11. årgang nr. 3/2018
Juli-August-September

Udgivet af aktive borgere i Espe

Forside billede: Rød Glente svævende på jagt efter bytte.
Rød glente er en sjælden rovfugl i Danmark. Bestanden er dog i kraftig
vækst. Mens Dansk Ornitologisk Forening i 2009 vurderede, at der var 7580 ynglende par i Danmark, voksede bestanden til ca. 200 par i 2017.
Wikipedia
Med sin lange kløftede hale, de lange kontrastrige vinger og den rustrøde
farve, er den røde glente en smuk og iøjnefaldende rovfugl.
Den er ca. 25% større end musvågen.
Den røde glente er en fantastisk flyver, og under søgning efter føde, flyver
den ret lavt over jorden for at undersøge et muligt bytte.
Når den markerer sit rederterritorium, kan den hænge i timevis, som en
drage over skoven, deraf dens engelske navn ”kite”
Den ses også over Espe, så prøv at spotte denne flotte fugl.

Redaktionen ønsker alle en pragtfuld sommer.

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 12. september 2018
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NYT FRA ESPE SKOLE OG BØRNEHAVE
Arbejdsdag i børnehave og skole
Skolebestyrelsen arrangerede arbejdsdag fredag d. 8.juni.
Tusind tak til de forældre, der bakkede op trods varmen og arbejdede med at
forskønne vores børnehave og skole.
Både børn og personale udtrykker glæde og taknemmelighed for alle de gode
ting, der er blevet lavet til arbejdsdagen.

Også tak til Heidi og
Lars fra Fun Fyn, som
stillede to hoppeborge til
rådighed, som forældrenes børn kunne hygge sig
med, imens forældrene
arbejdede.

Vi håber på, at vi
kan gøre det til en
årlig tradition med
en arbejdsdag,
hvor der også er
plads til fællesspisning og hygge

Fortsættes næste side
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Lejrskoler
De to anden klasser var på lejrskole d. 8. og 9.maj. Turen gik til Bittenhus
ved Nakkebølle, hvor eleverne havde et par gode og lærerige dage.
Onsdag d. 30.maj og torsdag d. 31. maj var 4.klasse på lejrskole, hvor teltene blev slået op i Maikens have. Også her fik eleverne nogle gode og lærerige dage, hvor fællesskabet var i højsædet.
Forældrerådet i 5.klasserne havde arrangeret overnatningstur for begge klasser fra fredag d. 1.juni kl. 11.00. Et lille hold forældre kom og cyklede sammen med alle eleverne til en spejderhytte ved Nordskoven.
Eleverne giver udtryk for, at det var en særdeles god tur, som er med til at
styrke sammenholdet i klassen.

Indskolingsfest torsdag d. 24.maj
Tusind tak for den flotte opbakning til den årlige indskolingsfest; det var
dejligt at se så mange børn og voksne.
Efter de forskellige aktiviteter var der fælles spisning af medbragt mad i
skolegården.
Mange tak til alle de forældre, der havde haft travlt med at bage kage.
Desuden mange tak til alle de forældre, der hjalp til i boden med at sælge
kaffe, sodavand og kage. Også mange tak til alle jer, der gav en hånd med at
sætte borde og stole frem og sætte dem på plads igen.
Uden al jeres hjælp vil sådan et arrangement være svært at gennemføre.

Fortsættes næste side
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Skakmesterskab på Espe Skole
I løbet af foråret har der været
frivillig skak hver mandag eftermiddag. Som afslutning på disse
eftermiddage har Chris og Valdemar holdt skakturnering, hvor
21 elever havde tilmeldt sig. Der
var præmier til alle de deltagende elever.
Den mest vindende pige blev
Nellie fra 2.a, og den mest vindende dreng blev Viggo fra 4.a
Hjertelig til lykke til dem begge
to.
Vi håber, at vi i kommende skoleår kan fortsætte med at tilbyde
skak en eftermiddag om ugen.

Nye ting på legepladsen i børnehaven
Til arbejdsdagen lavede forældre en flot sandkasse på det nye stykke jord,
som er blevet lagt til børnehavens legeplads.
Vi har desuden købt et A-hus, som også er blevet sat op på det nye stykke
jord. Børnene har allerede taget både sandkasse og A-hus godt i brug.

Fortsættes næste side
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NYT FRA ESPE SKOLE OG BØRNEHAVE

SFO – store legedag i Midtfyns Fritidscenter
Sammen med Tre
Ege Skolen, Nordagerskolen og Tingagerskolen deltog
Espe Skoles SFO i
store legedag torsdag
d. 7.juni.
En fantastisk dag
med høj sol og 600
glade børn, der boltrede sig i mange
forskellige aktiviteter. Der var rollespil,
kongespil, fang fanen, rodeotyr og meget mere.
Vi forventer til kommende skoleår at få datoen for næste års arrangement i
god tid, således at arrangementet ikke falder sammen med andre arrangementer på skolen.

SFO – tur til Strandvænget i Nyborg

SFO’en gentager succesen fra sidste år og tager afsted med bus til Nyborg
onsdag d. 20.juni.
Der bliver mulighed for at lege på den store legeplads, snakke med dyrene og
samle sten i vandkanten.

Pavillonen
Imens vi har bygget, har vi haft en pavillon stående i vores skolegård, hvor to
klasser har haft klasseværelse.
Nu er vi færdige med byggeriet, så derfor bliver pavillonen fjernet fra skolegården tirsdag d. 19.juni.
Vi glæder os til at kunne benytte hele vores skolegård igen.

