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Læs om sæsonens sidste kamp for KE’s U14 piger på side 3

Udgivet af aktive borgere i Espe

Sommer, sommer og sol
Havet og blæsten og duft af kaprifol…..
Fyn har meget at byde på – og især denne sommer. Markeder, festivaler,
Landsstævne, Tour de France, koncerter, museer og meget andet. Du kan besøge visitfyn.dk for at læse mere om alle de gode oplevelser du kan få i det
fynske sommerland.
Også her i Espe er der mange forskellige arrangementer på programmet, det
kan du læse mere om her i bladet.
Sommer, sol og ferie bringer liv og glade dage til det danske sommerland.
Tag ud i naturen, få en dukkert i havet, spis en is, inviter naboen på et lille
glas og nyd de lyse sommeraftener med familie og venner.
Jeg ønsker alle læsere af Espe Posten en dejlig sommer
Ditte Lund

Støt vores annoncører
- de støtter os alle!

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

Redaktør
E-mail
Hjemmeside

Ditte Lund
redaktion.espeposten@gmail.com
www.espeposten.dk
DEADLINE
for materiale til næste nummer
den 19. september 2022
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Gysertimen
Der var spænding og kriller i maven på både spillere og forældre. U14
pigerne skulle have point på hjemmebane og
F16 skulle tabe, så ville pigerne vinde rækken.
F16 spillede kl. 11 og KE kl. 12. Allerede 11:04 var Middelfart foran 1-0.
Alle fulgte med fra sidelinjen på live opdateringen, kampen endte 1-1....
Det betyder dog ikke, at vores piger skulle hvile på laurbærrene! Nej de skulle ud på banen og gøre sæsonen færdig. De spillede lidt nervøst i starten, bløde afleveringer,
de ramte ikke rigtigt hinanden. Stille og roligt fik de styr
på spillet og kampen. Vi var gæster til en forrygende
kamp, hvor man til sidst kunne se vilje og vildskab....de
kunne smage blod og fik alle på sidelinjen med. Der blev
piftet og klappet, saglig tilråb i form af...... Uiiihhhh, super, eeeeiiiiijjj, jaaaaa skyyyd.....fantastisk!
Kampen endte 6-1 til pigerne og de fik en fortjent "delt" 1.
plads TILLYKKE PIGER.
Disse gode piger mangler nu en dygtig træner, med kompetencerne i orden. Så hvis du kan hjælpe dem videre på vej, så hiv fat i formanden, Ulrik Hansen på mobil 23641349.

Kim P.
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Espe Sogns Jagtforening
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

Efterlysning
Har du set forsamlingshusets barnestole?
Efter en fest i Espe forsamlingshus er der nogen som har "lånt"to høje barnestole. Den ene er rødmalet den anden er naturtræ og lakeret. Det ville være
dejligt, om de kom tilbage, da vi skal bruge dem jævnligt.
Mvh
Espe Forsamlingshus
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Espe Husflidsforening!
Fra ”Potteskjuler” til Træskulptur!

En af vores medlemmer, Ib Hansen, Ringe, anbragte en sammenlimet trækonstruktion på drejebænken. Målet var at skabe en potteskjuler af træ. Efter
få sekunder løsrev trækonstruktionen sig fra drejbænken og endte på gulvet.
Her blev den transformeret til en smuk træskulptur.
Sådan kan det gå, når man er en del af Espe Husflidsforening!
Aktiviteter i efteråret 2022
10 onsdage 09.00-12.00
10 onsdage 13.00-16.00
10 torsdage 09.00-14.00

Start: Onsdag, 28. september. Kr 240.Start: Onsdag, 28. september. Kr 240.Start: Torsdag, 29. september. Kr 400.-

(30lektioner)
(30 lektioner)
(50 lektioner)

Weekendkursus
Lørdag den 24. september 2022. Kl. 09.00-16.00
Søndag den 25. september 2022. Kl. 09.00-15.00
Kreativ trædrejning
for begyndere og øvede.

