
  

Udgivet af aktive borgere i Espe 

 

12. årgang  nr.2 /2019 
April - Maj - Juni 

 
 

6 X på Bornholm 
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DEADLINE 
 

for  materiale til næste nummer  
den 14. juni 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. 

Bagsiden af postkortet på side 1. Dateret 30 december 1916.  
Leveret af Janne S. Jensen. 

Redaktionen vil gerne takke alle vores annoncører, uden dem, var det ikke 
muligt at  udgive Espe Posten. 
Støt vore annoncører, de støtter os. 
 
Også en stor tak til alle vores skribenter, uden dem intet indhold. 
 
Vi ønsker alle et rigtigt godt forår. 
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NYHEDER FRA ESPE SKOLE & BØRNEHAVE 

 
 
 
Så er foråret kommet, og i skrivende stund nyder eleverne at være ude i det 
dejlige vejr. Der er gang i sjippetovene, 
ostebanerne og mange andre lege.  
 
 

Ny afdelingsleder for Børnehave og SFO, 

Charlotte Baadsgaard Frank 

1.januar 2019 kunne vi med glæde byde 

velkommen til vores nye afdelingsleder, 

Charlotte Baadsgaard Frank.  

 

Hermed en hilsen fra Charlotte: 

 

Sikke en velkomst 

Efter mine første 2 uger på Espe skole og børnehave er billedet, som fylder 

på min nethinde glade, søde og imødekommende børn, som tillidsfuldt har 

taget pænt imod mig. Uanset hvor jeg er kommer rundt på matriklen, er jeg 

blevet mødt med ”Hej, er du hende den nye?” eller ”Du hedder da Charlot-

te? Det er dig som kører motorcykel”. Det har på alle måder været en fanta-

stisk velkomst jeg har fået, lige fra børnene til personalet og ikke mindst alle 

de forældre, som talstærkt er mødt op til forældrekaffe for at hilse på, i både 

børnehave og SFO. Tusinde tak    

Min mavefornemmelse af, at Espe skole og børnehave er et lille specielt sted, 

med masser af engagement, sammenhold og fællesskab, er kun blevet bekræf-

tet, og jeg ser forventningsfuldt frem til det videre samarbejde med jer alle.                                                                               

Charlotte 

 

Indskrivning og Forårs-SFO 

Vi har fået indskrevet 20 elever til vores kommende 0.klasse, hvilket må si-

ges at være en rigtig god klassestørrelse.  

Vi har afholdt et ”ryste-sammen”-arrangement, hvor de fleste familier mødte 

op og hyggede sig sammen samt fik information om den kommende Forårs-

SFO, som starter 1.april.  

Det bliver Birgitte og Gert, som vil være de primæ-

re voksne i Forårs-SFO-en.  Fortsættes næste side 
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Mellemtrinsfest i februar – teater/musik/dans-projekt  

 

Eleverne havde inden festen arbejdet i fem forskellige værksteder omkring 

temaet ”Cowboy og indianere”. 

Forældrene var rundt og se, ele-

verne optræde på de forskellige 

værksteder.  

Her er et billede fra danseværk-

stedet.  

 

 

 

 

 

 

Efterfølgende gav eleverne den gas på dansegulvet til diskoteksmusik fra 

Diskotek Night Life.  

Skolebestyrelsen solgte kaffe og kage, som blev nydt under fælles hygge i 

den nye fløj.  

Tak for indsatsen fra alle - både elever, personale og forældre.  

 

Pop-up Restaurant – 6.klasse skriver:  

 

”Vi har i 6. klasse lavet en Pop-up Restaurant den 21. februar for alle sko-

lens elever. Vi lavede den for at vise, hvad vi indtil videre har lært i mad-

kundskab. Vi valgte forløbet: Kartofler, hvortil vi lavede kartoffel-porre-

suppe med bacon- 

og porre-drys samt 

et stykke brød til.” 

 

  

Fortsættes   
næste side 
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Billeder fra 4.klasses aften med Poetry Slam – både 4.a og 4.b  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eleverne læste deres 
egne digte højt for 
deres forældre, og 
efterfølgende fejrede 
vi det med børne- 
drinks og snacks  
 
 
 
 

 

SFO og store-gruppen på tur til Naturama 

Onsdag d. 13. marts var alle SFO-børnene og børnene fra store-gruppen i 
børnehaven afsted på tur til Naturama. De var nede at se en særudstilling, 
som bød på fascinerende rekonstruktioner af Dinosaurer i naturlig størrelse. 
De oplevede sjældne rekonstruktioner af dinosaurfamilier, deres æg og reder, 
så skelettet af en 9 meter lang Tarbosaurus, som den så ud for 70 millioner år 
siden og ægte forsteninger af dinosaur æg – så alle fik en god og lærerig ople-
velse.  

 
 
 
 Fortsættes  næste side 
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Smid tøjet for en god sag  
Røde Kors er verdens største hjælpeorganisation. Røde Kors hjælper ensom-
me og sårbare mennesker i Danmark, udland, og de hjælper ofre for krig og 
naturkatastrofer. 
 
Frivillige i Røde Kors’ genbrugsbutikker tjener hvert år millioner af kroner 
til hjælpearbejdet ved at sælge brugt tøj. Så ved at donere dit tøj til Røde 
Kors, er du med til at gøre hjælpen mulig. 
 
”Smid tøjet” – kampagnen starter mandag d. 1.april, og I kan aflevere jeres 
brugte, vaskede tøj i en sæk ved kontoret på skolen til og med fredag d. 
12.april 2019. 
 
Smid tøjet for en god sag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rynkebyløbet 
Igen i år deltager Espe Skole & Børnehave i Rynkebyløbet. 
Eleverne løber fredagen før påskeferien, den 12. april 2019, for at støtte Bør-
nelungefondens livsvigtige arbejde for børn med kritiske lungesygdomme. 
 
Børn løber for børn 
Team Rynkeby Skoleløbet afvikles under overskriften ”børn løber for børn”, 
og hele idéen med løbet er da også at give eleverne en oplevelse af, at de kan 
være med til at gøre en reel forskel for børn med alvorlige sygdomme ved at 
gøre noget aktivt sammen med andre børn. 
 
