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DEADLINE 
 

for  materiale til næste nummer  
den 22. marts 2021 

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. 

ESPE POSTEN BYDER  
 
 
 
 
TIL: 
Helle og Lars Hølmkjær samt deres søn Silas. 
Som 1 oktober er flyttet ind på Birkevænget 10. 

 
Vi ønsker alle læsere et rigtig godt nytår.  
Corona virus har lagt en dæmper på alle aktiviteter Men måske er der lys for 
enden af tunnelen  
Vaccine er fundet og måske kan corona 19 blive en almindelig men ubehage-
lig oplevelse som ikke kræver dødsofre 
 

GODT NYTÅR ! 
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Nyheder fra Espe Skole og Børnehave 
 

 
 
Hermed de seneste nyheder 
 
Nye fastansatte personaler 

 
Pr. 1.november kunne vi byde velkommen til  
Simon Vestergaard Kristiansen.  
Simon er ny pædagog i vores børnehave  

 
 
 

 
 
 
Den røde løber var rullet ud, og 0.klasse stod 
klar med flag til velkomst, da vores nye bør-
nehaveklasseleder, Anette Garbers, startede 
1.december  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsættes næste side 
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Fortsættes næste side 

 

 
 
Halloween i både børnehaven og 
SFO’en   
I børnehaven lavede børnene spise-
lige melorme, som blev fortæret 
med stor glæde. Her ses børnene i 
mange forskellige udklædninger.  
 
Torsdag d. 29. blev der også af-
holdt Halloween i SFO’en. 
3.klasserne havde traditionen tro 
lavet en gyselig bane, som de andre 
børn skulle rundt på.  
 
 
 

Grundet Corona blev det hele afholdt udenfor.  
Dagen blev afsluttet med grumt slik til alle SFO-børn.  
3.klasse afsluttede dagen med fællesspisning og hygge.  
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Fortsættes næste side 

 

 
Julemåneden  
 
Vi arbejder på bedste vis på at lave en så normal hverdag som muligt for vo-
res børn i børnehave, SFO og skole, så vi har selvfølgelig fastholdt juleklip-
pedag, kagebagning, fremstilling af julegaver i børnehave og SFO, pyntning 
af juletræ i kirken, Lucia og meget mere. Her lidt billeder 
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Lucia-optog 
 
Fredag morgen d. 11.december gik 5.a Lucia-optog uden for vores skole og 
børnehave. Det var meget smukt.  
 
Mandag d. 14.december gik eleverne igen Lucia; denne gang gik de rundt om 
Bakkegården.  
Tusind tak til 5.a for deres flotte optræden.  

 
 
Husk at I altid kan se mere om Espe Skole & Børnehave på vores Facebook 
side https://www.facebook.com/espeskole 
 
I ønskes alle et godt og lykkebringende nytår.  
 
Mange venlige hilsner 
Vibeke K. T. Munck 
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Fortsættes næste side 

Nyt fra Krarup Espe Håndbold 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt fra Krarup Espe Håndbold 
 
Så nåede vi halvvejs i sæson 2020/2021, og indtil videre har det været en 
noget anderledes og mærkelig sæson. 
 

En første halvdel, som har budt på lidt af hvert og som har givet os, et par 
ekstra grå hår.  
Vores ekstra spiller covid-19 lukkede desværre, ret hurtigt ned for turnerin-
gen, for både dame- og herresenior. Begge hold nåede kun, at spille 1 kamp.  
Damerne spillede uafgjort mod SH Svendborg, men herrerne derimod måtte 
sande et nederlag til He-Ry 67.  
Trods forsamlingsforbuddet, har begge hold været til træning i hallen. Det 
har dog været med visse udfordringer, da man kun må være 10, på hver sin 
side af nettet. Et stort juleønske, er dog at vi fra 1/3-21, igen må træne alle 
mand og at turneringen begynder igen.  
U15 pigerne startede sæsonen ud med, at de ikke var nok til et hold. Vi tog 
changen og tilmeldte dem turneringen og wupti, havde vi et nyt hold med 
udskiftere. De har kæmpe sig flot igennem turneringen og ender med en rig-
tig flot placering midt i gruppen.   
U17 drengende endte med at komme til at spille i 2. division. Trods nederlag, 
kæmper de rigtig flot – Vi håber dog, at den sidste kamp ender med uafgjort 
eller en lille sejr mod naboklubben.   
 

