
  

Udgivet af aktive borgere i Espe 

 

14. årgang  nr.3 / 2021 
Juli - August - September 

Langgade. 
Billedet er indsendt af  Janne Jensen 
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DEADLINE 
 

for  materiale til næste nummer  
den 20. september 2021 

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. 

Så blev det sommer i Danmark 
 
Det er en fornøjelse igen at kunne færdes frit i vores dejlige område  
naturen viser sig fra den smukkeste side, med alt frodigt og grønt 
 
Vi sætter pris på frihed og natur, og ønsker alle læsere en dejlig sommer  

 
 
 

 
Byder velkommen til: 

Tove og Jens Peter Nielsen 
Østløkke 11 
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Nyheder fra Espe Skole og Børnehave 
 

 

Fortsættes næste side 

 
Siden sidste nyhedsbrev er der blevet lempet særdeles meget på Corona-
restriktionerne; hvilket har betydet, at vi nu har alle elever tilbage i skole – 

dette er vi særdeles glade for.   
 
 
 

 
Rynkebyløbet 
Alle børn og voksne på 
Espe Skole & Børnehave 
deltog fredag   d. 4.juni i 
Rynkebyløbet,  
hvor børn løber for at 
hjælpe børn.  
Pga. Corona løb børnene 
klassevis og børnehaven 
løb for sig selv.  
Skoledelen løb i alt 740 
kilometer på én time – 
godt gået.  
 

 
 
 
Vi fik besøg af Helle og Bente, 
som er ryttere for Team Rynke-
by. De fortalte, om hvordan de 
har cyklet til Paris, og hvor godt 
det er, at alle vores børn yder en 
indsats for at hjælpe andre børn.  
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                                               Rynkeby løbet 

 
Hærværk på børnehavens legeplads  

Almindeligvis er vi rigtig glade for at vores områder og legepladser bliver 

brugt udenfor vores normale åbningstider. 

I maj måned oplevede vi dog desværre, at gæster glemte at passe godt på vo-

res ting og områder.  

Vi håber derfor, at I alle vil være med til at hjælpe os med at passe godt på 

vores Landsbyordning – både børnehave, SFO og skole, så vores børn fortsat 

kan nyde godt af vores dejlige områder.  

Kontakt gerne politiet på 114 eller kontakt os, hvis I oplever ødelæggende 

brug af området.  

Vi har desuden også oplevet, at der er børn, der synes, at det er spændende at 

kravle op på nogle af vores tage og løbe rundt deroppe. Dette er dog meget 

farligt, da børnene kan risikere at falde ned deroppefra. Så tal gerne med jeres 

børn om dette, hvis de får lov til at lege alene på skolens legeplads. Vi vil 

gerne passe på hele områdets børn.   
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Sommerferien nærmer sig  

I år har eleverne 6 ugers sommerferie.  

Sidste skoledag inden sommerferien er fredag d. 25.juni.  

Vi glæder os til at se alle elever igen mandag d. 9.august 2021. 

 

 

 

Uforpligtende besøg 
 
Skal dit barn starte i 0.klasse til august, eller overvejer I blot et skift til en 
anden børnehave eller skole? 
I er altid meget velkomne til at komme og se vores børnehave, SFO og sko-
le, 
få en rundvisning og vi vil forsøge at svare på alle jeres spørgsmål, således 
at I kan få et godt kendskab til Espe Skole & Børnehave. 
 
 
 
I ønskes alle en rigtig dejlig og solrig sommer.  

 
 
 
Mange venlige hilsner 
Vibeke K. T. Munck 
Tlf. 72 53 39 81  
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Ny redaktør 
 
Vi leder efter en person som kan tænke sig at være den 
nye redaktør på Espe Posten 
 
Mit arbejde har bestået i at indsamle indlæg fra for-
eninger, menighedsråd, skolen og privatpersoner, som 
har noget på hjerte 
 
Jeg håber der er en person som kan tænke sig at arbej-
de med lokalstof fra vores område 
 
Jeg hjælper gerne en ny person igang. Jeg har brugt 
ca. to dage på opsætning af tekster og reklamer før 
trykning. 
 
Det er helt op til dig, hvordan du vil gribe opgaven an. 
Og der er mange muligheder for fri udfoldelse 
 
Mvh 
Henning Holst 
Askevænget 1, Espe 
5750 Ringe 
Tlf. 22207707 
Mail hholst@123dk.dk 

mailto:hholst@123dk.dk
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Hvilke baneafsnit kan åbnes? 

