
  
Udgivet af aktive borgere i Espe 

 

16. årgang nr.1 / 2023 
Januar - Februar - Marts 

Træfigurer med Espe Husflid. Læs mere på side 7 



2 

DEADLINE 
 

for materiale til næste nummer  
den 20. marts 2023 

Redaktørens e-mail: redaktion.espeposten@gmail.com 
 
Espe Postens hjemmeside: www.espeposten.dk 

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

 

Støt vores annoncører 
- de støtter os alle 

Godt Nytår!  
 
Her fra Espe Posten siger vi tak for det gamle år som er gået. Tak til 
alle læsere af Espe Posten, tak til alle som bidrager med indlæg,  
nyheder og gode historier, tak til alle annoncører og endelig tak til alle 
som bidrager til at Espe Posten kommer ud.  
 
Der er mange som bidrager med frivilligt arbejde her i Espe. En stor 
og varm tak til jer alle. I er alle sammen med til at holde gang i vores 
foreninger, hallen, skolen, forsamlingshuset, kirken og i det  
fællesskab, som betyder så meget for sammenholdet og fremtiden for 
vores lille by og lokalsamfund. 
 
Espe Posten ønsker alle et godt og lykkebringende nytår! 

Godt Nytår 



3 

Fortsættes næste side 

Nyt fra fællesbestyrelsen på  
Espe Skole og Børnehave 

 

Vi i fællesbestyrelsen på Espe Skole og Børnehave, har siden skole-
start arbejdet på at få vist vores fantastiske skole og børnehave frem 
og gøre reklame for os. 
 
I anledning af skolernes motionsdag fik vi lavet nogle t-shirts med  
vores logo på til alle børn i Espe Skole og Børnehave i samarbejde 
med en masse lokale virksomheder, som vi meget gerne vil sende en 
stor tak til. 

Fun Fyn 

Espe & Gestelev El-forretning 

Brdr. Hansen Sallingelunde  

Spaantec  

Tømrermester Allan Broholm  

Espe Autoteknik  

T.M Byggeentreprise  

Alle kommende forårs SFO børn samt forældre har været inviteret til 

informationsmøde på skolen i håbet om, at vi kan få flere til at vælge 

Espe skole. På informationsmødet var vi vært ved en gang spaghetti 

med kødsovs. Efter spisningen var der rundtur for forældrene, hvor 

der også var plads til spørgsmål omkring skolen. Mens forældrene var 

på tur, legede børnene i gymnastiksalen, hvor vores gymnastikfor-

ening GU72 havde stillet lejeredskaber og trænere til rådighed.  

Vi håber alle havde en god dag og forhåbentligt vælger Espe Skole. 
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Da vi var ude med invitationer og hilse på alle børnene, havde vi en 
mulepose samt en madkasse med til børnene - og igen fik vi hjælp af 
vores lokale virksomheder og foreninger, som vi også skylder en stor 
tak:  
 

Hair by Vedel 

Espe Byfest 

Espe Hallen 

Espe Borgerforening 

 
Vi er meget taknemlige over al den hjælp, vi har fået, og at der er så 
mange, der bakker op om skolen. 

Der arbejdes på nuværende tidspunkt på at oprette en Støtteforening 
for Espe Skole og Børnehave. Denne forening vil arbejde på at søge 
midler til f.eks. legeredskaber, udflugter mv. – alt til gavn for børnene i 
børnehaven og skolen i samarbejde med fællesbestyrelsen på Espe 
Skole og Børnehave. 

Fællesbestyrelsen på Espe Skole og Børnehave  

ønsker alle en god jul og et godt nytår. 
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Fortsættes næste side 

 

 
Nyt fra Espe Hallen  

 
 
 
 
Indendørssæsonen er godt i gang, og der er masser af aktivitet i dag-
ligdagen. Antallet af udlejede timer per uge er nu højere end før  
coronaen. Samtidig ser det også ud til, at der er flere udøvere per 
time, end hvad vi længe har set.  
Medlemstallet i motionscentret er efterhånden også tilbage på et højt 
niveau, hvor den lange åbningstid bliver brugt fornuftigt, så der ikke er 
trængsel ved maskinerne. 
 
Hvert år i uge 42 afholder vi Store Hoppedag i samarbejde med Fun 
Fyn. Den tilbagevendende begivenhed er virkelig blevet rodfæstet, så 
deltagerantallet nærmer sig 200 børn, der kan få fyret det sidste krudt 
af i slutningen af efterårsferien. 
 
