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DEADLINE 
 

for  materiale til næste nummer  
den 18. marts 2019 

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. 

 
 

Udklip fra Janne Jensen. Udklippet er fra den 15. januar 1965 

Det gamle hus ved kirken er fjernet og en  dejlig parkeringsplads er der 
blevet plads til. 
Dejligt at se denne byfornyelse. Sol og luft omkring vores smukke kirke. 

Redaktionen ønsker alle vore læsere 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRsqPd_KHfAhXPbVAKHYGPC70QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.kkic.dk%2Fglaedelig-jul%2F&psig=AOvVaw0irjoHVb4zsmI3X7zKXF7h&ust=1544968059476764
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NYHEDER FRA ESPE SKOLE & BØRNEHAVE 

December 2018 
 
Hermed de seneste nyheder 
 
Da Lene Madsen Bøje er gået på efterløn, har 
vi ansat  
Charlotte Frank, som starter som afdelingsle-
der for Børnehave og SFO d. 1.januar 2019. 
Vi glæder os til at byde Charlotte velkom-
men.  
 

 

 

 
 
 
 
Indskolingsfest  

Onsdag d. 7.november blev der afholdt fest i indskolingen. Festen startede 

med fælles spisning i aula og gymnastiksal, hvorefter der var arbejdende 

værksteder rundt på skolen. Der var også mulighed for at danse i gymnastik-

salen.  

Skolebestyrelsen stod for at sælge kaffe og kage med god hjælp fra forældre-

rådene.  

Tak til alle de forældre, der havde haft tid til at bage, og tak til alle jer, der 

mødte op og gjorde det til en hyggelig og fornøjelig aften.  

 
 
Om ultra:bit  

DR Skole, Industriens Fond og Center for Undervisningsmidler står bag det 

digitale dannelsesprojekt ultra:bit.  

Vores to 4.klasser har fået udleveret gratis mikrocomputere.  

Ultra:bit skal lære grundskoleeleverne, hvordan den teknologi, de bruger 

hver dag, fungerer.  

Eleverne har programmeret dem til mange forskellige ting: ”Sten, saks, pa-

pir”, ”slå en sekser”, ”måle tempetarurer ude og inde”, ”skridttæller” og 

”stopur”. Eleverne gik op i det med liv og sjæl.  

Fortsættes næste side 
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GO COOK – smagekassen har der været arbejdet med i flere klasser  

 

Missionen for GoCook er, at de vil skabe den første generation af børn og 

unge, der er bedre til at lave mad end deres forældre!  

Formålet er at give børn kompetencer og lyst til at tilberede og spise sund 

mad med grøntsager i sæson.  

I år var temaet græskar og sæsonens grønsager.  

3.a fortæller, at de har lært at arbejde med forskellige råvarer som græskar, 

chili og hvidløg. I skolekøkkenet har de lavet græskarboller, græskarsuppe 

og risotto med græskar i. De har også lavet ristede græskarkerner.  

Nogle af eleverne har efterfølgende derhjemme lavet både boller og suppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juleklippedag i skolen 
 
Fredag d. 30.november, var der juleklippedag i skolen. Der blev klippet og 
klistret samt hygget med æbleskiver, og eleverne havde besøg af forældre, 
bedsteforældre m.m. 
Dejligt at se, at nu er alle klasselokalerne blevet pyntet flot op til jul.  
Her er et billede fra børnehaveklassen. 
Tusind tak til alle jer, der mødte op og bidrog til  
den gode stemning.  
 

  

Fortsættes  næste side 
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Bedsteforældredag i børnehaven 
Fredag d. 30 november var der fuldt hus i børnehaven, da bedsteforældre fra 
nær og fjern var på besøg; tusind tak for den flotte opbakning.  
Forud for besøget, havde børnene tegnet invitationer til to af deres bedstefor-
ældre, som svarede tilbage enten på mail eller brev. Til samling er posten 
blevet læst op, og det har været nogle glade og stolte børn, vi har set, når de-
res brev er blevet læst op. 
Traditionen tro, var der planlagt tre værksteder som bedsteforældrene og bør-
nene kunne besøg og arbejde i. På storegruppens stue var der klippeværksted, 
i køkkenet blev der bagt småkager og i kældrene lavet flotte dekorationer. 
(Stor tak til Johan forældre der sponserede gran til os.) I mellem gruppe stuen 
var der plads til leg og spil. 
Så da vi sluttede dagen af med madpakkespisning, var der pyntet op, og der 
duftede af gran og nybagte kager. 
 
Mvh. Margit 
 

Fortsættes  næste side 
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Fortsættes  næste side 
 

 
Digi-dag i Midtfyns Fritidscenter onsdag den 28.november 
 
I de sidste 3 år er der arbejdet med IT i dagligdagen i børnehaven i Faaborg 
Midtfyn Kommune. Dette projekt mundede ud i en dag for de kommende 
skolebørn i Ringe Hallen. Vi var 320 børn, der legede med de forskellige 
digitale redskaber.  
Fra Børnehaven var der 19 børn, der blev hentet i bus. Programmet var; en 
velkomst, 1. halvdel af børnene legede med papkasser, som de samlede til 
forskellige flotte ting.  
 
