
  

Udgivet af aktive borgere i Espe 

 

11. årgang  nr. 1/2018 
Januar - Februar - Marts 

 

Rejsegilde Espe Skole 
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DEADLINE 
 

for  materiale til næste nummer  
den 19. marts 2018 

Redaktørens mail adr.   hholst@123dk.dk 
Se Espekalenderen og bladet i farver på: 
Espe Postens hjemmeside: WWW.Espeposten.dk 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champagne 
serveres bedst 
med en tempe-
ratur på 7-9 °C 

Nytår og nytårsaften 
 
Vi starter med at fejre nytår om dagen d. 31. december og til langt ud på nat-
ten og helt ind i det nye år. 
Nytår bliver fejret på mange måder og forskelligt på tværs af lande, der er 
dog nogle ting som ses stort set over hele kloden. Fyrværkeri, god mad, fest, 
champagne og alkohol er for det meste, mere eller mindre, opskriften på en 
god nytårs fejring. Selvom de fleste ser nytår som en undskyldning for at fe-
ste, så er det noget vi har fejret i flere tusinde år. Nytår er en af de vigtigste 
fester i mange kulturer og der er meget historie forbundet med nytår. 
 
Nytårsdag er den første dag i det nye år, mere specifikt er det d. 1. januar. 
Men det har det ikke altid været. Nytårsdagen ifølge den gamle romerske 
kalender var d. 1. marts, men blev i år 153 f.kr, flyttet til d. 1. januar. I år 
1582 blev den gregorianske kalender indført af pave Gregor 13. hvor nytår lå 
og stadig ligger d. 1. januar. Fra omkring midten af 1700-tallet har alle vest-
europæiske lande stadfæstet denne dag som den borgerlige nytårsdag. 
 
Redaktionen ønsker alle læsere et Godt og Lykkebringende Nytår. 
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Fortsættes side 4 
 

NYT FRA ESPE SKOLE OG BØRNEHAVE 
 
Byggeri 
Onsdag d. 25.oktober holdt vi rejsegilde, hvor alle børn fra børnehave og 
skole var med ude og høre talerne for håndværkere og byggeriet. Efterføl-
gende var der pølser og brød til alle. 
 
Det er glædeligt, at jeg kan fortælle jer, at byggeriet stadig skrider planmæs-
sigt fremad. Nu er vi nået så langt, at der er kommet vinduer til det meste af 
bygningen, og bygningen er lukket, så der kan sættes varme på, og håndvær-
kerne kan arbejde i tørvejr. Vi er godt klar over, at byggeriet giver en masse 
gener for alle, også for fritidsbrugere. Ofte ”skal det være skidt, før det bliver 
godt”. 
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Tinkas juleeventyr 
Som skrevet i tidligere nyhedsbreve var FilmFyn på Espe Skole og optage til 
årets julekalender på TV2 – Tinkas juleeventyr. Mange af vore 6.klasses ele-
ver var statister.  
Nu glæder vi os til den kommende tid, hvor julekalenderen kommer til at kø-
re over skærmen hver aften kl. 20; så er det jo spændende at se, hvordan Espe 
Skoles bygninger og elever kommer til at indgå. 
 
Øget trafiksikkerhed omkring Espe Skole 
Vej- og trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune har sørget for, at vi har fået lys 
på skolens parkeringsplads. 
De har også ændret på parkeringspladsen, således at man nu skal køre ned 
forbi hallen for at komme ind på parkeringspladsen. 
Der er blevet etableret fodhegn, således at de gående kan gå sikkert, adskilt 
fra bilerne. Inden længe forventer vi, at der bliver sat et Toronto-anlæg op, 
således at det bliver endnu mere sikkert at krydse vejen. 
Vi har tidligere efterlyst frivillige voksne til en voksenpatrulje. Det er helt 
fantastisk, at der er kommet så mange frivillige, at vi har en voksenpatrulje 
hver morgen, der sørger for at både børn og voksne kommer sikkert over ve-
jen. Herfra skal der lyde en hjertelig tak til alle, der yder en indsats omkring 
voksenpatruljen.  
 
Bedsteforældredag 
Èn af vore traditioner er vores bedsteforældredag i børnehaven. Der var mødt 
rigtig mange bedsteforældre op til en særdeles hyggelig dag. Der blev bagt 
småkager, lavet juledekorationer, og vi fik pyntet stuerne flot op. Tusind tak 
til alle jer, der havde mulighed for at være med til at gøre denne dag til en 
dejlig oplevelse for alle vores børn i børnehaven. 
Alle forældre og søskende er inviteret til Luciaoptog og nissesang i Børneha-
ven torsdag d. 14.december. 
 
Julerier i skolen 
Fredag d. 1.december havde vi juleklippedag, hvor skolen blev pyntet flot op. 
Her var der også mødt mange forældre og bedsteforældre op – dejligt med 
sådan en opbakning – tak for det.  
På mellemtrinnet har der været arbejdet med forskellige julerier. Eleverne i 
begge 5.klasser har samarbejdet om at lave en hel ”julevæg” – JuleKugleNyt. 
Der var fine historier, julevitser, konkurrencer og meget andet. 

               Fortsættes side 8 
 

Fortsat fra side 3 
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Snarupvejen 15 

Formand Niels Erik Hansen  
ke-skytter@live.dk 
2554 0570 

Krarup/ Espe skytteforening træner   
indendørs på 15m banen. 
Tirsdag og Onsdag kl.18.30 til 21.00 
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Generalforsamling i Espe For-
samlingshus . 
Espe Forsamlingshus og Espe 
Borgerforening afholder gene-
ralforsamling 
fredag den 23. februar 2018 
kl. 18.30 
 
Efter generalforsamlingen bliver 
der serveret flæskesteg og kaffe 
med kringle. 
 
Tilmelding til spisning, senest 
den 16. februar 2018 til:  
Hans Jørgen på tlf. 62661481 / 
52371478 eller Jytte på tlf. 
62661559 / 25569798 
 
Pris for spisning: 75 kr. 
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SKORINGEN 
Algade 21, Ringe 
Mellemgade 1, Faaborg 
Østergade 24, Assens 

Book online på 
www.hairbyvedel.dk 
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Fredag d. 15.december blev der gået Lucia og afholdt fernisering. Hele mel-
lemtrinnet havde malet flotte malerier som et led i ”Kulturel Rygsæk”. 
 
