15. årgang nr.2 / 2022
April - Maj - Juni

Udgivet af aktive borgere i Espe

Forår
For mig er det forår, når naturen spirer, når krokus og erantis blomstrer, når jeg vågner op til lyden af det skønneste fuglekor og lyset der vælter
ind af vinduerne, når citronsommerfuglen strejfer
omkring for at søge nektar og når skolopendre,
tusindben, bænkebiddere og andre insekter vågner op fra vinterens hi.

Foråret er også en astronomisk hjørnesten. I 2022 havde vi forårsjævndøgn den 20. marts. Ved forårsjævndøgn står Solen præcis lodret over
ækvator og det er døgnet, hvor dag og nat har samme varighed overalt
på Jorden. Herfra kan vi glædes over, at dagene i gennemsnit bliver tre
minutter og 20 sekunder længere hvert døgn.
Jeg ved ikke hvordan I har det, men jeg trænger til lys, liv, latter og til
at mødes med andre mennesker på kryds og tværs. Vi glæder os til at
se og høre glade børn der spiller bold eller hopper på trampolin i haverne. Vi glæder os til at snakke med naboen over hækken, mens vi
støtter os til riven eller hakken, og skærmer for solen med hånden. Vi
glæder os til lysere tider.
Forårshilsner fra Ditte Lund

Støt vores annoncører
- de støtter os alle

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. juni 2022
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Nyheder fra Espe Skole og Børnehave

Tilbygningen i børnehaven
Så skete det endelig - arbejdet
med vores nye tilbygning er
kommet i gang, og vi følger godt
med

Da vi havde første spadestik,
hjalp alle børn til med hver sin
skovl, så byggeriet kunne komme ordentligt i gang. Vi havde
bestilt en brunsviger med en gravemaskine på til anledningen,
men som et af børnene konstaterede, så er det altså en traktor og
ikke en gravemaskine

Det blev en rigtig hyggelig dag
og vi følger dagligt med i, hvad
alle arbejdsmændene laver og
hvor fin vores nye tilbygning
bliver. Vi glæder os virkelig
meget til tilbygningen er færdig
og efter planen kan vi flytte ind
midt i august, til sommer
Fortsættes næste side
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Fastelavn

Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have!
Både i børnehaven og i skolen, blev der slået katten af tønden og hygget. Heldigvis var der ingen kat i nogen af tønderne, men i stedet lidt
godter
Der var rigtig mange fine kostumer og heldigvis stærke børn, så alle
tønderne blev slået til pindebrænde

Den sureste uge
Espe Skole og Børnehave har den absolut
sejeste skolepatrulje, og den blev fejret i
uge 5. Statistisk set er uge 5 den sureste
uge at være skolepatrulje i på grund af vejret. Det regnede da også, da formand for
Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen (V) stod klar til at følge skolepatruljen,
fra kl. 7:30, med en paraply. Vores skolepatrulje blev ufortrødent stående og hjalp
dygtigt børn og forældre trygt over vejen.
Vi er super stolte af vores skolepatrulje, der
vil stå tidligt op i al slags vejr, for at sikre
andre en tryg skolevej. Alle i skolepatruljen
fik denne dag en lille gave, og skal snart en
tur til Legoland, som tak for det gode og
vigtige arbejde
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Espe Sogns Jagtforening
Vi har i Espe Sogns Jagtforening afholdt generalforsamling 11.03.2022
Den ny bestyrelse ser sådan ud:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:

Preben Pedersen
Jan Peter Olsen
Poul Ditlevsen
Emil Greve
Jørgen Ravn

Kontaktperson i foreningen er Preben Pedersen
Tlf.: 23 31 65 78 E-mail: prebenmp@gmail.com
Aktiviteter 2022-2023
Lørdag d. 8. oktober
Søndag d. 30. oktober
Lørdag d. 12. november
Søndag d. 27. november
Lørdag d. 10. december
Lørdag d. 28. januar

Præsteskovsjagt kl. 8.00
Præsteskovsjagt kl. 8.00
Præsteskovsjagt kl. 9.00
Præsteskovsjagt kl. 9.00
Præsteskovsjagt kl. 9.00
Præsteskovsjagt kl. 9.00

Deltagelse i alle 6 Præsteskovjagter 200 kr.
Søndag d. 8. januar
Lørdag d. 21. januar