Fortsættes næste side
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NYT FRA ESPE SKOLE OG BØRNEHAVE

Landsbyordningens årsfest

Torsdag d. 6.september holder vi Landsbyordningens årsfest fra kl. 15 – 19.
Alle er hjertelig velkomne.
Invitation vil blive hængt op forskellige steder i Espe, når vi nærmer os d.
6.september.
I ønskes alle en rigtig dejlig og solrig sommer. Vi glæder os til at se alle
elever igen torsdag d. 9.august.
Mange sommerhilsner Vibeke K. T. Munck
Skoleleder Espe Skole & Børnehave

Lørdag den 4, august bliver der høstet med selvbinder på ejendommen
Snarupvejen 15, det er ved fiskesøerne. Vi håber at vejrguderne er med os,
hvilket er en betingelse for, at der kan høstes. Det er veterantraktorklubben,
som kommer med ældre traktorer og selvbindere og måske en ældre selvkørende mejetærsker.
Det er ren nostalgi som viser, hvordan der blev høstet for 50-60 år siden.
Alle er velkommen og der er gratis adgang. Kom og oplev høsten i halvtresserne. Jørgen Mose Hansen
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Book online på
www.hairbyvedel.dk
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God sommer
Førstkommende aktivitet er at vi deltager som en del af de frivillige på Kaleko Mølle. Her er vi med en drejebænk og lidt udstilling. Fra tidligere år mærker vi stor interesse og en del husflidssnak med de besøgende, det er ganske
fornøjeligt.
Vi er på møllen fra d. 2. til d.8. juli

Start efterår
Kreativ trædrejning med Rasmus Petersen, kurset er for begyndere og øvede.
Ny teknik med slibning af drejejern og ellers valg af emne efter elevernes
ønske.
Weekend d. 27. og 28. oktober
Weekend d. 26. og 27. januar 2019
Aktiv Weekend er i år d. 10. og 11.
november, det er i samarbejde med
Midtfyns Husflid og Ringe Fri og
Efterskole.

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: 26. september 1316.
Efterlønnere og pensionister:
Starter onsdag d.27. september 9 –
12.
Starter torsdag d. 28. september 9 –
14.
www.espe.husflid.dk
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Nyt fra Espe hallen

Vi afholdte i april endnu engang Midtfyns Cup i samarbejde med KE Håndbold. Arrangementet forløb fint. Det er mange timer henover en weekend og
en træt centerleder, syntes det havde været sjovt og sov godt søndag nat. Vi
er glade for det håndbold stævne, masser af mennesker i hallen samt en pæn
omsætning. Tak til KE Håndbold.
KE Fodbold er nu i gang på de grønne områder udenfor, masser af mennesker på boldbanen, det er dejligt at se. 1. holdet har spillet sig til en forblivelse i Albaniserien, lækkert og tillykke med det.
Vores ihærdige og alt mulig mand, Palle ”Skovsgaard” Nielsen, har arbejdet,
i samarbejde med Espe El, på et solcelleanlæg på hallens tag. Vi havde fået et
beløb til etablering fra kommunens energioptimeringspulje. Det rakte desværre ikke til det hele. Palle har efterfølgende søgt om yderligere midler og
”BUM” så hev han lige 100.000 kr. hjem til dette. Det er så fedt og tak til
Palle, for et godt stykke arbejde. Vi går snarest i gang med beregninger/
opmåling m.m., så vi kan få vores solceller op på taget.
I hallen er vi i gang med at undersøge priser m.m. på slibning og lakering af
hal gulvet. Det er hårdt medtaget og har brug for en opfriskning inden indendørs foreningerne for alvor starter op. Det kan betyde at selve hallen er låst af
i løbet af juli måned i 2-3 uger. Det beklager vi selvfølgelig, men vi er nødsaget til at udbedre gulvet. Såfremt det bliver til noget, så vil det blive slået op
på hallens Facebook side.

JUMPING FITNES I ESPE HALLEN.
Knud har lavet ben arbejdet i denne sag. Først en mindre bruger undersøgelse, som viste at der var opbakning til ”jumping fitness”. Så tog han vanterne
på og søgte om midler til etablering af dette. Det er med glæde at vi i dag har
fået bevilliget penge til oprettelse af Jumping Fitness i Espe Hallen. Stor tak
til Knud ;-)
Inden længe vil vi igangsætte arbejdet med at få købt trampoliner og få uddannet en instruktør.
Fortsættes næste side
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Kunne du evt. tænke dig at blive instruktør så send en mail på
sport@espehallen.dk og fortæl lidt om dig selv.
Priser m.m. kender vi ikke endnu, men vi vil naturligvis skele til den undersøgelse vi lavede først på året.
Ønsker du allerede nu at forhåndstilmelde dig til Jumping Fitness så send en
mail på sport@espehallen.dk, med navn, adresse og telefonnummer. Så kontakter vi dig, når vi er klar til at gå i gang.
Hvad er Jumping Fitness?
Jumping fitnes er et dynamisk fitnessprogram, som udføres på specielt udviklede trampoliner.
Der hoppes i takt til god musik, sveden kommer frem på panden, og smilet
kommer helt naturligt også frem. Det er skånsomt for knæ og andre led, da
man hopper på det bløde underlag. Så det er en sportsgren, hvor alle kan være med.
Grundlaget for Jumping Fitness er en kombination af hurtige og langsomme
spring, variationer af traditionelle aerobictrin, og dynamiske sprint.
Jumping Fitness er en fantastisk træning kombineret med god musik og glade mennesker. Kompleksiteten af øvelserne bevirker, at hele kroppen bliver
styrket.
Jumping Fitness er tre gange mere effektiv end løb, hvilket blandt andet
skyldes den konstante tyngdekraftsændring, der medfører at mere end 400
muskler bliver aktiveret samtidig.
Jumping Fitness forbedrer styrkelsen af de komplekse muskler i hele kroppen og er takket være trampolinens bløde affjedring, velegnet til genopbygning efter skader.
Jumping Fitness øger lungekapaciteten og den overordnede udholdenhed.
Jumping er ikke vanskelig koreografi, men er velegnet for alle.
Sommerferien nærmer sig, aktiviteterne i og omkring hallen, går på lavt blus.
Hallen er klar til dig/jer, efter sommerferien igen…..
”GOD SOMMER”

