15. årgang nr.1 / 2022
Januar-Februar-Marts

Udgivet af aktive borgere i Espe

Godt Nytår
2022
Når vi fejrer Nytårsaften, fejrer vi på
forskellig vis overgangen fra det gamle til det
nye år. Mange holder nytår med familie, venner,
champagne, kransekage, nytårsgudstjeneste, fyrværkeri og
måske 90-års fødselsdag. At tage hul på et nyt år giver ofte anledning
til eftertænksomhed med tanker på glæder og sorger i året der gik og
med tanker om, hvad det nye år vil bringe.
I vores lille lokalsamfund er vi så heldige at have mange flittige frivillige kræfter og iværksættere, som alle bidrager til at styrke fællesskabet og skabe nye muligheder for Espe. Det bliver spændende hvad
2022 vil bringer. Forhåbentligt kan vi gå et forår i møde, hvor vi kan
samles i hallen, i foreningerne, i kirken, på skolen og i forsamlingshuset til sammenkomster, sport og sociale arrangementer.
Espeposten ønsker alle et godt og lykkebringende nytår!

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

Redaktørens e-mail: redaktion.espeposten@gmail.com
Espe Postens hjemmeside: www.espeposten.dk
DEADLINE
for materiale til næste nummer
den 21. marts 2022
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Nyheder fra Espe Skole og Børnehave

Fredag d. 17. september havde vi vores første arbejdsdag
længe.
Selvom det regnede, dukkede
mange forældre op, med godt
humør og klar til at give en
hånd med. Vi fik bagt mange
morgenmadsboller (og lidt
kage), der blev flyttet legehuse, fjernet ukrudt, repareret
bålsted og mange andre ting
Til slut spiste vi alle sammen
grillede pølser med brød og
lækker salat.
Tak for en super
hyggelig eftermiddag, til både
børn og voksne

Fortsættes næste side
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Halloween
Torsdag d. 28. oktober, fejrede
vi Halloween og 3. klasserne
havde planlagt en uhyggelig
rundtur på skolen, for 0.-2.klasserne. Alle var spændte på
hvor uhyggeligt det blev. Heldigvis var der hele tiden en hånd
at holde fast i, lige rundt om
hjørnet, så alle slap godt igennem - selvom der kom et lille
gys, engang imellem.

I børnehaven var der også halloweenUhygge, med (u)lækre fingre, frugt med
øjne og flere forskellige slags kager.

4

Farvel og snarligt goddag
Fredag d. 29. oktober, sagde vi farvel til vores skoleleder, Vibeke, der
har fået nyt job på Brahesminde
Skoler og Børnehuse. Der blev holdt
taler, givet gaver og blomster og vi
kommer bestemt til at savne Vibeke.
Indtil en ny leder er på plads, er det
afd. Leder Line Mørk, der er konstitueret skoleleder. Vi glæder os til at
se, hvem den nye leder bliver, der
skal fortsætte den gode ånd i vores
fantastiske landsbyordning
December
Så blev det igen december, med nisser, julepynt og masser af hygge.
Vi holder meget af traditioner – og særligt af julen - og selvom coronaen har forstyrret os lidt, så får vi alligevel klippet, klistret og bagt
mm., i hele landsbyordningen. Hjemmebagte pebernødder er særligt
lækre.

Glædelig jul og godt nytår fra alle os i Espe Skole og Børnehave
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Nyt fra Krarup Espe Håndbold
Så gik første halvsæson af turneringen 2021/2022, og
både turnering samt stævner er sat på pause, så vi alle
kan holde en velfortjent juleferie.
Vi slap desværre ikke helt for vores ekstra spiller, covid19, men fordelen i denne sæson har været, at alle har
kunnet spille uden de store restriktioner.