Rævejagt kl. 9.00 med madpakke
Rævejagt kl. 9.00 med madpakke

Alle jagter starter ved Espe Forsamlingshus
På foreningens vegne
Poul Ditlevsen tlf. 28 90 02 24
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Nyt fra Krarup Espe Håndbold
Foråret er kommet og det betyder sæson 2021/2022 er
ved at være slut.
I skrivende stund skal vores U9-mixhold spille Carl Nielsen Cup. Vi krydser fingre for at de får en super oplevelse. Vores U11 piger skal til FrøCup. Vi hepper for, at
pokalen kommer med retur til klubben.
Eter generalforsamlingen har vi dannet en ny bestyrelse, og vi har virkelig taget arbejdshandskerne på. Vi arbejder bl.a. for at skabe øget
tilgang til klubben, vi arbejder også på, at vores unge medlemmer skal
have nogle fantastiske håndboldoplevelser, og vi kigger på næste års
trænerteam. Skulle du eller én i dit netværk have en træner gemt i maven, så er det lige jer vi står og mangler. Henvendelse til Janne Riken
(træner) på tlf. 25 10 25 03 eller Kristian Trabjerg (bestyrelsesmedlem)
på tlf. 22 34 78 64.
Vi har også cup´en, som er rykket til 26.-28. august 2022, hvor der allerede er åbnet for tilmeldinger og vi er i fuld gang med planlægningen. Hvis du har lyst til at opleve stemningen, når vi laver Espe by om
til en håndboldlandsby, så meld dig endelig som frivillig. Der er både
små og store opgaver, og vi har brug for alle der har tid og lyst til at
hjælpe. Vi inviterer alle frivillige med til et brag af en medhjælperfest
senere på året. Husk, at det er i denne weekend, at klubben kan tjene
mange penge, som bidrager til at holde kontingentet nede.
Bestyrelsens medlemmer
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant

Bent Baraviec
Mette Jakobsen
Dianna Trabjerg
Steven Pedersen
Anders Hardinger
Maria Drejer
Kristian Trabjerg
Nicolaj Fruehave-Kristensen
Simone Warming
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Nyt fra Krarup/Espe skytteforening
Krarup Espe skytteforening starter udendørs
træning tirsdag den 5. april kl.18:30-21:00 på banen i Krarup, Søfældevej 40, 5750 Ringe.
Der trænes Tirsdag og Onsdag.

Fra mandag den 2. maj trænes der også langdistance på 200 m. banen i
Lombjerge, Træningen foregår fra kl. 18:00-21:00 på Egelundvej 1 i
Ringe, det Røde skydehus.
Her er mulighed for indskydning af jagtriffel.
Disse trænings tider er gældende frem til den 28. september 2022.
Vel mødt
Krarup/Espe skytteforening

Nyt i Espe Posten
Hold op hvor var jeg nervøs, da jeg skulle lave den forrige ”Espe Posten”, som var
mit første blad. Lige nu er jeg ved at lægge sidste hånd på dette blad, og det går allerede lidt lettere. Tak til Henning for god oplæring.
Faktisk går det så fint, så jeg gerne vil bede Jer om at tænke over, om I savner noget i
Espe Posten. Jeg tager gerne imod enhver tilbagemelding og hvis I går og tænker på
noget som kunne være spændende at have med, men ikke rigtig synes I har lyst til at
skrive noget, så kan jeg måske hjælpe.
I er også velkomne til at sende et lille skriv. Det kunne være en rejseberetning, en
fortælling fra gamle dage eller måske lidt tekst om det der interesserer dig, dit eget
digt eller noget helt andet, det er kun fantasien som sætter grænser.
Meld endelig tilbage med:
Ris og ros
Forslag til nye tiltag
Gode idéer til noget vi kan skrive om
Sjove, spændende eller endda uhyggelige historier
Lokale nyheder
Beretninger fra foreningslivet
Andet du selv finder på
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Book online på
www.hairbyvedel.dk
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Nyt fra Krarup Espe Fodbold

Sæson 2022 er kommet godt igang, og en del hold er allerede startet
vintertræning og træningskampe på kunststofbanen på Bernstorffsminde.
De yngste spillere vil starte op på banerne ved Espe til april.
Generalforsamling
Der blev afholdt generalforsamling den 26. februar og bestyrelsen består af:

Ulrik Enghuus Hansen
Lasse Pedersen
Hanne Ågren
Jan Pedersen
Henrik Vegeberg
Børge Larsen
Rasmus Thomsen
Thomas Danielsen
Tobias Hansen
Lars Heidelbach Hølmkjær
Anders Lübbert

Formand
Næstformand
Kasserer
Ungdoms formand

Suppleant
Suppleant

Mvh Bestyrelsen KE-fodbold
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Et af vores medlemmer, Jan Bruun-Rasmussen,

har designet 2 ukrainske ”freds-duer”.
Espe husflidsforening har et stort ønske:

Stop krigen i Ukraine!
Hvis du har lyst til at arbejde med træ
og være en del af et gemytligt fællesskab
er du meget velkommen.

Vi hjælper hinanden og sikrer at brugen af maskiner foregår sikkert og
forsvarligt.
Der bliver drejet i træ, bygget fuglekasser, restaureret gamle møbler og
nye produkter bliver designet og udført.
Se foreningens aktiviteter på vores
hjemmeside: www.espe.husflid.dk
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Brdr. Hansen Sallingelunde ApS
Vognmands - og Brolæggerfirma
TLF. 62 66 12 79
Container og kranbiler.
Grus, sten og skærver.
Alt indenfor belægning.
Vognmand: Ulrik E. Hansen 23 64 13 49 www.sallingelunde.dk
Brolæggermester: Michael Haugaard 51 51 22 45 www.brolaeg.dk
Møllergyden 6, 5750 Ringe
Mail: brdr.hansen@firma.tele.dk
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Sogneudflugt 2022 – d.19. maj
Vi skal til Koldinghus og se udstillingen “Mary &
Kronprinsesserne”. En guidet tur og mulighed for at se
sig lidt omkring i Koldinghus´ andre udstillinger. Der er gode adgangsforhold til udstillingen “ Mary & Kronprinsesserne”
Dernæst kører vi til Restaurant Oven Vande ved Volden, hvor vi nyder
kamsteg med alt tilbehør og kaffe med kage til dessert.
På vej hjem kører vi ind til Den Reformerte Kirke i Fredericia, hvor
sognepræst Simon Jylov vil fortælle om kirken og dens historie. Der er
tid til at kigge sig lidt omkring og få en gang at drikke.
Herefter går turen hjem og vi forventer at være hjemme ca. kl. 17.
Program:
Kl. 8.30 Afgang fra Vantinge i bus 1
Kl. 8.30 Afgang fra Hillerslev i bus 2
Kl. 8.45 Afgang fra Espe
Der er en egenbetaling på 250 kr. pr deltager, som afregnes under frokosten. Drikkevarer på restauranten er for egen regning.
Tilmelding senest 1. maj til: Sognepræst Simon Jylov. Man kan ringe
på 92 43 25 25 (dog ikke mandage) eller sende en mail til sijy@km.dk.
Sendes der en mail oplyses navn(e),mobilnummer, bopælssogn og opsamlingssted.
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Konfirmandindskrivning 2022

I år samles vi i Espe kirke d.9/10 kl.10.30 for at indskrive de nye konfirmander. Jeg vil derfor gerne inviterer de der skal konfirmeres i 2023 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 påsken
2023.
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 undervisningen
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 ogved 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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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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Nyt fra præsten
Jeg tror mange var spændte på, hvad 2020 ville
bringe – mon verdenen blev grønnere, mon vi blev rigere, mon alt blev
bedre? I stedet endte vi med en global pandemi med enorme konsekvenser til følge…

Nåh, men så kom vi så til foråret 2022 og alt tegnede noget lysere og
pandemien var på tilbagetog, og frygten begyndte efterhånden at forsvinde – og bang, så angreb Putin Ukraine og der udbrød pludselig krig
på europæisk jord, og samtidig så vi enorme prisstigninger på alt (husk
at dette er skrevet i begyndelsen af marts – hvem ved, hvordan verden
ser ud, når dette bliver læst).
Så hvad skuer vi frem mod? Det hele kan næsten føles som uoverkommeligt – der synes ikke bedring i den nærmeste fremtid.