Covid-19 har også betydet, at bestyrelsen har haft 1 mand i hallen til alle vo-
res hjemmekampe. Målstolper, udskifterbænkene samt dommerbordet skulle 
aftørres inden det næste hold måtte komme ind i hallen og begynde deres 
opvarmning på banen. Ligeledes har der skulle holdes styr på, hvor mange 
tilskuere, vi havde inde. 
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Generalforsamling 
Det er altså nu, du har muligheden for at blive en del af en engageret, sjov 
og kreativ bestyrelse med ambitioner. Så hvis du har lyst til at være med til 
at have indflydelse på klubben, så kom og stil op 

 

Indkaldelse til generalforsamling i Krarup Espe Håndbold 
Torsdag d. 11/2 2020 kl. 19.00 

i Espe Hallen  
Dagsorden iflg. vedtægterne. 

 

 

Med ønsket om en glædelig jul samt godt nytår, hvor vi forhåbentlig be-
gynder at kunne se lyset for enden af tunnelen. 
 

På bestyrelsens vegne 
Charlotte Madsen 
Formand – Krarup Espe Håndbold  

Trille Trolde-Håndbold 
Hver Tirsdag kl. 16.30 – 17.00 byder vi atter velkommen til de 2-4-årige 
børn og deres forældre til Trille Trolle-håndbold.  
Trille Trolle-håndbold er sjove øvelser og lege med bolden i fokus. Det er 
fantastisk samvær mellem forælder og barn, og så er det en god mulighed for 
at vise sit barn, hvad det vil sige ”at gå til noget”. Så kom endelig og prøv! 
 

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 el-
ler konto 5772-4386605306 samt husker at påføre navn og mailadresse. 
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Book online på 
www.hairbyvedel.dk 

SKORINGEN  
Ringe, Faaborg og Assens 

Tlf. 62 26 42 40  
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Ønsker alle et godt og Corona-frit Nytår!    
             
Niels Nørregaard, Ryslinge finder på og formgiver/designer selv sine egne 
personlige julegaver. Vis rettidigt omhu og tilmeld dig et af vores hold. 
Så vil du selv kunne fremstille dine personlige gaver i 2021. 
 

Aktiviteter i foråret 2021 
 
10 tirsdage 09.00 – 14.00 - Start: 5.januar. Kr 400.- 
10 onsdage 09.00 – 12.00 -Start: 6. januar. Kr 240.- 
10 onsdage 13.00 – 16.00 -Start: 6. januar. Kr 240.- 
10 torsdage 09.00 – 14.00 -Start: 7. januar. Kr 400.- 

 
(Vi indretter alle vores aktiviteter efter gældene Coronarestriktioner) 

 
Weekendkursus 

Reserver datoerne  30. og 31. januar 2021 
 

Trædrejning 
for begyndere og øvede med instruktør 

Rasmus Petersen – Woodturning.dk 
13 lektioner/ialt kr 400.- 

Se nærmere på vores 
hjemmeside: www.espe.husflid.dk  

http://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 Fodbold 
 
 
 
 
Endnu et år er gået, og endnu en halvsæson er færdig spillet. Det var en sæ-
son i coronaens tegn. Heldigvis nåede vi dog i år, at spille alle kampene i 
både ungdom og seniorerne, med undtagelse af den sidste kamp i fynsserien, 
som dog blot er flyttet til foråret.  
 
Coronaen har gjort det svært for os i år, i forhold til at se hvor vi ville lande 
henne rent økonomisk. Og det har gjort at vi i dette år, har haft spændt liv-

remmen helt ind, hvad angik indkøb og brug af ”unødvendige” midler. Hel-
digvis kan vi takke vores medlemmer for, at de fleste har betalt deres kontin-
gent, selvom de ikke fik lov til at spille meget i foråret.  

Og så skal vi også sige stort tak til alle vores sponsorer, som også har valgt 
at støtte op om vores klub, i disse krisetider. Det, samt et tilskud fra corona 
puljerne, har gjort at vores økonomi, kommer til at se ok ud igen i år.  

Vi har desværre ikke haft mulighed for at tilbyde indendørs fodbold i år, og 
det er jo lidt trist, da det er en fin måde at holde sig lidt i gang på rent fod-
boldmæssigt, hen over vinterpausen. Grunden til at vi har valgt ikke at tilby-

de dette, er igen pga. coronavirussen. Da vi i sommers skulle afgive ønsker 
til brug af haltimer, havde vi ingen ide om hvordan økonomien så ud her til 
nytår. Og da indendørs er noget vi tilbyder til vores medlemmer uden kon-

tingent, så blev det der vi kom til at spare. Vi har dog i samarbejde med Espe 
hallen, valgt at vi stadigvæk gerne vil afholde dbu indendørs stævner, som 
derfor vil give lidt udlejning til hallen.  