Med instruktør:
Rasmus Petersen – Woodturning.dk
13 lektioner/ialt kun kr 400.Tilmelding til Bent på tlf. 40373797 eller mail: bhl@mail123.dk
(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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Nyt fra Krarup Espe Fodbold
Forårssæson 2022 er ved at være slut og der blevet trænet og spillet en del
fodbold.
Herrer senior, hold 1, spillede i foråret kvalifikationsspil i serie 1 og fik en
flot anden plads, så der bliver også spillet serie 1 efter sommerferien .
På ungdomssiden er der kommet mange nye spillere til, især på de små årgange, det er super at se den opbakning der er til klubben
.
Vil man støtte klubben økonomisk er det igen blevet muligt at blive personlig
sponsor i klubben og komme på den personlige sponsortavle, der er 3 kategorier der løber i 1 år (sommer til sommer).
100 kr. Bronze
250 kr. Sølv
500 kr. Guld
Vil man støtte et af ungdomsholdene går halvdelen af beløbet til holdet.
Husk navn og evt. ungdomshold, se sponsorseddel på næste side.
MobilePay 41679
Mvh Bestyrelsen KE Fodbold
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Personlig Sponsor
KE Fodbold
KE Fodbold tilbyder nu at blive personlig sponsor!
Som personlig sponsor har man muligheden for at støtte KE Fodbold i kategorierne
Bronze, Sølv og Guld.
Ethvert personligt sponsorat vil blive hædret med en fornem plads på KE’s
Sponsortavle.
Husk at skrive navn i MobilePay-overførslen eller på papirlappen!
Derudover har man muligheden for at give sin støtte direkte til ungdomsafdelingen, hvoraf halvdelen af det sponsorerede beløb vil gå direkte i
holdkassen til en enkelt årgang.
Alle sponsorater går til det gode arbejde i KE Fodbold!

#VI

KE

Ja, jeg vil gerne være personlig sponsor i KE Fodbold.
Navn:

Jeg vil gerne være sponsor i kategorien:

Bronze: 100 kr.

Sølv: 250 kr.

Jeg vil gerne støtte ungdomsfodbolden direkte:
Ungdomshold:
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Guld: 500 kr.
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Book online på
www.hairbyvedel.dk

SKORINGEN
Ringe, Faaborg og Assens
Tlf. 62 26 42 40
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Sommer nyt fra Krarup Espe HÅNDBOLD
Sommeren står for døren og Sankt Hans er lige om lidt.
Alle vores hold er gået på en velfortjent sommerferie, men
før det var vores u11 piger til Frøcup. De havde en fantastisk
weekend hvor Sandra fik prisen Årets fighter og Signe blev udnævnt til
"Landskamp" på det fynske hold. Stor ROS til pigerne.
Os i bestyrelsen er dog ikke helt gået på sommerferie...
Vi er i fuld gang med årets kommende Midtfyns CUP, som vi glæder os rigtig meget til. Har du endnu ikke meldt dig som frivillig, så har vi stadig plads
til dig.
Kontakt enten Bent (Formand) eller Mette (Næstformand), så bliver der fundet en opgave til dig.
I bestyrelsen bruger vi også sommerferien på at finde nye trænere til vores
kommende sæson. Vi har allerede vores kommende dame og herre senior
trænere på plads og glæder os til at se henholdsvis Dorthe Rasmussen og René Baggesgaard i trænertrøjen. U11 pigerne og Janne fortsætter deres samarbejde. Som træner kan vi også nævne Peter Rasmussen, Anita Jessen og Britta Knudsen.
Vi mangler dog stadig få trænere, så hvis du brænder for håndbold og kan se
dig selv som træner for kommende landsholdsprofiler så kontakt Maria Drejer (bestyrelses-medlem).
Kommende spænende events slår vi op på vores Facebook side. Bl.a. vores
nye arrangement Eventdag i weekenden d 10.-11. september, hvor vi om lørdagen tager i mod de 13 - 17 årige og om søndagen er det så børn fra 5 til 13
år . Vi håber at se en masse frisk børn og unge.
På Facebook siden kan i også finde kommende hold, trænere og træningstider, når vi har fået puslespillet til at gå op.
Vi håber, at i alle får en dejlig sommer, og så glæder vi os til at se en masse
friske håndboldspillere, når sæsonen starter igen.
Friske håndbold hilsner fra KE Håndbold
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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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Indkaldelse til årsmøde i
Espe lokalråd

