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Krocketklubben på tur til Ærø, se side 19 
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DEADLINE 
 

for  materiale til næste nummer  
den 15. september 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. 

Redaktionen ønsker alle en god sommer. 
 
Jeg håber på lidt flere indlæg til næste blad, dette nummer 
Er reduceret med 4 sider. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSxKXFpfPiAhUIa1AKHYpCDTkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fflower4you.eu%2Fda%2Fgarden-flower-339-clematis.htm&psig=AOvVaw3iPZiDO5L4beA82hJDQ_6M&ust=1560955931426634
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Nyheder fra Espe Skole & Børnehave juni 2019 

 
Kære alle  
 
Sommerferien nærmer sig med hastige skridt; der er gang i skemalæg-
ningen, og 6.klasserne er ved at gøre klar til deres sidste skoledag på 
Espe Skole.  
Sommervejret har indtil videre været temmelig skiftende, men der er 
godt gang i de udendørs lege og aktiviteter.  
 
Trafik-emne i 0.klasse 
Der arbejdes med færdsel og færdselsregler på mange årgange, og på 
Espe Skole bruger vi ofte cyklen som transportmiddel, især på mel-
lemtrinnet – men det er vigtigt tidligt at lære at færdes i trafikken, så 
derfor har 0.klasse hvert år et trafik-emne.  
I forbindelse med at 0.klasse havde “Trafik-emne” i maj måned, cykle-
de alle eleverne den smukke tur til Højrup Legeplads; her ser I hele 
klassen, som er klar med cyklerne. 
 

 
 
 Fortsættes næste side 
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 6.klasserne til Midtfyns Festival 
 
 
 
Alle elever fra 6.klasse og opefter i Faaborg-Midtfyn Kommune var invite-
ret til Midtfyns Festival i Ringe fredag d. 24.maj.  
Selv om det ikke var det allerbedste vejr den dag, cyklede vores 6.klasser til 
Ringe for at deltage i denne begivenhed.  
Her var der lavet et specielt program for alle de unge mennesker både med 
paneldebat, koncertunderholdning af forskellige efterskoler, teatersport og 
en fælles koncertoplevelse med Holmens Hustlers. 
  
Fælles ekskursion til Egeskov 
Den årlige fælles ekskursion til Egeskov løb af stablen onsdag d. 29.maj.  
Som skrevet ovenfor benytter vi cyklen som transportmiddel, hvor det er 
muligt. Derfor havde eleverne på mellemtrinnet fundet cykler og cykelhjel-
me frem, og cyklede turen frem og tilbage til Egeskov.  
De yngste elever blev kørt dertil af forældre, der stillede sig til rådighed 
med kørsel – tusind tak for hjælpen. 
På Egeskov startede eleverne med at lave et løb, hvor eleverne samarbejde-
de på tværs af årgangene.  
Derefter var der spisning samt leg og hygge på kryds og tværs.  
Alt i alt en god og givende dag, hvor fællesskab på tværs af alle årgange var 

i højsædet.    

 

Fortsættes næste side 
 

Fra skolens sommerkoncert. 
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Belønningsdag Legepatruljen  
 

 
 
På Espe Skole har vi en Legepatrulje.  
Legepatruljen får eleverne til at bevæge sig mere i løbet af skoledagen gen-
nem leg og bevægelse i frikvartererne med de ældre elever som igangsættere. 
Hvorfor Legepatrulje? 
- Skaber mere liv i skolegården - både fysisk og socialt! 
- Giver bedre trivsel blandt eleverne både på egen årgang, men også på tværs 
af årgange. 
- Skaber aktive pauser. 
- Styrker elevernes sundhed og læring. 
 

Mandag d. 13.maj var Legepatruljen på belønningstur på Ollerup Idrætshøj-
skole, hvor de havde en dejlig dag.  
 
 

Fortsættes  næste side 
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Sommerkoncert  
 

Tirsdag d. 4.juni havde vi den fornøjelse at have sommerkonert i  
Espehallen.  
Eleverne havde øvet sig - nogle længere tid end andre, og de gav en fin kon-
cert.  