 
 
Alle læsere ønskes et dejligt forår og en god påske.  
 
Mange venlige hilsner  
Vibeke K. T. Munck 
Leder af Espe Skole & Børnehave 
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Forum Snarup-Krarup & Espe 
 
Forum Snarup-Krarup & Espe afholdt torsdag d. 14/3-2019 ordinært årsmøde 
i Espe Hallen’s Café kl. 19.00 
 
Da dette Forum – som er en slags afløser for det gamle Lokalråd – endnu ik-
ke har eksisteret et helt år, var der ikke meget at drøfte under regnskabsfrem-
læggelse og valg til Koordinationsudvalget, men som en del af formandska-
bets beretning blev der drøftet interessante muligheder for ”klynge-
samarbejde” inden for forskellige specifikke interesseområder som f.eks. For-
samlingshuset, Velkomst-og vej-formænd, strukturudvikling og stier i det 
åbne landskab. 
 
Det er endnu ikke besluttet, hvordan Forum Snarup-Krarup & Espe’s støtte-
midler fra Kommunen skal anvendes, men gode forslag imødeses. 
Som konsekvens af dette samarbejde i kommunen, er alle frivillige i lokalom-
rådets foreninger nu dækket af en fælles forsikring, som betales af kommu-
nen og Forum Snarup-Krarup & Espe. 
 
Desuden blev der bl.a. orienteret om at Forum Snarup-Krarup & Espe i sam-
arbejde med Formand for Kultur og Lokalsamfundsudvalget, Anne Mølle-
gaard Mortensen inviterer til træffemøde den 15/5-2019 i Espe. 
 
Politikernes formål med træffemødet er at stille sig til rådighed for borgerne i 
lokalområdet, så man kan drøfte borgernes egne emner svare på spørgsmål. 
Politikerne vil gerne have en større viden om, hvad der rører sig i de forskel-
lige lokalområder og de vil gerne høre mere om vore ønsker og behov. 
Der er ikke nogen dagsorden til mødet – det er de borgere, der møder frem, 
der bestemmer, hvad der skal drøftes.  
Folk er velkomne til at deltage i hele træffemødet, men man er også velkom-
men til at møde op og aflevere et budskab og gå igen. 
 
 
Koordinationsudvalget konstituerede sig som følger: 
 

Formand: Per Christian Christensen, pcc@pc.dk 
Næstformand: Vibeke K.T. Munck, Espe Skole & Børnehave,  
                          vibem@fmk.dk 
Kasserer: Chalotte Stage Rasmussen, csk@sdu.dk 

mailto:pcc@pc.dk
mailto:vibem@fmk.dk
mailto:csk@sdu.dk
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Book online på 
www.hairbyvedel.dk 
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Tak for en fantastisk vintersæson 

 

Nu her ved forårssæsonens afslutning, vil jeg gerne sige tak til alle der har 

bidraget til at vi har en så velfungerende forening. Det er det gemytlige fæl-

lesskab og det gode sociale samvær, som jeg tror, er en del af brændstoffet til 

at det fungerer. Og ja indimellem får vi da også lavet lidt der er til glæde for 

andre.  

 

Sidste weekend i januar gennemførte vi et drejekursus med Rasmus Petersen, 

her får vi god inspiration og tekniske færdigheder med en professionel lærer 

udefra. 

Der er planlagt et nyt kursus med Rasmus sidst i oktober. 

 

Til årets generalforsamling var alle valg til bestyrelse og revision genvalg. 

Igen i år blev der udtrykt stor glæde og tilfredshed med værkstedets indret-

ning og standard. Så vi prøver at fastholde de senere års standard med at vi 

bruger 16.000 årligt til nye investeringer. 

På generalforsamlingen blev der udtrykt stor tilfredshed med værkstedets 

indretning og standard, så håbet er at det fortsætter til gavn for Espe Husflid 

og samarbejdspartneren Kværndrup Husflid i mange år. 

 

Vi er en broget flok af personer, der finder glæde ved at fremstille ting af træ. 

For at være en del af Espe Husflidsforening kræves der ingen håndværks-

mæssige forudsætninger.  

Du skal være så hjertelig velkommen til at besøge os. 

 

Med venlig hilsen Bent tlf. 40 37 37 97 

www.espe.husflid.dk  

http://www.espe.husflid.dk/
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NYT fra Espe Borgerforening. 
 

Den 2. feb. havde vi spis sammen. Desværre ikke den store succes, hvilket 
har været kendetegnet de sidste par år. Vi har derfor fremover valgt ikke at 
afholde spis sammen i jan./feb. men tak til alle de fremmødte og madholdet. 
Fastelavn blev afholdt sammen med menighedsrådet på Espe skole, hvor 
der var ca. 75 fremmødte. Vi siger tak til dem der deltog og tak for en dejlig 
og festlig gudstjeneste. 
 
Til vores generalforsamling, sagde vi farvel til Lene Ravn. Tusind tak for 
hendes indsats.  Vi siger velkommen til Per Thyregod, som er tiltrådt i be-
styrelsen. 
 
 
Formand    Sascha Barrett 
Næstformand    Claus Hemmeløff 
Kassere    John Bach Sørensen 
Sekretær    Christina Ejlerskov 
Pr.                 Marie Neldeborg Jansen 
Menigt medlem               Stine Brinch  
Menigt medlem               Per Thyregod   
 
 
Kommende arrangementer:    

23. juni Sct. Hans i tumleparken 
4. oktober Spis sammen. (mangler madhold) 
 

I skrivende stund er vi begyndt at komme ud og sælge medlemskort. Hvis i 
endnu ikke har købt et medlemskort er det muligt at købe på mobilepay. 
100 kr. for par og 50 kr. for enlige. 
Husk: vejnavn og nr. ved overførsel på mobilepay: 75 991 
Tusind tak til alle som har købt indtil videre. 
 