Hvad kan vi overskue 
Hvor kan skabes ventilation nok 
Skal ventilation tændes på pistolbanen (håber jeg ikke) 
Vejledningen nævner ”gennemtræk” – det kan vi ikke 
Krav til riffelskytter om at medbringe eget tæppe/liggeunderlag? 

Har vi våbenudlevering? 
Vejledningen anbefaler kun egne våben – dette er ret begrænsende især for børn/

unge. 
Evt. kun udlevering af udvalgte børne/ungerifler 
Kan skæftetræ tåle gentagen afspritning? 

Har vi ammunitionssalg? 
Udlevering er et problem. 
Handsker hver gang en pakke udleveres er stort forbrug af handsker 
Evt. stille et udvalg frem ved åbning (med handsker). Så tager skytten selv de 

ønskede pakker og betaler? 
Håndvask? 

Kan vi etablere håndvask, sprit bliver svært / dyrt i længden. 
Skolen har fx lavet midlertidig løsning med dunk med tappehane (15 L cam-

pingdunk). Flydende håndsæbe og afløb i 20 L murerspand? Sat op på have-
bord ved indgang til relevante bygninger. 

Hvor mange baner åbnes? 
Minimum 2 meter mellem skytter. Gerne god afstand til at komme rundt om 

hinanden. 
Kommer måske til at stå for tæt hvis vi åbner hver anden bane. 
Evt. bane 1, 4, 7 og 10 på pistol? Så er der 2 baner mellem hver skytte og af-

stand til døren. 
Ryd op i skydehuse så der er god plads til at komme forbi hinanden. Ryk borde 

tilbage til væg. 
Evt. 2 meters afstandsmarkeringer (tape på gulv)? 

Hvordan markeres på pistolbaner? 
Hvis alle går ud og markere samtidig kommer vi meget tæt på hinanden. Evt. 

styret markering med 1 bane fra hver side (bane 1-5 og 6-10) ad gangen? 
Håndtering af skiver så kun den enkelte skytte berører? 
Håndtering af plaster-dispenser så kun den enkelte skytte håndtere? Evt. udleve-

ring af 5 styks lapper? 
Skydetid? 

Når der er færre baner skal vi måske styre skydetiden mere konsekvent? 
Fx kun 30 min pr. skytte. 
Booking af bane før skydning. Onlline kunne være cool ellers onsite på opslag 

ved skydehus? 
Løbende rengøring? 

Eventuel afspritning på bane efter hver skytte, fx kikkert? 
Rengøring/afspritning af kasse, våbenskabe, bøger, borde hver gang/løbende? 
Kan vi skaffe handsker? 
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Book online på 
www.hairbyvedel.dk 

SKORINGEN  
Ringe, Faaborg og Assens 

Tlf. 62 26 42 40  
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I Espe Husflidsforening 
er det kun fantasien, der sætter grænser! 

 
 
 

Kom og bliv en del af vores fællesskab! 
 
 

Aktiviteter i efteråret 2021 
 

10 onsdage 09.00-12.00 Start: onsdag, 22. september. Kr 240.- (30 lektioner) 
10 onsdage 13.00-16.00 Start: onsdag, 22. september. Kr 240.- (30 lektioner) 
10 torsdage 09.00-14.00 Start: torsdag, 23. september Kr 400.- (50 lektioner)
  

 
Weekendkursus 

 
Reserver datoerne 9.-10. oktober 2021 

 
Kreativ trædrejning 

for begyndere og øvede. 
 

Med instruktør: 
Rasmus Petersen – Woodturning.dk 

13 lektioner/ialt kun kr 400.- 
 

(En god måde at blive introduceret til trædrejning på!) 
 

Se nærmere på vores 
hjemmeside: www.espe.husflid.dk 

http://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 
May-Britt  Ploug Jantzen, 

27 20 25 43 
Langgade 65 

Stadionvej mopj@smilepost.dk    

Elmevænget 
Gurli Sørensen, Elmevænget 8 

22 88  96 86 
gurlimo@hotmail.com 

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   
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Generalforsamling i Espe Forsamlingshus 
 
 
Espe Forsamlingshus afholder generalforsamling 
fredag den 16. juli 2021 kl. 18.30 
 
Efter generalforsamlingen bliver der serveret smørrebrød 
og kaffe med kringle. 
 
