NR. 1 SEPTEMBER 2010
”Velkommen som læser af
Kværndrup Sogns nye
blad. Bladet er sat i søen
på initiativ af Lokalrådet
efter vores hidtidige lokale
organ, ”Lokalen” stoppede
i efteråret 2009. Lokalrådet
for Kværndrup Sogn, dækker udover Kværndrup også Trunderup, Gultved og
Egeskov. Vi er ca. 1200
husstande i området. Bladet bliver husstandsomdelt og det er gratis.”

Indhold
Side 5 - Fortidsminder
Side 7 - Ud i naturen
Side16 - Fuglekonge
Side 17 - Nyt fra foreninger og institutioner
Side 24 - Børn og Unge
Side 30 - Aktivitetskalender

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

FRA REDAKTIONEN

5772 Kværndrup
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
Asbjørn Nyholt
Anne Sloth
Jesper Sell
Økonomi og tegning af
annoncer
Svend Aage Tukjær
Tove Svendsen
Olav Engholm
Om indlæg, artikler mm
Ansvar for indlæg, artikler m.m.
påhviler alene forfatteren/
indsenderen..
Det kan være nødvendigt at
redigere, beskære eller udelade dele af det indleverede materiale, 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 pladsmangel i
bladet.
5 blade om året
Der er planlagt 5 udgivelser på
et år: uge 9, 18, 26, 36 og 48.
Deadline til næste nummer erden 4. november. Bladet er på
gaden uge 48.
Forsidebillede
Anders Skole Overgaard
2

Velkommen til alle læserne
Af Anders Thorup, redaktør

Velkommen som læser af Kværndrup Sogns nye blad. Bladet
er sat i søen på initiativ af Lokalrådet efter vores hidtidige lokale organ, ”Lokalen” stoppede i efteråret 2009. Lokalrådet for
Kværndrup Sogn, dækker udover Kværndrup også Trunderup,
Gultved og Egeskov. Vi er ca. 1200 husstande i området. Bladet bliver husstandsomdelt og det er gratis.
Formålet med bladet er
”5772. Kværndrup skal bibringe
samhørighed og fællesskabsfølelse til lokalområdet Kværndrup Gl. Sogn og medvirke til,
at beboerne kan identificere sig
med deres lokalområde og være et redskab til at skabe intern
kommunikation mellem borgere, foreninger, institutioner og
erhvervsliv.”
”Bladet er politisk neutralt, men
skal i øvrigt være bredt tilgængeligt for alle alders- og interessegrupper. Det skal være tilgængeligt for alle borgere, og
indbydende i opsætning og indhold, så det bliver læst. Det
skal indeholde en høj informationsværdi med aktuelle og relevante emner, gerne set fra en
personlig synsvinkel. Redaktionen er ansvarlig for, at bladets
indhold følger presseetiske regler, og redaktionens
ansvarlige har ret til at afvise
indleveret materiale.”
Bladet har altså til formål, at
binde vores lille sogn sammen
til gavn for alle borgere.
Indhold
Bladet udkommer 5 gange årligt, således at der er mulighed
for at have forskellige temaer i
takt med årets gang. Annoncø-

rer og foreninger har forskelligebehov i årets løb, og vi håber, at vi med bladet kan tilfredsstille de fleste. Bladet er
ikke tænkt som en erstatning
for eksisterende blade, men et
supplement.
Som det fremgår af dette første
nummer af Bladet, er indholdet
bygget op omkring mennesker.
Vi håber gennem historier, at få
rørt ved væsentlige ting, der rør
sig i vores samfund. Vi vil prøve at være aktuelle og kritiske,
og ser gerne problemer og historier fra forskellige synsvinkler.
Det er Lokalrådets blad – det vil
sige, at det er vores allesammens blad. Redaktionen har
ikke tænkt sig, at være alene
om at skrive artikler og indlæg.
Vi vil have behov for en masse
personer, som kan skrive om
stort og småt. Vi vil gerne stå til
rådighed vedrørende det praktiske, såsom korrekturlæsning
og hjælp til formuleringer. Vi
vil ”bestille” artikler og interviews, og håber, at møde opbakning, når vi ytrer behov for
hjælp. Et eksempel på bestillingsarbejde er Edvin Larsens
artikel om historien bag Egeskov marked –
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meningen, at bladet skal være
up to date på det teknologiske
område.
Vi takker alle, der har bidraget
med forslag – både børn og
voksne. Man kan altid diskutere
hvilket navn og logo, der var
det bedste, men i gruppen, som
står bag bladet var vi fra starten
ikke i tvivl om, at Jeppe og Heidis forslag var det bedste.
Redaktion
Det er vores intention, at denne
gruppe der er dannet omkring
bladet, alle er ansvarlige for at
bladet kommer på gaden. Det
er i høj grad et teamwork.
Foto: Anders Skole Overgaard

en yderst relevant artikel nu vi
nærmer os 3. onsdag i september. Edvin har stor ekspertise
på det historiske plan, men vi
er alle eksperter på forskellige
felter, og har forhåbentlig lyst til
at dele ud af vores viden og
interesser!!!
Økonomi
Der er udgifter i forbindelse
med trykning og distribution af
bladet. Derfor vil bladet indeholde reklamer og annoncer,
som er med til at finansiere bladet. Vi har fået tilsagn om økonomisk støtte fra Egeskov Markedsforening, hvilket vi er taknemmelige for. Nu er Egeskov
Markedsforening jo vores allesammens, og Markedsforeningens behov for reklame
er nok begrænset. Men vi håber på, at erhvervslivet bakker
op om bladet, og udnytter
chancen til at få firmanavn og
logo ud til 1200 husstande 5
gange årligt. Erhvervslivet har
interesse i, at Kværndrup er et
godt sted at bo, således at folk
flytter her til og ikke her fra. Så

støtte til bladet er støtte til Lokalsamfundet, som vi dagligt
erfarer, er truet.
Navn og logo
Enhver har brug for at have en
identitet – og navn og logo er
vigtigt for bladet, så det fra starten finder sin identitet og kendetegn. Vi håber at navn og
logo, bliver kendt i området, så
alle ved hvad det betyder og
respekterer det.
I forbindelse med temaugen
Uge 18 – brug din by, blev der
udskrevet konkurrence om hhv.
navn og logo for det nye blad.
Og det er fra denne konkurrence, at logoet på forsiden af bladet, stammer. Logoet kommer
til at gå igen på samtlige forsider i forhåbentlig mange år
fremover. Fra redaktionens
side er vi glade for logoet og
navnet. Vi synes, at den lidt
abstrakte form på Fyn og øerne, og det meget konkrete navn
giver en rigtig god kontrast.
”5772. Kværndrup” skaber forestillinger om internet og computere, og det er i høj grad

