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DEADLINE 
 

for  materiale til næste nummer  
den 15. december 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. 

 
Vi kan se tilbage på en dejlig sommer, med mange varme sommerdage Men 
også det lunefulde danske sommervejr, med torden og lyn Jeg oplevede nog-
le rigtig varme dage på Als, hvor vi så kornmod lys. 
 
Kornmod er fjerne lyn, som man ikke kan se direkte - man opfatter mere de 
store glimt fra dem. Man kan heller ikke høre dem, fordi de er så langt væk. 
Som et fjernt søslag uden lyd. 
Kornmod forekommer, når det er mørkt, og det opleves hyppigst i høstmåne-
den august, når kornet er modent; derfor navnet. 
Det, at det foregår om natten og næsten kun i august, kan godt virke lidt my-
stisk, men det er der en naturlig forklaring på. Her i sensommeren er havvan-
det netop så varmt, at tordenbyger dannet om dagen kan “overleve” ude over 
vandet, selv når Solen går ned. Energien til overlevelse kommer fra det var-
me vand, når Solens energi forsvinder. 
Det har jeg ikke set før. 
 
Redaktionen ønsker alle et rigtig dejligt efterår. 
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Nyheder fra Espe Skole & Børnehave 

 
 
0.– 3.klasse på natur- og matematik-tur til Nyvang Fiskesøer på  
Snarupvejen 
 
 Vi startede med at gå derud fra morgenstunden. Da vi ankom blev børnene 
delt i hold, der bestod af elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. 
Der var lavet forskellige aktiviteter ved søerne. Vi byggede huler oppe ved 
træerne, var på matematikløb med mange forskellige poster, spillede vikin-
gespil med mere, nogle lærte at fiske med fiskestang og alle nåede at fange 
skøjteløbere, haletudser, æg, frøer og dele af døde ferskvandskrebs. Det gav 
mange gode snakke om dyrene, deres levesteder, udvikling fra æg til frø, 
fødekæder og hvordan man passer på dyrene. Vi fik bestemt mange arter af 
dyr ud fra bøger og andet materiale. 
Vi spiste vores frokost i det grønne og hyggede os, mens vi kiggede på sva-
neparret med unger. 
Det var en rigtig hyggelig tur, hvor eleverne samarbejdede, lærte hinanden 
bedre at kende, gik på opdagelse og lærte rigtig meget. 
Tak til Jørgen Mose for at ville have 83 børn og lærere på besøg, så vi fik 
mulighed for at tage fagene matematik og natur/teknologi ud i de rigtige om-
givelser. 
Lærerne i indskolingen på Espe Skole og Børnehave 
 

Hundelort på sportspladsen 
Eleverne oplever desværre alt for ofte, at der ligger hundelort på vores 
sportsplads ved skolen – både i frikvarterer og i undervisningssituationer.  
En dag kom en elev, hvor både elevens sko og en bold var smurt ind i hunde-
lort. Det er rigtig ærgerligt at skulle bruge god undervisningstid på at samle 
hundelort op, for at vores elever kan bruge sportspladsen.  
Vi vil derfor gerne appellere til, at hvis man lufter sin hund på sportspladsen, 
at man så også lige husker at samle op efter den. På forhånd mange tak. 
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Lejrskole på Bornholm 
 
Mandag d.19 august rejste vi til Bornholm. På vejen derhen skulle vi i tivoli, 
det var virkelig sjovt og der var mange der fik prøvet noget de nok ikke hav-
de regnet med at turde prøve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi skulle også sejle med hurtig færgen det gik pænt stærkt, derfor var der 
også et par stykker der fik det dårligt. 
Da vi ankom til Dueodde camping, pakkede vi ud og så gav Maiken en lille 
rundvisning.  
 
Om tirsdagen var vi ude at se Helligdomsklipperne, de var virkelig flotte. 
Senere på dagen tog vi til Hammershus, der gik vi bare rundt i små grupper 
og kiggede, der var en virkelig god udsigt fra toppen. 
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Om onsdagen var vi ude at se Paradisbakkerne og Rokkestenen, vi kunne 
godt få den til at rokke. 
Maiken og Ditte havde aftalt med buschaufføren, at vi skulle mødes ved en 
gul gård, men de kunne ikke finde vejen, så vi endte med at stå et eller andet 
mærkeligt sted, han kom så og hentede os alligevel. Vi var også ude ved Al-
mindingen, hvor der er en kæmpe skov med bisoner, vi kunne ikke finde nog-
le, vi larmede selvfølgeligt for meget.  
Vi tog også til Svaneke hvor vi smagte røget sild. 
 
 
 
 
 
 
Torsdag tog vi ud for at rappelle, det 
skal lige siges at buschaufføren nok 
var den sureste mand vi nogensinde 
har mødt, selv Ditte og Maiken så 
helt skræmt ud, det var virkelig sjovt. 
Da vi ankom til det sted vi skulle 
rappelle, forklarede nogle der hedder Anders og Tommy os hvad vi skulle 
gøre. Der var mange der fik overskredet nogle grænser.  
 