2. halvdel var inde og lege ved de forskellige stande, som var lavet. Der kun-
ne leges med; GOPRO, lave små film, kigge på dyr i mikroskoper, ude og 
rejse med julemandens kande og mm.  Efter frokost byttede holdene. 
Det hele sluttede af med overrækkelse af medajler til alle børn. En god dag.  
Mvh Birgitte 
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4.klasserne  
 
I november har 4.klasserne været til korstævne i Årslev-hallen samt været til 
”Med skolen i biografen”. Herfra lidt billeder. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6.klasse fik besøg fra Nordagerskolen 
 
Tirsdag d. 20.november kom alle 
6.klasserne fra Nordagerskolen på 
besøg på Espe Skole, således at ele-
verne kan lære hinanden lidt at kende.  
Her er eleverne ved at lave lidt godt 
til ganen.  
 
I ønskes alle en glædelig jul og et 
godt nytår. 
 
Mange venlige hilsner 
 
Vibeke K. T. Munck 
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Book online på 
www.hairbyvedel.dk 
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Godt Nytår - og velkommen til Espe Husflid i 2019 

 

Efterårssæsonen er vel overstået med flere deltagere på de to 

”pensionisthold”. Til Ryslingedagen og Julemarkedet i Ryslingehallen havde 

vi en stand og begge steder oplevede vi stor interesse om vores aktivitet.  

Vi har nu haft værkstedet toenhalv sæson i Ryslinge, det er vi enige om er 

blevet rigtigt godt. I dag kan vi glæde os over at vi har en god og velfungeren-

de forening, der nyder stor opbakning med især trædrejning og det sociale 

samvær i højsædet. 

 

 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.9. januar 13-16. 

 

Efterlønnere og Pensionister, to hold uden instruktør 

Starter onsdag d. 9. januar 9 – 12. 

Starter torsdag d. 10. januar 9 – 14. 

 

Weekenden d.26. og 27. 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 æske med låg. www.woodturning.dk    

Tilmelding til Bent tlf. 40 37 37 97 

Generalforsamling af holdes Graabjergvej 6, mandag d. 4. 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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Nyt fra Espe hallen 

Fortsættes  næste side 
 

Vores nye halinspektør - Karina Baraviec - har haft travlt, hun har lært og 
lært og lært…så hun er klædt på, til sit nye job. Hun klarer det rigtig godt og 
fra bestyrelsen skal lyde en tak til alle…i har taget godt i mod hende. Hun 
har skabt liv i cafeen og det er der ikke noget at sige til, når maden er som 
vor mor lavede den. Det bliver serveret tirsdag, onsdag og torsdag. Brugerne 
i hallen er glade og personligt synes jeg, at det er (undskyld) pisse fedt og så 
smager det godt. 
 
Vi arbejder ihærdigt på at få et nyt solcelle anlæg op på taget og her i løbet af 
foråret går vi i gang med projektet. Palle ”Skovsgaard” har været/er stadig 
primus motor og tovholder på projektet, tusind tak til Espe El og Palle. 
 

JUMPING FITNESS I ESPE HALLEN. 
 
Er i den grad hoppet i gang…der er faktisk overbooket, og nogle står på ven-
telister. Vi har arbejdet hårdt på, at få en instruktør mere i gang, og det er 
lykkedes os. Vores nye instruktør, hedder Iben Foxil. Hun bliver sendt på 
kursus i starten af Januar, så der vil komme flere hold i løbet af januar 2019. 
Vi byder Iben velkommen og glæder os til, at se hende i aktion  
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Bootcampen er blevet afviklet og der er juleferie. 
Tusind tak til Susanne Hedegård.  
Det har været hårdt for de deltagende, og de har svedt.  
Der kommer bootcamp igen i 2019, så hold øje med hallens fb side.  
 
 
Vi introducerer nu et nyt system, som gør det tusind gange nemmere at 
booke motionscenter, jumping fitness og bootcamp i hallen. På vores hjem-
meside, www.espehallen.dk er der nu online booking, hvor du som bruger/
deltager m.m. opretter dig med dine oplsyninger og betaler via pbs. Det bli-
ver rart både for dig men også for hallen, fordi al booking nu køre online. 
 
 
Espehallen solgte igen fyrværkeri i hallen mellem jul og nytår. Der var man-

ge besøgende og vi tror salget har været pænt. Samtidig var hele hallen lavet 

om til et kæmpe legeland for børn og barnlige sjæle. Tak til alle for opbak-

ningen og handlerne….vi håber det var smukt. 

 
 
 
 

Børnehaven har været i hallen og udsmykke vo-
res ene væg i gangen. Det er blevet så flot, og vi 
har hygget os med besøgene. Tusind tak til sto-

regruppen i Espe Børnehaven. 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Sportsnissen Hugo” har haft annonceret 
på hallens fb side, om at børn og barnlige 

sjæle kunne hænge en julesok op i cafeen. Det var en kæmpe succes…
ikke mindre end 55 julesokker hang der..så vores kære Hugo havde 
travlt i hele december med at finde noget at putte i sokkerne. Børnene 
har med spænding afhentet og tømt deres sok. Det var hyggeligt og 
dejligt at se alle børnene med julelys i øjnene. 
Med sportslig hilsen fra Espehallen. 
Kim P 

http://www.espehallen.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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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 

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  

Vejformænd 
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HUSK vi har fødselsdagsfest lørdag den 19. januar 2019 kl. 18.00. 
Sæt allerede kryds i kalenderen nu og få venner, naboer m.m. med  

det plejer at være rigtig hyggeligt.  
Der bliver danse musik, god mad og en hyggelig pyntet hal.  