Men vi skal have en ansvarshavende redaktør jfr. Medieansvarsloven. Derfor er det undertegnede, der står som redaktør af dette det første blad.
Det kunne ligeså godt have
været én af de andre fra denne
udmærkede gruppe af frivillige,
som har interesse i at lave et
rigtig godt blad.
Om det første blad
Alt nyt er spændende. Det har
været en stor opgave at lave et
blad, men heldigvis har vi haft
en god gruppe, som har arbejdet forbilledligt sammen. Vi har
opdaget - og brugt -hinandens
ressourcer, og synes selv, at
bladet er blevet rigtig godt.
Heldigvis har der været rigeligt
med stof at bringe – det lover
godt for fremtiden. Men det var
meget svært at sidde og prioritere i stoffet, og desværre måtte vi lade noget stof vente til
næste nummer. Men arbejdet,
der er lagt i at skrive er ikke
spildt!!
(fortsættes næste side)
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Skuffende
Der har været skuffelser undervejs, men klart flest glæder. Det
var skuffende, at FaaborgMidtfyn Kommune ikke kunne
støtte projektet via dens LAGmidler. Vi var ellers meget optimistiske og fik positive tilbagemeldinger, men ”desværre var
midlerne begrænsede og ansøgerne mange”.
Store organisationer og firmaer
har deres politik vedrørende
sponsering og støtte. Dette gælder også for vores største – og
eneste – dagligvareforretning i
Kværndrup, SuperBrugsen. Det
er ingen hemmelighed, at det er
en skuffelse, at vi i dette første
blad ikke kan bringe annonce fra
SuperBrugsen. Vi kunne have
valgt at bringe annoncer fra dagligvareforretninger i omkringliggende byer. Men det valgte vi i
første omgang ikke at gøre – i
overensstemmelse med bladets
formål.
Glædeligt
Det har været glædeligt, at bladet tilsyneladende er blevet godt
modtaget blandt foreninger, institutioner og erhvervsliv. I hvert
fald er stoffet til 1. blad rigeligt –
håber dette fortsætter! Annoncer
er blevet tegnet uden at vi har
kunnet fremvise noget konkret.
Vi håber at kunne tegne de sidste annoncer, når nu bladet er
blevet håndgribeligt. For vi skulle gerne kunne leve videre uden
at være afhængige af Markedsforeningen.
Fremtider
Vi håber, at bladet bliver en institution i Kværndrup og omegn.
Vi håber, at det bliver helt naturligt, at man skriver lidt og tager
billeder, når der sker noget i ens
forening,
på arbejdspladsen, i
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skolen og hvor man ellers færdes. Vi håber bladets udgivelsesdatoer bliver taget i ed,
når der laves arrangementer, så man kan skrive og
gøre reklame – og dette
helt gratis.
Vi betragter forholdet mellem blad og læser, som
den, fra reklamer, berømte
”win-win-situation”. Vi får
alle sammen noget ud af
det!
Lige før deadline
er vi af Erhvervs – og Selskabsstyrelsen blevet gjort
opmærksomme på, at vi
er nødt til at lave en forening,
som kan drive bladet. Dette
skyldes først og fremmest, at
vores sponsorer betaler moms –
denne skulle de gerne kunne
trække fra. Det kan de kun, hvis
vi er momsregistreret.
Lokalrådet, som vi havde tænkt
skulle stå for bladet overordnet,
er ikke momsregistreret, og der
er fare for at eventuelle offentlige tilskud til Lokalrådet er udelukket, såfremt vi bliver momsregistreret.
Så vi skal altså have dannet en
forening! Derfor indkalder vi til
en stiftende generalforsamling,
så vi kan blive en forening. Det
var ikke lige hvad vi havde
tænkt os fra starten, og dette
ekstraarbejde skal ikke stå i vejen for at ”5772. Kværndrup” bliver en succes.
Vi håber, at folk har lyst til at blive en del af denne nye forening
i Kværndrup, som i forvejen er
kendt for sine mange foreninger.
Se indkaldelse andetsteds i
”5772. Kværndrup”

