14. årgang nr.4 / 2021
Oktober - November - December

Velkommen til Ivar’s Pizza & Grill

Udgivet af aktive borgere i Espe

Det er med glæde jeg kan byde velkommen til ny redaktør på Espe
Posten:

Ditte Lund-Kristensen
Granlyvej 23
Mobil 2682 3764
Mail: nielsen.ditte@gmail.com
Jeg ser frem til at læse et blad som jeg ikke selv har haft fingrene i.
Jeg ønsker Ditte alt godt i fremtiden, det er godt at få nye og yngre
øjne på bladet og jeg tror Ditte har mere fingeren på pulsen i vort lokal
område.
Ditte overtager roret med næste blad, der udkommer først i Januar
2022.

Jeg vil gerne takke alle, annoncører og skribenter, for et godt
samarbejde gennem de sidste år.

Bemærk at deadline til næste nummer pga. julen,
er den 12 december.

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

Redaktørens mail adr. nielsen.ditte@gmail.com
Espe Postens hjemmeside: www.espeposten.dk

DEADLINE
for materiale til næste nummer
den 12. december 2021
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Nyheder fra Espe Skole og Børnehave

Så er vi kommet godt i gang i det nye skoleår både i børnehave, SFO og skole.
Vi fastholder hyppig håndvask for at imødegå Corona og andre sygdomme
blandt vores børn.
Arbejdsdagen d. 17.september
Af hjertet tak til alle de forældre, der var mødt op fredag d. 17.september for
at forskønne vores dejlige børnehave, SFO og skole.
Mange trodsede det kedelige vejr, og der blev gået til den med rensning af
stole, oprydning, beskæring, bagning af boller, lægning af fliser, oliering af
bord/bænkesæt og meget andet.

Førstehjælpskursus for personalet
Da ikke al førstehjælp kan klares med et plaster, har vi prioriteret at sende alle
vores personaler på førstehjælpskursus.
I forberedelsesugen, ugen inden eleverne startede i skole, deltog alle lærere i
et 7 timers førstehjælpskursus. Senere på året vil alle vores personaler i børnehave og SFO også komme på førstehjælpskursus, arrangeret af Røde Kors.

Fortsættes næste side
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Morgensamlinger
Vi afholder igen morgensamlinger hver mandag, onsdag og fredag. Hver fredag går nogle elever fra vores 6.klasser over i børnehaven og hjælper, så de
børn, der er mødt ind i børnehaven, får mulighed for at være med til morgensamlingen. Ved morgensamlingerne synger vi to sange, giver beskeder, børn
kan optræde, vise noget frem eller fortælle om, hvad der arbejdes med i klassen.
Selv om det er længe siden, at vi har kunnet afholde morgensamlinger, er det
fantastisk at se, hvordan børnene hurtigt er blevet fortrolige med afholdelsen
af samlingerne.
Forældre er stadig meget velkomne til morgensamlingerne.

Legekunst i børnehaven
Legekunst er et landsdækkende projekt, som Faaborg-Midtfyn Kommune er
en del af.
I Legekunst møder børnene kunst, kulturarv og æstetiske processer i deres
hverdag. Børnene møder kunstnere og kulturformidlere fra lokale kulturinstitutioner, der sammen med pædagogerne følger børnenes spor og sætter samskabelse, sansning og oplevelse i centrum.
Som opstart i Faaborg-Midtfyn Kommune deltager 3 institutioner, hvoraf
vores børnehave er én af dem.
Helt konkret samarbejder vi med musikskolen. Musikskolen vil i den kommende periode være på besøg hver torsdag, 1½ time i forbindelse med vores
samling. Så det er stadig vigtigt, at børnene er mødt ind i børnehaven kl.
9.30.
Vi ser frem til at børnene bliver inddraget i projektet, hvor der er fokus på
lyd.
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6.klasserne på lejrskole til Bornholm
Sandra 6.b har skrevet om lejrskolen:
Vores tur til Bornholm var rigtig hyggelig, sjov og lidt hård. Vi var ude og se
rigtig mange af Bornholms seværdigheder.
Vi boede på Sandkaas Feriecenter. Det var et dejligt sted - både med swimmingpool, hoppeborg og et rigtig stort græsområde, hvor vi spillede en del
fodbold. På Sandkaas Feriecenter skulle vi om morgenen gå ned og smøre
rundstykker, der var en masse forskelligt pålæg. Når vi så havde spist, skulle
vi smøre en madpakke til turen.
Om aftenen spiste vi i vores huse, vi kunne være sammen lidt, inden vi skulle
sove, men det var en dejlig tur og lang rejse dertil, men vi fik gået en del, og
hyggede os en del og lavede lidt konkurrencer og sjov; men det var en virkelig
dejlig tur til Bornholm.

