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Stort og småt fra forsamlingshuset i
Egense-Rantzausminde-Skovsbo
I vores lokalområde har vi noget helt unikt!
Vi har Fremtidens forsamlingshus og Grønningen. Midt i landsbyen og tæt på
“kanten” har vi en succes, som vi alle må værne om og udvikle.

Alle kan få deres plads i succésen ved at blive medlem af
Egense-Rantzausminde Beboerfoening for 200 kr om året
(55 øre dagligt). Du kan betale enten
• via mobilepay: 88090
• via fast bankoverførsel på reg nr. 0815 konto nr. 454737
• Eller ved at overfør via indbetalingskort: +73 +88088263
Så et du med til at sikre at huset og Grønningen ikke forfalder, men videreudvikles.
Hold øje med aktuelle aktiviteter og opgaver på www.egenseforsamlingshus.
dk, på Facebook.dk/Egenseforsamlingshus, på opslag lokalt og i ugeavisen.
Skal din andel i succesen være større og med mulighed for indflydelse/oplevelser
Eva Agger, formand, telf: 40144926, mail: evaagger@hotmail.com
Susanne Riber, næstformand, telf: 40302553, mail: gsriber@gmail.com

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

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

Som start på sæsonen holder vi ÅBENT HUS
Lørdag den 15. september kl. 14-16
Kom og besøg os på Juulgården, Juulgårdsvej 64, Rantzausminde. Vi vil
præsentere, hvad man kan lave på holdene, og der er gratis kaffe og kage.

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.egense.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 egense.husflid@gmail.com eller
tlf. 61709307

PROGRAM 2018/19
Egense Husflid er en lille forening, der er mere end 100 år gammel og med
ca. 100 medlemmer. Bliv medlem ved at gå ind på hjemmesiden og tilmeld
dig på akt. nr. 1800, betal 150 kr. pr. husstand. Tilmeld dig det månedlige
nyhedsbrev, der automatisk sendes til alle medlemmer (akt. nr. 1801)
•	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 og tirsdag mødes tre forskellige malergrupper. Tovholdere
er Elias T. Lund, Ellen Ellegård og Hanne Ohlson(akvarel)
•	Lørdag den 22/9-2018 tager vi på udflugt til strikkefestivalen på Fanø.
Se på FB eller hjemmeside.
•	Tirsdag den 9/10-2018 vil Helle og Jens Pedersen fortælle om en tur til
Sydafrika: Elefanter i Afrika. Entré 40 kr

•
•
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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 6. 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 5. oktober er der kun få ledige biletter.

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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Egense-Rantzausminde
Lokalhistoriske Forening
Der er åbent i arkivet den første tirsdag aften i måneden fra kl. 19, samt onsdag formiddage fra 10-12 i lige uger, hvor der arbejdes.
Har man materiale, man vil aflevere, eller er der spørgsmål, er man meget
velkommen. Det er en god ide at sende en mail med spørgsmålet forud, så der
er mulighed for at finde noget frem.
Som medlem i Egense - Rantzausminde Lokalhistoriske Forening er man med
til at støtte arbejdet. Læs om medlemskab, kontingent og meget mere på
hjemmesiden: http://egense.lokalarkiv.dk/ - og følg arkivet på Facebook,
Egense Lokalarkiv.
Arkivleder Lone Bornefelt: bornefelt@dk2net.dk
Formand Klaus Johannessen, byplan@gmail.com, hvor man kan blive
skrevet på listen til nyhedsmail.

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
glas dejlig vin for sjov!