Indskrivning til skoleåret 2018/19 
Indskrivningen til kommende skoleår løber indtil 23.januar 2018. 
Indskrivningen er elektronisk og foregår via kommunens hjemmeside http://
www.fmk.dk/borger 
(Hertil skal man bruge sit NemID) 
Får I brug for hjælp til indskrivningen, er I meget velkomne til at kontakte os 
på skolen tlf. 72 53 39 81. 
I er som altid velkomne til at komme på et uforpligtigende besøg, bare ring til 
skolen og få lavet en aftale.  
 
I skrivende stund vil jeg ønske jer alle en glædelig jul.  

Bladet her kommer ud efter jul, derfor vil jeg også ønske jer alle et godt og 
lykkebringende nytår.  
 
Med venlig hilsen Vibeke K. T. Munck 
Skoleleder Espe Skole & Børnehave 

Fortsat fra side  4 
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Godt Nytår - og velkommen til Espe Husflid i 2018. 

I november var det 75 år siden foreningen blev stiftet, og i den anledning 

holdt vi åbent hus med reception og jubilæumsudstilling i værkstedet på 

Graabjergvej 6, Ryslinge. Foruden vores egne kom der nogle med tidligere 

tilknytning til foreningen og en del som vi ikke har set før. Medvirkende til at 

så mange fejrede dagen med os, er helt klart at man har set vores udstilling på 

julemarkedet i Ryslingehallen dagen i forvejen.  

Vi har fået trykt et jubilæumsskrift og alle er velkommen til at hente et ek-

semplar. 

 

 Vores faste hold: 

 Træarbejde for voksne er nu lavet om til et hold uden instruktør, men med en 

frivillig hjælper fra et af de andre hold. Start: onsdag d.3. januar 13-16. 

 

Efterlønnere og Pensionister, to hold uden instruktør 

Starter onsdag d. 3. januar 9 – 12. 

Starter torsdag d. 4. januar 9 – 14. 

 

Weekenden d.27. og 28. januar har vi kreativ trædrejning med Rasmus Peter-

sen. Kurset er for begyndere og øvede og der vil blive taget udgangspunkt i 

elevernes ønsker. Specielt øvelse i tynde emner www.woodturning.dk    Til-

melding til Bent tlf. 40 37 37 97 

Generalforsamling af holdes Graabjergvej 6, mandag d. 5. februar. Kl. 19.00  

Kontakt mig eller andre fra bestyrelsen, hvis du vil høre nærmere eller har 

lyst til at besøge os. 

Med venlig hilsen.  

Bent Tlf. 40 37 37 97 

 

www.espe.husflid.dk 

 

http://www.woodturning.dk
http://www.espe.husflid.dk
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Findinge er i rivende udvikling.  
 
Med 13 ejendomme har vi fået nye familier i de 3 af dem og derudover 2 
ejerskifter. Her er der ikke noget der hedder ”udkants Danmark” 
Måske er der borgere i og ved Espe Sogn som ikke ved hvor Findinge ligger? 
Espe Kirke ligger ved enden af Skovvej, og i den anden ende af Skovvej lig-
ger Findinge. Det strækker sig fra Granlyvej og henover Assensvejen og ned 
til Sallinge Å og Findinge Å. 
Vi er ikke et selvstændigt sogn men hører til under Espe. De fleste børn fra 
Findinge har gennem tiderne gået på Espe Skole. 
Selve ”Findinge by” (fra Assensvej til åerne) har ca. 13 husstande. Vi er en 
almindelig flok beboere, og vi kommer hinanden ved med faste traditioner 
og selvfølgelig snak over hækken  
Det sidste nye for os i Findinge er den store tilflytning som er sket i 2017, 
som vi gerne vil prale med, da 3 husstande har fået nye beboere og 2 ejer-
skifter. Det er en god procentdel i forhold til 13 huse. 

På Findingevej nr. 7 skriver Tove og Knud: 
Knud og Tove Bæklev vender tilbage til Midtfyn, Knud som ny centerleder I 
Espe Hallen 
Vi har 2 voksne børn og 2 børnebørn på 10 og 1 år. 
Ikke mindst børnebørnene var udslagsgivende, for at vi gerne ville vende 
tilbage til Midtfyn, sammen med den nye udfordring som Knud står overfor. 
Vi har boet i Ringe siden 1983 hvor vi i en lang årrække drev vores egen 
virksomhed. 
Efter salget af vores virksomhed har vi beskæftiget os med lidt af hvert. 
Vi har arbejdet indenfor golfbranchen og campingbranchen så vi har prøvet 
lidt af hvert. 
Knud glæder sig til at starte I sit nye job som centerleder I Espehallen og 
Tove skal I første omgang tage sig tid til at finde ud af hvad hun vil beskæf-
tige sig med, da vi stort set altid har arbejdet sammen. 
Vi glæder os til at vende tilbage til Midtfyn med ny base på Findingevej. 

 

 

Artiklen fortsætter side 11 og 39 
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På Findingevej nr. 3 er Trine og Jesper i gang med at renovere og skriver: 

Vi er nye på Findingevej 3. Vi hedder Trine og Jesper og vi har valgt Findin-
ge, fordi det var her, der var de bygninger, vi stod og manglede. Vi er nemlig 
blevet bidt af en sort ko, og vores hobby er vokset til noget der ligner deltids-
landbrug.  
For at starte med begyndelsen, så bor vi på Gestelevlundevej 31 (og det reg-
ner vi med at blive ved med). Da Kommunen kom og lavede vådområde 
langs Sallinge Å, besluttede vi, at vi hellere måtte få nogle køer til at pleje de 
nye græsarealer. Vi startede med 5 køer og en tyr i 2015. I dag har vi 30 styk-
ker kvæg. 
Vi har valgt kvæg af racen Welsh Black, fordi de har et rigtig godt tempera-
ment. Vi arbejder ud fra en filosofi om, at køerne skal have et så naturligt liv 
som muligt. Det betyder, kalvene går hos deres mor. Om foråret kommer kø-
erne ud på engen. Her går de indtil det bliver november/december, hvor fod-
ringssæsonen starter. Om vinteren fodres de med hø og wrap, der også er la-
vet på engene ned til Sallinge Å. I kan se mere om vores køer på facebook: 
Holmelund – på landet. 

