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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

Stort og småt fra forsamlingshuset i 
Egense-Rantzausminde-Skovsbo

Laves og sendes til godkendelse

Jakob Thrane (H)
Julie Skaarup Bergstrøm
Hans Lindstrøm Svendsen (H)
Thomas Hess-Petersen (H)
Maria G. Erlang Schaumann (L)
Lars Skjødt Jensen (H)
Charlotte Kjærgaard (H)
Mads B.K. Kromann (L)
Anders Hess-Petersen
Peter Burkal Larsen (L)
Søren Ole Knudsen (H)
Stig Haack Pedersen
Camilla Klingenberg Andersen (adv.fm)

Endnu et usædvanligt år er omme for Egense Forsamlingshus, og resten af verden. 
Et år hvor huset stod tomt i flere måneder. Vi kommer ikke ud af Corona uden 
økonomiske konsekvenser-men grundet fortsat støtte fra kommunen og fortsat 
lokal støtte i form af   øget medlemsskare undgår vi direkte underskud.                                
 
TAK til alle og kommunen                                                                                                              

Der er lavvande i kassen

Vi har holdt igen med alle udgifter, så der er investeringer/opgaver der står og 
venter på bedre tider. 
Renovering  af lokale på 1. sal til møde, spille/studierum for unge/ældre 
og brudesuite. Udskiftning af udtjent havetraktor.

BLIV MEDLEM OG BIDRAG TIL AT HUSET KAN 

VIDEREUDVIKLES OG VEDLIGEHOLDES 

Via mobilpay: 88090 eller fast bankoverførsel konto: 

0815-454737 eller indbetalingskort: +73 +88088263

Hold øje med kommende aktiviteter og opgaver på www.egenseforsamlingshus.dk 
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
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Nordre Ringvej 52, 5700 Svendborg Tlf. 6222 4777 eller 20134051

NU OGSÅ MULIGT I EGENSE FORSAMLNGSHUS: 
 

 

 

             Gratis og lærerigt - i dit lokalområde 

                                        Tirsdage 19.00-21.00                    

 5/10 Big Bang og det usynlige univers/Professor Steen Hannestad 

12/10 :

:

Yngre med årene  / Professor  Bente Klarlund Petersen    
                                                       

 26/10: Pandemier i de sidste 200 år/ Professor Lone Simonsen 

 9/11: Den inderste kerne/                                                                                  
               

 forfatter Lotte Kaa+ Professor David Egholm 

 23/11: Vores cellers saltbalance /Lektor Hanne Poulsen  

                                       

                                                                                            
       

Se mere info de enkelte foredrag:  ofn.au.dk 
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UNDGÅ OVERFYLDTE TAGRENDER
der kan ødelægge dit hus med fugtskader.

Vi renser tagrender med SkyVacTM, som
SUGER TAGRENDER RENE!

Ring for uforpligtende tilbud

TM



6 7

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. 

Vildtaften genopstår næste år den 7. oktober

Info i starten af 2022

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

24

• 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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TRADITION OG 
FORNYELSE

Sankt Jørgensvej 33. 1. sal

5700 Svendborg
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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 tirsdag 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:  
e.r.lokalhistorie@gmail.com

14

v/ Jan Staldgaard
Skovsbovej 362 · Egense · 5700 Svendborg

Tlf. 62 20 97 40 · mobil 20 90 97 40

Til fest - kom og få 
et godt tilbud på vin

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

Besøg også vores

Butik

VingaverUbrugte fl asker 

kan retuneres
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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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Fællesspisning er
inspiration-nydelse-samvær-opvask

Egense forsamlingshus er også i 2021 udgangspunkt for fællesspisning. 
Og igen i lidt nye og forskellige udgaver. 

Den 1/9 serveres Tapas fra 18.00 - 18.45

Efterfølgende kl. 19.00 generalforsamling, hvor der som vanligt er 
lagkage og kaffe. Både maden og medindflydelsen er ganske gratis.

Torsdag den 16/9 kl.18.30 ”fællesskab i landsbyen” 
som indledning til aktivitets weekenden.  Kulinarisk Sydfyn og forsamlings-
huset inviterer  på en 3-retters menu baseret på lokale råvarer fra egnen.
Trine Gry og kor giver prøver på deres repertoire. 
Entre: 150 kr.  Tilmelding:  se side 22 i dette blad.