Og dette er hårdt! Det er hårdt ved os alle sammen. Først krævede pandemien store menneskelige ressourcer og nu står vi med en krig, der
synes at kunne kræve store økonomiske ressourcer og enden synes
langt væk.
Så er det at vi må tilbage til Monty Python og deres fantastiske sang –
always look on the bright side of life – Se altid på livets lyse side.
Jeg ved godt det kan lyde lettere lalleglad bare at se på livets lyse sider,
når der nu er så meget andet, der fylder i livet, men der er gudskelov
også mange gode sider, og vi skal virkelig huske de gode sider, for ellers bliver livet alt for hårdt.
Nok skal vi huske de alvorlige sider i livet, men bekymringerne kan vi
ikke tage på forskud.

Fortsættes næste side
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Jesus talte også om bekymringer, og her er hvad han sagde:
Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget
at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? … Men søg først Guds
rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da
ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for
det, der hører den til. Hver dag har nok i sin
plage. (Matthæusevangeliet kap 25, vers 25 og 33-34).
Nyt om kirkelivet
På kirkefronten har vi haft travlt i foråret 22. Vi oplever en stigende kirkegang og en generel stor interesse for vores arrangementer. Vi glæder os
derfor til de kommende måneder og ikke mindst til sommerkirken, som
også har været rigtig godt besøgt.
Vi kan glæde os over, at der har været rigtig mange barnedåb og det gør
ikke noget hvis det fortsætter. Det er altid dejligt at møde de mange glade
dåbsforældre og ikke mindst de små børn.
På konfirmandfronten glæder vi os over at 18 konfirmander skal konfirmeres i år i vores kirker. Det har været 2 rigtig gode hold, som har deltaget aktivt i både undervisning og gudstjenester.
Nyt fra menighedsrådet
Alle menighedsrådsmøder er offentlige og der holdes møder følgende dage:
Onsdag d. 30. marts 17.00 i Hillerslev, Assensvej 185 med offentligt
regnskabsmøde
Torsdag d. 28. april 19.00 i Espe, Snarupvejen 6 med syn af kirke 16.00
Tirsdag 24. maj 19.00 i Vantinge, Ruevejen 15 med syn af kirke 16.00

Onsdag 15. juni 19.00 i Hillerslev med syn af kirke 16.00
Vi har udarbejdet en række visionsmål, som vi håber, kan aflæses i vores
arbejde for kirkerne og for sognene med initiativer til fællesskab og sammenhold. Visionerne for vores kirke- og menighedsliv kan læses på hjemmesiden evhsogne.dk
Således på vej mod sommer og forhåbentlig lysere tider ønskes I alle
Guds velsignelse.
Sognepræst Simon Jylov
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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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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
24/4
1.s.e påske
1/5
2.s.e påske
4/5
8/5
3.s.e. påske
13/5
Bededag
15/5
4.s.e påske
22/5
5.s.e. påske
26/5
29/5
6.s.e. påske
5/6
Pinsedag
6/6
2.pinsedag
12/6
Trinitatis søndag
19/6
1.s.e. trinitatis
26/6
2.s.e. trinitatis

Espe

Vantinge

Hillerslev

9.00

10.30
10.30
Konfirmation

19.00
Befrielsesgudstjeneste
10.30
Konfirmation
10.30
Konfirmation
9.00
ELJ
10.30
15.00 Koncert
Kristi himmelfart

10.30
10.30

9.00

10.30
14.00
Udendørs

10.30

9.00

10.30
9.00

10.30

Fortsættes næste side
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Gudstjenesteplanen for
Espe, Vantinge og Hillerslev

Dato

Espe

Vantinge

3/7
3.s.e trinitatis
7/7
10/7
4.s.e. trinitatis
17/7
5.s.e. trinitatis
24/7
6.s.e trinitatis
31/7
7.s.e. trinitatis
7/8
8.s.e trinitatis
14/8
9.s.e trinitatis
21/8
10.s.e trinitatis
28/8
11.s.e trinitatis

Hillerslev
10.30
Sommerkirke
19.00
Sangaften

10.30 Sommerkirke
Frokost i kirkelunden
10.30
Sommerkirke
10.30
Sommerkirke
10.30 - Sommerkirke
Kaffe i præstegården
9.00