Med sportslig hilsen
Kim P

Fortsættes side 35
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www.a-broholm.dk
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CYKELSMEDEN E sPE
§0

§0

vMorten F. B. Johansen
Skovvej
11
5750 Ringe

Åbent:
Man-fre: 10-18
Lørdag: 10-14

Tlf.: 26 52 41 67

www.cykelsmedeniespe.dk

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 6413 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

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

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

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

Kirkegade

Mette Holme, Holmevej 2

62 66 12 32

Holmevej

metteholme@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
13

62 66 16 18

62 66 14 33
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Krarup Espe Fodbold
Så er sæsonen slut, for alle holdene i KE.
Og på senior plan blev det med endnu en sæson i Albaniserien og serie 3 for
vores 2 herrehold.
Forårs sæsonen blev også her, at vi endelig fik etableret et dame senior hold
på 11 mands bane. Rent sportsligt gik det nogenlunde, men på det hyggemæssige plan, gik det helt i top. Vi fandt ud af at 11 mands var truppen lige
smal nok til, så derfor prøver vi fremadrettet at spille 7 mands i stedet for. På
ungdomssiden gik det også fint for de fleste hold, og rigtig godt for nogle
hold. U16 drenge ligger på nuværende tidspunkt på en 4 plads i B rækken.
13 drenge endte i den tunge ende på en 8 plads, efter deres oprykning i efteråret til C1 rækken. U13 pigerne vandt A rækken med det ene hold, samtidig
med at de nåede semifinalen i pokalturneringen. Og med holdet i C rækken
endte vi sidst ud af 4 hold. U8, U9 og U11 drenge spiller stævner, og her er
det gået rigtig fint, hvor vi har både vundet en del samt spillet et par uafgjorte og et par enkelte nederlag. U8 og U10 piger har også spillet en masse
stævner, og også her har resultaterne været helt i top med mange sejre. Vi
har i år også fået etableret nye U6 drenge og pigehold. Og drengene har været over 20 spillere og pigerne lige under de 20, med 17 spillere i alt. Vi har
også igen i år været heldige med at vi har en sindssyg stor opbakning i lokalområdet med vores sponsorer. Og vi har derfor igen i år fået flere sponsorer
ind, og derfor også flere sponsor kroner. Og det er vi meget taknemmelig
for. For uden Jer kunne vi ikke have en fodboldklub.
Vi har også efter 2½ år måttet tage afsked med vores cheftræner på senior
holdet. Leif har efter 46 år inden for trænerfaget, valgt at gå på pension. Vi
takker Leif for de små 6 år han var i KE af 2 omgange. Vi har ansat Khaled
Saleh som ny træner fra sommeren af. Khaled kommer med meget erfaring
efter hans unge alder. Vi glæder os til samarbejdet i fremtiden og ønsker
Khaled velkommen i KE familien.
God sommer til alle
På vegne af KE bestyrelsen
Formand René Brinch Petersen
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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 og Bowling Tirsdag aften kl. 18.30
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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Kirkens Kontaktpersoner
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.
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Gudstjenesteplan juli-september 2018
Dato
01.07. 5. søndag
efter trinitatis

Espe
Ingen

Vantinge
Ingen

08.07. 6. søndag
efter trinitatis

Ingen

15.07. 7. søndag
efter trinitatis
22.07. 8. søndag
efter trinitatis

Ingen

19.00
Karen Blauenfeldt Dam
Ingen

29.07. 9. søndag
efter trinitatis

14.00
Jørgen Mose
Laursen
Ingen

05.08.10.søndag
efter trinitatis

Ingen

12.08.11.søndag
efter trinitatis

10.30
Jørgen Mose
Laursen
Ingen

19.08.12.søndag
efter trinitatis
26.08.13.søndag
efter trinitatis

Ingen

02.09. 14.søndag
efter trinitatis

10.30
Jørgen Mose
Laursen
Ingen

09.09. 15.søndag
efter trinitatis
16.09. 16.søndag
efter trinitatis

Ingen

Hillerslev
09.00
Dorte Wittrup
Winther
Ingen
Ingen

Ingen

Ingen

14.00
Jørgen Mose
Laursen
Ingen

Ingen

Ingen
10.30
Jørgen Mose
Laursen
Ingen
Ingen
10.30
Jørgen Mose
Laursen
Ingen

10.30
Jørgen Mose
Laursen
Ingen
Ingen
10.30
Jørgen Mose
Laursen
Ingen
Ingen
10.30
Jørgen Mose
Laursen

Fortsættes næste side
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Dato
23.09.
17.søndag efter trinitatis
30.09.
18.søndag efter trinitatis