Tilmelding til spisning, senest den 9. juli 2021 til: 
Benny på tlf. 6173 1417 eller Hans Jørgen på tlf. 6266 1481 • 5237 1478 
Pris for spisning: 75 kr. 
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Har du en træner i maven? 
Kender du én eller måske du selv har lyst til at være træner? Så er det nemlig 
nu du skal slå til. Vi mangler en ny U15 pige træner samt en dame senior træ-
ner.  
Tag endelig fat i én fra bestyrelsen eller ring til Charlotte på 2425 7076. 
Sæson 21/22 
Vi forventer opstart for U9/10, U11/13, U15/17, Dame senior og Herre senior 
i uge 34 og for trille trolde samt U5/6/7/8 i uge 37.  
Hold dog øje med vores facebookside og hjemmeside mht. træningstider og 
evt. ændringer i forhold til opstart. Det hele afhænger desværre af Covid-19-
situationen. 
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. 
 

Rigtig god sommer til jer alle 
På bestyrelsens vegne  
Charlotte Madsen 
Formand  
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MIDTFYNS KROCKETKLUB 
 
 
Nu ser det ud til det lysner angående corona så vi kan mødes på nogenlunde 

normal vis. 

Vi kunne jo godt ønske  os at se nogle nye ansigter i vores klub ,alle er  

velkommen til at komme og prøve at være med. 

Vi er behjælpelige med at komme igang. 

Vi spiller i Ringe v. gymnasiet hver mandag kl.18 

og hver torsdag v.Espe hallen kl.13. 

Husk kaffen om torsdagen 

Rigtig god sommer 

Mvh.Udvalget 

Tulle. 
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Sognepræst:  Simon Langeskov Jylov 
 Snarupvejen 6, Espe   
 5750 Ringe 
 Tlf.: 9243 2525  Mail: sijy@km.dk 

Graver Espe + Vantinge: Helge Amossen 
    Tlf.: 6162 7753  
    Mail: espe-vantinge-kirke@hotmail.com 
Graver Hillerslev:  Laila Hansen 
    Tlf.: 2449 5732    
    Mail: hillerslev-kirke-fyn@hotmail.com 
Organist:   Asger Agerskov Buur   
Menighedsrådsformand: Herdis Holme, Holmevej 11, Espe 
    Tlf.: 6266 1594 - 6049 3792    
    Mail: herdisholme@yahoo.dk 
Næstformand:  H. Chr. Lunderskov, Askevænget 4, 
Espe 
    Tlf.: 2960 5485    
                         Mail: hclunderskov@hotmail.com 
Kasserer og Kirkeværge Torben Nielsen, Dalsmøllevej 9,  
    Vantinge 
(Espe + Vantinge):  Tlf.: 2046 1251    
    Mail: tvsn-dals@privat.dk 
Kirkeværge Hillerslev: Inger Marie Bæk, Fuglebakken 2A,  
    Hillerslev 
    Tlf.: 5223 8070    
    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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Nyt fra præsten  

 

Sommeren er for alvor over os, og hvor er det dejligt at mærke solens varme 

og se, hvordan alt i naturen virkelig er kommet i sommerdragt.  

Vi går mod lysere tider på mere end en måde. Det sidste lange stykke tid har 

været en svær tid, og alle har vi måtte kæmpe med både det ene og det andet. 

Nu lysner situationen, og efteråret tegner til, at vi igen kan genoptage mange 

af de gode arrangementer og oplevelser, som vi har til gode!  

Indtil videre har året 2021 også været et spændende år og et udfordrende år i 

kirken. Spændende fordi vi har sat renoveringen af taget på Hillerslev kirke i 

gang, og fordi vi snart afslutter renoveringen af tårnet i Vantinge. Udfordren-

de fordi vi har, som så mange andre, måtte kæmpe med restriktioner. Det er 

ikke sjovt at sige til en familien, at de ikke kan være ret mange i kirken, for at 

tage afsked med deres kære. Derfor vil vi lidt utraditionelt tilbyde, at man kan 

holde en mindesammenkomst i kirken på et senere tidspunkt. Skulle man ha-

ve været ramt af restriktioner, og gerne vil mindes en, som man har sagt far-

vel til, så kan der arrangeres en mindesammenkomst i kirken, hvor vi synger 

salmer og siger et par ord.  

