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DEADLINE 
 

for  materiale til næste nummer  
den 18. september 2020 

Redaktørens mail adr.   hholst@123dk.dk 
Espe Postens hjemmeside: www.espeposten.dk 
 

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

I denne corona tid føres tankerne hen på venskab og fællesskab. 
Vi glæder os hver dag over at kunne nyde samvær med gode venner og fa-
milie. 
Når alle tænker sig om, og holder de udstukne retningslinjer, med hygiejne 
og afstand, ser det ud til at vi klarer den  
Rigtig god sommer  
 
Vennesang / P.Dissing,E.Madsen, Benny Andersen  

Jeg elsker at side alene, 
og drømme og fantasere, 
men har jeg været længe nok alene, 
vil jeg ikke være alene mere, 
så er det godt at ha' en rigtig ven, 
og ha' nogen at snakke med igen. 
En man kan dele sine drømme med, 
lege eller danse eller svømme med, 
det er rart at være alene-men 
det er bedst at ha' en ven. 
 
 
Det er dejligt at vandre alene, 
og kigge på blomster og bier, 
og på fugle, der sidder på grene, 
vil jeg ikke være alene mere, 
så er det godt at ha' en rigtig ven. 
og ha' nogen at snakke med igen. 
Enten en med bukser eller kjole på, 
bare der er en man kan stole på- 
det er rart at være alene- men 
det er bedst at ha' en ven. 
 
 

jeg tænker hemmelige tanker, 
som andre slet ikke aner, 
og kun en ven skal man fortælle, 
sine hemmelige planer, 
så er det godt at ha' en rigtig ven, 
og ha' nogen at betro sig til igen. 
Du kan være tynd eller tem'lig fed, 
bare du kan holde på en hemmelighed- 
det er rart at være alene-men 
det er bedst at ha' en ven. 
 
 
Jeg elsker at lege alene, 
og tegne og modellere, 
men har jeg leget længe nok alene, 
så vil jeg ikke lege alene mere, 
så er det godt at ha' en rigtig ven, 
og ha' nogen at lege med igen. 
en man kan hoppe eller gynge med, 
en man kan grine eller synge med. 
det er rart at være alene-men 
det er bedst at ha' en VEN!  
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Nyheder fra Espe Skole og Børnehave 
 

 
 
Kære alle   
Hermed lidt billeder fra en helt anderledes hverdag i børnehave, SFO og sko-
le. På grund af Corona er der sket mange forskellige ting i vores dagligdag, 
som har sat gang i mange forskellige tanker – dette har I sikkert også selv op-

levet i jeres dagligdag . 

Kys og aflevér zone i skolen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fortsættes næste side 
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Udendørs undervisning . 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Også i børnehaven foregår meget af dagen udenfor. 
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Fortsættes næste side 

 

Der bliver vasket hænder mange gange i løbet af dagen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Landsbyordningens have. 

Faaborg-Midtfyn kommune har givet grønt lys til, at Lands-
byordningen må etablere en lille have oven for sportspladsen  
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En klasse har sået rødbeder, og her er 1.klasse i gang med at plante forskelli-
ge planter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vi vil hermed gerne sige hjertelig 
tak til alle,  
der på den ene eller anden måde har 
hjulpet os  
i Corona-tiden. 
 
 

 
 
Husk desuden, at I altid kan følge os på vores Facebook side. 
 

I ønskes alle en dejlig sommer.                                  
 
Med venlig hilsen  
Vibeke  
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ESPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espe Borgerforening håber at alle har det godt trods Corona-situationen.  
Det har været en anderledes tid, hvor det desværre ikke har været muligt at 
afholde vores vante arrangementer. Vi har desværre også måtte aflyse vores 
Sankt Hans-arrangement i Tumleparken.  
Vi håber, at vi til efteråret kan afholde vores arrangementer. Vi melder lø-
bende ud på vores Facebookside "Espe Borgerforening", hvilken I er vel-
kommen til at følge.  
 

Sidst men ikke mindst, vil vi gerne sige en stor tak for den store opbakning 
under Corona en. 
  
Indsamling af kontingent til medlemskort er forløbet godt med den måde det 
er blevet håndteret på ifht Corona.  
Vi har været rundt med sedler i postkassen og vi er nået længere ud end tidli-
gere i lokal området, hvilket vi vil fortsætte med.  
Vi takker for den store opbakning. 
 

Espe Borgerforening ønsker alle i Espe og omegn en god sommer. Vi ses 

forhåbentlig til efteråret.  
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Gymnastik- og Ungdomsforeningen af 1972 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sæson 2019/2020 startede rigtig godt, med rigtig mange aktive gymnaster på 

alle holdene.  Holdene trænede hver uge og vi var næsten nået til slut på sæ-

sonen, da Covid 19 satte en stopper for at vi måtte være sammen.   

Det har betydet at vi desværre ikke fik nogle opvisninger i år, så vi kunne se 

hvad de forskellige hold havde arbejdet med gennem sæsonen.  Men det har 

jo været ens for alle foreninger.   Og vi kan jo kun glæde os over at Danmark, 

som det ser ud lige pt. har klaret sig igennem uden de store smitte tal.  

 

Foreningen arbejder allerede med sæson 2020/2021,  på nuværende tidspunkt 

ser det ud til at vi er så heldige, at have trænere til de fleste af holdene, men 

har du tid og lyst til at give GU72 et par timer, er du meget velkommen til at 

henvende dig til foreningen.     

Vi starter jo sæsonen som altid, den første uge i september. 

 

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 

 

Rigtig god sommer til jer alle 

 

 

Find os på  

www.GU72.dk eller foreningens facebookside. 

http://www.GU72.dk
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Book online på 
www.hairbyvedel.dk 

SKORINGEN  
Ringe, Faaborg og Assens 

Tlf. 62 26 42 40  
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Farvel til COVID-19! 
 

Velkommen til Espe Husflidsforening. 
 

Her kan du trygt arbejde med træ. 
 

Trædrejning – Restaurering – Nyskabelser. 
 

