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Jakob Thrane
Flemming Drud
Peter Burkal Larsen
Mads B. Kromann
Morten Nordenbæk
Birgitte Svendsen
Hans Lindstrøm Svendsen
Søren Ole Knudsen
Stig Haack Pedersen
Charlotte Kjærgaard.

Flemming Drud og Jakob Thrane bor i lokalområdet.

Selvfølgelig er vi medlemmer af beboerforeningen

Kullinggade 31c, 1 · 5700 Svendborg · 62 21 00 00

Laves og sendes til godkendelse

Hans Lindstrøm Svendsen (H)
Thomas Hess-Petersen (H)
Maria G. Erlang Schaumann (L)
Jakob Thrane (H)
Lars Skjødt Jensen (H)
Charlotte Kjærgaard (H)
Mads B.K. Kromann (L)
Julie Skaarup Bergstrøm
Anders Hess-Petersen
Peter Burkal Larsen (L)
Søren Ole Knudsen (H)
Stig Haack Pedersen
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Sidste år skrev jeg indledningsvis om et forsamlingshus fuldt af samvær, oplev-
elser, glæde, leg, god mad, fester og smukke borde. Det begyndte jo også godt 
med vores yderst vellykkede aktivitetsweekend i marts. Men så fulgte en lang 
Coronapause. Takket være stor politisk velvilje og tilskud og mange lokale spon-
sorater kommer Egense forsamlingshus helskindet ud af krisen. TUSIND TAK!!                                                                                                                                            
Nu er vi klar igen til en spændende efterårs- og vintersæson.

Tak til Veluxfonden og Egense-Rantzausminde lokalhistorie, der har spon-
soreret en stolelift til 1.sal.

Vi har brugt pausen til at renovere herretoilettet i kælderen, så det nu kan bru-
ges ved udearrangementer, og vi har fået slebet gulv i salen, så det står som nyt. 
Men alt det er jo ikke gratis. 

Stort og småt fra forsamlingshuset i 
Egense-Rantzausminde-Skovsbo

Hold øje med aktuelle aktiviteter og opgaver på: www.egenseforsamlingshus.dk  
og på facebook.dk/Egense forsamlingshus og på opslag lokalt og i ugeavisen.              

 Eva Agger, formand, tlf. 40144926, mail: evaagger@hotmail.com.                                                                                                                 
Susanne Riber, næstformand, tlf. 40302553, mail: gsriber@gmail.com

DERFOR: BLIV MEDLEM OG BIDRAG TIL AT HUSET  
KAN VIDEREUDVIKES OG VEDLIGEHOLDES. 

Via: mobilepay: 88090 eller fast bankoverførsel konto:  
0815-454737 eller indbetalingskort: +73 +88088263
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Dejlig lokalt til daglig

Rantzausmindevej 112
Åbent alle ugens dage kl. 8-20

Husk Skorstensfejeren udfører 
også:

· Isætning af skorstensforinger
· Montering og salg af tagtrin
· Økonomi måling af oliefyr
· Råd/vejledning af fyringsanlæg

Skorstensfejermester
Steffen Norgreen
Ndr. Ringvej 18
5700 Svendborg

Tlf. 6222 4777
Mobil 2013 4051

www.steffen-norgreen.dk

7-20

Nordre Ringvej 52, 5700 Svendborg Tlf. 6222 4777 eller 20134051
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Frit efter Svendborg Museums  
hjemmeside

Svendborg Museums udstillingscontainer ”Den Sorte Boks” på P-pladsen ved 
Brugsen i Rantzausminde er lige netop afsluttet. Vi synes dog, der skal et lille 
minde med i årets blad, nu hvor de nye huse ”de 7 høje” ser dagens lys.

Det har i mange år været planen, der skulle bygges  hvor de syv overpløjede 
høje lå og som det ses på forsiden er de godt i gang.

”Fra oldtidens grav- og bopladser til nutidens nybyggeri er der gået 4-6.000 
år. ”Vi mennesker har altid værdsat gode steder at bosætte os. I oldtiden har 
man nok søgt de frugtbareste jorder, hvor man kunne dyrke sine sparsomme 
afgrøder eller gå på jagt og samle forråd i den nærliggende skov. I dag er det 
mere sådan noget som havudsigt eller grønne omgivelser, der er eftertragtet, 
og begge dele får man med boligområdet ”De Syv Høje””, udtaler arkæolog 
og museumsinspektør Museum Lone C. Nørgaard, der har stået for de seneste 
udgravninger i området.”

Og alle os ,der bor i Egense/Rantzausminde, får mange nye naboer. Det glæder 
vi os til i bestyrelsen ,da det forhåbentlig også ,betyder flere medlemmer og 
hænder til forsamlingshuset.

Tusindvis år gammelt byggeri. Se: www.svendborgmuseum.dk
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• MALERARBEJDE

• SPARTLING

• TAPETSERING

• SALG AF MALING

  EGENSE STATIONSVEJ 15· EGENSE· 5700 SVENDBORG

              TLF. 24 45 18 38
                                                     WWW.SVENSKEN.DK

  
malermester

magnus kastberg
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• MALERARBEJDE
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• TAPETSERING

• SALG AF MALING

  EGENSE STATIONSVEJ 15· EGENSE· 5700 SVENDBORG

              TLF. 24 45 18 38
                                                     WWW.SVENSKEN.DK

  
malermester

magnus kastberg

TRADITION OG 
FORNYELSE

Sankt Jørgensvej 33. 1. sal

5700 Svendborg
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Egense Sogns Jagtforening

Vi er en mindre forening med ca. 30 medlemmer. 
 

Bliv medlem af DJ og få jagtbladet hver måned.

Hvert år i september afholdes en træningsskydning med lerduer  
som optakt til jagtsæsonen. 

Vores årlige generalforsamling starter altid med spisning af Gule Ærter. 

Grundet Covid 19 afholdes ingen vildtaften i 2020.

For yderligere oplysninger kontakt:

Formand Lennart Eriksen, tlf. 26 35 96 49 

34

K L O S T E R P L A D S  4 ,  5 7 0 0  S V E N D B O R G
T L F.  6 2 21  3131/6 2 21  5 0 6 9

KLOSTERPLADS 4, 5700 SVENDBORG
TLF. 62 21 31 31 ·  62 21 50 69

RYTTERMARKEN 3  .  5700 SVENDBORG  .  TLF. 62 21 14 84

Danmarks jægerforbundJæ
ge

rn
e

EGENSE SOGNS JAGTFORENING
TLF. 62 22 19 64

Bliv medlem og få bladet 
'JAGT, VILDT OG NATUR'

11 gange om året
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v/ Jan Staldgaard
Skovsbovej 360 · Egense · 5700 Svendborg

Tlf. 62 20 97 40 · mobil 20 90 97 40

ALT I FODER OG TILBEHØR TIL DYRENE

Til fest - kom og få 

et godt tilbud på vin og ost

Åbningstider: Mandag - fredag 10.00-17.00 Lørdag 9.00-12.00

Besøg også vores

Butik

Vingaver til fest kom og få et godt tilbud på vin og ost

Ubrugte fl asker 

kan retuneres
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FODER TIL ALLE DYREARTER
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I vores lokalhistoriske forening og arkiv har vi, ud over at udføre godt arkiv-
arbejde, en ambition om at fortælle spændende og medrivende historier fra 
vores eget område – og gerne sætte dem i perspektiv. Det forsøger vi at gøre 
gennem vores hjemmeside, Facebookside og gennem arrangementer som 
byvandringer og udstillinger.