ID APS

Vintid ApS
Højensvej 142, Egense
5700 Svendborg
Mobil 22567488

ns-Ole 
Rosenlund
Kontakt os på: info@vintid.dk

 Find os på: www.vintid.dk / Facebook
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Nyt fra kirke og menighedsråd
Egense menighedsråd og vores præst Torben Poulsen, har nu sammensat et
program med forskellige aktiviteter i Egense kirke og præstegård her i efteråret. Der skulle gerne være noget som tiltaler både børn og voksne.
Ang. Juniorkonfirmander. Vi kunne godt tænke os at der kom mange børn, dog
max.20 på holdet. Det er børn der går i 3.kl.og vi plejer at have nogen sjove
og lærerige timer sammen. Læs mere i Kirkehilsen. Så har vi igen i år “spaghettigudstjeneste”.Torben Østermark kommer og laver trylleri m.m. I kirken,
og bagefter er der gratis spisning i præstegården. Husk endelig tilmelding af
hensyn til maden.
Torben Poulsen har arrangeret to gange kirkehøjskole. I år handler de blandt
andet om kirkebyggeri og kunsten i kirkerne.
Der bliver 3 gange samtaler om tro, hvoraf de 2 har et emne. Det sidste kan du
måske være med til at bestemme emne til. Vi har haft samtalerne i et år, og det
har været nogle hyggelige aftener, hvor alle kan komme med deres tanker og
meninger.
Vores organist Pavel har fået Kaare Norge til at komme og give koncert i kirken 6.nov og det er vi rigtig glade for. Den oplevelse kan du få helt gratis og
med en forfriskning efter koncerten.
HUSK kirkevandring 8.september med tilmelding senest 1.sept.
Det var et udpluk af aktiviteter her i efteråret. Læs mere i Kirkehilsen som du
finder i kirken, præstegården , forsamlingshuset og på opslagstavlen i Dagli’
Brugsen.
Med venlig hilsen
Jonna Ellyt
Medl.af Egense Menighedsråd

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.

Økologiske vine.
En ren nydelse!

Ring til Klaus på 27512724
så åbner jeg vincontaineren på
Tankefuldvej
Møllergade
72

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

”De higer og søger
I gamle Bøger,
I oplukte Høie ….”
Sådan begynder Adam Oehlenschläger (1779-1850) sit berømte digt ”Guldhornene”, 1802. Denne indledning kan også bruges om det, der i aug./sep.
foregår på en mark ved ”Korshøj”(Højen)
Her finder en flok arkæologer fra Svendborg Museum spændende ting,
Der er tidligere udgravet i 1980’erne og 2007. Se resultater fra disse
(se: www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/resource/35864).
Aktuelt søges efter ardspor. Ardsporene er formentlig rester fra en rituel
pløjning, man udførte, inden der blev opført en gravhøj i bronzealderen. En
tidlig hvedeart har – meget sandsynligt – været dyrket på området og til dette
formål, har arden (en meget primitiv plov) været benyttet. Og hele marken er
den ældste dyrkede mark i Danmark.
Som en sidegevinst har arkæologerne afdækket nogle meget velbevarede spor
efter et hus fra yngre stenalder. Ofte findes kun sporene efter den række stolper, der har stået ned igennem midten af huset for at holde taget oppe, men her
er der også fundet sporene efter vægstolperne.
Når arbejdet er slut, er det meningen at museet vil holde ”åbent hus”, hvor
der vil blive fortalt om udgravningen og det, der er fundet.
Ligeledes vil Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Forening og Arkiv lave en
mindre udstilling i forsamlingshuset. Mere herom senere.
Jens Nagel, medlem af bestyrelsen i lokalhistoriske forening.

BILLEDKUNSTBOG
FOR VOKSNE

ÅRET
BOGGAVE
af kunstner
H.C. Poulsen
200 kr.
Tlf. 3095 4299

”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 med,
N
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

Italiensk vinsmagning med fokus på
vine fra Toscana
Egense Forsamlingshus d. 28. september kl. 19.00
Ricasoli er ikke hvem helst inden for
vinverdenen. Familien Ricasoli har nemlig
været forbundet med vin siden 1141, da
Brolio slottet overgik til Ricasoli-familien
og det er i dag 32. generation, Francesco
Ricasoli der er ved roret.
Francesco er oldebarn til Bettino Ricasoli,
der er i 1872 ”opfandt” formlen på Chianti
Classico som den Sangoivese dominerede
Chianti vi kender i dag. Vinene fra Ricasoli
hører til den absolutte elite når det gælder
vine fra Toscana og i særdeleshed fra Chianti Classico distriktet

Vi har udvalgt
3 producenter
fra
Toscana og so
m en
lille ”appetitvæ
kk
har vi sammen er”
fattet
lidt historie og
baggrundsvide
n
om dem.