Navn og logo er lavet af
Jeppe og Heidi
Jeppe er født i Trunderup, hvor
han stadig bor. Han har gået på
Trunderup Friskole og senere 2
år på Kværndrup Skole. Heidi er
hans kæreste. De har mødt hinanden på efterskolen, Vejstrup
Ungdomsskole, hvor de tog 10.
klasse.
”Vi sad og småkedede os med
vores computere åbne – og læste helt tilfældigt om konkurrencen i et blad. Vi synes, at det
karakteristiske for Kværndrup
er, at den ligger i midten – i midten på Fyn, så derfor skulle kortet af Fyn med i logoet. Markeringen af byen med en plet gør
det så ud for et punktum – eller
dot – i navnet ”5772. Kværndrup” som vi straks var enige
om skulle være navnet. Fyn er
en grøn ø, så farven på Fyn er
naturligvis grøn.”
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Fortiden er nu på plads,
og der kan bygges oven på!
Af. Peter Nielsen
Kommunen kan nu færdiggøre byggemodningen af 18 byggegrunde øst for Egeparken, således at grundene, formentlig allerede i år, kan sættes til salg.
Odense Bys Museer er nemlig
blevet færdige med minutiøst at
undersøge, opmåle, registrere
og hjemtage de bevaringsværdige oldtidsfund fra jernalderen
der er fundet på arealet og området 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 resultatet.
Undersøgelsen har givet ny og
spændende viden om Kværndrup i Jernalderen. Der er afdækket 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 landbrugere. Formentlig er det den
samme gård der i løbet af jernalderen, mange gange er blevet
genopført.
Tidligere, i forbindelse med motorvejsbyggeriet, blev der lige på
den anden side af cykelstien
ned mod viadukten under motorvejen, 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, rekonstrueres, registreres og beskrives.
Sandsynligvis bliver de væsentligste fund og resultater senere
udstillet i Odense, det er intentionen.
Noget er jo umiddelbart mere
hurtigt tilgængeligt end andet,
og vi kan derfor som et kuriosum, allerede nu i Kværndrup
bryste os af at være en del af en
fornøjelig ærkologisk kappestrid.
Svenske arkæologer
gjorde fornylig i forsommeren et sensationelt fund, en stenalderfallos, skåret af
krondyrgevir. Dette
er nu overtrumfet. I
Kværndrup er der på
et af lerkarrene fundet en pendant, et
særligt godt skår,
nemlig sirlig og tydelig ornamentik af 2
kvindelige
bryster.
Klare frugtbarhedssymboler og usædvanligt, fordi lignende fund i Nordeuropa ellers er udført i
træ og fundet i moser og søer.
Så vi er nu blevet en
del af en jernalderlig,
international,
ær-

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

kæologisk kønsdebat og kappestrid. Denne samt øvrige undersøgelsesinformationer vil kunne
følges på Odense Bys Museums
hjemmeside.

5

NYHEDER

Egebo
Af: Formanden Egebos Venner
Anelise Nielsen
På det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 24. marts 2010 besluttede en enstemmig kommunalbestyrelse i FaaborgMidtfyn Kommune at lukke
Kværndrup Bibliotek og Plejecenteret Egebo pr. 1. januar
2011.
Jeg vil gerne skrive lidt om situationen på centret.
Det er gået rigtig stærkt, fra vi fik
det første brev fra kommunen d.
5. marts, med budskabet om
lukning. Heri forlød det, om en
proces som igangsættes pr. 1.
januar 2011, og til i dag, hvor de
fleste beboere er flyttet derfra.Der er højst 7 beboere dernede lige nu, hvoraf de 3 af dem
flytter i nær fremtid.

De sidste 4 som bliver tilbage,
kan vist blive boende sammen
med de nye som flytter ind. Vi
ved ikke noget om, hvornår dette bliver.
Beboerne, som er flyttet, er fordelt på forskellige centre her i
kommunen, jeg kender ikke helt
fordelingen, men 3
eller 4 er flyttet til Nørrevænget i
Gislev.

Kværndrupugen
”Brug din by” 2. - 8. maj 2010
Af: Peter Nielsen og Lonnie
Malmberg fra styregruppen.
En stor tak til alle jer som har
bidraget med afvikling af en
vellykket Kværndrupuge.
Uden jeres omfattende støtte,
både som medarrangører, deltagere og sponsorer, havde det
ikke kunnet lade sig gøre at afholde ugen.
Ugen fik igen i år et vellykket
forløb og blev en succes.
Der er blevet samarbejdet på
tværs af foreninger, institutioner,
erhvervsliv, kirke, bibliotek, hal,
forsamlingshus og lokal- og menighedsråd og tilbuddene har i
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ugen været omfattende. Der har
været noget for alle og deltagelsen har været rigtig stor ved
langt de fleste arrangementer,
på trods af til tider dårligt vejr.
Ugen startede med en vellykket
udendørs gudstjeneste i Bakkelunden med morgenkaffe og tale
ved vores borgmester, her var
der mere end 100 deltagere, og
sluttede af med markedsdag i
Hallen og fest bagefter. Her
mødte 27 op med stande, der

Nogle er flyttet til Tingager i Ringe, 1 er flyttet til Sjælland, hvor
hendes datter bor. En af dem
som flytter i nær fremtid, skal til
Prices Have i Faaborg, en anden til Åhaven i Ferritslev. Beboerne fik jo tilbuddet der, hvor der
var ledige pladser, derfor er de
blevet så spredt.
Dette er lidt som det ser ud lige
nu. Fremtiden kendes ikke.
var underholdning og god søgning. Til fest, fællesspisning og
revy bagefter deltog 150 børn/
voksne.
Vi har fået mange tilkendegivelser om at gøre Kværndrupugen
til en fast og tilbagevendende
tradition. Især fordi den er et
stort plus for byen og et bevis
for at vi kan stå sammen, også i
sparetider.
Vi er en by i afvikling vil mange
mene, men vi er så sandelig også en by i udvikling med optimismen i behold.
Det har vi blandt andet vist med
Kværndrupugen.
Vi mødes snart i styregruppen
og tager endelig stilling til om vi
fortsætter til næste år. Eventuelt
supplerer op med friske kræfter.
På forhåbentligt gensyn i 2011
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Naturoplevelser omkring Kværndrup
Af: Bo Andersen, Trunderup (62 27 21 64, bo@holmand.dk)
Kværndrup Lokalråd og Trunderup Bylaug indkalder til forberedende møde på biblioteket onsdag den 13. oktober kl. 19.30.
Kværndrup er begunstiget af
attraktive skove og naturscenerier, stort set hele vejen rundt om
byen. Mod syd ligger Sønderhave lige på den anden side af
jernbanen, kun i gåafstand, og i
tæt tilknytning hertil Højes Ris.
Karlsmosen mod vest er genopstået med et stort og flot planteog dyreliv, takket være Egeskovs omlægning af landbrugsdriften. Mellem Egeskov og
Fjællebro ligger Fjællebro skov
som en stor samlet enhed. Nord
for byen er der et par mindre
skovområder: Rugbjerg skov og
Bleget. Endelig er der Nordtorpe
skov og Ikær Mose øst for byen.
For at kunne opleve de nævnte