I efteråret har vi afholdt 3 såkaldte FUT-fester. Det er diskoteksfester 
for unge, hvor der er lagt særligt vægt på, at festen kan foregå i trygge 
rammer, men hvor der samtidig er plads til at have det sjovt med  
vennerne. Det lidt specielle ved FUT-fester er, at de unge har mulig-
hed for at medbringe alkohol til eget forbrug.  
Den medbragte alkohol afleveres ved ankomsten til barpersonalet. I 
løbet af aftenen får de unge så udleveret deres egne flasker i baren, 
hvilket giver det voksne personale mulighed for at vurdere, hvorvidt 
den unge er egnet til yderligere udskænkning. 
Der er rigtig mange forældre, som hjælper til ved festerne, men der er 
også hyret professionelt vagtpersonale, som sikrer, at alt forløber, 
som det skal. 
For at kunne garantere sikkerheden til festerne, har vi sat en grænse 
på 300 gæster til arrangementerne. Allerede til den tredje fest var vi 
tæt på at kunne melde udsolgt, men allervigtigst er festerne foregået 
uden nogen form for ubehagelige episoder. Tværtimod er de unge  
virkelig gode til at holde fest og samtidig passe på hinanden. 
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Der er også et festarrangement for voksne. Datoen bliver den 4.  
februar 2023, hvor hallen sammen med en flok ildsjæle indbyder til 
80’er fest.  
Idéen med temafester blev introduceret i foråret, hvor der blev holdt 
bondebal. Det var en stor succes, hvor hallen var pyntet til ukendelig-
hed, og stemningen var i top lige fra starten. Vi håber på stor opbak-
ning fra hele lokalområdet, for vi garanterer lige så flotte rammer som 
sidste gang. 
 

Hvad angår opbakning, så skylder vi en rigtig stor tak til vores mange 
sponsorer og de mange frivillige, der hjælper bestyrelsen i dagligda-
gen og i forbindelse med de store arrangementer. Uden jeres hjælp og 
opbakning ville det ikke være muligt at have et levende samlingssted 
for lokalområdet. 
 

Endelig kan vi allerede nu indbyde til hallens årlige generalforsamling, 
som vil blive afholdt mandag den 6. marts kl. 19.00 i Espe Hallens  
cafeteria. 
 

På bestyrelsens og personalets vegne vil jeg ønske alle en glædelig 
jul og et godt nytår. 
Jakob Kristensen 

 
 

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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Espe Husflids Forening 
Ønsker alle en god Jul! 

 og et godt og fredeligt nyt år! 
 
En af Espe Husflids Forenings medlemmer besøgte Sea-World i San 
Diego, Californien, sammen med sine børn og børnebørn. De så 
spækhuggerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niels Nørregaard, Ryslinge skabte disse træfigurer og de er nu på vej til 
USA til hans børnebørn. Se, det er noget af det, vi gør i Espe Husflid. 
Kom og vær med til selv at formgiver/designer dine egne personlige 
julegaver. 
 

Aktiviteter i foråret 2023 
 

Start: 4. januar Kr. 400,- 10 onsdage  09.00 – 12.00 
Start: 4. januar  Kr. 240,-  10 onsdage  13.00 – 16.00 
Start: 5. januar  Kr. 400,- 10 torsdage  09.00 – 14.00 

 
Weekendkursus 

Reserver datoerne  4. og 5. februar 2023 
 

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 

http://www.espe.husflid.dk/
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Nyt fra Krarup Espe Håndbold 
 
 
Kære alle  
– spillere, forældre, bedsteforældre og 
beboere i Espe og omegn 
 
Mange foreninger kæmper stadig med efterveerne efter 
Corona – desværre også Krarup Espe Håndbold. Tiden med nedluk-
ning har været ensbetydende med, at der f.eks. ikke kunne afholdes 
Midtfyns Cup, og uden Midtfyns Cup er der underskud i kassen. Hel-
digvis har der været opsparede penge til at dække hullerne, men det 
bliver der ikke ved med at være. 
 
Krarup Espe Håndbolds største og vigtigste indtægt er Midtfyns  
Cup’en (Midtfyns Cup er et stort håndboldstævne for voksne hånd-
boldspillere fra hele landet). Det er hér, at klubben tjener sine penge – 
kontingenterne kan desværre ikke trække hjulene rundt alene. I al sin 
enkelhed er det derfor således: Ingen Midtfyns Cup – ingen KE-
Håndbold – og uden håndbold påvirkes også hallen, skolen, byen! 
 