Den 22/10 kl. 18.00 - 18.45 er der fællesspisning 
forud for et musikalsk arrangement kl 19.00 - 20.30. med Povl Balslev + 
tre andre musikere samt to digtere, med afsæt fra Balslevs nye bog Fynske 
Stemninger, hvor han har sat melodi til lokale forfatteres nyskrevne digte.
Spisning og musik.125 kr.  Spisning: 75 kr. tilmelding: evaagger@hotmail.com             
Musik: 50 kr. billet købes: www.5700FORTAELLER.dk

Den 13/1-22 kl.18-19. serverer vi fællesmad 
forud for foredrag om landsby/by, hvad tegner et lokalsamfund, mm.  
Arrangeret sammen med foredragsforeningen.  
Se tilmelding mm. side 22-23.

                           
Vil du være en del af madholdet

kontakt da meget gerne: evaagger@mail.com
DET ER BÅDE SJOVT OG HYGGELIGT

• 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: 
Fredag kl. 16 -18 & Søndag kl. 14-17 samt efter aftale

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.

 KIG IND I BUTIKKEN – VELKOMMEN!!!
 KONTAKT OS PÅ info@vintid.dk / Mobil 29311088
 FIND OS PÅ www.vintid.dk / Facebook / Instagram
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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 torsdage 
fra kl. 11:00 til 12:30, derefter frokost. 
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. 
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Egense Rantzausminde 
Foredragsforening

Man kan blive medlem og få adgang til alle seks foredrag for 200 kr. 
For medlemskab kontakt næstformand Kirsten Madsen på telefon 2434 7013, 
mail: kkmadsen@icloud.com eller mød op på en foredragsaften. 

Bestyrelse:
• Formand: Sognepræst Torben Poulsen, Egense, 6221 1894
• Næstformand og kontaktperson:  

Kirsten Madsen, Rantzausminde, 2423 7013, kkmadsen@icloud.com
• Sekretær: Kirsten Würtzen, Rantzausminde, 2069 2545
• Kasserer: Else Sass Jensen, Rantzausminde, tlf. 6116 1449
• Bestyrelsesmedlem:  Jacob Ussing, Rantzausminde, 2942 3824
• Suppleant: Nora Mortensen, Rantzausminde, 6224 1429  

 
Hvis man ønsker at høre et enkelt foredrag koster det 100 kroner. 

Der er ingen forhåndstilmelding med mindre andet er anført. Kaffe og kage 
kan købes for 30 kr. 
Alle foredrag foregår i Egense Forsamlingshus. 
Foredragene starter kl. 19.30.

Med henvisning til Corona kan der i denne sæson være ændrede forhold i 
forbindelse med antal deltagere, traktement m.m.

29

?
?

?

- stensikker kvalitet
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Uddrag af program for sæson 2021/22

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

14. okt. Forfatter Jesper Wung-Sung - "Kunst og Kærlighed" 
Jesper Wung-Sung fortæller om sin roman ”Kvinde set fra ryg-
gen”,  om Vilhelm Hammershøis kone Ida. Hun bliver den store 
malers foretrukne model, men hvem var hun?  
OBS:  Tilmelding nødvendig: 2069 2545 
eller kwurtzen@gmail.com 
                                                                                                                      
11. nov. Journalist : Steffen Gram - Europa efter Merkel?
Det amerikanske samfund efter et år med Biden? Steffen Gram  fortæller om 
en verden i usikkerhed og det politiske spil. Arrangementet er i samarbejde 
med FOF. 
OBS:  Tilmelding nødvendig: 2069 2545 eller kwurtzen@gmail.com   

9. dec.  Lillian Hjorth-West - "Rundt i den Humoristiske verden" 
"Vejret er godt, så længe man kan trække det", sagde Storm P. - "Smilet er den 
korteste afstand mellem mennesker", sagde Victor Borge. 
Kom med på humoristisk rundrejse med bl.a. de førnævnte samt Johannes 
Møllehave og mange flere. 
Gratis adgang.  Arr. i samarbejde med Egense Menighedsråd. 