Lysten til håndbold, har desværre været dalende, og det ses også på
medlemstallet. Dette er ikke kun hos os, men generelt i dansk håndbold.
Derfor er det dejligt at have et fantastisk trænerteam, som sammen
med FHF arrangerede håndboldkaravanen for Espe skole samt Hjemly
Friskole – Stor tak for jeres indsats Janne Riken Madsen og Britta
Knudsen samt de frivillige I havde fået til at stille op de 2 dage.
Midtfyns cup
Vi nærmer os efterhånden også Midtfyns Cup 2022, som vi håber på,
at kunne afholde i weekenden d. 22. – 24. april 22.
Det er her, indbyggertallet i Espe forhåbentligt igen vokser markant,
dog for en kort stund, når en masse glade håndboldspillere indtager
hallen og skolen for at have en fantastisk weekend sammen i håndboldens tegn. Planlægningen af årets Cup er i fuld gang, og vi når sikkert
også i mål denne gang – det plejer vi jo!
Cuppen er her klubben tjener sine penge, så vi kan holde kontingenterne nede og derved forblive én af de billigste klubber på Fyn, samt give
vores spillere nogle rigtig fede håndbold oplevelser.
Kunne du tænke dig, at give en hjælpe hånd til cuppen f.eks. med en
vagt på skolen, vagt ved dommerbordet eller gøre skole og børnehave
rent om søndagen – Så tøv ikke med at kontakte os. Alle hænder er
velkomne.
Vi beklager på forhånd eventuelle gener, der måtte opstå i forbindelse
med afholdelse af Midtfyns Cuppen.
Fortsættes næste side
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Generalforsamling og klubbens fremtid
Noget andet, der også står for døren, er vores generalforsamling og klubben har brug for nye kræfter.
Det er altså nu, man har muligheden for at have indflydelse på klubbens fremtid, så kom og stil op!

Indkaldelse til generalforsamling i Krarup Espe Håndbold
Tirsdag d. 2. februar 2022 kl. 19.00
i Espe Hallen
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Charlotte Virkelyst Madsen (Ønsker ikke genvalg)
Morten Simonsen (Ønsker ikke genvalg)
Maria Drejer
Emil Blond Frank ønsker at udtræde til generalforsamlingen et år
før tid
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.
Med ønsket om en glædelig jul samt godt nytår til jer alle
På bestyrelsens vegne
Charlotte Madsen
Formand – Krarup Espe Håndbold
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Book online på
www.hairbyvedel.dk
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Krarup Espe fodbold
Generalforsamling
Lørdag den 26.02.2022 kl. 11:30 ved/i Espe hallen
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, vælges for 2 år ad gangen
Og valg af 2 suppleanter som vælges for 1 år ad gangen
På valg til bestyrelsen er:
- Henrik Vegeberg (ønsker genvalg)
- Ulrik Hansen (ønsker genvalg)
- René Brinch Petersen (ønsker ikke genvalg)
- Lasse Pedersen (ønsker genvalg)
- Børge Nielsen (ønsker genvalg)
På valg som suppleanter er:
-?
- Anders Lübbert
7. Valg af 1 revisor og 1 re´visorsuppleant, vælges for 1 år ad gangen
På valg som revisor er:
- Dorte Østergaard
På valg som revisorsuppleant er:
- Anette CH Hansen
8. Eventuelt
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Espe Husflidsforening ønsker alle

en god skål (eller flere skåle)
samt
et godt og Corona-frit Nytår!
Derfor vil det glæde os at se dig i vores forening.
Du/I er altid velkommen til en snak eller en ”prøve-time” .
Kontakt venligst: Bent H. Larsen (formand) på 40373797.
Aktiviteter i foråret 2022
10 Onsdage fra 9.00 – 12.00
10 Onsdage fra 13.00 – 16.00
Start: 5. januar. Pris Kr. 240,10 torsdage 9.00 – 14.00
Start: 6. januar. Kr. 400,Weekendkursus
Reserver datoerne 5.– 6.marts 2022
Trædrejning
for begyndere og øvede med instruktør
Rasmus Petersen – Woodturning.dk
13 lektioner/i alt kr. 400,Se nærmere på vores
hjemmeside: www.espe.husflid.dk
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Info om fjernvarme
Siden borgermødet har vi arbejdet med at få flere på vores interesseliste for fjernvarme og det går rigtig godt. Karsten Godiksen er i december blevet informeret om antallet af husstande og han var meget imponeret. Rasmus, fra DFP laver en beregning på den endelige tilslutningsprocent og tilslutningsprisen. Det arbejde sættes i gang sidst i januar, hvor vi forhåbentlig også har svar fra kommunen vedrørende
Bakkegården, skolen og børnehaven.