Midtfyns Cup 2023 afvikles fredag d.14. april til søndag d.16. april 
2023. Det er et stort arrangement, hvor mange hjul skal spinne. Dette 
lader sig ikke gøre uden frivillige hjælpere. 
 
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen. Der er både små opgaver 
af en varighed på et par timer og større opgaver af længere varighed. 
Det er absolut ikke nødvendigt at have kendskab til håndbold, og der 
er opgaver til både små og store, kvinder og mænd, unge og ældre. 
Man behøver ikke at kunne hjælpe alle dage – blot et par timer den 
ene dag vil være en STOR hjælp. 
 
Hvis I kan afsætte bare et par timer til et godt formål, og støtte ikke 
bare Krarup Espe Håndbold, men hele byen, så kontakt endelig  
Louise (tlf. 20 95 52 01) eller Mette (tlf. 61 39 25 10). 
 
Der mangler dommere over hele landet, så kunne man tænke sig at 
blive dommer, så kontakt Bent (tlf. 25 11 32 34). 
 
På forhånd tak. 
Bestyrelsen K/E håndbold 
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Nyt fra Krarup Espe Fodbold 
 
Generalforsamling 
 
Generalforsamling i Krarup Espe fodbold afholdes  
lørdag den 28. januar 2023 kl. 13.30 i Espehallens  
cafeteria. 
 
Mvh Bestyrelsen KE-fodbold.  

 

Book online på 
www.hairbyvedel.dk 
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Hvad er forskellen på en løve og en giraf? 
En giraf kan løve men en løve kan ikke giraf 
 
Og så var der den ordblinde, som sprang ud af 
flyet med sin fladskærm 
 
Hvad kalder man nationalretten i Grækenland? 
Zeus og kartofler.  
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Ringe Lokalhistoriske Arkiv 
 
 
Kære borgere i Espe 
 
På Ringe Lokalhistoriske Arkiv findes der desværre ikke ret meget  
materiale om Espe, som er et af de områder, der hører under Arkivet. 
Det er vi rigtigt kede af, da vi ikke kan hjælpe ved forespørgsler. Vi 
opfordrer Jer hermed, med dybeste respekt, til at kikke i gemmerne: 

 
- Billeder 
- Dagbøger 
- Nedfældede informationer om bylivet 
- Optegnelser 
- Firmainfo 
- Foreningshistorie 
- Dokumenter på huse mm. 

 
Alt har interesse. Er det ikke materiale, I vil videregive til bevaring på 
Arkivet endnu, så er vi også glade for at måtte kopiere eller scanne-
materialet. Der kan også lægges klausul på, hvis det er af nyere dato 
eller der er andre årsager til beskyttelse. 
 
Mange ligger inde med viden, som vil gå tabt til næste generationer – 
så hjælp med at bevare historien. Vi kan også tilbyde at komme forbi, 
hvis det ikke er muligt at komme på Arkivet om onsdagen i åbningsti-
den kl. 12-15. Vi håber, at mange vil vende tilbage, så vi kan få samlet 
meget mere viden om Espe-området. 
 
Kontakt Ringe Lokalhistorisk Arkiv: info@ringelokalarkiv.dk eller Janne 
Stolberg Jensen: jannestolberg@gmail.com tlf. 61 77 39 30. 
  
Vi ser frem til at høre fra Jer. 
 

mailto:info@ringelokalarkiv.dk
mailto:Jannestolberg@gmail.com
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Gymnastik- og Ungdoms-
foreningen af 1972 

Vi ønsker hermed alle en glædelig jul 
samt et godt nytår  

Vi er glade for at være i gang med gymnastiksæsonen, vi har en mas-
se glade børn på vores børnehold, som er godt besat i år, men der er 
altid plads til flere. 
 
Der er god tilslutning på vores voksne hold, hvor der er godt gang i 
planlægning af deres opvisning program, der er ikke sat en dato for 
opvisningen, men så snart vi har en dato, vil den blive meldt ud på  
vores Facebookside og på vores hjemmeside. www.gu72.dk 
 
Husk vores nye hold Yoga kun for mænd som finder sted i gymna-
stiksalen på Espe skole om onsdagen fra 20:30-21:30. 
 