Tenuta Costa blev grundlagt i 2005 af
Andrea og Luca, far & søn, der med deres
store passion for vin, realiserede en drøm
om at forene flere fantastiske vinregioner
under samme tag. Visionen har fra starten
været at fremstille vine af høj kvalitet og
ofte i mindre kvantiteter.
Il Molino di Grace blev etableret af amerikaneren Frank Grace i starten af 1990’erne
og det har helt fra begyndelsen været
hans mission at skabe Chiantivine der er
tro mod regionen, Sangiovesedruen og i
respekt for den jorden og naturen. Derfor
tappes hans vine ufiltreret og fra og med
2014 er alle hans vine certificeret som
biologiske.
Vi glæder os til at præsentere deres vine for jer og vi er sikre på vi får en
rigtig fin aften.
VINTID v/Tina & Jens-Ole Rosenlund

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:

3075,- kr.
1000,- kr.
2875,- kr.
1000,- kr.
2400,- kr.
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!!

Aktiviteter i forsamlingshuset
Legestue for børn: tirsdage 9.30-15 og 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.
Senioridræt- torsdage 10.30-12.15
Start uge 33.Meld dig gerne til, eller få info på 62233019.
Aktivitetsdage for os alle :14-15-16 september kl.09-22
Vi afprøver igen vores nye ide med åbent hus for alle aktiviteter der er basis for at afvikle. Skal vi lave friskost,
sylte, bage brød, lave mad sammen, spille musik sammen?
Skal teenagerne holde ”Harry Potter maraton? Skal der danses til
livetoner lørdag aften?Skal vi holde bagagerumsmarked, staudedag, cykelbane, Der er mulighed for at deltage i stenhugger kursus ,
ligesom der er mulighed for at bygge uglehuse. Vi håber på mange
aktive og foretagsomme folk ,der kan realisere tanker og ideer.
Følg med via hjemmeside opslag og facebook
Dans for 2, kl.18.00-19.30 .Uge :38,39,40,41.43,44,45,46,47
Det er tirsdage der danses. Se side 27 i dette blad.
For info mail: connilangberg@gmail.com
Vinsmagning: Torsdag 28 september kl.19.00
Vi benytter os at der er tilflyttet et par til Egense ,der er yderst
kompetente udi Italiensk vin. Se også side 19 dette blad. Det
bliver en dejlig aften med smagsprøver og udvidelse af ånden.
Vel mødt .Tilmelding til mail:karen.egense@hotmail.com

Foredrag torsdage d.11/10,8/11,13/12
Mange spændende foredrag som I kan læse mere om i bladet på
side 33. Arr. Egense -Rantzausminde foredragsforening.
Alle tiders vildtaften-5.oktober kl.18.30
Så sker det igen: Egense sogns jagtforening inviterer til vildtbuffet,
amerikansk lotteri, livemusik/dans. Pris.295 kr.- Få pladser tilbage.
Henvendelse: loha.hartmann@gmail.com
Æblepressedag: 14.oktober kl.10-15.
Kom med dine æbler hvis tørken ikke 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 aldersgrupper kan være med. Husk flasker til eget brug.
Fællesspisninger :10/9 og 28/11 kl.18
Menu ikke fastlagt, men regn roligt med maden er både så økologisk og velsmagende som muligt. Efter forudgående rettidig
besked , bliver der, hvis muligt taget hensyn til vegetarer og diabetikere. Måske falder der også lidt musik og sang af. Se også side
29 hvis du selv vil med i køkkenet.
Julebazar-25.november kl.11-15
Egense husflid indbyder til julebazar med alverdens fine ting og
sager.(Se også side 5 i dette blad.)