10.30
9.00
LKA

9.00
KB
9.00
LKA

ELJ: Eva Lykke Jensen (Herringe-Gestelev) LKA: Lene Kjær Andersen (Ringe) KB:
Karen Blauenfeldt (Ringe). Hvor intet andet er anvist er det den stedlige præst.
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Kommende kirkelige aktiviteter
I det sene forår og i sommerperioden har vi planlagt en række forskellige arrangementer og gudstjenester, som vi gerne vil invitere alle med
til. De er som følgende:

Påsken 2022
Påsken bliver i år et større arrangement, hvor vi laver en række forskellige gudstjenester, som alle på hver deres måde siger noget om Påsken. Vi har slået Påsken stort op, og håber at mange har lyst til at være med til at fejre den største kristne højtid – vi gør i hvert fald vores
for, at det både er festligt, højtideligt og tilgængeligt for alle. Man kan
se mere om Påskens arrangementer i det særlige afsnit om påsken.
Befrielsesgudstjeneste

D. 4/5 kl. 19.00 afholder vi i Espe kirke en markering af befrielsen.
Ved en kort og stemningsfuld gudstjeneste markerer vi at Danmark
atter blev frit, og vi vil også sætte lys i vinduerne, og synge nogle af
befrielsens sange og salmer.
Konfirmationer
Traditionen tro holdes der konfirmation på de tre første søn- og helligdage i maj. I Hillerslev d. 1/5, i Vantinge d. 8/5 og i Espe d. 13/5 – alle
dage kl. 10.30. Vi glæder os til at fejre konfirmanderne. Gudstjenesterne er åbne for alle, men jeg vil dog henstille til, at man lader familierne
til konfirmanderne fylde kirken først, og ved deltagelse sætter sig bagerst – på forhånd tak. Gratulationskort kan afleveres i våbenhuset før
og under gudstjenesten.
Kristi himmelfarts koncert - ”Huskoncert”
D. 26/5 er der arrangeret en kirkekoncert/musikgudstjeneste i Espe kirke. Da vi ikke har navnet helt på plads endnu, mens dette blad blev lavet, kan man orientere sig på vores hjemmeside evhsogne.dk eller på
facebook.
Fortsættes næste side
25

Pinsen 2022
D. 5/6 afholdes der Pinse. Vi begynder kl. 9 i Espe, og derefter er der
gudstjeneste kl. 10.30 i Vantinge, hvor det hele rundes af med en festgudstjeneste. Efter gudstjenesten i Vantinge byder vi på et stykke lagkage i anledning af, at Pinsen er kirkens fødselsdag.
Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag kl. 11 i Hillerslev.
I år danner kirkegården ved Hillerslev kirke en smuk ramme for den
traditionsrige friluftsgudstjeneste 2.pinsedag for hele Midtfyn. Til
gudstjenesten deltager både et folkekor og forskellige musikere. Efter
gudstjenesten indbydes der til samvær i det grønne – stole, tæpper og
kaffe- og/eller frokostkurv medbringes selv.
Gudstjenesten afholdes på kirkegården på kirkegyden 3a, 5750 Ringe,
Hillerslev. Enhver der kunne være interesseret i at være med i folkekoret er velkommen. Tilmelding er senest d. 23/5 til korets dirigent Ulla
Poulsen på 20320152/Up1955@gmail.com. Folkekoret øver torsdag d.
2/6 kl. 19-21 i konfirmandstuen i Hillerslev, Assensvej 185.
Sangaften i Hillerslev
D. 7/7 er der sangaften i Hillerslev kl. 19.00. Vejret afgør om vi sidder
inde eller ude, men uanset hvad der sker, så vil der blive sunget fra vores store danske sangskat.
Sommerkirke
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.

D. 3/7 er der gudstjeneste kl. 10.30 i Hillerslev
D. 10/7 er der gudstjeneste kl. 10.30 Espe med efterfølgende frokost i
kirkelunden
D. 17/7 er der gudstjeneste kl. 10.30 i Vantinge
D. 24/7 er der gudstjeneste kl. 10.30 i Hillerslev
D. 31/7 er der gudstjeneste kl. 10.30 i Espe kirke med efterfølgende
kaffe i præstegården
Fortsættes næste side
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Kirkekaffe i præstegården
Søndag d. 31/7 inviterer sognepræsten alle søndagens kirkegængere
med ned i præstegården, hvor der bydes på en kop kaffe. Hvis vejret
tillader det, er haven åben, og ellers vil vi drikke en kop kaffe sammen
i præstegårdens stuer.
Sensommerkoncert
Søndag d. 2/10 inviteres der til sensommerkoncert i Espe kirke kl. 19
med bandet ’Fruens øje’.