Vi har igen i år holdt vores Hop, Hyg og spring på Bernstorffminde ef-
terskole, med stor succes, hvor vores medlemmer var inviteret til  
nogle hyggelige timer i gymnastikkens tegn. 
 
Vi holder igen Hop og Svøm hvor alle vores medlemmer bliver invite-
ret til en aften på Bernstorffsminde efterskole, hvor der skal laves en 
masse gymnastik og en tur i svømmehallen, det glæder vi os meget til. 
 

Mange julehilsner fra bestyrelsen i gu72 

http://www.gu72.dk
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Kommende arrangementer i Espe,  
Vantinge og Hillerslev kirker 

 

Igen i 2023 kan vi se frem mod mange spændende  
arrangementer, hvor der både er gentagelser af 
gamle succeser og nye tiltag.  

Kyndelmisse: Søndag d. 5/2 kl. 14 afholdes der kyndelmisse i  
Vantinge kirke. Traditionen tro deltager Ringe kirkes pigekor, som vil 
bære det meste af gudstjenesten, som denne søndag bliver lidt ander-
ledes. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe og kage i 
forsamlingshuset, hvor pigekoret også vil give et par numre, og hvor 
der vil være plads til fællessang. Arrangementet er gratis og alle er vel-
komne!  

Valentinsgudstjeneste: Søndag d. 12/2 kl.10.30 i Hillerslev kirke  
afholder vi igen en særlig valentinsgudstjeneste. Vi fejrer kærligheden 
og alle – både par og singler – er velkomne til at deltage. Efter gudstje-
nesten 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 gudstjene-
sten) er vielse i kirken. Det kræver blot, at man på forhånd har skaffet 
en prøvelsesattest/ægteskabserklæring fra borger.dk. Man er velkom-
men 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 sog-
nepræsten på 92432525 / sijy@km.dk. 

Familiegudstjeneste: Søndag d. 19/2 kl. 14 arrangerer menigheds-
rådet sammen med Espe borgerforening en særlig familiegudstjeneste. 
I forbindelse med fastelav inviteres alle sognenes børn til fastelavns-
gudstjeneste i Espe kirke med udklædning. Efter en kort gudstjeneste 
går vi i samlet flok til Espe skole, hvor der traditionen tro vil være tøn-
deslagning 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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Kommende arrangementer i Espe,  
Vantinge og Hillerslev kirker 

 

 

Gin & tonic torsdag: torsdag d. 9/3 kl. 19.00 er der gin & tonic i  
Hillerslev kirke. Det hele bliver omdannet til en hyggelig salon, hvor ba-
ren er åben. Der bydes en gin & tonic (eller en øl/vand), hvorefter afte-
nens samtale går i gang. Vi inviterer en ude fra, som kommer og delta-
ger 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.  

Vårgudstjeneste: Søndag d. 19/3 kl. 10.30 i Hillerslev kirke prøver vi 
noget ”nyt” igen – 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 hjemme-siden – Evhsogne.dk. Alle er velkomne og arran-
gementet er gratis.  

Sangaften – Højskolesangbogens melodibogs 100års jubilæum 
Torsdag d. 23/3 kl. 19 markerer vi melodibogens 100års jubilæum i 
Espe kirke. Det var godt nok i 2022, men det kan vi stadig godt mar-
kere. Der bliver spillet og sunget sange med melodier af de kendte 
fynske komponister Thorvald Aagaard - Thomas Laub - Carl Nielsen 
og Oluf Ring. Det er organist Mogens Pedersen fra Nr. Søby, der  
leder aftenen. 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.  

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 storslåede 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 – kodeordet er: I skal 

være glade! For spørgsmål om vielse kan sognepræsten kontaktes på 

92432525 / sijy@km.dk 

Fortsættes næste side 

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

mailto:92432525/sijy@km.dk
mailto:Evhgraver@hotmail.com
mailto:92432525/sijy@km.dk
mailto:92432525/sijy@km.dk
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Mail adr.:  7750@sogn.dk 

Sognepræst:  Simon Langeskov Jylov  

   Snarupvejen 6, Espe 5750 Ringe  

   Tlf.: 92 43 25 25  Mail: sijy@km.dk  

Graver E-V-H:  Laila Hansen  

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

Menighedsråds-   Herdis Holme 

formand:  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  Torben Nielsen  

Kirkeværge  Dalsmøllevej 9, Vantinge 

(Espe + Vantinge): Tlf.: 20 46 12 51  Mail: tvsn-dals@privat.dk  

Kirkeværge  Inger Marie Bæk  

Hillerslev:  Fuglebakken 2A, Hillerslev 

   Tlf.: 52 23 80 70  Mail: i.m.baek@outlook.com  

Øvrige medlemmer: Espe:   Heidi Michlenborg (kontaktperson) 