Vi ser meget positivt på projektet da vi nu har omkring 60 % af husstandene med. Tag stadig gerne fat i naboen og hvem i ellers møder på
jeres vej. Vi har mange af udlejerne med på listen, men mangler stadig
lidt af dem, så bor du til leje, så tag gerne fat i din udlejer og forespørg
om de er med på listen.
I kan kontakte Linda på 22115568 hvis I vil skrives på, da hun har listen liggende.
Mvh.
Styregruppen for fremtidens Espe
Kim Petersen, René Brinch, Simon Jylov og Linda Johansen

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

Bestyrelsen for Espe Forsamlingshus vil hermed takke for Jeres
donationer til vores julefrokost den 19.11.2021.
Bestyrelsen vil tillige ønske Jer en glædelig jul og godt nytår,
med tak for det gamle.
Med venlig hilsen.
Bestyrelsen for
Espe Forsamlingshus

Indkaldelse
Her indkaldes til ordinær
generalforsamling i Espe
Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Sæt kryds i kalendere ved
fredag den 25.02.2022.
Med venlig hilsen.
Bestyrelsen for
Espe Forsamlingshus
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Påsken 2022
I Espe, Vantinge og Hillerslev
Palmesøndag

Højmesse i Vantinge kl. 10.30.
De 9. påskelæsninger i Hillerslev kirke kl. 16, Musikgudstjeneste

Skærtorsdag

Gudstjeneste i Espe kirke med efterfølgende fællesspisning i forsamlingshuset. Tilmelding til præsten på 92 43 25 25 eller mail sijy@km.dk. Ændringer kan forekomme. Se hjemmeside
Evhsogne.dk

Langfredag

Højmesse i Hillerslev kirke kl. 10.30.
Jesu lidelseshistorie læses ved særgudstjeneste i Vantinge kirke kl. 17.

Påskelørdag

Midnatsgudstjeneste i Espe kirke kl. 22. Efter gudstjenesten er der en
kop suppe.

Påskesøndag

Festpåskegudstjeneste i Espe kirke kl. 10.30

2. påskedag

Anderledes gudstjeneste i Espe kirke kl. 10.30
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Nytårshilsen fra Espe-Vantinge-Hillerslev menighedsråd.
Vi arbejder på, at få Hillerslev kirke helt færdig. Det gælder taget, nedløbsrør og afslutning. Våbenhuset fik en stor gennemgang, da der var rigeligt med råd og dårligt træ. Det skulle udskiftes med nyt, hvor det var
nødvendigt. Derfor er våbenhusets loft nyt.
Store bredde planker ligger på loftet og ser godt ud. Loftet males, når det
igen er over 15 grader eller mere. Til den tid kommer også de fine lamper
op igen.
Igennem efterår og vinter har vi set, at meget kan lade sig gøre. Ankomst
til kirken i Hillerslev har været enten ”skøjtegang” på jernplader eller en
ekstra vandring til næste låge, for at komme ind den vej. I må da indrømme, at det er en dejlig kirkegård.
Lys i våbenhus har også været alternativt. Ja det er det også i kirken endnu. Siden vi pillede strøm af til lysekronerne, er det ikke blevet genetableret. Det sker, når der kommer nye ledninger i lysekronerne.
Når der ikke længere skal store maskiner ind på kirkegården, kommer den
”nye” kirkegårdslåge op igen, den er også savnet.
Graver Helge Amossen gik på pension til november 2021. Du har måske
set ham i kirken alligevel. Det er fordi Helge har hjulpet med at tage nogle kirketjenester for graveren Laila Hansen.
Laila har haft Hillerslev kirkegård siden 2015.
Laila er nu graver for Espe, Vantinge og Hillerslev kirkegårde. Så det er
for nogle en ny stemme, de modtages af, når telefonen ringer i graverkontoret, eller på kirkegården, hvor end hun er. Menighedsrådet er glade for
at Laila har sagt ja til at stå i med ansvaret for alle tre kirkegårde, præstegårde og udenomsarealer.
Laila får hjælp af to gravermedhjælpere, som vi fortæller mere om i næste
udgave af kirkebladet.
Menighedsrådet holder møder d. 24.januar og 28. april i Espe, d. 1. marts
og 24. maj i Vantinge, d. 30. marts og 8. juni i Hillerslev.
Det offentlige regnskabsmøde holdes i Hillerslev d. 30 marts kl. 17.00.
Vil du vide mere så kontakt Herdis.
Vi ønsker alle et godt nytår, hvor vi mødes igen i store og små forsamlinger. Vi glæder os.
Herdis, Ejner, Torben, Inger, Benna, Ellis, Hans Christian, Heidi, Chris,
Merete, Anette, Simon
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Kirkens Kontaktpersoner
Mail adr.