Vi håber på at tiderne snart vender, så vi igen kan gennemfører en sæson 

uden restriktioner.  

Vi vil fra bestyrelsens side, gerne sige tak til alle medlemmer, sponsorer og 
andre samarbejdspartnere for 2020, og vi glæder os til 2021. Vi afholder ge-

neralforsamling lørdag den 27. februar 2021 kl. 13.00 i Espe hallen. 

 
 
 
 

Fortsættes næste side 
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GENERALFORSAMLING 
 
 

Lørdag den 27.02.2021 kl. 13.00 i Espe hallen 
 

Valg af stemmetællere 
Valg af dirigent 
Formandens beretning 
Regnskabsaflæggelse 
Behandling af indkomne forslag 

Drop af den ene revisor - §4 stk. 4 
Udvidelse af bestyrelsen, så den hedder 6-10 mand - §6 stk. 1 

Valg af bestyrelsesmedlemmer, vælges for 2 år ad gangen. Og valg af 2 
suppleanter som vælges for 1 år ad gangen 

På valg til bestyrelsen er: 
Jeppe Pedersen ønsker ikke genvalg 
Jan Pedersen ønsker genvalg 
Hanne Aagren ønsker genvalg 

På valg som suppleanter er: 
Lars Hølmkjær 
Anders Lübbert 

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, vælges for 1 år ad gangen 
På valg som revisor er: 

Dorte Østergaard 
Anette CH Hansen 

På valg som revisor suppleant er: 
Lizette Aksglæde 

Eventuelt 
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MIDTFYNS KROCKETKLUB 
 
 
Som for alle andre har året2020 været et underligt år 
Med mange restriktioner på grund af corona. 
Vi har ikke altid rigtig vidst hvordan man skulle forholde sig 
men har lyttet til medierne og DGI hvad de har bebudet os til. 
Heldigvis har medlemmerne taget det med godt humør. 
Vi håber at 2021 vil være året som vil bringe lidt normale forhold. 
 
Vi spiller: 
Mandag  
I Ringe v. gymnasiet kl.1800 
Torsdag 
I Espe v .hallen kl   .1300  
 

 
Vi ønsker alle et rigtig godt nytår 
   
Mvh. Udvalget 

Tulle.   
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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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Nyt fra menighedsrådet 
 
Vi er et hold i menighedsrådet, vi er lige startet på en ny fireårig periode. 
 
Ved valg i september blev vi sat sammen 11 personer 4 fra Hillerslev, 3 fra 
Vantinge og 4 fra Espe og sognepræsten Simon er ”født” medlem. 
 
Hillerslev: Anette Frømsdorf, Inger Bæk, Ellis Andresen og Ejner Kløver-
pris 
 
Vantinge: Benna Andersen, Chris (Hanne) Christoffersen og Torben Nielsen 
 
Espe: Merete Bruun Nielsen, Heidi Michlenborg, Herdis Holme og Hans 
Christian Lunderskov 
 
Vi har sat os sammen på følgende måde: Herdis Holme formand; Hans Chri-
stian Lunderskov næstformand; Torben Nielsen kasserer, Merete Bruun Ni-
elsen kontaktperson. Kirkeværge for Hillerslev er Inger Bæk og kirkeværge 
for Espe og Vantinge er Torben Nielsen. 
 
Derudover er alle involveret i forskellige udvalg: Kirke og bygningsudvalg, 
Musik og aktivitetsudvalg, Kirkegårdsudvalg og et 2021 forårsudvalg. 
Vi holder menighedsrådsmøder i snit en gang om måneden. Vi har også luk-
ket mødeaktiviteten ned under corona, men vi forventer at vi med tilladelse 
kan holde møde 24. februar uden adgang for offentligheden. 
Der er Offentlig regnskabsmøde for regnskab 2020 i Hillerslev konfirmand-
lokale, Assensvej 185 d. 25. marts kl. 19.00. 
 
D. 21. april og d. 8. juni holder vi også menighedsrådsmøder som er åbne for 
tilhørere. Begge gange har vi valgt at mødet er i Hillerslev, det er vores stør-
ste lokale. Ellers skifter vi mellem alle tre konfirmandlokaler. 
Vores 3 kirker har fået fælles hjemmeside. Den kan ses på Evhsogne.dk. Her 
vil være oplysninger om kirkernes aktiviteter, samt kontaktoplysninger på 
menighedsråd og personale. 
 