Aktiviteter i efteråret: 
 

10 onsdage 09.00-12.00 
Start: 23.september. 30 timer. Kr 240.- 

10 onsdage 13.00-16.00 
Start: 23.september. 30 timer. Kr 240.- 

10 torsdage 09.00-14.00 
Start 24. september. 50 timer. kr. 400.- 

 
Reserver datoerne 10. og 11. oktober2020 

 
Weekendkursus: 

 
Kreativ trædrejning 

for begyndere og øvede med instruktør 
Rasmus Petersen – Woodturning.dk 

13lektioner/kr. 400.- 
 

Se nærmere på vores hjemmeside: 
www.espe.husflid.dk 
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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 
May-Britt  Ploug Jantzen, 

27 20 25 43 
Langgade 65 

Stadionvej mopj@smilepost.dk    

Elmevænget 
Gurli Sørensen, Elmevænget 8 

22 88  96 86 
gurlimo@hotmail.com 

Holmslundsvej Jørgen Bahl, Holmslundsvej 8 45 81 31 98 

  5750bahl@gmail.com   

Askevænget Anna Jørgensen, Askevænget 6 62 66 16 83 

  annajorgensen123@gmail.com   

Hegnsvænget Ulla Bertelsen, Egevænget 4 62 66 14 81 

Egevænget     

Findingevej Otto Mortensen, Findingevej 5 27 43 27 56  

  otto@hetner-elkjer.dk   

Assensvej Thormod Schou,  Assensvej 84 61 74 84 74 

  thschou@city.dk   

Toftevænget Palle Nielsen, Skovvej 29 40 53 63 75 

Skovvej pn.skovsgaard@gmail.com   

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

Tingskovvej  doukanj@hotmail.com 61 77 39 30 

Espe Højlod     

Kirkegade Mette Holme, Holmevej 2 62 66 12 32 

Holmevej mettelholme@gmail.com   

Granlyvej Annette Stadil Pedersen 24 84 11 65 

Rudmevej Granlyvej 18   

Hasselvænget  Louise Larsen, Hasselvænget 9 30 25 74 88 

Birkevænget  louise.tl@live.dk   

Skolevej     

Snarupvejen Hans Brinch, Snarupvejen 25 62 66 16 18 

Fjellebrovej brinchagerupgaard@hotmail.com   

Kastanievej Poul Ditlevsen,  Østløkke 6 62 66 14 33 

Østløkke ditlevsen@mail123.dk   
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Nyt Fra KE Badminton 
 
 
 
 
 
Sommerhilsen fra KE Badminton 
Bestyrelsen: før COVID-19/corona virus lukkede alt ned, inkl. indendørs-
sporten, havde vi indkøbt præmier til vores årlige klubmesterskab. 
Bestyrelsen besluttede derfor at uddele disse præmier til vores motionister, 
der dermed fik en lille corona-hilsen fra klubben. 
COVID-19/Corona virus: regeringen havde først genåbning af indendørsspor-
ten i fase 4, ca. midt august, men som andet blev vi fremrykket til fase 3. Det 
er derfor nu muligt at spille badminton igen, dog under en lang række af re-
striktioner fra vores forbund. 
Vi har en forhåbning om, at nogle af disse lempes før vi starter sæsonen til 
september. 
Det ligger dog fast vi inden længe kan åbne op for tilmelding til den nye sæ-
son, der kan starte til tiden medmindre der kommer et tilbageslag og en ny 
nedlukning. 
Som bekendt er der sket forandringer i vores Espehal, men glædeligvis kan vi 
fortælle at hallens cafe vil holde åbent som tidligere når vores medlemmer 
spiller badminton tirsdag og torsdag. 
Interesseret i nyheder fra Krarup-Espe Badminton?? Husk Krarup-Espe Bad-
minton, vores officielle side, på Facebook og krarupespebadminton på Insta-
gram. 
SPONSORER: Tømrer og Snedkermester Allan Broholm ApS, eksklusiv ho-
vedsponsor for både senior, ungdom og ungdomstræner teamet.  
Espe og Gestelev El-forretning ApS, hovedsponsor for både senior og ung-
dom.  
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 samhandels-
partner butik Ketshop i Odense/RSL.  
 
Krarup-Espe Badminton 
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Nyt fra Espe -Folke og Tumlepark 
Vi har i samarbejde med Faaborg Midtfyn kommune fået etableret en vand-
post i Tumleparken, kommunen har betalt næsten samtlige etableringsom-
kostninger, og vi har bidraget med noget frivilligt arbejde i forbindelse med 
etableringen. 
 Etableringen af vandposten er blevet udført som en del af et ca. 15 km langt 
ride og gang spor, som går fra Ringe, omkring Espe skov og tilbage til Ringe 
igen. Denne sti går nu igennem Espe -Folke og Tumlepark 
Vandposten skal derfor bruges til både tørstige heste og mennesker, og måske 
en hund  der gør ophold i Tumleparken, til hestene er der også indrettes en 
hvilefold hvor hestene kan gå mens ryttere holder hvil eller overnatter i Tum-
leparkens shelter. 
Shelteren bliver i løbet af sommeren tilknyttet Bookenshelter.dk det kommer 
således til at koste 30 kr. pr person at overnatte i shelter. Der vil komme tyde-
ligt opslag på shelter når vi overgår til denne ordning.  
Det er meningen at indtægter fra shelter overnatning, skal dække udgifter til 
drift af vandposten. 
Vi ved at Tumleparken bruges af rigtig mange, store og små fra nær og fjern. 
Det er et koncept vi skal holde fast i, så som når vi er alle andre steder, skal vi 
passe på hinanden og på vores omgivelser. 
Vi håber igen i år på en fantastisk sommer i hele Danmark, og selvfølgelig 
også i Tumleparken. 
 

