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Stort og småt fra forsamlingshuset i
Egense-Rantzausminde-Skovsbo
Endnu et godt og dejligt år er gået for Egense forsamlingshus og Grønningen,
nu med kælkebakke. Grønningen har været udflugtsmål for både udenlandske
og indenlandske turister og vi, i bestyrelsen, er meget fornøjede over den
høje moral, der præger alle de mange, der bruger Grønningen og huset.
Vi forsøger i år med en kombinationsmodel. Dels betaler vi for ca. 100 timers
havearbejde og dels afvikler vi to årlige ”Store forskønnelsesdage” Disse to
dage, er for alle frivillige, der gerne vil være med til at gøre Grønningen endnu bedre. Sidste og tredje del af modellen, er højbedene og bedene rundt om
huset. De er adopteret af flittige personer, der holder dem fri af ukrudt. I højbedet er der ledige lodder. Man kan dyrke grøntsager eller blomster. Skoler,
lege grupper eller andre er hjertelig velkomne. Skulle nogle have et kastanjetræ tilovers modtager vi det gerne.
Vi har i år lagt hus til borgermøde og efterfølgende byrådsmøde. Der var fint
fremmøde og flere emner blev debatteret. Se referat på side 42-43. Det lægger
op til vælgermødet, som vi afvikler op til kommunalvalget i november.
Vi synes det virker som en lovende model med to weekends om året hvor
huset er åbent for alverdens gode arrangementer, kurser, leg, udstillinger,
musik, dans - kort sagt; kun Jeres fantasi sætter grænser. Så byd endelig ind.
Det er 15 og 17.september.
Støt gerne beboerforeningen og forsamlingshuset ved at indsætte 200
kr. på kontonummer: 0815-454737
Bestyrelsen vil gerne sige tak for hjælp og støtte i år. Stor tak til alle Jer frivillige, til vejformænd og til vores mange annoncører, der muliggør dette blad
og dermed støtter vores forsamlingshus.
Til sidst tak til Svendborg kommune for fint bidrag til vores nye borde.
Følg med på vores Facebook og www.egenseforsamlingshus.dk
Venlig hilsen Eva Agger,
Formand Egense-Rantzausminde Beboerforening

Husk Skorstensfejeren udfører
også:
· Isætning af skorstensforinger
· Montering og salg af tagtrin
· Økonomi måling af oliefyr
· Råd/vejledning af fyringsanlæg
Skorstensfejermester
Steffen Norgreen
Tlf. 6222 4777
Ndr. Ringvej 18
Mobil 2013 4051
5700
Svendborg
www.steffen-norgreen.dk
Nordre
Ringvej
52, 5700 Svendborg
Tlf. 6222 4777 eller 20134051

Dejlig lokalt til daglig

Rantzausmindevej 112
Åbent alle ugens dage kl. 7-20
8-20
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Egense Husflid
Egense Husflid :www.egense.husflid.dk
Vinteren igennem mødes vi tirsdag eller torsdag aften. Der er ikke undervisning, men alle arbejder med egne ting og gensidig inspiration. Se fulde
aktivitetskalender på vores hjemmeside.
Åbent Hus: Lørdag d. 23. september fra kl. 14
Alle er velkomne. Der vises smagsprøver om kurser og aktiviteter, der tilbydes i den kommende sæson. Kom og se vore dejlige lokaler, høre nærmere
om foreningen, og få en tår kaffe.
Foredrag: Tirsdag d.7. november kl.19
”Hvordan får vi hensynet til miljøet ind i hverdagen?”
Foredraget er åbent for alle. Det koster 30 kr.Tilmelding nødvendig.
Julebasar: Søndag 26. november kl. 11-16
Afholdes i Egense Forsamlingshus.
Fri entré. Kaffe og kage kan købes.
KREA-loppemarked: Søndag d. 18. februar kl. 11-15
Alle aktiviteter, undtagen Julebasar, foregår i vore egne lokaler på Juulgården,
Juulgårdsvej64, Rantzausminde.
Yderligere oplysninger kan fås ved formand og skoleleder Ellen Johanne Petersen, tlf. 6170 9307, Egense.husflid@gmail.com
Trykte programmer findes i Brugsen, på biblioteket eller tilsendes efter ønske.
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Vi er en mindre forening med ca. 30 medlemmer.
Hvert år i september afholdes en træningsskydning med lerduer som optakt
til jagtsæsonen.
Vores årlige generalforsamling starter altid med spisning af Gule Ærter.
For 5. gang arrangerer vi ”Alle Tiders Vildtaften” med vildtbuffet og musik.
Denne festaften, som er åben for alle, har været særdeles velbesøgt, og i år
fredag den 6. oktober er der allerede meldt udsolgt.
For yderligere oplysninger kontakt:
Formand Lennart Eriksen, tlf. 26 35 96 49
eller
kasserer Hans Helleman, tlf. 20 77 90 52
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Nyt fra Egense kirke og sogn
Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog 95 teser op
på kirkedøren i Wittenberg, og dermed begyndte reformationen. Reformationen medførte nogle af de største forandringer, der er set i Europas historie.
Reformations-fejringen har allerede sat sit præg på Egense sogn, med blandt
andet en velbesøgt studiekreds om Luthers 95 teser.
Den 9.-10. september vil “Kirkens Døgn” sætte fokus på, hvad reformationen
har betydet for Egense kirke og sogn. Sammen med Egense-Rantzausminde
Lokalhistoriske Forening arbejder vi på et spændende projekt om Egense
præstegårds historie og liv gennem 500 år. Resultatet præsenteres ved “Kirkens Døgn”.
Søndag den 29. oktober kl. 16.00 vil der i Egense kirke blive holdt en musikgudstjeneste i anledning af reformationsjubilæet.
Et par nye projekter i støbeskeen: En kirkehøjskole, der behandler forholdet
mellem naturvidenskab og kristendom, og månedlige samtaler om tro. Begge
dele i præstegården.
Egense kirke er et fantastisk rum til musik. Der er julekoncert med Lene Siel
i kirken den 6. december; billetter sælges på Ticketmaster.dk. Der vil være
masser af folkemusik ved høstgudstjenesten den 25. september, hvor vi fejrer
livet.
Og så er der alt det, vi plejer at gøre: Masser af børn og unge; juniorkonfirmander, konfirmander, babysalmesang, pigekoret, børneteater. Masser af
gudstjenester, ofte med talentfulde musikere.
Her er der ikke plads til alt det, der sker. Men se den månedlige annonce i
Den lille Avis, kig jævnt tit på vores hjemmeside: www.egense-oskerninge.dk
eller modtag det trykte kirkeblad.
Torben Poulsen, sognepræst