områder skal man være stedkendt. Eller være indstillet på at
gå på opdagelse. Jeg tror vi er
en del der ikke har været alle
steder. Og for turister og andre
udefra må det være lukket land.
Jeg mener vi skal være glade
for, og stolte af, den natur der
omgiver os. Også så meget, at
vi vil vise den til andre.
Der er bare ingen samlet information om de muligheder der
foreligger. Der er tidligere gjort
forsøg på at udarbejde et stisystem omkring byen. Jeg mener
det er på tide at genoptage arbejdet.
Det må ligge inden for mulighedernes grænse at etablere ad-

gang til naturen for lokalbefolklning og turister, med respekt for
land- og skovbrugets og jægernes interesser.
Min opfordring er at Lokalrådet
nedsætter en gruppe der skal
arbejde med at etablere stiforbindelser omkring Kværndrup i
samarbejde med de berørte
lodsejere og forberede et lille
hæfte med beskrivelser at naturog kulturhistoriske interessepunkter på de foreslåede ruter.
Skulle ovennævnte have vundet
din interesse skal du ikke tøve
med at kontakte mig. I løbet af
efteråret vil der blive indkaldt til
forberedende møde på biblioteket.
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Kværndrup Bibliotek
Af: Edvin Larsen, Bibliotekets Venner
Kværndrup Biblioteks Venner har den 8. juli 2010, i forbindelse
med planerne om etablering af et medborger- og kulturhus i
Kværndrup, fremsendt nedenstående forslag til FaaborgMidtfyn Kommune om drift af biblioteksdelen.
Bibiotekschef Jytte Risager er aktuelt, på baggrund af forslaget, ved at udregne et prisoverslag over de ydelser vi skal købe af kommunen.
Professor Gunnar Lind Haase
Svendsen, Syddansk Universitet
har undersøgt ”Biblioteksservice
i de danske landdistrikter”. Rapporten, som er fra dec. 2009,
anfører erfaringer, modeller og
perspektiver. I sin konklusion
anfører Svendsen:
”at – ud over filialer og bogbusser – er nogle spændende,
fremtidige perspektiver for biblioteksservice på landet frivilligfilialer, selvbetjente filialer og - ikke mindst – kulturhuse, som
svarene rummer mange vellykkede eksempler på. Man kunne
her evt. også forestille sig en
kombination med et åbent bibliotek og/eller selvbetjente biblioteker koncepterne. Den store fordel ved at integrere biblioteker i
kulturhuse eller multifunktionelle
centre er, at sådanne store samlingssteder forsyner et større
lokalområde med offentlig service. Hermed kan sådanne biblioteker, der befinder sig i sådanne fælleshuse muligvis blive en
garant for varetagelse af såvel
lokalsamfundets som hele kommunens interesser: Lokalt mødested og let tilgængelighed
kombineret med høje udlånstal
og økonomisk rationel drift. Et
gammelt ord siger, at hvor folk
mødes, kommer flere folk til. Alt
andet lige bør biblioteksservice
vel findes der, hvor folk er i forvejen – i by såvel som på land.”
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I KBV har vi nærlæst rapporten.
Rapporten indeholder mange
interessante tanker, som - vi i
KBV tror - også vil kunne realiseres i Kværndrup, hvis der er
vilje til det på alle niveauer lige
fra brugerne af biblioteket, borgerne i lokalsamfundet, biblioteksvæsenet, embedsmændene
til kommunalbestyrelsen.
Baggrund
•
Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. marts 2010 at
lukke Kværndrup Bibliotek pr. 1.
januar 2011 for at spare kr.
575.000 pr. år.
•
Kværndrup Bibliotek fungerer i dag også som mødested
og kulturhus, hvor forskellige
aktiviteter, som ikke nødvendigvis har noget med Biblioteket at
gøre, finder sted.
•
Kværndrup Lokalråd arbejder med en kortsigtet og en
langsigtet strategi vedrørende et
medborger- og kulturhus. I disse
strategier indgår en biblioteksdel. Kværndrup Lokalråd fremsender i august 2010 skrivelse
til Faaborg-Midtfyn Kommune,
att.: plan- og kulturchef Chr.
Tønnesen.
Rationale
•
Ved lukningen skal alt biblioteksmateriale og inventar som
udgangspunkt fjernes fra bygningen og overføres til andre
biblioteker i kommunen, place-