 

I ønskes alle en rigtig dejlig og solrig sommer. 
Skoleåret 2019/20 starter fredag d. 9.august 2019. 
Mange sommerhilsner  
Vibeke K. T. Munck 
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HAR DU EN ROK OG GERNE VIL SPINDE ? 
 

Så er vi en lille gruppe, som spinder og hjælper hinanden med ulden. 
 

Det foregår på Espe Skole. 
 

Vi mødes den første tirsdag i hver måned fra kl. 18.30 – 21.30 
 

Første gang dog tirsdag den 10. september. 
 

Henvendelse: 
Edith mobil 23641590 
Inge  mobil 40359332 
Lilian mobil 21452110 
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Book online på 
www.hairbyvedel.dk 
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Espe Husflidsforening er en forening med stolte trationer.Vi har eksisteret i 
mere end 76 år og lever stadig i bedste velgående. Foreningen har gennemle-
vet en stor udvikling. Husfliden var oprindeligt for at vedligeholde og frem-
stille produkter til hjemmet men omfatte i dag både brugsting og kunsthånd-
værk. Vore profil er Design , Håndværk og Kvalitet opnået i et gemytligt 
fællesskab.Vi vil med dette oplæg sætte focus på foreningens aktiviteter og 
invitere interesserede. 
 
Kaleko Mølle: Arbejdende værksted Årlig fisketur til Tarup søerne 
Fra den 2. - 7. juli 2019 Gratis adgang. Medlemsudflugt 
AKTIVITETER 

Træarbejde for voksne: hold med frivillig hjælper(erfaren trædrejer) 

 25. september 13.00 – 16.00 (hver onsdag i 10 uger) 

Trædrejning for Efterlønnere og Pensionister, to hold uden instruktør 

Onsdagshold: Fra den 25. september fra 09.00 - 12.00. (hver onsdag i 10 

uger) 

Torsdagshold: Fra den 26. september 09.00 - 14.00 . (hver torsdag i 10 uger) 

Læs nærmere om pris og sted:   www.espe.husflid.dk  eller ring til Bent på 

tlf. 40373797 

 

KREATIV TRÆDREJNING MED RASMUS PETERSEN – for begyn-

dere og øvede 

Ny teknik med slibning af drejejern og ellers valg af emne efter deltagernes 

ønske. 

Weekend d. 26. og 27. oktober 2019. Kl 09.00 - 16.00 og 09.00 - 15.00

(13.lektioner) 

Weekend d. 25. og 26. januar 2020. Kl 09.00 - 16.00 og 09. - 15.00

(13.lektioner) 

Tilmelding til Bent på tlf. 40373797 

 AKTIV WEEKEND: Midtfyns Husflid og Ringe Fri- og Efterskole. 

Mest for begyndere 

 Weekend, den 9.og 10. november 2019 

God Sommer vi ses! 

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

 
 

 

Espe borgerforening siger tusind tak for deltagelse i forårets arrangementer 
som afsluttes med Sankt Hans d 23. Juni i Tumleparken. 
Vi ser frem til efterårets arrangementer og håber på jeres gode opbakning. 
 
Vi har været rundt med medlemskort - tusind tak til dem, som har støttet os. 
Der er stadig mulighed for at købe medlemskort, hvis du/I ikke var hjemme, 
da vi kom forbi. Giv os besked og betal via mobilpay 75991, husk blot vej-
navn og nr. (pr. Husstand 100 kr, enlig 50 kr).  
 
Efterårets arrangementer er: 
 
4. Oktober 2019 - Spis sammen i Espe Forsamlingshus (Vi mangler 
madhold) 
 
25. Oktober 2019 - Børne disko, op til og med 3. Kl. Fra klokken 17:30-
19:30 og fra 4.-7. Kl fra klokken 20-22:30. 
 
17. November 2019 - juletræstænding ved Espe Kirke (tidspunkt kommer 
senere). 
 
Nærmere info om de enkelte arrangementer kommer løbende - følg med på 
vores Facebookside 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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KORSANG 
 Hej! Har du lyst til at være med i koret for os alle ? 
Vi mødes om tirsdagen og synger sammen. 
START TIRSDAG D. 3. SEPTEMBER KL. 16.30 – 17.30 
Kom og syng med, Asger Buur er korleder og vi holder til i  VANTINGE 
RUEVEJEN 15, ” GRAVERHUSET” ( DEN GAMLE SKOLE) 
Alle er velkomne, kom også selvom du ikke har mulighed første tirsdag.   
 