Vores arkiv holder til på 1. sal i forsamlingshuset og her arbejder en lille 
gruppe af frivillige, de såkaldte ”arkivister” med at ordne og digitalisere det 
materiale der kommer ind til arkivet.

Er du interesseret i lokalhistorie står vi med åbne arme klar til at vise dig 
hvordan du kan hjælpe det lokalhistoriske arbejde. Eller ligger du inde med 
gamle fotos, breve eller lignende, så tøv ikke med at henvende dig. 

Vi har åbent i arkivet onsdag i lige uger kl. 10-12.

Egense-Rantzausminde 
Lokalhistoriske Forening

Som medlem af  
Egense-Rantzausminde  
Lokalhistorie er du med  
til at sikre vores fælles  

historie. Det koster kun  
150 kr om året. Læs de  
gode historier og om  

medlemskab, kontingent  
og meget mere på  

hjemmesiden  

www.egense-lokalarkiv.dk  

– og følg de gode historier  
på Facebook,  

Egense Lokalarkiv. 

Du kan også kontakte formand  
Klaus Johannessen på mail:  

byplan@gmail.com
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VINTID APS 
v/ Tina & Jens-Ole Rosenlund 

Det er blevet VINTID – i dit lokalområde… 
Vi har nu åbnet en butik i Egense på Egense 
Stationsvej 1, - og du/I skal være så hjertelig 
velkommen! (indgang bag ved værkstedet) 

Faste åbningstider: 

fredag fra 16.00 – 18.00 + lørdag fra 10.00 – 13.00 

Derud over træffes vi efter aftale på 29311088 

• Vi har besøgt - og besøger stadig mange vingårde og 
producenter i Spanien, Frankrig og i særdeleshed 
Italien hvor vi selv importerer de fleste af vores vine fra. 

• Vi har et spændende netværk blandt vores 
producenter, som vi kender særdeles godt. 

• Vi sælger vin til  Private og virksomheder. 
• Vi har vine til En festlig anledning, gaver til venner, 

familie og personale – eller hvis du bare har lyst til et 
glas dejlig vin for sjov! 

Men alt det kan du høre meget mere om når du/I kommer 
og besøger os i butikken – vi glæder os til at se jer � 

Vintid ApS 
Højensvej 142, Egense 

5700 Svendborg 
Mobil 29311088 

 
! Kontakt os på: info@vintid.dk 
! Find os på: www.vintid.dk / Facebook / Instagram 
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• Direkte import af Italienske vine - Rosé, Hvidvin, Rødvin 
• Spansk Rosé, Hvidvin, Rødvin
• Champagne, Cava, Dessertvin
• Økologi / Vegan

BUTIK: 
Egense Stationsvej 1, Egense 5700 Svendborg (Bag værkstedet)

ÅBENT: 
Onsdag kl. 10-12, Fredag kl. 16 -18 & Søndag kl. 14-17

SALG:
•  Private & Virksomheder
•  En festlig anledning (Mulighed for at returnerer uåbnet vin)
•  Vingaver & Vingavekort

VINSMAGNING:
•  Vi arrangerer vinsmagning i vores hyggelige lokaler på Egense 

stationsvej 1.
•  Vi tager også ud af huset og holder vinsmagning.
•  Vi holder vinsmagning med vores producenter.

Z KIG IND I BUTIKKEN – VELKOMMEN!!!
Z KONTAKT OS PÅ info@vintid.dk / Mobil 29311088
Z FIND OS PÅ www.vintid.dk / Facebook / Instagram
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Nyt fra Egense Kirke

I kirkebladet pr.1/9-20 kan man læse 
at aktiviteterne i kirken er tilbage. Det 
håber vi inderligt. Der er naturligvis re-
striktioner som skal overholdes. Men liv 
i kirken er der igen - det er dejligt. Også 
kirkens hjemmeside oplyser herom.

Som mange måske har bemærket er 
kapellet næsten færdig renoveret. Det 
vil blive brugt mere end til netop kapel- 
som de fleste af os forbinder et kapel 
med. Vores præst og organist bruger det 
til f.eks koret, som lige skal øve. Konfir-
mander som samles inden man går ind 
i kirken, en dåb- hvor der er behov for 
lige at gør klar. Derfor renoveringen af 
kapellet. Smukt bliver det.

Mod syd er der fældet store træer. Grunden hertil-grennedfald - som var til  
fare for de som arbejdede på kirkegården og de besøgende. Nye vil blive 
plantet. Der har været afholdt kursus for de ansatte ved kirkegården - i be-
plantning - herunder stauder.

Håber mange fra sognet vil deltage i de kommende arrangementer i kirken og
konfirmandstuen.  Alle er rigtig hjertelig velkomne.

Venlig hilsen Kirsten Aaselund
Egense Menighedsråd
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Let Motion

Hver torsdag mødes ca. 16 ældre i forsamlingshuset for at dyrke gymnastik, og 
der kan godt være flere på holdet. Vi laver først let motion i en time, her får vi 
pulsen op, men det er heldigvis muligt at sætte sig ned, hvis man synes bedst 
om det. Efter anstrengelserne nyder vi kaffe og et stykke smørrebrød, og vi 
synger  et par sange sammen. Vi er rigtig glade for at bruge forsamlingshuset 
på denne måde, en flottere udsigt er der ikke mange gymnastikhold, der har.

Gymnastikholdet er et hold under Svendborg Senioridræt, og det er fra kl. 
10:45 til 12:30 om torsdagen, første gang er torsdag d. 23. august, men mød 
bare op en af mødedagene og se, om det er noget for dig. 

Flere oplysninger kan fås hos Birthe Lund, tlf. 2128 5221 eller ved at ringe til 
Senioridræt tlf. 62 23 30 19. 



14

Økologisk 

MAD UD AF HUSET 
på Sydfyn

Mad til selskaber, fester og arrange
menter. Kokken er altid selv med i 
køkkenet til at anrette og præsentere 
maden.

Min mad har saft og kraft og er lavet 
fra bunden med udgangspunkt i års
tidens lokale økologiske råvarer fra 
de mange sydfynske producenter. 

www.miasø.dk  -  kok@miaso.dk  -  30230476

Langegyde 51, 5762 Vester Skerninge
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Egense Rantzausminde Foredragsforening

Oprindeligt var sproget et middel til forståelse, men efterhånden er det blevet 
et middel til misforståelse.

Medlemskab af Egense Rantzausminde Foredragsforening koster 200 kroner om 
året for alle seks foredrag. Entré til et enkelt foredrag koster 60 kroner - med 
mindre andet er anført. 
Kaffe med kage kan købes til 30 kr. Vi modtager kontant betaling eller betaling 
via mobilepay. Man kan blive medlem ved at kontakte et bestyrelsesmedlem eller 
ved at møde op på en foredragsaften.