     Merete Brun-Nielsen  

   Vantinge:  Benna Andersen  

     Hanne Christoffersen (Chris) 

   Hillerslev:  Ellis Andresen  

     Anette Frømsdorf  

     Ejner Kløverpris  

Se også Espe - Vantinge - Hillerslev menighedsråd: www.sogn.dk og 

Facebook  

Kirkens Kontaktpersoner 

mailto:7750@sogn.dk
mailto:sijy@km.dk
mailto:evhgraver@hotmail.com
mailto:herdisholme@yahoo.dk
mailto:hclunderskov@hotmail.com
mailto:tvsn-dals@privat.dk
mailto:i.m.baek@outlook.com
http://www.sogn.dk
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2023 Gudstjeneste- og aktivitetskalender for Espe, Vantinge og Hillerslev 

JANUAR Dato/Helligdag Espe Vantinge Hillerslev 
1/1 
Helligtrekongers søndag 

 Ingen  Ingen  Ingen 

8/1 
1.søndag efter 
Helligtrekonger 

   9.00 KB  

 15/1 
2.søndag efter 
Helligtrekonger 

 9.00 KB     

 22/1 
3.søndag efter 
Helligtrekonger 

     9.00 LKA 

 29/1 
Sidste søndag 
Efter Helligtrekonger 

  9.00 LKA   

FEBRUAR Dato/Helligdag Espe Vantinge Hillerslev 
 5/2 
Søndag septuagesima 

 10.30  14.00 
Kyndelmisse 

  

 12/2 
Søndag seksagesima 

     10.30 
Valentinsgudstjeneste 

 19/2 
Fastelavnssøndag 

 14.00 
Fastelavnsgudstjeneste 

   10.30 

 26/2 
1.søndag i Fasten 

   9.00 
ELJ 

  

MARTS Dato/Helligdag Espe Vantinge Hillerslev 

 5/3 
2.søndag i Fasten 

     10.30 

9/3     19.00 
Gin og Tonic - torsdag 

 12/3 
3.søndag i Fasten 

 9.00  10.30   

 19/3 
Midfaste 

     10.30 
Vårgudstjeneste 

23/3 19.00 
Sangaften – Højskolesang-
bogens melodibogs 100års 
jubilæum 

    

 26/3 
Mariæ bebudelsesdag 

 10.30  9.00   

APRIL Dato/Helligdag Espe Vantinge Hillerslev 
 2/4 
Palmesøndag 

     10.30 

 6/4 
Skærtorsdag 

   17.00 
Med spisning 

  

 7/4 
Langfredag 

 16.00     

 8/4 
Påskelørdag 

   22.00   

  9/4 
Påskedag 

10.30     

10/4 
2. Påskedag 

    10.30 

16/4 
1.søndag efter 
Påske 

10.30 9.00   

23/4 
2.søndag efter 
Påske 

    10.30 

30/4 
3.søndag efter Påske 

10.30 9.00   
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Nyt fra præsten 
 
 
 
 
Mon I alle har haft en god og glædelig jul, og er kommet godt ind i det 
nye år? Det håber jeg i hvert fald. For et nyt år står vi overfor, og med 
et nyt år kommer også en masse nye forventninger og håb. Og der er 
meget at håbe på og for i den tid, der kommer. Vi har lagt coronaen 
helt bag os, og bedst som vi håbede at alt skulle blive bedre, skuer vi 
ind i fortsat energikrise og ufred i verdenen. Der er meget der truer, og 
meget der kan skabe fortsat bekymring.  
 
Desværre har jeg ikke svaret på, hvad vi kan gøre, som kan afhjælpe 
det hele, men dog ideer til hvad, der kunne hjælpe. 
  
For det ville aldrig skade os at styrke fællesskabet. Flere og flere men-
nesker oplever ensomhed og flere og flere både unge og gamle mær-
ker, at der er uro i verdenen. Det skaber bekymringer! Men fællesska-
ber kan afhjælpe meget. Her kan man være sammen om mange ting, 
tale sammen og gøre ting sammen. Bare det at se andre mennesker, 
er ofte en hjælp. 
  
