 15. feb. Havde vi sendt 11 børn afsted sammen med trænere og forældre til kampen mellem GOG og Skjern. Den dag var de ekstra heldige,
da der var besøg af Morten Olsen, som skal spille i GOG fra næste sæson.
Onsdag d. 26. feb. blev KE Håndbolds U11 drenge og U13 pigers trænere skiftet ud,
med et par gæstetrænere fra GOG. I spidsen for træningen stod GOG’s træner Nicolej Krickau sammen med 3 af hans spillere; Lasse Møller, Mathias Gidsel og Josef
Pujol.
Efter endt træning, var resten af GOGs ligahold ankommet til Espe Hallen og klar til
dagens ”lette” træning. Denne var til stor inspiration for både børn, forældre og ikke
mindst vores trænere. Måske der i den kommende tid, skal trænes et par nye finter?
Dagen sluttede af med fællesspisning, med 72 tilmeldte, inden GOG forlod Espe
Hallen igen. Flere børn havde meget travlt med billeder og autografer, måske der er
et par piger, som ikke vasker deres bluser igen.
Til vores generalforsamling, torsdag d. 20 feb. sagde vi farvel til Linda Føns Madsen
og Louise Pilevold. Tusind tak for jeres indsats i bestyrelsen. Heldigvis var der mødt
et par forældre op, som godt kunne tænke sig at prøve kræfter med bestyrelsen.
Velkommen til Helle Ravn Eis og Peter Rasmussen. Bestyrelsen efterfølgende har
konstitueret sig således:
Formand: Charlotte Virkelyst Madsen
Næstformand: Bent Baraviec
Kasserer: Helle Ravn Eis
Medlem: Morten Simonsen
Medlem: Emil Blond Frank
Medlem: Peter Rasmussen
Medlem: Morten Jensen

Fortsættes næste side
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I skrivende stund, er vi godt i gang med planlægningen af dette års Midtfyns Cup.
Cuppen afvikles i weekenden 17.- 19. april og det er her, klubben tjener pengene til
at vi kan holde kontingenterne nede, samt give alle vores spillere nogle rigtig fede
håndbold oplevelser.
Så kunne du tænke dig, at hjælpe håndbold med en vagt på skolen, vagt ved dommerbordet eller gøre skole og børe have rent om søndagen – Så tøv ikke med at kontakte os. Alle hænder er velkommen.
Det plejer at være en festlig weekend med en masse glade mennesker, der mødes år
efter år for at spille håndbold. Vi beklager på forhånd eventuelle gener, der måtte
opstå i den forbindelse.
På vegne af håndboldbestyrelsen
Charlotte Virkelyst Madsen
Formand
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Krarup Espe Fodbold

Kalenderen siger marts og vi nærmer os snart sæsonstart for udendørssæsonen. Men vi er lige nu i tvivl om hvornår den starter, da vi jo alle er underlagt sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at blive hjemme og ikke dyrke sport i fællesskab pga coronavirussen. Men vi håber at alt er tilbage til
normalen når bladet udkommer til april.
Men opstarten har ellers været god, da vi har haft en masse af vores unge og
børnehold på kunstbanen på Bernstofminde efterskole.
Vores U14 drengehold som det sidste halve år har været trænet af Tobias
Hansen og Jacob Foged Christensen, har fået ny luft under vingerne. Man
kan virkelig se på drengene at det har gavnet med nye øjne på holdet. De
blomstre i deres spil, og er virkelig en fornøjelse at se på. De er samtidig
også gået fra at være 9 mand for 6 måneder siden, til nu at være 18 spillere.
Og det er jo virkelig lækkert. De har i år valgt at spille 11 mands.
Vores U14 piger har også i år valgt at prøve sig af i 11 mandsrækken i U14
pige Mester, så det bliver spændende at følge begge holdene i deres kampe.
Vi vil i hvert fald gerne fra klubbens side, opfordre til at komme ned på stadion og følge både dem, vores seniorer (både damer og herrer), børnehold og
vores oldboys. Det giver altid god stemning og fight, når der er liv på lægterne. Der kommer endeligt kamp program for alle klubbens turneringshold,
ned at hænge i vores opslagstavle som hænger på Ib´s Corner ved kampbanen.
Siden sidst hvor vi var nomineret til årets børne og unge klub på Fyn. Så har
vi også været nomineret til årets børne og unge klub i hele Danmark.
Desværre måtte vi igen se os slået på målstregen, men bare det at være i
blandt de sidste 4 klubber i hele Danmark, er et kæmpe skulderklap for os
som klub, og til vores frivillige mennesker der hver eneste uge yder et kæmpe stykke arbejde.

Fortsættes næste side
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Hvis alt går som planlagt, så har vi planer om at afholde sponsordag lørdag
den 16 maj, hvor der forhåbentligt vil være et børnestævne, samt nogle ungdomskampe inden vi slutter af med Fynsserien. Der vil igen i år være hoppeborg, og salg af sluch ice og popcorn.
Vi har længe haft arbejdet på at afholde sponsor cykelløb, men de planer er
indtil videre udsat indtil vi ved mere om hvad vi må og kan i forbindelse med
corona.