NYTÅRSFESTEN I HILLERSLEV D. 7/1-2021 ER AFLYST. 
Vantinge Kirketårn er nu næsten færdigt efter en gennemgribende restaure-
ring. Tag over og nyd synet, det ser nemlig godt ud, selvom der mangler den 
endelige kalkning. Kalkning må vente til foråret på grund af kulde og risiko 
for frost. Kirkeklokken ringer også først til foråret; de murede tavler skal 
have tid til at sætte sig. Vi venter på forår og fejring af kirketårnet. 
GODT NYTÅR! 
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Dato Espe Vantinge Hillerslev Gestelev/
Herringe 

1/1 Nytårsdag Ingen Ingen Ingen   

3/1 
Helligtrekon-
gers søndag 

10.30 9.00     

10/1 
1.s.e Helligtre-
konger 

  9.00 10.30 Gestelev kl.16 
SLJ 

17/1 
2.s.e. Helligtre-
konger 

9.00 
ELJ 

      

24/1 
Sidste s. e. Hel-
ligtrekonger 

  9.00 10.30 
  

  

31/1 
Søndag septua-
gesima 

19.00 Kyndelmis-
se 
Med sang 

10.30     

2/2 
Kyndelmisse-
koncert 

    19.30   

7/2 
Søndag seksa-
gesima 

    10.30 Valen-
tinsgudstjeneste 

Herringe kl.9. 
SLJ 

14/2 
Fastelavnssøn-
dag 

14.00 Familie-
gudstjeneste 

10.30   
  

  

17/2 
  

19.30 

Hverdagsgudstje-
neste 

     

21/2 
1.s.i fasten 

  10.30 14.00 

Konfirmander-
nes gudstjeneste 
(Hillerslevholde
t) 

  

25/2 
Sangaften 

19.30 
Sangaften 

      

28/2 
2.s.i fasten 

14.00 

Konfirmandernes 
gudstjeneste 
(Espeholdet) 

    Gestelev 
10.30 
Kirkekaffe 
SLJ 

7/3 
3.s.i fasten 

    10.30 
  
  

  

Gudstjenesteplan for EVH, foråret 2021 
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11/3 
Gin & tonic 
torsdag 

19.30       

14/3 
Midfaste 

10.30 

Vårgudstjeneste 

9.00     

21/3 
Mariæ bebudel-
sesdag 
  

    9.00 

ELJ 

  

28/3 
Palmesøndag 

16.00 De 9 
påskelæsninger 
Fællesgudstje-
neste med Rin-
ge og Gestelev/
Herringe 
  

10.30 
  

  Herringe kl. 
19 
SLJ 

1/4 
Skærtorsdag 

  17.00 
Fællesspisning 
  

    

2/4 
Langfredag 

10.30 
Højmesse 

  17.00 
Jesu lidelseshi-
storie 

  

3/4 
Påskelørdag 

  22.00 
Midnatsguds-
tjeneste 

    

4/4 
Påskedag 

9.00   10.30   

5/4 
2.påskedag 

19.00 
Alternativ guds-
tjeneste med 
Eva Lykke Jen-
sen 

      

11/4 
1.s.e.påske 

  9.00 10.30   

Gudstjenesteplan for EVH, foråret 2021 

SLJ: Simon Langeskov Jylov; ELJ: Eva Lykke Jensen.  

Hvor intet anført er det den faste sognepræst.  
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Kommende aktiviteter i Espe, Vantinge og Hillerslev kirker 

Kyndelmisse: I år er vi nødt til at arrangere kyndelmisse lidt anderledes. Da 

vi ikke kan være ret mange i Vantinge kirke, har vi i år valgt at dele højtiden 

op. Derfor vil der være en almindelig gudstjeneste i Vantinge d. 31/1 kl. 

10.30, og om aftenen en særlig kyndelmissegudstjeneste, hvor nogle af piger-

ne fra Ringe kirkes pigekor deltager, hvilket bliver i Espe kirke kl.19.00. På 

selve Kyndelmissedag, d. 2/2 afholdes der Kyndelmissekoncert i Hillerslev 

kirke kl. 19.30, hvor Henriette Holk og Helene Blum vil synge for os.  