I ønskes alle et dejligt
efterår.
Venlig hilsen
Vibeke K. T. Munck
Leder af Espe Skole
& Børnehave
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Espe Sogns Jagtforening
Vi har i Espe Sogns Jagtforening afholdt generalforsamling 17.09.2021
Den ny bestyrelse ser sådan ud
Formand: Preben Pedersen
Næstformand: Jan Peter Olsen
Kasserer: Poul Ditlevsen
Sekretær: Emil Greve
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Ravn
Kontaktperson i foreningen er Preben Pedersen
Telefon: 23316578 E-mail: prebenmp@gmail.com

Aktiviteter 2021-2022
Lørdag d. 9. oktober.
Præsteskovsjagt kl. 8.00
Søndag d. 31. oktober. Præsteskovsjagt kl. 8,00
Lørdag d. 13. november. Præsteskovsjagt kl. 9.00
Søndag d. 28. november. Præsteskovsjagt kl. 9.00
Lørdag d. 11. december. Præsteskovsjagt kl. 9.00
Lørdag d. 29. januar.
Præsteskovsjagt kl. 9.00
Deltagelse i alle 6 Præsteskovjagter 200 kr.
Søndag d. 2. januar.
Rævejagt kl. 9.00 med madpakke
Lørdag d. 15. januar.
Rævejagt kl. 9.00 med madpakke
Alle jagter starter ved Espe Forsamlingshus
På foreningens vegne
Poul Ditlevsen tlf. 28900224
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Nyt Krarup Espe fodbold

Efterårssæsonen nærmer sig sin afslutning, og holdene slutter turneringen i
oktober. Vi har i bestyrelsen været glade for at se alle børn, unge, seniorer og
old boyserne, på banerne efter endt corona. Sæsonen har indtil videre været
både op og ned, på ungdomsholdene, men alle hold har holdt fanen højt, selvom det til tider har været nogle svære kampe.
På vores første hold har vi siden sommer, haft vores egen Lasse Pedersen som
træner. Og det har vi valgt at forsætte med frem til sommerferien i første omgang. Kim (hold 2) og Lasse (hold 1) har haft et godt tag på vores unge seniorer, og det vækker glæde hos os gamle i klubben, at se de nye unge talenter
udfolde deres evner på banen.
De gamle drenge på veteran holdet, rykkede i år op i en årgang ældre. Og det
har været et rigtig godt tiltag, da vi efter en del år i den tunge ende af tabellen,
nu kæmper med om medeljerne i toppen af rækken.
En ting vi godt kunne ønske os i fremtiden, er helt klart nogle flere tilskuer på
linjerne. Hvad enten det er til ungdomskampene, senior eller veteran kampene, så savner vi virkelig en masse tilskuere. Det er tit med til at give det sidste
til spillerne på holdene. Og så er det jo også bare dejligt med socialt samvær,
efter nogle corona ramte år, hvor mange af os var lukket inde i hjemmet. Så
har du endnu ikke været nede til fodbold, så kom afsted hurtigst muligt, da
socialt samvær samler byen.
Husk at følge klubben på vores facebook side, som hedder Krarup Espe Fodbold.
På vegne af bestyrelsen
René Brinch Petersen
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Book online på
www.hairbyvedel.dk

SKORINGEN
Ringe, Faaborg og Assens
Tlf. 62 26 42 40
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Espe Husflidsforening!
Har du lyst til at arbejde med træ. Vi har et sikkert og vel- fungerende værksted. Her kan du reparere eller finde på nye produkter.
Måske kunne du tænke dig at opfinde din egen træfigur.
Kay Bojesen gjorde det med succes!