res i magasin eller køres til forbrænding. Da dette er en udgift
for biblioteksvæsenet, hvorfor så
ikke lade dette blive i bygningen
og i stedet bruge lukningen til at
tænke nyt – jf. GLHSs konklusion. Således at vi fortsat i lokalområdet kan tilbyde en – om
end reduceret – biblioteksservice og i en vis udstrækning bevare funktionen som lokalt samlings- og mødested med mulighed for fx foredrag, udstillinger,
debataftener o.m.a.
•
Derfor foreslår vi en biblioteksmodel, som er en kombination af en frivilligfilial koblet til
Faaborg-Midtfyn Kommunes
biblioteksvæsen – vel at mærke
uden udgift for biblioteksvæsenet. Modellen introduceres som
et andelsbibliotek. Et andelsbibliotek kan defineres som et bibliotek, hvortil der kan udstedes
andelsbeviser. Ved at tegne andelsbeviser vil et vist ejerskab til
projektet kunne opnås. Biblioteket er åbent for alle såvel andelshavere som ikke andelshavere.
•
Andelsbiblioteket er ikke et
lukket bibliotekssystem, men et
appendiks til Faaborg-Midtfyn
Kommunes biblioteksvæsen og
skal drives af frivillige (social
kapital) i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommunes biblioteksvæsen, hvilket er i fuld overensstemmelse med Regeringens og Folketingets tanker/
udmeldinger om, at flere ting
skal løses lokalt af borgerne.
Konkret foreslår KBV
Faaborg-Midtfyn Kommune stiller Nyborgvej 7 vederlagsfrit til rådighed for lokalsamfundet (en forening), som driver det
som et medborger- og kulturhus.
•
Andelsbiblioteket, som er
en af forhåbentlig mange aktiviteter i medborger- og kulturhu•
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set, etableres af KBV og skal
drives uden udgift for biblioteksvæsenet.
•
Biblioteksdelen (børn, unge og voksen) samles på stueetagen, hvilket vil sige, at loftsetagen, som i dag rummer børne- og ungdomsafdelingen, ryddes, og materialerne reduceres.
•
Andelsbiblioteket anskaffer en selvbetjeningsautomat,
der korresponderer med biblioteksvæsenets.
•
KBV etablerer en ordning
med frivillige, der kan stå for åbning, lukning, instruktion i selvbetjenings-udstyr, rengøring og
tilsyn med materialer og lokale.
•
Materialerne tilhører fortsat Faaborg-Midtfyn Kommune,
men udlånes af frivillige, som
KBV styrer.
•
Andelsbiblioteket køber
bibliotekartimer af biblioteksvæsenet til al det, frivillige ikke kan
og må.
•
Andelsbiblioteket betaler
for brug af digitale systemer,
licenser og vedligeholdelse.
•
Borgere kan bestille over
nettet og afhente/aflevere bøgerne på andelsbiblioteket.
•
Finansiering skal ske via
andelsbeviser, projektmidler og

Biblioteket med fint nyt tag!

lokale midler.
Grundideen er at opretholde en
del af en hidtil kommunalt ydet
lokal velfærdsydelse og i den
forbindelse at købe den nødvendige bistand af kommunen. En
model som driftsmæssigt set er
udgiftsneutral for FaaborgMidtfyn Kommune.
Fordele
Modellen rummer set fra KBVs
side en række fordele for både
biblioteksvæsenet og lokalområdet:
•
Børn, institutioner, beboere på områdets institutioner, ældre og andre, som ikke er så
mobile, vil fortsat have mulighed
for at benytte biblioteket.
•
Der spares CO2, når man
undgår kørsel til et nærliggende
bibliotek, sandsynligvis Ringe.
•
Erfaringen fra tidligere lukninger af biblioteksafdelinger
rundt om i landet – herunder
Ryslinge og Gislev – viser, at
mellem en tredjedel og halvdelen af lånerne i et område holder
op med at bruge biblioteket, når
en filial lukker. Det er som regel

børn og ældre, som bliver taberne. Dette vil modellen kunne
forhindre.
•
Modellen er billig/
udgiftsneutral i drift for kommunen.
•
Modellen bygger på lokalt
ejerskab. Hvis lokalt ejerskab
ikke er til stede, vil modellen ikke kunne gennemføres.
•
Brugerne har et godt
kendskab til de frivillige, hvorved
man bevarer det sociale samspil
mellem borgerne i nærmiljøet.
•
Ved at købe bibliotekartimer i et vist omfang vil brugerne
fortsat få kvalificeret bibliotekarrådgivning.
•
Modellen er ikke nødvendigvis bundet til Nyborgvej 7,
men vil kunne medtænkes i
Kværndrup Lokalråds langsigtede strategi om et medborger- og
kulturhus i Kværndrup.
Ulemper
I KBV ser vi ingen ulemper i modellen, men der er selvfølgelig
en række problemstillinger, som
skal afklares omkring forsikringsspørgsmål, registerlov o.a.
Ligeledes vil der også være behov for en kontrakt med perspektiv, som sikrer, at KBV kan
arbejde langsigtet bl.a. med at
finde frivillige, der kan og vil indgå i arbejdet.
Konklusion
I KBV mener vi, at en model som ovennævnt beskrevet, men
endnu ikke tænkt færdig - vil
kunne blive et visionært pilotprojekt, som vil kunne give Faaborg-Midtfyn Kommune positiv
omtale ikke bare lokalt, men også nationalt. KBV investerer gerne social kapital i dette kommunale pilotprojekt og håber, at
kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune vil tage
konstruktivt imod tilbuddet.
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Klar til afgang – i dag skulle der
køres en del på grus, så luften – i
slangen - blev lige
kontrolleret……..

Der blev søgt – og bevilget –
tilskud fra Egeskov Markedsforening, som også har været velvillige, når skole og bylaug har
søgt om petanquebane og skaterbane.

Sådan en helt almindelig
mandag sommeraften i Trunderup
Af: Anders Thorup, Trunderup
Trunderup Bylaug er en lille, men særdeles aktiv beboerforening med mange aktiviteter sommer og vinter.
Hver mandag kl. 19.00 præcis
sommeren igennem, mødes en
flok af byens borgere til fælles
cykeltur.
Turene er typisk mellem 15 og
20 kilometer. De planlægges af
Mogens Andersen og Inger
Krog, som endda gør sig den
ulejlighed at prøvekøre ruten
på forhånd. Så der er styr på
hvor der kan holdes pause og
om underlaget er sten eller asfalt.
Naturen nydes, mens der bliver
snakket så det er en lyst. Halvvejs drikkes de medbragte drikkevarer, og Mogens fortæller
lidt om de gårde og marker, der
er blevet passeret. Og mens de
lidt ældre så er på cykeltur, er
der også aktivitet på Byens
10
beachvolleybane.