ESPE

På ny indkaldes der til årsmøde i Espe lokalråd.
Det bliver d. 21/9 kl. 19.
Som udgangspunkt afholdes mødet i Espehallen.
Dagsordenen er som følge:
Godkendelse af dagsorden
Valg af dirigent
Valg af referent
Beretning ved formanden for lokalrådet
Gennemgang af strukturen for lokalrådet
Gennemgang og godkendelse af vedtægter
Gennemgang af økonomi
Valg af medlemmer til lokalrådet
Evt.
Efter mødet vil der være nyt om fjernvarmeprojektet ved styregruppen for
fjernvarme i Espe, samt generelt debat om Espes fremtid.
Alle beboere i Espe sogn er tale- og stemmeberettiget.
/Forum for Snarup-Karup-Espe (Espe Lokalråd)
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Gymnastik- og Ungdomsforeningen af 1972
Vi afsluttede sæsonen med vores årlige gymnastikopvisning i Espe Hallen,
hvor foreningen fejrede 50 års jubilæum. Festen blev holdt i Krarup Forsamlingshus for tidligere, nuværende og nytilkomne gymnaster og bestyrelsesmedlemmer. Her var der en hyggelig og god stemning blandt alle de fremmødte.
Vi har i år, efter to års venten, igen været på Heartland for at tjene penge til
gymnastikforeningen. Vi vil gerne sende alle de frivillige en kæmpestor tak
for hjælpen.
GU72 vil igen i år være til stede ved den årlige byfest i Espe i uge 33. Her vil
der være mulighed for at prøve kræfter med yoga, se en hit-fit opvisning og
der vil også være en airtrack til de springglade unge mennesker.