Alle seks foredrag foregår i Egense Forsamlingshus, 
Skovsbovej 338, 5700 Svendborg.  Alle foredrag starter kl. 19.30
Der er ingen tilmelding forud for arrangementerne - med mindre andet er anført.

Med henvisning til COVID-19 kan der være ændrede forhold f.eks. vedr.  
deltagerantal, traktement m.v. Kom gerne i god tid og respekter de gældende 
Corona-retnings linjer.
 
Bestyrelse:
• Formand: Sognepræst Torben Poulsen, Egense, 62211894
• Næstformand og kontaktperson: 
• Kirsten Madsen, Rantzausminde, 24237013, kkmadsen@icloud.com
• Kasserer: Else Sass Jensen, Rantzausminde, 61161449
• Sekretær: Kirsten Würtzen, Rantzausminde, 20692545 
• Bestyrelsesmedlem: Nora Mortensen, Rantzausminde, 62241429
• Suppleant: Jacob Ussing, Rantzausminde, 29423824

Foreningens hjemmeside: www.egenseforsamlingshus.dk 
(se under foreninger)

29
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Max’s Brugtbiler · Skerningegårdsvej 6 · 5762 Vester Skerninge
Email: vaerkstedet@maxsbrugtbiler.dk

Telefon 62 24 22 62 • www.maxsbrugtbiler.dk

Vi reparerer og servicerer din bil, 
uanset mærke og model

SALG AF BRUGTE BILER

• Fair priser
• Bilhandel med tillid
• Attraktiv finansiering
• Leasing

Bilforhandler &  
Hella Service  
Partner værksted

Tid til service?
Ring på telefon 62 24 22 62 eller bestil 

online på maxsbrugtbiler.dk

VORES SERVICES

• Køb og salg af gode, brugte biler
• Service og reparation af alle bilmærker
• Autotransport
• Forsikringsskader
• Dæk og fælge

HELLA SERVICE PARTNER

• Behold fabriksgarantien
• 3 års garanti på reservedele
• Lånebil
• Finansiering
• Vejhjælp for kr. 41,25 pr. måned
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Torsdag 29/10: Matilde Kimer ”Rusland - mere end 
bare Putin” DR’s Ruslandskorrespondent Matilde Kimer 
fortæller om Putin og konfrontationerne med Vesten, om en 
række almindelige russere, både dem, der forguder Putin, 
hans politik og dem, der slås for at ændre kursen. Arrange-
mentet foregår i samarbejde med FOF. Billetter udsolgt.

Torsdag  12/11: Simon Høegmark ”Naturen helbredende kræfter” 
Forsker og naturvejleder Simon Høegmark, formidler om  naturen, som 
et af de stærkeste redskaber, imod stress og stressrelaterede sygdomme!                    
Før foredrag fællesspisning kl. 17.30. Kok: Mia Lundshøj står for menu. Til-
melding spisning :mail til evaagger@hotmail.com senest til 5./11. Pris for 
spisning er 75 kr. Foredrag /spisning i samarbejde med Beboerforeningen. 

Torsdag 10/12: Nis Boesdal ”Biblens gode historier - med et tvist af 
jul” Nis Boesdal vil fortælle om den måde hvorpå vi i det moderne samfund 
møder Biblens gode historier. Da dette møde er julemøde, vil der være kaffe 
med lagkage og lotteri (medbring gerne en lille pakke til lotteriet). 
Gratis adgang. Foredrag i samarbejde med Egense Menighedsråd.

Torsdag 14/1: Steffen Gram ”Aktuelt emne -på dagen” For at få så aktu-
elt et foredrag som muligt venter vi med at fastlægge aftenens emne.  I snart 
25 år har Steffen Gram dækket tilværelser udenfor Danmark og har rapporte-
ret fra krige og flygtningekatastrofer i hele verden.
Bemærk: Tilmelding og pris: k.wurtzen.dk tlf:20692545 Arrangementet i 
samarbejde med FOF.

Torsdag 11/2: Rasmus Rohde - ”Nordøstgrønland og Siriuspatruljen” 
Tidligere siriusmand og chef for Siriuspatruljen  Rasmus Rohde fortæller om 
Nordøstgrønland og baggrunden for Siriuspatruljen. Der vil blive vist smukke 
billeder og korte, spændende filmsekvenser.
Efter foredraget generalforsamling jfr. vedtægterne §6. Forslag, der ønskes 
behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. 

Torsdag 11/3: Chr. A. Nørgaard - ”I Dronningens tjeneste” Kommandør 
og kammerherre Christian A. Nørgaard gjorde i mange år  tjeneste som Dron-
ningens jagtkaptajn og chef for” Dannebrog.” I sit foredrag vil Chr. Nørgaard for-
tælle om sit spændende dobbeltjob og om oplevelser under de mange togter 

29

?
?
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Uddrag af program for sæson 2020/21
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www.SPISETID.com - kontakt@spisetid.com - tlf.:  22 74 52 34 
Adr.: Ryttervej 65 - 5700 Svendborg 

Frokostordning og mad ud af huset fra 
Sydfyns nye cateringleverandør

SPISETID TILBYDER catering og mad ud af huset til alle typer arrange-
menter. Vi skræddersyer menuen og prisen specielt til dit arrangement. 
Det kunne fx være: 
• Buffet – helt/delvist som fx hovedret
• Tallerkenanretninger – helt/delvist
• Receptionsbuffet anrettet i mundrette størrelser
• Frokostarrangement
• Privat dining – intim middag hjemme hos dig med servering som var
    du på restaurant
• Mødeforplejning og fast frokostordning til virksomheder

SPISETID DRIVES AF proffesionelt håndværk, årstidernes dynamiske sæ-
soner, råvarernes diversitet og konstant nytænkning. Vores mad skabes i 
en kombination af det klassiske og moderne køkken. 
Hos os er det en selvfølge, at alting er hjemmelavet og frisklavet. Vores 
ambition er at skabe inspirerende og velsmagende måltider, der ikke kun 
mætter i maven, men også i sindet.
I størst mulig omfang bruger vi lokale råvarer fra Sydfyns spisekammer 
og samler ingredienser fra den omkringliggende natur.

Jeg glæder mig til at 
høre om dit 

arrangement 

Jakob Hirsch
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Fællesspisning er  
inspiration-nydelse-samvær-opvask 

Egense Forsamlingshus er også i 2020 udgangspunkt for fællesspisning. Og igen 
i lidt nye og forskellige udgaver. Vi indleder fællesspisning fredag den 11/9 i 
aktivitetsweekenden, forhåbentlig med underholdning. 25 billetter bliver sat 
til salg. Se tilmelding mm. side 22-23.

Den 5/10 afholder Jacob Hirsch kursus for ti personer. De heldige 25 personer, 
der når at købe billet til den efterfølgende spisning, kan se frem til en enkel tre 
retters menu med gode, lokale råvarer produceret under Jacobs kyndige opsyn. 
Se Jacob Hirsch ”Spisetid” side 18 og se tilmelding mm side 22.