13. jan. 2022  Foredragsholder endnu ikke fastlagt
Traditionen tro arrangeres fællesspisning forud for foredraget kl. 18-19. 
Tilmelding hertil på mail evaagger@hotmail.com senest 6. januar. 
Pris for deltagelse i fællesspisning er 75 kr.  
Foredrag og fællesspisning sker i samarbejde med Beboerforeningen.
 
10. feb. Rasmus Rohde - "Nordøstgrønland og Siriuspatruljen" 
Tidligere siriusmand Rasmus Rohde kommer og fortæller om Nordøstgrøn-
land og baggrunden for oprettelsen af patruljen. Der vil blive vist smukke 
billeder og korte, spændende filmsekvenser. 
Efter foredraget er der generalforsamling jfr. vedtægterne 
§6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrel-
sen i hænde senest 8 dage før.  

10. mar.  Chr. A. Nørgaard - "I Dronningens tjeneste" 
Kommandør og kammerherre Christian A. Nørgaard  Dronningens tidl. jagt-
kaptajn vil I foredraget fortælle om sit spændende dobbeltjob og om oplev-
elser under de mange togter med det smukke skib, med hvilket han har haft 
ansvaret for kongelige, besætning og skib.
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God og moderne mad ud af huset eller ”hjemme” hos SPISETID 
 
SPISETID DRIVES AF professionelt håndværk, årstidernes dynamiske sæsoner, 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 muligt omfang bruger vi lokale råvarer fra Sydfyns spisekammer og samler ingredienser fra den 
omkringliggende natur. 
 
SPISETID TILBYDER catering og mad ud af huset til alle typer arrangementer. 
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  
 

 
 

www.SPISETID.com - kontakt@spisetid.com - tlf.: 62 20 22 00 
Adr.: Jessens Mole 17a - 5700 Svendborg 

Vi glæder os til at høre                         
om dit arrangement. 

De bedste hilsner 

SPISETID 
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RASA YOGA 
Om fredagen fra 16.00 - 17.30

Lille sal, Egense forsamlingshus

8 pladser

Rasa is a Sanskrit word that means “essence, juice, taste, nectar and 
fulfillment of the soul.” 

Rasa Yoga is a modern yoga school that honors the roots of yoga and
blends the physical practice of vinyasa flow and intelligent alignment 
with mantra chanting, myth, pranayama, tantra, mudras, rituals and 

meditation.

100 kr. pr. time
Betaling via MobilePay 

Tilmelding til Elin via sms til 42 31 02 39. Opstart 3/9.
Husk din egen yogamåtte og evt. blokke + strap.

Afmelding senest 24 timer før.
Undervisning på engelsk.
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God og moderne mad ud af huset eller ”hjemme” hos SPISETID 
 
SPISETID DRIVES AF professionelt håndværk, årstidernes dynamiske sæsoner, 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 muligt omfang bruger vi lokale råvarer fra Sydfyns spisekammer og samler ingredienser fra den 
omkringliggende natur. 
 
SPISETID TILBYDER catering og mad ud af huset til alle typer arrangementer. 
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  
 

 
 

www.SPISETID.com - kontakt@spisetid.com - tlf.: 62 20 22 00 
Adr.: Jessens Mole 17a - 5700 Svendborg 

Vi glæder os til at høre                         
om dit arrangement. 

De bedste hilsner 

SPISETID 
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Priser for at leje huset weekends:

 Hele huset: Leje incl.rengøring og service 3275,- kr.

  Depositum: 1000,- kr. 

 Store sal: incl.rengøring og service 3075,- kr.

  Depositum: 1000,- kr.

 Lille stue: incl.rengøring og service 2600,- 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

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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Måske dans for 2, tirsdage kl. 18.00 - 19.30. Se side 35 i dette blad.                                                                                                                                            
For info mail: vibekehallas@hotmail.com   

Torsdage d. 14/10, 11/11, 09/12 kl. 19.3: Foredrag
Spændende foredrag som I kan læse mere om i bladet på side 17.                                             
Arr. Egense-Rantzausminde foredragsforening m.fl.   

Søndag d. 17. oktober kl. 10 - 16:  Æblepressedag                                                
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. Der er også æbler fra Grønningen til afbenyttelse denne dag. Det er 
både sjovt og hyggeligt. Og alle kan være med. Husk emballage. 