Som nævnt, så har vi på nuværende tidspunkt ikke planer om at flytte ind i 
nr. 3. Vi har fået en meget fin modtagelse her i Findinge. Og selvom vi har 
haft gården i mindre end et år, så mærker vi allerede nu, at her er et fantastisk 
naboskab.  
Så man skal aldrig, sige aldrig. Dog starter vi med at leje stuehuset ud, når vi 
bliver færdige med at renovere. 

Trine og Jesper  
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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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Langgade Britta Ditlevsen, Langgade 4 31189709 

Stadionvej bold@ditlevs.dk  

Elmevænget Gurli Sørensen, Elmevænget 8 
gurlimo@hotmail.com 

62661579 
 

Holmslundsvej Jørgen Bahl, Holmslundsvej 8 45 81 31 98 

 5750bahl@gmail.com  

Askevænget Anna Jørgensen, Askevænget 6 62 66 16 83 

   

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 metteholme@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  

Vejformænd 
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Midtfyns Krocket Klub 
 
 

Gymnastik- og Ungdomsforeningen af 1972 
 

 
 
 
 

 
 
 

Sæt allerede nu X i kalenderen  

lørdag den 24. marts 2018, 

for der afholder GU72 den årlige gymnastikopvisning med efterfølgende 

fællesspisning. 

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

 

Vi ønsker hermed alle en glædelig jul  
samt et godt nytår. 
Mange julehilsner fra  
Bestyrelsen 

Lidt om vores Krocket klub. 
Vi er 35 aktive medlemmer, som spiller mandag og torsdag. 
Vi har som noget nyt, fået tilladelse til at spille på den nye bane ved  
Espe Hallen, det er vi meget taknemlige for, da græsset er mere veltrim-
met. 
Vi ser gerne nye medlemmer og er behjælpelige med køller. 
 
Der er mulighed for at spille turnering i løbet af sommeren. 
Der arangeres udflugt og  bowling tur, hvor man lærer hinanden at kende 
uden for 
Krocket banen . 
 
SPILLETID: MANDAG OG TORSDAG KL:13 00 .VED ESPE HAL-
LEN. 
Kom og vær med. 
HUSK: KAFFEKURVEN 
 MVH.Udvalget   
 

Midtfyns Krocket. 

http://www.GU72.dk
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BILLARD 
Midtfyns Billard og Dart Klub, har til huse i kælderen under 
Guldhøjskolen, indgang fra sportspladsen. 
Der er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 13 til 16 for  billard. 
Dart er torsdag aften. 
Begge del er både for mænd og kvinder. 
Vi vil gerne starte aftenhold op. 
Ring og hør mere om det:  
Erik Leth 2480 3225 
Kurt Madsen 2330 1670 
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En afskedshilsen fra præstegården 

I skrivende stund er det præcis 10 år siden, jeg låste døren til min 2-værelses 
lejlighed på Ringgaden i Århus for sidste gang, smed nøglen i postkassen, og 
satte mig i toget mod Fyn.  
Dagen efter fik jeg et nyt sæt nøgler udleveret – et stort og tungt et af slag-
sen. For da jeg trådte ind i præstegården i Espe stod Herdis klar med et tykt 
nøglebundt til mig - der var ikke bare nøgler til alle de mange døre i det store 
hus, men også til de tre kirker med alle deres medfølgende konfirmandstuer 
og graverhuse.  
Det var ret overvældende – og jeg var ikke sikker på, at jeg nogensinde ville 
kunne holde styr på, hvilken nøgle, der hørte til hvor. Men det kom hen af 
vejen – og de døre, der blev åbnet op, ledte ind til et hav af overraskelser, 
glæder og udfordringer.  
Men mest af alt åbnede det store nøglebundt op til et helt nyt liv sammen 
med jer i Espe, Vantinge og Hillerslev. 

- 
 
Når jeg med et hurtigt blik ser tilbage på de 10 år, der er gået, så synes jeg 
egentlig ikke, at min hverdag i sognene og livet i kirkerne har ændret sig be-
tydeligt fra 2007 til 2017. Der skal skrives prædiken hver uge og undervises 
konfirmander hver tirsdag og torsdag. Og børn skal døbes, brudepar giftes og 
mennesker skal begraves.  
Alle de opgaver har været der fra start til slut – og det har altid forbavset mig, 
hvor stor tillid jeg er blevet mødt med, når jeg er trådt ind af døren hos jer. 
Uden forbehold eller fordomme har I delt jeres liv med mig – glæder, sorger, 
latter og smerte. Hver eneste samtale har været med til at forme mig som 
præst og som menneske – og det er i alle samtalerne med jer, at jeg har fun-
det meningen med mit arbejde. 
 
Men når jeg kigger årene lidt nøjere igennem, så kan jeg se, at der alligevel 
er sket en hel del på 10 år. I hele landet kan man i kirkerne berette om, at 
skoler og børnehaver bliver mere og mere interesserede i at besøge kirken – 
og så heldige har vi også været her hos os: Dagplejebørn, børnehaverollinger, 
skoleunger og efterskoleteenagere sidder alle sammen på kirkebænken 
mindst én gang om året – og for hvert år der går, kommer der flere institutio-
ner til, som gerne vil være med.  
Fyraftensgudstjenester, Tusmørkegudstjenester, salmemaraton og sangaftner 
er også kommet til – og det har altsammen åbnet kirkedøren op for menne-
sker, der ikke tidligere fandt vej ind i Guds hus. 
 

Fortsættes næste side 
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Og så er alle børnegudstjenesterne kommet til. Det er nok dem, jeg er mest 
stolt af – for med ganske få virkemidler har kirkens personale og jeg tryllet 
vand om til vin, slæbt Noas ark med ind i kirken, gået på vandet og fået tor-
nebuske til at tale. Og I har taget imod det hele med åbne arme og brede smil 
– I har taget jeres børn med ind til os og givet os lov til at vise dem, hvem 
Gud er.  
 
Så kirken ligner sig selv – den ser ud i dag, som den gjorde for 10 år siden og 
for 100 år siden. Men når vi kigger godt efter, opdager vi, at kirken ikke er så 
massiv, gammeldags og urokkelig, som den ser ud. For der er liv inde bag de 
tykke mure. Og der bliver flere og flere anledninger til at gå derind og blive 
en del af det.    