Vi har også haft generalforsamling lørdag den 29 februar, og her fik vi udvidet bestyrelsen, da Hanne Aagren havde meldt sig frivilligt til at tage en ny
tørn i bestyrelsen. Og da alle de andre der var på valg ønskede genvalg, så
gik vi fra 7 til 8 mand.
Vi konstituerede os således:
Formand René Brinch Petersen
Kasserer Jeppe Rosager Lund Pedersen
Næstformand Lasse Rosager Lund Pedersen
Ungdomsformand Hanne Aagren
Sekretær Henrik Vegeberg
Medlem Ulrik Enghuus Hansen
Medlem Jan Pedersen
Medlem Børge Larsen
På vegne af bestyrelsen
Rigtig god sommer
René Brinch Petersen formand for KE fodbold
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Nyt fra Espe hallen
Marts og april er de to måneder, hvor aktivitetsniveauet er allerhøjest rundt om hallen. Fodboldsæsonen er gået i gang igen
på græsbanerne, og indenfor er der badmintonfinaler, gymnastikopvisninger, sæsonafslutninger, Midtfyns Cup og en lang
række andre aktiviteter. I motionscentret
kæmper folk stadig med nytårsforsættet om at tabe nogle kilo, og nye medlemmer kommer til for at trimme kroppen til den kommende badesæson.
Kort fortalt er der aktiviteter overalt, der er krydret med forårssol og duften
af grønt græs
Men ikke i år. Hallen og motionscentret er lukket!
Frygten for Covid-19 virus har medført, at alle aktiviteter udendørs og indendørs er blevet stoppet. Lukningen gælder i skrivende stund til 29. marts,
men reelt er der vist ingen, som tror på, at situationen bliver normal igen før
tidligst i maj. Beslutningen om at lukke alt ned er truffet fra øverste politiske
hylde (Statsministeren), og vi bakker som bestyrelse selvfølgelig op om denne beslutning.
Fra Faaborg-Midtfyn kommune har hallen og de tilknyttede foreninger fået
følgende besked:
”Vi vil opfordrer til at foreninger og andre aktører viser ansvar og holder de
fælles mødesteder (haller og andre samlingssteder) økonomisk kørende – og
at medlemmer i foreningslivet udviser ansvar ved at fastholde kontingenter.
På den måde sikres unødige tab af indtægter. Hvis alle viser ansvar og samfundssind, så holder vi gang i foreningslivet, haller og andre mødesteder,
som ellers vil miste vigtige indtægter. Kommunen fastholder de normale
driftstilskud der udbetales til haller og andre mødesteder, der er lavet aftaler
med – selvom der ikke er aktiviteter i faciliteterne frem til den 30. marts. Vi
opfordrer naturligvis til lokal dialog og sammenhold”
Nu kan det kommunale sprog godt være lidt kringlet at læse, men det, som
kommunen opfordrer til, er, at foreninger og medlemmer ikke fremsætter
krav om, at få deres ”spildte” kontingent retur, for det vil trække det økonomiske tæppe væk under hallen og måske også nogle foreninger. Heri har
kommunen fuldstændig ret.
Når nedlukningen er overstået og skaderne gjort op, vil hallens bestyrelse
naturligvis drøfte, om der er muligheder for at kompensere for nogle af de
spildte kontingentkroner
Fortsættes næste side
38