Valentinsgudstjeneste: Igen i år holder vi Valentinsgudstjeneste og denne 

gang i Hillerslev kirke d.7/2 kl. 10.30. Der vil være pyntet i kirken og vi vil 

synge nogle af vores mere romantiske sange. Skulle man have mod på at bli-

ve gift den dag, som et let bryllup, så kan man tage kontakt til præsten på 

sijy@km.dk/92432525 og høre nærmere. Vielse den dag kræver at man har 

været i kontakt med præsten i god tid i forvejen.  

Fastelavn: Traditionen tro er der fastelavn i Espe kirke kl. 14 d. 14/2. Vi 

lægger op til en børnevenlig gudstjeneste, men vi er nødt til at tage det forbe-

hold, at der kan komme ændringer og måske endda aflysning, da vi endnu 

ikke kender fremtiden. Vi opfordrer til, at man holder sig orienteret på Face-

book, eller på vores hjemmeside Evhsogne.dk eller på standerne ved kirker-

ne.  

Hverdagsgudstjeneste. Det er hyggeligt og rart at samles en hverdagsaften 

og synge nogle kendte salmer og høre lidt kendte historier. Denne gang sam-

les vi i Espe kirke d. 17/2 kl. 19.30.  

 

mailto:sijy@km.dk/92432525
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Konfirmandernes gudstjenester: Sidste år holdt konfirmanderne nogle 

skønne gudstjenester og igen i år vil vi gentage succesen. Konfirmanderne 

vil i tiden op til gudstjenesterne arbejde med gudstjenesten som genre og selv 

tilrettelægge deres egen gudstjeneste. Se gudstjenesteplan for tid og sted. 

Sangaften: Den 25/2 indbyder vi til sangaften i Espe kirke kl. 19.30.  Hvil-

ket tema vi skal synge ud fra vides endnu ikke, men der vil være rig mulig-

hed for også at ønske sange fra højskolesangbogen og salmebogen.  

Vårgudstjeneste: søndag d. 14/3 kl. 10.30 prøver vi noget ”nyt” – eller det 

vil sige, at det ikke er helt nyt, for præsten Hans Agerbæk, der var præst i 

Espe og Vantinge fra 1832 til 1841 og i Hillerslev fra 1841 til 1869, afholdt i 

sin tid som præst noget han kaldte vårgudstjeneste. Vi genopliver tiltaget, og 

afholder vårgudstjeneste, som er en forårspendant til høstgudstjeneste. 

(Tiltaget skulle have haft premiere i 2020, men blev aflyst – vi håber det kan 

gennemføres nu) 

Påsken 2021: Sidste år have vi planlagt en fantastisk påskefejring. Denne 

blev nu udskudt til 2021, hvor vi vil forsøge at gennemføre den helt store 

påskefejring. Der vil være en række arrangementer og en masse forskellige 

gudstjenester med hvert deres tema.  
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Fortsættes  næste side 

Nyt fra præsten 

 

Et nyt år står foran os, og med det også nye muligheder og forhåbentlig bedre 

tider. Der er ingen tvivl om, at 2020 ikke har været det år vi gerne ville, at det 

skulle være. Rigtig mange har måtte lægge deres planer om, rigtig mange har 

haft store udfordringer og rigtig mange mennesker har været berørt på den 

ene eller anden måde. Nu kan vi blot håbe og bede til, at det nye år vi går ind 

i bliver bedre, og at en vaccine snart kommer ud, så vi kan komme tilbage til 

mere almindelige tider.  

Inden vi kasserer 2020 helt som et horribelt år, så er der dog også mange glæ-

delige ting at se tilbage på. For os i kirken har vi set, hvorledes mange brude-

par stadig har holdt ved og fundet vej gennem restriktionerne, så de kunne 

blive viet i kirken – for manges vedkommende uden store fester og uden 

mange gæster, men dog med en hjertevarme og en åbenlys kærlighed.  

Samtidig har vi også haft mange barnedåb, hvor vi godt nok har været få, 

men ikke desto mindre sammen om, at føre det lille barn ind i Guds menig-

hed. Det har været stort at være med til, og alle disse glædelige begivenheder 

har været med til at lyse en mørk tid op.  

I kirken har vi også haft travlt. 2020 bød på mange nye udfordringer og man-

ge nye opgaver. Hvordan er man f.eks kirke i et samfund, som er lukket ned? 

Vi prøvede med mange forskellige løsninger - onlinegudstjenester, håbstræer, 

videohilsner, omdeling af påskeliljer og sommerkirke. Vi prøvede at holde 

gejsten oppe i en tid, hvor vi skulle stå sammen hver for sig.  

