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Udgivet af aktive borgere i Espe

Så er foråret på vej
Erantis og gækker myldrer op af jorden, og forårssolen er på himlen.
Naturen er sikker hvert forår begynder vi på en frisk.
Jeg håber også at coronaen snart er på retur, så vi kan vende tilbage til normale tilstande .
Et helt år har vi været underdrejet, nu trænger vi bare til at leve et normalt
liv, med familie og venner .
Ha et dejligt forår De bedste hilsner fra redaktøren

ESPE POSTEN BYDER

Til:
Rikke Baunehøj og Kenneth Fløjborg samt hans to drenge Mads og Mikkel
Som 1 februar 2021 er flyttet ind på Bredkærgård Holmevej 4.

Send et par ord til Espe Posten, hvis du har noget på hjerte.

Redaktørens mail adr. hholst@123dk.dk
Espe Postens hjemmeside: www.espeposten.dk

DEADLINE
for materiale til næste nummer
den 21. juni 2021
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Nyheder fra Espe Skole og Børnehave

I uge 6 fik vi vores 0. – 4.klasses elever tilbage i skole efter Corona nedlukningen. Her et billede af nogle af vores 4.klasses elever, der holder frikvarter.
I uge 11 fik 5. og 6.klasse lov til at komme i skole én dag om ugen; dette foregår således, at 5.a møder i skole én dag og 5.b en anden dag og så fremdeles.
Eleverne i 5.og 6.klasse må indtil videre kun opholde sig udendørs, hvilket
kan være lidt af en udfordring, når det endnu ikke er så varmt i vejret; men
både elever og personaler tager udfordringen med godt humør og arbejdsglæde.
Tilbygning til børnehaven
I vores børnehave har vi længe været udfordret på plads indendørs. Derfor
glæder det os rigtig meget, at vi i 2021 skal have lavet en tilbygning.
Vi har nu holdt de første møder i projektgruppen omkring en ny tilbygning til
vores børnehave. Projektgruppen består af både arkitekt, repræsentant fra
kommunal ejendom, samt repræsentanter fra Fællesbestyrelsen, personale og
ledelse.
Det er besluttet, at der skal laves en tilbygning på ca. 100 m2.
Vi glæder os til processen og det færdige resultat, selv om vi godt er klar
over, at der kan komme nogle udfordringer i selve byggeprocessen både for
børn og voksne.
Vi håber og forventer, at tilbygningen vil være klar til ibrugtagning omkring
årsskiftet.
Fortsættes næste side
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Indskrivning til kommende skoleår
Indskrivningen er afsluttet, og vi får 11 elever til kommende 0.klasse, som
skal starte i Forårs-SFO d. 6.april samt i skole mandag d. 9.august 2021.
Vi glæder os til at se de kommende elever i vores Forårs-SFO.
Hvis I kender nogen, der kunne tænke sig at starte i Espe Skole & Børnehave, har vi plads til flere elever.
De er meget velkomne til at kontakte os for yderligere oplysninger, komme
på besøg og få en rundvisning.
Nye lamper i skolen
Vores lamper i klasseværelserne ned ad den lange gang samt lamper på selve
gangen og i læringscenteret er blevet skiftet ud til nogle mere energivenlige
armaturer. Lamperne giver desuden et meget bedre lys end de gamle, hvilket
jeg håber kommer elever og personale til gavn.
Udendørs håndvaske
Da vi fik bygget vores nye fløj, blev håndvaske i klasseværelserne sparet
væk; men nu mangler vi dem, da vi pga. Corona skal vaske hænder mange
gange om dagen.
Derfor har håndværkerne sat nye håndvaske op udenfor, således at de fleste
af eleverne i den nye fløj, kan vaske hænder i lunkent, rindende vand.