Så har du/I en idé til et fællesskab men mangler midler og/eller loka-
ler, så kontakt os i kirken og lad os sammen se, hvad vi kan gøre.  
For kirken er et meget stor fællesskab. Både her i landet, men også 
på verdensplan. Når vi mødes hver søndag, er der millioner af menne-
sker, der mødes verden over. Selvom vi ikke er det samme sted, så 
fejrer vi det samme, nemlig troen på Jesus Kristus. 
  
Så vil du gerne være med i et fællesskab, men ved ikke, hvor du skal 
begynde, så vil jeg anbefale at komme til en gudstjeneste en alminde-
lig søndag formiddag. 
  
  
 

Fortsættes næste side 
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På de indre kirkelige linjer har tiden heller ikke stået stille. Der har væ-
ret stor aktivitet i vores kirker, og hvor er det glædeligt, at der er så 
stor en søgning. Samtidig måtte vi i efteråret forsøge at skære lidt ned 
og spare på nogle gudstjenester, da vi også blev ramt af stigende 
energipriser. Men takket være et fremsynet menighedsråd og ikke 
mindst aktive medarbejdere, har vi også formået at spare så meget, at 
vi allerede fra begyndelsen af 2023 kan optage vores faste gudstjene-
sterytme. Vi vil fortsat se på vores udgifter i tiden der kommer, for jo 
bedre vi bruger pengene, jo mere kan vi lave for menigheden. 
 
Samtidig har vi kunnet glæde os over at vores graverteam er kommet 
godt fra start, og har fundet en rigtig god tilgang til pasningen af alle 
tre kirker og kirkegårde. Endvidere ansatte vi i efteråret Katrine som 
ny kirkesanger, og hende har de fleste efterhånden mødt, og kunnet 
glæde sig over den skønne sang. Fra foråret kommer der ny organist, 
og vi glæder os til at præsentere Amanda for jer – men kom gerne 
selv og hils på!  
 
Her fra præstegården i Espe er der blot at ønske jer alle alt vel i 2023. 
Gud velsigne jer!  
 
Sognepræst Simon Jylov 
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Påsken 2023 
I Espe, Vantinge og Hillerslev 

 

2/4 Palmesøndag 
Højmesse i Vantinge Kirke kl. 10.30 

 
 

6/4 Skærtorsdag 
Gudstjeneste i Vantinge Kirke kl. 17  

med efterfølgende fællesspisning  
Tilmelding til præsten på 92 43 25 25 eller mail 

sijy@km.dk.  
Ændringer kan forekomme. Se hjemmeside Evhsogne.dk 

 
 

7/4 Langfredag 
Særgudstjeneste i Espe kirke kl. 17 

 
 

8/4 Påskelørdag 
Midnatsgudstjeneste i Vantinge kirke kl. 22. Efter 

gudstjenesten er der en kop suppe.  
 
 

9/4 Påskesøndag 
Påskegudstjeneste i Espe kirke kl. 10.30  

 
 

10/4 2. påskedag 
Gudstjeneste i Hillerslev kirke kl. 10.30  

 
 

mailto:sijy@km.dk
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Kære Espe og Omegn 
 
 
Espe Borgerforening ønsker alle et godt nytår 
med håbet om, at alle har haft en glædelig jul og 
er kommet godt ind i det nye år.  
 
Vi, i foreningen, vil gerne sige tak for den store 
opbakning, der har været til efterårets arrange-
menter.  
 
Børnedisko d. 30.09.2022 var en bragende succes. I alt kom der omkring 160 
børn for at få en festlig aften. I første hold deltog næsten 100 børn og i andet 
hold deltog ca. 60 børn i festen.  
Vi havde dog en kort afbrydelse grundet røgalarm, hvor beredskabet kom  
forbi. Vi måtte alle trække udenfor efter sikkerhedsreglerne. Det var en  
uventet oplevelse, men børnene bevarede roen, hjalp hinanden og klarede det 
alt i alt rigtig godt.  

 
Spis-sammen d. 07.10.2021 var en hyggelig aften i forsamlings-
huset med ca. 60 spisende til formandens menu, frikadeller med 
stuvet hvidkål.  
60 tilmeldte inkl. foreningen er desværre i den lave ende, og vi 
håber derfor, at der vil være større opbakning, hvis arrangementet 
skal fortsætte.  
 