 
Efter vi havde rappelet tog vi til Gudhjem, der købte Ditte og Maiken en is til 
os hver, stort set hele klassen tog soft-ice med skumfiduser som i kan se på 
billedet. 
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Om fredagen tog vi til Rønne. Hvor der var et center med en masse butikker, 
der var vi i et par timer. så skulle vi hjem, færgen gyngede mere på turen 
hjem end turen derhen, så der var også nogle der fik det dårligt og en enkelt 
brækkede sig også. Da vi var kommet til København, hvor vi skulle køre med 
tog til Odense købte Maiken og Ditte to cheese burgere og pomfritter til hver 
fra McDonald’s.                                
På vegne af 6.klasse, Lærke Marie  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De ældste børnehavebørn i Faaborg 
 
Mandag d. 9.september var de ældste 
børnehavebørn i Faaborg, hvor de på det 
gode skib "Håbet" mødte en flok pirater, 
som hjalp dem gennem en rigtig skatte-
jagt. 
 
 
 
 

 
Fodgængerfeltet på Skovvej  
 
Jeg vil hermed gerne opfordre alle, der kører ad Skovvej, til at huske på færd-
selsreglerne omkring et fodgængerfelt.  
Vi oplever desværre alt for ofte, at der er farlige situationer. 
Der køres for stærkt, og mange glemmer at holde tilbage for de gående.  
Så hermed en opfordring til at passe godt på de gående.  
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Den nye legeplads  
 
Lige inden sommerferien kunne vi indvie vores nye legeplads. Her er lidt 
billeder  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3 læsebedster 
Vi er nu i den heldige situation, at vi har tre læsebedster til-
knyttet Espe Skole; Tove, Bodil og Rita.  
De kommer hver en dag om ugen og læser sammen med for-
skellige elever. Vi er meget taknemmelige for at dette kan 
lade sig gøre. Læsebedsterne gør en stor forskel for mange af 
vores elever.  
 
 

 
 
 
Husk at I altid kan følge Espe Skole & Børnehave på Facebook  
https://www.facebook.com/espeskole/ 
I ønskes alle et dejligt efterår.  
Mange venlige hilsner 
Vibeke K. T. Munck 
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Book online på 
www.hairbyvedel.dk 
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ESPE HUSFLIDSFORENING INDBYDER TIL TRÆREJNINGKUR-

SUS! 
 
 Har du lyst til at være kreativ og arbejde med træ, har du en enestående mu-

lighed for, at deltage i et weekend-kursus i trædrejning. 
Kurset er for begyndere og øvede. 

    
Vi har fået fat i en af Danmarks mest pædagogiske og dygtigste instruktører:  

Rasmus Petersen, se Woodturning.dk 
 
26-27.oktober 2019. Lørdag fra 09.00-16.00 og søndag, fra 09.00-15.00 
i alt 13 lektioner for kun  kr 400.- 
 
På oktober kurset vil der blive lagt vægt på drejning af tynde emner , ellers 
efter elevernes ønsker. Materialer kan købes eller medbringes. 
Sted: Graabjergvej 6 - Ryslinge 
 

Han kommer igen til januar 2020: 25.-26.januar 
 
Ring og hør nærmere og 
tilmeld dig til Espe Hus-
flidsforenings formand: 
Bent Hauchild Larsen, 
Espe. Mobil.nr. 
40373797 
Emailadressen er: 
bhl@123.dk. 
Espe Husflidsforening 
CVR. Nr. 15208295 
Køb af kurser i aftensko-
len er ikke omfattet af 
fortrydelsesretten ( jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2).” Framelding og 
tilbagebetaling kan ske indtil 14 dage før holdstart mod et gebyr på 200. kr. 
Derefter er tilmeldingen bindende. Indbetalingskort: +73< +80575947< Pen-
gene skal være inde på kontoen senest 14 dage før holdstart for at være til-
meldt.  

mailto:bhl@123.dk
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Til Efterlønnere & Pensionister og andre, der har tid og lyst til at arbejde i 
træ, men mangler et sted at være, så kan du hver onsdag og torsdag bruge 
vort værksted og maskiner i husflidslokalet på Gråbjergvej 6. i Ryslinge. 
 
Der er ingen instruktør, men til gengæld et hold flittige ”træmænd” og pi-
ger med mange gode ideer. Der kan arbejdes med: træsnit, intarsia, billed-
skæring, reparation af møbler eller fremstilling af nye møbler. Vi kan bore, 
save, høvle og arbejde med trædrejning - kun fantasien sætter grænser. 
Sted: Graabjergvej 6 - Ryslinge 
 
Onsdagsholdet: 
10 onsdage 9.00 - 12.00 Start d. 25 september 2019. Pris: 30 timer 240,- kr. 
betales d. 2. oktober Start d. 8. januar Pris: 30 timer 240,- kr. betales d.15. 
januar 
 
Torsdagsholdet: 
10 torsdage 9.00 - 14.00 Start: 26. september 2019. Pris: 50 timer 400,- kr. 
betales 3. oktober Start: 9. januar Pris: 50 timer 400,- kr. betales 16. januar 
 

Er du interesseret så ring til Bent H. Larsen på Mobil.nr. 40373797 
 

Hvis du vil vide mere er vores hjemmeside: www.espe.husflid.dk 



12 

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 



13 

 
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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Gymnastik- og Ungdomsforeningen af 1972 
 

 

 
 
Den nye sæson 2019/2020 havde opstart i uge 36.   
Det er dejligt at se så mange allerede er godt i gang på foreningens hold. 
 