Fortsættes næste side
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Skolepatrulje
Tusind tak til de voksne, der hjalp til med at stå patrulje i uge 6 og 8.
Nu er det dejligt, at der er nogle elever, der tilbyder deres hjælp med at stå
skolepatrulje.
Så selv om de ikke selv skal i skole, kommer de og hjælper de yngste elever
over vejen; det sætter vi stor pris på

Fastelavn – godteposer fra Borgerforening/Menighedsråd til alle børn på
Espe Skole & Børnehave
Tusind tak til Borgerforening/Menighedsråd fordi de tænker på vores børn i
børnehaven og skolen.
Kære alle
Da vi desværre ikke kan afholde vores årlige fastelavnsfest på skolen, vil vi
gerne forkæle alle børnene lidt på Espe skole og børnehave.
De vil modtage en godtepose med lidt forskelligt i, så de også mærker lidt
fastelavn og har lidt til vinterferien.
Mange hilsner fra
Espe Borgerforening og Menighedsrådet i Espe-Hillerslev og Vantinge Kirker

Fortsættes næste side
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I børnehaven
tønden og spist

blev der slået katten af
fastelavnsboller.

I skolen blev
forskellig vis;
boller, mens
m.m.

fastelavn markeret på
nogle bagte fastelavnsandre klippede masker

I den virtuelle
også været afnogle klasser

undervisning har der
holdt tøndeslagning, og
har været klædt ud.

BOLDMUR

Vi har fået sat to længe ønskede ”boldmure” op i kanten af sportspladsen.
Boldmurene bliver flittigt brugt i frikvartererne.

Husk at I altid kan læse mere om Espe Skole & Børnehave på vores Facebook side https://www.facebook.com/espeskole

I ønskes alle en god påske og et dejligt forår.
Mange venlige hilsner
Vibeke K. T. Munck
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Nyt fra Krarup Espe Håndbold
Starten på 2021og begyndelsen på den sidste halvdel af sæsonen, blev desværre ikke
som forventede. Vi havde håbet, at vi kunne få vores dame og herresenior tilbage i
turneringen, men desværre stoppede turneringen for alle hold.
Covid-19 har været en hård modspiller. Vi ved endnu ikke, hvornår det igen bliver
muligt at spille håndbold indendørs igen.
Udendørstræning
Da vi godt kan spille lidt håndbold udendørs, har Janne og hendes U15 piger, valget
at hoppe i træningstøjet igen og forsøger at, spille håndbold på græsset ved Hasselvænget. TAK til beboerforeningen for at, vi må låne jeres stykke.
Generalforsamling
Covid-19 og forsamlingsforbuddet satte desværre også en stopper for vores generalforsamling. Den er udsat ind til vi igen må forsamles mere end 5 personer indendørs.
Men ved du allerede nu, at du har lyst til at blive en del af en engageret, sjov og kreativ bestyrelse med ambitioner. Så hold dig endelig ikke tilbage – vi kommer til at
mangle hænder.
Når det bliver muligt at afholde generalforsamlingen, vil vi indkalde på klubbens
facebookside – så hold øje.
Generalforsamling i Krarup Espe Håndbold
Dato xx.xx.2021
i Espe Hallen
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Passivt medlem
Skulle du have lyst til at støtte klubben, kan du købe et passivt medlemskab til klubben. Det gøres ved, at man indbetaler 100,00 kr. på mobilepay 17926 eller konto
5772-4386605306 samt husker at påføre navn og mailadresse.
På bestyrelsens vegne
Charlotte Madsen
Formand – Krarup Espe Håndbold
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Book online på
www.hairbyvedel.dk

SKORINGEN
Ringe, Faaborg og Assens
Tlf. 62 26 42 40

9

Aktiviteter i foråret 2021

En flok solsortehanner er landet. De samles, hygger sig og har ikke bemærket Corona - monsterets hærgen.
Tænk – at være en solsort!
De er fremstillet af en af Espe Husflidsforenings medlemmer. Kroppen er af
”røget” eg. Røget eg er egetræ, der har været udsat for 3-dobbelt salmiakspiritus i længere tid. De gule næb er af takstræ.
Vi afventer ”åbningen” af foreningslivet. Så snart vi får det mindste tegn, vil
vi indrette vores aktiviteter, så det er sikkert, at komme i gang igen.
Vi håber vi kan vende tilbage til vores gemytlige fællesskab, umiddelbart efter Påske.
Vi glæder os allerede.
Kom og vær med og bliv en del af Espe Husflidsforening!
Weekendkursus