Simon Jylov  
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Vi tager nu mange gode erfaringer med videre, og alt hvad vi har lært i perio-

den med corona er noget som vi kan bruge i den tid der kommer. Kirken er 

måske ikke kun bundet til bygningerne og måske er gudstjenesten vigtigere 

end vi lige går og tror. Jeg kan i hvert fald både se og mærke en øget tilslut-

ning til gudstjenesterne, og tror det handler om et øget behov for samvær – så 

hvorfor ikke gå i kirke, og møde folk der?  

Nu går vi ind i 2021, og vi er klar på at være kirke for jer. Menighedsråd og 

ansatte vil løbende arbejde for at gudstjenesten er der, hvor folk også er, og at 

gudstjenesten kan tale til det moderne menneske. Igennem salmer, musik og 

Bibelens ord vi vil i hver fald forsøge at give en grad af mening i en verden 

med megen meningsløshed.  

Godt nytår – må det nye år blive en velsignelse for jer alle.  

Simon Jylov 

BABYSALMESANG 

 
Igen i dette forår udbyder vi i kirkerne babysalmesang. Alle med babyer og 

mindre børn er velkomne til sang i Espe kirke. Her vil kirkesanger  

Henriette Holk sørge for en sansefuld og hyggelig stund for forældre og 
børn.  

Tilmelding foregår til sognepræst Simon Jylov på sijy@km.dk/92432525. 

Forårsholdet begynder tirsdag d. 23/2 og 6 tirsdage frem. Det er kl. 10. 

Der tages nødvendige forhold ift corona, så det er sikkert at deltage.  

mailto:sijy@km.dk/92432525


28 



29 

NYT LOGO 

Det er med glæde at vi kan præsentere vores nye logo.  

Menighedsrådet her netop godkendt nyt logo for vores 3 sogne. Vi er én 

enhed, men består af 3 unikke sogne, og vi ville derfor lave noget, som er 

specielt for os, og som binder os sammen rent kommunikativt.  

Historien bag logoet er, at lampen i midten blev lavet til Hans Agerbek, der 

var præst i Espe og Vantinge fra 1831-1844 og præst i Hillerslev fra 1844 - 

1869. Lampen blev dog først lavet efter hans død, men den pryder i dag de 

to monumenter der findes over ham - et i Espe og et i Øster Hæsinge.  

Historien forlyder, at lampen efterfølgende blev taget i brug som stempel-

mærke for præsterne i Espe-Vantinge, og under Anne-Mette Brandt (1975 -

2007) blev lampen tegnet yderligere op. I dag fungerer den stadig som em-

bedstempel for sognepræsten i Espe-Vantinge og Hillerslev, men nu funge-

rer den også som symbol for de 3 sognes sammenhæng.  

Lampen henviser til lignelse om de 10 brudepiger, som Hans Agerbek skrev 

en salme om. Den findes i dag i salmebogen og har nr. 275.  
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Espe Sogns Jagtforening 
 
Bestyrelsen i Espe sogns jagtforening: 
 

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 2021 
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 KE BADMINTON 

 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen: det har været et udfordrende efterår hvor COVID-19/corona 
virus i den grad har sat sit præg på indendørssporten, og vi er bange for det 
slet ikke et slut endnu.  
Medlemmerne skal dog have tak for at tage imod de besværligheder de 
mange restriktioner der er lagt ned over os på en pæn måde.  
Motionisterne må sidde over på skift.  
Alle seniorkampe er sat på stand-by.  
Juleafslutningen måtte vi desværre, som klubmesterskabet i foråret, aflyse 
osv. Vi må krydse fingre og se hvad forårssæsonen byder os. 
 
Generalforsamling mandag den 8. marts 2021 kl. 19.00 i Espehallens cafe. 
 

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 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 samhandelspartner butik Ketshop i Odense/RSL.  
 

Krarup-Espe Badminton 
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I Skrivende stund skyder vi 15 meter riffel og pistol i Espe Hallen tirsdag og 
onsdag og 25 meter pistol i Søfælde mandag og torsdag - alle dage kl. 18.30 
til 21. 
 

For tiden er der mest pres på banerne i Espe Hallen om tirsdagen, mens der 
normalt er god plads om onsdagen. 
 