- 
 
Om en måned afleverer jeg nøglebundet tilbage til menighedsrådet. Nogle af 
dem er blevet slidt ned og skiftet ud. Nye er kommet til. Og nogle har jeg 
aldrig fundet ud af, hvor hørte til.  
Der går forhåbentlig ikke så længe inden en ny præst får dem i hånden – 
nøglerne. Og jeg håber, I vil tage godt imod vedkommende: at I vil åbne dø-
rene ind til lokalsamfundet; til skoler, børnehaver, foreningerne og jeres 
hjem, når I har brug for en præst.  
Og gå med, når jeres kommende præst åbner kirkedøren op for jer; deltag i 
gudstjenesterne og hør de nye ord, der vil lyde fra prædikestolen. Bak op om 
kirkelivet, og tilbyd jeres hjælp, når idéer og initiativer dukker op – for der er 
uendeligt mange døre, man kan vælge i mellem, når man gerne vil invitere 
folk ind i kirken, men præsten kan ikke holde dem alle sammen åbne helt 
alene. 

- 
 
Tak for 10 år med sjove konfirmander, søde dåbsbørn, glade brudepar og 
tillidsfulde mennesker, der har delt deres sorg og tab med mig.  
Tak fordi I åbnede dørene op for mig – i kirkerne og i jeres liv.  
 
Sigrid Hougaard 
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Sognepræst:  Snarupvejen 6, Espe 
   Tlf.: 62 66 13 43,   
    
 
Graver Espe + Vantinge: Helge Amossen 
   Tlf.: 61 62 77 53  
   E-mail: espe-vantinge-kirke@hotmail.com 
 
Graver Hillerslev: Laila Hansen 
   Tlf.: 24 49 57 32  
   E-mail: hillerslev-kirke-fyn@hotmail.com 
 
Organist:  Vibeke Lücking Pedersen 
 
Menighedsrådsformand: Herdis Holme, Holmevej 11, Espe 
   Tlf.: 62 66 15 94 E-mail: herdisholme@yahoo.dk 
 
Næstformand:               H. Chr. Lunderskov, Askevænget 4, Espe 
   Tlf.: 62 66 15 80 – 29 60 54 85  
   E-mail: hclunderskov@hotmail.com 
 
Kasserer og Kirkeværge Torben Nielsen, Dalsmøllevej 9, Vantinge 
(Espe + Vantinge): Tlf.: 20 46 12 51 E-mail: tvsn-dals@privat.dk 
 
Kirkeværge Hillerslev: Inger Marie Bæk, Fuglebakken 2A, Hillerslev 
   Tlf.: 62 64 14 70  
   E-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. 

Rettet 12 - 09 - 2017 

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
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ESPE- HILLERSLEV- VANTINGE Sognes Menighedsråd 
 

KYNDELMISSEKONCERT  i  VANTINGE kirke med Ringe kirkes  
Pigekor under ledelse af Kirsten Retoft 
SØNDAG D. 28.  JANUAR 2018 KL. 14 
Det er 20. gang vi holder kyndelmissekoncert med Ringe kirkes Pigekor. 
Efter koncerten er der kaffe i forsamlingshuset, koret synger et par numre 
mere og vi slutter med fællessang. 
Kirkebil ved ALEX’s taxi 62 66 12 02 dagen før. 
 
SALMER FRA EN BEAT-TID- KONCERT i ESPE  kirke 
MANDAG D. 12 MARTS KL. 19.30 
MEDVIRKENDE : Tina Kruse Andersen- er oplæser 
Simon Mott Madsen- er sangsolist 
Bjørn Krog Thesbjerg- spiller klaver 
Tore Bjørn Larsen- spiller kirkeorgel. 
Konceptet Beatsalmer består i at sammensætte stærke bibeltekster med ud-
valgte sange fra beat-perioden ( fra 1960-og 1970’erne). 
Herved forsøger vi at give en ny indfaldsvinkel til forståelse af såvel bibel-
tekster som Beatsange. 
Fremførelsen af Beatsalmer foregår i kirkerummet, hvor bibelteksterne læses 

op af en skuespiller og Beatsangene spilles i helt nye arrangementer i en unik 

konstellation bestående af sammenspil mellem kirkeorgel, klaver og sang. 

Musikken klinger altså samtidig fra begge ender af kirken, som den aldrig er 

hørt før! 

 SOGNEUDFLUGT TORS-
DAG D. 17. MAJ 2018.                   
TUREN GÅR TIL FANØ. 
Se tidspunkt og program i næ-

ste nr. af lokalbladene, samt 

opslag i og ved kirkerne. 

Billede af 

de 4 som 

fortolker 

udvalgte 

sange fra 

Beat-

perioden 
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Torsdag 1. marts 
kl. 19.00 i Ringe Sognegård 
”Åndsfrihed” 
v. Helle Frimann Hansen 
 

 
 
 
 

Helle Frimann Hansen er feltpræst og var i efteråret 2016 på studieophold 
ved Near East School of Theology i Beirut. 

 
Åndsfrihed er rummelighed, højt til loftet, og at der er plads til at leve og være 
den, man er, så virkeligheden kan komme til orde. Noget med den levende 
samtale. Den levende vekselvirkning mellem mennesker og som også er helt 
nødvendig for at udvide sig som menneske –  dels for at forstå sig selv og an-
dre og dels for at kunne korrigere eller justere sig selv. 
Under mit studieophold i Mellemøsten oplevede jeg hvordan åndsfriheden kan 
have trange kår og måske endda være helt fraværende et sted, hvor hævn og 
æresbegreber florerer.  
Desværre begynder åndsfriheden i Danmark også at have sværere vilkår, når 
man bliver kaldt grimme ting, blot fordi man har politiske synspunkter ens 
politiske modstandere ikke bryder sig om, eller når alle ikke længere kan fær-
des frit på Nørrebro (homoseksuelle, jøder, Pia Kjærsgård, Pernille Vermund, 
Naser Khader m.fl)  eller når nogle danskere må have politibeskyttelse døgnet 
rundt eller museer, aviser eller DR ikke længere tør vise Vestergaards  Mu-
hammedtegning . Danmark er ikke helt så frit længere. Det skal vi alt sammen 
tale om med afsæt i min rejse til Libanon, fordi det har med hinanden at gøre.   