Der har været forespurgt på natmad…vi har til fødselsdagsfesten 
arrangeret, at du som gæst kan købe hotdogs. 

Vi glæder os til at se jer alle . 
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LIDT FRA VORES LILLE KROCKETKLUB 
 
Vi er nogle som elsker frisk luft og al slags vejr. Der er jo som bekendt 
ikke noget dårligt vejr, men forkert påklædning. 
Vi er ca. 30 medlemmer, som har det rigtig hyggeligt, hver mandag og tors-
dag ved Espehallen, fra KL.1300 til-så længe man har lyst. 
Vi er behjælpelig med køller, at prøve 3 gange, er gratis. 
Udover KROCKET har vi også nogle dejlige udflugter, hvor vi mødes  
på en anden måde. 
I sommer har vi været på Moesholm museum ved Dyreborg, 
som var meget spændende,  vi var heldige med vejret, så vi sad ved  
Dyreborg havn med kaffe og kage. Efter en køretur i det sydfynske 
kørte vil til Bregninge kro, hvor vi spiste på terrassen. Wienersnitzel 
med dejlige brasede kartofler og ærter. 
Vi har også været til forskellige stævner i løbet af sommeren 
hvor vi har været godt repræsenteret. 
Det er hyggeligt når vi er mange afsted. 
Vi  har også en hjemlig turnering som afsluttes med medbragt mad i Tumle-
parken og med godt humør. 
I September havde vi en tur til forsorgsmuset i Svendborg, som satte nogle 
tanker i gang hos de fleste. 
Efterfølgende kørte vi til Christiansminde med kaffekurven. 
 
 
Hvis nogen kunne tænke sig at prøve at spille KROCKET 
Er i meget velkommen ved Espehallen  
 
Mandag kl.1300 eller Torsdag kl. 1300 
 
LAD VÆRE MED AT GIVE OP EFTER FØRSTE PRØVETUR. 
 
Vi glæder os til at se jer. 
 
Hilsen Midtfyn KROCKET 
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Sognepræst:  Simon Langeskov Jylov 
 Snarupvejen 6, Espe   
 5750 Ringe 
 Tlf.: 62 66 13 43  Mail: sijy@km.dk 

Graver Espe + Vantinge: Helge Amossen 
    Tlf.: 61 62 77 53  
    Mail: espe-vantinge-kirke@hotmail.com 
Graver Hillerslev:  Laila Hansen 
    Tlf.: 24 49 57 32    
    Mail: hillerslev-kirke-fyn@hotmail.com 
Organist:   Asger Agerskov Buur   
Menighedsrådsformand: Herdis Holme, Holmevej 11, Espe 
    Tlf.: 62 66 15 94    
    Mail: herdisholme@yahoo.dk 
Næstformand:  H. Chr. Lunderskov, Askevænget 4, Espe 
    Tlf.: 62 66 15 80 – 29 60 54 85  
    Mail: hclunderskov@hotmail.com 
Kasserer og Kirkeværge Torben Nielsen, Dalsmøllevej 9,  
    Vantinge 
(Espe + Vantinge):  Tlf.: 20 46 12 51    
    Mail: tvsn-dals@privat.dk 
Kirkeværge Hillerslev: Inger Marie Bæk, Fuglebakken 2A,  
    Hillerslev 
    Tlf.: 62 64 14 70    
    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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Fortsættes side 22 
 

 
Når I læser dette indlæg, er julen pludselig overstået, og januars grå og mør-
ke dage har fået overtaget.  
Egentlig skulle der i det foregående indlæg have været et ønske om en glæ-
delig jul og et velsignet nyt år, men det kommer så her i denne omgang – 
Rigtig glædelig jul og godt nytår, ønskes alle herfra.  
 
Julens afslutning og påbegyndelsen af det nye år giver os alle anledning til at 
se fremad. Et nyt år er altid spændende, og mange laver fortsat nytårsfortsæt 
i håbet om at præge det nye år lidt. Og det er måske meget godt med nogle 
mål for livet, så længe disse mål ikke står i vejen for, at livet kan leves. Man 
kan så nemt skabe benspænd for sig selv i forsøget på at tilrettelægge livet, 
sådan som man gerne vil have det. Nogle gange bliver alt ikke som vi havde 
troet, og ikke alle drømme går i opfyldelse, men i stedet for at se på det, der 
ikke gik, og på det der ikke kunne lade sig gøre, kan vi dreje hovedet og se 
på alt det der går godt. For vi står i efterdønningerne af julen, og selvom den 
af mange forbindes en smule med stres og jag, så er julen også en højtid, 
hvor vi fejrer kærligheden, hvorfor julen gerne kaldes hjerternes fest, og her 
tænkes der ikke kun på de flettede af slagsen.  
 