Vi arbejder også fra skitse/ide´ til færdigt produkt!

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
Den 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
Kom og bliv en del af vores fællesskab!
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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

Julefrokost i Espe Forsamlingshus
Så må vi igen afholde arrangementer i forsamlingshuset.
Vi har derfor arrangeret en julefrokost, som afholdes fredag
den 19. november kl. 18.00.
Invitationer er delt ud i postkasserne, hvis du ikke har fået en
endnu, så er den nok på vej.
Vi har skruet en traditionel julefokostmenu sammen, hvor der både
er sild, tarteletter, ribbensteg, æbleflæsk og meget mere du kan glæde
dig til. Drikkevarerne kan man som vanligt købe på stedet.
Der vil også være Amerikansk lotteri med rigtig mange flotte præmier.
For at deltage i arrangementet, skal du bare tilmelde dig hos Hans Jørgen på
62 66 14 81 el. 52 37 14 78 eller hos Benny på tlf. 61 73 14 17 senest
1. november.

Det koster 175 kr. for at deltage.

Den nye bestyrelse i Espe
Forsamlingshus
Bestyrelsen i Espe Forsamlingshus
ser således ud:

Formand Benny Nielsen
Næstformand Anne Marie Lunderskov
Kasserer Poul Ditlevsen
Udlejning Hans Jørgen Bertelsen
Bestyrelsesmedlem Maria D. Hansen
Bestyrelsesmedlem Erik E. Hansen
Bestyrelsesmedlem Bodil Larsen
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Fjernvarme i Espe ?
Jeg udsendte for nogle måneder siden et spørgsmål på byens nye Facebook
gruppe ”Espegruppen” om hvorvidt der var interesse i at få fjernvarme i
Espe.
Interessen var på Espegruppen rigtig god og samarbejdet mellem René
Brinch Petersen der også i deres grundejerforening havde leget med tanken,
kom i stand.
Vi har begge haft kontakt med Midtfyns energi, der ikke er afvisende omkring projektet, derfor besluttede vi os for at der skal afholdes et borgermøde,
hvor vi kan afdække interessen samt få mere information om projektet.
Det vi ved er, at minimum 70% af husstandene i Espe skal tilsluttes for at det
bliver en realitet. Det kunne vi godt tænke os at lægge en føler ud omkring
hvor vi står og derfor laver jeg en liste man kan skrive sig på, som ligger i
butikken hos cykelsmeden. Underskriften er ikke bindende, da vi ikke kender
de eksakte vilkår, men giver os en ide om hvor vi står inden borgermødet.
Vi afventer i skrivende stund svar fra Midtfyns energi om de har mulighed
for at deltage på den dato vi har foreslået. Så snart vi hører fra dem, vil I få en
invitation i jeres postkasse. Mødet vil også blive slået op på facebooksiden
”Espegruppen”
Indover projektet har vi også en rådgiver fra DFP (Dansk fjernvarme projektselskab) som hjælper os med processen.
Borgermødet afholdes sammen med Espe Udviklingsråd der er et nyt råd der
overtager fra det tidligere lokalråd. Rådet arbejder også med muligheden for
nye udstykninger i byen samt Espes fremtid generelt.

Linda Brown Johansen
Cykelsmeden i Espe
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Kære Læsere af Espe Posten
Espe Postens redaktør Henning Holst har efter mange år valgt at gå på
redaktør-pension. Alle der har omgang med Espe Posten, vil gerne
sige tusind tak for det store arbejde.
Henning Holst har gennem en lang årrække udført et stort stykke arbejde, med at få alle sider til at passe sammen i vores lille lokale blad.
Nu takker han af og giver stafetten videre.