MIDTFYNS   FOREDRAGSFORENING 
 

VINTER 2018 
 

TEMA:Frihed i tro og tanke  
 
Er et samarbejde mellem Hillerslev, Espe, Vantinge og Ringe sogne. 
 
Ønsket er at tilbyde en kort og spændende foredragsrække, centreret omkring 
et aktuelt kirkeligt eller folkeligt tema. 
 
Foredragene går på skift mellem sognene. 
 
Foredragene er gratis.  Men man er velkommen til at lægge 10 kr. for kaffen 
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Onsdag 11. april kl. 19.00 i Hillerslev Kirke 
 
 
 
 
 
 
 

”Om kirkekamp og frihedstrang” 
Vilhelm Birkedal, Torkild Skat Rørdam og Nazarethkirken i Ryslinge 
v. Mikkel Crone Nielsen 
 
Mikkel Crone Nielsen er frimenighedspræst i Ryslinge og udgav i 2015 bo-
gen:  
”Om kirkekamp i en nybrudstid  
I 1860'erne og igen i 1920’erne var Ryslinge på Midtfyn scene for kirkekam-
pe, der gav genlyd landet over. Den første Ryslinge-strid havde præsten og 
politikeren Vilhelm Birkedal i centrum og udmøntede sig i dannelsen af Dan-
marks første frie grundtvigske menighed. Den anden Ryslinge-strid, som hav-
de valgmenighedspræsten Torkild Skat Rørdam i hovedrollen, førte til en 
splittelse af menigheden og til en heftig debat om, hvor meget eller lidt en 
præst skal tro på. Begge kirkekampe i Ryslinge rørte ved nogle principielle 
spørgsmål om frihed og kom dermed til at sætte vigtige aftryk på det kirkeli-
ge landskab helt op til vores tid. 
Dette år har Midtfyns Foredragsforening valgt at fokusere på frihed. 
 
Frihed til og frihed fra.  
Det er der kommet to spændende foredrag ud af, der begge kredser om tan-
kens frihed, hvad enten det drejer sig om tale eller tro. 
 
Vores globale og multikulturelle samtid stiller store krav om rummelighed og 
tolerance hvad angår andre kulturer og religioner, men også vores egen fortid 
– helt lokalt – bød på spændinger i synet på tro og frihed. 
 
ALLE ER VELKOMNE 
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I november 2016 var der valg til menighedsrådet for Espe, Vantinge og Hil-
lerslev. Vi er 11 valgte medlemmer, sognepræst Sigrid og graver Helge, der 
mødes en gang om måneden for at beslutte og orientere hinanden om de op-
gaver, vi har gang i og hvilke opgaver, der er afsluttet. 
Vi er glade for de mange velbesøgte gudstjenester, vi har. Det gælder både 
søndag og hverdag. Vi er glade for at kunne byde ind med særlige arrange-
menter som lørdagsdåb, når der er brug for det. Bisættelser og begravelser 
bliver afholdt med personale, der er nærværende og kompetente. Vore hver-
dags og familiegudstjenester har vi også god tilslutning til, der er deltagere 
til alle gudstjenester, vi udbyder. Vi kan sagtens tage imod en ny ide, og se 
om den kan passe ind i vores tre kirker. Vi i Menighedsrådet er rigtig glade 
for vores personale. De lægger et stort engagement i en god gudstjeneste, og 
de trives sammen med os på kirkebænkene. 
Vores nye organist Vibeke Pedersen har givet os musik siden 1. august. Det 
er dejlig musik, og hun favner et bredt repertoire. Det er også let at følge sal-
merne med orgelspillet. Vi har valgt at have én kirkesanger Henriette. Vore 
to gravere Helge og Laila trives med at dele gudstjenesterne mellem sig, så 
de er tilstede på skift i kirkerne. 
Når du sidder og læser dette er Sigrid Hougaard startet som sognepræst ved 
Freden Kirke Odense. Vi står uden fast sognepræst, og mens jeg skriver dette 
sidst i november, ved vi ikke præcist, hvordan vikarieringen for sognepræ-
sten bliver. Menighedsrådet forventer at der er ansat en fast sognepræst i ju-
ni. 
Har menighedsrådet lavet noget i 2017 som kan ses af andre?? 
Nej! Det meste af det vi laver er beregnet på, ikke at blive lagt mærke til. 
Vi har fjernet kapellet på Hillerslev kirkegård, det kan man kun se, hvis man 
ved det lå der. Graver Laila har startet anlæg, hvor kapellet lå op for næsten 
ingen penge. Der følger en ny tilretning af kirkegården, hvor der åbnes op for 
bænke og samlingsplads midt på kirkegården. 
Alt, der fungerer lægger man ikke mærke til. Men fejl og mangler giver altid 
forventninger om ændringer. 
Skoven i Espe, både den store på Snarupvejen ved Nr.19 og den lille lund 
ved Bakkegråden har vi i tankerne. Skal vi flise små-træ og rydde op, eller 
skal vi give naturligt forfald mere plads? Som privat og offentlig kasse skal 
vi prøve at finde den løsning der tilgodeser både øjet, pengepungen og natu-
ren. 
Skoven har skovfoged Karsten Mengel tilsyn med og det fungerer upåklage-
ligt.  Karsten Mengel vil også komme med et udspil til forbedring af skov-
lunden ved Bakkegården. 
Kirkegade 4, Espe. Vi har lagt opgaven med at nedrive huset og anlægge P-
plads ud til Ingeniør L.P. Madsen i Odense. De har søgt diverse tilladelser og 
udtalelser fra Museer og Fredningsnævn. Så vi har nu udsigt til, at få pladsen 
lavet, så det igen bliver en fryd for øjet, at komme til kirke, uanset, hvilken 
retning man kommer fra.   Herdis Holme 



25 

 
 
 
 
 
 
Klar til nye udfordringer som centerleder for Espe Hallen 
 
Knud Bæklev, 59 år vender tilbage til Midtfyn og glæder sig til at komme I 
gang med nye spændende udfordringer, som ny centerleder for Espe Hallen. 
 