Espe
10.30
Jørgen Mose
Laursen
Ingen

Vantinge
Ingen

Hillerslev
Ingen

10.30
Jørgen Mose
Laursen

Ingen

Nyt fra Espe-Vantinge-Hillerslev sognes menighedsråd.
1. juni 2018 var første dag i Simon Langeskov Jylov´s ansættelse som
pastoratets sognepræst.
Simon er flyttet ind i præstegården her i juni. Desværre er Simon blevet
langvarigt syg. Han kan i nogle uger tage sig af papirarbejde og aftaler for
fremtidens bryllupper og dåb. Simon vil sammen med Jørgen Mose Laursen
tage sig af konfirmandundervisning. Jørgen Mose Laursen har været sognepræst for os i første halvår af 2018 og forsætter til Simon Jylov er rask igen.
De samarbejder om praktiske ting og varetager sammen alle opgaver, der er
lagt i en sognepræst-stilling.
Præstegården har i foråret fået nyt køkken-alrum, det er blevet et fantastisk
rum med sollys ind fra morgen til aften. Tømrermester Allan Broholm har
sammen med andre lokale håndværkere sat det hele i stand, så det er en fornøjelse at træde ind i præstegården.
Vi har en aftale med JC anlæg om pasning af haven ved præstegården, vi er
meget glade for samarbejdet.
Husk kirkens kor, der vil starte efter sommer. Organist Vibeke Lücking Pedersen har startet kor op i foråret, og nu efter sommerferie vil det for alvor
finde sin form. Alle er velkomne til at være med i Vantinge Graverhus. Det
har været tirsdag eftermiddag, og det bliver det igen.
Vi har også forsøgt os med salmetræning før hver almindelige søndags
gudstjenester. Vi øver sammen med orgelet de salmer til dagens gudstjeneste, som kan være nye for nogen af os, og ellers synger vi bare fordi, det er
dejligt. Når det kan lade sig gøre, slutter vi af i våbenhuset med en tår kaffe.
Alt det ekstra er ganske frivilligt, og du er velkommen til bare at komme til
gudstjenesten.
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Kære Menighed
Det er mig en glæde at præsentere mig selv, som den nye præst i Espe, Vantinge og Hillerslev sogne. Da jeg fik beskeden om, at menighedsrådet havde
indstillet mig, var det en enorm glæde der ramte. For ikke nok med, at jeg nu
har fået mit første faste embede som præst, så er det også i tre sogne jeg har
en personlig tilknytning til. Selv er jeg født i Vantinge, og min familie havde
i mange år en gård i Espe, hvorfor store dele af min slægt har en meget stor
tilknytning til kirken, eftersom de i generationer er blevet døb, konfirmeret og
begravet fra Espe kirke. Derfor er glæden
desto større, nu hvor jeg føler, at jeg er
”kommet tilbage”, og mit kendskab til de
tre sogne er, at man skal lede længe efter
så gode og imødekommende mennesker,
som der findes her – jeg glæder mig derfor usigeligt meget til at lære jer alle at
kende, både uden for og inden for kirkens
rammer.
Men…
Desværre meldte der sig en forhindring efter den glædelige nyhed. Jeg fik i
begyndelsen af maj konstateret akut leukæmi, hvilket gør, at sygdommen og
behandlingen af denne, nu kommer i første række. Derfor begynder jeg mit
embede med at være sygemeldt, hvilket jeg er utrolig ked af, men omstændighederne gør desværre, at det er sådan det må være. Jeg vil dog gerne være
i nærheden af jer alle, hvorfor jeg nu flytter i præstegården, og jeg har fået
overflyttet min behandling til Odense sygehus, for at kunne være på Fyn. Så
selvom jeg ikke er tilstede som præst – endnu, så er jeg dog fysisk tilstede i
præstegården.
.
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Og hvem er den nye præst så?
Jeg er 27 år og er næsten så ny i faget, som man kan være. Jeg blev færdigud-