Der er stadigvæk pladser på foreningen forskellige hold, så har du/I  tid og 
lyst er du/I meget velkommen.    
Info omkring diverse hold kan ses på foreningens hjemmeside 
www.GU72.dk  eller på foreningens Facebook side.  
 

Vi har allerede nogle datoer, som måske er rare at få i kalenderen.  

Tradition tro har vi vores forenings arrangement HOP og SVØM, som fore-

går på Berns Efterskole fredag d. 17. januar 2020, denne aften er for med-

lemmer og deres familier. 

Forårsopvisning i Idrætscenter Midtfyn er d. 15 marts 2020, hvor  nogle af 

foreningens hold deltager 

Forårsopvisning i Espe Hallen d. 28. marts 2020 

GU72 har også foreningsarbejde, bl.a.. status i REMA 1000 i  

Sankt Klemens, og som campingvagter på Heartlandsfestivalen, som i 2020 

ligger på følgende datoer 29 -31 maj 2020.  man kan henvende sig til  

foreningen, hvis man har lyst til at være frivillige. 

 

 

Find os på  

www.GU72.dk eller foreningens facebookside. 
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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 
 
 

Henvendelse: 
Edith mobil 23641590 
Inge  mobil 40359332 
Lilian mobil 21452110 

Salg af foder til hund, hest, kat og høns på Grøftebjergvej 4, Krarup.  
Åbent efter aftale på tlf 

5705071el. 42700108     

Fysiurgisk Hesteterapi og  
Hovtrim 

v. Lene Foged Christensen 

    www.naturligtvalg.dk 
 

Betaling 
mobilpay 
641 026 
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MIDTFYNS KROCKETKLUB 
 
Så er vi startet vintersæson i krocketkluben, 
alle er velkommen til at komme og være med, 
vi spiller på Espe stadion, ved Espehallen ,hvis vejret tillader det, 
en regnbyge er ingen hindring. 
Husk kaffen. 
 

 

Mandag kl.1300 så længe vi har lyst. 
Torsdag kl 1300 så længe vi har lyst. 
 

Vi er behjælpelige med køller, hvis man har lyst til at prøve . 
MVH.  
MIDTFYN KROKET. 

 
HUSK 
Julefrokost og fejring af 30 års jubilæum 
i Espe Forsamlingshus 
lørdag den 9. november 2019 
Der bliver denne aften serveret dejlig mad og 
som de andre år spillet Amerikansk Lotteri. 
 
Se efter indbydelsen, i din postkasse, når vi nær-
mer os datoen. 
 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu. 
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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 

Nyt fra præsten  

 

 
”Nu falmer skoven trindt om land og fuglestemmen daler” 
Sommeren er nået til sin ende, det samme er høsten som nu er i hus, og vi 

tager hul på efteråret, den danske sensommer og ikke mindst går vi de mør-

kere måneder i møde, hvor vi dog kan se frem til julens komme. 

Ja tænk – det er snart jul, og selvom det er underligt at skrive om det nu, så 

vare det ikke længe før julen står for døren, og vi skal gøre alt klar til nogle 

travle juledage. Personligt glæder jeg mig til at skulle holde julegudstjeneste i 

alle vores 3 smukke kirker – det bliver en fest uden lige. 

Sommeren har budt på mange ting, og vi har kunnet glæde os over nogle me-

get velbesøgte gudstjenester og arrangementer sommeren over. Stemningen 

har været god og høj, der er blevet sunget godt i gennem – ja faktisk så godt, 

så da vi havde en vikarierende organist her i sommers, blev vedkommende 

næsten helt forskrækket oppe ved orglet, fordi menigheden sang så godt og 

kraftigt med. Pågældende vikar har meddelt at han meget gerne vil komme 

igen – har var så begejstret for hele oplevelsen – både stemningen, sangen og 

den glæde han oplevede ved de der kom i kirke. Hvis I ikke tror ham, så er 

man meget velkommen til selv at tage med – vi stiller ingen krav. Alle der 

har lyst er velkomne når vi fejrer gudstjeneste. 

 



22 

Kirkens kor er også begyndt igen, og under ledelse af vores dygtige organist 

Asger Buur er vi nu så mange til kor, at vi næsten kan synge taget af graver-

huset i Vantinge. Vi både lærer at synge flerstemmigt og så bruger vi ellers 

også tid på lidt hyggelig fællessang. Hvis det har interesse, så synger vi tirsda-

ge kl. 16.30 i graverhuset i Vantinge. 

Konfirmandundervisningen begynder også igen, og vi kan glæde os over godt 

30 konfirmander, som vi håber også vil pryde kirkebænkene – tag godt imod 

dem og deres forældre. 

Vi ser nu frem mod efterårets aktiviteter, og byder alle interesseret meget vel-

kommen. 