 
                         
 

 

 

 

 

STRIKKEAFTEN FOR ALLE TRE SOGNES STRIKKEPINDE 
Vi kan lidt eller meget, vi skal have det rart med at strikke sammen  
1.MANDAG I HVER MÅNED FRA KL. 19- 21  mødes vi i VANTINGE 
GRAVERHUS. 
 START SEPTEMBER 2019                                        
Du har eget strikketøj med eller strikker dåbsklude til kirken. 
Henvend dig til Anne-Grethe Jæger, Vantinge eller kom ind og vær med 
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MIDTFYNS KROCKETKLUB 
 
Så er det blevet sommer, hvor vi er startet med at spille i Ringe mandag aften 
kl.18 00. 
 
Vi spiller stadig i Espe torsdag eftermiddag kl.13 00. 
 
Vi har startet sommeren med en dejlig tur til Ærø d.3.juni ,hvor vi var 20 
afsted i 5 biler.  
Efter en smuk tur i den Ærøske natur kom vi til Søbygård, et rigtig flot områ-
de, og med en koncert af tudser i voldgraven.  
Derfra gik turen til Bregninge kirke med fine kalkmalerier og en meget flot 
altertavle.  
Vores medbragte frokost blev indtaget ved Søby lystbåde havn, hvor vi lige 
fik en lille regnbyge, ellers var det  fint vejr hele dagen.  
Næste stop var Marstal på egen hånd, hvor de fleste fandt en dejlig cafe 
med kaffe og isvafler, uhm. 
Sådan en god dag går alt for hurtig . 
Men ved hjemkomst til Svendborg, sluttede vi af med Mørbrad og kalkun 
gryde på Restaurant Svendborg sund. 
  

 En rigtig dejlig dag. 

Hilsen Midtfyns KROCKET 
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Sognepræst:  Simon Langeskov Jylov 
 Snarupvejen 6, Espe   
 5750 Ringe 
 Tlf.: 92 43 25 25  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 - 60 49 37 92 
    Mail: herdisholme@yahoo.dk 
Næstformand:  H. Chr. Lunderskov, Askevænget 4, Espe 
    Tlf.: 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.: 52 23 80 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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Oversigt over konfirmationer i de kommende år 

 
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. 
2024 

Hillerslev: 5. maj - Vantinge: 9. maj - Espe: 12. maj 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til sognepræsten.  

 

 

 
Konfirmation 2020 

Alle kommende konfirmander og jeres forældre, inviteres til konfirmandind-

skrivning i Hillerslev kirker d.18/8 kl. 10.30. 

Der afholdes en helt almindelig gudstjeneste, og efter gudstjeneste vil vi lave 
selve indskrivningen. På dagen vil der også være informationer om det kom-
mende konfirmandforløb, og vi vil bruge lidt tid på at lære hinanden at ken-
de. 
Jeg glæder mig meget til at se jer alle. 

/Simon præst 
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Gudstjenesteplan: Juli - september 2019 Espe-Vantinge-Hillerslev 