dannet d. 14/12 2017, og fra 1/3 og frem til nu, har jeg haft et vikariat som
præst, i tre sogne omkring Herning. Derfor er der stadig meget at lære, og jeg
glæder mig til at lære det sammen med jer. Jeg kan derfor kun anbefale at
man kommer i kirke, for så er der mulighed for, at præge den nye præst lidt
Udover at være ny i faget, så er jeg et udadvendt menneske, hvis dør altid
står åben. Jeg vil bestræbe mig på at deltage i så mange lokale aktiviteter
som muligt, og den vej igennem lære jer alle at kende. Privat svømmer og
cykler jeg (selvom man ikke kan se det på mit corpus), og jeg ser frem til at
kunne anskaffe mig en hund – hvilket jeg glæder mig til. Desuden er jeg
nørd, når det kommer til teologi, historie, lokalhistorie og samfundet som
helhed.
Som præst kan jeg kun beskrive mig selv som åben og liberal. Hvis man ønsker at komme i kirke, så skal døren altid være åben, uanset hvilken baggrund man har med. I menighedsrådets stillingsopslag stod der, at den nye
præst skulle være villig til at vie, døbe og begrave alle uanset baggrund, og
det betyder meget for mig, at man lægger så stor vægt på netop den rummelighed. Derfor vil man aldrig finde en lukket dør når man kommer til mig.
Jeg er desuden altid klar på at være sparringspartner og et lyttende øre, når
det kommer til de store spørgsmål om livets mening, trosforhold og lidt om
Odense Classic, som til dato er og bliver min favorit øl.
Jeg glæder mig meget til at sygdommen kommer til ende, og til at kunne begynde som præst i de tre skønne sogne, og til at indgå i samarbejde med alle
relevante samarbejdspartnere.
De bedste hilsner, og på snarligt gensyn
Simon Langeskov Jylov – Sognepræst i Espe, Vantinge og Hillerslev sogne.
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KIRKEHØJSKOLEN MIDT PÅ FYN 2018
Folkelige foredrag, fortælling og samtale til oplysning om kristendom, kirke
og tro. For alle interesserede uanset bopæl.
Ryslinge Valgmenigheds mødesal
Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge
Entré: 60 kr. pr. aften inkl. kaffe
De første kvindelige præster og en nuværende
Dobbeltforedrag ved henholdsvis teolog og seminarielektor Marianne
Rasmussen samt sognepræst Lene Carina Andersen, Ringe
Tirsdag den 25. september kl. 19
Ryslinge valgmenigheds mødesal
De første kvindelige præster i Dk - og verden
Ved seminarielektor Marianne Rasmussen
I 1948 blev de første kvindelige præster ordineret i Odense domkirke af biskop Ølgaard.
Han var den eneste biskop, der ville gøre det. En stor del af de danske præster truede med at nedlægge deres embede
Teolog og seminarielektor Marianne Rasmussen vil fortælle os historien og
trække tråde frem til i dag.
Folkekirkens rummelighed
ved sognepræst Lene Carina Andersen, Ringe
Folkekirkens rummelighed er ofte til debat, hvor meget skal vi forny os, og
hvor meget lade blive som det "altid" har været? Lene Carina Andersen vil
komme ind på kirkens mange ansigter, og hvilken rolle kirken spiller i dag.
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Espe- Vantinge – Hillerslev menighedsråd.
Hillerslev konfirmandstue. D. 19/9-18 kl. 19.3o.

Som feltpræst har THOMAS AALLMANN været udsendt med de danske
soldater flere gange, men særligt det prøvede hold 5 i Helmand, Afganistan i
2008 og senest Al Assad, Irak i 2015-16. Med fotos og fortællinger fra fronten vil foredraget søge at berøre de erfaringer, der gør de danske soldater heroiske og hjertet ædelt. For vi ved først rigtigt, hvad vi har, når vi er ved at
miste det.
Livet giver underligt nok først mening, når man har fundet det, som det er
værd at dø for.
Til daglig er Thomas Østergaard Aallmann sognepræst på Thurø.

Tilføjelser til Gudstjenesteplanen:
Det er d. 9/9 der er høstgudstjeneste i Vantinge kirke kl. 17.
D. 16/9 er der høstgudstjeneste i Hillerslev kl. 10.30
D. 23/9 er der høstgudstjeneste i Espe kirke kl. 10.30
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Har du en cykel?
Nyder du naturen?
Tænker du på din sundhed?
Vil du støtte en god sag?

så skal du da med til Hjerterdametouren!
Hjerterdametouren er et motionscykelløb kun for kvinder og køres lørdag d.
25. august 2018.
Alle kan være med uanset alder og niveau. Og alle slags cykler kan være
med, også el-cykler (dog må motorcykler holde sig væk…)
Vælg selv om du vil cykle 25, 50 eller 100 km. på landevej eller deltage på
mountainbikeruten. For piger, typisk 8-14 år, er der mulighed for at køre juniorruten, som også er 25 km., og hvor der er erfarne cykelfolk med, som vil
følge pigerne rundt – og sørge for at ringe efter hjemtransport, hvis det viser
sig at pigen/cyklen bliver for træt undervejs. Til de første 25 tilmeldte på
juniorruten er der en gratis cykelhjelm, som er sponseret af TrygFonden.
Frem til 14. august koster det 375 kr., derefter 425 kr. at deltage. Prisen for
juniorruten er 195 kr. uanset tilmeldingstidspunkt.
For hver deltager doneres 100 kr. til Hjerteforeningen, målrettet forskning i
kvinders hjertekarsygdomme. Der er desværre ca. 55.000 danskere som hvert
år rammes af en hjertekarsygdom – og hvert fjerde dødsfald sker på grund af
hjertekarsygdom. Der er ca. lige mange mænd og kvinder, der dør af hjertekarsygdomme – men kun 30% af al forskning er baseret på kvinders hjerter.
Motion, og specielt cykling, er en rigtig effektiv forebyggelse mod hjertekarsygdom. Ved at deltage i Hjerterdametouren hjælper du altså både andre og
dig selv!
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Herudover vil du opleve en fantastisk stemning både før, under og efter løbet.
Midtfyns Fritidscenter summer af liv hele dagen – op til start er der forventningsfulde kvinder/piger, der står klar med deres cykler. På ruten kører man i
det tempo, der passer en og måske slår man følgeskab med en eller flere, der
kører i samme tempo. På landevejsruterne cykles forbi herregårde og slotte,
ny høstede marker og der kan nydes mange smukke udsigter. I målområdet
klappes man i mål og der venter en goodiebag fyldt med lækre sager. Der er
lodtrækning om mange flotte præmier og der er stande i hallen med spændende tilbud.
De sidste par år har der været over 500 deltagere i Hjerterdametouren, fra alle
egne af Danmark. I år ser ud til at blive et rekordår og vi tror på over 600
deltagere.
Hvor mange i DIT område kører med? Hjælp os med at slå alle rekorder – og
lad os sammen kunne overrække et stort beløb til Hjerteforeningen.
Hvis I tilmelder jer som hold (min. 10 personer), yder vi 10% rabat og lover
at reserve et bord til jer, som I kan sidde samlet ved både før og efter turen.
Tag fat i din nabo, kollega, søster, veninde allerede i dag og lav en aftale om
at køre Hjerterdametouren. Besøg vores hjemmeside
www.hjerterdametouren.dk for yderligere information og tilmelding. Vi er
også på Facebook
Vi håber at se en masse Espe-piger i sadlen d. 25. august
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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
Skolebestyrelse: Mette Holme