Aktiviteter i forsamlingshuset

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:38,39,40,41,43,44,45,46.47.
Uformel og munter instruktion af Rene
Afdansningsbal fredag 23 november.
Nærmere info i nyhedsbrev .Pris 900 kr.pr.par.
Tilmelding og information pr. mail:connilangberg@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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Fællesspisning er også for DIG.
Kom og vær med.
• Fællesspisning er godt fællesskab og god hjemmelavet mad.
• De fleste gange spises inde, men det kan også være ude
• Til nogle spisninger er der kulturindslag
• Vi er en gruppe frivillige, der laver maden
• Vi tilstræber at bruge lokale og økologiske råvarer
VIGTIGT:
I god tid inden hver fællesspisning sendes en mail til interesserede med
oplysning om endelig menu, pris og tilmelding.
Hvis ikke du er på vores mailliste så sig til, så du fremov
er får direkte besked om fællesspisninger og andre arrangementer.
Skriv til B.hedegaard52@gmail for at komme på maillisten.

Rantec
Rantec
Rantec
Finlandsvej 8,
Finlandsvej8,
8,
Finlandsvej

5700
Svendborg
• CNC
BEARBEJDNING
•
5700Svendborg
Svendborg
5700
• VÆRKTØJSFREMSTILLING •
Tlf. 62 20 86 38
• KONSTRUKTION
•
Tlf.62
6220
2086
8638
38
Tlf.
Mobil. 40 18 86 38
Mobil.40
4018
1886
8638
38
Mobil.
email: rantek@post.tele.dk
email:
rantek@post.tele.dk
email: rantec@rantec.dk
rantek@post.tele.dk
www.rantec.dk
RANTEC ApS
www.rantec.dk
www.rantec.dk

FINLANDSVEJ 8

CNC DREJNING, FRÆSNING
CNC
DREJNING,
FRÆSNING
CNC
DREJNING,
FRÆSNING
DK-5700
SVENDBORG
PNEUMATIK,
AUTOMATISERING
PNEUMATIK,
AUTOMATISERING
PNEUMATIK,
AUTOMATISERING
TLF.
+45
6220 8638
PROCESANLÆG
PROCESANLÆG
PROCESANLÆG

www.svendborg-festhus.dk
www.svendborg-festhus.dk
www.svendborg-festhus.dk
www.svendborg-festhus.dk
Email: rantec@rantec.dk

www.svendborg-festhus.dk
www.svendborg-festhus.dk
www.svendborg-festhus.dk

Web: www.rantec.dk

GULVAFSLIBNING
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? Foredragsforening
Egense Rantzausminde
?

Man kan blive medlem og få adgang til alle seks foredrag for 200 kr.
?
For medlem-skab kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne 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: Nora Mortensen, Rantzausminde, 6224 1429
· Suppleant: Knud Glerup, Rantzausminde, 2811 2392
Hvis man ønsker at høre et enkelt foredrag koster det 60 kroner. Der er ingen
forhåndstilmelding, man møder bare op. Kaffe og kage kan købes for 30 kr.
(helst kontant betaling).
Alle foredrag foregår i Egense Forsamlingshus, Skovsbovej 338, 5700 Svendborg.
29