Reserver datoerne 24. og 25. april 2021
Trædrejning
for begyndere og øvede med instruktør
Rasmus Petersen – Woodturning.dk
13 lektioner/ialt kun kr 400.Se nærmere på vores
hjemmeside: www.espe.husflid.dk
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Brdr. Hansen Sallingelunde ApS
Vognmands - og Brolæggerfirma
TLF. 62 66 12 79
Container og kranbiler.
Grus, sten og skærver.
Alt indenfor belægning.
Vognmand: Ulrik E. Hansen 23 64 13 49 www.sallingelunde.dk
Brolæggermester: Michael Haugaard 51 51 22 45 www.brolaeg.dk
Møllergyden 6, 5750 Ringe

Mail: brdr.hansen@firma.tele.dk
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Vejformænd
Langgade
Stadionvej
Elmevænget
Holmslundsvej

May-Britt Ploug Jantzen,
Langgade 65

27 20 25 43

mopj@smilepost.dk
Gurli Sørensen, Elmevænget 8
gurlimo@hotmail.com
Jørgen Bahl, Holmslundsvej 8

22 88 96 86
45 81 31 98

5750bahl@gmail.com

Askevænget

Anna Jørgensen, Askevænget 6

62 66 16 83

annajorgensen123@gmail.com
Hegnsvænget

Ulla Bertelsen, Egevænget 4

62 66 14 81

Otto Mortensen, Findingevej 5

27 43 27 56

Egevænget
Findingevej

otto@hetner-elkjer.dk
Assensvej

Thormod Schou, Assensvej 84

61 74 84 74

thschou@city.dk
Toftevænget

Palle Nielsen, Skovvej 29

Skovvej

pn.skovsgaard@gmail.com

40 53 63 75

Lydinge Møllevej Janne S. Jensen, Tingskovvej 8

62 62 39 30

Tingskovvej

doukanj@hotmail.com

61 77 39 30

Kirkegade

Mette Holme, Holmevej 2

62 66 12 32

Holmevej

mettelholme@gmail.com

Granlyvej

Annette Stadil Pedersen

Rudmevej

Granlyvej 18

Hasselvænget

Louise Larsen, Hasselvænget 9

Birkevænget

louise.tl@live.dk

Espe Højlod

24 84 11 65

30 25 74 88

Skolevej
Snarupvejen

Hans Brinch, Snarupvejen 25

Fjellebrovej

brinchagerupgaard@hotmail.com

Kastanievej

Poul Ditlevsen, Østløkke 6

Østløkke

ditlevsen@mail123.dk
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62 66 16 18
62 66 14 33

Nyt fra forsamlingshuset
Generalforsamling
Vi må stadig ikke samles og afholde en generalforsamling, så der er intet nyt
siden sidst.
Vi ved ikke hvornår vi får mulighed for at afholde generalforsamlingen.
Den årlige julefrokost
Vi regner dog med at kunne afholde en julefrokost i år, den har vi sat til fredag den 19. november. Sæt kryds i kalenderen allerede nu, eller endnu bedre,
tilmeld dig, så er du sikret en plads.
Du kan tilmelde dig ved Hans Jørgen på tlf. 5237 1478 eller Benny på tlf.
6173 1417
Fremover vil forsamlingshusets julefrokost blive afholdt den tredje fredag i
november.
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Nyt fra KE Fodbold