Henning har ikke kun sørget for redaktion af bladet, han har med fin
service til alle vejformændene sørget for, at de fik det trykte blad leveret til døren, inden det skulle uddeles.
Vi ved at han har brugt en del timer på Espe Posten, og derfor kan alle
godt være bekendt at sige ham tak for veludført arbejde, når I nu næste gang støder på Henning Holst.
At det er lykkedes at finde en ny redaktør kan også tilskrives Henning
Holst fortjeneste. Han har spurgt i øst og vest og lavet opslag mange
steder, og sørme om det ikke er lykkedes.
Den nye redaktør er Ditte Lund-Kristensen. Ditte bor på Granlyvej. Vi
er meget taknemmelige for at Ditte vil overtage redaktørjobbet.
Henning og Ditte er allerede godt i gang med overdragelse af opgaver,
så vi ser frem til at der i endnu mange år er et lille lokalt blad i Espe.

På Espe Postens Vegne
Palle Nielsen

Tak for de fine ord Palle.

Tag godt imod Ditte, I møder hende i næste nummer af Espe Posten.
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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

HUSK!
Konfirmationerne ligger altid
på de tre første søn- eller
helligdage i maj; rækkefølgen er altid den samme:
Hillserslev – Vantinge – Espe
Hovedreglen er, at børnene
konfirmeres i deres egen
sognekirke uanset skoletilhørelsesforhold. Hvis andet
ønskes kontakt præsten.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sognepræsten
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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

En glæde er det, at vi nu kan se frem mod et efterår, hvor alle restriktioner
forhåbentligt vedbliver med at være afskaffet. Det har været hårde tider, og

meget har vi måtte acceptere, men selvom det langt hen ad vejen har været
nødvendigt, så er det også dejligt at kunne bevæge sig mere frit igen.
Dog er der gode ting at tage med sig. Vi har f.eks besluttet at lade håndspritten blive i kirken, for det giver god mening at vi fortsat passer på hinanden.

Vi ved aldrig, hvordan influenzasæsonen bliver, og jeg ved ikke med jer, men
jeg har nu været glad for, at jeg har kunnet gå fri ift mange sygdomme i den
forgangne tid.

Mens vi skuer tilbage, så var det en glæde i august og september at konfirmere en masse dygtige, glade og begavede unge mennesker, som måtte acceptere at deres oprindelige datoer blev lavet om. De tog dog det hele i stiv arm,
og til vores alles glæde kunne vi gennemføre konfirmationerne helt ”normalt”

– kun datoen var anderledes.
Menighedsråd og jeg har samtidig været i gang med at sætte gang i kirkelivet
igen, og meget er sket. Ud over vores almindelige gudstjenester og forskellige faste arrangementer, så har vi også skullet indhente en masse dåb og bryl-

lupper. Således har der været ekstra travlt, men hvad betyder det, når det er
noget så glædeligt som dåb og vielse. Mange har ladet deres børn døbe i sommer og sensommer, og hvor har det været dejligt.

Fortsættes næste side
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Nu går vi ind i en tid med mange gode projekter. Vi glæder os til at Vantinge og Hillerslev kirker snart er færdigrenoveret (Vantinge har egentlig været det længe, men her mens jeg skriver mangler vi endnu at indvie det), og
hvilke projekter vi så sætter i gang, må tiden vise, men der er nok at lave,
for kirkerne skal ikke bare være i god stand, de skal også være tidssvarende, så vi kan drive kirke anno 2021.
Menighedsrådet arbejder derfor også løbende på de indre linjer for, at de
aktiviteter vi laver, giver mening, at der er noget for alle aldersgrupper og at
vi rammer der, hvor behovet er. Som menighedsråd skal vi ikke kun arbejde
med tal og bygninger, men med mennesker og trosliv.
I efteråret kan vi således se frem mod en række forskellige aktiviteter. Foruden vores almindelige gudstjenester laver vi igen gin&tonic torsdag, vi har
arrangeret 2 familiegudstjenester med spisning – én i efterårsferien og én til
Halloween. Vi har sangaftener, hverdagsgudstjenester og kor hver tirsdag.
Vi har julekoncert og sognedag med kaffe, sang og julehygge. Vi begynder
i år med minikonfirmander, som arrangeres sammen med Gestelev/
Herringe og til jul fastholder vi 2 børnejulegudstjenester, da vi gerne vil
være en kirke i børnehøjde og samtidig give dem noget at lave i de timer,
hvor de bare venter. Desuden vil der lillejuleaften være fælles julesalmesang foran præstegården i Espe, hvor vi samles med fakler.
Således stiller vi med et godt program for efteråret, hvor der er masser af
kirke, fællesskab og hyggeligt samvær.
Sognepræst Simon Jylov