Mange sommerhilsner  
Styregruppen Espe –Folke og Tumlepark 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Salg af foder til hund, hest, kat og høns på Grøftebjergvej 4, Krarup.  
Åbent  

   efter aftale på 2570 5071    

Fysiurgisk Hesteterapi og  
Hovtrim 

v. Lene Foged Christensen 

    www.naturligtvalg.dk 
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MIDTFYNS KROCKETKLUB 
 
 
 
 
Så er vi startet med at spille igen. 
Mandag  
I Ringe v. gymnasiet kl.1800 
Torsdag 
I Espe v .hallen kl   .1300 
 
Venlig hilsen  
Udvalget. 
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Sognepræst:  Simon Langeskov Jylov 
 Snarupvejen 6, Espe   
 5750 Ringe 
 Tlf.: 9243 2525  Mail: sijy@km.dk 

Graver Espe + Vantinge: Helge Amossen 
    Tlf.: 6162 7753  
    Mail: espe-vantinge-kirke@hotmail.com 
Graver Hillerslev:  Laila Hansen 
    Tlf.: 2449 5732    
    Mail: hillerslev-kirke-fyn@hotmail.com 
Organist:   Asger Agerskov Buur   
Menighedsrådsformand: Herdis Holme, Holmevej 11, Espe 
    Tlf.: 6266 1594 - 6049 3792    
    Mail: herdisholme@yahoo.dk 
Næstformand:  H. Chr. Lunderskov, Askevænget 4, Espe 
    Tlf.: 2960 5485    
                         Mail: hclunderskov@hotmail.com 
Kasserer og Kirkeværge Torben Nielsen, Dalsmøllevej 9,  
    Vantinge 
(Espe + Vantinge):  Tlf.: 2046 1251    
    Mail: tvsn-dals@privat.dk 
Kirkeværge Hillerslev: Inger Marie Bæk, Fuglebakken 2A,  
    Hillerslev 
    Tlf.: 5223 8070    
    Mail: : i.m.baek@outlook.com  

Mail adr.   7750@sogn.dk 

Øvrige adr. på Espe – Vantinge - Hillerslev menighedsråd: se 
www.sogn.dk 

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

 

Kirkens Kontaktpersoner 

mailto:espe-vantinge-kirke@hotmail.com
mailto:hillerslev-kirke-fyn@hotmail.com
mailto:herdisholme@yahoo.dk
mailto:hclunderskov@hotmail.com
mailto:tvsn-dals@privat.dk
mailto:i.m.baek@outlook.com
mailto:7750@sogn.dk
http://www.sogn.dk
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Dato Espe Vantinge Hillerslev 
9/8 
10.s.e trinitatis 

10.30 
  
Konfirmandindskrivning 
kl. 14 i Espehallen. 

    

16/8 
10.s.e trinitatis 

  9.00 
MS 
  

  

23/8 
11.s.e trinitatis 

9.00 
MS 

    

30/8 
12.s.e trinitatis 

    9.00 
MS 

6/9 
13.s.e.trin 

19.30 
Sensommerkoncert 

  10.30 
Konfirmation 

12/9   10.30 
Konfirmation 

  

 13/9 
14.s.e.trin 

10.30 
Konfirmation 

    

19/9     10.00 
Bikergudstjeneste 

20/9 
15.s.e.trin 

10.30 
Høstgudstjeneste 

  17.00 
Høstgudstjeneste 

 27/9 
16.s.e.trin 

  10.30 
Høstgudstjeneste 

  

4/10 
17..s.e.trin 

    14.00 
LKA 

8/10 
  

    19.30 
Gin & tonic torsdag 

11/10 
18.s.e.trin 

10.30 9.00   

18/10 
19.s.e.trin 

    10.30 

22/10   19.00 
Syng Dansk  

25/10 
20.s.e.trin 

17.00 
Familiegudstjeneste 
Halloween 

10.30   

1/11 
Alle helgens dag 

19.30 
Oplæsning af årets døde - 
særgudstjeneste 

16.00 
Oplæsning af årets døde 

14.30 
Oplæsning af årets 
døde 

8/11 
22.s.e.trin 

    10.30 

15/11 
23.s.e.trin 

  9.00 
KBD 

  

Gudstjenesteplan for Espe - Vantinge og Hillerslev  
August - december 

Fortsættes næste side 
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LKA: Lene Kjær Andersen; KBD: Karen Blauenfeldt Dam 

 Dato  Espe  Vantinge  Hillerslev 

19/11   19.30 
Hverdagsgudstjeneste 

  

22/11 
Sidste søn. i kirke-
året 

    10.30 

26/11     19.00 
Julekoncert 

29/11 
1.s i advent 

14.00 
Sognedag – vi synger 
julen ind. 

    

6/12 
2.s. i advent 

  19.00 
De 9. læsninger 

10.30 

13/12 
3.s. i advent 

9.00 
KBD 

    

20/12 
4.s. i advent 

    10.30 

24/12 
Juleaften 

14.30 16.00 
  

13.00 

25/12 
Juledag 

10.30 (ingen nadver) 
  

    

26/12 
2.juledag 

  10.30 (ingen nadver) 
  

  

27/12 
Julesøndag 

  
  

  10.30 (nadver) 
  

 31/12 
Nytårsaften 

  
  
  

15.00 (Ingen nadver) 
 

  

3/1 
Helligtrekongers 
søndag 

10.30 9.00   

10/1 
1.s.e.h3k 

    10.30 

17/1 
2.s.e.h3k 

9.00 10.30   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info: 

På grund af omstruktureringer i Midtfyn provsti er der lavet nye sa-

marbejdsgrupper præsterne i mellem. Det betyder, at det i fremtiden er 

præsterne fra Ringe og Gestelev/Herringe, der skal afløse i vores kirker, 

når præsten har fri. Vi kommer således ikke til at se mere til Mette Sau-

erberg, da hun kommer i gruppe med Kværndrup, Ryslinge, Søllinge, 

Herrested og Rolfsted.  
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  Nyt om Vantinge kirkes tårn  

Ikke alt varer evigt, og derfor skal nogle ting nogle gange friskes op igen. 

Således er vi i sommeren 2020 begyndt at renovere kirketårnet i Vantinge. 