Vi starter sæsonen op igen uge 36, hvor vi glæder os til at se en masse glade
gymnaster. Holdtider kan ses på vores hjemmeside, www.gu72.dk.
Til kommende sæsonstart kan man nu også gå til yoga.
I yoga arbejder man med at forene og skabe harmoni mellem krop og sind
gennem stillinger, åndedrætsoplevelser og afspænding, hvor formålet er at
skabe vitalitet og balance.
Vi glæder os til den kommende sæson.
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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 invitere 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 til stede 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 og
ved aflysning skal man selv sørge for transport.
Jeg glæder mig meget til at hilse på alle de kommende konfirmander!
Sognepræst Simon Jylov
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Nyt fra præsten
Sommeren er over os, og når I læser dette, er den måske allerede ved at være forbi, og vi begynder at kigge frem mod efteråret. Det er i grunden trist. Jeg tænkte meget over her i vinteren
og foråret, hvor lang tid der gik før træerne igen fik blade på, før
haven igen blev grøn – det var temmelig længe. Det kan godt
være hårdt, når man bare venter og venter på at solen endelig
skal komme, for så at opleve den som noget, der kun er her kort.
Måske er det også fejlen? I stedet for at længes mod det næste og bare vente på at
noget nyt og bedre kommer, så er det måske bedre at være lidt mere i nuet og blot
glæde sig over det, som er?
Det er en svær øvelse og noget jeg ikke mestrer selv. I stedet kan jeg godt mærke en
rastløshed og mangel på tålmodighed, for nu skal det altså være. Men lige meget,
hvor meget man end presser tiden, så kan den ikke gå hurtigere, eller langsommere
når man gerne vil have det.
Derfor prøver jeg selv at sætte mig og bede. Nogle vil kalde det at meditere, men jeg
sidder ikke og siger ohm-lyde, med benene i skrædderstilling. Jeg sidder bare stille i
haven eller i en stol i stuen, lukker øjnene og beder til Gud. Nogle gange kan det være meget konkrete bønner, og andre gange mere det der falder mig ind. Men det at
kunne sætte sig, og tage en pause fra det hele, fokusere på at være i nuet og blot tale
med Gud – det er en gave.
Som kirke har vi mange spændende arrangementer i efteråret, men først og fremmest
vil jeg henlede opmærksomheden på de spirituelle og åndelige aftenener, som jeg
holder i løbet af efteråret. Dette er for at blive bedre til at være i nuet, og bedre til at
bede og bedre til at finde sig selv til rette i sin egen sjæl. Jeg tror det skal til, for intet
menneske fungerer helt, hvis det kun er den fysiske krop, der virker – den åndelige
del af kroppen skal også med.
Man kan læse om vores øvrige arrangementer under kommende aktiviteter.
Så vil jeg benytte lejligheden til at sige en stor tak til vores organist Asger Buur, som
har fået nyt arbejde i Refsvindinge. Asger havde første arbejdsdag samtidig med at
jeg blev indsat, og det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med ham i den
forgangne tid.
Nu ser jeg frem mod at vi kan ansætte en ny organist, og tiden må vise, hvad vi kommer til at kunne tilbyde. Jeg håber i hvert fald, at vi snart kan sætte gang i kor igen.
Ligeledes håber jeg, at vi snart får babysalmesang godt op at stå.
Så herfra vil jeg blot ønske jer alt muligt godt og Guds velsignelse i den kommende
tid. Jeg håber vi får set meget til hinanden.
Sognepræst Simon Jylov
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Kommende arrangementer i Espe, Vantinge og Hillerslev
kirker – Efteråret 2022
Sommerkirke
I juli vil der igen i år være sommerkirke. Det betyder at de 5 gudstjenester vi har i
den periode, er tilrettelagt i et mere sommerligt tema. Vi vil synge nyere salmer og
kombinere det med sommersange fra højskolesangbogen.
I Espe vil vi d. 10/7 efter gudstjenesten gå i kirkelunden, som er den nyanlagte park
ved siden af Bakkegården. Her vil der være en sandwich og øl og sodavand, og så vil
vi sammen nyde en frokost i det grønne.
I Hillerslev vil der d. 7/7 kl. 19 være sangaften, hvor vi også vil synge nogle af vores
herlige højskolesange. Hvis vejret tillader, sidder vi ude, og ellers er vi i kirken. Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe og lidt sødt undervejs.
I Espe d.31/7 er der efter gudstjenesten kl. 10.30 åbent hus i præstegården. Her serveres der kaffe og kage i præstegårdens stuer, og samtidig er haven åben for alle, hvor
man kan nyde den store flotte park.
Høstgudstjenester
Som traditionen byder er der høstgudstjenester i alle vores 3 kirker, hvor vi fejrer at
høsten forhåbentlig til den tid, er kommet godt i hus. D.11/9 er der dog kl. 17 en særlig høstgudstjeneste i Espe, hvor vi efter gudstjenesten inviterer alle med til spisning
efterfølgende, hvor der er arrangeret en pølsevogn.
Sensommerkoncert
D. 2/10 kl. 19 er der sensommerkoncert i Espe kirke ved gruppen ”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. Koncerten er gratis.
Konfirmandindskrivning
D. 9/10 er der efter gudstjenesten i Espe kirke kl. 10.30, indskrivning af konfirmander. Alle sognets unge, som på det tidspunkt går i 7.klasse, inviteres til konfirmandindskrivning. Her vil der være praktisk information om konfirmandundervisningen
samt mulighed for at se hinanden an.
Indskrivningen foregår digitalt, hvorfor en mobil/tablet skal medbringes, og begge
forældremyndighedsindehavere skal underskrive indskrivningen.
Jubilæumsgudstjeneste
D. 16/10 er der jubilæumsgudstjeneste i Hillerslev kirke kl. 10.30. Her fejrer vi at
medlem af menighedsrådet Torben Vibe Nielsen har siddet der i 40år. Det er en utrolig stor indsats som menighedsrådet gerne vil honorere og fejre. Alle er derfor inviteret med til fejringen af Torben. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et let
traktement.