Juletræstænding d. 13.11.2022 blev holdt ved Espe Kirke sammen med 
Espe, Vantinge og Hillerslev Kirker.  
Ca. 150 deltog ved børnegudstjenesten i Espe Kirke, hvorefter Julemanden 
kom og hjalp med at tænde juletræet og delte godteposer ud.  
 

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: 
 

Generalforsamling afholdes d. 06.02.2023 kl. 19 på Espe skole.  
Per Thyregod Rasmussen, John Bach Sørensen og Christina K. Ejlerskov er 
alle på valg og alle ønsker genopstilling.  
 
 Fortsættes næste side 
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Fastelavn d. 19.02.2023 kl. 14:30 Arrangementet afholdes på Espe 
skole. 
 
 

Spis-sammen d. 10.03.2023 kl. 18:00. Arrangementet afholdes i Espe For-
samlingshus.  
 
Børnedisko d. 31.03.2023 på Espe skole.  
 
1. hold (kl. 17:30 – 19:30) er fra 0. klasse – 4. klasse 
2. hold (kl. 20:00 – 22:30) er fra 5. klasse – 8. klasse  
 
Vi vil gøre opmærksomme på, at der vil blive indført visita-
tion af tasker ved indgangen for at sikre en alkoholfri fest.  
 

Vi håber på jeres opbakning til vores arrangementer og der vil løbende kom-
me nærmere informationer om de enkelte arrangementer.  
Følg med på vores Facebookside eller vores infoskilt, som står ved busholde-
pladsen ved Espe skole. 
 
Medlemskontingent: 
Efter generalforsamlingen kommer vi igen rundt for medlemskontingent for 
2023. Hvis I ønsker at støtte op om vores forening, er dette muligt: 
 

Medlemskontingentet er 100 kr. pr. husstand, 50 kr. for enlige.  
Kontingentet kan indbetales via MobilePay, 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 e-mail: Borgerforeningespe@gmail.com eller vores Facebookside.  
 

Espe Borgerforening ønsker alle et godt nytår. 

mailto:Borgerforening.espe@gmsil.com
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Ringe Lokalhistorisk forening  
bringer i dette nummer to billeder fra arkivet. Skriv gerne en  mail til 
Janne Stolberg Jensen, doukanj@hotmail.com, hvis du kender noget 
til historien omkring billederne. 

Gammelt kort med Espe skole: Hvor lå skolen dengang?  

 

Et gammelt Reklamekort fra oktober 1913 : manufakturforretning 
C. F. Pedersen. Hvor lå forretningen henne? 

mailto:doukanj@hotmail.com
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Hvem husker ikke 80’erne…. 
 

Det var tiden hvor Maimi Vice var hot, Neonfarverne prægede ung-
dommen, Musikken var fantastisk, for ikke at nævne de frække moves 

i Flashdance og Dirty Dancing…  
 

Alt dette kunne vi godt tænke os at genoplive for en aften.  
 

Derfor vil vi gerne gerne inviterer jer til en brag af en 80’er fest.  
 

Dørene i Espe Hallen åbnes kl. 18.00  
Lørdag d. 4. februar 2023 

 
Aftens menu vil blive helt klassisk, som vi mindes det…  

 
Når maden er indtaget, starter vi Ghettoblasteren og der vil bliver spil-

let op til dans, med musik som alle kan synge med på. 
 

Prisen for alt dette er kun 290,- kr. pr. person, sååå….  
 

find crepejernet, læderslipset og de flotte benvarmere frem, tag  
naboen under armen og vær med.  

 
Vi glæder os i hvert fald til at se jer alle.  



28 

 
 

    Generalforsamling 
 
 
 

Espe Forsamlingshus afholder generalforsamling 
Fredag den 24-02-2023 kl. 19.00. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 
    Med venlig hilsen 
    Bestyrelsen 
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Espe Posten søger 1 eller 2  
ekstra sæt hænder 
 
Palle og jeg (Ditte) leder efter en eller to personer, som 
kunne tænke sig at hjælpe os med Espe Posten. 
 
Vi leder primært efter en person, som gerne vil kontakte 
vores annoncører en gang om året, for at høre om de fort-
sat vil annoncere i vores blad.  

 
Vi mødes 2 gange om året til en kort snak og gennemgang af regn-
skaberne, så det behøver ikke tage så meget af din tid. 
 