Overtagelsen af stillingen efter Palle som med succes har drevet Espe Hallen 
I 23 år, bliver ingen nem opgave, men jeg er klar til at tage udfordringen op. 
Birthe vil stadig have sin daglige gang I hallen og jeg ser frem til et godt 
samarbejde med Birthe, som uden tvivl vil være til stor hjælp ikke mindst I 
opstartsfasen. 
Forandring skal der til og mange vil nok I starten sige sådan har vi altid gjort 
og dette er i og for sig også fint nok, men mine ambitioner med Espe Hallen 
er på sigt store og det kræver at ting ændres,  forhåbentligt til det gode. 
Rom blev dog ikke bygget på en dag, men jeg klør på, til gavn for Espe Hal-
len og ikke mindst dens brugere. 
Espe Hallen skal være områdets nye idræts- kultur og café mødested med 
plads til alle,  uanset om man dyrker sport eller ej. 
Cafeen som cafeteriaet fremover vil hedde, vil blive et sted hvor lokalområ-
dets beboer kan mødes til forskellige arrangementer, der vil blive aktiviteter 
for de børn og unge som jeg håber vil benytte cafeen som deres mødested og 
frirum. 
Nye initiativer og tiltag kan ikke lykkedes uden opbakning fra lokalområder-
ne og jeg håber at mange vil støtte op om de nye initiativer. 
 
Vi ses I Espe Hallen 
Knud 
____________________________________________________________ 

TAK. 
Jeg vil hermed gerne sige tusind tak til alle Jer, som deltog i min  
afskedsreception i Espehallen d. 13.10. 2017 Jeg havde en fanta-
stisk dag. Tak for gaver og venlige ord. 
Palle Pedersen 
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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: Mette Holme mettelholme@gmail.com  6266 1232  

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

K/E Håndbold: Linda Føns Madsen krarupespehaandbold@live.dk    2624 7915 

K/E Badminton: Jacob Augustenborg  jacobaugustenborg@mail.dk  6262 1411 

K/E  Skytter: Niels Erik Hansen ke-skytter@live.dk  2554 0570 

GU 72 Gymnastik: Klaus Strandhauge klaus@strandhauge.dk 2081 6162 

Espe Husflidsforening: Bent H. Larsen bhl@mail123.dk 6266 1094 

Borgerforening: Sascha Barrett skimpi27@hotmail.com 31341949 

Forsamlingshus Formand: Jørn Jensen  6266 1033 

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: Birthe  6266 1510 

Tumleparken: Palle Nielsen  pn.skovsgaard@gmail.com  4053 6375 

Menighedsrådet: Herdis Holme herdisholme@yahoo.dk  6266 1594 

Præstegården:      6266 1343 
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Nyt fra Espe hallen. 
Ja endnu en gang kan jeg jo starte med, at fortælle at vores nye leder i hallen 
er startet, og at I finder Knuds præsentation af sig selv andet steds i bladet. 
Men allerede nu vil jeg gerne sige, at det lover noget bedre end sidst. Jeg 
håber, at I vil tage godt imod ham, hvis I ikke allerede har mødt ham. 
 
Fødselsdagsfesten 2017 som er en rund 40 års- fødselsdag, løber af stablen 
lørdag d. 20 januar. Se annoncen her i bladet og sørg for at tage din nabo 
med, i år skal vi holde en brag af en fest.  
. 
Fredagscafeen kører fortsat hver fredag  fra kl.16 til ca. 20. Lige nu er der 
ikke planlagt nogle arrangementer i forbindelse med de åbne cafeer, men det 
er da muligt, at der bliver det. Men vi vil da gerne opfordre alle med tid og 
lyst til at mødes, til at kigge forbi til en fredags-øl eller kaffe. Måske var der 
også nogle der kunne have lyst til at mødes til kortspil eller et parti skak, og 
så var det jo en oplagt mulighed. 
 
Generalforsamlingen finder sted d. 20/2 -2018 kl. 19.00 vi starter dog med 
fællesspisning af den traditionelle hakkebøf kl. 18.00, prisen er 50 kr. og til 
det er der tilmelding d. 13/2 i hallen på 62661510 
 
Rygning ude foran hallen er blevet forbudt, vi henstiller til, at man går om 
under halvtaget. Det er et ønske fra brugere, som bestyrelsen har besluttet at 
efterkomme, det virker forkert, at man skal kæmpe sig igennem tobakståger 
for at komme ind i et sportscenter.  
 
Fyrværkeri. Tak fordi så mange af jer igen i år købte jeres fyrværkeri i Espe 
hallen.. 

Tak for året der gik, vi ses i det nye år. 
                                                                  
                                                                                        Mvh Marianne Kyed  
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Nye tider I Espe Hallens cafeteria 
 
Cafeteriaet I Espe Hallen vil gennemgå forandringer over det næste stykke 
tid forhåbentligt til gavn for hallens brugere og lokalområdet. 
 
Første forandring er allerede indført da cafeteriaet I dag er blevet til Ca-
feen. 
 
Der vil fremover være et bredt udvalg I de mange forskellige kaffetyper 
som hører sig til på en café. 
 
Vareudvalget vil blive ændret på en del områder.. 
 
Ligeledes vil der blive opsat en øl og sodavandsautomat I cafeen så selv om 
der er lukket for betjening vil det altid være muligt af købe en tår at drikke. 
 
Der vil blive etableret spillehjørne med lidt gamle møbler som man kan 
flade ud I, imens der spilles Playstation med Fifa på skærmen. 
 
Der vil på sigt blive etableret en lille Bix med salg af diverse små fornø-
denheder. 
 
Bixen vil I det nye år begynde at sælge rundstykker lørdag og søndag 
 
Cafeen vil blive et sted hvor lokalområdets beboer kan mødes til forskellige 
arrangementer. 
 
Der  vil blive aktiviteter for de børn og unge som jeg håber vil benytte ca-
feen som deres mødested og  frirum.  
 
Nye initiativer og tiltag kan ikke lykkedes uden opbakning fra lokalområ-
derne og jeg håber at mange vil støtte op om de nye initiativer  og jeg er 
meget modtagelig for input vedr. ønsker til vareudvalg m.m 
 
Der vil blive opsat en ide kasse som kan benyttes til at komme med ideer 
eller forslag, I er naturligvis også velkommen til at sende en mail til os.  
 
Ikke alt kan opfyldes, men alle forslag og ideer er velkommen og vil natur-
ligvis indgå seriøst I mine overvejelser vedr. den fremtidige udvikling af 
Cafeen. 
 
Ses vi I Cafeen I Espe Hallen?  
 