Beachvolleybanen er blevet
etableret her i foråret i samarbejde mellem Trunderup Friskole og Trunderup Bylaug.
Så er klokken ved at være 19….
Det er primært de unge, der spiller
beachvolley. Spillerne kommer fra
Trunderup og Kværndrup.
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Haakons første skoledag
- om en mors mavefornemmelser
Af: Signe, Mor til Haakon 0. klasse

Dagbog d. 11. august 2010
Jeg vågner som den første i huset alt for tidligt med en spirende
mavefornemmelse som om jeg
skal præstere noget særligt i
dag? Ved nærmere eftertanke
er det ikke mig selv, der skal til
eksamen, men min ældste søn
Haakon, der har 1. skoledag.
Følelsen af sommerfugle er næsten den samme, hvis ikke mere. Forberedelserne til denne
dag har været længe undervejs
med en flot afrunding i Kværndrup børnehave som springbræt. Skoletasken blev købt tidligt på sommeren og har været
med på ferie…ja faktisk med
overalt. Velmenende bedsteforældre og andre voksne har sommeren igennem stillet Haakon
spørgsmålet; om ikke han glæder sig til at starte i skole? Uden
helt at vide, hvad dette skole
egentlig dækker over, har han
altid svaret ja. Han ved, at der
venter ham noget godt. Nu kom
denne dag og endda forbløffende hurtigt som alt andet i disse
fortættede år. Selv om vi er i
god tid denne morgen, venter
der et stramt morgenprogram.
De to mindre brødre skal op,
have en god start på dagen og
så afleveres hver deres sted.
Ud af døren med for lidt strøm
I morgen bliver det hverdag også for mig selv, hvor jeg starter
arbejde igen. Er stadig lidt i feriegear. Når lige at glæde mig
over, at min chef selv er far til
fire, og derfor ved, hvad det
kræver af børnefamiliens mor-

genlogistik. Kan egentlig ikke
helt se, hvordan det skal kunne
lade sig gøre hmm ? Haakon,
der ellers er en syvsover vågner
helt af sig selv denne morgen
med et lidt fjollet udtryk. I dag er
en særlig dag – en af dem man
altid vil huske. På vej ud af døren når vi alligevel at blive lidt
forvirrede. Kameraet mangler
strøm. En ultrakort opladning
sikrer, at vi også kan forevige
billedsiden. Både Haakons far
og jeg er med i dag, og vi glæder os begge lige så meget som
Haakon. Flag og balloner møder
os på Kværndrup skole sammen
med en masse søde børn og
deres forældre. De seneste dages spænding om ændret skolestruktur sidder stadig i kroppen,
og vi glæder os meget over, at
sparekniven ikke ser ud til true
Kværndrup Skole. Jeg har en
følelse af, at vi bor det rigtige
sted.
Blandt venner
Klasselæreren Berna, der bliver

en vigtig person i 0. klasse og i
vores hverdag vinder os med
det samme. Et roligt og levende
stemmeleje rammer børnefrekvensen og jeg mærker tillid i
maven. Vi føler os heldige. Der
er mange vi kender og som er
vores venner, men også mange
vi ikke kender eller endda har
set før. Børnene kigger hinanden lidt an – og det gør vi voksne også. Vi er startet i skole
sammen og glæder os sammen.
Haakon får udleveret diverse,
der endelig vil give lidt fylde i
skoletasken – men inden da
skal der skrives navn på. Jeg
følger ham spændt med øjnene i
denne nye verden, og glæder
mig over, at navnet Haakon dog
ikke er længere end, at det kan
være på én label. Han ser ud
som om han trives i det nye,
hvor der er sæt af ukendte spilleregler, der skal læres. Den
usynlige navlestreng strækker
sig da vi forældre bliver sendt ud
af klasseværelset. Jeg er blevet
en skolemor og føler mig lidt
mere voksen på vej over skolegården.
I morgen vil jeg sidde på arbejde, men mine tanker vil være i
0. klasse – for der tror jeg, at der
er rart at være.
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Vaskeægte iværksættere
Af Lars Skov Sørensen
I Schous El og Hvidevare, midt mellem komfurer og kedler, finder vi et par, der med fuld damp
holder kog i både butik og familie i Kværndrup.
”Godt du har mig, Søren”, lyder
det grinende fra Gitte Jansen.
Hendes mand smiler samtykkende. Parret har sammen gjort
hvidevarer til en levevej i vores
lille stationsby.
Men det er ikke helt uden udfordringer. Ifølge Gitte er det vigtigt, at man som selvstændig er i
stand til at trække stikket ud og
holde fri. Søren Jansen er enig
men peger hurtigt på en væsentlig fordel, nemlig at man ikke skal spørge nogen om lov i
det daglige arbejde. ”Man giver
det en ekstra skalle”, tilføjer Gitte.
Greb muligheden
Derfor fortryder parret ikke at de
1. januar 2002 overtog det daværende Schou’s Hvidevareservice, som lå på Svendborgvej i
Kværndrup. På det tidspunkt var
Gitte en kontorassistent fra Brobyværk med speciale i regnskab. Samtidig havde Søren 10
års erfaring med hårde hvidevarer, så da de to unge iværksættere fik chancen for et selvstændigt eventyr, greb de den. Overtagelsen betød at familiens tilværelse blev sat op på et helt
nyt blus. ”Jeg er glad for at have
fået de børn vi skulle have, da vi
købte stedet her”, fastslår Gitte.
Selvom virksomhedens tidligere
ejer, Tage Schou, hjalp i de første par år, var der fuldt tryk på
kedlerne.
Efter et år flyttede butik og kontor til den nuværende adresse
på
12 Nyborgvej. Samtidig valgte

Gitte og Søren at flytte ind i privatboligen på 1. sal, sammen
med børnene Mikkel (11) og
Maja (9).
”Vi følte ikke man kunne drive
butik i Kværndrup uden at bo
lokalt”, lyder det fra Gitte og tilføjer, at ”så er man en del af lokalsamfundet”.
For at synliggøre at også elarbejde er en del af servicen er
navnet ændret til ”Schous El og
Hvidevarer”.

Men muligheden for at placere
firmaet i en helt anden by var,
ifølge Søren Jansen, slet ikke
på tale. ”Her (i Kværndrup) lå
forretningen og her skulle den
blive ved med at ligge”, siger
han stålsat.

