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Deadline til næste nr. er den       
30. OKTOBER. 

10 år med 5772.Kværndrup 

 
Af Anders Thorup 

Du sidder nu med 10-års jubi-
læumsudgaven af 5772.Kværn-
drup i hånden. Det er ment som 
en lille julegave med udgivelse 
her før den søde juletid, som i 
år jo er knap så sød. Og så ik-
ke et ord mere om Corona! 
 
Bladet indeholder uddrag af et 
udsnit af artikler, vi har bragt i 
løbet af årene. Betragt stoffet 
som en appetitvækker og find 
de gamle blade frem eller læs 
hele artiklen på www.kvaern-
drup.info.  
Ja, tiden går, og nu er det mere 
end 10 år siden, en gruppe af 
borgere fra Kværndrups for-
eningsliv mødtes i Kværndrup 
biblioteks kælder. Baggrunden 
var, at vores lokale talerør 
”Lokalen”, der ugentligt blev 
udgivet af INLA i Trunderup, 
var lukket pga sygdom hos in-
dehaveren, Lars Christensen. 
Siden er Lars afgået ved dø-
den.  
 
Kværndrup Bibliotek er des-
værre også afgået ved døden, 
men mange af de aktive folk 
omkring biblioteket var i høj 
grad med til at opstarte 
5772.Kværndrup, ligesom  
Kværndrup Ugen også tog af-
sæt med hjælp fra ildsjælene i 
bibliotekets venner. Vi er man-
ge, der savner biblioteket, men 

vi må håbe at Borgerbiblioteket 
i Kværndrup Hallen får fodfæ-
ste og bliver benyttet af mange. 
 
Biblioteksbygningen har siden 
da haft en omtumlet tilværelse 
og er nu hjemsted for Kværn-
drup Bed and Breakfast, så der 
sker heldigvis noget i bygnin-
gen. 
 
Det er også værd at nævne, at 
Kirkebladet siden 2013 har væ-
ret en del af 5772.Kværndrup til 
gavn for alle parter.  
5772.Kværndrup får en fast ind-
tægt og Kirkebladet har ikke 
udgifter til udbringning/porto. 
 
Foreningslivet er fundamentet 
for stoffet, vi bringer i  
5772.Kværndrup. Foreningerne 
kan levere stof til bladet uden 
beregning, hvilket de heldigvis 
er gode til. Men det reelle fun-
dament er vores annoncører, 
der gør det økonomisk muligt at 
producere de 5 blade om året, 
der af en flok af ældre medbor-
gere leveres til alle husstande 
indenfor postnummer 5772.  
Denne jubilæumsudgave er og-
så at betragte som en tak til 
disse annoncører, der således 
får en ekstra annonce for deres 
annoncekroner. 
5772.Kværndrup har fra starten 
været et projekt med mange 

mailto:plata@plata1226.dk
http://www.kvaerndrup.info
http://www.kvaerndrup.info
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aktører og med bred opbakning 
– og det gælder heldigvis sta-
digvæk. Deltagerne i gruppen, 
der laver bladet, har hver deres 
kompetencer, og vi gør hver 
især det, vi er bedst til. Og som 
der er skrevet i flere tidligere 
ledere, kan vi altid bruge folk – 
det er faktisk sjovt at være med 
til at lave bladet. Det er vores 
indtryk, at bladet er populært, 
at det bliver læst og endda 
gemt. Bortset fra annoncekro-
ner, er der ikke penge involve-
ret i 5772.Kværndrup – men 
hvert år takkes de frivillige med 
nytårskur, hvor der serveres 
gule ærter. 
 
I vores digitale verden kan bå-
de aviser og tidsskrifter ses på 
internettet. Og nogle tidsskrifter 
findes endda kun digitalt. Hvem 
ved, hvordan 5772.Kværndrup 
ser ud om yderligere 10 år. 
Mon dog ikke at 5772.Kværn-
drup fortsat vil være at finde i 
en papirudgave? Det er ikke os 
alle, der er velbevandrede i 
brug af computeren, og da vo-
res målgruppe i høj grad også 
er de ældre, er det nok logisk, 
at vi stadig vil udkomme i pa-
pirudgave. 
Det er dog som skrevet i ind-

ledningen, muligt at læse 
5772.Kværndrup digitalt. Samt-
lige numre fra nr. 1 fra august 
2010 til det sidst udkomne her i 
november er at læse på 
www.kvaerndrup.info.  
 
Det er sjovt at kigge tilbage på 
de gamle udgaver af  
5772.Kværndrup. Specielt kan 
lederen i vores allerførste blad 
i høj grad anbefales. Her står 
meget om baggrunden for bla-
det – interessant læsning, hvis 
man er interesseret i historien 
bag 5772.Kværndrup. 
 
Hele holdet bag 5772.Kværn-
drup vil gerne sige tak til alle 
for opbakningen til vores lille, 
lokale blad. Ingen kunne fra 
starten vide, om der var basis 
for bladet, men det synes hel-
digvis at være tilfældet. 
 

Sidste nyt 
Og så til sidst en helt frisk ny-
hed, som egentlig ikke skulle 
høre til i jubilæumsudgaven af 
5772.Kværndrup - men lad os 
glædes over en tidlig julegave, 
nemlig en cykelsti fra Trunde-
rup til Sandager, hvorfra der jo 
er cykelsti til Gislev. Staten har 
bevilget penge til cykelstier og 

iflg. Regionalradio Fyn, lørdag 
5.12. 2020 er en cykelsti fra 
Trunderup til Sandager forestå-
ende. Projektet kræver dog, at 
Faaborg-Midtfyn Kommune be-
taler halvdelen af udgifterne, 
men mon ikke disse penge kan 
findes, når nu staten lukker op 
for pengekassen? 
 
Vi kan godt love artikler om pro-
jektet i kommende ”rigtige” ud-
gaver af 5772.Kværndrup. 
 
Som det også fremgår af dette 
jubilæumsblad, har der i de for-
gangne 10 år været artikler om 
cykelstien til Egeskov, som hel-
digvis er blevet etableret. Og 
desuden er der indenfor de 10 
år også lavet cykelsti fra Gislev 
til Ryslinge. En cykelsti fra 
Trunderup til Sandager vil såle-
des komplettere cykelstinettet i 
vores del af kommunen. Tillyk-
ke til alle!!!! 
 

Rigtig glædelig jul og 
et godt nytår! 
 
 

http://www.kvaerndrup.info
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Odense Bys Museer er nemlig 
blevet færdige med minutiøst at 
undersøge, opmåle, registrere 
og hjemtage de bevaringsværdi-
ge oldtidsfund fra jernalderen 
der er fundet på arealet og om-
rådet er nu frigivet til egentlig 
byggemodning.   
Udgravningsleder, arkæolog 
Christian Juel, har haft området 
som sin daglige arbejdsplads i 
mere end 3 måneder sommeren 
over, og er godt tilfreds med re-
sultatet.   
Undersøgelsen har givet ny og 
spændende viden om Kværn-
drup i Jernalderen. Der er af-
dækket og opmålt en halv snes 
langhuse, et par gruber/
værksteder og som en mere 
usædvanlig gevinst, fundet 4 
store forrådskar nedgravet i 
langhusene. Fund der er unikke 
og sjældne. 
Langhusene er ikke store, har 
vel rummet et par generationer 
på lidt plads. Der ses ikke tegn 
på husdyrhold i husene, men 
det har primært været landbru-
gere. Formentlig er det den 
samme gård der i løbet af jernal-
deren, mange gange er blevet 
genopført. 
Tidligere, i forbindelse med mo-
torvejsbyggeriet, blev der lige på 
den anden side af cykelstien 
ned mod viadukten under motor-
vejen, fundet spor af en række 
sjældne arbejdshytter/gruber, 
bl.a. med guldsmedehåndværk. 
Dette hævede undersøgelsen i 
Kværndrup over de mere almin-
delige jernalderbebyggelser, 
hvor dagens arbejde i højere 
grad foregik i marken, end i 