Fruens Øje er tre mennesker, der fortæller historier. Det er gamle ballader i nye klæder med tidløse fortællinger om mennesker, der tackler
livets op- og nedture. Trioens lyd er en blød blanding af sang og strygere. Et impulsivt samspil, der afspejler dynamikken i historiernes forløb. Fruens Øje ser ind i menneskers liv, og fortæller deres historier.
Ane Drewsen: Sang, Jonas Clausen: Violin/mandolin, Frederik
Mensink: Kontrabass.
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Årets konfirmander 2022

Konfirmander i Hillerslev kirke d. 1/5
Otto Gade Johnsen
Sander Schwitzer Juhl
Nicoline Jørgensen
Markus Mylord Ipsen
Lucas Langkjær Møllebjerg

Konfirmander i Vantinge kirke d. 8/5
Julie Elisabeth Kristensen
Asta Friis Engholm Gjesing
Emil Virkelyst Madsen
Simone Elisabeth Snedker

Konfirmander i Espe kirke d. 13/5
Clara Ilum
Celine Ilum
Ea Hemmeløff Vever
Anna Burglin Stage Rasmussen
Kanja Nordkrone Jeppesen
Johanne Lydersen Aagaard Rasmussen
Josefine Hindborg Greve
Christian Barrett Krogh Christensen
Alberte Kjærsgaard Bred
Daniel Lübbert
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Henriks Vinduespolering
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Kære Espe og omegn
Nu er foråret i gang, Covid-19 er aftaget og
vi i borgerforeningen ser frem til alle forårets
arrangementer.
Generalforsamling

Borgerforeningen afholdte generalforsamling den 7. februar på Espe
Skole. Jakob Pedersen blev valgt som dirigent. Mange tak for det.
Formanden gav beretning om året 2021, som delvist bød på aflysninger
grundet Covid-19 og afholdte arrangementer. Regnskabet blev fremlagt og godkendt, hvor et overskud på kr. 8000,- i forhold til 2020 kunne fremvises.
Dette er positivt, da borgerforeningen er afhængig af byens og medlemmernes opbakning.

Desværre er der færre medlemsindtægter fra medlemskortene. Dette
håber vi ændrer sig og der arbejdes på en folder om selve foreningens
arbejde og arrangementer, så alle har mulighed for lære os at kende.
Dertil kommer vi på ny rundt i løbet af foråret med folder og sedler om
køb af medlemskort, som lægges i postkasserne. Vi håber på stor opbakning, så vi kan fortsætte vores arrangementer med mulighed for
udvikling.
Derudover var 3 medlemmer på valg: Claus Hemmeløff, Anita Yndal
Brandt og Martin Barrett Christensen, som alle ønskede at genopstille
til foreningens bestyrelse. De blev alle tre genvalgt uden valgkamp.
Ligeledes blev Charlotte Stage Rasmussen genvalgt til suppleant.
Vores revisor, Kirsten Larsen, ønskede desværre ikke at genopstille.
Mange tak for din indsats. Derved skulle der vælges ny revisor, hvilket
Charlotte Virkelyst Madsen stillede op til og blev valgt som.

Fortsættes næste side
30

Således kunne Borgerforeningens bestyrelse konstituere sig påny:
Konstituering
Formand: Claus Hemmeløff
Næstformand: Anita Yndal Brandt
Kasser: John Bach Johansen
PR: Martin Barret Christensen
Sekretær: Christina Ejlerskov
Grafiker: Henrik Rosenlund
Menig: Per Thyregod Rasmussen.
Suppleant: Charlotte Stage Rasmussen
Revisor: Charlotte Virkelyst Madsen
Fastelavn
Espe Borgerforening og Espe, Hillerslev og Vantinge Kirke og Menighedsråd vil gerne sige tak for opbakningen til fastelavnsfesten den
27.02.2022. Det var en hyggelig eftermiddag med mange flotte udklædninger.
Forårets arrangementer
01.04.2022: Spissammen & påskejagt i Espe Forsamlingshus
Vi vil gerne prøve noget nyt og vi starter derfor med
påskejagt for børnene kl 16:30, hvor I kan hente jeres
skattekort ved forsamlingshuset. Turen slutter ved forsamlingshuset igen, hvor vi glæder os til en hyggelig
aften. Formanden med Morten, Jakob og Kristian står
for menuen, som til dagens anledning er Flæskesteg
m. hvide/brune kartofler, sovs, rødkål og franske kartofler. Til børnene er der pasta, nuggets og grønt.