7750@sogn.dk

Sognepræst:

Simon Langeskov Jylov
Snarupvejen 6, Espe
5750 Ringe
Tlf.: 92 43 25 25 Mail: sijy@km.dk

Graver Espe, Vantinge
og Hillerslev

Laila Hansen
Tlf.: 61 62 77 53
Mail: evhgraver@hotmail.com

Organist:

Asger Agerskov Buur

Menighedsrådsformand:

Herdis Holme, Holmevej 11, Espe
Tlf.: 62 66 15 94 - 60 49 37 92
Mail: herdisholme@yahoo.dk

Næstformand:

H. Chr. Lunderskov, Askevænget 4, Espe
Tlf.: 29 60 54 85
Mail: hclunderskov@hotmail.com

Kasserer og Kirkeværge:
(Espe + Vantinge)

Torben Nielsen, Dalsmøllevej 9, Vantinge
Tlf.: 20 46 12 51
Mail: tvsn-dals@privat.dk

Kirkeværge Hillerslev:

Inger Marie Bæk, Fuglebakken 2A,
Hillerslev
Tlf.: 52 23 80 70
Mail: i.m.baek@outlook.com

Øvrige medlemmer:
Espe: Heidi Michlenborg og Merete Brun-Nielsen (kontaktperson)
Vantinge: Benna Andersen og Hanne Christoffersen (Chris)
Hillerslev: Ellis Andresen, Anette Frømsdorf og Ejner Kløverpris
Det er altid muligt at benytte kirkebil (Alex’s Taxi, tlf. 62 66 12 02)
rundt til alle gudstjenester og kirkernes arrangementer både søndage
og hverdage.
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Nyt fra præsten
I den søde juletid, som vi netop har overstået, er der sikkert mange som
har nydt tiden med venner og familie. En glædens tid, hvor samvær,
hygge og kærlighed står for døren.
Men her vil jeg dog godt komme med en stille bøn. Det er altid dejligt
når samværet, hyggen og kærligheden huskes i julen, og det er altid

godt at man også husker tante Oda eller kusine Birthe, som måske sidder alene normalt, men at vi kun husker på alt dette i julen er også ærgerligt. Jeg kan kun bede til at juleglæden sætter sig lidt mere permanent i os. Ikke fordi vi skal gå og høre julemusik og spise pebernødder
hele året rundt (men jeg dømmer ingen, hvis de gør), dog kunne vi bare
have in mente, at man ikke kun behøver være god ved juletid, men gerne hele året rundt.
Det er blot en bøn, for jeg ved også at det for mange er særligt hårdt i
julen med alle de forventninger man pludselig skal leve op til. Det er
rigtig meget man skal nå, og der er meget man skal huske, og dette kan
nemt føre til stres og jag fremfor glæde og velsignelse.
I år blev juleferien længere for en del unge mennesker, da skolerne

måtte sende eleverne på tidlig juleferie. Det betød også at vi med skolerne måtte lægge vores juleafslutningen lidt om, men sådan er det.
Det har gennemgående været et aktivt efterår, og vi har haft mange aktiviteter i kirkerne, samt mange kirkegængere. Det er dejligt, når vi på
den måde kan fylde kirkerne med mennesker og sang, for det er noget
særligt, når vi er mange sammen der synger.
Fortsættes næste side
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Vi har også haft nye projektor i gang såsom minikonfirmander, og
det har været givende og lærerigt at være sammen med børn i den
alder og høre deres perspektiver på livet og troen. Som evangelisten
Markus skriver ”Der som man ikke er som et lille barn, kommer man
slet ikke i himmeriget”. Apropos børn har vi haft et væld af barnedåb. Jeg læste engang om en engelsk præst, der var rejst til Indien for
at udbrede budskabet om kristendommen. Inderne flokkedes til ham,