smedien eller værkstedet.   
Forrådskar, utallige potteskår og 
det øvrige materiale skal nu 
granskes nærmere, rekonstrue-
res, registreres og beskrives. 
Sandsynligvis bliver de væsent-
ligste fund og resultater senere 
udstillet i Odense, det er intenti-
onen. 
Noget er jo umiddelbart mere 
hurtigt tilgængeligt end andet, 
og vi kan derfor som et kurio-
sum, allerede nu i Kværndrup 
bryste os af at være en del af en 
fornøjelig ærkologisk kappestrid. 
Svenske arkæologer gjorde for-
nylig i forsommeren et sensatio-
nelt fund, en stenalderfallos, 
skåret af krondyrgevir. Dette er 
nu overtrumfet. I Kværndrup er 
der på et af lerkarre-
ne fundet en pen-
dant, et særligt godt 
skår, nemlig sirlig og 
tydelig ornamentik af 
2 kvindelige bryster. 
Klare frugtbarheds-
symboler og usæd-
vanligt, fordi lignen-
de fund i Nordeuro-
pa ellers er udført i 
træ og fundet i mo-
ser og søer. 
Så vi er nu blevet en 
del af en jernalderlig, 
international, ær-
kæologisk kønsde-
bat og kappestrid. 
Denne samt øvrige 
undersøgelsesinfor-
mationer vil kunne 
følges på Odense 
Bys Museums hjem-
meside. 

Fortiden er nu på plads,  
og der kan bygges oven på! 
 
Af. Peter Nielsen 
 
Kommunen kan nu færdiggøre byggemodningen af 18 bygge-
grunde øst for Egeparken, således at grundene, formentlig al-
lerede i år, kan sættes til salg. 

Arkæolog Christian Juel med det 
mest intakte af de 4 fundne 
forrådskar. Karret stammer fra den 
romerske jernalder, 0-200 e. kr. 

NYHEDER 

NR. 1 SEPTEMBER 2010 - Se hele bladet på www.kvaerndrup.info
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 Borgermøde i og om Kværndruphallen tirsdag d. 18.januar 
 
Af Tommy Christensen, Formand for Egeskov Markedsforening              
 
En lille, men meget engageret flok brugere ( ca. 25 ) mødtes denne aften til et meget konstruktivt 
møde omkring Kværndrup Hallen, hvor temaet var fremtidsvisioner, og hvordan man kan få flere 
aktiviteter i gang i vores hal og på den måde også en større indtjening til den slunkne kasse. 

Synd der ikke var flere, der fik 
denne oplevelse. Mødet og afte-
nens program blev præsenteret 
af henholdsvis formand for Rys-
lingehallerne Gunnar Landtved 
og bestyrelsesmedlem Anne 
Sloth. I min egenskab som for-
mand for Egeskov Markedsfor-
ening var jeg blevet bedt om at 
komme med et lille indlæg, før 
man blev grupperet for at drøfte 
og brainstorme omkring nye til-
tag i hallen både sportslige og 
kulturelle. 
Der blev drøftet og arbejdet med 
forskellige temaer i 4 grupper, 
og der var rigtig mange gode 
ideer og forslag at evaluere om-
kring efter gruppearbejdet. 
 
Miljøet i hallen 
Et gennemgående ønske var at 
skabe et rart og godt miljø i vo-
res hal og specielt i cafeteriet, 
så folk får lyst til at blive lidt læn-
gere. Hallen skal være stedet, 
hvor man mødes, familien 
Kværndrup, unge og gamle. 
 
Den gode stemning, Anette og 
Stig har skabt, skal føres videre, 
og der skal skabes hyggelige 
rammer og gode faciliteter. Vo-
res nye cafeterieforpagter Niels 
Eis, som også deltog i mødet, vil 
da også gøre alt for at gøre ca-
feteriet spændende og attraktivt 
for foreningerne, unge og gam-
le. Fornyelse af inventar, indret-
ning, friske op med maling og 
nye gardiner og måske viderefø-
re initiativet fra biblioteket med 
skiftende kunst på væggene og 
på den måde stille og roligt inte-
grere kulturelle aktiviteter i spor-

tens hus.  
 
Fremtiden 
Den store fremtidsvision må væ-
re at samle aktiviteterne ved, 
omkring og i hallen og derved 
skabe et idræts - og kulturcenter 
der siger Spar 2. En tilbygning, 
så der bliver mulighed for at ar-
rangere foredrag for en større 
forsamling, eller dele rummet til 
mindre grupperinger, læseklub, 
boganmeldelser, kaffeklub, kort-
spil, ungdomsklub osv. 
 
Fra kommunal side blev vi op-
fordret til ikke at spille på 2 he-
ste, da vi overvejede at overtage 
det gamle bibliotek til forskellige 
aktiviteter. Man kunne forestille 
sig, at det ville være nemmere 
at få kommunal støtte og opbak-
ning, hvis man samlede aktivite-
terne ved hallen. Dette løfte hå-
ber vi jo så, at de kommunale 
embedsmænd og politikere ind-
frier.  
 
Projekt byfornyelse 
I selskab med lokalråd har vi 
afholdt møde med kommunale 

embedsmænd om projekt byfor-
nyelse, hvor vi netop påpegede 
at Kværndruphallen / sports-

pladsen vil blive omdrejnings-
punktet for lokalområdet i fremti-
den. Det kunne være overor-
dentligt spændende, hvis idræts 
- og kulturcentret blev en vigtig 
og naturlig del af denne byforny-
else. 
 
Visioner 
Tilbage til mødet hvor vi drøfte-
de rigtig mange konstruktive og 
gode ideer omkring cafeteria og 
aktiviteter i hallen. Jeg nævner i 
flæng åbentcafeteria og folke-
køkken en gang ugentlig, ældre-
cafe, hyggehjørner til læsning af 
dagens avis i forbindelse med 
eftermiddagskaffen, take-away, 
sund mad osv.  
 
Hvordan kan vi bruge hallen? 
For hallens vedkommende kun-
ne man arrangere forskellige 
former for kursusvirksomhed, 
musikarrangementer og koncer-
ter. Tilbyde hallens faciliteter til 
de forskellige bosteder, som jo 
er rundt omkring i vores by, og 
på den måde samarbejde med 
stat, region og kommune, og 
dermed skabe aktivitet på tids-
punkter, hvor der normalt ikke 
sker så meget. Banko og lege-
stue for dagplejen, messer og 
udstillinger, diskotek, stævner 
og firmaturneringer, børnefød-
selsdage med fysiske aktivite-
ter,på tidspunkter, hvor der nor-
malt ikke sker så meget.  