Følg gerne vores Facebook side for mere information. Opslag vedrørende 
arrangementer hænges op ved bl.a. hallen, skolen, børnehaven, Espe El og 
Espe grønt, så hold øje med opslagstavlerne. 
                                                                       

Venlig Hilsen  
Espe Borgerforening 
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Espe Sogns Jagtforening 
 

Vi har i Espe Sogns Jagtforening afholdt generalforsamling 08.03.2019 
Den ny bestyrelse ser sådan ud: 
Formand: Jens Plesner Nissen 
Næstformand: Jan Peter Olsen 
Kasserer: Poul Ditlevsen 
Sekretær: Preben Pedersen 
Bestyrelsesmedlem: Emil Greve 
 
Den nye kontaktperson i foreningen er Jens Plesner Nissen  
Telefon: 52216804   E-mail: jens.plesner@gmail.com 

Aktiviteter 2019-2020 
 
Lørdag d. 12. oktober. Præsteskovsjagt kl. 8.00 
Søndag d.  3. november. Præsteskovsjagt kl. 8,00 
Lørdag d. 16. november. Præsteskovsjagt kl. 9.00 
Søndag d.  1. december.  Præsteskovsjagt kl. 9.00 
Lørdag d. 14. december. Præsteskovsjagt kl. 9.00 
Deltagelse i alle 5 Præsteskovsjagter 200 kr. 
 
Lørdag d. 21 december. Fælles riffeljagt 50 kr.  
 
Tilmelding nødvendigt. Vildt ifølge prisliste 
Søndag d.  5. januar. Rævejagt kl. 9.00 med madpakke 
Lørdag d. 18. januar. Rævejagt kl. 9.00 med madpakke 
 
Alle jagter starter ved Espe Forsamlingshus  
   
På foreningens vegne 
Poul Ditlevsen tlf. 2890 0224   

 

mailto:jens.plesner@gmail.com
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1moru95LhAhXFKlAKHT2uCHMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fda%2Fphotos%2Ffasan-fugl-fjerdragt-arter-2105505%2F&psig=AOvVaw21o7ZRS83qv3IwL4VIDr0V&ust=155
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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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Krarup Espe Fodbold 
KE fodbold afholdt onsdag den 27. februar generalforsamling.  
Fremmødet var ikke så stort igen, men dem der var der, deltog aktivt i  
debatten.  
Jan Pedersen og Jeppe Pedersen var på valg, og der var genvalg til begge to.  
På suppleant siden fik Lars Hølmkjær og Anders Lübbert også genvalg for 
endnu en periode. Så det var dejligt at alle blev, og at vi ligesom andre klub-
ber, ikke var i problemer med at få stillet en bestyrelse. Det er jo desværre et 
voksende problem, at få folk til at deltage i det frivillige arbejde. På det efter-
følgende bestyrelsesmøde, blev konstitueringen således: 
 
Formand  René Brinch Petersen 
Kasserer  Jeppe Pedersen 
Næstformand  Lasse Pedersen 
Ungdomsformand Ulrik Hansen 
Sekretær  Henrik Vegeberg 
Menigt medlem Jan Pedersen 
Menigt medlem Børge Nielsen 
 
Klubben vil afholde sponsor dag lørdag den 25. maj, hvor der vil være hoppe-
borg og salg af popcorn og slush ice. Vi arbejder ydermere på at få så mange 
hjemme kampe i den weekend som muligt, så vi rigtig kan få folk på stadion. 
Mere information vil følge på vores officielle facebook side Krarup Espe Fod-
bold. Der arbejdes også på at afholde sponsor løb om lørdagen, hvor alle ung-
domsspåillere kan finde nogen til at sponserer sig. Pengene herfra vil gå til 
ungdommen. Der vil også være en præmie til det hold der kører flest penge 
ind. 
 
Vi arbejder også i øjeblikket med et nyt koncept, hvor man som privat person 
kan blive personlig sponsor i fodboldklubben. Vi regner med at prisen bliver 
100 kr. om året, og at man får en lille plade på de nye personlige sponsor pla-
der, som vi er i gang med at lave. Konceptet er endnu ikke helt på plads end-
nu, men vi arbejder videre med det, og håber at vi inden alt for længe kan an-
noncere tiltaget på vores facebook side. 
 
Ellers så glæder vi os bare til at komme i gang, og igen få noget græs under 
støvlerne, efter 4 måneder med indendørs. Vi håber at se rigtig mange på side-
linjerne til alle vores kampe. Vi prøver at placerer en masse ungdomskampe i 
forbindelse med senior kampene. Så kom ned og støt, også i unge, det vil de 
blive glade for. 
 
På vegne af fodboldbestyrelsen 
Formand René Brinch Petersen 
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MIDTFYNS 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.13.00 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. 
 
 
Hvis nogen kunne tænke sig at prøve at spille KROCKET 
Er i meget velkommen ved Espehallen  
 
Mandag kl.13.00 eller Torsdag kl. 13.00 
 
LAD VÆRE MED AT GIVE OP EFTER FØRSTE PRØVETUR. 
 
Vi glæder os til at se jer. 
 
Hilsen Midtfyn KROCKET 

NYT FRA ESPE FORSAMLINGSHUS 
 
 
 
Ny formand og ny kasserer i forsamlingshuset 
 
Bestyrelsen i Espe Forsamlingshus har haft konstituerende møde og har sam-
mensat bestyrelsen sådan: 
Formand Benny Nielsen 
Næstformand Jørn Jensen 
Kasserer Katja Eisland-Schmidt 
Sekretær/PR Margreta Reinhold Niclasen 
Udlejning Hans Jørgen Berthelsen 
Anne-Marie Lunderskov 
Bodil Larsen 
Jørn Jensen har selv valgt at trække sig som formand og lade posten overgå 
til Benny Nielsen. Katja Eisland-Schmidt overtager kassererposten efter Jytte 
Nielsen, som valgte ikke at genopstille til bestyrelsen. 
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Sognepræst:  Simon Langeskov Jylov 
 Snarupvejen 6, Espe   
 5750 Ringe 
 Tlf.: 61 54 23 17  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  næste side 
 

Hillerslev hospital fylder 250 år.  
 