Dato Espe Vantinge Hillerslev 

07.07.19 Ingen Ingen 10.30 

3.s.e trin SLJ 

14.07.19 Ingen 10.30 Ingen 

4.s.e trin SLJ 

21.07.19 Ingen Ingen Ingen 

5.s.e. trin 

28.07.19 Ingen Ingen 14.00 SLJ 

6.s.e. trin 

04.08.19 Ingen 10.30 SLJ Ingen 

7.s.e. trin 

11.08.19 10.30 SLJ Ingen Ingen 

8.s.e. trin 

18.08.19 Ingen Ingen 10.30 

9.s.e. trin SLJ 

25.08.19 Ingen 10.30 SLJ Ingen 

10.s.e. trin 

01.09.19     10.30 

11.s.e.trin 

08.09.19 9.00 10.30 - Høstgudstjeneste   

12.s.e.trin 

15.09.19   
13.s.e.trin 

Fælles høstgudstje-
neste med Heden og 
Gestelev i Heden 
kirke kl.11 

Fælles høstgudstjeneste 
med Heden og Gestelev i 
Heden kirke kl.11 

Fælles høstguds-
tjeneste med He-
den og Gestelev i 
Heden kirke 
kl.11 

19.09.19 Sensommerkoncert i 
Espe kirke kl. 19.30 

    

22.09.19 17.00 - Høstgudstje-
neste 

  10.30 - Høst-
gudstjeneste 

14.s.e.trin Med pølsevogn 

29.09.19   10.30   

15.s.e.trin Præst udefra 
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Sensommerkoncert 

Menighedsrådet i Espe, Vantinge og Hillerslev inviterer hermed alle til 

sensommerkoncert d. 19 september kl. 19.30 i Espe kirke. 

Koncerten er for alle, og vi glæder os meget til at byde duoen Højlund og 

Holmsgaard velkommen til vores tre skønne kirker.  

Højlund og Holmsgaard blev dannet i foråret 2018. Duoen består af Inge-

borg Thisted Højlund på sang, klaver og guitar, og Uffe Holmsgaard 

Eriksen på strengeinstrumenter af forskellig art: guitar, cittern, bouzouki, 

mandolin mm.  

Ingeborg og Uffe har spillet sammen i mange år i forskellige projekter - 

blandt andet folkeorkestret Psalmodie, som gennem årerne har spillet 

mange koncerter i ind- og udland, og som udkom med deres debut CD i 

2016.  

Højlund og Holmsgaard dykker ned i både nye og gamle viser og sange, 

primært fra norden, men med afstikkere til sydligere himmelstrøg, som 

blandes med folk og americana inspirerede arrangementer. Deres fælles 

fascination af melodier og historier har været et omdrejningspunkt for 

dem, siden de første gang begyndte at spille sammen, og de vil nu udfor-

ske nye stier med denne nystartede duo.  

Arrangementet er gratis og vi glæder os meget 

Menighedsrådet 
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Nyt fra præsten 

Sommeren er over os alle, og tiden er til ferie, have, fritid og gode bekendt-

skaber. Om varmen bliver lige så hård i år som sidst, er svært at spå om, men 

vi kan håbe, at vejret bliver godt til glæde for landmænd, havefolket og alle 

der ønsker mild sol og varme.  

I kirkerne har vi haft travlt. Vi har haft en række gode arrangementer, som 

har været rigtig godt besøgt, og vi glæder os over at kunne være sammen 

med så mange mennesker. Vi kommer til at fortsætte ad det gode spor, hvor-

for vi i efteråret har en række spændende planer.  

Inden for kirken har vi også lavet lidt om. Vi arbejder lige nu med en lidt 

anderledes måde at gennemføre gudstjenesten på. I skrivende stund er der 

tale om en forsøgsordning, som vi løbende evaluerer. Vores mål har været at 

gøre gudstjenesten nemmere at forstå, mere inkluderende og give plads til ro 

og refleksion. Derfor er vi gået over til bønner og tekster i et nutidigt sprog, 

og vi har indført et lille stykke musik efter prædiken. Menighedsrådet vil i 

efteråret tage stilling til, om hvorvidt ordningen skal fortsætte – vi er dog i 

processen åbne for alle tanker og ideer.  