(fortsættes) 

NYHEDER 

NR. 3 FEBRUAR 2011 - Se hele bladet på www.kvaerndrup.info



20  

 

 

FORENINGSNYT 

29. december 2010 
– sidste åbningsdag  
på Kværndrup Bibli-
otek 
 
Af Edvin Larsen 

I 1802 rejste den sjællandske 
præst L. M. Wedel rundt i lan-
det for at studere landsbyer og 
landsbyliv. Wedel besøgte og-
så Kværndrup. I Wedels opteg-
nelser om landsbyen Kværn-
drup og dens befolkning skriver 
han bl.a. ”… de læse godt i 
Bog, som man siger…” Det var 
ret så usædvanligt på dette 
tidspunkt, men det vidner om, 
at der fandtes stor læseiver hos 
sognets almue - en kultur der 
var stor forskel på fra sogn til 
sogn. Men ingen ting kommer 
af sig selv – heller ikke interes-
sen for at læse.  
Umiddelbart efter stavnsbån-
dets ophævelse igangsatte 
man i løbet af 1790erne forsøg 
med almuebiblioteker 10 steder 
rundt om i Danmark. Et af disse 
almuebiblioteker kom til at ligge 
i Kværndrup. Dette var måske 
årsagen til, at Wedel kunne 
skrive ovennævnte ord om 
Kværndrups befolkning. Det er 
en kendsgerning, at avislæsen-
de bønder var helt usædvanligt 
i denne periode, da aviser og 
folkeblade næsten ikke fandtes 
og sjældent blev læst på lan-
det.  
Kværndrup fik sin læseforening 
i 1842. Denne blev senere til et 
bibliotek, som førte en omskif-
tende tilværelse, indtil det den 
25. marts 1974 kunne åbne 
dørene i Kværndrup Kommu-
nes tidligere administrations-
bygning - Nyborgvej 7 fra 1947. 
Med kommunalreformen af 
1970 var der ikke længere brug 
for denne bygning til admini-
stration. Med årene er dette lille 
hus via om- og tilbygning blevet 
til lokalsamfundets kulturhus 

takket være et godt samspil 
mellem en energisk og dygtig 
biblioteksleder gennem mange 
år, Inge Malmos og den til en-
hver tid politiske bevågenhed, 
som fandtes i kulturudvalget i 
Ryslinge Kommune. Denne en-
tusiasme er senere blevet vide-
reført af de bibliotekarer, som 
gennem årene har arbejdet på 
Kværndrup Bibliotek. 
Den sidste åbningsdag blev en 
særlig dag – en trist dag – hvor 
vi i KBVs bestyrelse valgte at 

være til stede de sidste to timer 
af Kværndrup Biblioteks 
”levetid”. I den tid oplevede vi, 
at mange af bibliotekets trofaste 
brugere stak næsen indenfor for 
at tage afsked dels med biblio-
tekarerne Helle og Lars og dels 

den ånd og atmosfære, som  
med  Kværndrup  Bibliotek.

NR. 3 FEBRUAR 2011 - Se hele bladet på www.kvaerndrup.info
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NYHEDER 

ver, hvor det udelukkende dre-
jer sig om arbejdskraft og enga-
gement.  I andre bysamfund, 
hvor man har været igennem 
denne form for projekter, har 
man således haft fælles opryd-
ningsdage i hele byen. Man gik 
faktisk så langt, at man ryddede 
op på privat grund!!!! Opfordrin-
gen fra Kværndrup lokalråd, må 
være at folk, som har huse ud til 
alfarvej, eller som bor i denne 
by, som en selvfølge rydder op 
på sin egen matrikel og fortov, - 
så er vi allerede godt på vej. At 
man hjælpes ad i det offentlige 
rum er en helt anden sag. Re-

surserne skal bruges hvor be-
hovet og gevinsten er størst.  
Vi skal måske fremtidssikre vo-
res sportshal og idrætsfaciliteter 
ved at gøre Kværndrup Hallen 
og området omkring Hallen til 
mødestedet for alle aldersgrup-
per, måske det i fremtiden skal 
være sports - og kulturhus, hvor 
der kan foregå mange forskelli-
ge aktiviteter?? Måske det er 
her, man kan foretage sig de 
aktiviteter som før foregik i vo-
res lille velfungerende bibliotek.  
Hvis de, der er kommet op i åre-
ne, - og for manges vedkom-
mende bor et pænt stykke fra 

Alle borgere i byen var inviteret 
og der kom ca. 80 personer, hvil-
ket jo var meget flot. Vi blev ori-
enteret om, hvordan man fra 
kommunal side har tænkt sig at 
tackle opgaven. Der er jo rigtig 
mange penge at bruge til projekt 
byfornyelse, idet man har fået lov-
ning på 2 millioner fra staten, 
hvortil kommer 4 mill. kr. som 
kommunen lægger oveni. Udover 
dette er der 1 million kr., som pri-
vate kan søge som tilskud til re-
novering af husfacader osv. 
En forudsætning for at få del i 
midlerne, er at borgerne bliver 
inddraget i projektet. Vi har derfor 
brug for at borgerne melder sig til 
de følgegrupper, som er nødven-
dige for at koordinere dette kæm-
peprojekt. Hvis vi vil være medbe-
stemmende omkring, hvor alle 
disse rare penge skal gøre gavn, 
er det uhyre vigtigt at så mange 
som muligt melder sig og gør de-
res indflydelse gældende. Resten 
af 2011 vil, i samarbejde imellem 
lokale og repræsentanter fra kom-
munen, blive brugt til at lave 
handleplaner og projektbeskrivel-
ser for pengenes anvendelse. 
Projektet skal beskrives og god-
kendes af Socialministeriet før 
midlerne frigives. Det er derfor 
meget vigtigt, at de initiativer, der 
tages, bliver grundigt gennemar-
bejdet og repræsenterer et bredt 
udsnit af lokalbefolkningen, så 
alle får glæde af projektet. 

Det er meningen, at borgerne 

skal involveres i forskellige opga- 

Lad os hjælpes ad 

 
Tommy Christensen, Lokalrådet for Kværndrup Sogn 
 

Kværndrup er 1. prioriteret til at få del i statslige midler på 2 mill. kroner til Projekt byfornyelse/ 

forskønnelse, som er nu skudt i gang her i Kværndrup. Derfor indkaldte Faaborg-Midtfyn Kom-

mune i samarbejde med Lokalrådet, til borgermøde på Kværndrup Skole den 3. maj.  

Skal byfornyelse blive andet end ensartet brolægning og lidt forskønnelse 
af Nyborgvej, skal vi hjælpes ad.  

 

NR. 5 JUNI 2011 - Se hele bladet på www.kvaerndrup.info
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FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Lille motionscenter med stort hjerterum 

Af Lars Skov Sørensen 

Drømme og entusiasme banker stadig med høj puls blandt instruktørerne, her snart 2 år efter de 

første skridt blev taget på løbebåndet i Kværndrup Fitness- og Motionscenter. 

En svag summen fra de vel-
smurte træningsredskaber pu-
ster livligt til lokalets energiske 
stemning. Tirsdagen er trukket 
ud på de sene eftermiddagsti-
mer og et par medlemmer er i 
fuld gang med at udfordre hver 
en fiber i kroppen i det lokale 
fitnesscenter. ”Jeg bor i Kværn-
drup, så det er nemt at tage 
herop”, siger David Ratzabi, 
inden han kaster sig over næ-
ste styrkeprøve. Han har været 
bruger af motionscentret i 
Kværndrup siden det startede, 
og pointerer, at tiden og der-
med den lokale beliggenhed, er 
afgørende for ham. 
 
Barnestol som redskab? 
Centrets egne instruktører er 
enige i David Ratzabis geogra-
fiske argument. Men på 

spørgsmålet om, hvorfor man 
ikke lige så godt kan tage ud og 
træne på de større fitnesscen-
tre i Svendborg eller Ringe, har 
de ingen problemer med at 
nævne endnu flere styrkepositi-
oner ved Kværndrups mere be-
skedne rammer: ”Vores center 
er drevet af frivillige og er ikke 
startet for pengenes skyld. Det 
er nemmere at få indflydelse 
her og få indfriet sine ønsker”, 
påpeger instruktør og udvalgs-
medlem, Liv Hellesen. ”Det er 
også nemmere og muligt for 
unge med børn at træne”, sup-
plerer en anden instruktør, 
Vagn Jørgensen. Det svar spa-
rer bladets udsendte for 
spørgsmålet, om hvorfor i alver-
den der står en barnestol midt 
mellem motionsmaskinerne?!  
De to ildsjæle nævner sågar, at 

nogle brugere af centret har 
haft deres barnevogne stående 
lige uden for døren, mens de 
trænede. De to instruktører 
minder også om, at lokale akti-
viteter åbner mulighed for, at 
møde andre, der bor i lokal-
samfundet. 
 