Espe – Vantinge – Hillerslev menighedsråd
Nytårsfest i Hillerslev Selskabslokaler
Torsdag den 6. januar kl. 14.00 – 17.00
Underholdning ved Downtown Dynt
Kaffebord og amerikansk lotteri.
Tilmelding til Torben tlf.: 20 46 12 51, senest mandag den
3. januar.
Kirkebil kan benyttes, Alex’s Taxi 62 66 12 02, dagen før.
Menighedsrådet
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Oversigt over kommende arrangementer
Gin & Tonic torsdag
Efter succesen i foråret 2020, inviterer vi endnu engang til Gin & Tonic torsdag. Denne gang i Hillerslev kirke d. 7/10 kl. 19.00 og igen i Vantinge d. 9/12
kl. 19.00 (Juleudgave). Vi byder på en lille drink, eller kaffe/the, og så vil der
endnu engang blive debatteret et emne, som er relevant for os alle – både som
kirke og mennesker. Aftenens debattør annonceres på Facebook og Sogn.dk,
når dette er på plads. Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

Familiegudstjeneste
D. 21/10 holder vi familiegudstjeneste eller spaghettigudstjeneste, som det
også populært kaldes. Der vil være en kort og sjov gudstjeneste i børnehøjde i
Hillerslev kirke, og efterfølgende går vi i konfirmandstuen og spiser sammen.
Alle er rigtig hjerteligt velkomne og tilmelding er ikke nødvendigt.

Halloween
Søndag d. 31/10 kl. 17 inviteres der til familiegudstjeneste i Espe kirke. Vi
har pyntet kirken, og alle børn og voksne inviteres med til en anderledes
gudstjeneste, hvor man gerne må komme udklædt. Efter gudstjenesten går vi i
Espe forsamlingshus og spiser aftensmad. Når vi har spist er der mulighed for
at lave græskarhoveder, som efterfølgende sættes oppe på kirkemuren, hvor
de kan stå og lyse op i den mørke tid. Alle er velkomne og arrangementet er
gratis.
Allehelgensgudstjeneste

Søndag d. 7/11 er der Allehelgensgudstjeneste. Traditionen tro oplæses navnene på årets døde i de kirker, hvor begravelsen/bisættelsen har fundet sted. I
Vantinge kl. 19.00 afholdes der en særlig Allehelgensgudstjeneste, hvor kirken er pyntet med lys, og hvor navnene på alle dem, der i årets løb i vores tre
sogne, læses op. Ved gudstjenesten er der også mulighed for selv at tænde et
lys. Der vil ligeledes være plads til ro og eftertænksomhed.
Julekoncert
Alle inviteres til julekoncert d. 25/11 kl. 19.00. Det er bandet Nordklang, som
kommer og spiller for os. Julekoncerten arrangeres i år sammen med Hillerslev Sogns Lokalråd, og vi i Menighedsrådet ser meget frem til samarbejdet og
arrangementet.

Fortsættes næste side
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Sognedag
Traditionen tro inviterer menighedsrådet til en fælles sognedag. I år er det i
Espe d.28/11 kl. 14, hvor vi begynder med en gudstjeneste i Espe 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 Efter
kaffen kan der laves juledekorationer og klippes julepynt. Alle er hjerteligt
velkomne og arrangementet er gratis.
De 9. læsninger