Vi har fejret kærligheden med and, gås, flæskesteg eller måske med medi-
sterpølse, og nu står vi tilbage, måske lidt for forædte. og har i virkeligheden 
glemt, hvad det var julen handlede om. For selvom januar og februar for 
mange synes kolde og mørke, så kan vi lyse månederne op ved at tage lidt af 
julens kærlighed med os. Det gælder ikke mindst i relationen til hinanden. 
Mange er velsignet med gode venner og nær familie, og det er heldigvis 
mennesker, som vi kan have glæde af hele året rundt, hvis bare vi vil. Andre 
har måske fundet glæden i at hjælpe dem, der ikke har så mange mennesker i 
deres liv, hvilket er en berigelse for begge parter. Desværre findes der også 
mange ensomme, hvor samvær med andre synes langt væk. Her er det mit 
håb og bøn at julens kærlighed for lov til at skinne lidt længere end bare til 
nytår, og at man lige kigger over hækken, om ens næste har brug for en kop 
kaffe i den mørke tid.  
 
Et fællesskab der dog altid er tilstede, er det vi har i kirken, når vi holder 
gudstjeneste. Her er alle velkomne uanset om man er høj eller lav, tyk eller 
tynd, uanset om man har stor familie eller ingen familie. Guds hus er åbent 
for enhver.  
.  
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Selv glæder jeg mig over, at jeg nu så småt kan begynde i arbejde igen. Efter 
en lang sygdomsproces, som i efteråret har været særdeles hård, er jeg nu 
tilbage i præstegården, og er ved at genfinde kræfterne i både hoved og krop. 
Fra først i januar er det planen at jeg starter op i det små, og at Jørgen fortsæt-
ter med at være præst her hos os. Langsomt vil jeg så begynde at overtage 
flere og flere opgaver, og frem mod sommer skulle jeg gerne være 100% i 
arbejde.  
 
Jeg glæder mig utrolig meget til at komme rundt og lære folk at kende, men 
som den enmandshær jeg nu udgør, tager det lidt tid, så I må bære over med 
mig. Jeg kommer dog glædeligt ud, hvis man ønsker besøg, og jeg kan altid 
træffes på SIJY@km.dk og på sogn.dk/espe kan man på et tidspunkt finde 
mit nye mobilnummer, ellers kan jeg træffes på 61542317. Ønsker man ikke 
besøg hjemme, så kan det også arrangeres i præstegården.  
 
I ønsket alt godt  
Sognepræst Simon Jylov 
Snarupvejen 6, 5750 Ringe, SIJY@km.dk, 61542317.  

 

 

INDSÆTTELSE AF VORES NYE PRÆST 
SIMON LANGESKOV JYLOV 
d. 13.Januar 2019 kl. 10.30 i Hillerslev kirke 
  kl. 14 i Espe kirke. 
 
I Hillerslev er der en lille servering efter gudstjenesten 
og I Espe er der kaffebord i forsamlingshuset efter 
gudstjenesten. 
 
Man  kan selv vælge, hvilken  gudstjeneste man  vil 
deltage i,- eller begge.  
Dette  gælder  for alle 3 sogne. 
 
Kom med og byd vores nye præst velkommen i vores 
sogne. 

 

mailto:SIJY@km.dk
mailto:SIJY@km.dk
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Vinter/forår 2019 
 
NYTÅRSFEST : TORSDAG d. 10. Januar 2019 kl. 14-17 i Hillerslev 
selskabslokaler. 
 
                         Underholdning ved Fyens Stifts biskop 
                         Tine Lindhart ” KAN DU DIN HISTORIE” 
                         Tilmelding til Torben senest d. 2. Januar på tlf. 2046 1251 
 
 
KIRKERNES KOR: Fra TIRSDAG d. 15. Januar 2019 kl.19.00 -20.00.   
                         Vores Organist Asger Buur overtager koret og der  
                         øves hver tirsdag i Vantinge Graverhus. 
                         Nuværende og nye medlemmer er hjertelig velkom- 
                         men. Koret fortsætter frem til Skt. Hans og holder 
                         så lidt sommerferie, inden næste sæson begynder. 
                         Vantinge graverhus ligger på Ruevejen nr. 15. 
 

 

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE:  Søndag d. 3.Februar kl. 14 i          
                                        VANTINGE KIRKE 
                        Ringe kirkes pigekor under ledelse af Kirsten Retoft 
                        medvirker ved gudstjenesten og efterfølgende er  
                        menighedsrådet vært ved kaffe og kage. Koret  
                        underholder også her og der vil endvidere være  
                        fællessang fra højskolesangbogen. 
                        Arrangementet er gratis, alle er velkomne. 

 
FASTELAVNSGUDSTJENESTE:  Søndag d. 3. Marts kl. 14 i  
                                               ESPE KIRKE 
                         Børn og alle andre opfordres til at komme udklædte 
                         t il gudstjenesten. Vi holder en børnevenlig  
                         gudstjeneste og samlet kan vi bagefter gå til  
                         Borgerforeningens tøndeslagning som er i Espe Skole .                        

             Borgerforeningen og Kirken samarbejder om                           

             arrangementet  

Fortsættes næste side 
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FASTELAVNSGUDSTJENESTE:  Søndag d. 3. Marts kl. 14 i  
                                               ESPE KIRKE 
                         Børn og alle andre opfordres til at komme udklædte 
                         t il gudstjenesten. Vi holder en børnevenlig  
                         gudstjeneste og samlet kan vi bagefter gå til  
                         Borgerforeningens tøndeslagning som er i Espe Skole .                        