Generelt er vi i kirken åben over for ideer og forslag. Selvom vi har nogle 

faste procedure for at løse forskellige opgaver, så er vi også modtagelige over 

for alternative forslag. Skulle man derfor ønske at gribe en kirkelige handling 

lidt anderledes an, men er i tvivl om mulighederne, så skriv gerne en mail på 

sijy@km.dk eller ring på 92432525 – så taler vi om det.  

. 

Fortsættes næste side 

mailto:sijy@km.dk
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Henover sommeren vil vi i juli måned afholde sommerkirke. Her er der arran-

geret ekstra aktiviteter, da mange endnu skal holde ferie i Danmark. Vi byder 

på lette sommergudstjenester, indvielse af kirkelunden ved Bakkegården, 

morgen- og aftensang, samt små andagter i sommerens løb. Som noget nyt 

tilføjer vi i år sommerkoncerter i Espe kirke, hvor vores organist Asger vil 

berede os med en masse forskelligt musik. Alle koncerter og arrangementer 

er naturligvis gratis, og alle er velkomne.  

Jeg ønsker jer alle en god og velsignet sommer 

Oversigt over konfirmationer i de kommende år 
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 
2025 
Hillerslev: 4. maj 
Vantinge: 11. maj 
Espe: 16. maj 
2026 
Hillerslev: 1. maj 
Vantinge: 3. maj 
Espe: 10. maj 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sognepræsten 

HUSK! 
Konfirmationerne ligger altid 

på de tre første søn- eller 
helligdage i maj; rækkeføl-
gen er altid den samme: 

Hillserslev – Vantinge – Espe  
Hovedreglen er, at børnene 

konfirmeres i deres egen 
sognekirke uanset skoletil-
hørelsesforhold. Hvis andet 
ønskes kontakt præsten.  
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Konfirmander 2021 

 

Konfirmand navn  Kirke  

Stine Svenning Fløjborg  Hillerslev Kirke 28/8 kl.10.30 

Ellen-Marie Bødker Schneider Hillerslev Kirke 28/8 kl.10.30 

Rasmus Møllegaard de Labarthe Hillerslev Kirke 28/8 kl.10.30 

Malthe Holmgaard Bødker  Hillerslev Kirke 28/8 kl.10.30 

Caroline Friis Rasmussen Hillerslev Kirke 28/8 kl.10.30  

Christian Fjølner-Larsen Vantinge Kirke 11/9 kl.10.30 

Noah Marco Schlosser  Espe Kirke 29/8 kl.10.30 

Viktor Qvick Barløse  Espe Kirke 29/8 kl.10.30 

Yasmin Jensen    Espe Kirke 29/8 kl.10.30   

Kira Panduro Elgaard  Espe Kirke 29/8 kl.10.30  

Nicklas Glasdam Lauritsen Espe Kirke 29/8 kl.10.30 

Per Demian Nielsen  Espe Kirke 29/8 kl.10.30  

Jesper Glasdam Lauritsen Espe Kirke 29/8 kl.10.30 

Karen Sofie Hausner Bahl Espe Kirke 29/8 kl.10.30 

Mikkel Istjord Pedersen  Espe Kirke 29/8 kl.10.30 

Freya Skoven Winther Andersen Espe Kirke 29/8 kl.10.30 

Kathrine Yndal Brandt  Espe Kirke 29/8 kl.10.30   

Emma Tornehave  Espe Kirke 29/8 kl.10.30 

Natja Fruehave   Espe Kirke 29/8 kl.10.30 

Sophie Bigand Westphal Espe Kirke 29/8 kl.10.30   

Nicklas René Larsen  Espe Kirke 29/8 kl.10.30  

Johanna Gramkow Pedersen Espe Kirke 29/8 kl.10.30 
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Konfirmandindskrivning 2021 

I år samles vi i Hillerslev kirke d.3/10 kl.10.30 for at indskrive de nye kon-

firmander. Jeg vil derfor gerne inviterer de der skal konfirmeres i 2022 med 

til gudstjenesten samt deres forældre. Konfirmandindskrivningen er digital, 

og vi vil efter gudstjenesten gennemgå indskrivningen, så alle kan følge 

med. Begge forældremyndighedsindehavere skal skrive under digitalt – det 

er derfor ikke nok at sende én forældre. Hvis der er forhold der gør, at begge 

ikke kan være tilstede samtidig, så skal indskrivningen ordnes hjemmefra 

efterfølgende.  