VINTID APS
v/ Tina & Jens-Ole Rosenlund

Det er blevet VINTID – i dit lokalområde…
Vi brænder for god vin og vores passion for vin er blevet til
gennem mange års nysgerrighed på vinens mangfoldighed.






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 stadig udbygger.

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
v/ Tina & Jens-Ole Rosenlund
glas dejlig vin for sjov!
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/ Facebook
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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!
Vintid ApS
Højensvej 142, Egense
5700 Svendborg
Mobil 22567488

 Kontakt os på: info@vintid.dk
 Find os på: www.vintid.dk / Facebook

Svendborg Sunds Sejlklub
Sæsonen 2017 bliver mere afslappet end sidste år, med de mange jubilæumsog stævneaktiviteter og festivitas. I år ”nøjes” vi med basis aktiviteterne.
Sidst i maj afholdt SSS traditionen tro Tåsinge Rundt for kølbåde og ligeledes
en single-hand sejlads Rundt i Øhavet.
Der er godt gang i ungdomsafdelingen. Det summer af aktiviteter på
Strandgården hver torsdag, når der for børn og unge trænes i optimist-, FEVA
og Zoom8-joller og hvor den nystartede ”krabbeklub” har fået godt tag i de
allermindste. Anført og ledet af engagerede ledere, trænere og forældre.
Også de voksne OK-joller sejlere er et stort aktiv for SSS. Klubben har i år
købt en brugt OK-jolle til udlån for klubbens medlemmer. Så kan det prøves
af, inden man eventuelt køber sig en OK-jolle. Sommersæsonen for OK-joller
afsluttes med er såkaldt ranglistestævne lørdag den 7. oktober, hvor der plejer
at deltage 30-40 joller fra nær og fjern.
SSS deltager som vanligt i Classic Regatta Svendborg. I år 10 – 12. august i
Svendborg Havn. Stævnet har længe været en fast årlig tradition for klassiske
træbåde og arrangeres i fælles med andre sejlklubber fra det sydfynske område.
Der har i år været en del udskiftning i sejlklubbens bestyrelse. En del pladser har fået nye engagerede folk. Det gælder bl.a. næstformand, sekretær og
bladredaktøren. Og sammen med en lang række engagerede ”nøglepersoner”
drives vores gamle sejlklub fremad og fortsat i rigtig god form. Vi har dog en
betydelig udfordring, da vi desværre ikke har formandsposten besat. Denne
vigtige opgave vil den nye bestyrelse have fokus på i efteråret – så skal det
nok lykkes.
Frantz Christensen
kasserer Svendborg Sunds Sejlklub

New Yorker look
udeN opmuriNg
og besvær.
Nyt modulsystem med gamle mursten,
giver dig mulighed for unik og moderne
stil i hjemmet, nemt og hurtigt.
Fås med tilpasset bagplade, så du kan
efterisolere din bolig i samme snup-tag.

se www.gmsystemer.dk
for mere information og priser.