Den 2/11 er der igen kursus i madlavning for 10 ivrige gourmetaspiranter og 
billetter til 25 personer, der elsker italiensk mad. Det er nemlig emnet når Mi-
kael Hansen og hans kone Johanne fra Kulinarisk Sydfyn øser ud af deres viden. 
Se tilmelding mm. side 22-23.

Den 12/11 laver vi fællesmad af den sunde slags under ledelse af kokken Mia 
Lundshøj som optakt til en foredrag om naturens helbredende kræfter. Arrang-
eret sammen med foredragsforeningen. Se MiasØ side 14 og se tilmelding 
mm. side 22-23.

Den 4/12 tryller MiasØ igen. Denne gang en julefrokost, somI kan komme og 
nyde i vores glimrende forsamlingshus. Se nærmere om menu og pris på 
Facebook og vores hjemmeside, når vi kommer lidt tættere på.

DET ER BÅDE SJOVT OG HYGGELIGT 

Foto: MiasØ                                                Foto: Spisetid
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Priser for at leje huset weekends:

 Hele huset: Leje incl.rengøring og service 3075,- kr.

  Depositum: 1000,- kr. 

 Store sal: incl.rengøring og service 2875,- kr.

  Depositum: 1000,- kr.

 Lille stue: incl.rengøring og service 2400,- kr.

  Depositum: 1000,- kr. 

Priser for at leje huset hverdage:
(max. 5 timer)

 Møde: Lille stue 250kr.

  Store sal 450kr.

 Børnefødselsdag: Lille stue 350kr.

 Begravelseskaffe: Lille stue 450kr

  Store sal 650kr.

 Privat flerfamilie: mad/spisning lille stue 450kr

Ønsker du at leje huset kontakt venligst:

Eva Agger, der træffes på tlf. 40  14 49 26 
Mellem 19 og 20 næsten alle hverdage,  

eller mail: evaagger@hotmail.com 

Husets hjemmeside: www.egenseforsamlingshus.dk
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Sådan benytter du GRØNNINGEN! 

Grønningen er frit tilgængelig for alle, der hensynsfuldt og venligt 
ønsker at lege spille, hvile, spise, lave mad, sove eller bare sludre lidt.

• Overnatning i telt eller hængekøjetelt, er kun for vandrere og cyklister 
lokale eller turister. 

• Er du i bil finder du skøn campingplads under to km i retning mod  
vandet. 

• Til bålet kan du samle træ på Åsen - skær og hug ikke i levende træ.  
 

• Sluk bålet når du forlader Grønningen. 

• Kun en person i hver hængekøje, men du kan hænge egen køje op. 
 

• Respekter forsamlingshusets gæster – hvis der er arrangement i huset er 
området, markeret med rødt på tegning, forbeholdt gæster i huset. 

 

• Intet affald kan efterlades andre steder end i affaldscontainer!! 
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Aktiviteter i forsamlingshuset

Senioridræt-torsdage 10.30-12.15.                                                                                                                                     
Start uge 34. Tilmelding eller info på tlf. 62233019.

Borgmestergåtur: onsdag d. 9. september kl.16.                                                                  
Se opslag lokalt og Facebook. Slutter med øl/vand i forsamlingshuset.

Aktivitetsdage for os alle d. 11.-12. september                                                            
Der er kun planlagt to dage i år for at give plads til de mange udsatte 
konfirmationer. Grundet Corona har vi kun planlagt to aktiviteter: 
Fællesspisning fredag d. 11/9 kl. 18.  Mellemøstlig inspireret menu. Pris 
kr. 95, børn 5-12 år kr. 50.                                                  Tilmelding: 
gsriber@gmail.com.  Alle er velkomne.

Arbejdsdag lørdag d. 12/9 kl. 10-15. Bestyrelsen sørger for 
forfriskninger og frokost. Alle er velkomne. Opgaver: se side 27                                                                                                                                               
                                                                                                                                       
Dans for 2, kl.18.00-19.30, uge 36-46 minus uge 42 + afdansning                                                                                                                                       
Der danses tirsdage. Se side 37 i dette blad.                                                                                                              
For info mail: vibekehallas@hotmail.com   

Generalforsamling torsdag d. 24. september kl. 18
Vi indkalder til Corona-udsat generalforsamling. Der vil være gul-
lasch-suppe som vanligt og lagkager, og vi skal alle tale højt og tydeligt, 
da vi skal sidde med reglementeret afstand. Men det skal nok blive fint.                       
Eventuelle forslag skal være os i hænde 8 dage før.

Fyraftenshavemøde tirsdag d. 20. oktober kl.16-18. v/Hervé. 
Efterafgrøder og vinterklargøring af haven. Hvordan forberedes næste 
sæson? Tilmelding: evaagger@hotmail.com. Pris 50 kr. inkl. kaffe/kage

Foredrag, torsdage d. 29/10, 12/11, 10/12 kl.19.30                                     
Spændende foredrag som I kan læse mere om i bladet på side 17. Arr. 
Egense-Rantzausminde foredragsforening m.fl.                                                                                                                              
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Æblepressedag søndag d 11. oktober kl. 10-16.                                                  
Kom med dine æbler – hvis ikke tørken har snydt dig for dem. Gerne 
med flere end du selv skal bruge, så de ”haveløse” evt. også kan more 
sig med at lave most. Det er både sjovt og hyggeligt. Og alle kan være 
med. Husk emballage. 

Arbejdsdag inde og havedag ude søndag d. 18 oktober kl. 10-15
Der skal gøres det vi ikke nåede d. 12 september. Der er opgaver til 
alle. Der serveres frokost til de fremmødte.
Tilmelding: evaagger@hotmail.com

Fællesspisninger d. 11/9, 5/10, 2/11, 12/11,4/12 (se side 19)                                                                                                                                              
Nye udgaver af fællesspisninger. Den 11/9 bliver en mellemøstlig  
inspireret middag. Den 5/10 spiser vi produktet fra et madkursus med 
kokken Jacob Hirsch. Det er gourmetmad til forsamlingshuspriser. Den 
12/11 gælder det sund mad med Kokken Mia Lundshøj som optakt til 
efterfølgende foredrag. Den 2/11 spiser vi igen produkter fra et mad-
kursus, denne gang italiensk menu under ledelse af kokkene Michael 
Hansen og hans kone Johanne. Måske med lidt musik? Den 4/12 
tryller Mias Ø en skøn julefrokost du kan nyde med venner.Tilmelding: 
11/9 tilmelding til gsriber@gmail.com, øvrige: evaagger@hotmail.com.  
(5/10,2/11,12/11 og 4/12 Støttes af Forsamlingshuspuljen)                                                                                              

Arkivernes dag søndag d. 15. november kl.10-13.                                                      
Egense-Rantzausminde lokalhistorie holder åbent hus. Kom og se hvad 
arkivet kan. Har du dokumenter, breve, eller fotos i gemmerne, kan du 
aflevere dem til arkivet eller lade os scanne dem. Vi giver kaffe og kage.