og han døbte nogle gange flere 1000 om dage, indtil han til sidst sled
sit håndled af alle de handlinger. Så voldsomt har det ikke været,
men dog har der været mange, og det er en lige stor glæde hver gang!
Må der komme mange barnedåb i 2022.
Nu ser vi frem mod et helt nyt år, som har en masse nye muligheder,
og jeg glæder mig til noget af alt det, vi i menighedsrådet har plan-

lagt.
Jeg håber at se mange i det nye år. Gud velsigne jer alle.
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Kommende arrangementer i Espe,
Vantinge og Hillerslev kirker
Igen i år kan vi se frem mod mange spændende arrangementer, hvor der
både er gentagelser af gamle succeser og nye tiltag.
Gratulationsgudstjeneste: Søndag d. 9/1 kl. 10.30 er der gratulationsgudstjeneste i Espe kirke i anledning af Dronningens 50års jubilæum som
regent. I den forbindelse vil der i hele ugen optil være lagt en gratulationsbog frem i Espe kirke, hvor alle kan skrive en hilsen til Dronningen. Søndag d. 9/1 kl. 10.30 holder vi en festgudstjeneste og fejrer Dronningen, og
her kan børn medbringe tegninger, og man kan skrive hilsner. Menighedsrådet sørger så for, at bogen bliver sendt til Dronningen. Alle er velkomne.
Gin & tonic torsdag: Torsdag d. 27/2 kl. 19.00 er der gin & tonic Espe

kirke og det hele bliver omdannet til en hyggelig salon, hvor baren er
åben. Der bydes en gin & tonic (eller en øl/vand), hvorefter aftenens samtale går i gang. Vi inviterer en ude fra, som kommer og deltager i en dialog mellem vedkommende og præsten om et aktuelt emne. I pausen er
baren åben, og efter pausen er der plads til spørgsmål fra salen. Arrangementet er tænkt som et nyt og anderledes tiltag, hvor alle er velkomne.
Arrangementet gentages d. 24/3 i Vantinge kirke.
Kyndelmisse: Søndag d. 6/2 kl. 14 afholdes der kyndelmisse i Vantinge
kirke. Traditionen tro deltager Ringe kirkes pigekor, som vil bære det meste af gudstjenesten, som den søndag bliver lidt anderledes. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe og kage i forsamlingshuset, hvor
pigekoret også vi give et par numre, og hvor der vil være plads til fællessang. Arrangementet er gratis og alle er velkomne!
Fortsættes næste side
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Valentinsgudstjeneste: Søndag d. 13/2 kl.10.30 afholder vi i Espe kirke igen en særlig valentinsgudstjeneste. Vi fejrer kærligheden og alle –
både par og singler – er velkomne til at deltage. Efter gudstjenesten er
der kaffe i våbenhuset.
Hvis man som par ønsker at blive viet, men ikke ønsker noget stort,
kan vi den dag arrangere, at der efter gudstjenesten (eller under guds-

tjenesten) er vielse i kirken. Det kræver blot at man på forhånd har
skaffet en prøvelsesattest/ægteskabserklæring fra borger.dk. Man er
velkommen til selv at sørge for vidner (2. styks), og har man ikke det,
stiller vi to til rådighed. Meddelt dog gerne om der ønskes vielse den
dag til sognepræsten på 92432525/sijy@km.dk
Koncert: Espe kirke onsdag d. 23/2 kl. 19 kommer Lise Nees og underholder. Lise skriver:”Når følelserne bliver store… og det talte ord
ikke længere slår til, må sangen tage over. Det er der, mit arbejde starter. For jeg synger sangenes indhold. Det de handler om- og skaber
dermed forbindelse til vores følelser og minder”.
Alle er velkomne og det er ganske gratis!
Familiegudstjeneste: Søndag d. 27/2 kl. 14 arrangerer menighedsrådet