Ældreidrætten i Egense/Rantzausminde
har eksisteret i mange år
Hver torsdag er der let motion for seniorer i Forsamlingshuset. Det er en
aktivitet under Svendborg Senioridræt. I den nu afsluttede sæson var vi 17 aktive damer, men det er også for herrer. Vi motionerer en time hver gang, og
derefter spiser vi smørrebrød, drikker kaffe og synder et par sange eller tre.
Det har nu fungeret sådan i et par sæsoner, og det er vældigt fint for der
sker også andet mens vi er der. De frivillige er samtidig i gang: Karen kommer med hakkejernet og ordner sin del udendørs, Knud sætter måske et par
hylder op inde mens Hans slår græsset. Vi har en herlig udsigt fra salen, følger
med i skovens liv, og når vejret er godt er der små grupper af børn og dagplejemødre på legepladsen.
Tilmelding og vejledning: 6223 3019
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HJEMMESIDER // GRAFISK // UDVIKLING // HOSTING

+45 63 60 20 00

www.uptime.dk

Legestue for alle hjemmepassede/
hjemmeskolede børn.
Ønsker du også at passe dit barn selv og måske endda at hjemmeskole dit
barn? Så kom og mød ligesindede i legestuen
hver tirsdag fra 9.30-14 og torsdag fra 13.30-17.
Vi har både indendørs og udendørs faciliteter i Egense forsamlingshus.
For mere info skriv til Camilla:svendlill@gmail.com eller ring på: 28763409.

R O B I N I E -AKAC I E , EG E T RÆ,
B I N D I N G SVÆ R K , DO U G LAS GRAN ,
L Æ R K E T R Æ , L I N O L I E M ALIN G

www.egeplankeborde.dk
www.lundeborgtrae.dk
tlf. 62 25 24 25 - 62 25 18 28
tlf. 62 25 18 28
Plankeborde – Ege planker
Kullinggade
29, Svendborg
Tlf.: 62 25 18 28
– Kullinggade
29, 5700 Svendborg
Frederiksø
4
A,
Svendborg
www.lundeborgtrae.dk · www.egeplankeborde.dk
Åbningstider: se hjemmeside

”FØRSTESALEN” - lokalet til lidt af hvert
”Førstesalen” er et rum i forlængelse af balkon og med direkte indgang fra udvendig trappe. De sidste mange år har det været pulterrum. I forbindelse med
ombygningen, blev der skaffet midler til forberedelse til etablering af dejligt
lokale tiltænkt flere funktioner.
Vi forestiller os: Øve rum unge musikere, brætspilsrum. Det er tanken de kan
låne nøgle og bruge rummet efter aftale eftermiddage og enkelte hverdagsaftner. Lokalet kunne også bruges til fordybelsesrum for slægtsforskere i lokalarkivet, grupperum ved kurser. Eller måske brudesuite til nogle af de mange
brudepar, der fester i huset. Vi efterlyser derfor kommende eller nuværende
teenageforældre.
Vi efterlyser endvidere enhver handy mand eller kvinde, der har tid og lyst til
at være med til, at færdiggøre dette lokale i vores dejlige forsamlingshus.
Vi håber vi kan samle et godt team til færdiggørelse af lokalet. Meld meget
gerne retur til Eva på: evaagger@hotmail.com.

Som kunde hos SEF, kan du vælge
Support Energi og være med til at
støtte Egense/Rantzausminde
beboerforening.
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.
 år du bruger el og/eller naturgas, optjenes støtten i takt
N
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 udvikling. 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-forbrug på 5.000 kWh og med 150 kr. årligt ved et naturgasforbrug på 1.500 m3
Egense/Rantzausminde beboerforening vil være yderst taknemlige for alle der tilmelder sig SupportEnergi og krydser af
udfor Egense/Rantzausminde beboerforening
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Valgdebat Egense i forsamlingshuset
Se dato opslag senere. Styrk demokratiet
og få indflydelse. Mød dine politikere

Priser for at leje huset weekends:
Hele huset: Leje incl.rengøring og service
		 Depositum:
Store sal: incl.rengøring og service
		 Depositum:
Lille stue: incl.rengøring og service
		 Depositum:

2875,- kr.
1000,- kr.
2675,- kr.
1000,- kr.
1800,- kr.
1000,- kr.

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

Møde: Lille stue

200kr.

		 Store sal

400kr.

Børnefødselsdag: Lille stue

300kr.

Begravelseskaffe: Lille stue

400kr

		 Store sal

600kr.

Privat flerfamilie: mad/spisning lille stue

400kr

Ønsker du at leje huset kontakt venligst:
Eva Agger, der træffes på tlf. 40 14 49 26
eller mail:evaagger@hotmail.com
Mellem 19 og 20 næsten alle hverdage,
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!!