Glædeligt og velsignet efterår til alle 

Sognepræst Simon Jylov 
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Kommende arrangementer:  

Allehelgen: Der afholdes allehelgensgudstjenester i alle tre kirker, hvor nav-

ne på sognets afdøde vil blive læst op. Der afholdes der en særlig allehelgen-

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. 

 

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. 

 

Sognedag: Traditionen tro inviterer menighedsrådet 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 bager kager. Konfirmandernes kager sælges og hele 

overskuddet går til menighedsplejen. Alle – både konfirmanders familier og 

menigheden generelt er mere end velkomne. 

 

Fortsættes næste side 
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De 9. læsninger: Traditionen tro afholdes der de 9. læsninger. Det bli-

ver 2. søndag i advent i Espe kirke kl. 19.30. Der er lagt op til en an-

derledes og stemningsfyldt gudstjeneste, hvor Bibelens smukke tekster 

og julen og Jesusbarnet bliver læst op. 

Krybbespil i Espe kirke: Torsdag d.19/12 kl. 19. 

Nytårsfest: Torsdag d. 9. Januar  2020 kl. 14.00- 17.00 i Hillerslev 

Selskabslokaler. 

Underholdning ( se opslag ved kirkerne senere ) 

Kaffebord og amerikansk lotteri 

Tilmelding til Torben TLF: 20 46 12 51 Senest torsdag d. 2. Januar 

Kirke bil kan benyttes, Alex’s taxi 62 66 12 02 dagen før 
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Dato  Espe Vantinge Hillerslev 

06.10.19     10.30 

16.s.e.trin 

13.10.19 10.30 9.00   

17.s.e.trin 

20.10.19     10.30 

18.s.e.trin 

27.10.19 9.00 MS     

19.s.e.trin 

03.11.19 16.00 14.30 19.00 

20.s.e.trin  Oplæsning af 
årets døde 

Oplæsning af 
årets døde 

Oplæsning af 
årets døde 

Allehelgens     Særlig Allehel-
gensgudstjenste   

10.11.19   9.00 MS   

21.s.e.trin 

14.11.19 Hverdagsaften-
gudstjeneste i 
Espe kirke kl. 

19.30 

    

17.11.19     10.30 

22.s.e.trin 

21.11.19 Sangeftermid-
dag i Espe kirke 
kl.16.30. Som en 

del af et større 
sangarrange-

ment i provstiet, 
synger vi i Espe 
kirke nogle af 
vores nye jule-

salmer.  
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24.11.19 9.00 MS     

Sidste søndag i 
kirkeåret 

28.11.19     Julekoncert i 
Hillerslev kirke 
kl. 19.30 

01.12.19   14.00 – vi syn-
ger julen ind 

  

1.s i advent Sognedag 

08.12.19 19.00   10.30  

2.s i advent De 9. læsninger 

15.12.19 10.30 MS     

3.s i advent 

22.12.19     10.30 

4.s i advent 

24.12.19 13.00 14.30 16.00 

Juleaften 

25.12.19 10.30      

Juledag 

26.16.19     10.30 

2. juledag  

29.12.19   10.30   

Julesøndag 

31.12.19     15.00 

Nytårsaftensdag 

Dato  Espe Vantinge Hillerslev 
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Forum Snarup-Krarup & Espe – også kaldet Lokalrådet. 
 
Forum Snarup-Krarup & Espe blev jo dannet – eller gen-dannet – i 2018. 
Mest for at fungere som bindeled mellem de lokale foreninger og kommunen 
og for at udgøre den nødvendige base for en fælles forsikringsordning for de 
frivillige i alle de forskellige foreninger i lokalområdet. 
 
Forum Snarup-Krarup & Espe’s daglige virke er forholdsvis begrænset og 
det forestås af Koordinerings-udvalget, som bl.a. forsøger at deltage i for-
skellige møder, som kunne have interesse for vore lokalsamfund. 
 
Desuden er vi involveret i en Stigruppe, som arbejder med kortlægning, ko-
ordination og formidling af de spændende stier i vort eget og nabo-
områderne. Vi samarbejder med kommunen om at kunne bruge en fælles 
internet platform til at formidle mulighederne for transport og oplevelser via 
stierne i kommunen. 
 

Det skal da også nævnes at Forum Snarup-Krarup & Espe har midler til rå-
dighed, så vi kan støtte gode idéer og mindre projekter i lokalområder.  Så 
hvis du eller din forening har en god idé, så lad os høre om den. 
 

Træffemøde 
Forum Snarup-Krarup & Espe inviterer i samarbejde med Formand for Kul-
tur og Lokalsamfundsudvalget, Anne Møllegaard Mortensen til træffemøde 
den 3/12 -  2019 i Espe. Hold øje med nærmere information. 
 
Politikernes formål med træffemødet er at stille sig til rådighed for borgerne i 
lokalområdet, så man kan drøfte borgernes egne emner og svare på spørgs-
mål. 
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. 
 

Koordineringsudvalget består i øjeblikket af  
Vibeke Kryssing Tingberg Munck, Espe Skole & Børnehave,  
vibem@fmk.dk 
Chalotte Stage Rasmussen, csk@sdu.dk 
Per Christian Christensen, pcc@pc.dk 
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Nyt fra KE Badminton 
 
 
 
 
 
I skrivende stund er badminton sæson 2019/2020 netop skudt i gang. 
 