Fortsættes næste side
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Foredrag om Israel
D. 23/10 efter gudstjenesten i Vantinge kl. 10.30, vil sognepræst
Simon Jylov fortælle om sin rejse til Israel i september. En stor
gruppe præster skal afsted på tur, og foredraget vil kredse om selve
rejsen og de oplevelser, som har været der.
Syng dansk
D. 27/10 er der ”SYNG DANSK” i Vantinge kl. 19. Her kommer spillemand Carsten
Jensen, der er tidligere efterskolelærer og forstander, og som livet igennem har beskæftiget sig med højskolesangbogens fantastiske sange. Carsten vil underholde med
sang og fortælling, og efterfølgende er menighedsrådet vært ved en kopkaffe og noget sødt. Her vil der være plads til at synge frit efter højskolesangbogen.
Halloween
D. 30/10 i Espe. Igen i år gentager vi succesen med halloweengudstjeneste og græskarudskæring. Vi begynder kl. 15.30 i Espe kirke til en (u)hyggelig gudstjeneste og
efterfølgende går vi i forsamlingshuset og skærer græskar. Efter udskæringen er der
pizza og sodavand til alle.
Allehelgensgudstjeneste
Søndag d. 6/11 er der Allehelgensgudstjeneste. Traditionen tro oplæses navnene på
årets døde i de kirker, hvor begravelsen/bisættelsen har fundet sted. I Hillerslev kl.
19.00 afholdes der en særlig Allehelgensgudstjeneste, hvor kirken er pyntet med lys,
og hvor navnene på alle dem, der i årets løb er døde 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.
Juletræstænding
D. 13/11 kl. 14.30 er der en kort børnegudstjeneste i Espe kirke inden juletræet foran
Espe kirke tændes. Alle børn og voksne er meget velkomne.
Julekoncert
Alle inviteres til julekoncert d. 24/11 kl. 19.00. Julekoncerten arrangeres igen i år
sammen med Hillerslev Sogns Lokalråd, og vi i Menighedsrådet ser meget frem til
samarbejdet og arrangementet. Navn på musikken offentliggøres senere – se hjemmesiden Evhsogne.dk.
Sognedag
Traditionen tro inviterer menighedsrådet til en fælles sognedag. I år er det i Vantinge
d.27/11 kl. 10.30, hvor vi begynder med en gudstjeneste i Vantinge kirke, hvor fokus
er julesalmer. Vi vil derfor synge en række af de julesalmer vi alle holder så meget
af. Efter gudstjenesten inviteres der på lidt lækkert.

Fortsættes næste side
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De 9. læsninger
Traditionen tro afholdes der de 9. læsninger. Det bliver 3. søndag i
advent i Espe 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, da bandet Nordklang deltager – det bliver helt særligt og fedt!
Juleoptog med salmesang
D. 23/12 kl. 19 arrangeres der igen i år juleoptog med fakler ved Espe præstegård.
Mange mennesker bruger aftenen på deres særlige traditioner, og sidste år måtte vi
pga.corona være kreative. Arrangementet med fakler var en stor succes og den gentager vi nu. Vi har i menighedsrådet igen 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.
Juleaften
Juleaften byder i år selvfølgelig på gudstjeneste i alle 3 kirker. Den første er allerede
kl. 11.30 i Espe kirke og her vil gudstjenesten være lidt mere familievenlig. Alle børnefamilier fra vores 3 sogne er derfor meget velkomne her, hvor julens fortælling
sættes i børnehøjde.
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Gudstjenesteplanen for
Espe, Vantinge og Hillerslev

Dato
3/7
3.s.e trinitatis
7/7

Espe

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
4/9
12.s.e trinitatis
11/9
13.s.e. trinitatis
18/9
14.s.e. trinitatis
25/9
15.s.e. trinitatis
2/10
16.s.e.trin
9/10
17.s.e.trin