I dette Herrens år 2019 er det præcis 250 år siden, at hospitalet i Hillerslev 
blev opført. I dag er der nok ikke mange, der forbinder den type bygning 
med vore dages moderne hospitaler, men for den tid, hvor det blev bygget, 
har det været standarten.  
 
I tiden efter reformationen i 1536 ophørte landets mange klostre med at eksi-
stere, og dermed ophørte også meget af den fattighjælp, som klostre og kir-
ker stod for. Den katolske kirke blev afskaffet, og i stedet indførte man den 
evangelisk-lutherske kirkeretning. Den nye kirke skulle som udgangspunkt 
ikke sørge for de fattige, men alene sikre, at folk levede et korrekt kristent 
liv, og at der blev prædiket og holdt gudstjenester i det ganske danske land 
på dansk. Dermed var der ingen hjælp til de fattige, syge og svage.  
 
Efterfølgende blev visse ordninger indført rundt om i landet, men en fælles 
indsats blev det aldrig til. Christian d. 5 prøvede dog, og med den nye konge-
lov af 1668 blev det indført som krav, at der i alle landets sogne, skulle være 
hjælp til fattige. Dermed blev der opstillet indsamlingsbøsser i alle landets 
kirker, og kirkerne skulle endnu engang stå for hjælpen til samfundets udsat-
te. Disse mange indsamlingsbøsser kan stadig ses den dag i dag, og kirkebøs-
sen i Hillerslev er et meget fint eksempel herpå.  
 
I 1700 og 1800 tallet begyndte mange danske godser at tage sig af omsorgen 
for fattige, syge og gamle. Der blev opført ”hospitaler” eller fattiggårde, som 
mange også vil kende dem som.  
 
I Hillerslev oprettede herreskabet på Gelskov ”Hillerslev Hospital”, som er 
indrettet med 4 ”lejligheder”. Disse består af en lille stue og en alkove, og 
midt i huset var der fælles køkken og bryggers – faciliteter som alle husets 
beboere skulle dele. Selvom det var herreskabet på Gelskov der oprettede 
hospitalet, var det i praksis kirken, der administrerede det. Indsamling fra 
kirken gik til at holde bygningen stående, og donationer fra folk i sognet var 
ligeledes en vital del af det økonomiske grundlag for hospitalet.  
Disse hospitaler viste sig efterhånden at være en uholdbar løsning, hvorfor 
flere kirkelige organisationer oprettede hjælpeprogrammer i midten af 1800 
tallet. Først med Grundloven af 1849 kom der en central dansk forordning 
om hjælp til de svageste. Hjælpen var dog indrettet sådan, at sagde man ja til 
hjælp fra det offentlige, så mistede man samtidig alle sine basale rettigheder 
– herunder stemmeretten.  
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I 1891 blev der for første gang indført en national ydelse til ældre. Den hed 
Alderdomsunderstøttelsesloven og den sikrede, at danskere der var fyldt 60, 
kunne få en økonomisk understøttelse af staten.  
 
Senere kom der sygekasselove, og udvidet fattiglove, der alle skulle hjælpe 
det svageste, men alle med den klausul, at man mistede basale rettigheder. 
Først med de store socialreformer i 1933, som blev indført som en del af 
Kanslergadeforliget, kom der central styring på hjælp til samfundets svageste, 
og denne gang var det hjælp, der ikke medførte tab af rettigheder. Kanslerga-
deforliget blev begyndelse på en velfærdsstat vi kender i dag.  
 
Selvom der er langt fra Hillerslev hospital til Kanslergadeforliget, så vidner 
hospitalet om en tid med helt andre forhold, og vi kan kun glæde os over, at 
hospitalet i dag udgør en funktion som graverhus, og er så godt bevaret, at det 
kan stå mange år endnu.  
 
/Sognepræsten.  
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Liste over konfirmander i Espe, Vantinge og Hillerslev, og hvor de skal konfirmeres.  

Espe kirke d. 17/5  Hillerslev kirke 5/5 Vantinge kirke 12/5 

Præst: Simon Jylov Præst: Simon Jylov Præst: Simon Jylov 

Jonas Pedersen  
Daniel Anker Thyregod 
Bukkehave Cecilie Kristensen 

Ida Brinch Petersen Mathias Blom Petersen  Melissa Egeberg 

Lærke Buhl Fløjborg Peder-
sen  Max Thyregod Rasmussen Sofie Nygaard 

Felix Hemmeløff Vever Mette Marie Hansen   

Josephine Pelle Møller  Simon Haugaard Eriksen    

William Tore Kaysen      

Magnus Bebe Nielsen      

Marie Bonde Jakobsen     

Lasse Neerfeldt Løv     

Sara Egeberg      

Mia Lauritsen     

Simon Heding      

Sofie Brinch Petersen      

Lucas Hederidder Ryder-
jensen     

Clara Bang Larsen      

Thilde Parmer Rasmussen      

Cammilla Thyssen Hierony-
mus      

Nikolaj Bebe Nielsen      

Annesofie Kjærsgaard Breo      
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Nyt fra præsten 
Påskeblomst hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave! 
Sådan lyder begyndelsen på en af vores absolut mest kendte påskesalmer. En 
salme, der er så enkelt i sin tekst, hvor Jesus sammenlignes med den enkle og 
uprangende påskeblomst – en blomst, vi alle ”har råd til,” da den nærmest er 
ukrudt. Den kommer alle vegne, og den er ganske hårdfør, og så lyser den op 
med sin smukke gule farve. På samme måde var det med Jesus. Han blev 
også af sin samtid anset som ukrudt, og blev ikke af de rige regnet for noget. 
Han havde ikke rosens duft eller liljens sølverblade. Men Jesus var hårdfør 
og lyste op med sit ord i en ellers mørk tid. 
  