Det gamle og smukke tårn skal have lavet bindingsværket og efterset al 

murværk, og så skal der nyt tag på tårnet. Tårnet, der er opført i tiden kort 

efter 1589, er ganske specielt. Der er i Danmark ikke mange kirker, hvor 

bindingsværk er en del af konstruktionen. Nogle få har et stykke af tårne, 

som er lavet i bindingsværk, men ingen kirker har et tårn, som kun er sat i 

bindingsværk. Derfor er renoveringen vigtig, for vi bevarer ikke blot en 

vigtig og elsket lokal bygning, men også et stykke Danmarks historie.  

Før tårnet var kirken kullet, hvilket betyder, at den stod uden tårn, og be-

stod der kun af kor og skib. Ved siden af kirken har der stået en klokkesta-

bel, så man trods alt kunne ringe til gudstjeneste. Vi har en visitatsbog, 

som er den bog, hvor i biskoppen skrev sine noter om kirkerne, fra 1589. 

Her nævnes det, at kirken er kullet – altså uden tårn. Bindingsværket og 

måden tårnet er konstrueret på, antyder dog, at tårnet er fra perioden kort 

efter 1589. Tårnet er derfor en flot eksempel på sen middelalder.  

Det er planen at tårnet står færdig i efteråret 2020, og vi glæder os til at 

kunne fremvise et nyt og renoveret tårn. Man er velkommen til at besøge 

tårnet mens renoveringen står på, hvis man vi se arbejdet med bindings-

værket på nært hold.  

Når tårnet er færdigt inviteres der på gen-indvielse.  

Menighedsrådet i Espe, Vantinge og Hillerslev 

Af Sognepræst Simon Jylov 
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Vil du være hjælper/frivillig til Luthers nøgle onsdag d. 30/9?   
 
Vi skal bruge et godt hold af mennesker, der har lyst til at gøre en tidsrejse 
til middelalderen. Det sker onsdag d. 30/9 hvor Vantinge kirke, den gamle 
skole, forsamlingshuset, og markerne omkring kirken kommer til at danne 
ramme for det 7. spil om ”Luthers Nøgle” på Midtfyn.  
 
Hvis du har tid og lyst, så skal du sammen med præster fra hele Midtfyns 
provsti, være med til at gøre tidsrejsen for årets konfirmander troværdig.  
 
Vi har i styregruppen skaffet kostumer, rollebeskrivelser og rekvisitter. På 
spildagen vil der være kaffe på kanden og rundstykke fra morgenstunden, 
frokost og forventninger om en udbytterig dag, både for næsten 400 konfir-
mander, provstiets præster og frivillige/hjælpere.  
 
Deltagelse som frivillig kræver at du har tid til at medvirke: 
 

Onsdag d. 30 september fra kl. 8.00 til ca. 15.30  
 

samt 1 time tirsdag d. 29 september enten eftermiddag eller aften ved 
Vantinge kirke, afhængig af hvilken rolle du skal have. 

 
Når rollerne er fordelt, får I tidspunkt for instruktion for jeres gruppe/roller. 
Tirsdag eftermiddag/aften gives der en nødvendig instruktion før spillet kan 
gå i gang. Instruktionen vil tage 30-60 minutter.  
Tilmelding sker ved at sende en mail, med navn til Simon Jylov på 
SIJY@km.dk. kan også kontaktes på tlf: 92432525. 
Tilmelding senest 7. september, og gerne før! 
 

mailto:SIJY@km.dk
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Konfirmandtilmelding til konfirmation i 2021. 

Kære forældre og kommende konfirmander. Vi glæder os meget til at møde 

jer, og til at lære jer bedre at kende.  

På grund af de nuværende forhold har vi valgt, at indskrivningen ikke fore-

går i forbindelse med en gudstjeneste, men finder sted i Espehallen. 

Det bliver d. 9/8 kl. 14  

På orienteringsmødet vil vi tale om undervisning, forventninger, transport og 

selve konfirmationen. Desuden skal vi gennemføre en digitaltilmelding. Det 

betyder, at forældremyndighedsindehaverne skal medbringe Nem-id, så vi 

kan logge på systemet, og dermed indskrive konfirmanderne. Hvis en af for-

ældremyndighedsindehaverne ikke kan være til stede, så sende systemet au-

tomatisk en besked til den, der mangler at skrive under digitalt.  

Vi ser meget frem til en eftermiddag sammen med jer.  

De bedste hilsner den lokale folkekirke/sognepræst Simon Jylov 

Kontakt: 92432525/sijy@km.dk  

 

mailto:92432525/sijy@km.dk


28 

Fortsættes næste side 

Muligheder i din lokale folkekirke   

 

Barnedåb 

Det er altid muligt at få sit barn døbt i en af vores kirker om søndagen, når 

der er gudstjeneste. Ønsker man dåb, kan man kontakte sognepræst Simon 

Jylov på 92432525/sijy@km.dk for nærmere information, og skulle man væ-

re i tvivl, men gerne vil tale om det, så står sognepræsten ligeledes til rådighed.  

Dåb af voksne 

Det er altid muligt, hvis man ikke er døbt som barn, at blive døbt. Der kræves 

ikke noget – andet end lysten til at være med i folkekirken. Såfremt man øn-

sker at blive døbt eller blot overvejer det, så kan man kontakte sognepræsten på 

92432525/sijy@km.dk.  

Babysalmesang 

Vi arrangerer i både forår og efterår et hold med babysalmesang. Her kan 

man som familie komme med sit barn, og være med til en hyggeligt stund, 

hvor der skabes et rum til gavn og glæde for barnets sanser. Babysalmesan-

gen ledes af kirkesanger Henriette Holk.  

Efteråret 2020: Der vil blive arrangeret babysalmesang i Espe kirke. Hold øje 

med kirkernes facebookside og Midtfynsposten.   

Konfirmation 

Konfirmation i den danske folkekirke er ikke et krav men en mulighed. Det 

er en mulighed for selv at sige ja til dåben, og dermed ja til det store fælles-

skab kirken er. Der afholdes indskrivning af konfirmander i august/september 

og konfirmation i maj. Konfirmationsundervisningen foregår i 7.klasse. Har 

man spørgsmål til hele konfirmationsforløbet, er man velkommen til at kontakte 

sognepræsten på 92432525/sijy@km.dk 

Voksenkonfirmation 

Blev du ikke konfirmeret som ung? Så har du stadig muligheden. Konfirmati-

on er ikke et krav men en mulighed, og for mange mennesker er der en glæde 

ved, selv at have sagt ja. Så blev du ikke konfirmeret som ung, så kan en 

voksenkonfirmation arrangeres – enten til en søndagsgudstjeneste eller som 

en del af en særskilt gudstjeneste. Har du spørgsmål, så kan sognepræsten 

kontaktes på 92432525/sijy@km.dk. 

mailto:92432525/sijy@km.dk
mailto:92432525/sijy@km.dk
mailto:92432525/sijy@km.dk
mailto:92432525/sijy@km.dk
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Vielse 

Det er altid muligt for to som elsker hinanden at blive viet i den danske folke-

kirke – så længe de ikke er gift med andre! Vielsen kan foregå som I ønsker 

det, og vi kan stort set klare det meste. Hvis I ønsker den store fest, så står vi 

klar med det storeslåede rum, og en fantastisk ceremoni, eller hvis I ønsker et 

lille intimt bryllup, hvor det bare er jer og de nærmeste, så arrangerer vi det – 

kodeoret er: I skal være glade! For spørgsmål om vielse kan sognepræsten 

kontaktes på 92432525/sijy@km.dk 

 

Vielse i det fri 

Folkekirken har besluttet, at det er muligt, at blive viet i det fri. Så hvis I vil 

giftes, men gerne vil været et andet sted end i kirken, så kontakt sognepræsten 

på 92432525/sijy@km.dk, og hør nærmere om, hvordan det evt kan arrangeres.  

 

Begravelse og bisættelse 

Vi ved alle, at vi ikke skal være her evigt, og for mange af os kan der være en 

glæde ved, at arrangere vores egen bisættelse/begravelse. Hos os er man altid 

velkommen til at komme, hvis man gerne vil høre mere om kirkegården, se 

på gravstederne og høre om de forskellige måder en bisættelse og begravelse 

kan arrangeres på i kirken. Man er ligeledes altid velkommen til at kontakte 

præsten, hvis man ønsker en samtale om døden og alt hvad der dertil hører.  

Kirkegården i Espe og Vantinge kan kontaktes på: 61627753 

espe-vantinge-kirke@hotmail.com 

og kirkegården i Hillerslev kan kontaktes på: 24495732 

hillerslev-kirke-fyn@hotmail.com 

Og sognepræsten kan kontaktes på: 92432525/sijy@km.dk 

 

Sjælesorg/samtaler 

Man er altid velkommen til at kontakte sognepræsten, hvis man ønsker en 
samtale. Det er ganske uforpligtende og helt gratis. Som præst er det ikke 
målet at behandle, men kun at lytte og samtale. Jeg kommer derfor gerne 
ud til dig, men du er også velkommen i præstegården. Nogle gange kan det 
være svært at sætte ord på det man føler, men sammen kan vi tale om det 
hele, og stoppe når vi har brug for det. Jeg kan kontaktes på 92432525/
sijy@km.dk.  

mailto:92432525/sijy@km.dk
mailto:92432525/sijy@km.dk
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7bpmb:sxkqfkdb:hfohbXelqjxfi+zlj');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7efiibopibs:hfohb:cvkXelqjxfi+zlj');
mailto:92432525/sijy@km.dk
mailto:92432525/sijy@km.dk
mailto:92432525/sijy@km.dk
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Nyt fra præsten  

Sikke et år! Det er nok de færreste, der havde forestillet sig, at vi skulle ople-

ve en global pandemi, og samtidig se vores land blive lukket ned. Det har 

givet anledning til både frygt, mismod og mange bekymringer, ligesom det 

har ført sorg, tab af arbejdspladser og en masse udfordringer med sig. Mange 

har måtte aflyse store begivenheder – både af de glædelige og de økonomisk 

vigtige, og mange har måtte gå i uvished over, om deres arbejdsplads fortsat 

ville være der, når de engang kom tilbage igen.  

Samtidig har vi også fået meget givet. For med samfundet næsten helt i stå, 

og i en situation, hvor mange var isoleret alene eller med blot den nærmeste 

familie, da tror jeg vi alle oplevede det nære – altså at livet ikke altid er godt, 

bare fordi det går stærkt. Vi behøver måske ikke altid lave noget hele tiden. 

Måske er det godt nogle gange, bare at skrue tempoet ned, og finde sammen 

om nye oplevelser. Måske blev vi også mere bevidste om, hvem der egentlig 

er alene, og hvem der virkelig har behov for ikke at blive glemt.  

Vi kan blot håbe på, at den situation som vores land og vi alle har været i, nu 

medfører, at dele af vores liv tages op til revision, så vi husker på det gode 

der kom ud af det, og ikke glemmer hinanden igen.  

For landets kirker var der heller ingen anden vej at gå, end at lukke kirken. 

Det har været stille, og vi indrømmer gerne, at det var en usigelig glæde at 

kunne fejre gudstjeneste igen. Det gav anledning til rigtig mange overvejelser 

om, hvordan vi kunne indrette os, og særligt med Vantinge kirke har det væ-

ret en udfordring, at kirkens størrelse gør, at der ikke kan være ret mange.  
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Samtidig måtte vi opleve, at der blev sat begrænsninger på, hvor mange der 

måtte være med til begravelser og bisættelser. Det var ikke sjovt, og slet ikke 

for de pårørende, for i sorgens stund, har man bare brug for at kunne tage 

ordentlig afsked. Når alt er sagt og gjort, så er det alligevel min vurdering, at 

vi samlet fik det bedste ud af de forhold, der blev os givet.  

Nu retter vi blikket frem mod efteråret, hvor der pludseligt er meget. der skal 

indhentes. Særligt konfirmationerne, som blev udskudt under krisen. Min 

kompliment til konfirmander og forældre for at tage det med så ophøjet ro, 

for vi havde alle ønsket det anderledes, men nu gælder det om, at give kon-

firmanderne den store dag, som de uden tvivl fortjener.  

I oversigten over kommende begivenheder, kan man endvidere se, at vi har 

forsøgt at tilrettelægge efteråret sådan, at der er forskellige aktiviteter til alle 

aldersgrupper.  

Slutteligt vil jeg blot opfordre til, at man holder sig orienteret på Sogn.dk, 

hvor vi løbende vil orienterer om vores aktiviteter, ligesom vi også er aktive 

på Facebook under navnet ”Espe, Vantinge og Hillerslev kirker”.  På vegne 

af kirken ønsker jeg jer alle, en velsignet sensommer og en godt efterår.  

Sognepræst Simon Jylov 
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Oversigt over kommende arrangementer 

I sensommer- og efterårsperioden, har vi arrangeret en række arrangementer, 

som alle er gratis og hvor alle frit kan deltage. 

Sensommerkoncert 

D.6/9 kl.19.30 afholdes der sensommerkoncert i Espe kirke. Koncerten er 

arrangeret af kirkens organist Asger Buur, og temaet er danske sange. Asger 

vil med sit band tage os igennem nogle af de sange vi alle elsker, og her gøre 

det på en ny og indbydende måde. Der vil ligeledes være plads til et par fæl-

lessange. Alle er hjerteligt velkomne. 

Bikergudstjeneste 

D.19/9 afholdes der bikergudstjeneste i Hillerslev kirke. Gudstjenesten blev 

udsat, som en del af forårets mange aflysninger, men afholdes nu, som en 

efterårsarrangement. De forskellige bikergrupper vil begynde deres ankomst 

kl.10, og parkere på parkeringspladsen foran kirken. Gudstjenesten begynder 

10.30, og er en kort og hyggeligt tjeneste. Alle er velkomne til at deltage, bå-

de for at se på de mange motorcykler, men også blot for at være med til guds-

tjeneste.  

Høstgudstjenester 

Som et glædeligt tilbagevendende arrangement er der høstgudstjenester i alle 

3 kirker. D.20/9 er der først gudstjeneste i Espe kl. 10.30, og kl.17 gudstjene-

ste i Hillerslev. D. 27/9 er der høstgudstjeneste i Vantinge kirke. I forbindelse 

med høstgudstjeneste d.20/9 kl. 17 i Hillerslev, vil der efter gudstjenesten 

være pølsevogn. Arrangementet er gratis, og der kræves ikke tilmelding.  
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Gin & Tonic torsdag 

Efter succesen i foråret, inviterer vi endnu engang til Gin & Tonic torsdag   

den 19/8. Denne gang i Hillerslev kirke kl. 19.30. Vi byder på et lille glas, 

eller kaffe/the, og så vil der endnu engang blive debatteret et emne, som er 

relevant for os alle – både som kirke og mennesker. Aftenens debattør annon-

ceres på facebook og Sogn.dk, når dette er på plads. Arrangementet er gratis 

og alle er velkomne.  

Halloween  

Søndag d. 25/10 kl. 17 inviteres der til familiegudstjeneste i Espe kirke. Vi 

har pyntet kirken ”uhyggeligt”, og alle børn og voksne inviteres med til en 

anderledes gudstjeneste, hvor man gerne må komme udklædt. Efter gudstje-

nesten går vi i Espe forsamlingshus og spiser aftensmad. Når vi har spist er 

der mulighed for at lave græskarhoveder, som efterfølgende sættes oppe på 

kirkemuren, hvor de kan stå og lyse op i den mørke tid. Alle er velkomne og 

arrangementet er gratis.  

Alle Helgens dag 

Søndag d. 1/11 er det Alle Helgens dag. Traditionen tro oplæses navnene på 

årets døde, i de kirker, hvor begravelsen/bisættelsen har fundet sted. I Espe 

kl. 19.30 afholdes der en særlig Alle Helgens gudstjeneste, hvor kirken er sat 

med lys, og hvor navnene på alle de, der i årets løb i vores tre sogne, læses 

op. Ved gudstjenesten er der også mulighed for selv at tænde et lys. Der vil 

ligeledes være plads til ro og eftertænksomhed.  



34 

 
                        Nyt fra Krarup Espe Håndbold 
 
 

 

Covid-19 satte en brat stopper for alt i Danmark og desværre også for hånd-
bolden. De sidste turneringskampe, børnestævner med medaljer og afslut-
ning for alle hold blev aflyst.  
Det betød også, at Midtfyns cuppen 2020 hang i en meget tynd tråd. Vi håbe-
de til det sidste, men desværre måtte vi erkende, at det ikke var forsvarligt at 
afholde den i april. Vi forsøgte at holde liv i cuppen, ved at flytte den til 11. 
– 13. september. Desværre ramte vi sammen med konfirmationer i Espe og 
omegne, Rock Under Broen og en masse andre udskudte arrangementer. Ud 
fra alt dette, valgte vi, at aflyse cuppen helt.  
Vores manglende indtjening på cuppen betyder, at vi bliver ramt på vores 
økonomi. Men lige meget hvad, så ønsker vi, at forblive én af de BILLIG-
STE håndboldklubber på Fyn. Derfor må vi i år, gå andre veje for at få lidt 
ekstra ind på kontoen.  
Skulle du have lyst til at støtte klubben, kan du købe et passivt medlemskab 
til klubben. Det gøres ved, at man indbetaler 100,00 kr. på mobilepay 17926 
eller konto 5772-4386605306 samt husker at påføre navn og mailadresse. 
 
Tak for indsatsen. 
Afslutningen betød desværre også, at vi har skulle sige farvel til to af vores 
fantastiske trænere, Isabella Baraviec og Birthe Pedersen.  
Isabella sluttede af med at træne vores U9 piger og drenge på kortbane. Efter 
sommerferien drager hun forhåbentlig til København, i forbindelse med hen-
des kommende uddannelse. Vi ønsker hende, alt muligt held og lykke, og 
måske en ny klub derovre, kan få gavn af hende. 
Birthe Pedersen har i de sidste to sæsoner trænet vores dame senior. Det lyk-
kedes hende, at få damerne til Fyns mesterskabet, samt at de spillede sig op i 
serie 3.   
I har begge ydet en kæmpe indsats og brugt mange timer med de to hold. 
Tusind tak for jeres indsats i Krarup Espe Håndbold.  
 
Der skal ligeledes lyde en tak til alle vores trænere – uden jeres indsats hav-
de vi ikke denne skønne håndboldklub. Vi har derfor været rundt til jer alle 
med en lille gave, som tak for indsatsen i sæson 19/20. 
 

  
 
 

Fortsættes næste side 
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Har du en træner i maven? 
Kender du én eller måske du selv har lyst til at være træner? Så er det nemlig 

nu du skal slå til. Vi mangler en ny dame senior træner. Tag endelig fat i én 

fra bestyrelsen eller ring til Charlotte på 24257076. 

Sådan – vi kan også i en lille klub. 
Vi har igennem sæson 19/20 haft flere af vores U13 piger tilmeldt FHFs ud-
viklingscenter. De har haft nogle rigtig gode timer og lært en masse nyt. Der-
for var vi også utrolig stolte, da vi fik besked om, at vores lille klub havde 
fået en spiller udtaget til videre talentudvikling i Håndboldforbundets regi.  
 

Sæson 20/21 
Træningstiderne kommer til at se sådan ud: 
Trille Trolde – Tirsdag kl. 16.30-17.00 
U5/6/7/8 – Tirsdag kl. 16.30 – 17.30 
U9/10 – Mandag kl. 16.15 – 17.30 
U11/13 – Mandag kl. 17.00 – 18.15 samt onsdag kl. 16.30 til 17.45 
U15 – Mandag kl. 18.15 – 19.30, onsdag kl. 17.45 – 19.00 og fredag kl. 
16.30 til 18.00 
U17 - Mandag kl. 18.15 – 19.30, onsdag kl. 20.15 - 21.45 og fredag kl. 16.30 
til 18.00 
Dame senior – Onsdag kl. 18.45 – 20.15 
Herre senior – Onsdag kl. 20.15 – 21.45 
 

Vi forventer opstart for U9/10, U11/13, U15/17, Dame senior og Herre seni-
or i uge 34 og for trille trolde samt U5/6/7/8 i uge 37. Hold dog øje med vo-
res Facebookside mht. opstart. Det hele afhænger desværre af Covid-19-
situationen. 
 

Rigtig god sommer til jer alle 
På bestyrelsens vegne  
 

Charlotte Madsen 
Formand  



36 

ESPE BYFEST 2020 
 

 
Vi har holdt vejret længe og nu kan vi endelig afsløre at Espe byfest 2020 er 
en realitet. 
Vi tager selvfølgelig alle de forbehold der kræves.  
Årets byfest holdes lørdag i uge 33. d. 15. august, i og omkring Espehallen. 
Vi har besluttet at der stadig skal være gadeturnering og for at gøre det så 
simpelt som muligt, dyster gaderne i år i en stikboldturnering. Der skal være 
min. 7 personer pr. hold og meget gerne 3 børn på hvert hold, har man flere 
tilmeldte på sin gade, så kan man bytte undervejs i turneringen. Turneringen 
holdes så vidt det er muligt udendørs, men skulle vi rende ind i regnvejr. Så 
holdes det i hallen. Holdene tilmelder sig ved Michael Larsen på tlf. 
20204118. det koster 20 kr. pr. person og man betaler ved ankomst til turne-
ringen. Hasselvænget er topklar til at tage deres næste sejr i lige år, så man 
kan jo allerede nu gå i skarp træning, for at sikre at de ikke fylder deres vej-
skilt med vinderskilte. Som tidligere, så får man et guldskilt til sin vej og hå-
neretten indtil næste år. 
Der vil igen i år blive afholdt auktion. Og vi påtænker at dele auktionen så 
der både er en auktion om eftermiddagen og igen om aftenen. 
FunFun sponsorer endnu engang hoppeborg til børnene. 
Aftensfesten bliver med helstegt pattegris med tilbehør og vi hyrer under-
holdning udefra. Dette offentliggøres på vores facebookside så snart det er på 
plads. 
Prisen for festen i år bliver 200,- pr. person. Som dækker mad, underhold-
ning og DJ Henrik som kan ramme alles musiksmag. Billetter bestilles ved 
Linda på 22115568 
Vi har sidste år været i dialog med foreningerne og har nu sendt brev til dem 
om deltagelse i byfesten. Så står i og tænker at jeres fællesskab ville kunne 
bidrage med noget, så tøv ikke med at kontakte Linda på tlf. 22115568. 
Vi kunne vældigt godt tænke os en forening der kunne tænke sig at overtage 
bankospillet, da vi ikke er nok i arrangørgruppen til at løfte den opgave også. 
Alt overskud går til foreningen. 
Som vi besluttede sidste år, så går en del af vores overskud til Espehallen. 
Der sker lige nu store forandringer og vi vil gerne være med til at sikre hal-
lens fremtid.  
Espe byfest skal være for alle i byen, ung som gammel. Vi arbejder hårdt på 
at gøre byfesten til et samlingspunkt, hvor man kan mødes på tværs.  
Så mød op til årets fest. 
Med venlig hilsen 
Arrangørgruppen 
Claus Hemmeløff, Lars Aabrandt, Michael Larsen, Peter Pitøre Rasmussen, 
Kim Reinholdt Petersen, Kirsten Larsen(Kasserer), Linda Brown Johansen 
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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 
 

Aktiviteter 2020-2021 
Lørdag d. 10. oktober. Præsteskovsjagt kl. 8.00 
Søndag d.  1. november. Præsteskovsjagt kl. 8,00 
Lørdag d. 14. november. Præsteskovsjagt kl. 9.00 
Søndag d. 29. november. Præsteskovsjagt kl. 9.00 
Lørdag d. 12. december. Præsteskovsjagt kl. 9.00 
Deltagelse i alle 5 Præsteskovsjagter 200 kr. 
Lørdag d. 19. december. Fælles riffeljagt 50 kr.  
Tilmelding nødvendigt. Vildt ifølge prisliste 
Søndag d.  3. januar. Rævejagt kl. 9.00 med madpakke 
Lørdag d. 16. januar. Rævejagt kl. 9.00 med madpakke 
Alle jagter starter ved Espe Forsamlingshus    
På foreningens vegne 
Poul Ditlevsen tlf. 28900224    
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Kunne du tænke dig at tegne en annonce i Espe Posten. 
 