Julebazar søndag d. 15. november kl.11-15                                                       
Egense husflid indbyder til den traditionelle og hyggelige jule bazar 
med alverdens fine ting og sager(Se også husflids spændende program 
side 5 i dette blad.)
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Foto inde
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Foto ude
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Adresseliste for Beboerforeningsbestyrelse:

Beboerforeningens hjemmeside: www.egenseforsamlingshus.dk

Susanne Riber Lehnskovsvej 216,tlf.: 40 30 25 53                                                                                                     
 Mail: gsriber@gmail.com
 Næstformand, Weebmaster

Karen Ø Petersen Skovsbovej 351,tlf.:62 21 63 05
 Mail: karen.egense@hotmail.com
 Kasserer , Webmaster

Eva Agger Højensvej 199, tlf.:40 14 49 26
 Mail: evaagger@hotmail.com
 Formand, Booker, Oldfrue,  
 kontakt håndværkere

Niels Holluf Nygårdsvænget 6,tlf.: 23 60 01 84
 Mail: nilo@sydfynsmail.dk
 Sekretær

Gitte Muller Vesterrøn 25 ,Tlf.:27 61 03 83
 Mail:gittemuller25@gmail.com
 Oldfrue

Lise H. Madsen Skovsbovej 337,Tlf.: 27 14 96 79
 Mail: lise2hedegaard@yahoo.dk
 PR.

Marie S. Andersen Skovsbovej 364 ,tlf.:30 28 77 67
 Mail: marockles@hotmail.com

Poul B. Heide Højensvej  181, tlf:22 91 35 75 
 Suppleant

Stine Spangshede Skovsbovej 366  ,tlf:30117402
 Suppleant                                                                                                                                            
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OPGAVER UDE
– til fri afbenyttelse

Buskrydde skibakke

Spule tag veranda

Hovedrent udetoilet

Male 
madpakkehus

Eftergå 
”stenrende” 
langs træfacade Rense  

kældertrappe 
udvendigt

Binde lille  
tulipan træ op

Eftergå trægrænse til ås

Luge  
bynke  
mm bed 
rundtom 
boldbane

Beskære 
beplantning 
rundtom 
huset

Afvaske 
træværk 
udendørs 
hvor det 
er grønt

Lave afløbsrende tagvand 
madpakkehus

Male indersiden 
af stakit 
rundtom 
varmepumpe
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ØØkkoollooggiisskkee  vviinnee..  
EEnn  rreenn  nnyyddeellssee!!  

	
	

	
	
	

RRiinngg  ttiill  KKllaauuss  ppåå  2277551122772244  
ssåå  ååbbnneerr  jjeegg  vviinnccoonnttaaiinneerreenn  ppåå  

TTaannkkeeffuullddvveejj  
	

Besøg vores butik i Møllergade 72Besøg vores butik i Møllergade 72
  Fredag 14-18, lørdag 10-13  Fredag 14-18, lørdag 10-13

  Eller efter aftale på 27 51 27 24  Eller efter aftale på 27 51 27 24
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Oversigt over sæsonens kurser og aktiviteter:
Nr. Holdnavn Instruktør Dato

EFTERÅR 2020
2030 Smykker i sølv og andre materialer Anna Højris hver ons. fra 7/10-25/11 15.00-17.45
2031 Smykker i sølv og andre materialer Anna Højris hver ons. fra 7/10-25/11 18.00-20.45
2032 Pileflet  Hellemai Toft 21-22/9 9.00-16.20
2033 Kreativ løbbinding Heidi Rosenfeldt 26/9 9.00-15.30
2034  Pileflet   Hellemai Toft  24-25/10 9.00-16.20
2035  Syning i sælskind  Lilly Christensen  7-8/11 9.00-15.00
2036  Birkebark, beg. og fortsættere  Karen Bak Rolskov  14-15/11 10-16, 10-15
2037  Patchwork  Karina Sloth Hansen 21-22/11 9.00-16.20
2038  Tofarvet patent  Elsebeth Giessing  27/11 15.00-19.00
2039  Chokoladekursus – jul  Carsten Plagborg  30/11 18.00-22.00

FORÅR 2021
2115  Smykker i sølv og andre materialer  Anna Højris  hver ons. fra 6/1-3/3 15.00-17.45
2116  Smykker i sølv og andre materialer  Anna Højris  hver ons. fra 6/1-3/3 18.00-20.45
2117  Pileflet – kræmmerhuse  Hanne Olsen  23/1 10.00-14.00
2118  Dobbelt strik  Elsebeth Giessing  26/2 15.00-19.00
2119  Keramik – røgbrænding  Eva Koch Sørensen  27/2+12/3+15/3 10-15, 16-19, 18-21
2120  Mosaik   Kristine Birkedal  6-7/3 10.00-15.00
2121  Læderarbejde  Ellen Loumann Lissau 20-21/3 10.00-16.00
2122  Design strikbluse-udregn. af masketal  Birgitte Hansen  10/4 10.00-15.00
2123  Strømper, opslag, historie  Birgit König  13/4 15.30-18.30
2124  Sashiko – japansk broderi  Susanne Naumann  16/4 12.00-17.00

Kurserne afholdes på Skolebakken 8 i Ollerup, undtaget pilefletkurserne 2032 og 2034,
der foregår hos Hellemai Toft, chokoladekursus, der er på Rantzausminde Skole samt
keramik – røgbrænding, der finder sted hos Eva Koch

MEDLEMSAKTIVITETER I 2020 OG 2021
2005+2102 Sycafé – ulige uger  Laila Neumann  Torsdag, start: 24/9, 7/1 10.00-14.00
2006+2103 Strikkecafé – lige uger  Lone Mikkelsen  Torsdag, start: 17/9, 14/1 14.00-17.00
2007+2104 Puttetæpper  Laila Neumann  28/11 + 27/3 10.00-16.00

•  Hver tirsdag og torsdag 19-21.45 er der aktivitetsaftener, hvor medlemmer kan  
komme og sy, strikke, filte, arbejde med sølv eller lign. Man medbringer egne materialer, 
men foreningen råder over en del værktøj, skabeloner og bøger. 
Der er ikke undervisning, men vi hjælper hinanden.

•  Hver mandag ( 10-15, uge 37-51) og tirsdag i lige uger (10-14.30, uge 38-50) mødes to 
forskellige maler-grupper. Tovholdere er Elias Ole Tetens Lund og Ellen Ellegård.

Egense Husflid

Vi tilbyder kurser jf. Folkeoplysningsloven, og kurserne er åbne for alle,
uanset bopæl. Kreativt Håndværk - Egense Husflid er tilknyttet FORA – læring og 
kreativitet i fællesskab. Se mere på hjemmesiden www.egense.husflid.dk

Kreativt Håndværk – Egense Husflid er flyttet fra Juulgården
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Ryttermarken 29
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 96 00 / 21 27 92 37
www.sydfynskhåndværk.dk

Sydfynsk Håndværk A/S tilbyder rådgivning, tømrerarbejde og totalentrepriser. Vi  har 
over 25 års erfaring med spændende bolig- og byggeprojekter på Sydfyn. Som sam-
arbejdspartner garanterer vi den gode kvalitet og den individuelle løsning.
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Støt 
Egense/Rantzausminde- 

beboerforening.                                               
Vælg ”Support Energi”  

som kunde hos SEF

Sådan fungerer SupportEnergi.
Du tilmelder dig SupportEnergi på el og/eller naturgas og 
vælger: Egense/Rantzausminde beboerforening, som den 

forening der skal have din støtte.