Nu står vi snart over for påsken, og vi står snart over for sommeren. Men 
uanset hvordan sommeren og påsken bliver, så har vi Jesu ord med os, da de 
har vist sig lige så hårdføre som påskeblomsten.  
Til påske sker der store ting. Palmesøndag fejrer vi, at påsken begynder. Det 
gør vi med en festlig gudstjeneste, hvor vi I år prøver konceptet ”De 9 påske-
læsninger”. Vores erfaring som præster er, at vi sjældent kommer omkring 
alle de smukke påskelæsninger, hvorfor vi samler dem alle palmesøndag, og 
arrangerer en festgudstjeneste, der markerer påskens begyndelse.  
 
Skærtorsdag er der fokus på måltidet, hvorfor menighedsrådet inviterer på 
aftensmad efter gudstjenesten. Vi byder på lidt lammekød med tilbehør og et 
glas rødvin. Tilmelding er dog nødvendigt, og det kan ske til præsten på 
SIJY@KM.dk eller på mobil 61542317. SU er senest d. 14/4 kl. 12.  
 
I vores tre kirker sker der mange ting. Allerede d. 27 april er der en særlig 
gudstjeneste i Espe kirke. I samarbejde med Fyens Goldwingclub arrangeres 
der en gudstjeneste som startskuddet til åbningen af Egeskov marked. Fyens 
Goldwingclub ankommer omkring 10.30 til kirken, hvor de vil parkerer ved 
præstegården. Vi regner med mellem 50 og 100 store flotte motorcykler. 
Gudstjenesten er åben for alle, og begynder, så snart motorcyklisterne er på 
plads. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en forfriskning.  
 
Dernæst står vi over for konfirmationerne, som i år er kl. 10.30 og ikke kl. 10 
som normalt. Det skyldes ganske enkelt, at jeg som ny præst tillod mig at 
antage, at tidspunktet var 10.30 og meldte det ud til forældrene. Sådan går 
det nogle gange.  
Jørgen og jeg glæder os i hvert fald til en festlig dag sammen med konfir-
manderne og deres familier. Det glædelige er, at der er så mange konfirman-
der i Espe at vi kan fylde kirken – desværre medfører det, at konfirmanderne 
kun får to bænke til medbragt familie.  
 

mailto:SIJY@KM.dk
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Den 19/5 er der helt almindelig gudstjeneste, og efter gudstjenesten kl. 10.30 
er der kirkekaffe, hvor jeg i dagens anledning giver kage (det er min fødsels-
dag d. 18/5).  
 
I sommerhalvåret kommer der også til at ske en række ting. D. 5/6 fejrer vi 
grundlovsdag, og vi kombinerer det med den årlige sangaften ved Hillerslev 
kirke. Endvidere markerer vi samme aften, at hospitalet ved siden af Hillers-
lev kirke fylder 250år. Alt dette kan opleves d. 5/6 kl. 19 ved Hillerslev kir-
ke.  
Til Pinse er der også gudstjenester, og jeg vil blot gøre opmærksom på, at 2. 
pinsedag foregår i Årslev, hvor der er friluftsgudstjeneste kl. 14. Der kom-
mer mere om dette i Midtfynsposten.  
 
D. 16/6 markerer vi ved en stor jubilæumsgudstjeneste at Dannebrog fylder 
år. Det er nemlig i år 800år siden at Dannebrog faldt ned fra himlen og blev 
vores flag. Selvom Valdemarsdag er d. 15/6, markerer vi ”fødselsdagen” ved 
gudstjenesten, der ligger dagen efter. Det bliver en flot og stor gudstjeneste i 
rød/hvide farver. Det er kl. 14 i Hillerslev.  
 
Det sidste store arrangement jeg gerne vil gøre jer opmærksomme på, er 
gudstjenesten på Kristi himmelfartsdag. Den dag holder Jørgen sin sidste 
Gudstjeneste i vores pastorat, og selvom det er bedrøveligt ikke at skulle 
samarbejde med ham mere, glæder vi os til at fejre ham og takke ham ved en 
stor festgudstjeneste i Hillerslev kirke kl. 10.30. Vi håber at mange vil møde 
op. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på lidt til ganen.  
Vi ser frem til et godt forår og en god sommer med jer alle. 
Kom blot med til nogle af vores arrangementer – folkekirken er ofte mere 
end folk tro.  
Gud velsigne jer alle.  
/Sognepræsten.  

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO9frS8I3hAhUyuaQKHf9bDQQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmaarslet-kirke.dk%2Fmaarslet-kirke%2Fpaaskeliljer%2F&psig=AOvVaw19hqEb4DDo3SfpQB9fZDnS&ust=1553073405047461
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Dato Espe Vantinge Hillerslev 
07.04.2019       

Mariæ bebudelses- Ingen Ingen 10.30 SLJ 

14.04.2019       

Palmesøndag 
16.00 De ni, 
Påskelæsninger 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 

05.05.2019 Ingen Ingen Konfirmation 
2.s.e. påske 10.30 SLJ 
12.05.2019 Ingen Konfirmation Ingen 
3.s.e. påske Kl. 10.30 SLJ 
17.05.2019 Konfirmation Ingen Ingen 
Store bededag 10.30 SLJ 
19.05.2019 9.00 SLJ Ingen 10.30 

4.s.e.påske SLJ - Kirkekaffe 
26.05.2019 Ingen 19.30 – Aften-

gudstjeneste 
Ingen 

5.s.e.påske SLJ 
30.05.2019 Ingen Ingen 10.30 JLM/SLJ 
Kristi Himmelfart Nok Jørgens sidste officielle 

gustjeneste i EVH – Det skal 
være en festgudstjeneste! 