Traditionen tro afholdes der de 9. læsninger. Det bliver 3. søndag i advent i
Vantinge kirke kl. 19.00. Der er lagt op til en anderledes gudstjeneste, hvor
Bibelens smukke tekster om julen og Jesusbarnet bliver læst op og hvor der
desuden vil der være musikalsk ledsagelse og fællessang. De 9. læsninger vil
i år have et mere rytmisk præg.
Juleoptog med salmesang
Som noget helt nyt vil vi år arrangere en begivenhed lillejuleaften. Mange
mennesker bruger aftenen på deres særlige traditioner, og her vil vi prøve
med en ny tradition. Vi har i menighedsrådet anskaffet en masse fakler, som
vi udleverer. Sammen og samlet omkring faklerne, vil vi synge et par af vores
fælles julesalmer foran præstegården i Espe. Det bliver kl. 19, hvor det er helt
mørkt, og på den måde vil vi synge juledagene ind. Faklerne kan man tage
med hjem, hvis man er gående.
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Nyt fra menighedsrådet for Espe-Vantinge og Hillerslev
Vi venter alle på at få en flot kirke tilbage i synsfeltet, når vi bevæger os mod
og rundt i Hillerslev. Vi venter på færdiggørelsen af nyt tag og undertag, sikring af murer og murankre og, forbedring af adgangsforhold på loftet over
hvælvingerne.
For Kirkeskibet og Tårnets vedkomne er vi stærkt på vej.
Våbenhusets bundremme og spær har brug for en større gennemgang og fornyelse. Det bliver der taget hånd om gennem efteråret. Vi håber at kunne
skue til hele kirken frit mod himlen 1. søndag i advent.
Hillerslev kirke er undervejs også fuldt funktionsdygtig, det er blot adgangsvejen, der har været ændret. Det er i øjeblikket nemmest at komme til kirkegården og kirken gennem lågen ved Hillerslev Præstegård.
Efter 12 år ved Espe og Vantinge kirker og kirkegårde går Graver Helge
Amossen på pension til november. Menighedsrådet har været glade for at
have Helge til at klare alle opgaverne ved kirkerne såvel som på kirkegårdene.
Vi har også indtrykket af, at sognebørnene har været glade for Helges rolige
og hjælpsomme væsen.
Menighedsrådet vil gerne indbyde til afskedsreception for Graver Helge
Amossen i Vantinge forsamlingshus søndag d. 24. oktober, umiddelbart
efter gudstjenesten i Vantinge kl. 10.30. Menighedsrådet byder på lidt
mad og drikke.
Vi har nu sat tanker i gang om, hvordan vi bedst får passet de forskellige arbejder rundt ved de tre kirker, kirkegårde og øvrige opgaver, der hører ind
under os og kan passe ind i et graverteam.
Bl.a. har vi tænkt at sognepræsten skal have hjælp til den store have fra graverteamet af.
Vi får løst opgaverne på bedste vis ved ny-ansættelse efter en vurdering af,
hvor mange timer, der skal til, for at få kirkerne og kirkegårdene til at fremtræde velholdte som hidtil.

Espe – Vantinge – Hillerslev menighedsråd
Syng dansk i Vantinge kirke torsdag den 28. oktober
Vi starter i kirken kl. 19.00
Efterfølgende kaffe i forsamlingshus og
sange fra højskolesangbogen
Menighedsrådet
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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
Henriette Holk.
Foråret 2022: Der vil blive arrangeret babysalmesang i Espe kirke. Hold øje med
kirkernes facebookside og Midtfynsposten.

Minikonfirmand
Espe, Vantinge og Hillerslev sogne er gået sammen med Gestelev og Herringe sogne
om at tilbyde minikonfirmandforløb. I efteråret er der arrangeret 3 lørdage med aktiviteter, som henvender sig til børn i alderen 9-11. Det er planen at der tilbydes lignende forløb i foråret 22.

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 sensommeren og konfirmation i maj.
Konfirmationsundervisningen foregår i 7.klasse. Har man spørgsmål til hele konfirmationsforløbet, er man velkommen til at kontakte sognepræsten på 92432525/
sijy@km.dk
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.
92432525/sijy@km.dk.
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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 storeslåede 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 samtale om døden og alt hvad der dertil hører.
Kirkegården i Espe og Vantinge kan kontaktes på: 61627753/espe-vantingekirke@hotmail.com

og kirkegården i Hillerslev kan kontaktes på: 24495732/hillerslev-kirkefyn@hotmail.com
Og sognepræsten kan kontaktes 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 velkommen 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
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Gudstjenesteplan Oktober - December 2021
Dato