Personlig træning 

”Vi følger folks træning”, siger 
Liv Hellesen og lover et per-
sonligt engagement fra centrets 
i alt 5 instruktører. Vagn Jør-
gensen er enig i det han kalder 
’et individuelt træningscenter’. 
”Jeg vil hellere planlægge en 
ekstra time sammen med en 
bruger for at være sikker på at 
øvelserne gøres rigtigt”, lyder 
det fra Liv, der tillige påpeger at 
”vores center er lille og hygge-
ligt ”. 
 

De utrættelige instruktører, Vagn Jørgensen og Liv Hellesen 

Hvileplads til centrets yngste gæster 
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SOGNEROD 

 

Der var engang……  
4 naboer omkring Glasmester-
vej i Kværndrup – Søren, Ulrik, 
Carsten og Rene som ved så 
mange andre hyggelige stun-
der, fik en god snak om blandt 
andet en bierfest her i Kværn-
drup. Festen måtte gerne kunne 
give et overskud til f.eks julebe-
lysning, som vi virkelig mangler 
i vores by og så en støtte til 
idrætsforeningerne. For godt et 
år siden blev der afholdt et mø-
de hos os sammen med Peter 
Voldsted fra bandet Yo-Yo, et 
band som vi har oplevet nogle 
gange, der spiller rigtig god mu-
sik for alle aldre, og som er i 
stand til at sætte en god stem-
ning, så folk morer sig. Tids-

punkt og div. aftaler blev lagt i 
rammer – en Bierfest er jo 
egentlig en oktoberfest, men 
netop her i Kværndrup har vi 
vores markedsfest 1. lørdag i 
oktober – en rigtig god fest og 
samlingspunkt for byens befolk-
ning , en tradition, som vi ende-
lig ikke skal stå i vejen for, så 
valget af dato for vores Bierfest 
blev så d. 14. januar . Et fanta-
stisk godt samarbejde med 16 
ambassadører ( 16 tyske del-
stater ) som hver især skulle 
forsøge at finde 42 pers. Som 
kunne tænke sig at deltage i 
sådan en fest, repræsentanter/
medlemmer fra de forskellige 
udvalg i idrætsforeningerne og 
mange andre mennesker, som 

har været behjælpelig med en 
masse gøremål og forberedel-
ser. Billetsalget gik meget 
stærkt og i løbet af meget kort 
tid var alle 650 billetter solgt – 
det var helt utroligt men dejligt. 
Der blev bestilt og  indkøbt div. 
rekvisitter til blandt andet pynt-
ning af hallen, tyrolertøj til ser-
veringspersonalet  ”Anton’er og 
Heidi’er” – drikkelse til festen 
og wienersnitzler, som blev 
leveret fra Kværndrup forsam-
lingshus.   
Pyntningen af hallen startede 
torsdag eftermiddag til midnat, 
og der blev også arbejdet ihær-
digt fra tidlig fredag morgen til 
godt midnat og igen lørdag for-

Der var engang et Bierparty 
 
Af Søren og Rie Christensen 
 
Lidt historie omkring Bierparty’et i Kværndruphallen d. 14. januar 2012, og hvordan ideen til netop den-
ne fest blev til. 

middag.
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FRA REDAKTIONEN  

Priser for annoncer 

⅟₈ side:  1.600 kr. ex. moms,  
¼ side  3.000 kr. ex. moms,  
½ side  5.500 kr. ex. moms,  

⅟₁ side 10.000 kr. ex. moms.  
Priserne er for 5 numre årligt, 
husstandsomdelt til ca. 1200 
husstande.  
Ordlyden af annoncen kan æn-
dres fra blad til blad. 
Forsidebillede:  

Første fase i byfornyelsen er nu 
indledt. Der er virkelig blevet 
ryddet ud omkring Mågesøen. 
2 faste vandrere i området, en 
mand og hans trofaste hund, 
glæder sig til snart at kunne gå 
rundt om søen.  

Holdet bag 
 
Redaktion 
Anders Thorup, redaktør:  
tlf. 6227 1274 
Mette Schiel: tlf. 6227 2752 
Peter Nielsen: tlf. 6227 1358 
Lars Skov Sørensen:  
tlf. 2276 4141 
 
 
Tekst og billeder til bladet:  
plata@plata1226.dk 
(billeder skal fylde mindst 1 MB.) 
 
Layout og tryk 
Anne Sloth 
Jesper Sell 
Kaare Paludan 
 
 
Økonomi og annoncetegning 
Tove Svendsen 
Olav Engholm, (valo@pc.dk) 
Tove Jørgensen 
 
 
Om indlæg, artikler og andet 
indleveret materiale 
Ansvar for indlæg, artikler m.m. 
påhviler alene forfatteren/
indsenderen.  
Det kan være nødvendigt at re-
digere, beskære eller udelade 
dele af det indleverede materia-
le, men såfremt det drejer sig 
om væsentlige ændringer, vil det 
selvfølgelig være efter aftale 
med indsender. Redaktionen 
forbeholder sig desuden ret til 
helt at fravælge indsendt tekst 
og billeder, hvis der er plads-
mangel i bladet. 
 
 
5 blade om året 
 

Der er planlagt 5 udgivelser på 
et år: uge 9, 16, 26, 36 og 48. 
Deadline til næste nr. er den 
31. maj 2012 

Mandag den 20. marts 2012 af-
holdt Lokalbladet for Kværndrup 
Sogn sin blot anden ordinære 
generalforsamling. Det giver an-
ledning til at evaluere bladets 
udvikling i 2011: 
Det står efterhånden klart, at 
bladets eksistensgrundlag ikke 
kun hviler på tilfældigheder og 
heldige omstændigheder, men 
snarere på solidt engagement 
og begejstring fra både læsere, 
annoncører og foreninger. 
 
Økonomigruppen i 5772.Kværn-
drup har i 2011 præsteret at gen
-tegne mange af de udløbende 
annonceaftaler med de første 
annoncører. Det er endda lykke-

des at trække endnu flere til. 
Det er intet mindre end en kæm-
pe bedrift i en tid, hvor samfun-
dets konjunkturer ellers lægger 
op til en stik modsat logik. Der-
for en stor tak til såvel annonce-
gruppen som annoncørerne. 
 
To andre fronter har såmænd 
også etableret sig i det økono-
miske terræn: En række af de 
lokale foreninger ydet flotte til-
skud og mange borgere har i 
overraskende stort tal valgt at 
støtte bladet. Det er vi naturlig-
vis utroligt glade for. 
Disse økonomiske tilkendegivel-
ser er ikke bare værdifulde i kro-

Fra redaktionen 
5772.Kværndrup - et ungt, men allerede stærkt blad! 
 
Af Lars Skov Sørensen på vegne af bestyrelsen  

Generalforsamling i lokalbladet for Kværndrup Sogn d. 19. marts 2012. 
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 PORTRÆTTER 

Egeskov Markeds herlige mangfoldigheder 
 
Af Peter Nielsen, Anders Thorup og Lars Skov Sørensen 

Duften af cigarrøg og brændte 
mandler blander sig med he-
stevrinsk og hvinende karrusel-
ler. Denne ene dag på året for-
vandler de øde marker uden for 
byen sig til en eventyrlig fest, 
der syder af gøgl og stemning. 
 