02.06.2019 10.30 SLJ 9.00 SLJ Ingen 
6.s.e.påske 
05.06.2019     Kl. 19.00 Sangaften/

grundlovsdag 
Grundlovsdag Plænen bag kirken 
09.06.2019 10.30 SLJ Ingen 14.00 SLJ 
Pinsedag Kirkekaffe 
    
    
    
  
    
  
    
 

Gudstjenesteplan: April - Juni 2019 Espe-Vantinge-Hillerslev  
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Påskelæsninger i Espe Kirke 
 

Som noget ret nyt binder vi i år an med ”De 9 Påskelæsninger” i Espe Kirke, 
Palmesøndag, den 14. april kl. 16.  
Gudstjenesteformen ”De 9 Læsninger” ved adventstide er efterhånden indar-
bejdet og velkendt i vore menigheder – som en festlig indledning til Julen. Da 
Påsken imidlertid er en større højtid i kristenheden end Julen, finder vi, at det 
er på sin plads med en lignende festlig optakt til Påskeugen. 
I gudstjenesten føres vi ved læsninger, fællessalmer, sang og musik gennem 
det frelseshistoriske drama med de profetiske forjættelser, bebudelsen, indto-
get i Jerusalem, tornekroningen og korsfæstelsen frem til kulminationen med 
Jesu opstandelse fra den grav, som kvinderne finder tom i Påskemorgens gry. 
Der medvirker nogle af årets konfirmander, som bærer lys, når de går ind – 
desuden organist og kirkesanger,  kirkekoret, 8 menighedslæsere, 3 musikere 
på cello, waldhorn og luth, - samt præsterne Simon Langeskov Jylov og Jør-
gen Mose Laursen. 
Der er således lagt op til en lidt anderledes, men derfor ikke mindre festlig og 
livsbekræftende musik-gudstjeneste med noget for næsten alle sanser.                             
 
 
                                             Menighedsrådet  

Gudstjenesteplan: April - Juni 2019 Espe-Vantinge-Hillerslev  
 
Dato                Espe              Vantinge    Hillerslev 

 
 
 

10.06.2019 Ingen Ingen Ingen 

2. pinsedag Friluftsgudstje-
neste i Aarslev. 
Kl. 14.00 

Friluftsgudstjene-
ste i Aarslev. Kl. 
14.00 

Friluftsgudstjeneste i Aarslev. 
Kl. 14.00 

16.06.2019 Ingen Ingen 14.00 – SLJ. Jubilæumsguds-
tjeneste. 

Trinitatis søndag Vi fejrer at Dannebrog fylder 
800 og fylder kirken med 
Dannebrogsflag. Kaffe og 
kage efter gudstjenesten. 

23.06.2019 Ingen 10.30 Ingen 

1.s.e. trin SLJ 
30.06.2019 10.30 Ingen Ingen 
2.s.e trin 

Fortsættes side 28 
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Sogneudflugt til Langeland 
 
 
Torsdag d. 23. Maj 2019 tager vi til Langeland. 
Afgang fra Hillerslev kl. 9.40,  
Vantinge kl. 9.50  
Espe kl. 10 
Hjemkomst ca. kl. 18.30 
 
Pris pr. deltager 175,00 kr- tilmelding til Torben tlf. 20 46 12 51 
Senest mandag d. 6 Maj 
 
Kirkebil kan benyttes-Alex’s taxi tlf. 62 66 12 02 bestilles dagen før 

 
Menighedsrådet  

Oversigt over konfirmationer i de kommende år 
 

2019 
Hillerslev: 5. maj -Vantinge: 12. maj - Espe: 17. maj 

2020 
Hillerslev: 3. maj - Vantinge: 8. maj - Espe: 10. maj 

2021 
Hillerslev: 2. maj - Vantinge: 9. maj - Espe 13. maj 

2022 
Hillerslev: 1. maj - Vantinge: 8. maj - Espe: 13. maj 

2023 
Hillerslev: 5. maj - Vantinge: 7. maj - Espe: 14. maj. 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til sognepræsten  

.  

HUSK! 
Konfirmationerne ligger altid på de tre første søndage eller helligdage i 
maj; rækkefølgen er altid den samme: 
 
Hillerslev – Vantinge – Espe 
 
Hovedreglen er, at børnene konfirmeres i deres egen sognekirke uanset  

skoletilhørelsesforhold. Hvis andet ønskes kontakt præsten  
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Gymnastik- og Ungdomsforeningen af 1972 
 
 
 
 
Sæson 2018/19 er i år afsluttet med fælles opvisning lørdag den 30 marts i 

Espe Hallen, hvor alle hold viste hvad de havde fået denne sæson til at gå 

med. 

 

Vi har haft en rigtig god sæson, med mange glade børn og voksne, stor tak 

til alle dem som bakker op om foreningen. 

Som vi hører andre steder, er det svært at få frivillige til foreningsarbejde, i 

sæson 2019/20 vil vi komme til at mangle et par trænere og hjælpetrænere, 

så har du tid og lyst til at give GU72 et par timer, er du meget velkommen til 

at henvende dig til foreningen.   

 

I GU72, har vi forskellige arrangementer, for at samle penge ind til forenin-

gen. 

I denne sæson har der bl.a. været afholdt et arrangement som hedder ”kun 

for mænd”.  Der deltog 135 mænd fra hele Fyn en mandag aftenen, hvor der 

laves fælles gymnastik og fællespisning, menuen er æggekage med flæsk og 

tilbehør. Derudover er vi et par gange om året i REMA 1000 i Skt. Klemens 

for at være behjælpelige med status. 

Foreningen deltager også i Heartland, hvor vi de sidste 3 år har opbygget og 

været campingvagter på campingområdet.  Har du lyst til være en del af det i 

2019, så kan du kontakte Klaus Strandhauge fra foreningen.  

Udover at GU72 får penge for arbejdet, er du sikret en fribillet til Heartland.   

 

Endnu engang tak til alle jer som støtter op om foreningen og håber at vi ses 

til sæson 2019/20. 

 

Find os på : 

www.GU72.dk eller foreningens facebookside. 

http://www.GU72.dk
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Fortsættes næste side 

 
 
Lidt nyt fra Rudme-Herringe 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad sker der ovre på den anden side af skoven, i landsbyen der nærmest 
bare er én lang vej? Med spillestedet Foderstoffen i den ene ende, som hol-
der velbesøgte fællesspisninger – med musik, ud over de mange koncerter 
med kendte og mindre kendte bands. Og i den anden ende af byen ligger kir-
ken, hvor der også - ud over søndagens gudstjenester - er musik, højtlæsning, 
studiekredse mm.   
 