Søndag d. 24 oktober kl. 10 - 15: Arbejdsdag inde og havedag ude
Der skal gøres det vi ikke nåede d. 18 september. Der er opgaver til alle. 
Der serveres frokost til de fremmødte. Tilmelding: evaagger@hotmail.com

4. november:  Måske valgdebat. Se opslag når vi nærmer os.

Fællesspisninger d. 16/9, 22/10, 13/01. Se side 11.                                                                                                                                              
      
Søndag den 15. november kl.10-13: Arkivernes dag                                                    
Lokalhistorisk arkiv holder åbent hus. Udstilling med skoletema. 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.

Søndag d. 21. november kl. 11 - 15: Julebasar                                                       
Egense husflid indbyder til den traditionelle og hyggelige jule basar 
med alverdens fine ting og sager. 
Se også husflids spændende program side 29 i dette blad.
 
                                                                                                                                                   

Aktiviteter i forsamlingshuset

Senioridræt torsdage 11.00-12.30. Og så frokost!                                                                                                                                         
Start uge 34.  Tilmelding eller info på 6223 3019.

Generalforsamling onsdag 1. september kl. 19.                                               
Klokken 18.18.45 serveres Tapas. Kl.19 starter generalforsamling. 
Den vil være afholdt inden dette blad udkommer   

Torsdage 19.20.30 Gospelkor med Trine Gry. Se side 39.                                                                           

Aktivitetsdage for os alle den 16. - 19. september

Torsdag den 16/9 kl 18: ”Fællesskab i landsbyen”.  Se s.11. 
Tilmelding :www.kulinarisksydfyn.dk. gå ind i webshop. 

Fredag den 17/9 kl 16 - 18: Fredagscafe med temaet:                                                    
”nye tilflyttere møder nuværende indbyggere!”
Drik  kaffe og spis  æblekage med hinanden ,spil lidt musik ,hør måske om 
de lokale foreninger, tilbud, legemuligheder, Tirsdage kl.19-21:live streaming 
naturvidenskabelige foredrag fr Århus uni. og se dit dejlige forsamlingshus. 
Du kan blive medlem og evt. booke huset til din næste fest. I hvertfald god 
mulighed for, at  hygge sig med de andre i området.                                                                                   

Lørdag den 18/9 kl. 10 - 15:  Arbejdsdag. 
Vi snakker og maler og måske bager vi pizzaer. Se opgaver s.27. Plads til 
mange!

Søndag den 19/9 kl. 14 - 17: Info/brainstormmøde og workshop 
om borgerbudget /lokalpuljen!!
Trine Gry og hendes gospelkor underholder ca kl.15.30 Der serveres kaffe/
med kage -og der kan købes øl og vand. Sjovest hvis vi bliver mange!

Tirsdage kl. 19 - 21: live streaming naturvidenskabelige foredrag fra 
Århus. 5/10, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11. Indhold foredrag se s. 5 i dette blad.

Fredage 16 - 17.30: Rasa yoga 8 gange. Se side 19.                                                                                                                                              
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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
                                     
Kristian Mandrup Lehnskovvej 95, tlf.:26393105
 Mail:kristian.mandrup@gmail.com 
                                    
Lise H. Madsen Skovsbovej 337,Tlf.: 27 14 96 79
 Mail: lise2hedegaard@yahoo.dk
 PR. Sekretær

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                                                                                                                                            

OPGAVER UDE 2021-22
til fri afbenyttelse

Buskrydde 
skibakke, 
to personer

Spule tag 
veranda

Male indersiden 
af stakit rundtom 

varmepumpe

Afvaske træværk 
udendørs 

hvor det er grønt

Kantskære /
luge sti til 

hængekøjetelt

Rense fliser 
mod Øst

Male 
madpakke-

hus

Eftergå ”
stenrende” 

langs 
træfacader

Eftergå 
træ-

grænse 
til ås

Rense 
kældertrappe 
udvendigt

Eftergå 
opbindning 
frugttræer

Kontakt:  evaagger@hotmail.com
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ØØkkoollooggiisskkee  vviinnee..  
EEnn  rreenn  nnyyddeellssee!!  

	
	

	
	
	

RRiinngg  ttiill  KKllaauuss  ppåå  2277551122772244  
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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

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.

Kreativt	Håndværk	-	Egense	Husflid	består	af	aktive	medlemmer	med	mange	forskellige	kreative	interes-
ser.	Tilsammen	har	vi	stor	viden,	mange	færdigheder,		og		vore	kurser	giver	basis	for	nytænkning.			