Opstarten på 2021, har desværre igen stået i coronaens tegn.
Alt sport blev lukket ned op til jul, og var lukket i hele januar og februar.
Men heldigvis blev der åbnet for udendørs sport fra marts måned af.
Og vi har derfor haft de fleste af de ældste ungdomshold, seniorerne både
damer og herrer og vores gamle drenge på veteranholdet, på græs siden starten af marts.
Fra U12 og op til de gamle, har der været træning på kunstbanen på
Bernstofminde efterskole.
Og fra slut marts / start april kommer de sidste hold, også tilbage på græs,
når vi fra påsken af, kommer tilbage til træning på vores baner ved Espe hallen.
Pga. forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer under coronaen, så blev
vores generalforsamling udsat på ubestemt tid. Men vi håber at vi snarest
muligt kan gennemføre den, under kontrollerede forhold selvfølgelig.
Men det vil blive meldt ud på klubbens facebook side, hvornår vi afholder
den.
Selve opstarten for vores hold, har budt på mange ansigter til træning. Både
gamle kendinge, og heldigvis også en del nye spillere på op til flere af vores
ungdomshold. Så det er vi rigtig glade og stolte af, at kunne præstere i KE.
Her fra mandag den 22 marts, bliver forsamlingsforbuddet til udendørs sport,
sat op fra 25 til 50 personer, og det betyder at vi også kan gennemfører vores
11:11 mands kampe. Men indtil videre bliver det ikke tilladt at se kampene
som tilskuere. Men det håber vi selvfølgelig også på, at det bliver muligt
inden alt for længe.
Husk at følge klubben på vores facebook side, som hedder Krarup Espe Fodbold
På vegne af bestyrelsen
René Brinch Petersen
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En mand havde lige købt en ny bil og ville lige prøve hvor hurtig den
var.
Da han havde rundet de 150 km, ser han i bakspejlet de blå blink på en
politi MC. Han gir' gas, men må kort efter gi' op.
Betjenten: Jeg har haft en lorte uge, men hvis du har en undskyldning
jeg ikke har hørt før, så slipper du.
Manden : En betjent løb med min kone i går, og da jeg så de blå blink
troede jeg det var ham der ville levere hende tilbage...
Betjenten: God Weekend
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MIDTFYNS KROCKETKLUB
Som for alle andre har året2020 været et underligt år
Med mange restriktioner på grund af corona.
Vi har ikke altid rigtig vidst hvordan man skulle forholde sig
men har lyttet til medierne og DGI hvad de har bebudet os til.
Heldigvis har medlemmerne taget det med godt humør.
Vi håber at 2021 vil være året som vil bringe lidt normale forhold.

Vi spiller:
Mandag
Fra 1 maj I Ringe v. gymnasiet kl.1800
Torsdag
I Espe v .hallen kl .1300
Vi ønsker alle et rigtig godt forår
Mvh. Udvalget

Tulle.
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Kirkens Kontaktpersoner
Sognepræst:

Graver Espe + Vantinge:

Graver Hillerslev:
Organist:
Menighedsrådsformand:
Næstformand:
Espe

Kasserer og Kirkeværge
(Espe + Vantinge):
Kirkeværge Hillerslev:

Mail adr.

Simon Langeskov Jylov
Snarupvejen 6, Espe
5750 Ringe
Tlf.: 9243 2525 Mail: sijy@km.dk
Helge Amossen
Tlf.: 6162 7753
Mail: espe-vantinge-kirke@hotmail.com
Laila Hansen
Tlf.: 2449 5732
Mail: hillerslev-kirke-fyn@hotmail.com
Asger Agerskov Buur
Herdis Holme, Holmevej 11, Espe
Tlf.: 6266 1594 - 6049 3792
Mail: herdisholme@yahoo.dk
H. Chr. Lunderskov, Askevænget 4,
Tlf.: 2960 5485
Mail: hclunderskov@hotmail.com
Torben Nielsen, Dalsmøllevej 9,
Vantinge
Tlf.: 2046 1251
Mail: tvsn-dals@privat.dk
Inger Marie Bæk, Fuglebakken 2A,
Hillerslev
Tlf.: 5223 8070
Mail: : i.m.baek@outlook.com
7750@sogn.dk

Øvrige adr. på Espe – Vantinge - Hillerslev menighedsråd: se
www.sogn.dk

Det er altid muligt at benytte kirkebil (Alex’s Taxi, tlf. 6266 1202)
rundt til alle gudstjenester og kirkernes arrangementer både søndage
og hverdage.
Hold øje med kirkernes skiltning.
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Nyt fra præsten
Foråret er over os, og hvor har vi brug for lyset og varmen nu. Vinteren har

været ekstra kold i år og måske synes det hele koldere og værre, fordi vi ikke
har haft fællesskabet at varme os ved.
Nu går vi ind i foråret, og når I læser dette, så er Påskedagene overstået, hvilket også for kirken betyder en ny tid. Vi går ind den del af kirkeåret, hvor vi

lever på opstandelsesglæden og ser kun fremad – hvad mere kan man gøre.
For vi er nødt til at se fremad, og i den tid der kommer stadig berede os på, at
alt endnu ikke er som før.