Der er kommet lidt gang i børneskydningen igen, hvilket er dejligt. Det har 
dog også meget hurtigt afsløret en tydelig udfordring - vi mangler juniorrif-
ler. Det er jo træls at sidde og vente mens kammeraten skyder og efterfølgen-
de skyde, mens man skulle have hygget sammen i cafeen. Det må vi prøve at 
få gjort noget ved, men til 11 - 12000,- pr. riffel er det ikke “bare lige”. Pt. 
prioriteres vores finanser på en meget tiltrængt energirenovering af vores 
bygninger i Søfælde. En renovering, der ud over at holde bygningerne sunde, 
gerne skulle ende i et hyggeligere sted at besøge og opholde sig. Energireno-
veringen er godt hjulpet på vej med tilskud fra renoveringspuljer ved Faaborg
-Midtfyn Kommune, så måske vi stadig har lidt penge på kistebunden, når vi 
engang er færdige.  
 

Vi må i disse tider ikke være så mange i vores lokaler i Espe Hallen, men så 
er der heldigvis plads til at rykke ud i cafeen og vente på plads - evt. med en 
kop kaffe eller en vand til de unge. 
 

Frem til slut februar skyder vi klubmesterskab i samtlige klasser på 15 meter. 

Bedste samlet resultat af 5 skydninger vinder - men skytten skal på aftenen 
for en skydning beslutte om resultatet er godt nok til at komme i betragtning. 
Der må kun afleveres 5 serier og de skal afleveres samme aften som de er 

skudt. Så undertegnede, der indtil videre ikke har indleveret noget og pludse-
lig er begyndt at skyde under (eget, måske indbildte) niveau er ved at blive 
presset og kan så kun håbe på at konkurrenterne har det på samme måde. 

Pva. Krarup/Espe Skytteforening. Mikkel 
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Espe Borgerforening  
 

Espe Borgerforening vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle et godt 
nytår. Med de nuværende omstændigheder, bliver det en anderledes måde at 
holde jul på.  
Vi ser tilbage på 2020 som i stort omfang har været anderledes end de for-
gangne år med knapt så mange arrangementer. Vi vil gerne sige tak for jeres 
opbakning.  
Vi ser frem til år 2021 med håbet om, at vi igen kan afholde vores sociale 
arrangementer og med færre restriktioner. 
Vi håber at kunne afholde følgende arrangementer ud fra på det tidspunkt 
gældende COVID-19-restriktioner og anbefalinger: 
 

Generalforsamling d.24/2-2021 kl 19 
Afholdes på Espe Skole. Nærmere information vil blive meldt ud på vores 
Facebookside.  
På valg:  

Sascha Barrett - ønsker ikke genvalg  
Per Thyregod Rasmussen - ønsker genvalg 
John Bach Sørensen - ønsker genvalg  
Christina Ejlerskov - ønsker genvalg  

 

Børne-disko d.5/3-21 
Nærmere information vil blive meldt ud på vores Facebookside.  
 

Spis-sammen d.19/3-21 
Nærmere information vil blive meldt ud på vores Facebookside.  
 

År 2021 bliver også et år, hvor der vil ske ændringer i bestyrelsen - vores 
formand Sascha Barrett har besluttet sig for at takke af som formand efter 6 
års formandskab og træde ud af bestyrelsen  ved kommende generalforsam-
ling. Der skal lyde en stor tak for hendes energi og store engagement i Espe 
Borgerforening gennem de sidste 12 år. 
Dette betyder, at der er ledig plads i bestyrelsen og at der skal vælges en ny 
formand for Espe Borgerforening ved kommende generalforsamling.  
 

Nærmere information om kommende arrangementer vil blive bragt på vores 
facebookside Espe Borgerforening.  
 

Med ønsket om at vi alle passer på os selv og hinanden - glædelig jul og godt 
nytår.  
 

Espe Borgerforening 



35 

NY hjemmeside. 

Det er med stor glæde, at vi kan præsentere vores nye hjemmeside på  

evhsogne.dk.  

Hjemmesiden er indrettet således, at alle nødvendige oplysninger kan findes 

der. Samtidig bestræber vi os på, at skrive noget om sognenes historie og om 

kirkerne, som bliver tilgængeligt der.  

Artikler eller lignede om kirkerne eller sognenes historie kan således sendes 

til præsten på sijy@km.dk, hvor efter de kan offentliggøres online.  

Vi håber at hjemmesiden kan bidrage til, at tilgængeligheden bliver større.  

/Menighedsrådet  

mailto:sijy@km.dk
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Vi går mod lysere tider! 

Dagene bliver længere, og der er en covid-19 vaccine på vej, som forhåbent-

lig snart bliver tilgængelig for os alle, så vi kan få en hverdag igen, hvor der 

er muligheder for aktiviteter og samvær uden begrænsninger. 