 Når du bruger el og/eller naturgas, optjenes støtten i takt med, 
at dit forbrug af el og/eller naturgas. Helt konkret får du el og/

eller naturgas til attraktive priser og Egense/Rantzausminde 
beboerforening, får midler fra SEF til sikring af fremtidig ud-

vikling. Med andre ord; alle vinder med SupportEnergi.

SupportEnergi er for alle, 
både nye og eksisterende kunder.

Så let er det
Du skal bare tilmelde dig, via SEF ’hjemmeside.

Du støtter med 2 øre/kWh el og 10 øre/m3 naturgas. 
Det bliver til en årlig støtte på ca. 100 kr. årligt ved et el-for-
brug på 5.000 kWh og med 150 kr. årligt ved et naturgasfor-

brug på 1.500 m3

Egense/Rantzausminde beboerforening vil være yderst tak-
nemlige for alle der tilmelder sig SupportEnergi og krydser af 

udfor Egense/Rantzausminde beboerforening
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Egense - Rantzausminde

LOKAL
HISTORIE

Er du også nysgerrig?
Så meld dig ind! Måske kan du få svar på dine spørgsmål 
om lokalområdets historier.
Et års familiemedlemskab koster kun 150 kr.  Indbetal på 
reg nr. 1551 konto 2477037 og send kontaktinfo til mail: 
byplan@gmail.com 

30 26 56 56 
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Egense/Rantzausminde  
pensionistforening

Vores Pensionistforening blev brat afbrudt p.g.a. Coronakrisen, og den er ikke 
kommet op at køre endnu.

Da vi afholder møderne på Christinedal Plejehjem, er det ikke blevet muligt at 
genoptage møderne, da beboerne naturligvis skal beskyttes.

Men vi er blevet enige i bestyrelsen om at lukke foreningen ned, da vi ikke på 
sigt kan regne med fortsat medlemskab fra vores medlemmer.
Rigtig mange er bange for smitten, og vælger at isolere sig.

Vi er rigtig kede af det, men vi har været glade for medlemmernes opbakning.

Venlig hilsen 
Jane Mogensfeldt
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Rantec
• CNC BEARBEJDNING • 

• VÆRKTØJSFREMSTILLING •  

• KONSTRUKTION •

RANTEC ApS

FINLANDSVEJ 8

DK-5700 SVENDBORG

TLF. +45 6220 8638

Email: rantec@rantec.dk

Web: www.rantec.dk

RANTZAUSMINDE-
GRILLEN
Åbent alle dage 11-20 
Tlf.:62201994

32

Byggeri med god 
rådgivning udføres 

i bedste kvalitet

www.svendborg-festhus.dk

GULVAFSLIBNING
UNDGÅ SKUFFELSER OG STØV
- RING TIL FAGMANDEN

Alle former for gulve
Vi har mange års erfaring...
3-generation
Vi er specialister...
Vi nusser ikke med små legetøjsmaskiner,
Vi har hele sortimentet af professionelt 
maskineri.

RING 62 23 15 69
eller biltlf. 40 19 17 52
og hør nærmere...

VÆNGEMOSEVEJ 3 · 5881 SKÅRUP 

Rantec
Finlandsvej 8,

5700 Svendborg

Tlf. 62 20 86 38 
Mobil. 40 18 86 38

email: rantek@post.tele.dk
www.rantec.dk

CNC DREJNING, FRÆSNING 
PNEUMATIK, AUTOMATISERING 

PROCESANLÆG
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Plankeborde – Ege planker
Tlf.: 62 25 18 28 

Kullinggade 29, 5700 Svendborg
www.lundeborgtrae.dk

www.egeplankeborde.dk

ROBINIE-AKACIE, EGETRÆ,  
BINDINGSVÆRK, DOUGLASGRAN,  

LÆRKETRÆ, LINOLIEMALING 

KÆMPE  
OPRYDNINGS UDSALG: 

30-50 %
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Rantzausminde Havbadeforening er en forholdsvis ny forening i lokal-
området. Foreningen blev stiftet i 2015 af en flok aktive vinterbadere, 
der syntes, at der manglede bademuligheder i Rantzausminde. 

I samarbejde med havnemesteren blev det ret hurtigt muligt, kommunen 
renoverede en gammel bro på ydersiden af østmolen og Havbadeforeningen 
fik fremstillet og opstillet en solid ståltrappe, så der kunne bades sommer og 
vinter.

Vinterbadning fremmes, hvis der også er mulighed for sauna, så i 2017 fik vi 
indkøbt og opstillet en tøndesauna på arealet bag fiskerhytterne. Dette foregik 
også i fint samarbejde med havnen og fiskerne.
Behovet for sauna har udviklet sig, og allerede nu er tøndesaunaen for lille, 
så vi er i gang med et projekt ny og større sauna. Saunaen skal bygges som to 
sammenhængende fiskerhytter i forlængelse af den bestående række – så den 
passer ind i det hyggelige fiskermiljø.

Vi har af kommunen fået råderet over et areal, hvor saunaen skal bygges, så 
lige nu arbejder vi på at søge fonde, så byggeriet kan startes.
Hvis du har mod på vinterbadning med sauna og vil være en del af vores 
fælles aktiviteter og sociale arrangementer, så meld dig ind i Rantzausminde 
Havbadeforening, kontingent 200kr årligt

Du kan også melde dig ind hvis du kun bader om sommeren, eller bare vil 
støtte foreningen, hvor vi også arbejder på at få skabt et aktivt og rekreativt 
grønt område på havnen.

Henvendelse kan ske til Rantzausminde Havbadeforening
Grethe Bunkenborg · gretheknude@gmail.com · mobil 20538203
Birthe Jørgensen · birthej2011@gmail.com · mobil 29400853
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K L O S T E R P L A D S  4 ,  5 7 0 0  S V E N D B O R G
T L F.  6 2 21  3131/6 2 21  5 0 6 9

KLOSTERPLADS 4, 5700 SVENDBORG
TLF. 62 21 31 31 ·  62 21 50 69

RYTTERMARKEN 3  .  5700 SVENDBORG  .  TLF. 62 21 14 84

Danmarks jægerforbundJæ
ge

rn
e

EGENSE SOGNS JAGTFORENING
TLF. 62 22 19 64

Bliv medlem og få bladet 
'JAGT, VILDT OG NATUR'

11 gange om året
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RYTTERMARKEN 3  .  5700 SVENDBORG  .  TLF. 62 21 14 84

Danmarks jægerforbundJæ
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e

EGENSE SOGNS JAGTFORENING
TLF. 62 22 19 64

Bliv medlem og få bladet 
'JAGT, VILDT OG NATUR'

11 gange om året

		Kloakrenovering	
• Punktrenovering	
• Strømpeforing	
• Tv-inspektion	

Råd	og	vejledning	omkring	regnvand	samt														
fugt/opstemning	i	kælder.	
	