Aktiviteter i forsamlingshuset
Legestue for børn: Tirsdage : 9.30-15, Torsdage:13.30-17
Legestue for alle hjemmepassede/hjemmeskolede børn. Leg og
samvær både inde og ude.
Info Camilla:svendlill@gmail.com eller ring: 28763409.
Senior idræt – torsdage 10.30-12.15.
Start uge 33.For tilmelding og info:62233019
Aktivitetsdage for os alle - 15. og 17. september: Kl.09-22
Fredag med åbent køkken fra kl. 09 til syltning /bagning/eller?
Karen Lykke står for ”Brødbagningsinspiration”. Måske skal
røgeovn /pizzaovn i brug? Søndag, fodbold, leg, plantebyttedag,
(lam over bål ”er planlagt som fælles-spisning, og måske lidt
musik? Birgit/Lise byder op til spil og leg, Spejderne byder på
Stjerneløb. Mail til: evaagger@hotmail.com, med din gode idé.
Tilmelding fællesspisning søndag:BHedegaard52@gmail.com.
Følg med via opslag, hjemmeside og Facebook
Dans for 2 - kl.18 -19.30: Uge: 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 og 46
Det er tirsdage der danses. Se også side 27 i dette blad.
For info mail: langbergsorensen@svendborgmail.dk
Catalansk vinaften med tapas: 29. september Kl.19
Hyggelig aften med vin fra lokal importør fra Tankefuldvej.
Hertil hjemmelavede tapas. Alt spansk og økologisk.
Pris 215 kr. Max 40 personer.
Tilmelding: karen.egense@hotmail.com

Foredrag-torsdage d.12/10, 9/11, 14/12 kl.19
Se program andetsteds i bladet side 35.
Arr.: Egense-Rantzausminde Foredragsforening
Alle tiders vildtaften – 6. oktober kl. 18:30
Støttefest for forsamlingshuset arrangeret af Egense Sogns Jagtforening. Skøn menu og dans. Måske chance for uafhentede
billetter: mail: loha.hartmann@gmail.com
Æblepressedag - 8. oktober kl. 10 - 15
Kom med dine æbler, gerne flere end du selv kan bruge. Så kan
de ”haveløse” også være med. Fin aktivitet for alle aldre. Husk
flasker til eget brug.
Fællesspisning - 8.november kl. 18
Menu ikke fastlagt, men som altid så velsmagende og økologisk
som muligt. Efter aftale kan fås en vegetarret. Se også side 29
dette blad.Tilmelding senest 30. okt. mail: byplan@gmail.com
Valgdebat - Dato ikke fastlagt.
Følg Facebook og hjemmeside
I anledning af kommunalvalget 21/11 inviterer vi til debataften.
Kom til spændende aften med kandidater fra alle partier
Julebasar – 26. november kl. 11 – 16
Egense Husflid indbyder til jule basar med alverdens fine ting
(se side 5 dette blad).

Adresseliste for Beboerforeningsbestyrelse:
Susanne Riber

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

Mogens L. Olsen

Rantzausmindevej 11, tlf. 30 60 41 24
Mail: mogenslykkeolsen@gmail.com
Udearealer

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 og booking

Hans Hellemann

Vædderen 11, tlf. 20 77 90 52
Mail: loha.hartmann@gmail.com
Kontakt håndværkere, udearealer

Niels Holluf Nielsen Nygårdsvænget 6, 23 60 01 84
Mail: nilo@sydfynsmail.dk
Gitte Muller

Vesterrøn 25, tlf.27 61 03 83
Mail: gittemuller25@gmail.com

Knud Madsen

Suppleant

Beboerforeningens hjemmeside: www.egenseforsamlingshus.dk

Dans for 2
Tirsdage 18.00 - 19.30. Ugerne 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 og 46
Uformel og munter instruktion af René.
Afdansningsbal fredag 17. november.
Nærmere info i nyheds brev. Pris 900 kr. pr. par.
Tilmelding og information pr mail: langbergsorensen@svendborgmail.dk

Økologiske vine.
En ren nydelse!

Ring til Klaus på 27512724
så åbner jeg vincontaineren på
Tankefuldvej

Fællesspisning
i Egense Forsamlingshus
Kom og spis et godt måltid mad sammen med andre rare mennesker.
Så bliver livet lettere - og sjovere.
Fællesspisningerne er for alle
- små som store, tykke og tynde, unge og gamle.
I efteråret er der to planlagte fællesspisninger.
Første gang den 17. september er det som led i forsamlingshusets aktivitetsdage. Medens børn og voksne hygger sig og leger på Grønningen griller vi et
helt lam til aftenens fællesspisning. Derefter er der igen fællesspisning den
8. november. Vi laver maden til fællesspisningerne af så lokale og økologiske
råvarer som muligt
Har du lyst til at give en hånd med at købe ind, lave maden eller vaske og
rydde op, så kontakt én fra Madgruppen:
Lise: lise@brydninger.dk
Birgit: BHedegaard52@gmail.com
Marianne/Gitte: gittemuller25@gmail.com
Klaus: byplan@gmail.com