Konfirmandundervisningen begynder i uge 43, og går frem til og med på-

sken 2022.  

Der er konfirmandundervisning om tirsdagen i præstegården i Espe kl. 8-

9.30 og i Hillerslev præstegård om torsdagen kl. 8-9.30. Typisk vil elever fra 

Nordagerskolen følge undervisningen om tirsdagen, og eleverne fra Hjemly 

friskole, Heldagsskolen i Korinth og Tingager vil typisk følge undervisnin-

gen om torsdagen. Man er velkommen til at følge det hold man helst vil, 

men det kræver at man taler med den skole, hvor børnene går, om hvilken 

dag de har fri til konfirmandundervisning.  

Vi sørger for transport fra konfirmandundervisningen til skolen. I ferier og 

ved aflysning skal man selv sørge for transport.  

Jeg glæder mig meget til at hilse på alle de kommende konfirmander! 

Sognepræst Simon Jylov 
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Sommerkirke i Espe, Vantinge og Hillerslev sogne 

Igen i år inviterer vi til sommerkirke i juli måned. Alle er velkomne og alle 

arrangementer er selvfølgelig gratis. Sommerens gudstjenester er lette og 

enkle, og sommerkoncerterne er spændende koncerter, hvor organisten leger 

med orglet, og samtidig er der inviteret musikere udefra.  

 

Torsdag d.1/7 kl. 9.00 er der morgensang i Vantinge kirke med efterfølgen-

de morgenkaffe og et rundstykke. 

Fredage i juli kl. 16.30 er der Sommerkoncert i Espe kirke. Organist Asger 

Buur vil spille forskellige stykker musik og med ham spiller forskellige mu-

sikere i løbet af juli.  

Søndag d. 4/7 kl.10.30 er der sommergudstjeneste i Hillerslev kirke  

Torsdag d. 8/7 kl. 19.00 er der aftenandagt i Vantinge kirke. 

Søndag d.11/7 kl.10.30 er der sommergudstjeneste i Espe kirke. Efter guds-

tjenesten indvies Kirkelunden ved Bakkegården.  

Torsdag d.15/7 kl. 19.00 er der aftensang i Hillerslev kirke. 

Søndag d.18/7 kl. 10.30 er der sommergudstjeneste i Vantinge kirke  

Søndag d.25/7 kl. 10.30 er der sommergudstjeneste i Hillerslev kirke 

Torsdag d. 29/7 kl. 9.00 er der morgensang i Espe kirke.  

Søndag d.1/8 kl. 10.30 er sommergudstjeneste i Espe kirke. Efter gudstjene-

sten er der kaffe i præstegården og afslutning på sommerkirke.  
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       Muligheder i din lokale folkekirke   

Barnedåb 

Det er altid muligt at få sit barn døbt i en af vores kirker om søndagen, når der er 

gudstjeneste. Ønsker man dåb, kan man kontakte sognepræst Simon Jylov på 

92432525/sijy@km.dk for nærmere information, og skulle man være i tvivl, men 

gerne vil tale om det, så står sognepræsten ligeledes til rådighed.  

Dåb af voksne 

Det er altid muligt, hvis man ikke er døbt som barn, at blive døbt. Der kræves ikke 

noget – andet end lysten til at være med i folkekirken. Såfremt man ønsker at blive 

døbt eller blot overvejer det, så kan man kontakte sognepræsten på 92432525/

sijy@km.dk.  

Babysalmesang 

Vi arrangerer i både forår og efterår et hold med babysalmesang. Her kan man som 

familie komme med sit barn, og være med til en hyggeligt stund, hvor der skabes et 

rum til gavn og glæde for barnets sanser. Babysalmesangen ledes af kirkesanger Hen-

riette Holk.  

Efteråret 2020: Der vil blive arrangeret babysalmesang i Espe kirke. Hold øje med 

kirkernes facebookside og Midtfynsposten.   

Konfirmation 

Konfirmation i den danske folkekirke er ikke et krav men en mulighed. Det er en 

mulighed for selv at sige ja til dåben, og dermed ja til det store fællesskab kirken er. 

Der afholdes indskrivning af konfirmander i august/september og konfirmation i maj. 

Konfirmationsundervisningen foregår i 7.klasse. Har man spørgsmål til hele konfir-

mationsforløbet, er man velkommen til at kontakte sognepræsten på 92432525/

sijy@km.dk 

Sjælesorg/samtaler 

Man er altid velkommen til at kontakte sognepræsten, hvis man ønsker en samtale. 