Ventetiden kan dog bruges til meget. Aldrig før har så mange gået ture og der
er kommet godt gang i haverne og så har mange af de mere kreative opgaver
fået en renæssance. Det er godt at se, at man kan finde nye veje at gå, når tiden skal fordrives.
Her til vil jeg komme med en opfordring, hvor man finder sin gamle Bibel
frem og begynder at læse lidt i den. Jeg har selv i januar og februar været
igennem de 4 evangelier og de kan altså noget. Begynd med Markusevangeli-

et, dernæst Lukasevangeliet, så Matthæusevangeliet og sluttelig Johannesevangeliet. Orker man ikke alle 4 kan med fordel kun læse Markusevangeliet, som er det ældste af evangelierne, og den tekst der er tættest på Jesu liv og
gerning.

Fortsættes næste side
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I kirkerne har vi af gode grunde ikke kunnet foretage os meget, når det kommer til gudstjenester og menighedsaktiviteter. Vi glæder os derfor til det igen
bliver muligt. Dog har vi brugt tiden fornuftigt. I og med at Vantinge kirke

ikke har kunnet være åben, har vi i stedet brugt tiden på at ordne indvendige
reparationer. Således ser loftet nu ganske godt ud igen. Tårnet er næsten færdigt og mangler nu blot det sidste lag. Også i Hillerslev er vi i gang, hvor hele
taget nu udskiftes. Det er en større omgang, men vi glæder os til det endelige

resultat. I Espe har det særligt været arealerne udendørs, der har fået opmærksomhed, og vi går nu i gang med at kigge på kirkegårdslågerne.
De mange restriktioner har også givet store udfordringer for konfirmanderne.

Vi har dog valgt at bibeholde datoerne i maj, men har arrangeret ekstra datoer
i august. Skulle der opstå tvivl om, hvornår en konfirmand konfirmeres ift at
indlevere telegrammer, så bringes tiderne på hjemmesiden EVHsogne.dk og i
Midtfynsposten.

Lad os bede til at sommeren 2021 bliver god, at vi kan se frem mod bedre
forhold og så glæde os over at håbet fortsat er lysegrønt.
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Korsfæstelsen
Så tog de Jesus med sig; han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes Hovedskalsted, og som på hebraisk hedder Golgata, hvor de korsfæstede ham, og sammen med ham to andre, én på hver side, med Jesus i midten. Pilatus havde lavet en
indskrift og sat den på korset. Den lød: »Jesus fra Nazaret, jødernes konge.« Den
indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved
byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Jødernes ypperstepræster sagde nu til Pilatus: »Skriv ikke: ›Jødernes konge‹, men: ›Han sagde: Jeg er jødernes
konge‹.« Pilatus svarede: »Hvad jeg skrev, det skrev jeg.«
Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, én
del til hver soldat. Også kjortlen tog de; men den var uden sammensyninger, ét vævet stykke fra øverst til nederst; derfor sagde de til hinanden: »Lad os ikke rive den i
stykker, men trække lod om, hvem der skal have den.« For sådan skulle det skriftord
gå i opfyldelse:
De delte mine klæder mellem sig, de kastede lod om min klædning. Det gjorde soldaterne altså.

Jesu død
Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria
Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede,
sagde han til sin mor: »Kvinde, dér er din søn.« Derpå sagde han til disciplen: »Dér
er din mor.« Fra den time tog disciplen hende hjem til sig.
Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at Skriften skulle opfyldes,
sagde han: »Jeg tørster.« Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp
fyldt med eddiken på en isop-stængel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde
fået eddiken, sagde han: »Det er fuldbragt.« Og han bøjede hovedet og opgav ånden.