Det er den travleste tid på sæsonen, der skal lejes baner ud, opkræves kontin-
gent, booke hal, genforhandle sponsorater, kamp programplanlægning og 
meget mere. 
Læg oveni, at vi i juni kom på systemet Conventus og skulle have det op at 
køre i samarbejde med kommunens eksterne konsulenter. 
Det betød, at vores medlemmer op til sæsonstart har skulle registrere sig og 
betale kontingent via vores hjemmeside www.ke-badminton.dk i Conventus 
systemet. 
Dog også et system der har en masse fordele blandt andet for vores kasserer 
Bettina når hun skal holde styr på finanserne. 
 
Status pt. er 1 ledig bane, dog er der et par der har reserveret den, så håber 
når I læser dette at vi har alt udsolgt på motionist siden. 
 
På ungdomssiden er vi også kommet godt i gang. Vi har fortsat ledige pladser 
i den første time fra kl. 17-18 hvor Ditte og Natasha endnu engang lægger 
deres kyndige badminton egenskaber på klubbens yngste medlemmer. 
På det ”store” hold fra kl. 18-19 står Mathias og Mikkel atter klar og har pt. 
allerede fuldt hold. 
I skrivende stund har vi allerede haft 3 ungdomsspillere til stævne og flere 
skal snart afsted, og KE Badminton har allerede vundet årets første titel idet 
Silje Augustenborg vandt U15D rækken i single til stævnet i Dalumhallerne. 
Og så hvad der gør mig allermest glad – for første gang i mange år, har vi 
tilmeldt et ungdomshold, et U15 4400 pigehold, så vi kan få de U15 piger der 
var til stævner sidste sæson ud og spille nogle holdkampe. Fantastisk. 
 
På seniorsiden står Corfix klar hver tirsdag. Truppen ser godt ud og har fået 
tilgang af 1 ny spiller. Holdet indleder næste tirsdag (i skrivende stund) sæso-
nen i serie 2 hvor målet endnu engang er oprykning til serie 1. Tror vi går en 
spændende sæson i møde. 
 
Husk at få opgraderet jeres badmintongrej i Butik Ketshop. 
 
 
 

Fortsættes næste side 
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Husk at følge vores officielle side på facebook, Krarup-Espe Badminton og 
vores Instagram side krarupespebadminton, hvor vi i øjeblikket får flere og 
flere følgere, heriblandt en masse badmintonklubber i Tyskland. Denne ska-
re af følgere heriblandt disse tyske klubber er noget vi vil forsøge at udnytte 
i en eller anden grad hvis muligt. 
I skrivende stund vil jeg takke Tømrer og Snedkermester Allan Broholm 
ApS, Espe og Gestelev El-forretning ApS og Runøe og Teil for at have for-
længet sponsoratet. Tak – jeres støtte er guld værd. Samtidig vil jeg byde 
velkommen til ny sponsor Tømrermester Jacob Johansen. 
 
God sæson – Krarup-Espe Badminton 
_____________________________________________________________ 
 

Nyt fra Espe Folke og Tumlepark. 
 

Der sker hele tiden noget i Tumleparken, børn leger i et dejligt klatretræ, på 
stenstakken eller ved bålpladsen. 
Og masser af mennesker går tur med deres hunde gennem tumleparken, og i 
næste minut kan der være fuldstændig stille, for så en time senere at være 
ramme om en god snak om en kop kaffe, enten i hytten eller ved et af de 
udendørs borde. 
 Der vil i løbet af efteråret, blive etableret endnu en stiforbindelse mellem 
Tumleparken og Espe skov, den nye sti vil blive fra Espe skov på den anden 
side af Assensvejen, forbindelsen krydser Assensvejen og man skal derefter 
gennem 2 klaplåger for at komme ned til Tumleparken. 
Forbindelsen etableres af Faaborg Midtfyn Kommune uden omkostninger 
for Tumleparken, og vi takker kommunen for den store opmærksomhed de 
giver vores område. 
 Vi vil i de kommende år forsøge at finde midler til en renovering af shelter 
og de udendørs borde-bænkesæt, men det kræver lidt økonomi der skal på 
plads først.  
 Sidste store begivenhed vi har haft i Espe Folke og Tumlepark, er at der har 
været en bryllupsceremoni, 2 unge mennesker fra Espe, valgte at deres bryl-
lup skulle foregå udendørs i Tumleparken. Lørdag eftermiddag den 14-09-
2019, flot dag, en del sol flotte skyer, let vind til håret og slipset, vi håber 
det blev en fantastisk dag.  
Espe Folke og Tumlepark ønsker Susanne og Peter stort tillykke med dagen. 
Vi er så stolte over i valgte lige netop Espe Folke og Tumlepark, til at blive 
en stor begivenhed i jeres liv. 
 

Med venlig hilsen -  Styregruppen  
Espe Folke og Tumlepar 
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RUDME 
 

 

 

 

 

 

Oktober 

16/10 Folkekøkken. Foderstoffen 

26/10 Popsi og Krelle. Foderstoffen. 