Aut.	kloakmester	Morten	Flindt,		4027	2905	

	

Telefon 29 61 61 71 · MettesFodpleje.dk 
RANTZAUSMINDEVEJ 33 ·  5700 SVENDBORG

Mette Nis Christensen
Lægeeksamineret fodplejer
Uddannet social- og sundhedshjælper
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Dans for 2

EFTERÅR 2020  
er klar igen til endnu en sæson med

Rene Clausen  
som underviser i forskellige slags pardans

Hvor: Egense Forsamlingshus
Hvornår: Tirsdage kl. 18-19.30

Start 1/9 2020 
10 gange + afdansningsbal

- ikke dans i uge 42 (efterårsferien)  

Hvad koster det: 1.000 kr. pr. par 
(betales på konto 0815 0000900168 ved tilmelding)

Tilmelding snarest mulig til: vibekehallas@hotmail.com  

Det er først til mølle… grundet Coronaregler max 14 par



38
30

STØT EGENSE FORSAMLINGSHUS fordi..

..visionerne ikke kan indfries uden økonomisk  

og praktisk støtte  fra mange kanter.

Bakkekildegård
Byens Tag ApS

Skovbovej 351, 5700 Svendborg
www.bakkekildegaard.dk
info@bakkekildegaard.dk

Telefon: 6221 2249

Linde Allé, 5230 Odense M
www.byenstag.dk
info@byenstag.dk

Telefon: 7020 1422

Kunsthåndværk & klæder
Gerritsgade 24 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 12 77 · jalfe@live.dk

www.jalfe.dk
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Nana Agger

Salg af værker fra atelier 
Højensvej 94.A

www.nana-agger.dk

Rantzausminde Regnskab

Eva Lauritzen Mobil: 20 57 97 43

Rantzausminde Regnskab

Eva Lauritzen Mobil: 20 57 97 43

Grønnemosevej 20   5700 Svendborg   Tlf. 6221 9200

Alle tanker, skitser, beskrivelser, layout, rentegning i dette dokument uanset med hvilken teknik
disse er fremstillet tilhører Skiltefabrikken Svendborg ApS.
De må ikke formidles videre, sælges, kopieres, udføres eller overdrages til tredje person helt eller
Delvist uden forudgående skriftligt tilsagn fra Skiltefabrikken Svendborg ApS. 

Folietekster på C3

Rantzausminde 
Regnskab

Eva Lauritzen 
Mobil: 20 57 97 43
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Egense / Rantzausminde Idrætsforening tilbyder følgende aktiviteter:

NYHED: PADEL TENNIS Prøv det populære familie venlige og meget sjove 
spil på Svendborgs nyeste padel bane – vi har gratis bolde og gratis prøvebat 

klar til dig. Let og meget hurtigt at lære og super sjovt for alle aldre.

MOTIONSCENTER: Motionscenter i Rantzausmindehallen  
med mange gode træningsmaskiner i et trygt miljø.

GYMNASTIK: For børn og rigtige mænd.

FODBOLD: Fodbold træning på græs og super lækker  
kunstgræs bane – spil fodbold hele året!

BADMINTON: Træning for børn og voksne mandag og onsdag  
– HUSK også fællestræningen onsdag.

HÅNDBOLD: Håndbold træning i Rantzausmindehallen.

TENNIS: Vi spiller på grusbaner i Svendborg og på kunstgræsbane  
med lys ved Rantzausmindehallen.

Du kan gratis komme og prøve en aktivitet, for at prøve om det er noget for dig. 

Se flere informationer på WWW.ERIF.DK eller kontakt Ulrik Banke på tlf: 61 22 27 35
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VI TILBYDER
• Gymnastik

• Fodbold

• Håndbold

• Tennis

• Badminton

• Volleyball

•  Motions-
center

Se yderligere information
 på hjemmesiden: WWW.ERIF.DK

Egense / Rantzausminde Idrætsforening har følgende aktiviteter:

Løbeklub for begyndere og erfarne løbere.
Motionscenter: Motionscenter i Rantzausmindehallen med mange gode træ-
ningsmaskiner.
Gymnastik: Forskellige hold til kvinder og mænd.
Fodbold: Fodbold for piger, drenge, kvinder og mænd i alle aldre. 
Badminton: Træning for børn og voksne mandag og onsdag.
Håndbold: Håndbold for piger, drenge, kvinder og mænd i alle aldre.
Tennis: Vi spiller på grusbane i Svendborg og på kunstgræsbane med lys ved 
Rantzausmindehallen.

Du kan gratis komme og prøve en aktivitet, for at se, om det er noget for dig. 

Se fl ere informationer på WWW.ERIF.DK eller 
kontakt Ulrik Banke på tlf: 4017 6111 
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Lehnskov Strand 39 A  / 5700 Svendborg  / lehnskovgods@mail.dk

VI UDFØRER ALT INDENFOR TØMRER-, 

SNEDKER-, MURER- & MALERARBEJDE.

RING PÅ TLF. 40 33 99 22 
& HØR NÆRMERE.

Rantec
Bjarne Christensen

FABRIKANT

Rantzausmindevej 218
5700 Svendborg

Rantzausminde camping

telefon: 62208777 Frisørhuset
TINA MØLLER GUNDESEN

SKOVSBOVEJ 211
TLF. 62 20 90 77

Bliv medlem

100,-
Bliv medlem

200,-

Egense
Rentzausminde
 Beboerforening

26

☎ 62 24 16 74  · Mobil 20 32 78 51 · www.solbjerg-maskinstation.dk

MASKINSTATION
Skovmarksvej 20, Ollerup, 5762 V. Skerninge

DØGN
VAGT! 

Vi udfører alt indenfor:
Landbrugsarbejde
Entreprenørarbejde

Kloakering
Vognmandskørsel

Kalklager

Plankeborde – Ege planker
Tlf.: 62 25 18 28 – Kullinggade 29, 5700 Svendborg
www.lundeborgtrae.dk · www.egeplankeborde.dk

ROBINIE-AKACIE, EGETRÆ, 
BINDINGSVÆRK, DOUGLASGRAN, 

LÆRKETRÆ, LINOLIEMALING

30

STØT EGENSE FORSAMLINGSHUS fordi..

..visionerne ikke kan indfries uden økonomisk  

og praktisk støtte  fra mange kanter.

Bakkekildegård
Byens Tag ApS

Skovbovej 351, 5700 Svendborg
www.bakkekildegaard.dk
info@bakkekildegaard.dk

Telefon: 6221 2249

Linde Allé, 5230 Odense M
www.byenstag.dk
info@byenstag.dk

Telefon: 7020 1422

Kunsthåndværk & klæder
Gerritsgade 24 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 12 77 · jalfe@live.dk

www.jalfe.dk

30

STØT EGENSE FORSAMLINGSHUS fordi..

..visionerne ikke kan indfries uden økonomisk  

og praktisk støtte  fra mange kanter.