Jesu opstandelse
Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome
vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første
dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden:
»Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?« Men da de så derhen,
opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i
graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret,
den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde
ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til
Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.« Og de gik ud og flygtede fra
graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de
var bange.
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En lille hilsen fra Herdis Holme.
Nu er vi lige ved påske.
I to af vore kirker har altertavlen motiv fra påsken.
I Hillerslev er det korsfæstelsen af Jesus.
I Espe er det for mig palmesøndag. Det giver mig ro at se på Espe kirkes altertavle.
Jesus går på palmegrene omgivet af mennesker, der i deres livsfase er i tvivl.
Jesus kommer dem alle i møde.
Der er moderen med sit lille barn, der er teenageren som skal finde sin vej i
livet, der er den syge og der er den gamle.
Sådan lever kirken også i dag. Mange ser kirken som en del, der skal være
tilgængelig. Troen på Jesus Kristus ligger i hjertet og vi ved godt at vi har
brug for troen, når livet går i stykker.
Sådan svinger livet med gode og sårbare dage og år.
Kirken er der. Præsten er der.
Når tvivl og usikkerhed rammer os, så har vi et sted i kirken, hvor vi kan søge tro og trøst. Det er sikkert; døren åbnes for alle, når behovet opstår.
Vi er kede af, at vi ikke har kunne følge kirkebladets gudstjenesteplaner. Vi
sender ikke plan med for april-juni. Planen kan findes og tages med hjem fra
Hillerslev eller Espe kirke, den ligger i våbenhuset.
Vi vil opfordre alle til at følge med på vores hjemmeside
”www.EVHsogne.dk” der kommer ændringerne ind, efterhånden, som der
opstår nyt. Eller følg os på facebook.
Når vi igen samles vil kirken også åbne sig for gode foredrag, koncerter og
gode samtaler, hvor kirkebænken kan fyldes med tilhørere.
Desværre lader det ikke til, at vi kan komme afsted på samlet sogne-udflugt i
maj måned. Vi finder på nye muligheder, når hverdagen kommer tættere på
normal tilstand.
Hillerslev kirke pakkes ind i stillads i forår og sommer 2021. Der skal lægges
nye tagsten på alle tagflader. Det er også denne sommer Hillerslev kirke kalkes. Så når vi går ind i oktober, er Hillerslev kirke Midtfyns fineste postkortmotiv. Selvom kirken bliver pakket ind, er den stadig tilgængelig, og der afholdes gudstjenester, bl.a. 11. april kl.10.30. Kirkegården er åben som altid.
Fortsættes næste side
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Alle tre kirker: Hillerslev, Vantinge og Espe skal have en opfriskning med
kalk og kalkvand i foråret. Der kommer stillads op, og forventeligt er kalkningen overstået til maj og stillads væk på Espe og Vantinge.
Menighedsrådet forventer at holde møde d. 21. april kl. 17.00 og d. 8. juni kl.
19.00 begge gange i Hillerslev konfirmandstue, Assensvej 185.
Påskeugens gudstjenester:
Palmesøndag 28. marts Espe
kl. 16.00 De ni læsninger ved Simon
Jylov og Eva Lykke Jensen
Palmesøndag 28. marts Herringe kl 19.00 De ni læsninger, samme program
Skærtorsdag 1. april Hillerslev kl. 10.30 Simon
Langfredag 2. april Hillerslev kl. 17.00
Langfredag 2. april Espe
kl. 15.30 begge steder Simon
Påskedag 4. april Hillerslev kl. 10.30 Simon
2.påskedag 5. april Espe
kl. 10.30 Simon Jylov og Eva Lykke Jensen
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Kirke
Hillerslev Kirke
Hillerslev Kirke
Hillerslev Kirke
Hillerslev Kirke
Hillerslev Kirke
Vantinge Kirke
Espe Kirke
Espe Kirke
Espe Kirke
Espe Kirke
Espe Kirke
Espe Kirke
Espe Kirke
Espe Kirke
Espe Kirke
Espe Kirke
Espe Kirke
Espe Kirke
Espe Kirke
Espe Kirke
Espe Kirke
Espe Kirke