Derudover synes jeg det kunne være spændende, hvis der er et  
menneske, som har lyst til at blande sig lidt i hvordan Espe Posten 
skal se ud og hvad der eventuelt kan ændres, udvides, bibeholdes  
og/eller tilføjes. Kun fantasien sætter grænser. 
 
Ring eller skriv til Ditte, hvis du vil høre mere om opgaverne på  
tfl.: 26 82 37 64 eller email: redaktion.espeposten@gmail.com. 

 
Kommende Deadlines for Espe Posten 
 
Den 20. marts 2023 
Den 20. juni 2023 
Den 20. september 2023 
Den 12. december 2023 
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Henriks Vinduespolering 
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SKORINGEN  
Ringe, Faaborg og Assens 

Tlf. 62 26 42 40  
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 Vejformænd 

Langgade 
Stadionvej 

May-Britt Ploug Jantzen 
Langgade 65 
mopj@smilepost.dk 

27 20 25 43 

Elmevænget Gurli Sørensen 
Elmevænget 8 
gurlimo@hotmail.com 

22 88 96 86 

Holmslundsvej Allan Olsen 
Holmslundsvej 7 
 

40 35 59 85 

Askevænget Anna Jørgensen 
Askevænget 6 
annajorgensen123@gmail.com 

62 66 16 83 

Hegnsvænget 
Egevænget 

Ulla Bertelsen 
Egevænget 4 
 

62 66 14 81 

Findingevej Otto Mortensen 
Findingevej 5 
otto@hetner-elkjer.dk 

27 43 27 56 

Assensvej Thormod Schou 
Assensvej 84 
thschou@city.dk 

61 74 84 74 

Toftevænget 
Skovvej 

Palle Nielsen 
Skovvej 29 
pn.skovsgaard@gmail.com 

40 53 63 75 

Lydinge Møllevej 
Tingskovvej 
Espe Højlod 

Janne Stolberg Jensen 
Tingskovvej 8 
doukanj@hotmail.com 

61 77 39 30 

Kirkegade 
Holmevej 

Mette Holme 
Holmevej 2 
mettelholme@gmail.com 

25 85 12 32 

Granlyvej 
Rudmevej 

Annette Stadil Pedersen 
Granlyvej 18 
 

24 84 11 65 

Hasselvænget 
Birkevænget 
Skolevej 

Chalotte Stage Rasmussen 
Hasselvænget 10 
chalotte12@gmail.com 

42 73 37 88 

Snarupvejen 
Fjellebrovej 

Hans Brinch 
Snarupvejen 25 
brinchagerupgaard@hotmail.com 

62 66 16 18 

Kastanievej 
Østløkke 

Poul Ditlevsen 
Østløkke 6 
ditlevsen@mail123.dk 

62 66 14 33 
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Trænger du til motion – styrketræ-
ning og konditræning, er Espe 
Hallens Motionscenter måske no-
get for dig? 

 
Motionscentret er åbent alle dage 

fra 05.30 til 21.00. 
Kontakt tlf. 5250 6245 for  
indmeldelse og eventuelt en gratis 
prøvetime. 

 

Skriv et indlæg til Espe Posten 
 

Går du med en lille journalist eller forfatter i  
maven eller har du bare lyst til at skrive lidt om  
din forretning, din hverdag, en rejse du har været  
på, din fritidsinteresse eller noget helt andet. Det  
kan også være du har lyst til at skrive om week- 
endens håndboldkamp i Espe Hallen, lave et  
interview eller sende et digt du har skrevet. 
 
Du er velkommen til sende et indlæg til Espe  
Posten. Hvis du har brug for hjælp til korrektur 
læsning eller andet, må du endelig sige til.  
Det finder vi en løsning på.  
 
De bedste hilsner 
Ditte Lund 
Redaktør 
 
Tlf.:  26 82 37 64 
Email:  redaktion.espeposten@gmail.com 
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Kontaktpersoner, mailadresser og telefonnumre 

 

Espe Skole: Skovvej 8  vibem@faaborgmidtfyn.dk 7253 3981 

Skolebestyrelse: Dorthe Hindborg  Greve d_hemmingsen@hotmail.com 2093 4455 

K/E Fodbold:    

K/E Håndbold: Bent Baraviec      

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 

ESPE 

mailto:benny.nielsen21@gmail.com
mailto:sijy@km.dk
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MC-Campfyn 
Bed&Breakfast 
Værelser tlf 62 62 25 58 
www.MC-CAMPFYN.dk 
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www.espegrønt.dk 