Vi glæder os til at lægge lokaler til badmintontræninger, hvor man kan an-

komme uden mundbind. Vi glæder os til at se et halgulv fyldt med gymna-

ster. Vi glæder os til håndboldkampe, hvor der må være tilskuere, og vi glæ-

der os til en fyldt café efter en overstået træning. Bare for at nævne nogle 

eksempler på alt det positive, som kommer til at ske i den nærmeste fremtid. 

  

Det gælder vist om at se fremad og hurtigst muligt lægge 2020 bag sig, for 

det har på kultur- og idrætssiden været et bedrøveligt år. Jeg magter ikke at 

remse op, hvor mange restriktioner og forholdsregler vi har måttet gennem-

føre i hallen for bare at opretholde en minimumsdrift. Jeg vil heller ikke bru-

ge tid på at nævne alt det, vi har måttet aflyse – f.eks. den kommende fød-

selsdagsfest. Til gengæld vil jeg gerne rose ALLE brugere af hallen for at 

vise stor forståelse og velvilje for vores tiltag. Det har trods alt gjort det hele 

meget nemmere. 

Der skal også lyde en tak til Faaborg-Midtfyn Kommune. Både politikere og 

embedsfolk har virkelig vist stor forståelse for de udfordringer, kommunens 

haller har stået med. De har ydet den håndsrækning, som forhindrede en 

økonomisk nedsmeltning. Samtidig har de holdt et meget højt informations-

niveau, der har guidet os igennem de mange nye corona-relaterede regler og 

retningslinjer. 

Endelig skal der også lyde en stor tak til personalet i hallen, og de frivillige 

som hjælper os i dagligdagen. Det er imponerende, at I har kunnet holde hu-

møret oppe på trods af de mange forandringer i hverdagen. 

 

 

Nyt fra Espe hallen 

Fortsættes næste side 
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I forbindelse med at nogle nabokommuner har lukket helt ned for bl.a. mo-

tionscentre, har vi fået en del henvendelser fra beboere i Odense, der ønsker 

at benytte vores motionscenter. Selv om det selvfølgelig ville give nogle 

tiltrængte penge i kassen, har vi valgt konsekvent at afvise disse forespørgs-

ler af hensyn til sikkerheden for vores daglige brugere fra lokalområdet. 

Til gengæld hilser vi hver en gæst hjertelig velkommen, når vi starter fyr-

værkerisalget op den 27. december. Behovet for fest og lys på himlen har 

vel aldrig været større end i år, så vi håber på den sædvanlige store opbak-

ning fra jer alle.  

 

Med ønsket om et godt og aktivt nytår. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Jakob Kristensen 

 
Gymnastik- og Ungdomsforeningen af 1972 
 
 

Vi ønsker hermed alle et godt nytår. 
 
 
 
 
Gymnastiksæsonen er godt i gang. Børne-og ungdomsholdene har kunne træ-
ne næsten som normalt. Voksenholdene har siden oktober trænet med max. 
10 ad gangen.  
Vi håber i bestyrelsen, at det bliver muligt at lempe restriktionerne i det nye 
år, så vi kan afholde den årlige gymnastikopvisning med efterfølgende fæl-
lesspisning. Sæt allerede nu X i kalenderen  

 

lørdag den 27. marts 2021 

 

Hold dig opdateret på www.GU72.dk eller foreningens facebookside. 
 

http://www.GU72.dk
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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. 
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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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Nyt fra Espe Forsamlingshus 
 
Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen bliver flyttet. Som situationen er nu med hensyn til Co-
rona, har vi ikke mulighed for at afholde generalforsamling, den bliver af-
holdt på et senere tidspunkt. 
Når nu generalforsamlingen ikke kan afholdes, har vi heller ikke mulighed 
for at komme rundt og opkræve kontingent, da det fastsættes og godkendes 
på generalforsamlingen. 
Selv om huset ikke bliver udlejet i disse tider og dermed ikke får nogen pen-
ge i kassen, er der stadig meget at vedligeholde ved huset. 
Hvis du har lyst og mulighed for at give et støttebeløb til huset, er det muligt 
at overføre eller mobilepaye. Alle beløb modtages med stor tak for hjælpen. 
Mobilepay: 580692 eller bankoverførsel: 0828 0001516884 
 

Modtagelse af jern og dåser i vores containere 
I vores containere som står ved Ole’s Auto modtager vi jern og øl-/
sodavandsdåser. 
JERN kan leveres både i blå og rød container. 
DÅSER stilles ved sidens af containerne. 
Vi modtager ikke køleskabe og dybfrysere! 
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www.espegrønt.dk 