Foredragene starter kl. 19.30

Bliv medlem

- kun 150,Danske Bank: Regnr. 1551 Kontonr. 2477037
Send din mail til: byplan@gmail.com
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Uddrag af program for sæson 2018/19
Torsdag 11/10. kl. 19.30 - ”Rebellen fra Langeland” Ole
Sørensen, chef for socialpsykiatrien på Langeland taler om
institutionen ”Hjørnets” historie, bureaukratiets trampen
rundt, nogle menneskelige, politiske og etiske betragtninger
fra det virkelige liv - alle fra det offentlige får nogle kærlige
men alvorlige spark i røven, tilsat humor.
Torsdag 8/11. kl. 19.30 -”Rockpoesi og litteratur hos Steffen Brandt” v/Jes?
per Hougård Larsen, præst for flygtninge og indvandrere, Odense Domkirke.
I
?
musik og ord sætter Jesper H. Larsen fokus på de litterære referencer i Steffen
?
Brandts rockpoesi bl.a. med udgangspunkt i hans bog: Livet, døden og kærligheden. Der er fællesspisning kl. 17.30 for medlemmer af Foredragsforeningen.
Tilmelding på mail: evaagger@hotmail.com senest 1/11. Pris fællesspisning er
75 kr. Foredrag og fællesspisning sker i samarbejde med Beboerforeningen.
Torsdag 13/12. kl. 19.30 - ”Julens traditioner fra hedenskab til gaveræs”
v/Benno Blæsild, cand.mag i historie og kunsthistorie og tidl. juleinspektør
i ”Den gamle by” i Århus ”. Han vil belyse bl.a. betydning af ordet jul? Hvor
gammel er den nordiske jul? Hvem opfandt vores form for julestemning?
Efter foredraget er der traditionen tro julequiz og lotteri.
Foredraget sker i samarbejde med Egense menighedsråd. GRATIS ADGANG
Torsdag 10/1. kl. 19.30 - ”Korrespondent i Mellemøsten” v/ Steffen Jensen,
29
mellemøstkorrespondent TV2. Han har boet fast i Jerusalem siden 1991.Hjemme i stuerne sidder vi og ser en del af verden, som er fjern for os, men intet, af
det som sker i Mellemøsten, er hvad det umiddelbart ser ud til.
Foredraget arrangeres i samarbejde med FOF Svendborg
Torsdag 14/2. kl. 19.30 - ”Kongen kommer, middelalderens rejsekongedømme og Danmarks første hovedstad: Nyborg” v/ Erland Porsmose, museumsdirektør. Mange danskere tror at København altid har været landets hovedstad,
men det er faktisk først tilfældet fra Christian 4.s tid (1588-1658). I middelalderen var kongen, hoffet og regeringen på rejse rundt i landet for at gøre magten synlig og effektiv. Efter foredraget: Generalforsamling jfr. vedtægterne
§6. Forslag, der ønskes be-handlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
Torsdag 14/3. kl. 19.30 -”Ud af Jehovas Vidner – Et liv i friheden” v/ Jette
Seidenschnur, fotograf, tidl. Byrådsmedlem Billund. Foredraget fortæller om 33
år som Jehovas Vidne og om hvordan hun kom ud i friheden. Bundet af et utal
af forbud og regler voksede drømmen om frihed. Bruddet havde store familiemæssige omkostninger, men hun kom ud til et helt nyt liv i frihed.
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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

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.

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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Egense Pensionistforening
Sæson 2018/2019

2018:
12. september

Socialt samvær og indbetaling af kontingent

26. september

Sensommertur til Sanderumgård kl. 13.00-17.00

10. oktober

Arne Ploug. Underholdning m/musik og sang

24. oktober

Socialt Samvær

7. november

Socialt Samvær

21. november

Tøjsalg

5. december

Julefrokost fra kl. 12.30 – 16.00

2019:
9. januar

Socialt samvær og Inge læser historie

23. januar

Jens Andersen fortæller og viser billeder fra sin tur
til Canada

6. februar

Marlene Karp, kiroprakter

20. februar

Tidl. præst Mette Marslund fortæller om sit virke…

6. marts

Banko

20. marts

Spillemændene fra Thurø

3. april

Margit Lolk fortæller om sit aktive liv…

17. april

Generalforsamling

1. maj

Eftermiddagstur, ud i det blå.
Turen går til Åben have Kongsdal fra kl. 13.00-17.00