Konfirmand navn
Stine Svenning Fløjborg
Ellen-Marie Bødker Schneider
Rasmus Møllegaard de Labarthe
Malthe Holmgaard Bødker
Caroline Friis Rasmussen
Christian Fjølner-Larsen
Noah Marco Schlosser
Viktor Qvick Barløse
Yasmin Jensen
Kira Panduro Elgaard
Nicklas Glasdam Lauritsen
Per Demian Nielsen
Jesper Glasdam Lauritsen
Karen Sofie Hausner Bahl
Mikkel Istjord Pedersen
Freya Skoven Winther Andersen
Kathrine Yndal Brandt
Emma Tornehave
Natja Fruehave
Sophie Bigand Westphal
Nicklas René Larsen

Johanna Gramkow Pedersen

Menighedspleje
MobilePay 519728
eller
Nordea konto: 5772-0742-807-967
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Ganske kort fra Krarup Espe Skytter
Indendørs sæsonen er der ikke meget at sige om – den blev kort.
De udendørs pistolbaner i Søfælde har været åbne igennem vintersæsonen,
idet der blev etableret en simpel tidsbestillingsprocedure, der sikrede, at banerne kunne bruges inden for restriktionernes rammer. Så en stor tak til de
enkeltmedlemmer, der har sikret, at banerne kunne forblive åbne. Det har
krævet en større indsats fra den enkelte ansvarlige end normalt.
I skrivende stund er banerne lukket, så de kan blive bragt i god funktionel
stand inden udesæsonen lige om lidt starter for alvor. Tiden er ikke til de store fælles arbejdsdage, så opgaverne deles ud over en længere periode med
færre folk. Sikkerhedsmæssig og funktionel vedligehold først – så må pynten
komme senere.
I løbet af vinterperioden har vi fået isoleret og installeret varmepumper på
klubhus og 50-meter hus.
Udendørs sæsonen i Søfælde starter tirsdag den 6. april. Her er der træning
tirsdag og onsdag 18.30 til 21. Søfældevej 40, 5750 Ringe.
Langdistance skydning på 200 meter i Ringe åbner i KE Skytter regi mandag
den 3. maj klokken 18.30.
Lombjerge skydebane, Egelundvej 1, 5750 Ringe.
Kig forbi, eller mød os på Facebook – men sport er nu engang sjovest ”live”.

På Krarup/Espe Skytteforenings vegne,
Mikkel
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ESPE
Espe Borgerforening
Så ramte vi foråret, omend stadig begrænset af COVID-19-restriktionerne.
Vi håber, at alle er kommet godt igennem vinteren, er ved godt mod og ser
frem til lyse tider - både i bogstavelig forstand og hvad angår restriktionerne.
Vinteren har som mange andre betydet aflyste arrangementer.

Vores generalforsamling er udskudt og ny dato meldes ud så snart som muligt ift. gældende restriktioner.
Vores fastelavnfest kunne desværre ikke afholdes, så sammen med Espe,
Hillerslev og Vantinge Kirke og menighedsråd delte vi fastelavns-godteposer
til Espe børnehave og Skole i stedet.
Spissammen-arrangement og børnedisko kunne desværre heller ikke blive til
noget. Vi vender stærkt tilbage til efteråret med forbehold for COVID-19restriktioner.

Vi i borgerforeningen håber og tror på, at Sankt Hans i Tumleparken i juni vil
kunne blive gennemført.
Vi vil vende stærkt tilbage til efteråret. Følg med på vores Facebookside,
hvor vi løbende vil melde ud.
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Nyt fra Espe hallen

Overskriften til dette indlæg er den samme hver gang, vi sender et indlæg til
Espe Posten. Denne gang giver overskriften virkelig udfordringer, for i realiteten burde der have stået ”Intet nyt fra Espe Hallen”