26/10 Berlev's Rock'n Roll Hote l. Foderstoffen. 

November 

1/11 kl. 10.00 Mørkekonference og folkekøkken. Foderstoffen 

1/11 kl. 17.30 og 19.30 Vandreforestilling ved MYRKR.  

Starter ved Foderstoffen.  

1/11 kl. 21.00 Hanne Uldal og musikere. Sange og tekster. Herringe kirke. 

2/11 kl. 17.30 og 19.30 Vandreforestilling ved MYRKR. Starter ved Foder-

stoffen. 

2/11 Fribytterdrømme.  Foderstoffen. 

2/11 kl. 19.00 Mørkemiddag. Rudme Friskole 

3/11 kl. 17.30 og 19.30 Vandreforestilling ved MYRKR. Starter ved Foder-

stoffen. 

3/11 kl. 19.00 Mørkemiddag. Rudme Friskole.  

9/11 Lasse og Mathilde med band. Foderstoffen. 

10/11 kl. 14.00  Lokale tosserier fra Rudme, Fernisering, Galleri Svinestien. 

13/11  Hanne Boel. Foderstoffen. 

20/11  Folkekøkken. Foderstoffen. 

23/11  Smukke Møller julefrokost. Foderstoffen. 

December 

1/12  Julekoncert m/ Julie Bertelsen. Foderstoffen. 

1/12 Juleklip. Rudme Friskole 
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Krarup Espe Håndbold 
 
 
Så er vi atter i gang med håndboldsæsonen. Alle hold har startet træning 
frem mod turnerings- og stævnestart sidst i september. Det bliver spændende 
at følge udviklingen på de forskellige hold gennem sæsonen, og vi ser frem 
til hyggelige arrangementer og fantastisk klub-fællesskab på tværs af hele 
klubben.  
Vores U13-piger har, som de eneste, allerede været i kamp-aktion, da de har 
deltaget i to niveaustævner i Nyborg og Kerteminde, hvilket betydet, at pi-
gerne er tilmeldt B-rækken med ambitioner om at spille sig i A-rækken efter 
jul.  
De fleste af U13-pigerne har også deltaget i træning med Udviklingscenter 
Øst, som er et udviklingsprogram, der har til formål at højne niveauet på Fyn 
for drenge i årgang 2005 og piger i årgang 2006. Der venter flere spændende 
træningspas med spillere fra andre klubber i løbet af sæsonen.  
Det er altid en fornøjelse at komme i hallen mandag, tirsdag og onsdag efter-
middage, hvor glade børn og lyden af bolde, der rammer gulvet, fylder hal-
len. Især på vores yngste hold (U4-U9) har vi mange spillere, der kommer i 
hallen uge efter uge og nyder fællesskabet omkring håndboldspillet, så kom 
og prøv at være med – det er vildt sjovt! Vores U11-drenge, U13-piger og 
U15-drenge kunne godt tænke sig lidt flere holdkammerater, så kender du 
nogen i disse aldersgrupper, så giv dem lige et prik på skulderen og opfordr 
dem til at komme og prøve håndbold i KE. Træningstider findes på www.ke-
haandbold.dk.  
Vi har også godt gang i samarbejdet med GOG, som vi er partnerklub med. 
Måske du lagde mærke til nogle velkendte blå- og hvide striber på banen 
inden GOG’s kamp mod Aalborg d. 7/9? Så så du helt rigtigt! Det var nem-
lig en flok børn fra KE Håndbold, der deltog i indløbet. At være partnerklub 
med GOG giver os gode muligheder for at give vores børn og unge nogle 
fede håndbold-oplevelser, eksempelvis i form af indløb.  
Også planlægningen af Håndboldens Dag i Espe Hallen er så småt i gang. 
Håndboldens Dag er et landsdækkende arrangement, hvor 140 klubber over 
hele landet allerede er tilmeldt. Næste gang ligger Håndboldens Dag d. 11. 
januar 2020. Der kommer til at foregå sjove, spændende og udfordrende 
håndboldaktiviteter i hallen dagen igennem, og ALLE kan være med. Så er 
du barn, voksen, har håndbolderfaring eller ej, er du mere end velkommen til 
Håndboldens Dag hos Krarup Espe Håndbold! 
Med ønske om en fantastisk sæson, 
Krarup Espe Håndbold 
Formand 
Linda Føns Madsen  
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Krarup Espe Fodbold 

 
 
 
 
 

Så er en ny sæson kommet i gang, og det er dejligt atter at have fået græs 
under støvlerne. På drenge og herre siden, har vi igen i år fynsserie og serie 3 
for herrerne, og hos ungdommen har vi U14, U11, U10, U8 og U6. Og der er 
rigtig mange børn på især de 3 hold i midten, men vi kunne rigtig godt bruge 
nogle drenge i årgangene 2014, 2015 og 2016 til vores U6 hold. Så hvis man 
har en dreng der godt kunne tænke sig at prøve, om fodbold var noget for 
ham, så kom ned til træning om onsdagen fra kl 17.00-18.00. Og selvom vi 
har haft lidt fremgang på vores U14 hold, så kunne vi stadigvæk godt bruge 
nogle flere spillere der også. Så er du årgang 2005-2008, så træner de om 
tirsdagen og torsdagen.  
 