10.30 Sommerkirke
Frokost i kirkelunden

Vantinge

Hillerslev
10.30 Sommerkirke
19.00 Sangaften

10.30 Sommerkirke
10.30 Sommerkirke
10.30 Sommerkirke
Kaffe i præstegården
9.00

10.30

Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste

9.00
KBD
9.00
LKA
19.00
Aftengudstjeneste
17.00
Høstgudstjeneste

10.30
Høstgudstjeneste
10.30
Høstgudstjeneste

9.00
19.00
Sensommerkoncert
10.30
Med efterfølgende konfirmandindskrivning
Se omtale i bladet

10.30
9.00
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Espe

Vantinge

16/10
18.s.e.trin

23/10
19.s.e.trin

10.30
Jubilæumsgudstjeneste
for Torben Vibe Nielsen
– se ”kommende arrangementer”
9.00

27/10

30/10
20.s.e.trin
6/11
21.s.e.trin
Alle Helgen
13/11
22.s.e.trin

10.30
Med kaffe og efterfølgende foredrag om Israel ved
sognepræst Simon Jylov
19.00
Syng dansk i Vantinge
Se omtale under kommende arrangementer.

15.30
Halloweengudstjeneste
17.00

10.30
15.30

10.30

9.00

19.00

14.30 Kort børnegudstjeneste – Juletræet tændes

20/11
Sidste søndag i kirkeåret
24/11

27/11
1.søndag i
advent
4/12
2.s.i advent
11/12
3.s.i advent
18/12
4.s.i advent
23/12
Lillejuleaften
24/12
Juleaften
25/12
Juledag/
julesøndag
26/12
2.juledag
31/12
Nytårsaften

Hillerslev

10.30

19.00
Julekoncert

9.00

10.30
10.30

19.00
De 9. læsninger

10.30
9.00
ELJ

19.00
Fakkelgudstjeneste
11.30
Familievenlig
10.30

13.00

14.30

9.00

10.30

15.00

ELJ: Eva Lykke Jensen; LKA: Lene Kjær Andersen; KBD: Karen Blauenfeldt Dam.

OBS: Ændringer kan forekomme! Hold øje med hjemmesiden Evhsogne.dk
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Kirkehøjskolen midt på Fyn
Program 2022
Den 20. september kl. 19.00, Ryslinge Valgmenigheds Mødesal
Åskovvej 2, 5856 Ryslinge
Troels Mylenberg, Journalist, forfatter, TV2-nyhedsvært
Åndsfriheden under pres
Den 4. oktober kl. 19.00, Rolfsted kirke,
Ørbækvej 841B, 5863 Ferritslev Fyn
Hans Henrik Hjermitslev, Lektor, ph.d., UC Syd
Gud & Darwin: Om evolution og kreationisme
Birte Jacobsen, sognepræst, fortæller kirkens historie

Den 1. november kl. 19.00, Ryslinge Valgmenigheds Mødesal
Åskovvej 2, 5856 Ryslinge
Birgithe Kosovic, Forfatter, journalist
Frihed og tryghed

Den 29. november kl. 19.00, Ryslinge Valgmenigheds Mødesal
Åskovvej 2, 5856 Ryslinge
Tine Lindhardt, Biskop, Fyens Stift
At kunne mere end sit Fadervor