Der tages forbehold for ændringer af program

Bliv medlem og få bladet
'JAGT, VILDT OG NATUR'
11 gange om året
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NY KASSERER:

EGENSE SOGNS JAGTFORENING
Hans Hellemann tlf. 2077 9052
TLF. 62 22 19 64
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Lennart Eriksen
Tlf.: 26 35 96 49
lennarteriksen@gmail.com
CVR.nr. 39406349

RANTZAUSMINDEGRILLEN
Åbent alle dage 11-20
Tlf.:62201994

Tankefuldvejens
Frugt og Grønt
Henrik Rasmussen
Tankefuldvej 56
5700 Svendborg
TLF.51262610
cvr 31985943

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

Vedr. Taxa-ordning
bedes
godkendte medlemmer
Praktiske
oplysninger

kontakte Jane Mogensfeldt på tlf. 27587024.
Pris pr. person 35.- kr. opkræves på mødet.
Vedr. Taxa-ordning bedes godkendte medlemmer
Bestyrelsen
kontakte Jane Mogensfeldt
på tlf. 27587024.
Pris pr. person 35.- kr. opkræves på mødet.
Formand Jane Mogensfeldt tlf. 2758 7024
Kasserer Anny SchyttBestyrelsen
tlf. 4089 5499
Sekretær Inge Juel Jensen
tlf. 5328 2016
LisFormand
RosendalJane Mogensfeldt tlf.tlf.
6220
8583
2758
7024
Bestyrelsen
Karin
B.
Jørgensen
tlf.
2299
8533
Kasserer Anny Schytt
tlf. 4089 5499
Sekretær Inge Juel Jensen
Formand Jane Mogensfeldt
Lis Rosendal
Kasserer Anny Schytt
Karin B. Jørgensen
Sekretær Inge Juel Jensen
Lis Rosendal
Egense
Pensionistforening
Karin
B.
Jørgensen
Christinedalsvej
20
5700 Svendborg

tlf. 5328 2016
tlf. 2758 7024
tlf. 6220 8583
tlf. 4089 5499
tlf. 2299 8533
tlf. 5328 2016
tlf. 6220 8583
tlf. 2299 8533

Egense Pensionistforening
Hver
anden onsdag20
fra kl. 15.00 -17.00
Christinedalsvej
5700 Svendborg
Egense
Pensionistforening
Udover
kontingent
for hele sæsonen 125.- kr. Betales
Christinedalsvej
pr.Hver
gang
for kaffe,
te 20
ogfra
brød
40.- kr.
anden
onsdag
kl. 15.00
-17.00
5700 Svendborg

Bakkekildegård
Byens
Tag ApS
Skovbovej 351, 5700 Svendborg

Rantzausminde
camping
Rantzausminde
camping
Rantzausminde
camping

Rantec
Rantec
Rantec

Frisørhuset
Frisørhuset
Frisørhuset
TINA MØLLER GUNDESEN

telefon:
62208777
telefon:
62208777
telefon:
62208777

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

Bjarne
Christensen
Bjarne
Christensen
Bjarne
Christensen
FABRIKANT
FABRIKANT
FABRIKANT
Bakkekildegård

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

Rantzausmindevej
Rantzausmindevej
218218

Byens Tag ApS

info@byenstag.dk
Telefon: 7020 1422

Rantzausmindevej
218
5700
Svendborg
5700
Svendborg
5700 Svendborg

Egense
Egense
Rentzausminde
Rentzausminde
Egense
Beboerforening
Beboerforening
Rentzausminde

STØT EGENSE FORSAMLINGSHUS fordi..

Beboerforening

medlem
BlivBliv
medlem

medlem
BlivBliv
medlem

100,100,-

200,200,-

..visionerne ikke kan indfries uden økonomisk

Bliv medlem

100,-

Bliv medlem

200,-

og praktisk støtte fra mange kanter.