vibem@faaborgmidtfyn.dk
mettelholme@gmail.com

7253 3981
6266 1232

K/E Fodbold: René Brinch Petersen
K/E Håndbold: Linda Føns Madsen

brinch-petersen@mail.dk
krarupespehaandbold@live.dk

2233 4494
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
Jagtforening: Preben Pedersen

cpolsen@smilemail.dk

prebenmp@gmail.com

2327 0419
2498 5622

pn.skovsgaard@gmail.com

6266 1510
4053 6375

Espe Hallen: Birthe
Tumleparken: Palle Nielsen
Menighedsrådet: Herdis Holme
Præstegården:

herdisholme@yahoo.dk
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6266 1594
6266 1343

Nyt fra Espe Borgerforening
Siden sidst:
I april havde vi Spis-Sammen med 55 fremmødte.
Et kæmpe tak til Elmevænget, der havde lavet lækkert mad: Fyldt svinemørbrad med hasselback kartofler, rodfrugter og bearnaise sovs. Til dessert var
der citronfromage og is til dessert.
Senere i april havde vi Diskotek for børnene. Her kom der 161 festglade
børn fra 0 år – 7. kl. Tusind tak for at jeres børn bakker op om det, det gør
det hele værd! Og børnene har en fest. Denne gang havde vi indkøbt
knæklys til stor underholdning for børnene, så det fortsætter vi med. Stort
tak til Lars Aabrandt – Fun Fyn for at stille op hver gang.
I skrivende stund er vi ved at arrangere Sankt Hans i tumleparken. Vi er lidt
spændte på om vi får lov til at brænde bålet af, pga. afbrændingsforbuddet,
men vi håber på det.
Medlemskort:
Vi har været rundt på vejene et par gange, men desværre har der været mange der ikke var hjemme på det tidspunkt. SÅ hvis du har lyst til at støtte
Espe Borgerforening, kan du tage kontakt til Sascha på 31341949.
Et medlemskort gør at vi kan holde vores arrangementer nede på et niveau,
hvor alle kan være med. Derudover får man halv pris på et af vores spissammen arrangementer. Vi har altid medlemskort med til vores arrangementer, så der kan man også købe det.
Sæt kryds i kalenderen:
23. juni:
Sankt Hans i Tumleparken – bålet tændes kl. 20.30
28. Sept:
Diskotek for børn i Espe forsamlingshus
5. oktober:
Spis-sammen i forsamlingshuset (Husk service) – vi mangler stadig madhold
OBS! Halv pris for medlemmer.
18. nov.:
Juletræet ved kirken tændes
Vedr. Spis-sammen:
Der har de sidste par gange været få tilmeldinger til arrangementet. Det er vi
lidt kede af, da dem der laver maden, ligger et stort stykke arbejde i det. Vi
prøver igen i oktober, men hvis de få tilmeldinger fortsætter, er vi nok nødt
til at tænke i andre baner. Så husk at tilmelde jer og gerne i god tid.
Fortsættes næste side
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Espe Borgerforening fortsat:
Følg gerne vores Facebook side for mere information. Opslag vedrørende
arrangementer hænges op ved bl.a. Hallen, Skolen, Espe El og Espe Grønt,
så hold øje med opslagstavlen.
Flagallé: Vi lejer gerne
vores flagallé ud – 8 stk.
for 300,- inkl. Spyd.
Vel mødt.
Espe Borgerforening