Midt i byen ligger fortsat friskolen som byens rygrad. Her holdes arbejdsda-
ge, julearrangementer og forældremøder som på alle andre skoler. Men det 
er en friskole, og det betyder at skolen også er en skole for de voksne i byen. 
Morgensang kan alle deltage i. Med stort engagement fra forældre og folk 
fra byen er skolen også sted for fællesspisninger, højskole, forårsmarked 
med boder, foredrag mm.  
Her samles unge og gamle. Fra friskolens forældrekreds opstod for nogle år 
tilbage ideen om at arrangere et løb. Det blev til Egeskov Slotsløb, som i dag 
er et veletableret løb, hvor folk kommer fra hele landet for at deltage. Et løb 
som tiltrækker både toptrænede løbere og bedsteforældre, der går den lille 
rute med børnebørn i klapvogn. Børn fra Rudme Friskoles lille musikskole 
har de sidste par år spillet et sted på ruten. 
   
Også i samarbejde med friskolen er projektet Mørkefortællinger opstået. Det 
er et større byprojekt, som er startet i februar med en mørkning i Herringe 
kirke.  Og som slutter med en mørkekonference på Foderstoffen d. 1/11 og 5 
mørkevandringer gennem byen til november (d. 1-3/11). Det er Kunstner-
gruppen MYRKR der skal stå for mørkevandringerne.  Med udgangspunkt i 
folks fortællinger om mørke skal de lave et lydspor. Og tre dage i november 
bliver der mulighed for at vandre med lyd i ørene gennem mørket, hvor lyde 
og fortællinger blander sig med uventede syn, musik og iscenesatte landska-
ber. I februar og marts bliver der inviteret til mørkninger rundt omkring i de 
små hjem. Og der skal i foråret arbejdes med fortællinger, som skal munde 
ud i en bog. Der har været afholdt fortælledag på friskolen, først med børne-
ne, siden med de voksne.  
 
 

RUDME 



33 

 
Et nyt tiltag er det vi kalder Rudmemødet, som blev holdt for tredje gang her 
i januar. Det blev holdt som en ”nytårskur” hvor alle der arrangerer ting i 
byen var inviteret til et glas vin i præstegården og en snak henover bordet: 
hvad er der af tanker i spil, nye initiativer, udfordringer? Kan vi tænke noget 
sammen så flere går ind i det samme projekt? Det er blevet til Rudmefolde-
ren, som uddeles to gange om året. Men også til at vi er begyndt at tænke 
mere sammen. Til august holdes fx en byfest på Foderstoffen, som et samar-
bejde på tværs.  
 
Men også arbejde henover sognegrænser og bygrænser fylder mere og mere. 
Vi er for små, og ligger for tæt på hinanden til holde på hvert vores.  

Hånden under Midtfyn er i gang, som et organ der åbner for at vi bliver bed-
re til at lave projekter med hinanden. Kirkerne i hele provstiet samarbejder i 
år om et større sangprojekt, hvor der holdes sangtimer rundt i alle kirkerne på 
skift. Her får vi mulighed for synge og lære nogle af de nye salmer, som taler 
måske mere til moderne mennesker. Ligesom kirkerne i fællesskab står for at 
der findes en sorggruppe for mennesker der har mistet. Der starter i øvrigt en 
ny til maj. Og en søndag i januar hoppede kirkegængerne fra Herringe og 
Gestelev i bilerne og kørte til gudstjeneste i Brahetrolleborg kirke. Det er 
også en måde at samle kræfterne på. Der sker meget i Herringe-Rudme. I dag 
kræver det ikke mindre at være lille – det kræver mere.    
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Så er det snart forår, det bringer smil på 
læberne og man ser folk i haverne og på 
gaden. Det er fantastisk. Det betyder også 
at aktivitets niveauet falder inde på halgul-
vet  
 

 
Vi afholdte vores årlige fødselsdagsfest i ultimo januar.  
En masse glade mennesker hyggede og dansede. Det var en god fest og fan-
tastiske rammer.  
Der har også været kritik af musikken, det har vi taget til efterretning og vil 
se på problemerne inden næste fest.  
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, næste fødselsdagsfest er lørdag den 18. 
januar 2020  
 
JUMPING FITNESS I ESPE HALLEN. 

 
Via vores hjemmeside, kan du nu booke 
dine tider til jumping fitness. Gå ind på 
www.espehallen.dk, opret dig som bru-
ger under booking. Så kan du selv vælge 
dato og tid. Det er også her, du aflyser 
din evt. booking. Du logger ind igen og 
af/framelder.  
 

 
 
 
Bootcampen er startet igen, holdet er fyldt 
og der bliver kæmpet, på bagsiden af hal-
len. Deltagerne er glade for Susanne Hede-
gårds træningsprogram  
 
 

Fortsættes  næste side 
 

Nyt fra Espe hallen 

http://www.espehallen.dk
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Vi introducerer snarest et nyt system, som gør det tusind gange nemmere at 
booke motionscenter, jumping fitness (er taget i brug) og bootcamp i hallen. 
På vores hjemmeside, www.espehallen.dk er der snart åbent for online 
booking, hvor du som bruger/deltager m.m. opretter dig med dine oplsynin-
ger og betaler via pbs. Det bliver rart både for dig men også for hallen, fordi 
al booking nu køre online. For motionscentret betyder det, at du ikke mere 
skal tænke på dit abonnement eller om nøglebrikken er aktiv.  
 
Vi afholdte vores årlige generalforsamling den 25. februar i hallen. Mange 
var mødt op og det er vi glade for. Vi var dog ikke så tilfredse i bestyrelsen, 
da vores regnskab var negativt. Vi har taget arbejdshandskerne på og er alle-
rede i gang med at kigge på alt i hallen. Vi takkede af til 3 kompetente besty-
relsesmedlemmer. En stor tak skal lyde til Per Madsen, Jørgen Jørgensen og 
Finn Vang Pedersen. Vi kunne så byde velkommen til nyt blod. Anita Vedel 
Rasmussen, Michael Sørensen og Morten Jeppesen, vi glæder til at samarbej-
de med jer. 
En velkomst skal lyde til KE Skytteforening, de havde søgt om optagelse og 
fik plads i bestyrelsen. 
 