Pris pr. foredrag, inkl. kaffe/te: kr. 60,Alle er velkomne
Følg os på Facebook
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Spirituelle og åndelige aftenener i Espe præstegård efteråret 2022
For mange dansker er det spirituelle og det åndelige noget man enten ikke
har beskæftiget sig med, eller noget man forbinder med østen – men der er
altså mere mellem himmel og jord!
Kristendommen indeholder en stor grad af spiritualitet og åndelighed og disse 2 elementer er meget centrale for troslivet. Det spirituelle og åndelige liv
er ligeledes vigtigt for sjælens velbefindende, så hvis man mærker lidt
træghed i livet, kan det være at der blot skal mere ånd til.
Som noget nyt vil jeg sognepræst Simon Jylov, derfor invitere til en række
aftener i Espe præstegård, hvor vi taler om hvad spiritualitet er, hvorfor det er
vigtigt, egne spirituelle oplevelser og ikke mindst bøn og bønsliv.
Aftenerne er åbne for alle – medlem eller ikke medlem af folkekirken – og
det er gratis at deltage.
Der vil dog være en begrænsning per aften på 10 personer, hvorfor tilmelding
er nødvendigt.
Dette sker ved at ringe til 92432525, eller sende en mail på sijy@km.dk (obs
– mandag er der lukket). Man kan melde sig til én aften eller flere.
Aftenerne i efteråret er:
6/9

kl. 19

4/10 kl. 19
11/11 kl. 19
6/12 kl. 19
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Sensommerkoncert
Menighedsrådet i Espe, Vantinge og Hillerslev inviterer hermed alle til sensommerkoncert d. 2 oktober kl. 19.00 i Espe kirke.
Koncerten er for alle, og vi glæder os meget til at byde bandet ”Fruens øje”
velkommen til vores tre skønne kirker.
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 og Frederik Mensink: Kontrabas.

Arrangementet er gratis og vi
glæder os meget
Menighedsrådet
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Oversigt over konfirmationer i de
kommende år
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
2027
Hillerslev: 2. maj
Vantinge: 6. maj
Espe: 9. maj
Eventuelle spørgsmål kan rettes til sognepræsten.

HUSK! Konfirmationerne ligger altid på de tre første søn- eller helligdage i maj;
rækkefølgen er altid den samme: Hillerslev – Vantinge – Espe
-

Hovedreglen er, at børnene konfirmere i deres egen sognekirke uanset
skoletilhørelsesforhold. Hvis andet ønskes kontakt præsten.
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30
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Espe Borgerforening

Kære Espe og omegn
Nu er sommeren endelig over os og vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle
en rigtig god sommer og sige tak for opbakningen til forårets arrangementer.
Afholdte arrangementer
Den 1. April var der fællesspisning i Forsamlingshuset med 90 tilmeldte. Det var en
hyggelig aften, hvor Formanden Morten, Kristian og Jacob stod for menuen med
Flæskesteg.
Den 8. April afholdte vi Børnedisko på Espe Skole. Det var en festlig aften med ca.
120 festglade og dansende børn. På forsøgsbasis havde vi ændret aldersgruppen, således 4. klasse deltog i første hold. Det havde sine fordele og ulemper, og vi har derfor
valgt, at vi vender tilbage til den oprindelige opdeling ved kommende Børnedisko.
Der blev fejret Sankt Hans i Espe Tumlepark den 23. Juni. Der skal lyde en stor tak
for den gode opbakning. Ca. 150 havde fundet vejen til Tumleparken til et rigtig hyggeligt arrangement.
En tak skal også gives til vores præst Simon Jylov for den flotte båltale og til Fun
Fyn for musik og lyd. Sidst men ikke mindst, en stor tak til SFO’en i Espe for den
flotte heks til bålet.
Kommende arrangementer
Vi glæder os til at skabe flere sociale arrangementer for store som små, og vi håber at
I vil sætte kryds ved følgende datoer:
Den 20. August - Morgenmad ved Espe Byfest
Det er blevet lidt af tradition, at vi byder velkommen med morgenmad ved Espe Byfest. Vi vil derfor igen i år stå klar med rundstykker fra kl. 9:30 på pladsen.

Fortsættes næste side
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Den 30. September - Børnedisko på Espe Skole.
Så er en der Børnedisko igen og vi håber på et brag af en børnefest! Vi vender tilbage
til den oprindelige opdeling, men vi vil fortsat gerne byde 8. Klasse velkommen.
- 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.