             Borgerforeningen og Kirken samarbejder om                           

             arrangementet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOREDRAG med NIELS OLE FREDERIKSEN: Torsdag d.21.Marts 
                       Kl. 19 i VANTINGE SOGNEHUS. 
 
                     ” DA LYSEKRONEN FALDT NED I LAGKAGEN” 
 
                    Foredraget handler ikke om lagkager og lysekroner, 
                    men derimod om nogle historiske begivenheder som 
                    har gjort indtryk på mig. Det kan være noget jeg har  
                    hørt, eller som via læsning af aviser eller bøger har sat 
                    sig spor, det kan også være noget jeg har oplevet selv. 
                    Det er ikke helt fagligt korrekt Danmarkshistorie, men 
                    subjektive fortællinger fra de sidste 70 år- 
 
                    Danmarks-historie betragtet og vurderet af mig. 
   
                          
              ” NIELS OLE FREDERIKSEN, MIDDELFART” 
 

SOGNEUDFLUGT :   23. Maj 2019 
                        Mere om det i næste blad. 
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Nytår 2018- 2019 
 
1.søndag i advent Kirkeårets begyndelse med adventstid ind til julen. Vi hav-
de sognedag i Hillerslev d. 2. december om eftermiddagen. Først en dejlig 
gudstjeneste i kirken og derefter sammenkomst i Hillerslev Landsbycenter 
med kaffebord.  
Konfirmanderne bager kager til denne dag. De står selv og sælger kagerne til 
en femmer stykket og overskuddet går til julehjælp i Espe, Vantinge og Hil-
lerslev sogne. Der søges julehjælp ved henvendelse til sognepræsten.  
2018 blev et godt år. Vi tog imod Jørgen Mose Laursen på nytårsaften 2017 i 
Espe kirke. Jørgen skulle lige være hos os, indtil en ny sognepræst var klar. 
Det var godt Jørgen kom og gav af sin erfaring. En god forkynder og en imø-
dekommende sognepræst, der fandt ud af tingene undervejs. Konfirmanderne 
har været rigtig glade for Jørgen, det har kirkegængere og menighedsråd ab-
solut også.  
Simon Jylov, vores nye sognepræst flyttede ind i Espe Præstegård i juni, men 
på grund af sygdom er Simon først nu klar til at begynde på arbejde i 2019. 
Jørgen og Simon starter sammen i januar og Simon tager mere og mere over. 
  
Den store forandring, der tydeligt ses i Espe er parkeringspladsen ved Espe 
kirke. Stendiget, der afgrænser kirkegården, hvor huset lå er så godt lavet. Vi 
bad om, at så mange af stenene fra huset kunne blive brugt i stendiget. Det er 
lykkedes fint og vi er tilfredse med at vide, at vi har ”gemt” huset i diget. Der 
er ingen, der har fundet nyheder under huset. Museerne var interesseret i at 
vide, om kirkegården havde haft gravsteder under huset. Det så det ikke ud 
til.  
I Vantinge har vi tegninger over restaurering af kirkens bindingsværktårn på 
brættet. Vi håber at komme i gang med projektet i 2019.  
Hillerslev har fået nye kirkegårdslåger. Selvom du kommer ofte til Hillerslev 
kirke, er det ikke sikkert, at du oplever det som noget nyt. De har samme 
form som de låger, der hidtil har siddet der´. Det hele er lavet af smeden i Nr. 
Broby.  
Nu ser vi frem mod 2019. En Nytårsfest i Hillerslev, en kyndelmissegudstje-
neste med kor i Vantinge, fastelavnsgudstjeneste i Espe, og alle de andre go-
de oplevelser der venter i 2019.  
Menighedsrådsmøder finder sted: Hillerslev konfirmandlokale 24. -1. kl. 
18.30 og i Espe konfirmandlokale 19. -2. kl. 17.00.  Offentligt regnskabsmø-
de i Vantinge graverhus 20. -3. kl. 19.00. Ved behov er der menighedsråds-
møde lige efter. 
 
Menighedsrådet. 
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Gudstjenesteplan: Nytår2018 - april 2019  

  

Dato 

 

Espe 

  

Vantinge 

 

Hillerslev 

06.01.2019 

Hellig 3 Kon-

10.30 Ingen Ingen 

13.01.2019 

1.s.e.hell.3 

konger 

14.00 Indsættelse 

SLJ 

Ingen 10.30 Indsættelse 

SLJ 

20.01.2019 

2.s.e.hell.3 

konger 

Ingen 10.30 JML Ingen 

27.01.2019 

3.s.e.hell.3 

konger 

10.30 JML Ingen Ingen 

03.02.2019 

4.s.e.hell.3 

konger 

Ingen Kl. 14 SLJ Kyndel-

misse-gudstjeneste - 

Kor 

Ingen 

10.02.2019 

si.s.e.hell.3 

konger 

Ingen Ingen 10.30 JML 

17.02.2019 

Septuagesima 

10.30 JML Ingen Ingen 

24.02.2019 

Seksagesima 

Ingen Ingen 10.30 JML 

03.03.2019 

Fastelavn 

Kl. 14 SLJ Fami-

liegudstjeneste 

Ingen Ingen 

10.03.2019 

1.s.i fasten 

Ingen 10.30 JML Ingen 

17.03.2019 

2.s.i fasten 

Ingen Ingen 10.30 JML 

24.03.2019 

3.s.i fasten 

10.30 JML Ingen Ingen 

31.03.2019 

Midfaste 

Ingen 10.30 JML Ingen 
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nitialer: SLJ – Simon Langeskov Jylov. JML – Jørgen Mose Laursen 