Vores motionscenter er blevet opgraderet og vi håber at vi, trods lidt vanske-
ligheder, har fået rettet op på det meste. Der er blevet sat nye løbebånd ind, 
trappemaskine, nye cykler. Vi er klar over der er lidt trængt pt. men når vi har 
fået ændret systemet, som FMK har impliceret, så får vi rykket rundt, så der 
er til at komme til. Vi er som tidligere nævnt, ved at få nyt system…..så det 
vil nok kræve lidt af både hallen og vores medlemmer, vi håber dog at alt 
lykkes. 
 
Den 12, 13 og 14. april er der liv og glade mennesker i byen, KE håndbold 
afholder deres årlige Midtfyns Cup, så der vil være masser af aktivitet i og 
omkring hallen. Mød op i hallen og se håndbold, få en kop kaffe eller lignen-
de, det skal nok blive et par sjove dage. Når den weekend er overstået, så er 
vores indendørs aktiviteter også tæt på at gå på ferie. KE Fodbold indtager 
udendørs banerne, så der vil stadig være liv i cafeen. Hold øje med Karinas 
opslag på fb. 
 
Jeg håber, at alle vil få et dejligt forår…vi går den gode tid i møde.  
 

Med sportslig hilsen 
Espehallen 

Kim P 

http://www.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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Krarup Espe Håndbold 

 

 

 

Krarup Espe Håndbold 
I Krarup Espe Håndbold startede vi året med, for første gang, at afholde 
Håndboldens Dag, som er et landsdækkende arrangement, hvor håndbold-
klubber inviterer lokalsamfundet i hallen til en dag fuld af spændende hånd-
bold-aktiviteter og hyggeligt samvær.  
Vi havde en dejlig dag, hvor en masse glade børn og voksne prøvede kræfter 
med forskellige aspekter af håndbolden på tværs af alder, erfaring og forud-
sætninger. Det helt store tilløbsstykke var, at vi havde besøg af Lasse Møller 
og Frederik Clausen fra GOG. De to liga-spillere trænede finte-øvelser med 
børnene til alles store begejstring, og der var også tid til både autografer og 
billeder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håndboldens Dag resulterede også i, at flere af de deltagende børn fik øjnene 
op for, hvor sjovt det er at spille håndbold, og de møder fortsat glade og for-
ventningsfulde op til træning uge efter uge. I vores senior-afdeling oplever vi 
også medlemsfremgang – særligt på herreholdet. Der er altid plads til flere, 
og alle er velkomne til at komme og prøve kræfter med håndbold. Info om 
træningstider findes på vores hjemmeside, www.ke-haandbold.dk.  

 

Fortsættes næste side 

http://www.ke-haandbold.dk
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Vi har gang i en fantastisk sæson, som i den grad byder på spænding frem 
mod de sidste kampe. Vores U12-piger, som rykkede op i B-rækken efter 
jul, ligger lige nu på 1. pladsen i deres pulje, og kan sikre sig titlen som pul-
jevinder med uafgjort i sidste kamp mod puljens nr. 4, Stenstrup. Også vores 
damehold fører deres pulje i serie 4, hvor sidste kamp byder på topopgør i 
Aarup mod puljens nr. 2. Så det er virkelig en sæson, der giver grund til at 
sidde helt ude på kanten af stolen til det sidste! 
Med sæsonafslutning nært forestående nærmer vi os også årets største arran-
gement, Midtfyns Cup, som løber af stablen d. 12.-14. april med håndbold-
kampe og fest i Espe Hallen samt overnatning på Espe Skole og Børnehave. 
Det plejer at være en festlig weekend med en masse glade mennesker, der år 
efter år mødes for at spille håndbold og nyde fællesskabet. Vi beklager på 
forhånd eventuelle gener, der måtte opstå i forbindelse med denne weekend.  
 

Linda Føns Madsen 
Formand 
Krarup Espe Håndbold 
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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 3134 1949 

Forsamlingshus Formand: Benny Nielsen  benny.nielsen21@gmail.com   6173 1417  

Forsamlingshus Udlejning: Hans J. Bertelsen 5237 1478  6266 1481 

Børnehaven Kahytten, Skolevej 4 kahytten@faaborgmidtfyn.dk  7253 0468 

Krocket:  Tulle Olsen                cpolsen@smilemail.dk 2327 0419 

Jagtforening: Preben Pedersen prebenmp@gmail.com 2498 5622 

Espe Hallen: 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:benny.nielsen21@gmail.com
mailto:sijy@km.dk
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MC-Campfyn 
Bed&Breakfast 
Værelser tlf 62 62 25 58 
www.MC-CAMPFYN.dk 
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Aktivitetskalender 

Apr 1 Smid tøjet Se side 6 Espe Skole 

Apr   Midtfyns Cup 12-13-14 Se side 39 Espe Hallen 

Maj 5 Konfirmation  Se side 23 Hillerslev Kirke 

Maj 12 Konfirmation Se side 23 Vantinge Kirke 

Maj 15 Snarup-Krarup&Espe Se side 7 Espehallens Cafe 

Maj 17 Konfirmation Se side 23 Espe Kirke 

Maj 23 Sogneudflugt til Langeland Se side 28   

Maj 25 Sponsor dag KE Fodbold Se side 16 Fodboldbanerne 

Jun. 23 Borgerforeningen Sct.Hans Se side 11 Tumleparken 

          

          

          

          

    Gudstjenesteplan  Side 26-27   
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Snarupvejen 15 

Krarup Espe skytteforening  
Starter udendørs sæsonen Mandag 
1. April  
På Lombjerge banen i Ringe. Kl.18 
- 21 
Der trænes 100 og 200m 
Tirsdag d. 2 April kl.18.30 - 21 træ-
ner vi i Krarup. Søfældevej 40. 
Trænings dage : Tirsdag og Ons-
dag.  
Vel mødt. Krarup Espe skyttefor-
ening.  
Find os på Facebook.  
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www.espegrønt.dk 