Bliv	medlem	–	og	deltag	i	vores	medlemsaktiviteter	-	ved	at	gå	ind	på	hjemmesiden	og	tilmelde	dig	
på	kursus	nr.	2100	(for	2021),	kursus	nr.	2200	(for	2022).	Det	koster	150	kr.	pr.	person	og	år.	
Tilmeld	dig	nyhedsbrevet	,	der	automatisk	sendes	til	alle	medlemmer	(kursus	nr.	9999)	

Som	start	på	sæsonen	holder	vi	

	ÅBENT	HUS	med	aktiviteter	og	små	workshops	
Lørdag	den	11.	september	kl.	13-16,	Skolebakken	8,	Ollerup	

Vi	vil	præsentere,	hvad	man	kan	lave	på	holdene,	og	der	er	gratis	kaffe	og	kage.	

Kreativt	Håndværk	-	Egense	Husflid	byder	dig	velkommen	
til	en	ny	kursussæson		

						Hvis	du	ønsker	at	tilmelde	dig	et	eller	flere	af	foreningens	kurser,	skal	du	gå	ind	på	hjemmesiden	
www.sydfyn.husflid.dk,	hvor	du	også	vil	finde	en	beskrivelse	af	alle	kurserne.	
Du	er	derudover	altid	velkommen	til	at	kontakte	skoleleder	Ellen	Johanne	Petersen	for	yderligere	oplysninger	
på	kreativt.haandvaerk@sydfyn.husflid.dk	eller	tlf.	61709307	

Julebasar	
Søndag	21/11	kl.	10.30-14.30	i	Egense	Forsamlingshus.	
Standholdere,	som	skal	være	medlemmer	af	foreningen,	
Kan	melde	sig	til	på	kursus	nr.	2108

Der	afholdes	generalforsamling	i	Kreativt	Håndværk	–	Egense	Husflid	17.	marts	2022

E	G	E	N	S	E			H	U	S	F	L	I	D

PROGRAM 2021/22 
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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

Rantzausminde Havbadeforening er nu en veletableret forening i 
lokalområdet. Medlemstallet stiger og vi er nu 120 medlemmer.
Badebroen på østmolen og det lille strandområde bliver flittigt brugt 
af både børn og voksne fra lokalområdet.

Vinterbadning bliver mere og mere populært, 
og især når der er mulighed for at komme i 
sauna.
Vores tøndesauna blev for lille, og i 2020 
startede vi ”Projekt ny sauna”. I februar 2021 
stod den nye flotte sauna klar på arealet 
bag stejlepladsen. Saunaen er bygget som to 
sammenhængende fiskerhytter og rummer et 
omklædningsområde og en dejlig stor sauna, 
hvorfra der er udsigt over sundet. Byggeriet er finansieret af lokale sponsorer, 
større fonde samt ved tegning af medlemsaktier. Derudover har mange af fore-
ningens medlemmer ydet en kæmpe arbejdsindsats.

Vi glæder os rigtig meget til at få gang i den nye sauna, og satser på opstart 
midt i september, med intro til nye medlemmer og gensyn med de gamle.
Planen for opstart kan følges på www.rantzausmindehavbad.dk eller på face-
book.

Hvis du har mod på vinterbadning med sauna og lyst til vores fælles aktiv-
iteter og sociale arrangementer, så meld dig ind i Rantzausminde Havbade-
forening, kontingent 200 kr. årligt
Du kan også melde dig ind, hvis du kun bader om sommeren, eller bare vil 
støtte foreningen, da vi også arbejder på at få skabt et aktivt og rekreativt 
grønt område på havnen.

Henvendelse kan ske til:
Grethe Bunkenborg gretheknude@gmail.com mobil 2053 8203
Birthe Jørgensen birthej2011@gmail.com mobil 2940 0853
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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 

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

Nyt fra Egense Kirke

ENDELIG 
Nu kan vi igen komme i kirken på samme vilkår som i resten af samfundet. 
Børnene kan blive døbt, der kan foretages vielser og bisættelser hvor hele 
familien samt venner og bekendte kan være med. 

Torsdag d. 2. sept. starter vi op med fællessang kl.19.00 og derefter første 
torsdag i måneden. 