Gitte (35) og Søren Jansen (38)
driver sammen Schous El og Hvidevarer
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Hele Sydfyn
Men hvordan er der i det hele
taget plads til et sådant erhverv i
en lille landsby? Træder man
ind i butikken på Nyborgvej møder man sågar et bredt sortiment af funklende nye elvarer:
Her er barbermaskiner, elkander
og brødristere. Længere fremme
står komfurer, støvsugere og
vaskemaskiner på rad og række. ”Butikken er med til at vise
vores produkter frem”, forklarer
Gitte. ”Og her ligger kontoret
alligevel.
- ”Vi lever af service og reparation” afslører Søren, og betror at
kunderne kommer fra hele oplandet. Lige fra Midtfyn til Thurø.
Typerne af kunder er næsten
lige så mange som antallet af
forskellige el-apparater i forretningen: Her handler både ”hr. og
fru Hansen”, mindre virksomheder, børnehaver, boligforeninger
og mange andre når tørretumbleren skal repareres eller ovnen
udskiftes.
Ikke modevarer
Det er dog langtfra tidens trend,
der får kunderne til at købe nye

husholdningsmaskiner. ”Det er ikke modevarer. Folk skifter
kun når noget går i
stykker”, forklarer Gitte. Det er da også
kvaliteten frem for udseende og design de
to indehavere lægger
vægt på, når de vil
sælge et produkt. ”Vi
skal kunne se folk i
øjnene i Brugsen om
lørdagen”, lyder det
fra Gitte Jansen.
Indkøb i weekenden
er der nok også bedre
plads til, for i hverdagen kører Søren rundt
til kunder og reparerer
hvidevarer. Her har
han et par folk til at
hjælpe sig. Imens passer Gitte butikken og
de administrative opgaver med regnskab
og varebestillinger.
Sidst på dagen henter
hun børnene, hvor efter Søren Tager over

Økologisk oksekød
Af Jersey stude sælges.
Svend Aage Tukjær tlf.51269396
Tr-dongsgaard@hotmail.com 13
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i butikken. På den måde går
familie og egen virksomhed op i
en højere enhed.
Gitte bruger desuden energi og
tid på det lokale foreningsliv.
Blandt andet som kasserer hos
spejderne og som medlem i
KIF’s badmintonudvalg. Selv er
hun også at finde på hallens
baner, med ketsjeren i hånden.
Sidder ikke og kigger
på hinanden
Et lille afbræk kan synes at være helt på sin plads når man
hver eneste dag er nær kollega
med sin ægtefælle. Dét lader
dog ikke til, at give kortslutninger i forholdet her bag hvidevareforretningens farvestrålende
facade.
”Det vænner man sig til”, beroliger Gitte og pointerer dog samtidig, at ”det er jo ikke sådan, at
vi sidder og kigger på hinanden”.
Ægteskabet ser altså ud til at
have fremtiden for sig her på
Nyborgvej. Det samme gør forretningen, idet familien Jansen
agter at beholde både butik og
bolig lige til de selv en dag som
pensionister triller ud med sækkevognen.
Schou’s El og Hvidevare
Adresse: Nyborgvej 17 A,
Kværndrup
Medarbejdere: Gitte, Søren +
to mænd tilknyttet
Del af den landsdækkende kæde ”El Salg og Service”
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Hvor blev de af?
Af: Caroline Larsen
Flere og flere unge mennesker flytter fra Kværndrup
mod større byer, men hvorfor? Og hvor bliver de af?
En by som Kværndrup med et
indbyggertal på 1657 kan let blive glemt i mængden af de mange større byer i omegnen. Både
Svendborg og Odense tiltrækker
unge mennesker rundt omkring
fra de fynske landsbyer, men
hvorfor?
Uddannelsesmuligheder kan

Et helt tilfældigt valg førte den
lille familie til byen, hvor de hurtigt faldt til i det lille lokalsamfund. Men 3 ud af de 4 børn i
familien er nu bosat i Odense
centrum, hvor de arbejder og
uddanner sig. Men er grundlaget
for fraflytning udelukkende uddannelses- og jobmuligheder?
24-årige David Simpson, som
nu er bosat i Odense, fortæller,
at han siden barnsben har
drømt om at rejse og opleve verden. Han blev i 2003 optaget på
handelsskolen i Svendborg og
efter studentereksamen herfra
gik turen til USA, hvor han boede et år hos en værtsfamilie.

David Simpson (24)
nu Odense

spås til at være et godt grundlag
for denne urbanisering, for bor
man i en lille fynsk landsby som
eksempelvis Kværndrup, må
man køre langt efter skoler og
universiteter.
David Simpson, 24, er en af de
mange Kværndrupgensere, som
har valgt at bosætte sig et andet
sted end Kværndrup, hvor han
ellers er vokset op. Hans familie
flyttede til byen i 1992 efter
mange år i Ullerslev tæt ved
Langeskov og har de sidste 17
år boet på Krusemyntevænget i
hjertet af Kværndrup.

Siden hen har han boet i en lejlighed i Odense sammen med
en skolekammerat, også fra
Kværndrup, og læst markedsføringsøkonomi på Erhvervsakedemiet Lillebælt. Med denne uddannelse fik han mulighed for at
studere i udlandet og kom derfor
3 måneder til Frankrig på studieophold. Næste stop på vejen for
David er universitetet, hvor
sprog og marketing er i fokus.
Lige nu holder han dog et sabatår, hvor arbejdet på Restaurant
Bone’s kommer til at tage det
meste af tiden, når han ellers