•
•
•
•

MALERARBEJDE
SPARTLING
TAPETSERING
SALG AF MALING
malermester

magnus kastberg
EGENSE STATIONSVEJ 15· EGENSE· 5700 SVENDBORG

TLF. 24 45 18 38
WWW.SVENSKEN.DK
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Egense-Rantzausminde
Lokalhistoriske Forening
Lokal historie på mange måder
De fleste mennesker interesserer sig for det område de bor i og det kan ikke
undgås, at dagligdagen rejser spørgsmål til historien: hvorfor hedder vejene
som de gør? Hvem boede før i mit hus? I Egense - Rantzausminde lokalhistoriske arkiv kan man få svar på mange af sådanne spørgsmål. Det kan f.eks.
være ved at besøge arkivet eller ved at deltage i foreningens arrangementer.
Arkivet er åbent hver den første tirsdag i måneden kl 19-20, men der er også
altid mulighed for at lave en særlig aftale.
Vi vil gerne markere den lokale historie og identitet. Således arrangerede
vi sidste år sammen med menighedsrådet den hvert 25. år tilbagevendende
procession med kirkeskibet gennem Rantzausminde og Egense. I år har vi
gennemført en naturvandring langs Egense Ås for at åbne vores øjne for nye
sider af lokalområdet. Har du idéer til lokale, historiske arrangementer hører
vi gerne fra dig.
Reformationens betydning lokalt
I år fejrer hele Danmark 500-året for reformationen. Sammen med menighedsrådet har vi besluttet at undersøge hvilken betydning reformationen fik lokalt
i Egense i form af præstegård mv. Resultatet af vores arbejde skal blive til en
lille udstilling, som kommer til at indgå i den lokale fejring, som finder sted
9.-10. september 2017.
Følg med
Du kan følge med i foreningens arbejde gennem hjemmesiden www.egenselokalarkiv.dk eller på Facebookside af samme navn. Via Facebookgruppen
kan du søge svar på spørgsmål til lokalområdets historie.
Meld dig ind i lokalhistorisk forening!
En forening bliver aldrig mere aktiv end det dens medlemmer. Vi er derfor
altid på jagt efter Jer, som vil kaste kærlighed på arkivarbejdet eller på at lave
arrangementer.
Medlemsskab koster 150 kr.og indbetales på konto nr: 1551 2447037. Kontakt foreningen på mail: byplan@gmail.com.

Bliv medlem

- kun 150,Danske Bank: Regnr. 1551 Kontonr. 2477037
Send din mail til: byplan@gmail.com

STØT DIT FORSAMLINGSHUS
- BLIV MEDLEM
Skynd dig gerne at sætte 200 kr. som fast
overførsel til konto: 0815-454737

? Foredragsforening
Egense Rantzausminde
?

Man kan blive medlem og få adgang til alle seks foredrag for 150 kr.
?
For medlemskab kontaktes en af bestyrelsesmedlemmerne eller man kan møde
op på foredragsaftenen.
Bestyrelse:
. Formand: Sognepræst Torben Poulsen, Egense, tlf. 6221 1894
. Næstformand og kontaktperson:
Kirsten Madsen, Rantzausminde, tlf. 2423 7013, kkmadsen@icloud.com
. Sekretær: Kirsten Würtzen, Rantzausminde, tlf. 2069 2545
. Kasserer: Else Sass Jensen, Rantzausminde, tlf. 6116 1449
. Bestyrelsesmedlem: Knud Glerup, Rantzausminde, tlf. 2811 2392
. Bestyrelsesmedlem: Nora Mortensen, Rantzausminde, 6224 1429
Hvis man kun ønsker at høre et enkelt foredrag koster det 50 kroner.
Der er ingen forhåndstilmelding, man møder bare op. Kaffen kan købes.
Alle foredrag foregår i Egense Forsamlingshus, Skovsbovej 338, 5700 Svendborg.
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Foredragene starter kl. 19.30
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Uddrag af program for sæson 2017/18
12. oktober 2017 kl. 19.30 – ”Kant, kærlighed og kaos”
ved TV-kok Claus Holm, Svendborg. Claus Holm kæmper for
smagen og de gode råvarer. Hans begejstring er enorm, han
møder sit publikum i øjenhøjde og giver den fuld gas, når han
er på. I sit foredrag deler han ud af sin glæde ved at sanse og
opleve det, som mad kan gøre ved mennesker.
9. november 2017 kl. 19.30 – ”Dansk Vestindien – Det
tabte paradis” v/Gunner Steenberg. Det er 100 år siden
?
Danmarks solgte sine vestindiske øer til USA. I sit foredrag kommer Gunner
?
Steenberg bl.a. ind på slaveriet fra ca. 1660 og op til slavernes frihed i 1848.
?
Foredraget suppleres med billeder.
14. december 2017 kl. 19.30 – ”Biblen som litteratur” v/Arne Mariager,
Biblen er den mest citerede bog i verden. Hvad er det, der gør, at en bog med
et par tusinde år på bagen henvender sig til så mange mennesker. Efter foredraget er der traditionen tro julequiz og lotteri i anledning af julen. Foredraget arrangeres i samarbejde med Egense menighedsråd.
11. januar 2018 kl. 19.30 – Biolog Uwe Lindholdt ”Miljøforandringer
globalt”. Uwe Lindholdt har beskæftiget sig med dette emne gennem mange
år. Samme aften forhåbentlig også indlæg fra Svendborg kommunes miljøansvarlige med henblik på lokale miljøudfordringer. Kl.17.30 serveres slow food
mad til maks. 40 medlemmer af foredragsforeningen.Tilmelding nødvendig,
29
prisen er 75 kr. pr. person. Nærmere herom i foreningens program. Arrangementet sker i samarbejde med Egense Rantzausminde Beboerforening.
8 februar 2018 kl. 19.30 – ”Anekdoter fra sportsjournalist og P4-Fyn værten
Erik Nielsen” Erik Nielsen fortæller anekdoter og viser billeder fra mere end
25 år som sportsjournalist og vært på radio og TV.
Efter foredraget er der generalforsamling jfr. vedtægterne §6. Forslag, der
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før.
8. marts 2018 kl. 19.30 – Kvindernes internationale kampdag – ”Velopdragne kvinder skaber sjældent historie” v/Ann Mariager, København. Med
afsæt i sin faste citatside i ugebladet Søndag og i bogen ”Velopdragne kvinder” fortæller Ann Mariager om de tanker, kvinder gør sig om ægteskab,
familie, karriere og venskaber.
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Bliv medlem og få bladet
'JAGT, VILDT OG NATUR'
11 gange om året
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EGENSE SOGNS JAGTFORENING
TLF. 62 22 19 64
34