Nedlukningsperioden vil blive brugt til rengøring og diverse vedligeholdelsesopgaver. Derudover kan vi få afviklet personalets restferie inden 1. maj.
Nu skal det hele jo ikke kun dreje sig om Corona-situationen, for der er
selvfølgelig sket en masse i hallen siden nytår.
Bl.a. har vi igen i år holdt et arrangement i forbindelse med Børne Melodi
Grand Prixet. Der kom mere end 100 børn og unge, som virkelig forstod at
holde en fest. Der var masser af glade ansigter, og arrangement vil helt sikkert blive gentaget til næste år.
De voksne har også holdt fest, også her var der glade ansigter til hallens
årlige fødselsdagsfest, som forløb rigtigt fint. Men opbakningen er for nedadgående. I år var der kun knapt 200, hvilket er skuffende. I bestyrelsen vil
vi diskutere, om konceptet skal ændres, eller om vi skal finde på noget helt
andet for at samle lokalsamfundet.
Dette har vi ”desværre” god tid til, mens vi går og venter på at kunne åbne
dørene til hallen igen.
For en god ordens skyld bør det til sidst nævnes, at Espe Hallen har afholdt
sin årlige generalforsamling. Den forløb i god ro og orden med mange gode
og relevante spørgsmål fra de tilstedeværende.
Bestyrelsen er uændret, og den efterfølgende konstituering bragte heller
ikke noget nyt.
På bestyrelsens vegne
Jakob Kristensen
Generalforsamlingen i Espe Forsamlingshus
Espe Forsamlingshus har afholdt generalforsamling med god opbakning. I alt
var vi 55 personer til generalforsamlingen, som traditionen tro også bød på
fællesspisning i form af flæskesteg med tilbehør.
Efter generalforsamlingen har den nye bestyrelse konstitueret sig sådan:
Formand Benny Nielsen
Næstformand Anne-Marie Lunderskov
Kasserer Poul Ditlevsen
Sekretær/PR Margreta Reinhold Niclasen
Udlejning Hans Jørgen Berthelsen
Bodil Larsen
Erik Elkjær Hansen
Suppleant Preben Meineche
Suppleant Palle Pedersen
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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
Espe Borgerforening
I første omgang vil vi gøre opmærksom på, at Espe Borgerforening i disse
Corona-tider og efter statens anbefalinger, aflyste vores kommende Spissammen den 20.03.2020 og har udskudt Børnedisko den 03.04.2020. Vi beklager
meget. En ny dato for Børnedisko vil blive annonceret på vores Facebookside.
Vi vil gerne sige tak for opbakningen til vores Fastelavnsarrangement den
23.02.2020. Vi havde en hyggelig eftermiddag med 104 betalende deltagere,
hvilket vi er utrolig glade for.
Den 02.03.2020 afholdte Espe Borgerforening Generel forsamling på Espe
Skole. Vi siger tak for et godt møde med god ro og orden samt med relevante
indspark fra de fremmødte.
Formanden fremsagde sin beretning og regnskabet for 2019 blev godkendt.
Der blev afholdt valg til bestyrelsen, hvor Claus Hemmeløff blev genvalgt
samt Anita Yndal Brandts og Martin Barrett Christensen blev valgt ind. Charlotte Stage Rasmussen blev valgt til suppleant.
Som tidligere oplyst i Espe Posten stopper Stine Brinch Hansen og Marie
Neldeborg Jansen efter flere års god indsats.
Espe Borgerforening har efterfølgende konstitueret sig som følgende:
Formand: Sascha Barrett
Næstformand: Claus Hemmeløff
Kassér: John Bach Sørensen
Sekretær: Christina Ejlerskov
PR: Anita Brandt
Menig: Per Thyregod Rasmussen
Menig: Martin Barrett Christensen
Suppleant: Charlotte Stage Rasmussen
Fortsættes næste side
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Medlemskontingent:

Vi prøver igen i år at sælge medlemskort til dem som kunne tænke sig at
støtte/medlemskab i Espe borgerforening. Grundet Corona-virussen vil vi i
første omgang ikke komme rundt, og det vil derfor være en stor hjælp hvis
det kan gøres via mobilpay.
Vi kommer selvfølgelig også ud og ringer på dørklokker, når solen kigger
frem og Corona-virussen er afblæst.
Medlemskontingentet er 100 kr. Pr. Husstand, 50 kr for enlige.
Kontingentet kan indbetales via mobilpay, 75991
Husk blot vejnavn og nr..
Vi vil i løbet af foråret komme forbi og lægge medlemskortet i jeres postkasse.
Kommende Arrangementer:

Børnedisko. Dato vil blive meldt ud efter d. 30.03.2020 med udgangspunkt i statens anbefalinger.
Sankt Hans. 23.06.2020.
Vil blive afholdt efter statens anbefalinger.
Nærmere info vil blive annonceret på vores Facebookside og opslag
rundt i byen.
Vi kan allerede nu afsløre årets båltaler: Sognepræst Simon Jylov.
Espe Borgerforening ønsker alle et dejligt forår.
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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
Jeg har valgt denne gang, ikke at indsætte de forskellige datoer.
De bliver alligevel annulleret på grund af CORONA.
Følg evt. med på Facebook osv.

HOLD ESPE RENT

På opfordring fra børnene i forhold til læring i skolerne omkring at samle op
i naturen - ja så gik vi et par ture... faktisk korte ture og vi var alle lidt rystede over, hvor meget der smides i naturen i vores lille by
Se nedenstående billede fra en af vores ture:

Med venlig hilsen
Janne S. Jensen
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Snarupvejen 15
Espe Sogns Jagtforening
Vi har i Espe Sogns Jagtforening afholdt
generalforsamling 06.03.2020
Den ny bestyrelse ser sådan ud
Formand: Preben Pedersen
Næstformand: Jan Peter Olsen
Kasserer: Poul Ditlevsen
Sekretær: Emil Greve
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Ravn
Den nye kontaktperson i foreningen er
Preben Pedersen
Telefon: 23316578 E-mail: prebenmp@gmail.com

.

Krarup Espe skytteforening
Åbner Skydebane Tirsdag d.1 April i
Krarup
Søfældevej 40. 5750 Ringe
Der trænes Tirsdag og Onsdag kl.18.30
-21.00
Vel mødt . Krarup/Espe skytteforening.
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www.espegrønt.dk
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