På pige og dame siden, er det også lidt blandet på holdene. Vi har fået en del 
tilgang på både U13 og U15 pigerne fra Korinth af. De kunne desværre ikke 
få det til at hænge sammen, og måtte trække deres hold efter sæsonen. Så vi 
er så heldige at der er kommet 5 spillere op til U15, og 3 spillere op til U13. 
Vi er blevet lidt sårbare på vores U11 pige hold, som desværre har mistet lidt 
her henover sommeren, så hvis du går og overvejer om fodbold er noget for 
jeres datter, så send dem gerne afsted, da vi altid kan bruge nogle flere.  
Der hvor vi mangler mest, er på vores U6 årgang, som dækker årgangene 
2014, 2015 og 2016. Samt U11 som dækker årgang 2009 og 2010. Vores U8 
pigehold som er rykket op på 5 mands banen i år, er rigtig flot repræsenteret 
af ikke mindre end 12 piger. Så det er dejligt at se at vi efterhånden har fået 
bygget en god og stabil pige afdeling op.  
Vores dame senior hold trives i bedste velgående, og de bliver bare bedre og 
bedre for hver måned der går.  
Vi har igen i år haft en hel fantastisk opbakning fra vores sponsorer, hvor 
næsten alle har tegnet kontrakt for endnu et år. Det er vi meget glade og tak-
nemmelige for. Så husk at støtte vores sponsorer, da de støtter lokal sporten.  
Vi håber at se mange tilskuer til vores kampe, hvad enten det er ungdom el-
ler seniorerne. Det giver altid lidt ekstra motivation for spillerne, når der er 
folk på ”tribunerne” 
 

KE fodbold 
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Fortsættes  næste side 
 

Nyt fra Espe hallen  
 
 
 
 
 
 
 
 

Så er indendørssæsonen ved at være skudt i gang igen, og det er dejligt at 
føle, at hallen igen har fået puls. Antallet af bookede timer svarer meget godt 
til de foregående år. Alle ugens aftener er godt besatte, men vi har stadig 
ledige timer midt på eftermiddagene, som vi meget gerne vil have lejet ud. 
Det kunne f.eks. være til tennis. 
 
Nu er vi spændte på, hvor mange weekendstævner der kommer i år. Der har 
desværre været en nedadgående trend de seneste sæsoner. Så vi opfordrer de 
lokale klubber til at lægge billet ind på flere hjemmestævner. Hvis det er et 
spørgsmål om manglende ressourcer til eksempelvis at passe dommerbordet, 
så vil vi fra bestyrelsen gerne være med til at finde frivillige til denne tjans. 
For det er ikke nogen hemmelighed, at weekendstævner er en vigtig ind-
tægtskilde for caféen og dermed hallen. 
 

Sommeren igennem har der været en del aktiviteter med udspring i hallen. 
Det gælder bl.a. de såkaldte bootcamps, som er fysisk træning på de forhån-
denværende rekvisitter, der både kan være en træstub, en bænk eller noget 
helt tredje. Og 1.000 tak til Susanne Hedeager for at stå for instruktionerne 
og de opmuntrende kommandoer. 
 
Sidste år startede vi også flere hold jumping fitness op. Interessen har været 
overvældende stor, så vi har netop sendt to personer mere på instruktørud-
dannelse. Vi håber fremover, at kunne tilbyde morgentræning visse ugedage.  
 
Går man en tur rundt om hallen vil man kunne se, at vi har fået opsat solcel-
ler på taget. Vi har et relativ stort energiforbrug i hallen, som vi nu delvist 
får dækket af grøn og billig strøm. Pengene er først og fremmest kommet fra 
kommunens miljøpulje, og opsætningen er foretaget med lokal frivillig 
hjælp. Og TAK for det. 



35 

 
Som det er fremgået af medierne de sidste måneder, så er det svært at drive 
en idrætshal i dag. Kommunens muligheder for at yde tilstrækkelig økono-
misk støtte er meget begrænsede, og det skal ikke være nogen hemmelighed, 
at Espe Hallen også kører med en meget anstrengt økonomi.  
 
Efter 2 år med store underskud havde vi i år fået en drift, som fulgte budget-
tet, og bestyrelsen forventede et lille overskud for året.  
Kommunen valgte dog pr. 1. juli at opsige sin lejeaftale hos os. Som led i en 
større sparerunde blev al genoptræning centraliseret i Ringe, og vi står igen 
med en tom hal onsdag formiddag og et hul i penge-kassen på  
ca. kr. 10.000 pr. måned.   
Det er selvfølgelig bestyrelsens pligt at tilpasse driften til de nye vilkår, hvil-
ket vi arbejder på, men opgaven ser meget svær ud, hvis vi fortsat vil beholde 
den høje standard med service, rengøring og åbningstider i caféen. 
 