Kloakrenovering

•
Punktrenovering
•
Strømpeforing
•
Tv-inspektion
Råd og vejledning omkring regnvand samt
fugt/opstemning i kælder.
Aut. kloakmester Morten Flindt,

Danmarks jæ

4027 2905

Praktiske oplysninger
Vedr. Taxa-ordning bedes godkendte medlemmer
kontakte Jane Mogensfeldt på tlf. 27587024.
Praktiske
oplysninger
Pris pr. person
35.- kr. opkræves
på mødet.

Praktiske oplysninger

Vedr. Taxa-ordning bedes godkendte medlemmer

kontakte Jane Mogensfeldt på tlf. 27587024.
Vedr.
godkendte
medlemmer
Pris
pr.Taxa-ordning
person 35.- kr.bedes
opkræves
på mødet.
kontakte
Jane Mogensfeldt på tlf. 27587024.
Bestyrelsen
Pris pr. person 35.- kr. opkræves på mødet.
Formand Jane Mogensfeldt
tlf. 2758 7024
Kasser, referent Anny Schytt tlf. 4089 5499
Bestyrelsen
Inge Juel Jensen
tlf. 5328 2016

Bestyrelsen
Formand Jane
Mogensfeldt
tlf. 2758 7024
Kasser, referent Anny Schytt tlf. 4089 5499
Formand
Jane Mogensfeldt tlf.
tlf.5328
27582016
7024
Inge
Juel Jensen
Kasser, referent Anny Schytt tlf. 4089 5499
Inge Juel Jensen
tlf. 5328 2016
Egense Pensionistforening
Christinedalsvej 20

Onsdage fra kl. 15.00 -17.00
Egense Pensionistforening
Christinedalsvej
Udover
kontingent20
for hele sæsonen 125.- kr. Betales
Egense Pensionistforening
pr. gang for kaffe, te og brød 40.- kr.
Christinedalsvej
20 -17.00
Onsdage
fra kl. 15.00

Onsdage
fra kl. 15.00
Udover
kontingent
for -17.00
hele sæsonen 125.- kr. Betales
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Landbrugsarbejde
Entreprenørarbejde
NY KASSERER:
EGENSE
SOGNS
JAGTFORENING
Kloakering
Hans
Hellemann
Vi udfører alt indenfor:
TLF. 62 22tlf.
192077
64 9052
Vognmandskørsel
Landbrugsarbejde
Kalklager
Entreprenørarbejde
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Plankeborde – Ege planker
Tlf.: 62 25 18 28 – Kullinggade 29, 5700 Svendborg
www.lundeborgtrae.dk · www.egeplankeborde.dk

Kloakering
RANTZAUSMINDEVognmandskørsel
Kunsthåndværk & klæder
GRILLEN
Kalklager
Tankefuldvejens
VI
UDFØRER
ALT
INDENFOR
Gerritsgade TØMRER-,
24 · 5700 Svendborg
Åbent alle dage 11-20

DØGN
VAGT!