Millings
30 Bed & Breakfast

28 28

28

Hellegårdsvej 250, Egense,
Svendborg. Kontakt:
Lone Milling 28 25 72 28
mail: millingbogb@gmail.com

Bakkekildegaard B&B
Skovsbovej 351, Egense
Kontakt: Karen 27610997, mail:
karen.egense@hotmail.com

3

v/Lone Rask

Rantzausmindevej 25 · 5700 Svendborg
Tlf.: 62 24 24 55 · E-mail: lone@raskklip.dk

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”.
36

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

Bestyrelse og uddeler
i Rantzausminde
brugs 1950

Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske
Forening og Lokalarkiv
Egense Lokalarkiv, der drives af Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Forening, har til huse i Egense Forsamlingshus. Vi bor i det gamle sognerådslokale
på 1. salen.
Arkivet har været pakket ned i en periode i forbindelse med renoveringen af
forsamlingshuset, men nu er der ved at være gang i det igen. En lille gruppe
frivillige mødes 2 formiddage om måneden. Der bliver journaliseret og registreret, og resultatet af anstrengelserne kan ses på www.arkiv.dk
Vi har medvirket ved forskellige begivenheder i sognet i de seneste år. Da
kirkeskibet blev bragt tilbage efter renoveringen i 2016, beskrev vi historien om kirkeskibet og Egense Sømandsforening. Og for et år siden spurgte
sognepræst Torben Poulsen, om arkivet kunne hjælpe med at beskrive Egenses præstegårde efter reformationen. Det viste sig, at vi faktisk havde en del
materiale om præstegårdene, og det blev også beskrevet. Der blev fremstillet
nogle flotte plancher med tekster og fotos, og det hele blev præsenteret ved
et arrangement i præstegården.
Hvert år i november måned er der Arkivernes Dag over hele landet. Sidste år
havde vi fokus på Før og Nu i Egense sogn. Vi var rundt og tage fotos af huse
og steder som de er i dag, og fandt de tilsvarende gamle fotos frem. Det blev
til en fin udstilling i trapperummet, og der var også en del besøgende den
eftermiddag.
Temaet i år regner vi med skal være noget om værfterne i Rantzausminde. Der
bliver arbejdet på det i øjeblikket, men hvor langt vi når vides ikke endnu. Vi

har fundet materiale frem, og en medarbejder har været ude og interviewe
familiemedlemmer til de to brødre Henningsen, der drev henholdsvis Eivinds
Bådeværft og Rantzausminde Bådebyggeri og Årefabrik.
Arkivernes dag er lørdag d. 10. november, og der vil være åbent i
arkivet fra kl. 14. Der er flere arrangementer i løbet af året, byvandringer,
gåture i naturen og andet.
Vi har haft besøg af 2 ældre, friske damer fra Rantzausminde, der har hjulpet
med at sætte navne på personer på nogle af de fotos, vi har i gemmerne. Der
er meget at gøre, og der er lang vej endnu, men det er meget spændende.
Der er åbent i arkivet den første tirsdag aften i måneden fra kl. 19, samt
onsdag formiddage fra 10-12 i lige uger, hvor der arbejdes. Har man materiale,
man vil aflevere, eller er der spørgsmål, er man meget velkommen. Det er en
god ide at sende en mail med spørgsmålet forud, så der er mulighed for at
finde noget frem.
Som medlem i Egense - Rantzausminde Lokalhistoriske Forening er man med
til at støtte arbejdet. Læs om medlemskab, kontingent og meget mere på
hjemmesiden: http://egense.lokalarkiv.dk/ - og følg arkivet på Facebook,
Egense Lokalarkiv.
Arkivleder Lone Bornefelt: bornefelt@dk2net.dk
Formand Klaus Johannessen, byplan@gmail.com, hvor man kan blive
skrevet på listen til nyhedsmail.

Din lokale VVS-installatør
•
•
•
•
•
•

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