ikke skal rejse verden tynd. For
rejselysten er stadig markant
hos den unge kværndrupgenser,
som flittigt vender hjem til
Kværndrup for at besøge venner
og familie. Mange af hans tidligere skolekammerater og venner fra Kværndrup er tillige også
flyttet til større byer; Odense,
København, Svendborg, etc.
Uddannelse er derfor en altafgørende faktor, når det kommer til
de unges flyttevaner.
Ser man på Kværndrup med
udenforstående øjne, ser man et
idyllisk landsbybillede med liv og
glade dage, specielt når Egeskov Marked afholdes i midten
af september. Derfor undres
man måske, når unge mennesker som David og hans kammerater flytter fra byen men stadig beholder det fællesskab, der
findes i mindre lokalsamfund.
Davids bedste venner, som han
ser næsten dagligt, er fra
Kværndrup, og en ting, som får
dem til at huske, hvor de er fra
er arrangementer som Egeskov
Markedet, hvor fællesskabets
ånd lever i kværndrupgensernes
frivillige arbejde for at støtte
blandt andet lokalsporten. Det er
et frirum, hvor de unge kommer
tilbage til byen for at besøge familie og genskabe venskabelige
bånd til gamle bekendtskaber.
Det er hyggen, der gør det skønt
at være kværndrupgenser. Det
er det lokale og det personlige
forhold man har til sin hjemstavn
og til sine naboer, som man i
mange tilfælde kan mangle som
storbyboer. David Simpson vil
da heller ikke udelukke, at han
en dag vil vælge at rette blikket
mod en mindre landsby, når det
er tid til at stifte familie. Så selvom han har søgt nye udfordringer andetsteds, har han dog alligevel taget nogle værdier med
fra Kværndrup i bagagen.
15
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Skarpladt familiefest i Bakkelunden
Af: Lars Skov Sørensen

Selvom sensommersolen kun dukkede sporadisk frem, var
stemningen under bøgetræerne varm hele dagen, da Kværndrup
Borger- og Erhvervsforenings fugleskydning løb af stablen lørdag den 21. august:
”Jeg ramte lige midt i”, griner
Peter Nielsen, 64, til de nærmeste omkring ham, mens krudtrøgen endnu damper fra geværet.
”Der røg da noget af”, forsikrer
han mere beskedent og henviser til ”fuglen” af træ, der tydeligvis allerede har fået et par træfninger. Det er første gang Peter
er med i den traditionsrige skydekonkurrence. ”Gennem de
sidste år har jeg indset, at lokalmiljøet skal opprioriteres hvis vi
skal bevare det. Og så er det
hyggeligt”, begrunder han sin
deltagelse.
Tysk interesse
Netop hygge er et gennemgående tema denne dag, der byder
på meget andet end krudt og
kugler. Kort før middag er arrangementet blæst i gang af den
unge jæger Heine Nielsen på
jagthorn. Og efter det gratis sildebord er de mange aktiviteter
åbnet, med alt fra hoppepude og
fiskedam til linedance og skydetelte. Et par gæster har endda
fundet vej her til Kværndrups
grønne hjerte helt fra Tyskland,
men ellers er de fleste af de
over 50 fremmødte fra lokalområdet.
Plads til hele familien
”Det er fint, men der er plads til
flere mennesker” lyder, Jan Andersens, kommentar til dagens
tilslutning. Som formand for
Kværndrup Borger- og Erhvervsforening,
mener han ikke
16

at arrangementet er for gammeldags, men peger på, at markedsføringen tidligere ikke har
ramt bredt nok. ”Jeg tror det er
ordet (fugleskydning) og derfor
er vi begyndt at kalde det en familiefest i stedet”, siger han og
pointerer samtidigt, at ”det er
selvfølgelig fuglen, der er det
primære, men vi har andre ting
også”.
Gadefest i Bakkelunden
Ud over de mange aktiviteter for
børn og voksne om dagen, henviser han til festen om aftenen.
Borger- og Erhvervsforeningen
stiller telt og musik til rådighed
midt i Bakkelunden, og så kan
alle ellers bare møde op med
madkurven. Især her oplever
formanden en stigende opbakning. ”Sidste år var der cirka 50
(personer)” lyder det fra Jan Andersen, og han fremhæver, at
nogle benytter spisningen som
afslutning på en gadefest.
Ærefulde kåringer
Fugleskydning forbindes med
hæder og ære og det er ikke en
undtagelse her: Først kåres
Bent Nielsen, 63, til æresmedlem for sit arbejde med pergola
”en og toiletbygningen i Bakkelunden. ”Jeg er stolt og glad”
lyder reaktionen fra Bent Nielsen.
Senere på dagen kåres Thomas
Nielsen til ”Årets Kværndrupper”,

Christina Sørensen,
fuglekonge 2010.

for sin mangeårige indsats for
byens spejderhytte. En titel
der ifølge formand Jan Andersen er ”yderst velfortjent”.
Sidst på eftermiddagen sætter
regnen ind, men den kan ikke
slukke den intense kamp om at
få skudt midterste metalplade af
træfuglen. En fuldtræffer fra Kim
Sønderlyng splintrer omsider
den sidste rest metal. Han må
dog nøjes med titlen som
”kongeskytte”, for de særlige
regler betyder, at man i virkeligheden skyder for en anden af de
deltagende skytter. På den måde ender Christina Sørensen
med at blive årets fuglekonge og
får sølvpokalen.
De bedste ungdomsskytter
hædres også, inden festen i teltet endegyldigt indstiller skydningen for i år.

FORENINGSNYT

Kværndrup BK i pokalopgør mod FC Svendborg fra 2. division
Af: Anders Thorup
Spændende kamp på Kværndrup stadion.
Onsdag den 11. august var en
stor dag for Kværndrups bedste
fodboldherrer. I Ekstrabladet
Cup – Landspokalturneringen –
havde vi besøg af Fyns 3. bedste placerede hold, nemlig 2.
divisionsholdet fra Svendborg.
Kampen vil gå over i historien
for mange af Kværndrups spillere – og den var gået over i
historien for mange flere, såfremt det var lykkedes os at
holde en 1-0 føring, som vi
skaffede os straks i starten af
kampen. Føringen holdt knap
½ time og som bekendt endte
kampen med 4-2 sejr til storfavoritterne fra Svendborg. