13. årgang nr.4 /2020
Oktober - November - December

Læs artiklen om Espemanden i bladet, skrevet af Mogens Bo Henriksen
http://blog.museum.odense.dk/mogens-bo-henriksen/

Espe-manden fra for- og bagsiden.
Foto: Roberto Fortuna og Kira Ursem, Nationalmuseet.
Udgivet af aktive borgere i Espe

Så går sommeren på hæld
Det har været en anderledes sommer med corona som følgesvend.
Mange danskere har holdt ferie i Danmark, og heldigvis fået rigtig mange
gode oplevelser
Selv tænker jeg tilbage på en dejlig madpakketur til Helnæs, med høj sol,
dejlig udsigt over Helnæsbugten og mange venlige mennesker, som hilser
og smiler
Jeg håber denne corona virus snart slipper sit tag og vi kan trække vejret
frit igen
Jeg ønsker alle læsere
et godt efterår

ESPE POSTEN BYDER

TIL:
Kim Skovdam som er flyttet ind på Hasselvænget nr. 3
Sandra Szreder Bech og Jacob Bech som er flyttet ind på
Askevænget 2.

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

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

DEADLINE
for materiale til næste nummer
den 16. december 2020
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Nyheder fra Espe Skole og Børnehave

Vi er kommet godt i gang med det nye skoleår trods Corona, og de udfordringer det medfører. Mandag d. 10.august kunne vi byde velkommen til 20 nye
elever og deres forældre i 0.klasse samt andre nye børn i både børnehave og
skole.
Tilbygning til vores børnehave og renovering af vores håndværk og designlokale
Det er med glæde, at jeg kan fortælle, at der på budgettet for 2021 er sat penge
af til at lave en tilbygning til vores børnehave.
Desuden er der sat penge af til at renovere vores håndværk- og designlokale
på skolen.
Lidt nyt fra børnehaven
Nu er vores nye girafgynge blevet sat op, og onsdag d. 12.august kunne gyngen tages i brug.

Fortsættes næste side
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Ældstegruppen har været på tur til Bjørnø, hvor øen blev udforsket, samt
der blev hygget og leget i fællesskabets ånd.

Så er skolepatruljen startet op. Det er elever fra vores 5. og 6.klasser, der står
skolepatrulje. De står hver morgen ved fodgængerfeltet mellem kl. 7.35-8.00
sammen med Dorthe, som varetager oplæringen af skolepatruljen.
Det er vigtigt, at alle børn og voksne respekterer og venter på, at skolepatruljen lukker af for trafikken, inden man går over fodgængerfeltet.
Kommer man kørende, er det vigtigt, at man husker at stoppe, hvis der står
børn/voksne, der skal over vejen.
Vi må hjælpes ad, så vores børn kommer sikkert i skole.

Fortsættes næste side
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Lidt nyt fra SFO’en

SFO’en har afholdt cykeluger for
både 0.+1.klasse samt for
2.+3.klasse.
Der har været arbejdet med cykelregler, træning af sikker kørsel på cykel,
vedligeholdelse af cyklen m.m.

I SFO’en har vi desuden tit bål-dag,
hvor der både laves mad og hygges
omkring bålet. Her er det dog kun
bålfadet, der har været i gang.

Fortsættes næste side
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Lejrskole til Bornholm
Vi har i 6.klasse været en tur på Bornholm, men inden vi nåede til Bornholm
var vi i tivoli. Vi boede på Dueodde camping plads, på nogle små værelser.
Det bedste vi oplevede på Bornholm var Svaneke og Gudhjem, i Gudhjem
smagte vi røget sild, nogle kunne slet ikke lide det og andre kunne godt lide
det. Hver gang vi kørte med transport skulle vi have mundbind på, og det var
mega irriterende. Vi fik noget mega godt mad, vi fik bl.a. pizza, kylling med
pomfritter og spaghetti til aftensmad. Efter aftensmaden skrev vi dagbog, så
vi kunne huske hvad vi havde lavet. Det var en fantastisk tur, hvor vi både
lærte noget, men også havde det sjovt. Skrevet af: Zelina, Oscar og Anna (6.a
og 6.b

Skal dit barn starte i børnehave, Forårs-SFO 1.april/0.klasse til august,
eller overvejer I blot et skift?
Kontakt os og aftal tid for et besøg i børnehaven og/eller skolen. Få en rundvisning og vi vil forsøge at svare på alle jeres spørgsmål om børnehave, SFO
og skole, således at I kan få et godt kendskab til Espe Skole & Børnehave.
Læs gerne om vores værdigrundlag på www.espeskole.dk

Mange venlige hilsner
Vibeke K. T. Munck
Leder af Espe Skole & Børnehave
Tlf. 72 53 39 81
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Espe Borgerforening
Året 2020 er fortsat ikke et år i borgerforeningens tegn, ligesom så mange
andre er vi påvirket COVID-19. Corona har stadig et tag i vores ganske land,
og ikke mindst i Faaborg-Midtfyn kommune.
Det er derfor med stor beklagelse, at vi også må aflyse vores arrangementer i
efteråret. Vi vil ikke tage nogen chancer og det ligger os meget på sinde, at
alles ve og vel er i første prioritet.
Spis-sammen d.2/10-20 AFLYST
Børne-disko d.30/10-20 AFLYST
Derfor vil Espe Borgerforenings bidrag til Espe byfest være et af de få arrangementer, vi har fået gennemført. Vi er glade for at kunne støtte op om Espe
byfest og siger tak til dem, som kom tidligt og nød et rundstykke, brunsviger
og kaffe m.m.. Og ikke mindst for, at alle tog deres forholdsregler.

Et andet arrangement vi håber på at kunne gennemføre, er juletræstændingen. Vi har i borgerforeningen besluttet at vedholde Juletræstænding d.15/11
-20 kl.16, da arrangementet er udendørs. Det er med forbehold for ændringer/aflysning alt efter regeringens anbefalinger ift. COVID-19. Der vil komme mere info senere - følg med på vores Facebookside.
Vi håber, at kunne komme stærkt igen i 2021.
Vi regner med at kunne afholde følgende arrangementer:
Generalforsamling d.24/2-2021
Børne-disko d.5/3-21
Spis-sammen d.19/3-21
(Igen - dette er med forbehold for COVID-19-restriktioner og anbefalinger.)
Espe Borgerforening ønsker alle et godt efterår.
8

Nyt fra Krarup Espe Håndbold

Covid-19 er fortsat en del af vores hverdag og desværre bliver det en ekstra
spiller vi bliver nød til at forholde os til. Den ekstra spiller, giver os også
nogle udfordringer. Udfordringer som alle skal genre møde omklædt til træning, man skal helst komme i sidste øjeblik, der skal sprittes hænder rigtig
mange gange i løbet af en træning og så skal man så vidt muligt begrænse
den fysiske kontakt.
En stor tak skal det lyde til alle vores fantastiske trænere, som gør et kæmpe
arbejde for at få alt til at lykkes. De sørger for at det er sikkert at komme til
håndboldtræning. Tak!
Vi er startet op igen!
Har I helt glemt at håndboldt er startet op igen, så tjek vores træningstider på
hjemmeside www.ke-haandbold.dk.
Har vi overhovedet fortalt at har Midtfyns billigste håndbold kontingent samt
at vi kun har brug for forældrehjælp 1 gang om året?
Så kom endelig og prøv om håndbold skulle være noget.
Passivt medlem
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.
På bestyrelsens vegne
Charlotte Madsen

Formand - Krarup Espe Håndbold
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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.-
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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

22 88 96 86
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 Fodbold

Sommeren er ovre, og vi er igen begyndt at spille fodbold efter et forår, hvor
vi var lukket ned pga coronavirus.
Men desværre er coronaen ikke helt over endnu, og vi har pga forskellige
smitte tilfælde i lokal området, været nødsaget til at udsætte en del kampe, så
vi nu har et tæt kamp program her til slut. Men heldigvis så er vi ikke lukket
helt ned som vi var det før sommerferien.
Vi har desværre også måttet udsætte vores årlige soveweekend vi plejer at
afholde for vores ungdoms afdeling, samt har vi måtte udsætte vores sponsorarrangement igen, som også blev udsat fra foråret af.
Men vi holder fanerne højt, og heldigvis har vores sponsorer vist stor forståelse for at vi ikke har kunnet gennemføre noget i dette år. Vi håber at vi i
næste nummer kan skrive om lidt mere end vi har kunne denne gang.
Men til slut vil vi godt takke vores medlemmer for at have bakket op om
vores klub, ved at næsten 3/4 dele betalte deres kontingent i foråret,
uden at I reelt fik noget for pengene.
Det har været med til at redde vores klub fra en økonomisk lussing.
Vi ved selvfølgelig ikke om vi klare os igennem året uden at gå i minus, men
vi håber på at det lige kan løbe rundt når sæsonen bliver gjort op.
Med venlig hilsen
På vegne af fodbold bestyrelsen
Formand René Brinch Petersen
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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

Nyt fra Espe Forsamlingshus
Intet julefrokostarrangement i år

Espe Forsamlingshus har besluttet, at aflyse årets julefrokostarrangement
pga. Covid-19.
Det er ikke tiden, hvor store forsamlinger mødes, vi skal passe på os selv
og hinanden i denne Coronatid.
Forhåbentlig ser situationen anderledes ud til næste år og så vender vi
stærkt tilbage.
Bestyrelsen for Espe Forsamlingshus

16

17

18

MIDTFYNS KROCKETKLUB

Vi spiller:
Mandag
I Ringe v. gymnasiet kl.1800
Torsdag
I Espe v .hallen kl .1300
Venlig hilsen
Udvalget.
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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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Gudstjenesteplan for
Espe, Vantinge og Hillerslev september – december

Fortsættes side 24
21

Oversigt over kommende arrangementer
Gin & Tonic torsdag

Efter succesen i foråret, inviterer vi endnu engang til Gin & Tonic torsdag.
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 annonceres på fa-

cebook 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 gudstjenesten 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.
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Julekoncert
Alle inviteres til julekoncert d. 26/11 kl. 19.30. Hvordan julekoncerten bliver,

kommer der mere ud om senere, men der arbejdes hårdt på, at det bliver godt.
Julekoncerten arrangeres i år sammen med Hillerslev Sogns Lokalråd, og vi i
Menighedsrådet ser meget frem til samarbejdet og arrangementet.
Sognedag
Traditionen tro inviterer menighedsrådet til en fælles sognedag. I år er det i
Espe kl. 14, hvor vi begynder med en gudstjeneste i Espe kirke, hvor fokus er
julessalmer. Vi vil derfor synge en række af de julesalmer vi alle holder så

meget af. Efter gudstjenesten inviteres der på kaffe og kage Efter kaffen kan
der laves juledekorationer og klippes julepynt. Alle er hjerteligt velkomne og
arrangementet er gratis.
De 9. læsninger
Traditionen tro afholdes der de 9. læsninger. Det bliver 2. søndag i advent i
Hillerslev kirke kl. 19.30. Der er lagt op til en anderledes og stemningsfyldt
gudstjeneste, hvor Bibelens smukke tekster om julen og Jesusbarnet bliver
læst op. Desuden vil der være musikalsk ledsagelse og fællessang.
Krybbespil i Espe kirke.
I skrivende stund vides det ikke om arrangementet kan afholdes, men hold
øje med opslag ved kirkerne
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Gudstjenesteplan for
Espe, Vantinge og Hillerslev september – december

Espe – Vantinge – Hillerslev Sognes Menighedsråd
Nytårsfest i Hillerslev Selskabslokaler
Torsdag den 7. januar kl. 14.00 – 17.00
Underholdning ved Lise Nees med bred vifte at sange.
Kaffebord og amerikansk lotteri.
Tilmelding til Torben tlf.: 20 46 12 51, senest mandag den 2. januar.
Kirkebil kan benyttes, Alex’s Taxi 62 66 12 02, dagen før.
Menighedsrådet
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Nyt fra Præsten

Selvom vi stadig er ramt af Corona, og selvom der stadig er begrænsninger i
det kirkelige liv også, så er vi nu i fulde sving.
Sensommeren bød i år på konfirmationer, og det var en helt ny oplevelse for

mange af os. Dog gik konfirmationerne rigtig godt, og de unge mennesker
klarede det perfekt. Jeg må sige, at jeg er meget imponeret over, hvor godt de
har taget det hele. Konfirmationen er en vigtig dag, og de mange nye forhold
til trods, så har konfirmanderne taget det i stiv arm, og de har holdt sig glade

og på dagen klarede de det bare så godt.
Fra kirkens side ser vi nu frem mod et efterår og ikke mindst en december
måned, som bliver anderledes. Typisk har vi rigtig mange mennesker igennem kirkerne i december.
Sidste år havde vi over 1600 med til forskellige arrangementer, og vi har lige
nu lagt hovederne i blød, for hvad gør vi juleaften? Sidste år havde alene juleaften 500 mennesker i kirke, og som sagerne står må vi finde andre veje.

MEN, jeg vil garantere jer for, at der bliver julegudstjenester – på den ene
eller anden måde.
Ift alle vores andre arrangementer så kan man trygt deltage. Vi sørger for at
alle retningslinjer overholdes, og dermed er der ikke noget at være bekymret
for.

Fortsættes næste side
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Nyt fra Præsten fortsat

Jeg kan dog godt forstå, hvis man er bekymret eller hvis man synes, at det
hele er rigtig hårdt lige nu.
Derfor vil jeg gerne understrege, at jeg selvfølgelig gerne kommer forbi, hvis

man har brug for én at vende det hele med. Hvis det er nemmere at ringe, så
slå gerne på tråden på 92432525, og så kan vi få os en snak om det, der sker
rundt om os.
Slutteligt vil jeg blot ønske jer alle et godt efterår og at jeg håber at vi ses –

om ikke i kirken, så på gade eller vej, i Brugsen eller i skoven.
/Simon Præst

26

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 arrangementer, 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 mulighed for at sende forslag til redaktionen om indlæg.
Kirkebladet for Espe sogn er ligeledes en integreret del af Espe Posten.
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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En jernaldergud fra Espe
Mogens Bo Henriksen

I Nationalmuseets jernalderudstilling er der udstillet en række små og lidt
primitivt udseende bronzefigurer. Teksten oplyser, at en af disse er fra Espe!
Egentlige menneskefigurer fra oldtiden er påfaldende sjældne, så derfor er
dette stykke særligt spændende. I efteråret 2019 fandt amatørarkæologen
Benny Pennerup fra Ringe en lignende figur i Nybølle, og derfor er det en
passende lejlighed til at bruge et par linjer på slægtningen fra Espe.
Espemanden
I midten af 1800-tallet indsendte godsejer Lauritz Vedel Simonsen til Elvedgård på Nordvestfyn jævnligt oldsager til Oldnordisk Museum i København
– altså nutidens Nationalmuseum. En indsendelse i 1855 omfattede en lille
bronzestatuette, som Simonsen oplyste stammede fra ”Espe Mark”. Det er jo
et vidt begreb – og det bliver ikke mere klart af, at der også står ”Nordøst for
Trollehøj”, for dette stednavn kan ikke knyttes til nogen kendt lokalitet i
Espe-området. Præcis hvor bronzefiguren egentlig er fundet, ved vi således
ikke, men det må antages, at det var et sted i Espe sogn.
Figuren er ca. 10,6 cm høj og forestiller en person, der står med helt rette
ben og meget spinkle arme, der stritter ud fra kroppen i en lidt unaturlig stilling. Armene er også påfaldende tynde i forhold til resten af kroppen, der
ellers er gengivet forholdsvis naturalistisk. Armene er imidlertid dårligt bevaret, så vi kan ikke se, hvordan hænderne har set ud – det samme gælder i
øvrigt fødderne. Der er ingen angivelse af kønnet på den nøgne person, men
det markante ansigt med kraftig næse og hage vidner om, at der må være tale
om en mand. Derfor omtales figuren som Espemanden. Hovedet har en kalotagtig frisure – nogen vil sige grydehår. Ser man manden bagfra, er han hul
fra halsen og nedefter – således også i benene. Hvad mon han er for en person? Se billedet på forsiden.
Figurens datering
Espemanden er ikke enestående, for der kendes omkring 20 lignende bronzestatuetter fra det nuværende danske område og især fra Fyn. På nær en enkelt fra Slipshavn, der er lavet af guldblik, er alle af massiv bronze. Fra
Midtfyn kendes to lignende figurer, nemlig en fra Bregnebjerg i Sdr. Højrup
sogn og så det eksemplar, som Benny Pennerup fandt i Nybølle i 2019 (fig.
2). Statuetterne fra Espe og Nybølle minder så meget om hinanden, at man
fristes til at tro, at de kommer fra samme bronzestøbers hånd. Ser man på
alle de danske figurer, deler de en række karakteristika, som betyder, at vi
må antage, at de kan opfattes som en samlet gruppe.
.
Fortsættes næste side
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Statuetterne har mange træk til fælles med menneskefremstillinger på såkaldte guldbrakteater, der er ensidigt prægede guldhængesmykker med religiøse
motiver og i nogle tilfælde runeindskrifter. Stor lighed finder man også med
menneskefremstillinger på det korte guldhorn fra Gallehus. Begge kategorier
af guldfund tilhører tiden omkring 400-500 e.v.t. – den periode, der kaldes
ældre germansk jernalder. I samme retning peger de tydelige markeringer af
store halsringe på flere bronzefigurer samt på guldfiguren fra Slipshavn, og
dette element genfindes også på figurerne på brakteater og guldhorn. Svære
guldhalsringe var det ypperste højstatussymbol i ældre germansk jernalder,
og det er i den forbindelse tankevækkende, at to sådanne ringe er fundet i
Sallingelunde nær Nybølle. Det var i øvrigt de ringe, der i sin tid gav inspiration til Ringe Kommunes byvåben.
Espemandens slægtninge
Det er et gennemgående træk, at bronzestatuetterne kun er naturalistiske til
en vis grad, og ofte har de forsimplede udtryk og lemmer, ganske som det er
tilfældet med Espemanden. Enkeltelementer som skæg, frisure, køn eller
hænder samt fødder kan dog være forbavsende naturalistiske på nogle figurer. Når de fleste kropselementer generelt ikke er naturalistiske, afspejler det
ikke manglende kundskaber eller muligheder for at fremstille dem som sådan; den lidt primitive fremtoning udtrykker et bevidst valg fra bronzestøberens side. Bortset fra et smalt bælte, som ses på enkelte figurer, er de alle
nøgne. Alligevel er kønnet kun vist i nogle tilfælde, mens de fleste har et maskulint udtryk.
De lidt akavet bøjede ben og strakte vriste ses på de fleste figurer, så det må også rumme en specifik fortælling. På det korte guldhorn fra
Gallehus ser man mænd med en tilsvarende positur, og det ser ud til, at de
udøver rituelle danse eller akrobatiske optog, der involverer flere personer.
Nogle af disse bærer sværd og lanser, som kan have været anvendt i dramatiserede fortællinger om kamp.
Flere figurer har en fure i ryggen – og i nogle tilfælde er figuren decideret hulrygget, som det er tilfældet med Espemanden. Dette er ikke et støbeteknisk greb, der skulle spare det dyrebare metal, men afspejler utvivlsomt,
at den hulryggede figur udtrykte noget ganske bestemt. I et langt tidsperspektiv er den præcise mening gået tabt, men fra folketroen kender vi fortællinger
om ellepiger, der var hulryggede som et dejtrug var dybt. Selv om ellepigerne var nok så tillokkende, var de også farlige og kunne fordreje hovedet på
dem, der mødte dem og lede dem i fordærv.
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Der er mange forhold, der taler for, at bronzefigurerne ikke bare er en slags
forhistoriske action-men, men at de rummer symbolske fortællinger, som kan
være vanskelige at afkode her 1500 år efter, at de blev anvendt. Bortset fra
halsringene har ingen af figurerne redskaber, våben eller remedier, der kan
give en præcis ide om deres funktion. Håndstillingen på flere figurer viser
dog, at de kan have holdt fast om et eller andet – måske et sværd, som dem,
der ses på det korte guldhorn. Nogle holder hænderne på brystet som en slags
”hilsen med hjertet”, og som nævnt ovenfor bærer nogle figurer en kraftig
halsring, der utvivlsomt skal ses som en del af en religiøs symbolik. Måske
var halsringene kultledernes fornemste værdighedstegn, som en borgmesterkæde, når han forestod religiøse ceremonier. Når vi sammenholder de mange
enkeltelementer fra figurerne, er der vist ingen tvivl om, at vi skal se dem
som en del af jernalderens religiøse univers.

Statuetternes inspirationskilde og anvendelse
Langt hovedparten af de danske bronzestatuetter er fundet på Fyn – men kun
på øens østlige og sydøstlige del. Der er ingen tvivl om, at statuetterne er lavet i det nuværende Danmark, og måske endda i den region, hvor de er fundet.
Netop i det øst- og især sydøstfynske område er der også fundet flere statuetter, der adskiller sig markant fra de her beskrevne. Disse langt mere naturalistiske figurer er indiskutabelt af romersk herkomst, og paralleller hertil kendes i stort tal fra Romerriget. Det er slet ikke umuligt, at det var fra disse figurer, at inspirationen til de hjemligt fremstillede statuetter kom. De romerske statuetter kan i en del tilfælde identificeres som afbildninger af kendte
figurer fra den romerske gudeverden. Bortset fra en enkelt gudinde, nemlig
en Venusfigur, der er fundet ved Dømmestrup nær Årslev, er de alle mandlige. Det er således et element, som de har til fælles med de hjemlige figurer.
Funktionen af de romerske statuetter ved vi heldigvis en del om. De har været fremstillet til og anvendt i forbindelse med den private religionsudøvelse i
romerske villaer. Den lille gudefigur, kaldet en lar, stod i et husalter, hvor
man kunne ofre og foretage tilbedelse for at sikre lykke og godt helbred for
husets beboere.
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De romerske statuetter fra det sydøstfynske landskab er antagelig kommet hertil sammen med andre former for romerske genstande –
f.eks. mønter, drikkeglas, våben og bronzekedler. Disse genstandstyper er
nemlig også mest udbredt i præcis de samme landskaber som de romerske og
hjemlige statuetter – og ikke mindst er fundene fra Gudme-området talrige.
Omkring Gudme, der betyder gudernes hjem, lå et økonomisk, politisk og
religiøst kraftcenter i jernalderen, og det var herfra man styrede kontakter til
Romerriget. Det arkæologiske fundstof viser os, at der sammen med udvekslingen af varer og mennesker tydeligvis også fulgte nye vaner som at drikke
vin, skriftsprog, måleenheder, terningespil og meget mere. Det er nærliggende at tro, at man som led i denne tilnærmelse til romersk kultur også fremstillede sin egen fortolkning af romernes guder og måske tillige af nogle af deres
religiøse praksisser. Kan man måske ligefrem forestille sig, at et jernalderhus
ved Espe havde et husalter, hvori den lille bronzemand var været placeret –
og at man gav ham små ofre for at sige tak for og sikre godt helbred og mad
på bordet?

Espemandens ”fætter” fra Nybølle.
Foto: Nermin Hasic, Odense Bys Museer.
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Nyt fra Krarup Espe Skytteforening
Dette er første gang Krarup Espe Skytteforening skriver et indlæg til lokalbladene, så vi vil starte med at fortælle lidt om os selv.
Krarup Espe Skytteforening er en mindre forening med ca. 100 medlemmer. Vi er aktive året rundt, men har forskelligt fokus i sommer- og vinterperioden.
I foråret og sommeren skyder vi på vores baner i Søfælde. I Søfælde kan
der skydes med pistol på 25 meter. Vi skyder med (næsten) alle kalibre
fra .22 til .45. På riffelbanerne skyder vi med kaliber .22 på 50 meter. Banerne deles med Søfælde Sortkrudtskytter, så der er rig mulighed for at
kigge og snakke historie og teknik, hvis man har den slags interesser (en
del af medlemmerne snakker mere om våben end de faktisk skyder med
dem).
Om sommeren skyder vi desuden på Lombjerge banerne i Ringe, hvor der
er mulighed for at skyde med riffel helt ud til 200 meter. Der er også påbegyndt arbejde med at etablere25 meter baner til pistol.
Efterår og vinter skyder vi i Espe Hallen. Vores baner ligger for enden af
cafeteriet. I Espe skyder vi med riffel og pistol i kaliber .22 på 15 meter.
Dette er disciplinen hvor præcision virkeligt kommer i fokus.
Vi har medlemmer, der er aktive hele året rundt, men vi har også sæsonskytter, der primært skyder i den sæson hvor netop deres foretrukne skydedisciplin er i fokus. Der skal være plads til os alle. Da klubben har mange
medlemmer, som skyder grovpistol, er der i vintersæsonen også åbent en
enkelt aften om ugen på vores 25 meter anlæg i Søfælde. Denne mulighed
er til de mest hardcore (eller trængende) skytter. Vi har lys på banerne, men
der er ikke varme på skydehuset og huset er åbent, så det kan godt blive
koldt om tæerne.
I 2016 kom Krarup Espe Skytteforening med i et spændende projekt, der
hed “Fremtidens Skydebaner”. Projektet endte for vores vedkommende ud i
et stort og flot projekt, der hvis det blev realiseret ville løfte Espe Hallens
niveau betydeligt. Desværre var det bare også et meget dyrt projekt. Efter
at have arbejdet med projektet i en rum tid, erkendte vi, at det var så dyrt,
at det også var usandsynligt. Vi besluttede at gå den tunge gang til Skydebaneforeningen og meddele, at vi trak os fra projektet. Godt nok trak vi os
fra “Fremtidens Skydebane”, men vi opgav ikke ønsket om en moderniseret skydebane. Vi har derfor i samarbejde med Hallen arbejdet på et nyt
projekt, hvor hovedpunkterne fra det tidligere projekt om synlighed, tilgængelighed og moderne multibaner blev videreført, men til en væsentligt
mere overkommelig pris. Der er dialog med kommunen om de nødvendige
tilladelser, så nu er vi spændte på at se om der måske kunne blive udsigt til
nogle bedre faciliteter engang i en ikke alt for fjern fremtid.
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Sæsonen 2019/2020 startede i Espe Hallen den 1. oktober. Indendørssæsonen er typisk sæsonen, hvor vi ser flest af vores børneskytter, så da vi oplevede en nedgang i aktiviteten blandt børneskytterne, blev det en stille og
rolig sæson. Generelt vil vi meget gerne have flere børneskytter. Vi kan nok
ikke ændre så meget på, at vi oplever en nedgang i udendørssæsonen – der er
jo meget andet sjovt man kan lave, når vejret er godt og så ligger Espe Hallen bare mere centralt for de fleste end vores baner i Søfælde. Men måske
kan vi gøre noget anderledes for at tiltrække og fastholde flere børn og unge
til vores indendørssæson? Så hermed et lille ”pip” til Jer der har prøvet skydningen og siden valgt en anden interesse – kunne vi have gjort noget anderledes, der ville have haft indflydelse på Jeres (børns) valg? Alle input er velkomne.
I skrivende stund (september) er vores sommersæson på udendørsbanerne
ved at være slut. Banen i Lombjerge er lukket for vores vedkommende (det
er blevet for mørkt) og vi er så småt ved at forberede vores flytning tilbage
til Espe Hallen. Vi kan se tilbage på en sæson, der som for alle andre var
præget af corona. Corona ramte kort inden udendørs sæsonen startede og det
hele gik i stå inden det kom i gang. Heldigvis fik de udendørs skydebaner
lov til at starte op sammen med øvrige udendørs aktiviteter i slutningen af
april. Vi startede op med en del restriktioner på vores aktiviteter. Efterhånden som myndighederne lempede på restriktionerne steg aktiviteten stille og
roligt på banerne. Da der blev åbnet op for den indendørs sport, kunne vi
igen samles i vores klublokaler og der blev igen plads til de nørdede samtaler om våben og skydeteknik (og alt muligt andet).
Det blev måske lidt langt, men vi har ikke skrevet tidligere og vi har jo så
meget vi gerne vil fortælle og dele med Jer :-)
Pva Krarup/Espe Skytteforening
Mikkel
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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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Nyt fra Espe hallen

Så fik vi startet indendørssæsonen op igen, og alt fungerer næsten normalt.
Covid-19 situationen påvirker endnu en række praktiske forhold, der skal
medvirke til, at smittefaren minimeres. Blandt andet klæder de fleste om
hjemmefra for at undgå nærkontakt i omklædningsrummene.
Fra hallens side har vi maksimal opmærksomhed på rengøring og desinficering i selve hallen, motionscentret, caféen og tilstødende lokaler og toiletter.
Det endelige ansvar for at minimere smitterisikoen ligger dog stadig hos den
enkelte idrætsudøver og besøgende. Her er det naturligvis de almindelige
myndighedsanbefalinger, man skal huske på og følge.
Udendørsaktiviteterne kører også for fuld skrue. Det har selvfølgelig ikke så
meget med selve hallen at gøre, men der bliver lagt beslag på mange omklædningsrum, og caféen skal også holdes åben, når efterspørgslen kræver
det.
Indtil jul har vi valgt at holde caféen åben tirsdag, onsdag og torsdag aften.
Desuden holder vi også åben, hvis der er større udendørs arrangementer i
weekenderne. I bestyrelsen måler og regner vi på omsætningen i forhold til
omkostninger, for vi har desværre ikke råd til at holde åben, medmindre vores omkostninger bliver dækket.
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Apropos Covid-19, så lykkedes det for Espe Hallen at komme i mediernes
søgelys en weekend i august. Det var helt klart en opmærksomhed, vi gerne
havde været foruden. En af vores løsarbejdere i køkkenet blev testet positiv
for Covid-19, og vi måtte derfor melde bredt ud om vores situation, så potentielt smittede eller sårbare personer kunne være opmærksomme på eventuelle symptomer. Det gav mildt sagt en del postyr, og vi måtte holde køkkenet lukket en lille uges tid, indtil vi havde fået helt styr på situationen.
Heldigvis var der ikke andre, som var blevet smittet, og den uheldige køkkenmedhjælper er blevet frisk igen.

Hallens hjemmeside er blevet fornyet, så den forhåbentlig er blevet mere
informativ. Den er samtidig koblet sammen med Facebook og vores
bookingsystem til motionscentret. Den sidste funktion har vi haft lidt udfordringer med at få til at virke efter hensigten, men problemerne skulle være
løst nu.
Som sædvanligt har vi STORE HOPPEDAG i forbindelse med efterårsferien i uge 42. Fun Fyn har lovet at fylde hallen med deres bedste og sjoveste
udstyr, så der bliver en god anledning for børn i alle aldre til at få brændt en
masse energi af.
På bestyrelsens vegne
Jakob Kristensen
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Trænger du til motion – styrketræning og konditræning, er Espe
Hallens Motionscenter måske
noget for dig?
Motionscentret er åbent alle dage
fra 05.30 til 21.00.
Kontakt tlf. 6266 1510 for
indmeldelse og eventuelt en gratis prøvetime.

HUNDSTRUP KRO / HENRIKS DINÉR
Telefon 62 62 30 34
www.henriksdinerogsmørrebrød.dk
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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: 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
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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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FODBOLDGOLF
Snarupvejen 15
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www.espegrønt.dk
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