Søndag d. 19.  kl. 10.00 er der høstgudstjeneste med kirkevandring som de 
senere år. 
Kirkehilsen med diverse aktiviteter i kirken ligger fremme i våbenhuset og 
kan tages med. 

Med venlig hilsen 
Jonna Ellyt 

Egense Menighedsråd

Hjemmeside: www.egense-oskerninge.dk
E-mail:  TPO@KM.DK

Sognets officielle e-mail: egense.sogn.dk
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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

		Kloakrenovering	
• Punktrenovering	
• Strømpeforing	
• Tv-inspektion	

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

	

Telefon 61 26 05 68

Bliv medlem af DJ og få jagtbladet
hver måned.

For yderligere oplysninger 
Kontakt formand Lennart Eriksen, 26359 649 
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Egense sogns Jagtforening

STØT DIT 

FORSAMLINGSHUS

MELD DIG UNDER 

FANERNE

START MED 

AT BLIVE MEDLEM!

DANS FOR 2

efterår 2021 
er MÅSKE klar igen til endnu en sæson 

med Rene Clausen 

som underviser i forskellige slags pardans
                                 

PLANLÆGNINGSDANSEAFTEN 

5. oktober 2021 kl.18.00

Hvis vi bliver mange nok er det tirsdage kl. 18.00 - 19.30

Hvad koster det: 1000 kr. pr. par 
(betales på konto 0815 0000900168 ved tilmelding)

Tilmelding snarest mulig til: vibekehallas@hotmail.com 

Det er først til mølle… max 23 par
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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

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

Bakkekildegaard B&B

Skovsbovej 351, Egense
Kontakt: Karen 27610997, mail: 

karen.egense@hotmail.com

v/Lone Rask 
Rantzausmindevej 25 · 5700 Svendborg    

Tlf.: 53 57 24 55 · E-mail: lone@raskklip.dk

Gospel
 

kursus ved Trine Gry i Egense forsamlingshus

5 torsdage kl. 19 - 21

Instruktør er Trine Gry,  konservatorie uddannet sangerinde,  som igennem 
18 år har turneret med Etta Cameron i hendes ensemble "The Voices of Joy" , 
indspillet flere CD er og derudover også sunget kor på mange TV,  liveshows 
og koncerter med inden- og udenlandske artister.
Pianist på kurset er Brian Nielsen, som tidligere har arbejdet med flere kor i 
Svendborg området.

"Det er dejligt at forsamlingshuset har åbnet op for at have kor, og at der 
allerede er stor tilslutning.
På dette kursus arbejder vi med de gamle worksongs og den traditionelle 
gospel, jeg elsker fra mine mange år i Etta Camerons ensemble.  
Vi er blevet 15 og det er en rigtig god gruppe. Det meget livsbekræftende og 
skønt at synge sammen igen efter den lange nedlukning, men lige nu har jeg 
ikke lagt langsigtede planer for at det skal være fast. 
Jeg har selv en turne jeg skal på fra september til december, men vil gerne 
lave endnu et par kurser i januar/februar - og måske i maj/juni. Og det er 
jo bare skønt med gengangere - så bliver det hurtigere flerstemmigt og 
musikalsk sikrere. 
Jeg giver hver gang også lidt stemmetræning til deltagerne, så samklang, 
power og stemmefylde forbedres. 
Og så skal vi jo optræde og blive klar med nogle gode sange, så næste torsdag 
er sidste chance for nye at komme med i denne omgang". 

Trine Gry og workshopkoret underholder til Kulinarisk Sydfyn 16/9  
og til kaffe og kage den 19/9 kl 15.30.

Brug for overnatning 
i forbindelse med fest 

Kontakt Peter Ladefoged  • Tel. 41 81 23 43
Mail: Fortuna1915@hotmail.com
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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

Historien om en gårds storhed
og forsvinden

Af Laila Neumann og Klaus Johannesen

Den synede ikke af meget, gården Lindevang, der indtil for nylig lå på Højens-
vej nr. 159, dér hvor Egense Stationsvej drejer fra. Den lå lidt lavt i terrænet. 
Men Lindevang hørte til blandt den lange række af gårde som Egense, i hvert 
fald indtil slutningen af forrige århundrede, var kendt for. Nu er der blevet 
endnu et hul i rækken.
Lindevang blev opført i 1878. Det var præstegårdsforpagter Niels Hansen, der 
lod den bygge, og jorden var udstykket fra Egense Præstegård, som på den tid 
lå på den nu tomme jord nord for Egense Stationsvej. Før 1878 boede for-
pagteren med sin familie i den sydlige ende af præstegården.
           