Espe

03.10.21
18.s.e.trin
07.10.21
10.10.21
9.00
19.s.e.trin
19.s.e.trin
17.10.21
20.s.e.trin
21.10.21 Efterårs ferie
24.10.21
21.s.e.trin
28.10.21
31.10.21
22.s.e.trin
07.11.21
23.s.e.trin
Allehelgen

14.11.21
24.s.e.trin
18.11.21
21.11.21 Sidste
søndagi kirkeåret

9.00

Vantinge

Hillerslev
10.30 Indskrivning af
konfirmander
19.00 Gin Tonic

10.30

9.00 elj
17.00 Spaghettigudstjeneste For børn og
barnlige sjæle
10.30 Afskedsreception for Helge Amossen
19.00 Syng Dansk

17.00
Halloweengudstjeneste Familiegudstjeneste
14.30
19.00
Oplæsning af årets
Oplæsning af årets
døde
døde
Særlig Allehelgens
gudstjenste
9.00
Elj

10.30

16.00
Oplæsning af årets
døde

19.00 Hverdags/
aftengudstjeneste
Kl. 9
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Gudstjenesteplan Oktober - December 2021
Dato

25.11.21
28.11.21
1.s i advent
05.12.19 2.s i
advent
09.12.21
12.12.21 3.s i
advent
19.12.21 4.s i
advent
23.12.21
Lillejuleaften
24.12.21

Espe

Vantinge

Hillerslev

19.00 Julekoncert
14.00 – vi synger
julen ind
Sognedag
9.00 elj

19.00 Gin&tonic
julespecial
19.00 De 9 læsninger
10.30

19.00
Kort udendørsgudstjeneste med fakler
11.00 Børnegudstje- 14.30
neste
16.00
10.30

Juleaften
25.12.21 Julezdag
26.12.21 2 Juledag Julesøndag
31.12.21 Nytårsaftens dag
01.01.22 Nyt- Ingen
årsdag
02.01.22Søndag
Helligtrekonger

15.00

06.01.22 Helligtrekonger

18.00 Fællesspisning
med sangaften

10.00 Børnegudstjeneste
13.00

10.30

Ingen

Ingen
10.30
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ESPE
Kære Espe og omegn
Så er vi endelig i gang igen med vores sociale arrangementer og hvor er det
fedt. Efter halvandet år uden de store fællesskaber nyder vi at kunne byde
vores by og omegn på hyggeligt samvær til store og små, unge som gamle.
Vi har allerede afholdt Sankt Hans, budt på morgenmad til Byfesten samt
vores første Børnedisko d. 24 september og spissammen her den 1. oktober.
Vi i borgerforeningen ser med glæde tilbage på sommerens arrangementer:
Sankt Hans: Det var en hyggelig og succesfuld aften. Der var godt med besøg og stort set alle pølserne blev sat til livs. Der var positive tilbagemeldinger på den tidligere start, hvilket vi vil tage med os til næste år. Vi kan allerede nu afslører, at næste års båltaler er vores alles præst Simon Jylov, så sæt
kryds i kalenderen d. 23.06.2022 til en forhåbentlig lige så hyggelig aften.
Morgenmad ved byfesten, var en fornøjelse. Vi er glade for at kunne bidrage til byfesten med morgenmad som en fælles start på en hyggelig dag. De
fleste af vores rundstykker, brunsviger og teboller blev serveret og tilbehøret
med. Vi lover næste år, at have bedre styr på kaffen og mængden af tilbehør,
Børne disko og Spissammen, ser vi virkelig frem til. I skrivne stund har vi
endnu ikke afholdt vores Børnedisko d. 24. september, men vi ser frem til en
festlig aften for vores små, store og unge mennesker. I år har vi prøvet noget
nyt og lånt vores lokale skole, Espe Skole, hvilket vi håber giver nogle fede
rammer for børnene. Mobildiskotek Night Life kommer og fyrer den af sammen med os.
Og kort efter kommer vores første Spissammen-arrangement d. 1. oktober –
Vi glæder os til at smage Formandens menu. Vi håber at se så mange som
muligt.
Fortsættes næste side
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Kommende arrangementer:
Af kommende arrangementer ser vi frem til juletræstændingen søndag d.
14.11.2021, hvor vi forhåbentlig i år kan holde traditionen tro med juletræstænding, julemand og nissehygge. Hold øje med vores facebookside, hvor der
vil kommende nærmere info, når vi nærmer os.
Vi forsøger at lave et årshjul, så de enkelte arrangementer ligger mere fast i
fremtiden. Datoerne vil fremgå af næste Espe Posten.