Midtfyns Krocket Klub
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 veltrimmet.
Vi ser gerne nye medlemmer og er behjælpelige med køller.
Der er mulighed for at spille turnering i løbet af sommeren.
Der arrangeres udflugt og bowling tur, hvor man lærer hinanden at
kende uden for Krocket banen .
SPILLETID: MANDAG OG TORSDAG KL:13 00 .VED ESPE
HALLEN.
Kom og vær med.
HUSK: KAFFEKURVEN
MVH.Udvalget
Midtfyns Krocket.
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Vi kører på fuld kraft i Cykelsmeden…
I starten af 2018, tog vi beslutningen om at vi ikke længere ville sælge slik,
chips og sodavand, da det ikke længere var rentabelt for os. Vi måtte sande
at, da skolen iværksatte nye regler for eleverne om hvorvidt de måtte besøge
vores butik eller ej, så dalede vores sliksalg med mere end 90%. På daværende tidspunkt havde vi ikke planer om at udfase Issalget, men da Frisko i sit
2018 sortiment valgte at sætte de prisbillige is op med mere end 50%, så
ville vi ikke være en del af dette.
Vi håber at I alle har fundet vej til hallen, når sliktrangen melder sig.
I 2017, havde vi store problemer med at rumme alle de cykler vi med glæde
servicerer her i Espe. Derfor blev der sat en udvidelsesplan i gang. Dette
betød at garnbutikken måtte lukkes ned. Dette er til dato en beslutning vi
ikke har fortrudt. Vi er glade for at det nu er muligt at præsentere vore EBSEN cykler langt bedre. Vi er så glade for EBSEN. Som den eneste cykelgrossist i Danmark, kan de prale af at alle deres cykler er produceret i Europa. Dette giver en rigtig god kvalitet, hvor slagfast pulverlakering er en del
af deres standart og et sortiment der følger også den skandinaviske stil.
Elcykel salget er vokset eksplosivt i 2017. Dette har vi taget konsekvensen
af og har indkøbt og sat os ind i værktøj der kan opdaterer softwaren i de nye
Shimano steps systemer, der jo både er på elcykler, men også på racercykler.
Vores pakkeshop, slår stort set rekorder hver måned vi når igennem. Pakkemængden stiger, både for pakker til udlevering, men også pakker til afsendelse og vi sætter en ære i at passe godt på jeres pakker og få dem udleveret
til jer med et smil.
Vi holder ferielukket i uge 30 og 31 i år og i uge 29 vil der være begrænset
åbnet. Der vil både være mulighed for at indlevere og hente sin cykel fra
reparation og kigge på nye cykler i uge 29. Dog er der lukket i pakkeshoppen i alle tre uger. Hvis du vil være sikker på at fange os i uge 29, så ring til
os på 26524167, så laver vi blot en aftale.
Hav en dejlig sommer
Med venlig hilsen
Morten & Linda Brown Johansen
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Vedligeholdende træning i Espe Hallen i samarbejde
med Faaborg Midtfyn Kommune
Vi er glade for at informere om at vi har indgået en aftale med Faaborg Midtfyn Kommune om benyttelse af vores lokaler til vedligeholdende træning.
Træningerne er i fuld gang og både kommunens personale og ikke
mindst borgerne er glade ved det nye tiltag som gør at de kan behandles i deres nærområde.
Hvad er vedligeholdende træning ???
Kommunerne har siden kommunesammenlægningen i 2007 indtaget
en stadig større rolle i det samlede sundhedsvæsen. Kommunerne
løser således i stigende grad komplekse sundhedsopgaver for særligt
sårbare og udsatte målgrupper med højt uddannet og specialiseret
personale. Sundhedsopgaverne løses i det såkaldte nære sundhedsvæsen, der dækker over kommunernes evne til at tilbyde sundhedsløsninger tættere på borgerens hverdagsliv samt med et bredt rehabiliteringsbegreb, der involverer en bred pallette af såvel somatiske,
psykiske, sociale og arbejdsmarkedsrettede ydelser. Hertil kommer,
at demografiske ændringer resulterer i flere ældre, flere med kroniske sygdomme samt flere med en uhensigtsmæssig livsstil.
Formål
Formålet med prøvehandlingen er dermed at tilbyde borgere vedligeholdende træning tættere på deres nærmiljø.
Målgruppe
Borgerne modtager vedligeholdende træning efter Serviceloven § 86
stk. 2.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske
eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har
behov herfor.
Indhold
Aftalen involverer afvikling af holdbaseret vedligeholdende træning
med nedenstående indhold i Espe Hallens lokaler:
Afvikling af hold onsdage i tidsrummet 9.30 – 11.00 - brug af hallen
- motionscenter - kaffe og hyggeligt samvær i Cafeen.
Aftalen løber frem til slut februar 2019. Vi er utrolig glade for at
blive udvalgt og at kommunen har fokus på både nærmiljøet og de
borgere som har brug for hjælpen.
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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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Breaking NEWS fra Rudme
Rudme Landsbyhøjskole 3.-5. august
… er det nye navn for det vi i flere år har kaldt ”Sommerhøjskolen”, eller
”Rudmedage i August”. En 3 dages højskole for børn og ældre i alle aldre.
Her kan man blive inspireret af forrygende foredrag og spændende workshops. Eller bare af fællessangen og samværet. Tilmelding er nødvendig for
deltagelse i selve højskolen med alt fra landsbyens morgenmadskompot til
aftens goumetmad. Men det er muligt for billige penge at dumpe ind til et
foredrag eller til et enkelt måltid. Mad kræver dog tilmelding.
Læs mere om det unike tilbud på: www.rudmelandsbyhojskole.dk
Højskolens tema er ”Ud af træerne – fortællinger fra de mørke skove”. Det
er en bred kreds af folk fra Landsbyen, Friskolen, Kirken og Galleri Svinestien som står for at arrangere det. Rudmelandsbyhøjskoles forstander er Kamille Nygård, som til daglig er præst i landsbyen. Sommerhøjskolen foregår
med morgensamling, foredrag, mange workshops og al spisning er med udsøgte lokale retter, fællessang og masser af hygge.
Overbygning på Rudme Friskole med 7-8-9 klasse
Står du og overvejer om en lille overskuelig og tryg Friskole kunne være et
godt alternativ til en kæmpe folkeskole så har Friskolen i Rudme fra denne
sommer udvidet med 7-8-9 klasse. Dvs vi nu tilbyder helt fra vuggestue til 9.
klasse. Er eleverne efter 6. klasse på Espe skole interesseret i at fortsætte på
Rudme Friskole kan I til enhver tid kontakte skolelederen Pedro på telefon
21228676 eller kik forbi. Vi er et besøg værd.
Ungdomsklubben hver onsdag
Hver onsdag fra kl 19.00 – 21.30 har vi åbent i Ungdomsklubben på Herringe 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. Ungdomsklubben
ledes af en flok fædre og klubmedarbejderen Mikkel, som I sikkert kender
fra Espe Skole.
”Sig nærmer tiden, da jeg må væk…..” i FODERSTOFFEN
23. september er der et anderledes og facinerende musik arrangement i Foderstoffen. Udgangspunktet er St. St. Blichers digtsamling
”TRÆKFUGLENE” og musikken er klezmer og jazz standards. Klezmermusikken, er egentlig jødernes musik. Det er en musik, der med jøderne har
været på en lang rejse, gennem mange kulturer og regioner (udlængsel/
hjemve). En musik, hvis grundtone er så fuld af melodiøsitet og livsglæde,
men også rummer smerten fra det evigt fordrevne og fortumlede folks skæbne. Jødernes trøst på rejsen.
Fortsættes næste side
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I denne NATURCONCERT leges med fugle og musik! Svalen efterlader et
svaleformet hul i stilheden. Så elegant kan det siges! Musik og stilhed er to
sider af samme sag. Og hvordan fange fuglens flugt, og hvordan fastholde
lyden af musik?
I juli 1838 ramtes S.S. Blicher af en dødstruende sygdom - muligvis tyfus som lænkede ham til sengen i mere end 3 måneder. Han følte, at tiden nærmede sig, det samme udtryk han bruger i sit afskedstunge digt: Sig nærmer
Tiden. Imidlertid kom han, gudskelov oven senge igen.
Den dødsmærkede Blicher vælger under sygdommen symbolsk trækfuglene
som emne for sin nye digtsamling. Det er de fugle han kender bedre end nogen, de fugle, som han har skudt, spist og skrevet prosa og digtet om tidligere. I hans lyriske hovedværk ”TRÆKFUGLENE” lader han en gnist springe
fra digt til digt, hvorved han knytter alle sangene sammen. Digtene giver et
ironisk, satirisk, lidende og meget kærligt billede af det omgivende samfund,
og er samtidig en nøgle til Blichers eget liv. Blicher bruger fuglelivet som
spejl på menneskelivets grundvilkår.