I sidste nyhedsbrev forsøgte vi at anlægge en positiv vinkel, for det lokale
smittetal var lavt, og vaccinerne ville snart strømme ind over landet. Desværre steg smittetallene kraftigt i slutningen af december, og vaccinationerne er
stadig begrænset til nogle få procent af befolkningen.
I stedet for den forventede genåbning blev vi i stedet ramt af endnu en total
nedlukning af alle aktiviteter i hallen og motionscentret.
Helt konkret betyder det, at Espe Hallen har været lukket i mere end 3 måneder.
Besynderligt nok fik vi godkendelse til at sælge fyrværkeri i dagene op til
nytår. Fyrværkeri bliver nemlig betragtet som dagligvarer!
Opbakningen fra lokalområdet var som altid meget stor. Vi fik udsolgt, og
dermed fik vi også et tiltrængt økonomisk tilskud.
En lille hal som vores er helt afhængig af den lokale opbakning, men vi forstår selvfølgelig også godt, at der er en grænse for opbakningen. Vi forstår
godt, at foreningerne ikke kan blive ved med at betale halleje til en lukket
hal, og vi forstår også godt, at brugerne af motionscentret ikke kan blive ved
med at betale kontingent, når indgangsdøren er låst.
Når vi kan genåbne motionscentret, vil vi i bestyrelsen arbejde med en eller
anden form for kompensationsordning for de brugere, der har haft indbetalt
kontingent i luknings-perioden. Det gælder også for dem, der nu har meldt
sig ud, for vi håber virkelig at se jer alle sammen igen.
Fortsættes næste side
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Vi er meget opmærksomme på, at vi også har et udestående med vores mange loyale sponsorer. De betaler hvert år et beløb for at have et reklameskilt
hængende i hallen. Det er en udgift, der det sidste år kan betegnes som spild
af penge for den enkelte sponsor. Vi er dog dybt afhængige af denne indtægt, så vi håber naturligvis på fortsat støtte fra dem, samtidig med at vi appellerer til jer alle om, at I bakker op om vores lokale sponsorer.
Årets generalforsamling skulle være afholdt den 22. februar. Vi kender endnu ikke den nye dato, men vi forventer, at den skal afholdes 3 – 4 uger efter,
forsamlingsforbuddet er blevet ophævet. Den nye dato vil blive slået op på
vores hjemmeside og Facebook.
På bestyrelsens vegne
Jakob Kristensen
Nyt Fra Espe -Folke og Tumlepark
Så sker det, Shelteren i Tumleparken er kommet ind under
Book en Shelter.dk og hvad betyder det så?

Hvis man fra den 01-04-2021 vil overnatte i shelteren skal man booke den
på denne hjemmeside, og det koster 30 kr. pr. person at overnatte i shelteren.
De penge der kommer ind på overnatninger i shelteren, vil blive brugt på at
drifte dels vandposten, men også til andre forbedringer på pladsen.
Det er således, at når shelteren bokkes er det først fra kl. 16.00 man har
råderet over den, det betyder at skole, børnehave, dagplejere m.m. stadig
kan benytte shelteren til aktiviteter hele dagen.
Der vil blive sat opslag op på shelteren vedr. booking og andre forholdsregler.
Vi glæder os til at tage imod en masse mennesker der ønsker at benytte
shelteren til overnatning.
Med venlig hilsen
Styregruppen Espe-Folke og Tumlepark.
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Trænger du til motion – styrketræning og konditræning, er Espe
Hallens Motionscenter måske
noget for dig?
Motionscentret er åbent alle dage
fra 05.30 til 21.00.
Kontakt tlf. 5250 6245 for
indmeldelse og eventuelt en gratis prøvetime.

HUNDSTRUP KRO / HENRIKS DINÉR
Telefon 62 62 30 34
www.henriksdinerogsmørrebrød.dk
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ESPE

Kontaktpersoner, mailadresser og telefonnumre
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: Charlotte Virkelyst Madsen

krarupespehaandbold@live.dk

2425 7076

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

Espe Børnehave, Skolevej 4

lmoer@fmk.dk

7253 4642

Krocket: Tulle Olsen

cpolsen@smilemail.dk

2327 0419

Jagtforening: Preben Pedersen

prebenmp@gmail.com

2498 5622

Espe Hallen:

5250 6245

Tumleparken: Palle Nielsen

pn.skovsgaard@gmail.com

4053 6375

Menighedsrådet: Herdis Holme

herdisholme@yahoo.dk

6266 1594

Præstegården:

sijy@km.dk

6266 1343
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MC-Campfyn
Bed&Breakfast
Værelser tlf 62 62 25 58
www.MC-CAMPFYN.dk
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www.espegrønt.dk

36