Det er ganske uforpligtende og helt gratis. Som præst er det ikke målet at behandle, 

men kun at lytte og samtale. Jeg kommer derfor gerne ud til dig, men du er også vel-

kommen i præstegården. Nogle gange kan det være svært at sætte ord på det man 

føler, men sammen kan vi tale om det hele, og stoppe når vi har brug for det. Jeg kan 

kontaktes på 92432525/sijy@km.dk. 

mailto:92432525/sijy@km.dk
mailto:92432525/sijy@km.dk
mailto:92432525/sijy@km.dk
mailto:92432525/sijy@km.dk
mailto:92432525/sijy@km.dk
mailto:92432525/sijy@km.dk
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Voksenkonfirmation 

Blev du ikke konfirmeret som ung? Så har du stadig muligheden. Konfirmation er 
ikke et krav men en mulighed, og for mange mennesker er der en glæde ved, selv at 
have sagt ja. Så blev du ikke konfirmeret som ung, så  
kan en voksenkonfirmation arrangeres – enten til en søndagsgudstjeneste eller som 
en del af en særskilt gudstjeneste. Har du spørgsmål, så kan sognepræsten kontaktes 
på 92432525/sijy@km.dk.  
 

Vielse 

Det er altid muligt for to som elsker hinanden at blive viet i den danske folkekirke – 

så længe de ikke er gift med andre! Vielsen kan foregå som I ønsker det, og vi kan 

stort set klare det meste. Hvis I ønsker den store fest, så står vi klar med det storeslå-

ede rum, og en fantastisk ceremoni, eller hvis I ønsker et lille intimt bryllup, hvor det 

bare er jer og de nærmeste, så arrangerer vi det – kodeoret er: I skal være glade! For 

spørgsmål om vielse kan sognepræsten kontaktes på 92432525/sijy@km.dk 

Vielse i det fri 

Folkekirken har besluttet, at det er muligt, at blive viet i det fri. Så hvis I vil giftes, 

men gerne vil været et andet sted end i kirken, så kontakt sognepræsten på 

92432525/sijy@km.dk, og hør nærmere om, hvordan det evt kan arrangeres.  

Begravelse og bisættelse 

Vi ved alle, at vi ikke skal være her evigt, og for mange af os kan der være en glæde 

ved, at arrangere vores egen bisættelse/begravelse. Hos os er man altid velkommen 

til at komme, hvis man gerne vil høre mere om kirkegården, se på gravstederne og 

høre om de forskellige måder en bisættelse og begravelse kan arrangeres på i kirken. 

Man er ligeledes altid velkommen til at kontakte præsten, hvis man ønsker en samta-

le om døden og alt hvad der dertil hører.  

Kirkegården i Espe og Vantinge kan kontaktes på: 61627753/espe-vantinge-

kirke@hotmail.com 

og kirkegården i Hillerslev kan kontaktes på: 24495732/hillerslev-kirke-

fyn@hotmail.com 

Og sognepræsten kan kontaktes på: 92432525/sijy@km.dk 

mailto:92432525/sijy@km.dk
mailto:92432525/sijy@km.dk
mailto:92432525/sijy@km.dk
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7bpmb:sxkqfkdb:hfohbXelqjxfi+zlj');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7bpmb:sxkqfkdb:hfohbXelqjxfi+zlj');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7efiibopibs:hfohb:cvkXelqjxfi+zlj');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7efiibopibs:hfohb:cvkXelqjxfi+zlj');
mailto:92432525/sijy@km.dk
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Gudstjenesteplanen for Espe, Vantinge og Hillerslev 

Dato Espe Vantinge Hillerslev  

02-jul 
16.30 

    
Sommerkoncert (AAB) 

04-jul 

    10.30 - Sommerkirke  5.s.e.trinita
tis  

08-jul   
19.00 

  
Aftenandagt 

09-jul 
16.30 

    
Sommerkoncert (AAB) 

11-jul 10.30 - Sommerkirke 

    6.s.e trini-
tatis  

Indvielse af kirkelunden ved 
Bakkegården  

15-jul     
19.00  

Aftensang 

16-jul 
16.30 

    
Sommerkoncert (AAB) 

18-jul 

  10.30 - Sommerkirke   7.s.e.trinita
tis  

Fortsættes næste side 
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Dato Espe Vantinge Hillerslev  

23-jul 
16.30 

    
Sommerkoncert (AAB) 

25-jul 

    10.30 - sommerkirke 8.s.e trini-
tatis  

29-jul 
9.00  

    
Morgensang 

01-aug 10.30 – sommerkirke/afslutning 

    
9.s.e trini-
tatis  

Kaffe i præstegården 

08-aug 

    10.30 10.s.e trini-
tatis  

15-aug 9.00  

    11.s.e trini-
tatis  

LKA 

22-aug 

  

Ingen tjeneste  

  12.s.e trini-
tatis  

Se Ringe eller Herrin-
ge/Gestelev 

28-aug     
10.30 

Konfirmation 

29-aug 10.30 

    
13.s.e. tri-
nitatis  

Konfirmation   

Gudstjenesteplanen for Espe, Vantinge og Hillerslev 
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Fortsættes næste side 

ESPE 

Espe Borgerforening 
 

Kære Espe og omegn 
Så blev restriktionerne endelig lempet og det betyder, at Espe Borgerforening 
igen kan begynde at afholde vores sociale arrangementer til gavn for store og 
små, hvilket vores vision lyder på og vi har set frem til.  
 
Generalforsamling 2021 
Som tidligere beskrevet, byder 2021 på store ændringer i vores forening.  
Ved General forsamling afholdt d. 20.05.2021 trådte vores (nu tidligere) for-
mand, Sascha Barrett, af efter 12 års tro tjeneste. Ligeledes er revisor Bodil 
Madsen trådt ud af bestyrelsen. Et stort tak skal lyde til begge for indsatsen.   
Dette betyder, at bestyrelsen skulle konstitueres på ny, finde en ny formand 
og byde et nyt medlem velkommen.  
Per Thyregod Rasmussen, John Bach Sørensen og Christina Krusborg Ejler-
skov stod til valg og ønskede alle at genopstille. Alle blev genvalgt. Ligele-
des blev Charlotte Stage Rasmussen genvalgt til suppleant. 
Dertil bydes Henrik H Rosenlund velkommen som nyt medlem i bestyrelsen. 
Ved enstemmigt valg blev Claus Hemmeløff og Anita Yndal Brandt hen-
holdsvis ny formand og ny næstformand for Espe Borgerforening Bestyrelse. 
 
Konstitueringen lyder således: 

Formand: Claus Hemmeløff. 
Næstformand: Anita Yndal Brandt 
Kasser: John Bach Sørensen 
Sekretær: Christina Krusborg Ejlerskov 
PR: Martin Barrett Christensen 
Menige medlemmer: Per Thyregod Rasmussen og Henrik H. Rosen-
lund 
Suppleant: Charlotte Stage Rasmussen 
Revisor: Kirsten Larsen 
Revisor Suppleant: Bettina Lübbert 



31 

Kommende Arrangementer:  
 
 
 
Bestyrelsen har allerede holdt sit første møde. Det er et stærkt hold, som efter 
mere end ét års corona-restriktioner, vil gøre deres for at de sociale arrange-
menter bliver en succes.  
 
Den 23. juni blev der afviklet Sankt Hans med grillpølser. Et stort tak skal 
der lyde til årets båltaler Linda Brown Johansen.  
 
I efteråret forventes det at afholde følgende arrangementer med forbehold for 
Corona-restriktioner: 

Fredag d. 24.09.2021 afholdes Børnedisko på Espe Skole.  
Mobildiskotek Night Life sørger for musik og underholdning. Der vil 
være snackbod med sodavand og diverse lækkerier. 

Op til og med 3. klasse: Kl. 17:30 – 19:30 
Fra 4. klasse til og med 7. klasse: Kl. 20:00-22:30 

Fredag d. 01.10.2021 kl. 18:00 afholdes Spissammen i Espe Forsam-
lingshus 
Der søges madhold, så byd endelig ind, hvis I vil stå for maden. 

Søndag d. 14.11.2021 Afholdes Juletræstænding v. Espe Kirke 
 

Nærmere info følger.  
Arrangementerne afholdes efter gældende corona-restriktioner. 
 
Udover de kendte arrangementer, arbejdes der allerede på nye spændende 
forslag til efteråret/vinteren 2021/22, som vil blive annonceret på facebook 
og i næste udgave af Espe Posten. Så følg os på facebook for ikke at gå glip 
af disse.  