Den 7. Oktober byder vi velkommen til en hyggelig aften med Fællesspisning i Espe
Forsamlingshus.
Den 13. November afholdes der juletræstænding ved Espe Kirke sammen med Espe,
Vantinge og Hillerslev Kirker.
Vi håber på jeres opbakning og der vil løbende komme nærmere informationer om de
enkelte arrangementer, så følg med på vores Facebookside.
Medlemskontingent
Vi har igen i år været rundt med medlemskort. Vi vil gerne sige mange tak til alle jer,
som har tilmeldt sig og derved ydet et bidrag til foreningen. Uden jer ville vi ikke
kunne afholde vores arrangementer.
Har I endnu ikke tilmeldt jer, men ønsker at støtte op om vores forening, er dette fortsat muligt:
Medlemskontingentet er 100 kr. pr. husstand, 50 kr. for enlige.
Kontingentet kan indbetales via mobilpay,
75991
Husk blot vejnavn og nr.. Vi vil komme forbi og lægge medlemskortet i jeres postkasse.
Kontaktoplysninger
Såfremt der er spørgsmål, ris/ros m.m. er I velkomne til at rette henvendelse til os via
vores e-mail: Borgerforeningespe@gmail.com eller vores Facebookside.
Espe Borgerforening ønsker alle en god Sommer.
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Henriks Vinduespolering
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Nyt fra Espe hallen
Indendørssæsonen er ved at være slut. Vi har stadig gymnastiktræning, der skal munde ud i en opvisning til Landsstævnet i Svendborg, men ellers
er der slukket i selve hallen.
Heldigvis er der meget aktivitet i motionscentret,
hvor langt de fleste medlemmer er vendt tilbage
efter corona-nedlukningerne.
Mens det står lidt stille indendørs, så er det godt at se, at fodboldbanerne næsten konstant er i brug. Det er også med til at holde omsætningen i caféen
oppe.
Hvad angår hallens café/cafeteria, har jeg tidligere fortalt, at vi bliver nødt til
at finde en anden ordning, end den vi har haft de sidste par år. Birthe ønsker
at få færre arbejdstimer, så vi skal have fundet en anden, som kan være ansvarlig for caféen.
På et åbent halbrugermøde den 30. maj kom der rigtigt mange lokale borgere,
som ville være med til at diskutere, hvordan vi kan holde liv i café-driften
fremover.
Fortsættes næste side
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Drøftelserne udmundede i, at 4 personer meldte sig til at indgå i en arbejdsgruppe, der i denne sag kan være sparringspartner for bestyrelsen.
Senere er det blevet besluttet, at vi indledningsvis vil forsøge at ansætte en
person, der med ca. 10 ugentlige arbejdstimer skal sørge for:
Planlægning af vagter for medarbejdere
Oplæring af medarbejdere
Modtage ændringer af kampe fra foreningerne og informere medarbejderne
Afløse ved sygdom
Indkøb af varer
Egenkontrol af fødevarer
Rengøring
Arbejdstid er fleksibel på hverdagene – om det er formiddag, eftermiddag
eller aften er op til dig
Timeløn efter aftale – fri adgang til motionscenteret
Kantinen holder lukket i skolernes sommerferie
Stillingen forventes besat pr. 8/8-22 eller efter aftale
Rollen er altså først og fremmest som organisator og koordinator af de øvrige
ansatte i caféen. Så hvis ovenstående lille jobopslag har din interesse, er du
meget velkommen til at kontakte os på sport@espehallen.dk
Vi kan også bruge flere folk over 18 år til at passe caféen. Lige nu er vi nede
på 3 dygtige personer, men det er for lidt til at bemande hele ugens vagtplan,
så kontakt os endelig, hvis du er interesseret. Du kan finde mere uddybende
jobopslag på vores hjemmeside www.espehallen.dk
På bestyrelsens vegne ønskes alle en god sommer

Jakob Kristensen
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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
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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

Espe Børnehave, Skolevej 4

6266 1481

lmoer@fmk.dk

7253 4642

prebenmp@gmail.com

2498 5622

Krocket:
Jagtforening: Preben Pedersen
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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