Midt i virvaret får to bekendte 
øje på hinanden.  ”Nå du er 
også kommet til marked?”, ud-
bryder den ene. ”Ja”, svarer 

den anden. ”Vi skulle jo lige 
hen og kigge. Det er fast traditi-
on jo”. Ikke meget falder uden 
for traditionerne på denne festi-
vitas, som udgør en lokal hel-
ligdag. Heller ikke de mange 
handlende, der hvert år falby-
der alverdens varer. 
”800 kr. for denne jakke”, råbes 
der fra rækken af telte. En yng-
re mørkhåret mand breder et 
stykke tvivlsomt skind ud på 

jorden foran nysgerrige forbi-
passerende. ”Hvis to køber en 
jakke”, råber han, ”siger vi 200 
kr. stykket.. Så 100 da!” Priser-
ne flyder lige så hurtigt, som 
den endeløse strøm af mar-
kedsgæster, der forgrener sig i 
de mange handelsgader. Et 
andet sted sidder en erfaren 
herre bag det opslåede vindue i 
sin campingvogn og dirigerer 
en ung sælger af sokker på 
den modsatte side af gaden. 
”Du skal ud og tage fat i kun-
den..”, brummer det fra cam-
pingvognen, ”..de skal ikke selv 
komme ind og rode i tingene”. 
Tålmodigheden er ikke uende-
lig stor på en så koncentreret 
dag, der kan være ovre lige så 
hurtigt som en tur i hoppebor-
gen. 
Vi præsenterer her nogle af de 
farverige gæster og kræmmere 
som var en del af Egeskov 

Marked 2012 . 
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 NYHEDER 

Gangtunnel i Kværndrup - første Streetart projekt udført af udviklingshæm-
mede borgere på Fyn. 
 
Af Hanne Søndergaard. 

For to år siden flyttede tre bo-
steder sammen i Egebo, Ege-
parken 64. I den forbindelse 
måtte beboerne også vinke far-
vel til deres værkstedstilbud og 
arbejdsfunktioner og være pen-
sionister. Kort tid efter sam-
menflytningen var det klart, at 
der var behov for aktivering og i 
den forbindelse tog vi fat på at 
male billeder til huset. Det før-
ste maleprojekt var tænkt som 

et middel til at skabe ejerskab 
for den nye bolig, og det lykke-
des. Så udover at være aktive-
rende har projektet også andre 
mål. Men der kunne også nemt 
være blevet malet for mange 
billeder, og ved sammenkom-
ster blev flere og flere solgt til 
fordel for beboerne. Det så le-
delsen for det, der hedder 
bo&aktiv, som et reelt tilbud i 
kommunen: At vi kunne deko-
rere og løse udsmykningsopga-
ver i kommunen og for private. 
Efter en fin artikel i avisen har 
vi fået flere henvendelser, og 
det er foreløbig blevet til, at vi 
har udsmykket Ringe Tandple-
je, Brobyværk tandpleje og  
snart kommer Pakhuset i 
Kværndrup og nu denne dejlige 

gangtunnel. Annelise Knudsen 
havde læst artiklen og fået ide-
en til, at vi kunne udsmykke 
gang tunnellen som en del af 
Kværndrup ugen. Vi startede 
også der, men vejret var ikke 
med os, og det har trukket lidt 
ud med at få den helt færdig. 
Egebo er et åbent og fantastisk 
sted at være. Det er en meget 
lykkelig historie, hvor både per-
sonale og beboere trives, selv-
om det fra starten var nye tider.  
 
Billederne på siden viser ud-
valgte fotos fra start til færdig 
tunnel. 
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 NYHEDER 

Indvielsen af Mågepark/sø og en hemmelighed bliver afsløret! 
 
Af Frank Andersen 

 
Så skete det, Mågeparken blev indviet med pomp og pragt, af kommunen, biolog og planteskole. 

Det var med blandede følelser 
jeg sprang på cyklen og kørte 
mod Mågeparken, til indvielsen, 
for hvad nu hvis der ikke kom 
nogen, og jeg skulle stå der 
ene mand overfor kommunen, 
biolog og planteskolen!  
 
Min frygt blev gjort til skamme – 
hold da helt op, folk kom fra 
alle sider, flere med klapstole 
og borde, og endnu flere med 
madkurv og tæppe – det var et 

flot syn at se de mange Kværn-
druppere stimle sammen foran 
platformen i Mågesøen. Vi kan 
jo godt – det beviser de mange 
fremmødte jo med al sin tyde-
lighed. Jeg talte 75 og flere 
kom til, og der må være gået et 
eller andet galt for Amtsavisen, 
når de kun skriver ca. 50 frem-

mødte.  Vi var mange flere og 
det var rigtigt flot. Trine Hede-
gaard Jensen åbnede for taler-
ne med et par bevingede ord 
og lagde så over til formand for 
Erhvervs- og Planlægningsud-
valget Henning Løv Andersen, 
der i sin tale roste de kræfter, 
der stod bag Kværndrups nye 
Bypark, som kommunen har 
valgt at kalde området. – Jeg 
tror nu vi bibeholder Mågepar-
ken og Mågesøen, og lader 
kommunens “Bypark” være 
kommunens! 
 
De mange fremmødte fik ud 
over tale fra Henning Løv An-
dersen også en flot beretning 
om livet i - og ved - søen af bio-
log Kasper Nowack, som også 
fortalte, at fisk faktisk slet ikke 

var en god ting for bio-livet i 
søen, og han ville gerne undgå 
fisk, da søen jo alligevel ikke 
var bæredygtig til en bestand 
af fisk. Så ikke flere fisk i søen, 
ej heller skildpadder var på øn-
skelisten over dyrearter i søen! 
Efter fortælling om dyre- og 
planteliv og formaning om ikke 

at sætte fisk ud, så var der be-
søg fra planteskolen, der havde 
leveret de mange æble - og 
pæretræer, der er plantet af 
byens børn sidste år i regn og 
mudder – en oplevelse de sent 
glemmer –, men de havde en 
sjov dag. Du kan stadig se bille-
derne fra mudderbadet på 
www.kvaerndrup.info/infotavlen. 
Karen Margrethe Nielsen fra 
Assens Planteskole fortalte om 
de mange forskellige sorter, der 
er plantet og gav gode råd til 
pasning af æble- og pæretræer-
ne. Der var også mulighed for 
at købe et træ til egen have, 
hvilket flere benyttede sig af. 
 
Så dermed fik vi vores Måge-
park indviet og taget i brug, 
selvom der stadig mangler et 
par ting før vi kan sige, at den 
er helt færdig.  
Og så er der jo lige den sand-
bunke med store kampesten. – 
Mange har sikkert undret sig en 
kende, - hvad skal det forestille, 

NR. 16 SEPTEMBER 2013 - Se hele bladet på www.kvaerndrup.info



24  

 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Lørdag den 24. maj spillede Kværndrups 
friske U10 piger stævne i Kværndrup, hvor 
de mødte Vindinge, Marstal og Gislev. Pi-
gerne afsluttede stævnet med straffespark 
til alle pigerne og et fællesbillede til Face-
book. 

25-års jubilæum i ten-
nisklubben 
 
Af Hans Hansen 
 
Fredag den 9. maj var en stor 
dag for Kværndrup IF Tennis 
hvor der kunne fejres 25 år 
med tennis på de 3 flotte baner 
ved skolen. 
 
Dagen startede med velkomst-
tale af formand Hans Hansen, 
efterfølgende holdt klubbens 
første formand Poul Frandsen 
en tale, hvor han fortalte om 
klubbens historie. 
Dagen fortsatte  med opvis-
ningskampe af nogle af Fyns 
bedste ungdomsspillere fra 
Fruens Bøge og Vesterskernin-
ge tennisklubber samt nogle af 
klubbens første ungdomsspille-
re. 
Klubben var vært med grillpøl-
ser, øl, sodavand, kaffe og ka-
ge som ca. 100 mennesker 
nød godt af. 