I første omgang kan vi ikke appellere kraftigt nok til, at vi alle bruger facili-
teterne lidt mere. Der er normalt god plads i motionscentret, og måske kunne 
jumping fitness eller bootcamp også være noget for dig?  
 
Caféen er absolut også et besøg værd, uanset om man dyrker idræt eller ej. 
 
Dernæst må vi undersøge mulighederne for bl.a. at anvende mere frivillig 
arbejdskraft til de daglige opgaver for at reducere omkostningerne endnu me-
re. 
Så hvis du har lyst til at give en hånd med i arbejdet eller blot har nogle for-
slag til arrangementer i hallen, så grib endelig fat i én fra bestyrelsen eller 
Karina, som dagligt er i hallen. 
 

 

 

På bestyrelsens vegne 
Jakob Kristensen, formand 
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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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Fysiurgisk Hesteterapi og Hovtrim 
v. Lene Foged Christensen 

    www.naturligtvalg.dk 

 

ÅBENT HUS D. 19. OKT. KL. 10-14 
 

Salg af dyrefoder 
Grøftebjergvej 4, Krarup, 5750 Ringe 

 
Salg af foder til bl.a. hunde, heste, katte og høns 
 
Der vil på dagen være 10 % på alt foder (det vi ikke har hjemme, vil 
blive bestilt og kan afhentes på adressen efterfølgende). 
 
Vi vil være vært med en lille forfriskning og 
 
Kl. 11 vil der være ponyridning for børnene.  

ESPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espe borgerforening 
 
Espe borgerforening siger tusind tak for alles deltagelse til Sankt Hans d 23. 
Juni i Tumleparken. Det var en smuk aften med hyggeligt samvær, båltaler 
og ikke mindst et kæmpe Sankt Hans bål med en flot heks som smukt lyste 
op i tusmørket. Tak for Per Christian Christensens båltale med budskabet om 
fællesskab og sammenhold. Tak til EA for den fine heks. Tak til Palle for 
årets Sankt Hans bål.  

http://www.naturligtvalg.dk
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Som tidligere skrevet har vi været rundt med medlemskort.  
Vi vil først og fremmest endnu engang sige tusind tak til dem, som har støttet 
os.  
Det er dog ikke lykkedes os at komme rundt i lige så stort omfang som tidli-
gere år, hvilket vi beklager. Vi vil se om vi kan gøre det bedre næste år.  
 
Efteråret byder på flere arrangementer, som vi ser frem til med håb om jeres 
gode opbakning. 
 
Efterårets arrangementer er: 
 
Den 4. Oktober 2019  afholdes der "Spis sammen" i Espe Forsamlingshus. 
Der er 1/2 pris for medlemmer. Holmevej har meldt sig som madhold, tusind 
tak for det. 
Vi ser frem til en hyggelig aften, så tag endelig familien, naboen, vennerne 
med under armen.  
 
Den 25. Oktober 2019  afholdes der "Børne disko". Vi ser frem til en festlig 
aften.  
- op til og med 3. Klasse fra klokken 17:30-19:30 
- 4.-7. Klasse fra klokken 20-22:30. 
 
Den 17. November 2019  tænder vi juletræet ved Espe Kirke. Vi håber at ju-
lemanden igen i år kigger forbi til et hyggeligt arrangement for store og små. 
(tidspunkt vil blive annonceret snarest). 
 
Nærmere info om de enkelte arrangementer kommer løbende - følg med på 
vores Facebookside Espe Borgerforening. 
 
Vi I borgerforeningen er glade for vores mange gode traditioner, men vi vil 
gerne se på om der er noget vi kan gøre bedre/anderledes. Vi vil derfor gerne 
tage imod ris og ros ift. vores arrangementer.  
 
Vi håber, at I fortsat vil støtte op om vores arrangementer og være med til at 
styrke Espe og Omegns sammenhold. 
 
Med venlig hilsen  
Espe Borgerforening  
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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: Dorthe Hindborg  Greve d_hemmingsen@hotmail.com 2093 4455 

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 

Okt 4 Spis sammen Se side 39 Forsamlingshuset 

Okt 25 Børne Disko Se side 39 Forsamlingshuset 

Nov 9 Julefrokost/Jubilæum Se side 19 Forsamlingshuset 

Nov 17 Juletræet tændes Se side 39 Ved Kirken 

Nov 21 Sangeftermiddag Kl. 16.30 Se side 23 Espe Kirke 

Nov 28 Julekoncert Kl. 19.30 Se side 23 ?? 

Dec 19 Krybbespil Kl. 19.00 Se side 23 Espe Kirke 

     

     

  GUDSTJENESTEPLANER   

  SE SIDE 25 OG 26   

     

     

     

     

     

     

ALLE ER VELKOMMEN TIL AR FREMSENDE INFO 
OM KOMMENDE ARRANGEMENTER 
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Snarupvejen 15 

Krarup Espe skytteforening starter 
træning i Espe Hallens Skydebane  
 
Tirsdag d.1/10 Kl.18.30 til 21.00 
Der trænes Tirsdag og Onsdag. 
 
Hilsen Niels Erik Hansen  
Krarup Espe skytteforening  
2554 0570 
 
Find os på Facebook.  
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www.espegrønt.dk 