Kontakt - Spørgsmål - Ris/Ros:
Såfremt at der er nogen som har brug for kontakt eller har spørgsmål, tanker/
ideer, ris/ros til vores arrangementer, forening m.m., er I altid velkommen til
at kontakte os via vores facebookside eller via vores mail: borgerforeningespe@gmail.com.
Vi I Espeborgerforening ønsker alle et smukt efterår og en glædelig jul, når vi
kommer dertil.
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Nyt fra Espe hallen

Indendørssæsonen er kommet godt i gang,
og der er masser af aktivitet i hallen. Belægningen er tilfredsstillende selv om
fredag aften stadig står ledig.
Så der er god plads til nye initiativer, for hallen kan bruges til mange forskellige formål. Hvis du går og overvejer at starte f.eks. volleyball op eller synes,
der burde være foredrag eller folkedans, skal du endelig kontakte hallen. Vi
vil meget gerne være behjælpelig med at komme godt i gang.
Det er en travl periode lige nu, for fodboldsæsonen er stadig i gang, så presset på omklædningsrummene er stort. Det er helt tydeligt, at vi i disse måneder godt kunne bruge et par ekstra.
I løbet af sommeren har vi fået moderniseret belysningen i de til hallen tilstødende lokaler, så der nu er LED-lys med automatiske tænd/sluk funktioner.
I rummet, hvor vi har jumping fittness, er der installeret udluftning, så indeklimaet er egnet til aktiv udfoldelse. Det var også hårdt tiltrængt. Hvis du har
lyst til at deltage, kan du tjekke vores hjemmeside. Der er mulighed for at
tilmelde sig et hold på flere tidspunkter i løbet af ugen
Omklædningsrummene ud mod parkeringspladsen har fået repareret gulvene, men vi er ikke helt tilfredse med kvaliteten af arbejdet, så håndværkerne
må desværre nok på den igen. Det er ærgerligt, for vi er jo i forvejen i underskud med omklædningsfaciliteterne.
Fortsættes næste side
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Vi er så småt gået i gang med planlægningen af Fødselsdagsfesten, der som
sædvanligt afholdes den 3. lørdag i januar. Det vil sige den 15. januar 2022.
Den seneste fest måtte vi desværre aflyse på grund af Covid-19 restriktionerne, så vi håber, at I alle vil være med til at tage revanche denne gang. Orkesteret er bestilt, og vi garanterer, at rammerne nok skal blive flotte. Så tag
klubkammeraterne eller naboerne i hånden og mød op til en sjov aften, hvor
de forskellige bysamfund rundt om hallen kan mødes.
Fødselsdagsfesten er kun for voksne. Til gengæld holder vi traditionelt Store
Hoppedag den sidste søndag i skolernes efterårsferie. Her foregår det hele på
børnenes præmisser. Så kom og prøv forskellige hoppeborge, rodeotyren og
hvad Fun Fyn ellers kan overraske os med.

På bestyrelsens vegne
Jakob Kristensen

Værksteds overdragelse
Efter 34 fantastiske år har vi valgt og afhænde
værkstedet til Lille Ole og Philip
Vi vil hermed takke alle vores kunder og forretningsforbindelser for samarbejdet igennem årene
Oles Auto Espe
Ole og Lena Nielsen

Espe Autoteknik vil gerne byde alle

“gamle” som nye kunder
velkomne og ser frem til samarbejdet fremover , vi findes på Facebook
og hjemmesiden www.espeautoteknik.dk hvor der vil være
bil relevante opslag og tilbud fra den 1/10-21

Mvh og dyt Philip og lille Ole
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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: Claus Hemmeløff

borgerforening@gmail.com

2011 4501

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
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