Knud 
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Nyt fra KE Badminton 
 
 
Krarup-Espe Badminton ønsker alle en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår. 
 
Vigtige datoer forår: 

 
Generalforsamling onsdag den 31-1-2018 kl. 19, Findingevej 5, 5750 Ringe 
 
Klubmesterskab motion/senior lørdag den 17. marts 2018 
 
Klubmesterskab ungdom fredag-lørdag den 23-24. marts 2018 
 
I sidste nummer af Espeposten takkede vi Palle P for alle de gode år med 
ham som halinspektør. Denne gang vil vi godt sende en venlig tanke afsted 
til Birthe, der godt nok stadig er i Espehallen, men ikke længere er at finde i 
Cafeen, og da det i mange år ofte har været Birthe der har stået bag disken 
om tirsdagen hvor vores motionister og seniorer er i hallen, vil vi gerne tak-
ke Birthe for den gode og venlige service hun har ydet samt tålmodigheden 
med seniortruppen når det nogle gange har trukket lidt ud efter træning. Tak 
Birthe. 
 
Baner til halv pris. Vi har 1 bane mellem kl. 20-21 og 4 baner mellem kl. 17-
18 du har mulighed for at leje til halv pris for foråret. Ønsker du at leje en 
bane, kontakt os da straks på badminton@espehallen.dk – husk du behøver 
ikke være verdensmester til badminton, hvis blot din(e) modstander(e) & 
medspiller(e) er på ca. samme niveau som dig selv, så er det rigtigt sjovt at 
spille badminton. Du/I får lidt motion, kommer lidt ud fra hjemmets fire 
vægge, og har mulighed for lidt socialt samvær i Espehallens Cafe efterføl-
gende. Det er ren win-win. 
 
SPONSORER: Vi er glade for, at hovedsponsorer Tømrer og Snedkermester 
Allan Broholm ApS og Espe og Gestelev El-forretning ApS har valgt at for-
længe sponsoratet, samtidig har vi budt velkommen til AM Totalbyg ApS 
som ny trøje sponsor. 
Husk, hvis du skal have dit grej opdateret for julegave pengene, at slå et 
smut forbi vores samhandelspartner butik Ketshop i Odense, eller kig i deres 
web-shop hvor du får deres gode netpriser. 
Følg med på Facebook – Krarup-Espe Badminton 
KE Badminton 

mailto:badminton@espehallen.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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Pssst…. nyt fra Rudme 
 
Rudme Friskole 
Udvider til sommer med 8. og 9. Klasse. Vi synes vi har verdens mest fan-
tastiske lille og trygge skole og efter 159 år på bagen tager vi nu skridtet og 
laver også en overbygning. Der skal tænkes nyt i en tid hvor alting skal 
være større og større. Vi vil noget andet. Små er godt. At skulle skifte skole 
efter 6. eller 7. Klasse kan for mange være en utryg og stressende omvælt-
ning som vi nu give at trygt alternativ. Dvs vi nu faktisk har en integreret 
institution helt fra vuggestue til 9. Fra 0 år til 15 år. Vi har også ungdoms-
klub, billedskole og fra iår også musikskole på og omkring friskolen. Det 
kan lade sig gøre ikke mindst fordi vi er fælles om det hele.  
 
Pannabane 
Vi havde en rigtig god oplevelse på Espe skole de 19. November. Her for-
delte borgerne i vores område 55.414,96 kr. Børnene i Rudme fik 13.500 kr 
med hjem. Dem har de valgte at bruge på en pannabane. Og den er allerede 
købt og sat op. Så nu er vi gået mere eller mindre i selvsving.  Stor som 
lille.. Og sved på panden mangler ikke. Selvom den er lille. Banen altså.  
 
Rudme Festival 
Her lige før jul meldt arrangørgruppen ud at de nu gentager successen fra 
sidste sommer. Rudme Festival 2018 bliver en realitet. Dvs alle Jer unge – 
for festivallen er kun for de unge – kan godt begynde at glæde Jer. Som 
sidste år, bliver festivallen med fuldt program i 3 dage og det bliver både 
”billigt og hyggeligt”. Som en af deltagerne sagde da en journalist fra TV2 
spurgte hende: ”Rudme Festival er ligesom Roskilde, bare uden alt det ne-
deren”. 
 
Ungdomsklubben 
Hver onsdag fra kl 19.00 – 21.30 har vi åbent i Ungdomsklubben på Her-
ringe Gl Skole. Det er for børn fra 10-16 og alle er velkommen. Kig gerne 
over og mærk stemningen. Der kommer børn fra nær og fjern. Ungdoms-
klubben ledes af en flok fædre og klubmedarbejderen Mikkel, som I sikkert 
kender fra Espe Skole. 
 
Foderstoffen 
Niels Haugård er udsolgt. Det blev den allerede den første dag. Men hvis 
du er hurtig kan du nå at få billetter til Hanne Boel eller Harald Hausgaard 
eller Nalle. Er I en forening eller virksomhed, kan vi anbefale Jer at fejre 
sommeren med alle på ’SommerGrill’, den 22. Juni. Det plejer at være me-
get hyggeligt og der spares hverken på musikken eller de våde vare. 
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Nyt fra Krarup Espe Håndbold 
 
Så nåede vi juletid og dermed 1. halvsæsons afslutning. Alt i alt står vi med 
fornemmelsen af et udmærket efterår håndboldmæssigt, hvor de fleste hold 
har klaret sig tilfredsstillende og levet op til egne målsætninger, og hvor der 
samtidig er rigtig god grobund for videre udvikling og fortsat sejrsvilje i den 
kommende forårssæson.  
Senest havde vi, lørdag den 9/12, store hjemme-lørdag, der bød på en masse 
spændende håndbold og fantastisk stemning i hallen. Vi lagde ud med stævne 
for vores U10-drenge, der nærmest spillede deres modstandere ud af banen 
med en 11-3-sejr i første kamp, og hvor anden kamp bød på "clean sheet" i 
målet og endte med en imponerende sejr på 10-0!  
Dernæst fortsatte sejrsrusen i 3 turneringskampe, der faldt ud til KE's fordel, 
og U14-pigerne sluttede af med at vise rigtig gode takter og en masse vilje og 
gå-på-mod under kyndig ledelse af deres nye træner, Kristian Broegaard, som 
vi byder hjerteligt velkommen i klubben! 
Den nært forestående juleferie blev skudt i gang med manér, da hele 85 spille-
re, forældre og søskende deltog i julefrokost som fælles afslutning for alle 
hold. Det blev til nogle hyggelige timer i hallen, og vi glæder os til at fortsætte 
håndbolden igen efter jule-pausen.  
 
Vi afholder generalforsamling den 21. februar 2018 kl. 19:00 i Espehallens 
cafe. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
Jule-hilsener 
Krarup Espe Håndbold 
Linda Føns Madsen, formand  
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Espe Forsamlingshus 
 
God opbakning til årets julefrokost  
Den 11. november i år blev der dækket op til 65 festglade mennesker i 
forsamlingshuset. Årets julefrokostarrangement har igen kunnet trække 
folk af huse. Det er bestyrelsen bag arrangementet meget glade for. Men 
der kan sagtens være plads til flere, der kunne tænke sig at smage Annas 
gode julebuffet. For også i år har Anna stået i køkkenet og kokkereret for 
at vi skal få den allerbedste julebuffet, og i køkkenet bliver der ikke gået 
på kompromis med tilberedelsen af maden. Ris a la manden stod Ulla 
Berthelsen for. Her kunne man så være heldig, at vinde en mandelgave, 
det var der syv der gjorde og alle fik deres præmie. 
 
Lige som de foregående år, blev der solgt lodder til Amerikansk Lot-
teri. I alt blev der solgt 1.000 lodder. Sponsorerne har været meget 
gavmilde, så præmierne var både flotte og mange. 
 
Som noget nyt i år, havde vi en auktion på en sofa fra Espe Møbler. Inte-
ressen var stor og der blev budt lidt frem og tilbage, men Bodil Madsen 
var den sidste budgiver på kr. 1.100,- og kunne få en flot sofa med hjem. 
Bodil Madsen vandt auktionen på sofaen. . 
En stor tak til Anna for tilberedelsen af maden, Ulla for 
dejlig ris a la mande, Per Holme for gran, Thormod for 
kartofler og en stor tak til gavesponsorerne: 
Fra Espe: Antik Retro Brugskunst, Hair by Vedel, Browns Hobby, Henriks 
Dinér, Hans Chr. Lunderskov, Salon Anette, Cykelsmeden Espe, Espe og 
Gestelev El-forretning, Espe Grønt. Fra Ringe: Expert Midtfyn, Intersport, 
FarveXperten, No Name, Punkt 1, Din Tøjmand, Smykketræet, Outdoor 
Fyn, Lykkes Cykler og Scootere, Matas, Taisen Ma’Hus, Tøjeksperten, 
Skoringen, Midtfyns Fotoforretning, Butik Katrine, Bygma, Butik 32 Binau, 
Øjenkrogen, Ole’s Olie, Midtfynsposten, SuperBrugsen, Bo Grønt, Tine P 
Blomster, Multiflower Design. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra venstre: Bodil, Gurli og Kirsten.  
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MC-Campfyn 
Bed&Breakfast 
Værelser tlf 62 62 25 58 
www.MC-CAMPFYN.dk 



38 

AKTIVITETSKALENDER 

Besøg min hjemmside: 
www.hangelbyg.dk 

Måned Dato Emne Klokken Sted Side 

Jan 20 Fødselsdagsfest 18.00 Espe Hallen 31 

Jan 28 Kyndelmissekoncert 14 Vantinge Kirke 21 

Feb 5 Generalforsamling 19 Graabjergvej 6 9 

Feb 20 Generalforsamling  19.00 Espe Hallen 28 

Feb 23 
Generalforsamling for-
samlingshuset og borger-
foreningen. Med spis-
ning 

18 Forsamlingshuset 6 

Mar 1 Foredrag 19.00 Ringe Sognegård 22 

Mar 12 Beat Koncert 19.30 Espe Kirke 21 

Mar 24 Gymnastikopvisning GU 72 Espe Hallen 14 
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På Findingevej 11 hilser Marianne og familien med dette: 
 
”Nye” beboere i Amalielund. 
Ja det er jo en lidt spøjs opgave, det her med at præsentere sig under nye bor-
gere i Espe Posten, det blad som jeg selv var med, at starte for over 10 år 
siden, men vi er nye herude i Findinge-historikken. 
Men til dem som ikke ved, hvem jeg er, kan jeg så fortælle, at jeg hedder 
Marianne, og at vi har boet på Tingskovvej fra 1996 til 2013 og efter 4 år i 
Ringe, USA og Nyborg, er vi så landet her sammen igen i Espe-området. 
Vi er i den forbindelse Anders på 17 år, som går på Midtfyns Gymnasie og 
Victor på 19 år, som holder sabbatår, og delvis arbejder lidt herhjemme og 
rejser ud indimellem. 

Selv om jeg er rimelig kendt med området, har det alligevel overrasket mig, 
at Findinge er den sociale perle, som det er, med egen facebookgruppe, fæl-
lesspisning, julearrangement og midsommerfest, ja hvem skulle have troet 
det? 
Så alt i alt har det været rigtig fint, at komme tilbage til at bo på landet igen, 
selvom jeg via mit engagement i hallen, vel aldrig har været helt væk. 
Marianne Kyed. 

På Findingevej nr. 15. har lejeren Tobias, som har boet på ejendommen i en 
del år, købt ejendommen fra 1. januar 2018, - vi ønsker ham tillykke. 

Findingevej nr. 9 er fra 1. januar 2018 solgt til Vantingeborgeren Erik Kri-
stensen, og hvad han vil med ejendommen vides ikke, men vi holder øje med 
det Handlen skulle være sket meget hurtigt og for et rimeligt beløb, sælger 
og køber er meget tilfredse. 

Findinge kan dog også prale med, at vi i ”baghaven” ved åerne har fået et 
stort vådområde som trækker mange fugle og dyr til, samt at det er et godt 
område til spadseretur, dog skal vi altid respektere at gå på de anlagte ruter. 

Vi Findinge beboere har haft traditioner i ca. 34 år, at holde julekomsammen 
og om sommeren skovtur.  

Hermed slutter vi denne lille præsentation af nye beboere samt nye bolig-
handler i Findinge. 

Hilsen 

Karin Mortensen 
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www.espegrønt.dk 