Fortsættes næste side
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08.04.2022: Børne-disko på Espe Skole
Så er en der Børnedisko igen og vi håber på et brag af en børnefest!
Som noget nyt har vi lavet nogle ændringer:
Kl. 17:30-19:30 fra Førskole til og med 3. Klasse.
Kl. 20:00 - 22:30 fra 4. Klasse til 8. Klasse.
Der vil være voksne tilstede hele aftenen med mulighed for at forældre
kan opholde sig i tilstødende lokaler.

Foreningen vil gerne gøre opmærksom på, at alkohol til festen ikke er
tilladt, og for at sikre en hyggelig og sikker fest for alle, vil medbragte
tasker mm blive tjekket.
23.06.2022: Sankt Hans
Som traditionen byder, vil der blive fejret sankthansaften i Tumleparken. Vi ser frem til at vores præst Simon Jylov er årets båltaler.
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Nyt fra Espe hallen

Den 28. februar blev der afholdt generalforsamling i Espe Hallen. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig, så den ser således ud:
Formand: Jakob Kristensen, valgt på generalforsamlingen
Næstformand: Palle Nielsen, repræsenterer K/E Badminton
Kasserer: Dorte Østergaard Jørgensen, repræsenterer K/E Fodbold
Referent; Heidi Aabrandt, repræsenterer K/E Håndbold
Morten Jeppesen, repræsenterer Hillerslev IF
Martin Jeppesen, repræsenterer HeVa
Niels Erik Hansen, repræsenterer K/E Skytteforening
Flemming Nielsen, valgt på generalforsamlingen
Suppleant Schannie Hemmeløff, valgt på generalforsamlingen
For første gang i efterhånden mange år viste regnskabet et overskud
efter renter og afskrivninger. Dette er på trods af, at hallen og motionscentret har været lukket en del af 2021, og at fødselsdagsfesten og
Midtfyns Cuppen blev aflyst. Undervejs i 2021 har vi også fået foretaget forskellige vedligeholdelser for kr. 200.000. Vi har altså fået styr
på omkostningerne og budgetterer med et overskud igen i 2022.
De nødvendige besparelser, som vi foretog forrige år på personalesiden, har altså givet den økonomiske luft, som vi forventede, og som
der var så hårdt brug for. Men medaljen har også en bagside, for man
kan ikke bare fjerne en fuldtidsansat medarbejder og tro, at alt herefter
går af sig selv. Den belastning, som vi har lagt på Birthe, er blevet for
stor, og vi er kommet dertil, hvor det ikke går længere. Vi skal igen
gentænke måden, vi driver hallen på.
Fortsættes næste side
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For at få inspiration til disse overvejelser har vi haft inviteret formændene fra hallerne i Korinth og Ryslinge for at høre, hvordan de hver
især har grebet det an, for de står med nøjagtig de samme økonomiske
udfordringer som os.
Fælles for begge disse haller er, at de også har måttet nedlægge halinspektør-funktionen, for der har ikke været råd til andet, hvis man samtidig skal betale for at få gjort rent. Til gengæld er de lykkedes rigtigt
fint med at få trukket frivillige og halbrugere ind i det daglige arbejde,
så det ikke udelukkende hænger på bestyrelsen.
For at få cafeteriedriften til at fungere tilfredsstillende, kræver det
mange ressourcer, og åbningstiderne ligger typisk, hvor de fleste andre
mennesker holder fri. I Ryslinge har man fået foreningerne til at drive
cafeteriet på skift i løbet af ugen, mens man i Korinth nærmest har lavet en slags selvbetjening, hvor foreningerne har hver deres nøgle.
Det kan godt være, at vi her i hallen skal prøve at finde en 3. model.
Det har vi faktisk ikke et svar på i bestyrelsen. Derfor vil vi meget hurtigt indkalde til et møde, hvor vi håber, at de lokale foreninger og alle
andre interesserede vil komme og diskutere mulighederne med os.
Vi skal også have diskuteret, hvorvidt vi skal opgive planerne om at
bygge en ny skydebane og i stedet bruge pengene på at gennemrenovere de eksisterende skyde- lokaler. Dette blev diskuteret livligt på generalforsamlingen. Referatet, regnskaberne og formandsberetningen kan
du finde på Espe Hallens hjemmeside.
På bestyrelsens vegne
Jakob Kristensen