07.04.2019 

Mariæ bebu-

delsesdag 

Ingen Ingen 10.30 SLJ 

14.04.2019 

Palmesøndag 

16.00 De ni Påske-

læsninger 

Ingen Ingen 

18.04.2019 

Skærtorsdag 

Ingen 16.00 SLJ Ingen 

19.04.2019 

Langfredag 

Ingen Ingen 10.30 JML 

21.04.2019 

Påskedag 

10.30 JML Ingen Ingen 

22.04.2019 

2.påskedag 

Ingen 10.30 SLJ Ingen 

28.04.2019 

1.s.e.påske 

Ingen Ingen 10.30 JML 

  

Dato 

 

Espe 

  

Vantinge 

 

Hillerslev 
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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: Karina Baraviec  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:sijy@km.dk
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Espe Posten ønsker  
 
 
 
 
I det forløbne år er Elmevænget blevet beriget med nye indbyggere i to af 
husene. 
Først kom Lene Ravn Petersen og Henrik Bo Petersen med døtrene Nana 
og Maja. 
De kommer ikke så langvejs fra, så de er sikkert allerede kendt af mange. 
 

Her i efteråret har vi så fået endnu tre nye naboer: Birute Zalekaite, Ed-
vardas Zaleckas og  
deres lille datter Evita Zalekaite. 
De kommer oprindelig fra Litauen, og ville egentlig kun være i Danmark 
midlertidigt, men tiden gik og da så Evita blev født, 
besluttede de sig for at blive her. 
Vi byder velkommen til dem alle og håber de vil nyde det gode naboskab 
her. 
Gurli 
 
Vi byder også velkommen til Winnie Leth og Einar Hansen som er flyttet 
ind på  Egevænget nr. 5. 
Ulla 

 

LÆSERBREV 
 

Hej. 
 
Kunne I ikke sætte en notits i bladet om, at man gerne må aflevere gamle 
(og nyere) billeder og deslige fra Espe på lokalhistorisk arkiv?  
Jeg var inde og besøge dem i efterårsferien og fik at vide, at der næsten 
ikke er indleveret noget fra Espe. 
 
 
Tak for et godt blad, som jeg glæder mig til at læse hver gang.  
 
Vh Freja Bagge Jensen. Langgade 49. 
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Gymnastik- og Ungdomsforeningen af 1972 
 
Først og fremmest vil vi sige tak for den store opbakning vi mærker i for-
eningen, det er dejligt at se så mange børn og voksne hygge sig i gymnastik 
salen og på diverse hold.  Samtidig vil vi sige tak til vores friske instruktø-
rer som leder de forskellige hold. 
Foreningen ønsker alle godt nytår. 
 
Mange hilsner fra  
Bestyrelsen 

 
 
 

lørdag den 30. marts 2019, 

afholder GU72 den årlige gymnastikopvisning i Espe Hallen.  Efter opvis-

ningen vil der være fællesspisning med hygge, for store og små. 

 Så sæt allerede X i kalenderen 

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

Billede indsendt af Janne S. Jensen  

http://www.GU72.dk
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Nyt fra Espe Borgerforening 
 
Vi håber i alle har haft en rigtig glædelig jul og et fantastisk nytår. Tak for 
Jeres fremmøde i 2018, det gør alt vores arbejde det hele værd. Vi håber at I 
vil bakke os op, lige så meget i det nye år. 
 
Siden sidst: 
I september havde vi diskotek for børn med 150 fremmødte børn. Det er fedt 
at der stadig kommer så mange børn og det ser ud til at de hygger sig.  
Diskoteket i september blev lidt anderledes end de forrige gange. Politiet 
mødte talstærkt op pga. den omfattende menneske/biljagt, men vi i bestyrel-
sen fik besked på at fortsætte diskoteket som vi plejede. Det gjorde vi og alle 
jeres seje børn havde en fest på trods af de lidt mærkelige omstændigheder. 
Vi satser på at næste diskotek bliver knap så spændende for politiet. 
 
Først i oktober havde vi Spis-sammen med 120 fremmødte børn og voksne. 
”Værestedet” stod for maden, som var flæskesteg og det var et kæmpe hit. 
Tak til ”Værestedet” for det store arbejde i køkkenet. 
 