Indvielse af Multibanen 
Selvom vejret ikke var med arrangemen-
tet ved tennisbanerne og multibanen fre-
dag i Kværndrupugen, var der alligevel 
godt besøg. U8 drenge fra Gislev og 
Kværndrup indviede banen, og resten af 
dagen blev banen brugt af både store og 
små – sådan skal det også gerne være til 
hverdag fremover.  

Sebastian førte saksen, da snoren 
blev klippet over til Multibanen. 

Anders Thorup holdt åbningstalen ved indvielsen af Multibanen. 
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 NYHEDER 

Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg 
Af Tage Hansen, formand for Kværndrup Fjernvarme 
 
I forbindelse med Kværndrupugen i uge 19, holder Kværndrup Fjernvarme åbent hus, fredag d. 
8. maj fra kl. 14.00 til 18.00. Her er alle interesserede meget velkomne til at aflægge værket et be-
søg for at følge etableringen af dette spændende projekt, som pt. bliver det første på Fyn. 

Kværndrup Fjernvarme opstar-
ter uge 11/12 etableringen af 
dette solvarmeanlæg, som vil 
reducere værkets halmforbrug 
med ca. 20%, svarende til 1800 
t. halm. Anlægget skal være 
klar til start i uge 26, - så vi kan 
få glæde af en forhåbentlig sol-
rig sommer og efterår.   
 
Anlægget består af 510 stk. 
solpaneler, opstillet med 15 i 
hver række, i alt 34 rækker for-
bundet via et rørsystem med 
fjernvarmecentralen. Anlægget 
placeres umiddelbart vest for 
nuværende varmecentral. 
Panelerne er serieforbundet i 
rækker, således at der bliver 
pumpet kold glykol ind i den 
ene side, ca. 42 grader eller 
lavere. Det er optimalt at vær-
ket får så afkølet returvand fra 
forbrugerne som muligt. Igen-
nem panelerne bliver glykolen 
opvarmet til max. 100 grader. 
Fra den varme side kommer 
glykolen via rørsystemet retur 
til varmecentralen, hvor varmen 
via en varmeveksler bliver 
overført til ”fjernevarmevandet”, 

som sendes ud i ledningsnettet 
til værkets forbrugere. Glykolen 
sendes retur til den kolde side 
af solpanelerne.  
Der pumpes i alt ca. 1400 liter 
glykol rundt i panelerne. 
Pumpen, der pumper glykolen 
rundt i panelerne, er ha-
stighedsreguleret, og jo mere 
sol des højere hastighed på 
væsken. 
Er der kun solskin til at opvar-
me til f.eks. 50 grader varmt 
vand i styresystemet, føres det 
mindre opvarmede vand igen-
nem halmkedlen, for at opnå en 
udgangstemperatur på 75 gra-
der, som sendes ud i lednings-
nettet. Selv efterår/vinter med 
fuld sol på himlen kan der spa-
res halm til opvarmningen. 
 
Kværndrup Fjernvarme vil lige-
ledes meget gerne gøre alle 
forbrugerne opmærksomme på 
hjemmesiden: 
www.kvaerndrupfjernvarme.dk. 
Her kan værkets forbrugere 
meget hurtigt via links se deres 
løbende forbrug og afkøling.   
Kværndrup Fjernvarme vil frem 

over om muligt - når alle gamle 
målere er udskiftet - 3 til 4 gan-
ge om året indlæse målere og 
indsætte disse registreringer 
under Selvbetjening. Husk, at 
der skal oplyses forbrugernr., 
samt webpinkode for adgang.  
Disse kan ses på udsendte års-
opgørelser.   
Under Firmaprofil  kan Vær-

kets vedtægter ses, og der er 
altid opdaterede nyheder in-
denfor Dansk Fjernvarme, samt 

eventuelle kommende/igang-
værende renoveringer eller evt. 
driftstop.  
Dernæst er der altid den sene-
ste vejrudsigt for kommende 5 
dage.  
 
Finansiering og økonomi i 
solvarmeanlæg 

Et væsentligt element i beslut-
ningen om at etablere solvar-
meanlægget var anlæggets ka-
pacitet i løbet af året, prisen for 
anlægget og finansieringen.  
Solen skinner jo mest om som-
meren, hvor vi forbruger mindst 
varme. Derfor blev anlægget 
dimensioneret, så dets maksi-
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 NYHEDER 

Nybygningerne ved Kværndruphallen. 
 
Af Anders Thorup 
 
Som man måske har bemærket, har der de seneste par måneder været heftig aktivitet omkring 
hallen. Ikke blot fra flittige motionister og Brian Palsgaard, men også fra håndværkere, der har 
arbejdet på at gøre vores faciliteter i hallen bedre. 

Det har i flere år været et øn-
ske, at gymnastikken kunne 
benytte hallen frem for skolen. 
Dette har ikke kunnet lade sig 
gøre, da man ikke havde plads 
til at opbevare de store gymna-
stikredskaber. Dette er der nu 
rodet bod på, idet der på sydsi-
den af Hallen er lavet en flot 
tilbygning, som giver mulighed 
for at Hallen nu kan opbevare 
redskaberne og dermed kan 
KIF få gymnastikken tilbage i 
hallen. 
Tilbygningen bliver en del af 
hallen, så der bliver ikke tunge 
døre, - en tremmeskydedør ad-
skiller tilbygningen fra hallen. 
Tilbygningen er blevet forsynet 
med en stor port, så fx instru-
menter nemt kan komme ind i 
hallen, direkte fra lastbil. 
Denne tilbygning er på nuvæ-
rende tidspunkt færdigbygget 
og klar til at tage i brug. Dette 
gælder nok lige knap for den 

anden tilbygning ved hallen, 
nemlig udvidelse af eksisteren-
de mødelokaler, som så skal 
laves til Fitnesslokale. Men ar-
bejdet skrider godt frem og her 
i december skulle vi så småt 
kunne begynde at flytte ind…. 
Tilbygningen, som ligger foran 
hallen, betyder, at fitnesslokalet 
bliver fordoblet i størrelse. Fit-
ness bliver et blikfang for hallen 
og viser, at der sker noget. Lo-

kalet får plads til spinningcyk-
ler, men der bliver også bedre 
gulvplads, så man kan træne 
på en måtte på gulvet – noget 
vi har savnet. Desuden bliver 
der et lille kontor til opbevaring 
af forskelligt udstyr. Noget vi 
også har savnet. 
Både det ”gamle” fitnesslokale  
og spinninglokalet bliver til mø-
derum. Det er bla. i disse rum, 
der fremtidigt gerne skulle kom-
me gang i mange forskelligarte-
de aktiviteter – også aktiviteter, 
der ikke har med idræt at gøre. 

Også på udendørsarealerne 

sker der noget. Området foran 

hallen bliver omdannet til et 

mindre bakkelandskab. Områ-

det kan bruges til at køre på 

rulleskøjter eller skateboards 

på, og der vil også blive en 

markering af sammenhængen 

mellem Vængevej og stien ned 

langs med stadion til skolen. 

Det bliver spændende at følge! 

Facaden bliver ændret ganske betydeligt med den nye tilbygning 

Fitnesscenteret får 

dobbelt så meget 

plads. 

Det ventes færdigt 

medio december 
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 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Flygtninge i det gamle bibliotek 
 

Af Annette Simpson og Birte Find 

 
På Nyborgvej i det tidligere bibliotek, har vi fået nye beboere. De skal bo der indtil de flytter vi-
dere ud i egen bolig. 