Espe Folke og Tumlepark
Tumleparken er blevet tør, og i skrivende stund er det meget usikkert om vi
kan brænde bål Sankt Hans aften. Det er så første gang i parkens 10 årige
historie, så har vi så også prøvet det.
Når nu afbrændings forbuddet ophæves, vil vi henstille til, stor omtanke når
der laves bål på bålpladsen i Tumleparken, men det synes jeg også altid der
har været blandt parkens gæster, så bare bliv ved med det, så skal det nok gå.
Der vil normalt være kæde for, ved indkørslen fra Assensvej, så når i skal til
at levere grene og kviste til 2019 bålet, (som kan blive mega stort) så giv et
ring inden i går i gang, således i er sikker på at kunne komme derned.
Vi håber på en del vand i den nærmeste fremtid, og så ellers en god og solrig
sommerferie. Så ses vi i tumleparken, husk altid og sige hej og smil til hinanden, når i mødes, det gør turen til en ekstra positiv oplevelse.
Espe Folke og Tumlepark ønsker en god sommer
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Nyt fra Espe Borgerforening
Siden sidst:
I december tændte vi juletræet ved kirken. Tak til de fremmødte og tak til
familien Baraviec for hjælp med kanekørsel og julemand.
I februar havde vi spis-sammen med ca. 60 spisende. Tak til Holmevej for
den dejlige kartoffelsuppe og lækre kager.
Fastelavn blev i år rykket en uge pga. af vinterferie og vi var spændte på
hvordan det blev taget imod. Det blev heldigvis gjort til skamme med 53
børn og 40 voksne. Så tak for opbakningen.
Generalforsamling d. 23. februar:
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand:
Sascha Barrett
Næstformand:
Claus Hemmeløff
Kasserer:
Lene Ravn Petersen
PR:
Marie Neldeborg Jansen
Sekretær:
Christina Krusborg Ejlerskov
Menige medlemmer: Stine Brinch Hansen
John Bach Sørensen
Sæt kryds i kalenderen:
6. april:
Spis-sammen i forsamlingshuset (Husk service)
20. april:
Diskotek for børn i Espe forsamlingshus
23. juni:
Sankt Hans i Tumleparken – bålet tændes kl. 20.30
28. Sept:
Diskotek for børn i Espe forsamlingshus
5. oktober:
Spis-sammen i forsamlingshuset (Husk service) vi mangler
madhold
18. nov.:
Juletræet ved kirken tændes
Følg gerne vores Facebook side for mere information. Opslag vedrørende
arrangementer hænges op ved bl.a. Hallen, Skolen, Espe El og Espe Grønt,
så hold øje med opslagstavlen.
Flagallé: Vi lejer gerne vores flagallé ud – 8 stk. for 300,- inkl. Spyd.
Vel mødt.
Espe Borgerforening
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MC-Campfyn
Bed&Breakfast
Værelser tlf 62 62 25 58
www.MC-CAMPFYN.dk
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AKTIVITETSKALENDER
Måned

Dato

Emne

Sted

Side

Juli

02-08

Husflid

Kaleko Mølle

9

August

02-04

Byfest

Sportspladsen

28-33

August

4

Høst

August

25

Cykeltur

Snarupvejen 4
7
Midtfyns Fritidscenter

September

28

Diskotek

Forsamlingshuset

Gudstjenester mm. se Kirkens sider 19-25

Besøg min hjemmside:
www.hangelbyg.dk
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36

Snarupvejen 15

Krarup Espe skytteforening
Træner Tirsdag og Onsdag i Søfælde,
Krarup.
Mandag træner vi på Lombjerge i
Ringe.
Alle dage kl.18.30 -21.00
Mvh. Formand/ Niels Erik Hansen
25540570
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www.espegrønt.dk
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