Lindevang i 1927
Da Niels Hansen døde i 1898 flyttede hans søn, Hans Hansen, med sin familie 
til Lindevang. Hans Hansen var egentlig uddannet tømrer, og boede i Rantzaus-
minde. Men efter faderens død blev han landmand og overtog præstegårdsfor-
pagtningen, som han havde i mange år. Det vil sige, at han drev både sine egne 
jorder og præstegårdens. Hans Hansen var en anset mand i Egense sogn. Han 
var formand for Venstrevælgerforeningen, og var medlem af sognerådet i en 
periode. 
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Hans Hansen og hans hustru Anna Dorthea fik 5 børn. Den ældste, Frederikke, 
boede med forældrene. På et tidspunkt fik de en ny medarbejder, en yngre 
karl fra Jylland, Svend Dallgård. Han var en del yngre end Frederikke, men de 
to blev gift, og overtog gården, da Hans Hansen døde. De fik ingen børn. Fred-
erikke var syg, og blev langvarigt indlagt på sygehus, hvor hun døde i 1963.

Herefter blev Svend Dallgård gift med Marie Dallgård. Hun havde to sønner, 
og den ene var Noel. Noel arbejdede ved landbruget, og da Svend Dallgård 
blev tiltagende syg, kom Noel hjem og drev gården sammen med moderen. 
Svend Dallgård kom på plejehjem, og Noel og Marie drev gården sammen. 
Efter hendes død var han alene om det. Noel Dallgård havde malkekøer, som 
en af de sidste landmænd på egnen, og dem havde han lige til det sidste. De 
skulle hver dag krydse Højensvej for at komme fra stald til mark.

Bygningerne på Lindevang var ikke blevet vedligeholdt igennem de sidste 
mange år. Der var ikke installeret centralvarme, men der blev opvarmet med 
kakkelovne. Efter Noels død i 2019 blev ejendommen opdelt og jorden øst for 
Højensvej solgt til Lehnskov Gods. 
               

Køberen af den del af ejendommen der ligger vest for Højensvej har revet 
bygningerne ned og ønsker at udvikle jorden til boligbyggeri. Svendborg 
Kommune arbejder på et lokalplanforslag, som byrådet skal tage stilling til, 
formentlig i september. Herefter vil forslaget komme i offentlig høring in-
den lokalplanen kan vedtages endeligt. Undervejs planlægges der afholdt et 
borgermøde om lokalplanforslaget.

Egense-Rantzausminde Lokalhistorie vil følge lokalplanforslaget tæt. Det er 
foreningens opfattelse, at et nyt boligbyggeri på et så centralt placeret sted 
i en gammel landsby som Egense, må leve op til særlige krav. Vi ønsker at 
fastholde mest muligt af vores fælles kulturarv. Det må være ved at tilpasse 
sig den byggeskik der kendetegner Egenses historiske dele. Gårdene har 
f.eks. ligget tæt langs Højensvej, altid med karakteristisk høj tagrejsning. Disse 
karaktertræk bør man gennem lokalplanforslaget stille krav om kommer til at 
gælde for den nye bebyggelse. Hermed kan vi sikre, at bebyggelsen i landsby-
en markerer den lange forhistorie og ikke blot bliver et nyt parcelhuskvarter, 
som så mange andre steder.

På www. arkiv.dk under Egense Rantzausminde Lokalarkiv, kan man se flere 
billeder og læse mere om Lindevang og familien.

Bestyrelsen for Egense-Rantzausminde Lokalarkiv

Bagerst th: Præstegårdsforpagter Hans Hansen. I midten th: Hans’ kone Anna Dor-
thea og i midten tv: deres barn Frederikke, som senere blev gift med Svend Dallgård.

Lindevang under nedrivning foråret 2021
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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 

• Boligafkalker, undgå kalk problemer
• VE godkendt - varmepumper

• Gaskedler

www.bedrebad-svendborg.dk