Bakkekildegård
Byens Tag ApS

Skovbovej 351, 5700 Svendborg
www.bakkekildegaard.dk
info@bakkekildegaard.dk

Telefon: 6221 2249

Linde Allé, 5230 Odense M
www.byenstag.dk
info@byenstag.dk

Telefon: 7020 1422

Kunsthåndværk & klæder
Gerritsgade 24 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 12 77 · jalfe@live.dk

www.jalfe.dk

28

Lehnskov Strand 39 A  / 5700 Svendborg  / lehnskovgods@mail.dk

VI UDFØRER ALT INDENFOR TØMRER-, 

SNEDKER-, MURER- & MALERARBEJDE.

RING PÅ TLF. 40 33 99 22 
& HØR NÆRMERE.

Rantec
Bjarne Christensen

FABRIKANT

Rantzausmindevej 218
5700 Svendborg

Rantzausminde camping

telefon: 62208777 Frisørhuset
TINA MØLLER GUNDESEN

SKOVSBOVEJ 211
TLF. 62 20 90 77

Bliv medlem

100,-
Bliv medlem

200,-

Egense
Rentzausminde
 Beboerforening

Vi udfører alt
indenfor:

Landbrugsarbejde
Entreprenørarbejde

Kloakering
Vognmandskørsel

Kalklager

28

Lehnskov Strand 39 A  / 5700 Svendborg  / lehnskovgods@mail.dk

VI UDFØRER ALT INDENFOR TØMRER-, 

SNEDKER-, MURER- & MALERARBEJDE.

RING PÅ TLF. 40 33 99 22 
& HØR NÆRMERE.

Rantec
Bjarne Christensen

FABRIKANT

Rantzausmindevej 218
5700 Svendborg

Rantzausminde camping

telefon: 62208777 Frisørhuset
TINA MØLLER GUNDESEN

SKOVSBOVEJ 211
TLF. 62 20 90 77

Bliv medlem

100,-
Bliv medlem

200,-

Egense
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Bakkekildegaard B&B

Skovsbovej 351, Egense
Kontakt: Karen 27610997, mail: 

karen.egense@hotmail.com

Din lokale leverandør af kød fra:                                                                                                                                      
frilandsgris, lam og ungkvæg 

Telefon 61 26 05 68

v/Lone Rask 
Rantzausmindevej 25 · 5700 Svendborg    

Tlf.: 62 24 24 55 · E-mail: lone@raskklip.dk
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Egenses nyeste Skole-nu 112 år
v/Klaus Johannessen

På Højensvej, lige ud for krydset, hvor Hellegårdsvej munder ud i Højensvej, 
bliver der rodet i denne tid. Egense Skole er ved at få nyt tag og bliver arkitek-
tonisk tilbageført til oprindeligt udseende fra byggeåret 1908. 

Indenfor få hundrede meter har der ligget skoler i nok mindst 300 år. Vi ved 
ikke præcist hvornår den første er bygget, men vi ved at provsten i Sunds 
Herred i 1742 var på tilsyn i Egense og han kunne berette om en skole ejet 
af Lehn. Den skole findes ikke mere, så vidt vides brændte den. En ny kom til 
og i 1877 endnu én. Sidstnævnte er den lange røde bygning (Ærtevej 1), som 
ligger vinkelret på Højensvej og den fungerede som skole frem til 1908.

                                                                                                                                                     
Fortsætter næste side
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Fortsat fra forrige side 

I november 1908 blev den nyeste Egense Skole indviet. Det er en ambitiøs 
landsbyskolebygning med to rummelige klasseværelser, en for- eller legestue 
til hvert klasseværelse, to lærerboliger, et lærerkontor og landsbyens bibliotek 
og mødelokale for sognerådet. 

Skolen var i sin arkitektur og indretning inspireret af mønstertegninger som 
staten havde fået udarbejdet som et forsøg på at forbedre elevernes forhold 
mht mere lys og frisk luft. Så skolestuerne er forsynet med store vinduer og 
særlige ventilationskanaler. Meget fremsynet når man tager i betragtning, at 
det er 112 år siden. 

Egense Skole fungerede som skole fra 1908 og frem til 1964. Således har flere  
herboende haft deres første skoleår her , under kyndig ledelse af lærerinde 
frk. Rasmussen. Hun blev en institution i sig selv, ikke mindst fordi hun var 
lærer her helt fra 1916 til 1964. Fra da af blev de mindste børn sendt til 
Rantzausminde Skole (dengang i den nuværende børnehave på Rantzaus-
mindevej). Nogle valgte friskolen i Ollerup og de store børn måtte til skoler i 
Svendborg.

I 1970 blev Egense Kommune indlemmet i Svendborg Kommune og efter at 
have været lejet ud som bolig af et par omgange overgik Egense Skole til for-
skellige fritidsformål. Helt frem til starten af 90’erne var skolen hjemsted for 
spejdere, husflidsforening, pensionistforening og motorcykelklubben Falkene.

I Svendborg kommune , kneb det med midler til vedligeholdelsen, hvilket var 
tydeligt da vi flyttede ind i september 1991. Først som lejere og siden fra 1995 
som ejere. Den manglende kapital betød til gengæld skolen stod i forholdsvis 
autentisk form og da Kulturarvestyrelsen satte gang i temafredning af landsby-
skoler blev skolen fredet  i 98. Der blev fredet 5 skoler ud af 1500 mulige. 
Vi  har set  det som en vigtig opgave ,at vedligeholde og hvis  muligt til-
bageføre nyere ændringer. . Det meste er sket med eget arbejde. Ikke mindst 
har de nu 112 år gamle vinduer været tidkrævende. Men det er imponerende, 
hvor relativ god stand de er i, og de elsker den linoliemaling de nu bliver 
udsat for.
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Efter 112 år er mange af tagstenene krakelerede og tjenlige til fornyelse.  Selv 
om en hel del faktisk er fine har vi efter mange overvejelser valgt en samlet 
udskiftning. Samtidig etableres der undertag så vi ikke længere behøver un-
derstryge, hvilket er et meget besværligt arbejde.  Pga fredningen er der krav 
om et fast undertag af brædder, som beklædes med tagpap inden der afsluttes 
med de sortglaserede tagsten. Så holder det nok også i 100 år..

Vi er så heldige at have en kopi af den originale arkitekttegning, udført af 
Daniel Rasmussen, som var stifter og mangeårig leder af Håndværkerskolen i 
Ollerup. Og ud fra den og gamle fotos fra Lokalhistorisk Arkiv har vi opbygget 
ambitionen om ,at genskabe den originale arkitektur. På et tidspunkt er skolen 
nemlig renoveret, hvor ved man har fjernet nogle karakteristiske murkroner 
samt de originale skorstene. Alt dette bliver genskabt i den igangværende 
restaurering og kan ikke lade sig gøre uden dygtige håndværkere. Men så om 
fuger vi selv til gengæld hele skolen.

Fremtidigt udseende, satser vi på.
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Din lokale VVS-installatør

Bedre Bad – Bedre Energi installatør og Energivejleder fra Teknologisk Institut

• Badeværelser
• Service og reparations arbejde
• Salg af varmepumper – flere fabrikater
• Boligafkalker, undgå kalk problemer
• Gaskedler
• Blikkenslager arbejde – Zink, kobber og skifter

www.bedrebad-svendborg.dk