Frugt og Grønt
·

MASKINSTATION
Tlf. 62 20 12 77 jalfe@live.dk
Tlf.:62201994
SNEDKER-,
MURER&
MALERARBEJDE.
Skovmarksvej 20, Ollerup, 5762 V. Skerninge
VI
UDFØRER
ALT
INDENFOR
TØMRER-,
ALT INDENFOR TØMRER-,
www.jalfe.dk
· MobilUDFØRER
20 32 78 51 · www.solbjerg-maskinstation.dk
☎ 62 24 16 74VI

SNEDKER-,
MURER& MALERARBEJDE.
SNEDKER-,
MURER& MALERARBEJDE.
RING
PÅ
TLF.
40 33 99 22

Henrik Rasmussen
Tankefuldvej 56
5700 Svendborg
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31985943
Lehnskov
Strand
/ 5700
/ lehnskovgods@mail.dk
Svendborg
Lehnskov
Strand
39 A39/ A5700
/cvr
Svendborg
lehnskovgods@mail.dk

Lehnskov Strand 39 A

/ 5700 Svendborg / lehnskovgods@mail.dk
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camping
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camping
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camping

Rantec
Rantec
Rantec

telefon:
62208777
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62208777
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62208777

Frisørhuset
Frisørhuset
Frisørhuset
TINA MØLLER GUNDESEN

Bjarne
Christensen
Bjarne
Christensen
Bjarne
Christensen
FABRIKANT
FABRIKANT
FABRIKANT
Bakkekildegård
Rantzausmindevej
Rantzausmindevej
218218

Byens Tag ApS

Rantzausmindevej
218
5700
Svendborg
5700
Svendborg
5700 Svendborg

Bakkekildegård
Byens
Tag ApS
Skovbovej 351, 5700 Svendborg

www.bakkekildegaard.dk
info@bakkekildegaard.dk
TINA
MØLLER
GUNDESEN
TINA
MØLLER
GUNDESEN
Telefon: 6221 2249

SKOVSBOVEJ
211211
SKOVSBOVEJ
211
Linde Allé, 5230
Odense
M
SKOVSBOVEJ
www.byenstag.dk
TLF.
20
90
77 77
TLF.
6262
20
90
7790
TLF.
62
20
info@byenstag.dk
Telefon: 7020 1422

Egense
Egense

Egense Pensionistforening
Sæson 2017/2018

2017:
13. september

Socialt samvær og indbetaling af kontingent

27. september

Bankrøveri - ved Lise Krath

4. oktober

Demonstration af magnettæpper m.m.

18. oktober

Løvfaldstur

1. november

Jul på Skovsgård - ved Asger Brønshøj

15. november

Tøjsalg, Dame- og Herrekonfektion

29. november

Julefrokost fra kl. 12.00 – 16.00

2018:
10. januar

Socialt samvær

24. januar

Livet på Skovsgård - ved Asger Brønshøj

7. februar

Socialt samvær

21. februar

Tidl. graver Jens Andersen fortæller
og viser billeder fra USA

7. marts

Banko

21. marts

Tommy og Karen - Underholder

4. april

Socialt samvær

18. april

Generalforsamling

3. maj

Heldagstur

Nana Agger

Kun

Ger
Tlf.

Kunsthåndværk & klæder

·

Salg af værker fra atelier
Højensvej 94.A

Gerritsgade 24 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 12 77 jalfe@live.dk
www.jalfe.dk

·

www.nana-agger.dk
Folietekster på C3

Rantzausminde
Regnskab

S

Bakkekildegård
Byens Tag ApS
Skovbovej 351, 5700 Svendborg
www.bakkekildegaard.dk
info@bakkekildegaard.dk
Telefon: 6221 2249

Rantzausminde Regnskab
Eva Lauritzen

Mobil: 20 57 97 43

Bakkekildegård
Eva
Lauritzen
Byens
Tag ApS

Mobil: 20 57 97 43

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.

STØT E

..visione

Linde Allé, 5230 Odense M
www.byenstag.dk
info@byenstag.dk
Telefon: 7020 1422

og prak

Grønnemosevej 20 5700 Svendborg Tlf. 6221 9200
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VI TILBYDER
VI
TILBYDER
• Gymnastik
• Gymnastik
• Fodbold
• Fodbold
• Håndbold
• Håndbold
• Tennis
• Tennis
• Badminton
• Badminton
• Volleyball
• Volleyball
• Motions• Motionscenter
center

Se
Se yderligere
yderligere information
information
på
hjemmesiden:
på hjemmesiden: WWW.ERIF.DK
WWW.ERIF.DK
Egense
Idrætsforening
følgende aktiviteter:
Egense/ /Rantzausminde
Rantzausminde Idrætsforening
hartilbyder
følgende aktiviteter:
Egense / Rantzausminde Idrætsforening har følgende aktiviteter:

Motionscenter:
Motionscenter
Rantzausmindehallen med mange gode
Løbeklub
for begyndere
og erfarne iløbere.
Løbeklub for begyndere og erfarne løbere.
Motionscenter: Motionscentertræningsmaskiner.
i Rantzausmindehallen med mange gode træMotionscenter: Motionscenter i Rantzausmindehallen med mange gode træningsmaskiner.
INDOOR CYCLING - Træn når det passer dig: Opstart af trænings lektion
ningsmaskiner.
Gymnastik: Forskellige hold til kvinder og mænd.
Gymnastik: Forskellige holdhver
til kvinder
ogkl.
mænd.
time
fra
06.00.
Fodbold: Fodbold for piger, drenge,
kvinder
og
mænd i alle aldre.
Fodbold: Fodbold for piger, drenge, kvinder og mænd i alle aldre.
Badminton:Gymnastik:
Træning for børn
og voksne
mandag
og onsdag.
Forskellige
hold
til kvinder
og mænd.
Badminton: Træning for børn og voksne mandag og onsdag.
Håndbold: Håndbold for piger, drenge, kvinder og mænd i alle aldre.
Håndbold:
Håndbold
for piger,
Fodbold:
Fodbold
fordrenge,
piger, kvinder
drenge og
og mænd
mændi ialle
allealdre.
aldre.
Tennis: Vi spiller på grusbane i Svendborg og på kunstgræsbane med lys ved
Tennis: Vi spiller på grusbane i Svendborg og på kunstgræsbane med lys ved
Rantzausmindehallen.
Badminton: Træning for motionister samt fællestræning.
Rantzausmindehallen.
Håndbold: Håndbold for piger, drenge, kvinder og mænd.

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

Tennis: Vi spiller på grusbane i Svendborg og på kunstgræsbane med lys ved
Se ﬂere informationer
på WWW.ERIF.DK eller
Rantzausmindehallen.
Se ﬂere informationer
på WWW.ERIF.DK eller
kontakt Ulrik Banke på tlf: 4017 6111

på tlf:
6111 e-sport, se mer info.
e-SPORT: Kom og kontakt
prøv atUlrik
spilleBanke
e-sport.
ERI4017
tilbyder
under ”Svendborg e-Sport”.
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Du kan gratis komme og prøve
en aktivitet, for at afprøve,
36
om det er noget for dig.
Se flere informationer på WWW.ERIF.DK
eller kontakt Ulrik Banke på tlf: 20 20 15 88

Borgermøde og Byrådsmøde i Egense
Af Susanne Riber

30. maj var 70 borgere og politikere samlet i Egense forsamlingshus, først til
borgermøde og derefter til byrådsmøde.
På borgermødet blev drøftet emner, som var ønsket af lokale borgere. Emnerne var: stisystemer og cykelstier, busforbindelser, Lehnskovstrand, frivilligt
arbejde, dagtilbud og trafikale forhold. Alle 70 deltagere delte sig ud i mindre
grupper, og så var der ellers gang i snakken.
Der blev rynket på næsen af de mange skilte, som er sat op ved Lehnskov
strand og man ser gerne at stedet forbliver en naturstrand uden ishus og
kiosk. Der var et stort ønske om, at stranden holdes og renses for tang, både
fordi det er et af de smukkeste strandområder i kommunen og fordi det er en
del af Tankefuld området. Og når nu snakken var om vand og strand, så var
der klager over, at der ofte ikke var adgang langs kysten nedenfor bebyggelse.

Vedrørende dagtilbud blev der efterlyst større fleksibilitet i forhold til institutionernes kapacitet, og der kom forslag om udegrupper for større børn, nyt
byggeri og brug af pavilloner. Der var ønsker om at området betegnes som
særskilt lokalområde og ikke blot som en del af byen.
En tredje gruppe drøftede frivilligt arbejde og der blev efterlyst en frivillighedsportal til at skabe større overblik over området. Kommunen har ansat
Bodil Christensen som brobygger på frivilligheds området.
Stier, cykelstier og trafikforhold var et andet stort interesseområdet. Der blev
efterlyst en sti fra skolen til forsamlingshuset og en sti fra ø-havsstien via
Egense ås til Grønningen ved forsamlingshuset, der efter ombygningen har
faciliteter til bålmad, og vandrere kan søge læ for regn og vind i madpakkehuset. Der er ikke taget kontakt til de berørte lodsejere, og det vil en arbejdsgruppe nedsat af Egense- Rantzausminde beboerforening arbejde videre med.
Der blev efterlyst en forlængelse af cykelstien langt Rantzausmindevej fra Efterskolevej mod vest samt lys på cykelstierne. I den forbindelse var der stort
ønske om, at lyset ikke blev slukket på Rantzausmindevej kl. 24.
Endelig blev der snakket busforbindelser til området og kommunen henviste
til Teletaxa som i hverdage og weekender kan bestilles på 63112255.
Det fulde referatet kan læses på dette link:
https://www.svendborg.dk/politik/aktivt-medborgerskab

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

Bedre Bad – Bedre Energi installatør og Energivejleder fra Teknologisk Institut

www.bedrebad-svendborg.dk