I øjeblikket bor her 13 unge 
mænd og 2 yngre kvinder.  
De kom i løbet af foråret og 
sommeren, efter først at ha' 
opholdt sig på et asylcenter.  
Alle er de flygtet fra krige i de-
res hjemland. Mange har 
slægtninge - kone og børn i 
f.eks. Syrien, som de gerne vil 
familiesammenføres med. 
Når de kommer til Kværndrup, 
har de kun meget få ejendele 
med sig. De får derfor ved an-

komsten til "biblioteket" en 
seng, sengetøj og køkkenud-
styr til en person, plus lomme-
penge til den første måned.  
Alle får tildelt en kommunal 
sagsbehandler, som i løbet af 
de første 2 uger snakker med 
dem om skolegang og praktik-
ønsker. 
 
Her i Kværndrup er vi pt. 14 
aktive frivillige. Nogle tager 
imod de nye flygtninge, når de 

kommer til Kværndrup, andre 
hjælper med at skaffe møbler, 
cykler og andet husgeråd. Nog-
le yder lektiehjælp eller hjælp til 
andre praktiske gøremål. Nogle 
hjælper dem til rette i fitness 
eller tager dem med på tur. 
Som en del af frivillignetværket, 
kommer vi en del hos dem, og 
altid bliver vi mødt af meget 
venlige, høflige og rare menne-
sker. De har været igennem en 
barsk tid og er bare taknemme-
lige, for den mindste lille ting, vi 
gør for og med dem. 
 
Der er mange ting vi kan gøre 
for at fremme integrationen og 
dermed gøre deres tilværelse 
mere indholdsrig. Vi håber på at 
få flere aktiviteter i gang og der-
med flere positive oplevelser. 
 
Har du lyst til at bidrage med et 
eller andet, skal du være så 
meget velkommen.  
 
Vores motto er: Ingen kan alt. 
Alle kan noget. Sammen kan vi 
meget. 
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 NYHEDER 

Stien til Egeskov nærmer sig - og endnu en sti i kommunen på vej 
 
Af Anders Thorup 
 

For dem, der normalt ikke kom-
mer i den sydlige del af byen, 
kan det meddeles, at cykelstien 
mod Egeskov Slot snart er fær-
dig. Der mangler stadig den sid-
ste finish, men som det fremgår 
af billederne er der nu lagt as-
falt. 
Så hvis du var på Egeskov Ju-
lemarked, kunne du cykle eller 
gå hele vejen, uden at skulle 
være i fare for at blive kørt ned. 
Det samme gælder for de bløde 
trafikanter, der skal fra Gislev 
mod Ryslinge eller Ringe, f.eks. 
for at gå i skole eller gymnasi-
um. Cykelsti fra Gislev til Rys-
linge er nemlig på vej – og skul-
le efter planen etableres i 2017. 
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 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Kværndrup Idrætsforening 150 år 
 
Af Kaare Paludan 
 
Jubilæumsreception i hallen den 12. november 

Det er blevet til fem faner gennem 
tiderne. Og de var alle med ved 
den store dag. Her er den første 
fra 1866 - håndsyet med guldtryk 
og meget, meget mør. 

Foto: Mette Jensen 

Kværndrup IF havde indbudt al-
le medlemmer (og resten af 
Kværndrup) til reception i 
Kværndruphallen denne solrige 
lørdag i november. Et par hund-
rede fremmødte havde en hyg-
gelig og fornøjelig eftermiddag 
med taler, smørrebrød, øl, 
vand, kaffe og kage, og - ikke 
mindst - standup underhold-
ning. 
En halv snes frivillige havde sat 
hele dagen af til arrangementet 
og sørgede for at alt gled som 
smurt. 
Tidligere på året har der været 
et arrangement ved skydehuset 
i Trunderup, hvor det hele star-
tede for 150 år siden. I august 
var der grill og sportslige ind-
slag ved tennisbanerne. Og for 
nyligt er der omdelt et jubilæ-
umsskrift til alle hustande i sog-
net. 
Formand Anne Sloth bød vel-
kommen med et citat fra 125 
års jubilæumsskriftets indled-
ning. Formand for Kultur- og 

Fritidsudvalget, Lene Høsthåb, 
fremhævede i sin tale, at for-
eningen har fulgt med tiden og 
har et flot medlemstal i forhold 
til byens størrelse. Poul Toudal, 
som har forfattet skriftet om de 
sidste 25 år af foreningens hi-
storie, fortalte kort om tilblivel-
sen og indbød folk, der har lyst 
til at fordybe sig i historien, til at 
kontakte ham. 

Til sidst gik næstformanden for 
KB 1919 til mikrofonen for med 
at par ord om godt kollegaskab 
at overrække en gave. 
 
Eftermiddagens underholdning 
stod de to stand-up’ere Mikkel 
Rask og Christian Fuhlendorff 
for. 
Mikkel Rask lagde ud med et 
par morsomme bemærkninger 
om sit efternavn, når han nu 
var en blegfis, der ikke så helt 
rask ud. Også den manglende 
hårpragt fik en omgang selviro-
ni, men ellers holdt han sig 
pænt og morsomt i den nordli-
ge del af kroppen. Det kan man 
til gengæld ikke sige om Chri-
stian Fuhlendorff, der kom på Anne Sloth byder velkommen 

Poul Toudal trækker de histo-
riske linjer op. 
Foto: Mette Jensen 

scenen en halv time efter. Han 
styrtdykkede syd for ækvator 
efter den tredje sætning og fa-
bulerede stort set resten af ti-
den over, hvad man kan finde 
og foretage sig dér. 

En lille prinsesse 
lyste op ved fes-
ten. Foto: Kaare 
Paludan 

Foto: Kaare Paludan 

Foto: Kaare Paludan 
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 TEMA OG LOKALHISTORIE 

Kværndrup Skole – 100 år 
 
Af Edvin Larsen 
 
20. april er det 100 år siden, at Kværndrup Hovedskole blev indviet på nuværende matrikel. 

I dette nummer af 5772.Kværndrup vil jeg tegne et billede af den 100-årige fødselar. 

Kværndrup Hovedskole, 1939. 

Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 

I august 1914 udbrød der brand 
i Mogens Pedersens gård, som 
lå på matriklen, hvor ejendom-
men Svendborgvej 49 i dag 
ligger. På samme tid udbrød 
der også brand i ”Postgaarden” 
på den modsatte side af 
Svendborgvej. Begge gårde 
nedbrændte, medens den strå-
tækte skole, som lå midt i mel-
lem de to gårde, ikke blev be-
rørt. Kværndrup Sogneråd viste 
interesse for brandtomten efter 
”Postgaarden”, og sammen 
med skolekommissionen be-
sluttede man i 1915 at købe 
matr. nr. 57 (nuværende Kirke-
vej 3) for her at opføre en ny 
hovedskole til erstatning for 
skolen på Svendborgvej, som 
ikke længere var tidssvarende, 
både hvad beliggenhed og de 
hygiejniske forhold angik. 
 