 
Kontaktoplysninger: 
Espe Borgerforening har fået en mailadresse. Vi tager gerne imod spørgsmål, 
ris/ros, forslag eller andre kommentarer m.m.. Skriv til Borgerforeninge-
spe@gmail.com.  
 
Espe Borgerforening ønsker alle en god sommer.  
 
\\ Bestyrelsen 

mailto:Borgerforeningespe@gmail.com
mailto:Borgerforeningespe@gmail.com
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Så er vi endelig tilbage til normale tilstan-

de, hvor alle kan bruge hallen uden re-

striktioner og specielle retningslinjer. 

Indendørssæsonen er godt nok overstået, men forberedelserne til den nye 

sæson kan foretages helt som i gamle dage. 

 

Den 31. maj fik vi endelig mulighed for at afholde den årlige generalforsam-

ling. Helt traditionelt er der gratis øl og vand til de fremmødte, og helt tradi-

tionelt var det ikke en udgift for hallen, som ødelagde budgettet…. 

Vi har lagt formandsberetningen på vores hjemmeside, hvor man her kan 

læse en slags status for 2020. Det fremgår bl.a., at vi fik vendt den negative 

økonomiske udvikling, så hallen faktisk budgetterer med et overskud i 2021. 

Det skal indskydes, at alle referater fra bestyrelsesmøderne også kan findes 

på hjemmesiden. Referaterne er dog rensede for personlige oplysninger om 

bl.a. løn til de ansatte 

 

Efterhånden er træningstiderne for næste sæson faldet på plads. Det minder 

meget om tiderne, vi planlagde for forrige sæson, så der er fin belægning på 

ugens første fire hverdage.  

Desværre står hallen helt tom om fredagen, hvor fodbolden ellers rullede før 

i tiden. Vi bliver derfor nødt til at høre, om der er klubber udenfor lokalom-

rådet, som kan gøre brug af en ledig hal en hel fredag. Der kan opstå et pro-

blem, hvis f.eks. en fodboldklub udefra booker sig ind på den ledige dag, og 

hvis lokale fodboldspillere melder sig ind i den nye klub for at kunne spille 

indendørs fodbold. 

Vi kan naturligvis godt få øje på en problematik, men vi må som bestyrelse 

prioritere, at hallen er udlejet så mange timer som overhovedet muligt. 

 

 

 

 

 

Nyt fra Espe hallen 

Fortsættes næste side 
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Motionscentret er også åbent igen, og vi er parat til at tage imod jer alle 

sammen igen. I bestyrelsen har vi valgt, at man får kompenseret halvdelen af 

det kontingent, der blev spildt i perioden fra december 2020 frem til genåb-

ningen i maj 2021. Kompensationen består i, at man kan træne gratis i moti-

onscentret. Man kan altså ikke få penge tilbagebetalt. 

 

Når der i indledningen står, at vi kan vende tilbage til gamle dage, så er det 

ikke helt korrekt. Ekstraordinær rengøring, afstands-bevidsthed og håndsprit 

er helt sikkert kommet for at blive. Det gælder især i motionscentret og café-

en 

 

Med ønsket om en god sommer til jer alle, hvor vi forhåbentlig mødes den 

21. august til den årlige byfest ved hallen 

 

På bestyrelsens vegne 

Jakob Kristensen 

 Sogneudflugt 
 
 
Torsdag d. 9. September 2021 
Turen går til genforeningsområdet Sdr. Jylland, hvor vi får en guidet 
rundtur i det midt/østlige område. Vi spiser middag på Den Gamle Grænsek-
ro. 
Kaffe/kage/øl/vand ved bussen et passende sted hen på eftermiddagen. 
Afgang fra Espe kirke kl.08.45, Vantinge kirke kl.08.55 og Hillerslev kirke 
kl.09.05. 
Pris for turen pr. deltager kr. 200,00. Tilmelding til Torben tlf. 20 46 12 51, 
senest mandag den 23. august, efter ”først til mølle princip” 
Evt. brug for afhentning aftales ved tilmelding. 
Corona, selv om det løsner op, skal der tages højde for de gældende restrikti-
oner. 

Menighedsrådet 
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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. 5250 6245 for  
indmeldelse og eventuelt en gra-
tis prøvetime. 
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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 

ESPE 

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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www.espegrønt.dk 