35

SYNG MED i KRARUPKORET
hver torsdag kl. 19 – 21 på Krarup Friskole.
Først varmer vi op, så øver vi os - og så bliver der sunget igennem!
Vi er allerede godt i gang med friske, smukke, nye og gamle sange.
Du behøver ikke at kunne alt. Bare mød op og syng med.
Det er GRATIS.
KONTAKT
Korleder Inge Horsgaard, tlf. 29 68 36 69
Kormedlem Marianne Keinicke, tlf. 29 89 17 64

Hvad hedder Draculas fætter, som i øvrigt er vegetar?
– Rucola
Hvad laver tømreren når han langt om længe får fri
fra arbejde?
– Lige vatterpass’er ham
Hvordan får man en fisk til at grine?
– Man putter den i kildevand
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Espe forsamlingshus

har afholdt generalforsamling
fredag den 25.02.2022 kl. 19:00

Dagsorden Referat
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
Bodil Larsen
Poul Ditlevsen
Erik Hansen
7.Valg af suppleant
1. suppleant Preben Meiniche
2. suppleant Palle Pedersen
8. Valg af revisor
Ole Nielsen
Bodil Madsen valgt som revisor

Hans Chr. Lunderskov
Godkendt
Godkendt
Ingen
100 kr. pr. husstand, 50 kr. for enlig
Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt

9. Eventuelt
Konstituerende møde
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Udlejer:
Indkøb:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Benny Nielsen
Anne Marie Lunderskov
Poul Ditlevsen
Hans Jørgen Bertelsen
Bodil Larsen
Erik Hansen
Maria Hansen

Med venlig hilsen
Espe Forsamlingshus
Benny Nielsen.
Banevænget 17
5750 Ringe
tlf.: 61 73 14 17
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SKORINGEN
Ringe, Faaborg og Assens
Tlf. 62 26 42 40
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Vejformænd
Langgade
Stadionvej
Elmevænget
Holmslundsvej

Askevænget
Hegnsvænget
Egevænget
Findingevej
Assensvej

Toftevænget
Skovvej
Lydinge Møllevej
Tingskovvej
Espe Højlod
Kirkegade
Holmevej
Granlyvej
Rudmevej
Hasselvænget
Birkevænget
Skolevej
Snarupvejen
Fjellebrovej
Kastanievej
Østløkke

May-Britt Ploug Jantzen
Langgade 65
mopj@smilepost.dk
Gurli Sørensen
Elmevænget 8
gurlimo@hotmail.com
Jørgen Bahl
Holmslundsvej 8
5750bahl@gmail.com
Anna Jørgensen
Askevænget 6
annajorgensen123@gmail.com
Ulla Bertelsen
Egevænget 4

27 20 25 43

Otto Mortensen
Findingevej 5
otto@hetner-elkjer.dk
Thormod Schou
Assensvej 84
thschou@city.dk
Palle Nielsen
Skovvej 29
pn.skovsgaard@gmail.com
Janne S. Jensen
Tingskovvej 8
doukanj@hotmail.com
Mette Holme
Holmevej 2
mettelholme@gmail.com
Annette Stadil Pedersen
Granlyvej 18

27 43 27 56

Chalotte Stage Rasmussen
Hasselvænget 10
chalotte12@gmail.com
Hans Brinch
Snarupvejen 25
brinchagerupgaard@hotmail.com
Poul Ditlevsen
Østløkke 6
ditlevsen@mail123.dk

42 73 37 88

39

22 88 96 86
45 81 31 98

62 66 16 83
62 66 14 81

61 74 84 74

40 53 63 75
62 62 39 30
61 77 39 30
25 85 12 32
24 84 11 65

62 66 16 18
62 66 14 33

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 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

K/E Fodbold:
K/E Håndbold: Bent Baraviec

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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