Sognets nye hovedskole blev 
opført i perioden 1916-17 efter 
tegning af arkitekt Philipsen, 
København. Pris kr. 49.000. 
Skolebygning inkl. lærerbolig 
(Svendborgvej 51) indbragte 
ved salg kr. 9.800. Indvielsen af 
den ny hovedskole fandt sted 
den 20. april 1917. Den nye 

skole var en, efter den tids for-
hold, særdeles flot bygning, 
indeholdende to klasseværel-
ser adskilt af førstelærerens 
bolig i midten. På 1. sal var der 
bolig til andenlæreren. Til lejlig-
hederne hørte have. De hygiej-
niske forhold var yderst moder-
ne: Indlagt vand, WC, hånd-
vask og i hver skoleforstue var 

der en drikkevandsfontæne. 
Førstelærer J.J. Fausing flytte-
de med fra den gamle hoved-
skole og over i den nye, hvor 
han virkede frem til 1. maj 
1920, hvor han efter 50 års 
skolevirke i Kværndrup Sogn 
gik på pension. 
Perioden 1920-1969 
Fausing blev efterfulgt af Peter 
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 NYHEDER 

Lægerne i Kværndrup flytter fra Nyborgvej til Svendborgvej i den gamle An-
delskassebygning 
 
Af Anders Thorup 

Samtidig skifter Lægehuset 
navn til Kværndrup Sund-
hedshus. Lægerne regner 
med at flytte midt i juni, så 
når dette læses, er flytningen 
formentlig på plads.  
 
Mange i Kværndrup frygtede 
vist, at den store Andelskasse-
bygning nu skulle stå tom i de 
næste mange år, i lighed med 

den gamle købmandsbygning 
længere nede af Svendborgvej. 
Men heldigvis har der de sidste 
måneder været gang i hånd-
værkerne, der har indrettet 
nogle dejlige lyse lokaler i den 
gamle Andelskasse.  
Pladsen er overvældende nu, 
idet der jo også er en dejlig 1. 
sal på bygningen – nogle loka-
ler, bankkunderne ikke har haft 

deres gang i. Og desuden er 
der fuld kælder! Så der er plads 
til en tredje læge, som Jette og 
Tina leder efter med lys og lyg-
te. 
Vi vil i næste 5772.Kværn-
drup bringe uddybende præ-
sentation af det nye spæn-
dende Sundhedshus. 
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 NYHEDER 

Hvad sker også i Kværndrupugen - omtale af nogle af ugens arrangementer 
 
Af Anders Thorup, Medlem af Kværndrupugen-udvalget 

Kværndrup-Ugen har mange 
gode tilbud, nogle er nye i for-
hold til de tidligere år, andre er 
tilbud, der er kendt fra tidligere 
år. Midtersiderne i bladet er 
årets program på 8 sider. Der 
var ikke plads til præsentation 
af alle tilbuddene, så her følger 
lidt billeder og appetitvækkere.  
 
Styregruppen har i år haft lidt 
ekstra budget, ikke mindst på 
grund af tilskud og støtte fra 
Andelskassen Fyn, Bierparty 
og bladet ”5772”. 
En af de gode gamle traditioner 
i Kværndrup-Ugen er byvan-
dringen. Årets tema er Andels-
bevægelsen, hvor deltagerne 
blandt andet bliver ledt omkring 
Brugsforeningen og mon ikke 
den tidligere Kværndrup An-
delskasse også får nogle ord 
med på vejen. Kværndrup An-
delskasse er som bekendt luk-
ket, men som et kuriosum kan 
vi fortælle, at Frørup Andels-
kasse er blevet ny annoncør i 
5772.Kværndrup og bliver por-
trætteret i næste 5772.Kværn-
drup. 

Foruden at spille bordtennis i 
KIF er Kate Christensen også 
med i gruppen GVS Rock. 
Gruppen øver sig på Egebo i 
fælleslokalet tirsdag kl. 13.00 – 
14.00. Senere – kl. 14.30 - er 
der underholdning med Ulla 
Nikolajsen. 

Vi præsenterer den tidligere 
håndboldlandsholdsspiller Rik-
ke Nielsen tirsdag aften kl. 
19.00 i Hallen – der er gratis 
adgang. Rikke er også kendt 
for at have startet håndbold for 
udviklingshæmmede – med 
baggrund i, at hun selv er mor 
til en pige med Downs syn-
drom. 
 
Tirsdag eftermiddag er der 
åbent hus i Kværndrup Sund-
hedshus. Alle i Kværndrup er 
glade for, at den gamle Andels-
kasse ikke skulle stå tom, da 
Andelskassen Fyn lukkede. 
Bygningen er byens nye Sund-
hedshus. Personalet giver en 
kop kaffe og viser den gamle 
Andelskasse frem. 

Tirsdag aften er der tilbud om 
naturoplevelse på Ikær Mose kl. 
18.30. Formand for jagtforenin-
gen Johnny Jørgensen viser 
rundt på den renoverede mose. 
Er nattergalen lidt tidlig på den i 
år?? 
Derudover er der tirsdag aften 
åbent på KIF’s skydebane i 
Trunderup. Samme aften star-
ter udendørs skydningen op for 
sommersæsonen og man kan 
få lov til at prøve skydning på 
50 m. banen. Bestyrelsesmed-
lem Bent Nielsen vil være til 
stede.  

Onsdag er der gratis adgang til 
Egeskov Slotspark for alle bor-
gere med postnummer 5772 – 
husk dokumentation. Kom og 
nyd en hyggelig forårsdag i ha-
ven og lad dig inspirere af det 
store udvalg af urter og planter 
til udplantning i Egeskov Plan-
tesalg. Du kan også opleve alle 
vores nyheder, som ny klatre-
bane i Legeskov, nyheder i 
Falck Museet og haven - og 
meget mere. Sundhedskort 
fremvises i billetsalget! 
Billedet er fra Heartlandfestiva-
len 2017 og Egeskov Slot er 
også i 2018 vært for den spæn-
dende festival, hvor mange af 
Kværndrups borgere er hjælpe-
re. 
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 AKTIVITETSKALENDEREN 

AKTIVITETERNE HOLDER SOMMERFERIE—GOD SOMMER TIL ALLE 

Lidt billeder fra Heartlandfestival 2018 
 
Skudt af Anne Sloth og Kaare Paludan 
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 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Kværndrup – Danmark 0 – 17. Europamester på besøg i Kværndrup 
 
Af  Anders Thorup 
 
26. juni 1992 blev John Sivebæk Europamester sammen med det danske landshold i fodbold – 
en begivenhed, som alle danske fodboldinteresserede husker, som var det i går. 

30. august 2019 var samme 
John Sivebæk med til at vin-
de 17-0 på Kværndrup Stadi-
on. 
Som det nok er alle bekendt, 
fyldte Kværndrup Boldklub 100 
år. Som det fremgår af den ori-
ginale fane, er den officielle stif-
telsesdato 1. september, så 
datoen for den store fejring, 
med besøg af det danske Old-
boys landshold, kunne næsten 
ikke være bedre ramt. 
Børnespillere fra klubben havde 
også en god dag, idet de fik lov 
til at lave indløb til kampen med 
spillerne fra begge hold. 700 
tilskuere var på plads på vores 
flotte stadion, grillen var tændt, 
fadøllet var koldt og der var 
gang i salget i tombolaen. 
 
Resultatet af en sådan opvis-
ningskamp betyder heldigvis 
mindre. Det vigtige var, at spil-
lerne og tilskuerne havde en 
rigtig god aften på et solbeskin-

net Kværndrup Stadion, og at 
der blev lavet en god propa-
ganda for klubben, landsholdet 
og fodboldspillet. Men selvføl-
gelig ærgerligt at Carsten Me-
kaniker ikke fik scoret, da han 
sendte et superflot skud afsted 
nogle få minutter før tid. Des-
værre havde landsholdet sat 
sig for at forsøge at sætte re-

kord mht sejrens størrelse, så 
der blev ikke foræret noget væk 
fra målmand Morten Cramer, 
der i det daglige er politibetjent. 

Indløb - Oldboyslandsholdet og børnespillere fra KB1919 
Foto: Mogens Schelde 

Foto: Stjernefoto 

Susan Nielsen og Sepp Piontek 
Foto: Anders Thorup 
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