sammen med Espe borgerforening en særlig familiegudstjeneste. I forbindelse med fastelav inviteres alle sognenes børn til udklædningsgudstjeneste i Espe kirke. Efter en kort gudstjeneste går vi i samlet flok
til Espe skole, hvor der traditionen tro vil være tøndeslagning og kroning af kattekonge og kattedronning. Alle er velkomne og arrangementet er gratis. Dette er for alle børn i Espe, Vantinge og Hillerslev sogne.
Fortsættes næste side
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Konfirmandgudstjenester: Både søndag d. 6/3 og søndag d. 13/3 –
begge gange kl. 14.00, har konfirmanderne taget styringen over gudstjenesten, og derfor afgør de, hvad der skal ske. D. 13/3 er det holdet i
Espe, der holder gudstjeneste i Espe kirke, og d. 6/3 er det holdet i Hillerslev, der holder gudstjeneste i Hillerslev kirke. Alle – både forældre,
bedsteforældre og almindelige kirkegængere er velkomne til disse to
anderledes gudstjenester.
Hverdagsgudstjeneste: Torsdag d. 3/3 kl. 19.00 afholdes der hverdagsgudstjeneste i Vantinge kirke. Her vil vi gå lidt uden for den normale gudstjenesteordning og prøve andre former.
Vårgudstjeneste: Søndag d. 27/3 kl. 10.30 i Espe kirke prøver vi noget ”nyt” – eller det vil sige, at det ikke er helt nyt, for præsten Hans
Agerbæk, der var præst i Espe og Vantinge fra 1832 til 1841 og i Hillerslev fra 1841 til 1869, afholdt i sin tid som præst noget han kaldte
vårgudstjeneste. Vi genopliver tiltaget, og afholder vårgudstjeneste,
som er en forårspendant til høstgudstjeneste. Nærmere information
kommer på hjemmesiden – Evhsogne.dk. Alle er velkomne og arrangementet er gratis.
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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. Der er mulighed for
lørdagsdåb, men gudstjenesten lørdag lægges i den kirke, hvor til forespørgslen kommer først.
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, vores hjemmeside Evhsogne.dk og Midtfynsposten.
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 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

Fortsættes næste side
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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, Vantinge og Hillerslev kan kontaktes på: 61627753/
Evhgraver@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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Gudstjenesteplanen for
Espe, Vantinge og Hillerslev

Dato
01.01.22
Nytårsdag
02.01.22
Helligtrekonger Søndag
09.01.22
1.s.e Helligtrekonger
16.01.22
2.s.e. Helligtrekonger
23.01.22
3.s.e.Helligtrekonger
27.01.22
Gin og tonic
30.01.22
4.s.e.Helligtrekonger
06.02.22

Espe

Vantinge

Hillerslev

Ingen

Ingen

Ingen
10.30

10.30
Fejring af regentjubilæum

9.00
10.30
9.00
ELJ

19.00
Gin & tonic

10.30

Sidste s.e. Helligtrekonger
Kyndelmissegudstjeneste
13.02.22
Søndag septuagesima
20.02.22
Søndag seksagesima
23.02.22
Koncert
27.02.22
Fastelavnssøndag

14.00
10.30
Valentinsgudstjeneste
10.30
Kl. 19.00
Lise Nees underholder
14.00
Familiegudstjeneste
10.30
med fastelavnsfejring
19.00 Hverdagsgudstjeneste/
sangaften

03.03.22

Fortsættes næste side
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Gudstjenesteplanen for
Espe, Vantinge og Hillerslev

06.03.22
10.30

1.s.i fasten

13.03.22
2.s.i fasten
20.03.22
3.s.i fasten
24.03.22
Gin & tonic torsdag
27.03.22
Midfaste
03.04.22
Mariæ bebudelsesdag
10.04.22
Palmesøndag
14.04.22
Skærtorsdag
15.04.22
Langfredag
17.04.22
Påskelørdag
17.04.22
Påskedag
18.04.22
2.påskedag
24.04.22
1.s.e.påske

14.00 Konfirmandernes
gudstjeneste
(Hillerslevholdet)

14.00 Konfirmandernes
10.30
gudstjeneste
(Espeholdet)
10.30
19.00
10.30
Vårgudstjeneste
10.30
10.30

16.00
De 9 Påskelæsninger

17.00
Fællesspisning
17.00
10.30
Jesu lidelseshistorie Højmesse
22.00
Midnatsgudstjeneste
10.30

10.30 Alternativ
gudstjeneste
10.30
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ESPE

Kære Espe og Omegn
Espe Borgerforening ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
Året 2021 er gået på hæld, og vi ser tilbage på et forunderligt år i medgang og
modgang. Året har, som for så mange
andre, været præget af Covid-19. Efter
genåbningen er det lykkedes at afholde
en del af vores sociale arrangementer
med stor opbakning, hvilket vi er taknemmelige for.
Det har også været et år, som bød på forandringer i selve foreningen.
Vi har fået ny formand og næstformand, og et nyt medlem er stemt ind
– et stærkt hold, som igennem 2021 har arbejdet ihærdigt på at fastholde og nytænke foreningens arbejde og tiltag for at styrke det sociale
sammenhold i Espe og Omegn.

Herudover har vi fået lavet et logo,
designet af Schannie Vever Hemmeløff
og får T-shirts, så I bedre kan genkende
os til vores arrangementer.

Fortsættes næste side
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Vi, i foreningen, vil gerne sige tak for den store opbakning, der har
været til efterårets arrangementer:
Børnedisko d. 24.09.2021 var en bragende succes. I alt kom der omkring 160 børn for at få en festlig aften. I første hold deltog 90 børn og
i andet hold deltog 73 børn i festen. Vi håber på at kunne gentage succesen i foråret.
Spisesammen d. 01.10.2021 var en hyggelig aften med ca. 90 spisende til formandens menu.
Skattejagt lørdag d. 23.10.2021 blev afholdt sammen med Cykelsmeden, hvor der deltog ca. 50 børn. Det var et hyggeligt arrangement med
glade mennesker, gode snakke og ikke mindst skattejagt.
Juletræstænding d. 14.11.2021 var en hyggelig stund med ca. 85 deltagende børn og deres
familier. Vi fik besøg af julemanden og med
fælles hjælp blev det store juletræ tændt. Vi
takker Cykelsmeden for donation af godteposer
til alle.

Kommende arrangementer:
Vi ser med glæde frem til 2022. Covid-19 er igen
en samfund kritisk sygdom, men vi håber og tror
at med vores alles indsats, vil vi i året 2022 kunne afholde vores planlagte arrangementer – med forbehold for gældende restriktioner:
Generalforsamling afholdes d. 07.02.2022 kl. 19 på Espe skole. Per
Thyregod Rasmussen, John Bach Sørensen og Christina K. Ejlerskov
er alle på valg og alle ønsker genopstilling.
Fastelavn afholdes d. 27.02.2022 i Espe kirke og på Espe skole sammen med Espe, Hillerslev og Vantinge kirke og menighedsråd.
Fortsættes næste side
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Spissammen afholdes d. 11.03.2022 i Espe Forsamlingshus.
Børnedisko afholdes d. 08.04.2022 på Espe skole.
Vi har besluttet at afprøve ændring i aldersgruppen, således 1. hold (kl.
17:30 – 19:30) er fra 0. klasse – 4. klasse og 2. hold (kl. 20:00 – 22:30)
er fra 5. klasse – 8. klasse.
Vi vil gøre opmærksomme på, at der vil blive indført visitation af tasker ved indgangen for at sikre en alkoholfri fest.
Der vil løbende komme nærmere informationer om de enkelte arrangementer, så følg med på vores Facebookside.
Kontaktoplysninger:
Espe Borgerforening tager gerne imod spørgsmål, ris/ros, forslag eller
andre kommentarer m.m.. Skriv til Borgerforeningespe@gmail.com
eller via beskeder på vores facebookside.
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Nyt fra Espe hallen
Efterårssæsonen kom i gang, helt som vi
håbede og helt som i gamle dage, hvor
ingen havde hørt om corona.