I år tændte vi juletræet ved kirken, lidt tidligere end de forrige år. Grunden til 
dette er, at vi synes at det er så hyggeligt i den mørke tid. Tak til de frem-
mødte, der var med til at tænde lyset. 
Julemanden kom kørende i hestevogn med chokoladejulemænd til alle børn 
og der var en gang at drikke til alle de fremmødte. Tak til vores lokale jule-
mand og Isabella Bareviec for at stille hest og hestevogn til rådighed for de 
små børn. 
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Sæt kryds i kalenderen: 
1. februar 2019: Spis-sammen i forsamlingshuset (Husk service) 

Holmevej er meldt som madhold  
3. marts 2019:  Fastelavn på Espe skole   
29. marts 2019: Diskotek for børn i Espe forsamlingshus 
5. april 2019: Spis-sammen i forsamlingshuset (Husk service) 
 
 Vi mangler madhold (meld jer gerne til Sascha - 31341949) 
 
 
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 



34 

Nyt fra KE Badminton 
 
 
 
 
 
 
 
Status fra Krarup-Espe Badminton 
 
Sæsonen er halvt gået – og det går forrygende. 
 
Ungdom: Vi har godt med børn på begge hold – der er dog plads til et par 
stykker mere på begge hold, så ønsker nogen at spille en halvsæson i foråret, 
kontakt da endelig ungdomsformand Ditte Brinch Petersen. 
De yngste trænes som bekendt af Ditte og Natasha – velkendte ansigter – og 
der er fuld knald på de mindste. Dejligt. 
De ældste trænes af vores nye trænere Mathias og Mikkel og det går super 
godt. Et par af børnene har kastet sig ud i at spille stævner, og det går godt. 
Klubben har hevet 3 stævnesejre hjem i U13D mix og 1 sejr i U13D pige-
single. Børn og forældre er glade for de nye trænere. 
En stor tak skal lyde til vores trofaste hovedsponsor Tømrer- og Snedker-
mester Allan Broholm ApS. Allan har spyttet yderligere i kassen og udsty-
ret vores ungdomstrænere med hver en lækker RSL t-shirt og langærmet 
RSL trøje, så de ikke skal gå og fryse under træningen af vores ungdomsspil-
lere. Tak! 
 
Motion: Her går det også forrygende. Vi har som bekendt udsolgt på alle ba-
ner og de bruges flittigt. Motionisterne er fortsat gode til at hjælpe på kryds 
og tværs så banerne aldrig står stille selvom der er en motionist der ikke kan 
en given tirsdag. De sociale arrangementet motionister selv arrangerer kører 
også fortsat på fuld damp. 
I læsende stund, er klubbens store sociale arrangement afviklet sidste tirsdag 
før juleaften, og med flot flot tilslutning af 60 spillere. Det er bestyrelsen 
meget stolte og glade for. Vi anser det for meget vigtigt vores store sociale 
arrangement – juleafslutningen – kan omfavne alle motionister og seniorer. 
 
 
 

Fortsættes  næste side 
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Senior: Seniortruppen har haft en god halvsæson. Der bliver trænet godt og 
hold 1 ligger pt. på en 3. plads 1 point fra den opryknings udløsende 2. plads. 
Ringe er ret godt kørende på alle deres hold i år, så deres hold 3 i serie 2 er 
nok stukket af med 1. pladsen, så hvis ambitionen om at rykke tilbage i serie 
1 skal realiseres, skal vi nok gå efter 2. pladsen. Her kan vi heldigvis selv 
afgøre det, da vi i foråret har mange hjemmekampe og Højby S&G der pt. 
indtager 2. pladsen skal også forbi Espehallen. 
Hold 2 gør det også helt forrygende og indtager en 1. plads med lutter sejre. 
Her spiller vi bredt på pigesiden, men med hensyn til drenge spiller vi lidt 
smalt da 2 drenge der har spillet serie 2 skal træde til hver gang. 
 
Bestyrelsen: I bestyrelsen går det godt. Som nævnt sidste, er Nikolaj Stadil 
byttet ud med Jakob Bigand, idet Nikolaj er flyttet til Jylland. På generalfor-
samlingen stopper Otto Mortensen i bestyrelsen efter mere end 30 års tro tje-
neste. En stor tak skal lyde til Otto. 
Indkaldelse generalforsamling: Afholdes mandag den 4. februar 2019 kl. 
19 hos kasserer Otto Mortensen, Findingevej 5, 5750 Ringe. 
 
Interesseret i nyheder fra Krarup-Espe Badminton?? Find Krarup-Espe Bad-
minton, vores officielle side, på Facebook og tryk ”synes godt om”. Det både 
for medlemmer, forældre til ungdomsspillere og for jer der vil følge med i 
hvad der sker i Espe og omegn. 
 
SPONSORER: Hovedsponsor og ungdomssponsor Tømrer- og Snedkerme-
ster Allan Brohold ApS. Hovedsponsor Espe og Gestelev El-forretning ApS. 
Trøjesponsor senior AM Totalbyg ApS. Velkommen til ny hovedsponsor 
Konstruktørfirmaet Runøe & Teil. Boldsponsor Carsten Knudsen tømrer- og 
snedker. Samhandelspartner butik Ketshop i Odense/RSL. 
 
Glædelig jul og rigtig godt nytår til alle. 
 
Krarup-Espe Badminton 
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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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Fortsættes næste side 

Krarup Espe Håndbold 

 

 

 

Så er første halvsæson gået på hæld, og vi holder julepause fra turneringen 

og kan konstatere, at vi kan være meget tilfredse med første halvdel, hvor de 

fleste hold, som minimum, har levet op til egne forventninger. Vigtigst af alt 

er der blevet spillet noget god håndbold samt dannet- og fastholdt gode rela-

tioner med udgangspunkt i det, vi alle sammen er her for – håndbold!  

 

D. 8. december afholdt vi for anden gang – hvad nu må kaldes – den 

”traditionelle” juleafslutning for alle klubbens medlemmer med familier. Vi 

var næsten 80 personer, som havde en god dag i hallen med håndboldkampe 

efterfulgt af en hyggelig aften i Cafeen med julefrokost og dejligt samvær. 

 

I skrivende stund er vi i fuld gang med planlægning af sjove aktiviteter til 

Håndboldens Dag d. 5. januar. Håndboldens Dag er et landsdækkende arran-

gement i samarbejde med håndboldklubberne rundt i landet, Dansk Hånd-

bold Forbund og DGI, som har til formål at promovere sporten. I Espe Hal-

len vil der være en masse spændende håndboldaktiviteter, som alle er vel-

komne til at deltage i.  

 

Så nærmer vi os efterhånden også Midtfyns Cup, som i 2019 ligger i week-

enden d. 12.-14. april. Der er her, indbyggertallet i Espe vokser markant for 

en kort stund, når en masse glade håndboldspillere indtager hallen og skolen 

for at have en fantastisk weekend sammen i håndboldens tegn. Planlægnin-

gen af årets Cup er i fuld gang, og vi når sikkert også i mål denne gang – det 

plejer vi jo!  
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Noget andet, der også står for døren, er vores generalforsamling. Det er altså 

nu, man 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 ind-

flydelse på klubben, så kom og stil op! 

 

Krarup Espe Håndbold indkalder til ordinær generalforsamling 

Mandag d. 4. februar 2019 kl. 19.00 i Espe Hallen. 

Dagsorden i flg. vedtægterne.  

 

Godt nytår.  

Krarup Espe Håndbold 

Formand 

Linda Føns Madsen  

——————————————————————————————- 

 
 
Generalforsamling i Espe Forsamlingshus 
 
Espe Forsamlingshus og 
Espe Borgerforening af-
holder generalforsamling 
fredag den 22. februar 2019 kl. 18.30 
 
 
På valg er: Bodil Larsen, Anne Marie Lunderskov, 
Benny Nielsen og Jytte Nielsen 
 
Efter generalforsamlingen bliver der serveret flæskesteg og kaffe med kring-
le. 
 
Når vi nærmer os datoen, kommer vi rundt med en invitation i din post-
kasse 
så du kan tilmelde dig. 
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Julefrokost i Espe Forsamlingshus 
I november blev invitationen til årets julefrokost sendt ud, og som altid venter 
vi spændt på, hvor mange der mon tilmelder sig. De sidste år har arrangemen-
tet haft god opbakning, men i år faldt julefrokosten sammen med Mortens 
aften. Det viste sig, at det slet ikke havde nogen betydning.  
Der var 67 glade gæster til spisning og efterfølgende Amerikansk lotteri. Der 
blev hygget, snakket, spist og spillet Amerikansk lotteri. Og netop lotteriet er 
populært, i år blev der solgt 1200 lodder til lotteriet, 200 flere end sidste år. 

Der var også i år, rigtig mange sponsorgaver til lotteriet vi siger mange  

tak til sponsorerne. 

Nyt fra forsamlingshuset 
Runde borde 
Det er rigtig mange lejere af huset, der spørger om det er muligt at dække op 
ved runde borde. Der har vi ikke haft mulighed for, før nu. Vi har skaffet 11 
runde borde til huset, de er 1,80 m i diameter. Bordene skal have nyt under-
stel, det er ved at blive lavet, og vi regner med at de er færdige senest til for-
året 2019. 
 
Ny flot trappe 
Vi har længe ønsket os en ny trappe/rampe-indgang til forsamlingshuset. En 
rampe, der skal gøre det nemt for både kørestolsbrugere og gangbesværede at 
komme ind i huset. 
Nu er det så blevet til virkelighed og vi er rigtig glade for resultatet. Trappen/
rampen er nu klar til at blive taget i brug. 
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MC-Campfyn 
Bed&Breakfast 
Værelser tlf 62 62 25 58 
www.MC-CAMPFYN.dk 
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Besøg min hjemmside: 
www.hangelbyg.dk 

Aktivitetskalender 

Jan   Trædrejning mm Se side 9 Espe husflid 

    Aktiviteter i Kirkerne Side 23-24   

Jan 13 Indsættelse af ny præst Se side 22 Hillerslev og Espe 

    Gudstjeneste plan Side 26-27   

Jan 19 Fødselsdagsfest 1800-0100 Espe hallen 

Feb 1 Spis Sammen Side 33 Forsamlingshuset 

Feb 4 Generalf. Badminton Side 35 Findingevej 5 

Feb 4 Generalf. Håndbold Side 39 Espe hallen 

Feb 22 Generalf.Forsamlingshus og Borgerforening se side 39 

Mar 29 Diskotek for børn Side 33 Forsamlingshuset 

Mar 30 Gymnastikopvisning GU 72 Side 31 Espe hallen 

Apr 5 Spis sammen Side 33 Forsamlingshuset 



43 

Snarupvejen 15 

Formand Niels Erik Hansen  
25540570 
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www.espegrønt.dk 