 
Espe Posten udkommer 4 gange årligt i et oplag på ca. 530 og bliver 
omdelt af frivillige, til alle husstande i Espe Sogn. 
Espe Posten er et informationsværktøj til borgere i Espe. Alle arrange-
menter, Institutioner, skoler og foreninger i Espe, har mulighed for at 
komme med information om egne aktiviteter i bladet. Der vil ligeledes 
blive skrevet, om både store og små begivenheder i Espe, alle har mu-
lighed for at sende forslag til redaktionen om indlæg. 
Kirkebladet for Espe sogn er ligeledes en integreret del af Espe Po-

sten.  
 

Bladet udgives af borgere til borgere i Espe, i samarbejde med Espe 
kirkes menighedsråd. 

Bladet ligger ligeledes på Espe Postens hjemmeside 

www.espeposten.dk 

 

 

Annoncepriser 2020: 

1/8 Annonceside   300,00 kr. 
1/4 Annonceside   550,00 kr. 
1/3 Annonceside   650,00 kr. 
1/2 Annonceside   975,00 kr. 
1/1 Annonceside 1500,00 kr  

Link på Espe Postens hjemmeside, kun ved køb af annonce Kr. 100,00 

 

 

Annoncemateriale skal sendes til redaktøren, Henning Holst, 
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Hvis nyhedsbrevet fra Espe Hallen skulle handle om sportsaktiviteter og so-

ciale arrangementer gennem de sidste 3 måneder, ville skriveriet allerede 

være overstået nu! 

For alle indendørs aktiviteter har som bekendt været lukket, og det er først 

for ganske nylig, at det er blevet muligt at træne udendørs og i motionscen-

tret, hvis man vel at mærke overholder afstandskravene. 

 

Der er til gengæld sket mange ting på de interne linjer, som har kunnet holde 

bestyrelsen beskæftiget. 

Hallens økonomi har gennem flere år været hårdt presset, og vi har flere gan-

ge haft svært ved at betale de ansattes lønninger. Bestyrelsen og personalet 

har forsøgt at løfte omsætningen via forskellige arrangementer og nye tiltag i 

caféen. Der er blevet tænkt kreativt og lagt mange kræfter i disse ting. Des-

værre uden det har givet noget positivt økonomisk resultat. 

Hallens fremtidige eksistens var til sidst blevet et reelt spørgsmål, og besty-

relsen så det derfor som sin pligt at reagere på den uholdbare situation. Først 

og fremmest skulle vi have omkostningerne bragt ned, og da vi altid har væ-

ret meget sparsommelige, så var der faktisk kun lønomkostningerne at skære 

i.  

Resultatet blev, at vi fremover må drive hallen videre uden en hal-inspektør. 

Det kommer til at betyde en del ekstraarbejde for bestyrelsen, og brugerne af 

hallen vil naturligvis komme til at mærke et lidt lavere serviceniveau end før. 

Det gode initiativ med Dagens Sunde Ret i caféen bliver skåret væk, og ge-

nerelt vil sortimentet i caféen blive lidt mindre. 

 

 

Fortsættes  næste side 
 

Nyt fra Espe hallen 
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Der vil ikke blive skåret i midlerne til rengøring og vedligeholdelse af hal-

len. Rengøring og hygiejne har altid været nogle af vores varemærker, og i 

den nye Corona-verden vurderer vi, at det vil være det forkerte sted at spare. 

Caféen vil være åben, når der er behov for det, ligesom der naturligvis også 

vil være salg i forbindelse med udendørsaktiviteter på fodboldbanerne. 

 

Meget af driften vil fremover bygge på en frivillig indsats. En del af det vil 

hænge på bestyrelsen, hvilket vi selvfølgelig er parate til, men vi vil være 

taknemmelige for, at andre lokale borgere også vil give en hånd med. Det 

kan f.eks. være græsklipning (ikke boldbanerne) og en ugentlig køretur med 

vores gulvvaskemaskine i hallen. 

 

I løbet af de sidste måneder har vi fået lavet en ny hjemmeside, der forhå-

bentlig er mere moderne og brugervenlig end den gamle. Her kan du bl.a. 

finde hallens kontaktpersoner, nyheder og til- og framelding til motionscen-

tret. 

Vi har også brugt tiden på at få malet i køkkenet, lagerrum, forgang og ikke 

mindst i motionscentret. Det er blevet rigtigt fint, og vi glæder os til at vise 

det frem, når det igen bliver muligt at åbne for alle aktiviteter i Espe Hallen. 

 

På bestyrelsens vegne 

Jakob Kristensen 
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HUNDSTRUP KRO / HENRIKS DINÉR 
Telefon 62 62 30 34 

www.henriksdinerogsmørrebrød.dk 

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

 
Motionscentret er åbent alle dage 

fra 05.30 til 21.00. 
Kontakt tlf. 6266 1510 for  
indmeldelse og eventuelt en gra-
tis prøvetime. 



44 

Kontaktpersoner, mailadresser og telefonnumre 

Kloakmester & Entreprenør 
Johnny Hansen 

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

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

Medlem af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol 

 

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

Skolebestyrelse: Dorthe Hindborg  Greve d_hemmingsen@hotmail.com 2093 4455 

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

K/E Håndbold: Charlotte Virkelyst Madsen krarupespehaandbold@live.dk    2425 7076 

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: Preben Pedersen prebenmp@gmail.com 2498 5622 

Espe Hallen:   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 

mailto:benny.nielsen21@gmail.com
mailto:sijy@km.dk
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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 fortsat valgt ikke at indsætte de forskellige datoer. 
Se omtale af de forskellige arrangementer i bladet. 
Se omtale af Kirkelige handlinger i bladet. 
Følg også med på Facebook. Som nok er det bedste opdaterede medie . 
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Snarupvejen 15 

 FODBOLDGOLF 
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www.espegrønt.dk 