Så går vi over til en ny frekvens i fordelingen af gudstjenester. Vi har haft en 

rimelig succes med kun én gudstjeneste om søndagen, men omvendt savnes 

gudstjenesterne kl. 9. For at imødegå alle ønsker, har vi lavet en ordning, 

hvor der hver anden søndag er gudstjeneste i Hillerslev kl. 10.30 og hver an-

den i Espe og Vantinge. I Espe og Vantinge kommer det til at gå på skift 

mellem at have gudstjeneste kl. 10.30 og kl. 9. Det hele kan lidt tydeligere 

ses i gudstjenesteplanen fra september, hvor de nye ændringer træder i kraft.  

 
 
                                                                               Fortsættes næste side 
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Vi har afholdt konfirmationer i alle tre kirker, og det var været en glæde at 

være sammen med alle de unge mennesker. Vi ønsker jer alt godt i fremti-

den. 

Så har vi sagt farvel til Jørgen Mose Laursen. Jørgen har i den grad givet alt 

hvad han kunne, og lagt et stort arbejde i sit virke. Har har været en afholdt 

kollega, og der er ingen tvivl om, at vi har haft stor glæde af, at samarbejde 

med ham. Jørgens farvel betyder også at jeg overtager stillingen med 100%. 

Det er en enorm stor glæde at være kommet så langt, og jeg har det ualmin-

deligt godt – hvilket ikke mindst skyldes, at det er en glæde at stå op hver 

morgen, og dels skyldes at min krop har taget så godt imod behandlingen. 

Jeg har derfor, på lægens opfordring, lagt de sidste piller på hylden, og fort-

sætter nu alene med at gå til kontrol.  

Selvom jeg nu overtager stillingen med 100%, så vil jeg dog sige, at jeg, pga 

en del kurser som er en del af min efteruddannelse, ikke er 100% tilstede. 

Det betyder dog ikke at jeg ikke er til at få fat i – man er altid velkommen til 

at ringe. Jeg kommer gerne ud, og man er ligeledes velkommen til at ringe 

for at arrangere en samtale i præstegården.  

Jeg arbejder fortsat for at komme bredt ud, men det kan måske være svært at 

se – selvom jeg fylder godt i landskabet. Hvis der sker noget lokalt, er man 

meget velkommen til at skrive og gøre mig opmærksom på det – det er ikke 

al information der når mig ellers.  

Til Sankt Hans vil jeg glæde mig til at skulle holde båltalen i Højrup.  

Jeg ønsker jer alle en glædelig og velsignet sommer, og ser frem til mange 

gode stunder med jer alle.  
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Fortsættes næste side 
 

Kommende arrangementer 

Vi har en række programmer i efteråret, som vi håber mange vil deltage i. 

Det gælder både ift gudstjenester og arrangementer:  

Høstgudstjenester: Der afholdes høstgudstjeneste i alle tre kirker, men i 

Espe vil vi i år gentage succesen fra sidste år i Vantinge, og inviterer alle 

med til gudstjeneste og efterfølgende byder vi på pølser fra pølsevognen. 

Samtidig vil der i år være en fælles høstgudstjeneste i Heden, som er et arran-

gement på tværs af klyngesamarbejdet ”hånden under Midtfyn”. Jeg cykler i 

den forbindelse fra Espe kl. 10. Kl. 10.30 er der fælles afgang fra Vantinge, 

og hvis det kan lade sig gøre, vil der være arrangeret en hestevogn på dagen 

mellem Vantinge og Heden. Alle inviteres til at cykle med, hvis vejret er 

godt.  

Sensommerkoncert: Den 19/9 kl. 19.30 inviterer vi til sensommerkoncert i 

Espe kirke. Det er bandet Højlund og Holmsgaard, som vil spille en række 

nordiske folkeviser, samt lidt fra syden – det bliver en skøn aften i selskab 

med nogle af vores nordiske toner – Arrangementet er åbent for alle.  

Allehelgen: Der afholdes allehelgensgudstjenester i alle tre kirker. Dog af-

holdes der en særlig gudstjeneste i Hillerslev, hvor vi vil forsøge at skabe et 

særligt rum med plads til ro og eftertanke, og hvor der er plads til at mindes 

dem, man måtte sige farvel til i årets løb.  