Der har været en fin belægning af hallen,
hvor alle ugens dage har været i brug, og
Fodbold har i høj grad sørget for liv på
banerne omkring hallen. Rundt om hallen
afholdes der hele året igennem udendørs
motionstræning, der henvender sig til
voksne i alle aldre. Aktiviteten kan vel
bedst betegnes som udendørs gymnastik,
hvor man benytter sig af de naturlige redskaber, som findes derude. Vil
man være helt sikker på varme og tørvejr, kan vi også tilbyde Jumping
Fitness, der forgår i en af hallens sidelokaler. Der er rigtig god opbakning til begge aktiviteter, men der er selvfølgelig altid plads til flere.
I bestyrelsen har vi dette efterår valgt at bruge ressourcerne på nogle
store vedligeholdelsesopgaver i hallen. I alle hallens tilstødende lokaler har vi installeret LED-belysning med sensorer, så vi forhåbentlig
kan begrænse vores store el-forbrug. Vi har også skiftet vores koldtvandsrør, der efter 40 års brug var blevet så gennemtærede, at der var
reel risiko for lækager og dermed vandskader.
Til gengæld har bestyrelsen valgt ikke at bruge ressourcer på fyrværkerisalg. Opgaven er meget tidskrævende, så vi vurderede, at det er
mere relevant for bestyrelsen at varetage driften af hallen fremfor salg
af fyrværkeri.
Fortsættes side 34
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Da vi havde truffet den beslutning, kontaktede vi alle de lokale idrætsforeninger for at høre, om de var interesserede i at overtage salget. Det
var de ikke, så der bliver ikke noget fyrværkerisalg i Espe i år.
Imens disse linjer skrives, er der på ny indført corona-restriktioner i
hele samfundet. Som det ser ud lige nu, kan idrætsaktiviteterne fortsættes uden de store påvirkninger, hvilket er vigtigt for os.
Det nye forsamlingsforbud betyder til gengæld, at den planlagte fødselsdagsfest i hallen ikke kan afholdes som planlagt den 15. januar.
Festen bliver udsat til lørdag den 19. marts, hvor vi håber, der igen er
styr på smitterisikoen. Vi håber, hele nabolaget vil bakke op om den
kommende fest. Som noget nyt har en gruppe frivillige uden for bestyrelsen stået for planlægningen, så der er kommet en masse nye idéer og
initiativer frem, som gør, at der virkelig er noget at glæde sig til.
Vi håber også at se rigtigt mange af jer den 28. februar, hvor vi afholder vores årlige generalforsamling i hallens café
Bestyrelsen vil gerne takke alle de frivillige, som dagligt hjælper os
med praktiske opgaver eller som ledere og instruktører. Vi vil også
gerne sige Tak for samarbejdet til brugerne af hallen, som altid kommer med energi og godt humør.
Endelig skal der lyde en tak til Birthe og resten af personalet for en
kæmpe indsats i året, der er gået.
Med ønsket om en glædelig jul og et aktivt nytår.
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Gymnastik- og Ungdomsforeningen
af 1972
I denne sæson fylder GU72 50 år.
Dette fejres til opvisningen den 2. april.
Vi ønsker hermed alle en glædelig jul
samt et godt nytår.
Mange julehilsner fra
Bestyrelsen

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 2. april 2022, hvor vores årlige opvisning finder sted i Espehallen. Der er efterfølgende 50-års jubilæumsfest. Kom og vær med til at fejre foreningen. Mere info kan findes
på vores hjemmeside eller Facebook, når vi nærmer os.
Til sommer er der landsstævne i Svendborg, hvor man kan støtte klubben, ved at melde sig som frivillig. Flere informationer kan findes på
vores hjemmeside www.GU72.dk eller på vores Facebookside, hvor
der også kan findes vores holdprogram
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Kære Espe og omegn

Vi siger jer tak for de 10 gode år som cykelhandler i vores lille by.
I januar 2012, da vi startede Cykelsmeden i Espe, var det med nogen
usikkerhed for om det kunne bære, men selvom vi i de første 2 år, kun
havde åbent om aftenen, så har vi vækstet hvert år. Bortset fra 2021.
Vi har hvert år set hinanden i øjnene og drøftet om det stadig er det her
vi vil. Og de første 8 år, var vi ikke i tvivl. De sidste 2 år har Linda ønsket sig kollegaer og i år, har butikken været os en hæmsko, da vi har
følt os meget låst. Derfor har vi taget beslutningen om at lukke ned.
Vi lukker d. 23.12.21 og vi lukker det hele ned. Vi henviser til Lykkes
cykler og scootere i Ringe, da han har de samme cykelmærker som os,
og kan servicere cyklerne.
Linda skal finde sit drømmejob. Hun er uddannet kontorassistent og
har i alle 10 år i cykelsmeden, stået for regnskabet og alt det administrative.
Hun blev i december tilbudt et job, men der ville hun ikke få kollegaer,
så hun takkede pænt nej og leder videre, så hvis I kender nogle der
mangler lige hende, så sig endelig til.
Tak for opbakningen i alle årene.
Med venlig hilsen
Morten og Linda
Cykelsmeden i Espe
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SKORINGEN
Ringe, Faaborg og Assens
Tlf. 62 26 42 40
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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

42

43

www.espegrønt.dk
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