Sangeftermiddag: Den 21/11 kl.16.30 inviterer vi til en hyggelig sangefter-

middag  i Espe kirke, hvor vi vil synge nogle af de nyeste advent- og julesal-

mer. Arrangementet er åbent og gratis for alle.  
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Fælles høstgudstjeneste  

Heden kirke søndag d. 15/9 kl. 11.00 

 

I efteråret går vi sammen for at holde gudstjeneste på tværs af sognegrænser. 

Vi mødes fra Heden, Nr, Søby, Hillerslev, Vantinge, Espe og Gestelev i He-

den kirke for at fejre høstens gaver i fællesskab, og berede os på efterårets 

komme. Menighedsråd og kirkernes præster er gået sammen om en fælles 

høstgudstjeneste, og i den forbindelse vil der være en række tiltag, for at gøre 

gudstjenesten og dagen speciel. Er vejret godt, vil vi gerne opfordre til at 

man i dagens anledning tager sin cykel. 

Efter gudstjenesten vil der være en fælles let frokost. Vel mødt! 

Arrangeret af præster og menighedsråd i klyngesamarbejdet Hånden under 

Midtfyn 

Sognedag: Traditionen tro inviterer menighedsrådene til en fælles sognedag. 

I år er det i Vantinge, hvor vi begynder med en gudstjeneste i Vantinge kirke, 

hvor fokus er julessalmer. Vi vil derfor synge en række af de julesalmer vi 

alle holder så meget af. Efter gudstjenesten inviteres der på kaffe og kage, 

hvor årets konfirmander har bagt kager. De sælges og hele overskuddet går 

til menighedsplejen. Alle – både konfirmanders familier og menigheden ge-

nerelt er mere end velkomne.  

Julekoncert: Alle inviteres til julekoncert d. 28/11 kl. 19.30. Hvordan jule-

koncerten bliver, kommer der mere ud om senere, men der arbejdes hårdt 

på, at det bliver en helt speciel koncert.   
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Kirkehøjskolen Midt på Fyn efterårsprogram 2019 
’Folkelige foredrag til oplysning om kristendom, kirke og tro’ 

 Tirsdag 8. oktober kl. 19 – ca. 21.30 

Sognepræst Elisabeth Jessen, Nr. Søby: William Blake (1757-1827) – 
kristendom og verdenssyn 
Sognepræst Simon Jylov, Espe, Vantinge og Hillerslev: De glemte krist-
ne 

 

Tirsdag 22. oktober kl. 19 – ca. 21.30.  

NB: FOREGÅR I NR. LYNDELSE KIRKE 
Sognepræst Mette Behrndtz,  
Nr. Lyndelse: Kirkeekskursion til  
Nr. Lyndelse og foredrag ’En engel 
eller et postbud?’ 

 

Tirsdag 5. november kl. 19 – ca. 21.30 

Kortfattet generalforsamling for Kirkehøjskolen Midt på Fyn. Dagsorden 
ifølge vedtægterne. 
Sognepræst Dorthe Tofte Hansen, Dalum: Skam og skyld – og lidt om 
kunst, litteratur og engle 
– Karl Ove Knausgårds autofiktion om at være menneske 

Frimenighedspræst Mikkel Crone Nielsen, Ryslinge: Danske sange ud-
sprunget af kristentro 

 

Tirsdag 19. november kl. 19 – ca. 21.30 

Johannes Nørregaard Frandsen, sprogforsker SDU: Kovendinger – liv i 
sproget 
Valgmenighedspræst Malene Aastrup & sangerinde Trine Lunau: 
Forundringsparat med Benny Andersen 
 

Alle arrangementer foregår i Ryslinge Valgmenigheds mødesal, Aaskovvej 
2, 5856 Ryslinge undtaget arrangementet 22. oktober 

Entré: 60 kr. pr. aften inkl. kaffe. For alle uanset bopæl – ingen 
tilmelding nødvendig Yderligere information kan fås hos Malene 
Aastrup på maa@ryvm.dk  

eller i kirkehøjskolens folder, der findes i provstiets kirker 

mailto:maa@ryvm.dk
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HU HEJ HVOR DET GÅR!!!! 
Nu kører vi på 7. år som cykelsmed i Espe. Takket være jer, så har vi alle år 
vækstet.  
Dette giver os her fra denne sommer mulighed for at forhandle nogle kendte 
mærker i cykelbranchen. Så kan du nikke genkendende til: 
 AVENUE, NISHIKI, CENTURION, WINTHER, PRINCIPIA, MBK, PRO-
MOVEC.  
Så kan de altså købes hos os.  
Vi vil resten af 2019 fylde op med disse mærker og når vi skal indkøbe den 
nye kollektion for 2020, så vil man kunne se en tydelig forandring i vores 
sortiment.  Men allerede nu kan vi bestille cykler hjem til jer der kunne ønske 
sig en inden 2020. 
Winther har i samarbejde med ældresagen udviklet en serie el-cykler, som 
både er bygget efter nøje overvejelser og med henblik på at tilgodese den æl-
dre cyklist, samt der er taget højde for at den skal være nem at betjene. Disse 
cykler, vil I også finde i butikken i 2020 og vi har allerede nu brochurer hjem-
me omkring disse cykler. 
Lidt om GLS: 
Da vi for 4 år siden startede med at have GLS pakkeshop, der havde vi gen-
nemsnitlig 150 pakker om måneden.  Idag der ligger vi på et gennemsnit 
imellem 800 og 1000 pakker om måneden. Det er vi super stolte over og vi 
nyder at betjene alle jer der kommer, både for at hente og sende pakker. 
I efteråret, nærmere bestemt 1. september, der vil i år igen holde vinterlukket 
om lørdagen indtil ca. 1. marts. 
Vi holder nogle gange i sommerperioden ekstraordinært lukket om lørdagen. 
Dette vil kunne ses på vores facebookside.  hvor vi også slår vores tilbud op. 
Vi er også kommet på instagram. Hop gerne ind og følg os 
#cykelsmedeniespe 
I år holder vi ferielukket i ugerne 30-31-32. disse uger vil I skulle hente jeres 
pakker hos TrendBazar i Ringe. 
Med venlig hilsen 
Linda & Morten 
Cykelsmeden i Espe 
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Gymnastik- og Ungdomsforeningen af 1972 
 
 
 
 

 
Så er vi ved at sætte programmet sammen for sæson 2019/2020 
Vi har stadig et par huller i forhold til trænere og hjælpetrænere, så hvis du 
har lyst til at være en del af foreningen, er du velkommen til at henvende dig 
til foreningen. 
 
Vi arbejder lige i øjeblikket med at skabe et nyt tilbud, i forhold til et vok-
senhold.  
Når alle detaljer er på plads, melder vi det ud via vores hjemmeside og via 
facebook…… så hold øje i løbet af sommeren. 
 

Sæson start er første uge i september 2019 (uge 36). 
 
 

I Kristi himmelfarts weekenden var foreningen frivillige ved Heartland festi-
valen.  GU72 har de sidste 4 år taget sig af campingområdet.  Dette er en 
sjov og spændende weekend, hvor foreningen er heldige at tjene nogle pen-
ge, som foreningen kan bruge i forbindelse med indkøb af redskaber med 
mere. 
 
 

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


32 

Espe Byfest 
 

Så er vi klar igen…… 
Nu sker der nye ting ved byfesten. 
 
I år vil byfesten blive afholdt ved Espehallen. Dette samarbejde ser vi meget 
frem til og håber at flere af byens klubber/foreninger på sigt vil bidrage til at 
vi får en byfest, alle har lyst til at deltage i. 
 
Vi har skåret den ned til én dag. Grundet manglende opbakning fra byen, vi 
håber selvfølgelig at vi på sigt kan udvide byfesten igen, men vi, i arrangør-
gruppen bruger rigtig mange kræfter, for at få byfesten til at hænge sammen 
og med under 70 gæster til vores lørdagsfest. Så prøver vi i år at lave pro-
grammet lidt anderledes. Og håber på at vi bliver flere.  
 
Hvis ikke det lykkedes, så vil vi efter i år, tage det op til revision, om byfe-
sten skal fortsætte. 
Til gengæld, så bliver der lagt op til en super hyggelig dag, hvor vi selvfølge-
lig starter med gadeturnering. Så hvis I tænker at jeres gade bestemt kan slå 
Hasselvænget af vinderpinden, så er det bare med at få jer tilmeldt. I tilmel-
der jer til enten Michael Larsen tlf. 20204118 eller Peter Pitøre tlf. 
23803885. Alle kan være med og det koster 20 kr. pr. person på holdet. 
 
Gade turneringen kører i to runder, hvor der i pausen er mulighed for at købe 
frokost i cafeteriet i hallen. Karina og halholdet står klar med lækre tilbud 
denne dag. 
 
Byens eventfirma FunFyn med Heidi og Lars ved roret. Sponsorerer igen i år 
en hoppeborg til ungerne. 
 
Vi appellerer til at alle jer der deltager i gadeturneringen, forhåbentligt også 
vil være med til byfesten om aftenen og selvfølgelig mange flere. Vinderhol-
det bliver offentligtgjort til festen og det er selvfølgelig sjovest hvis mange af 
jer er med. 
Vi sørger i år for buffet, underholdningen bookes udefra og der vil være god 
dansemusik til alle aldre. I år har vi hyret en dj, der formår at spille noget alle 
kan danse til. Prisen for både buffet, underholdning og musik koster pr. pers. 
185 kr. og kan købes hos Linda i Cykelsmeden, tlf 22115568. 
Under festen, vil vi i år afholde auktion over flotte ting, vi venligst har fået 
sponsoreret. Overskuddet fra denne auktion går til at forbedre vores byfest.  
Med venlig hilsen 
Arrangørgruppen 
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HUNDSTRUP KRO / HENRIKS DINÉR 
Telefon 62 62 30 34 

www.henriksdinerogsmørrebrød.dk 

Trænger du til motion – styrke-
træning og konditræning, er Espe 
Hallens Motionscenter måske 
noget for dig? 

 
Motionscentret er åbent alle dage 

fra 05.30 til 21.00. 
Kontakt tlf. 6266 1510 for  
indmeldelse og eventuelt en gra-
tis prøvetime. 
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Kontaktpersoner, mailadresser og telefonnumre 

Kloakmester & Entreprenør 
Johnny Hansen 

Sallingevej 4, 5750 Ringe Tlf. 21 65 92 61 
kloakmesterjohnnyhansen@mail.dk 

 Dræn– og kloakarbejde   Entreprenørarbejde 
 Kloakering i åbent land   Anlægsarbejde 
 TV-inspektion (kloak-TV)  Flise– og belægnings- 
 Jord– og betonarbejde   arbejde. 
 

Medlem af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol 

Espe Skole: Skovvej 8  vibem@faaborgmidtfyn.dk 7253 3981 

Skolebestyrelse: 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 

Jagtfobrening: Jens Plesner Nissen jens.plesner@gmail.com 5221 6804 

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 

          

Aug 17 Espe Byfest Se side 33 Espe Hallen 

Sep 2 Strikkeaften Se side 16 Vantinge 

Sep 3 Korsang Se side 15 Vantinge 

Sep 10  
Spinde Se side 7 Espe Skole 

Okt 4 Spis sammen Se side 10 Espe forsamlingshus 

Ok 25 Børne disko Se side 10 Espe Forsamlingshus 

    Gudstjenesteplan  Side 22   

 
ESPE POSTEN BYDER 
 
 
 
 

Til  Kenneth og Laila Andersen og deres søn hedder Luca  
De er flyttet ind på Hasselvænget nr. 1 i Espe 
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Snarupvejen 15 

Krarup /Espe skytteforening  træner 
Tirsdag og Onsdag Kl.18.30 til 
21.00 
Mandag trænes der langdistance i 
Ringe på Lombjerge banen. 
K.18.30 til 21.00 
 
 
Formand Niels Erik Hansen  
25540570 
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www.espegrønt.dk 


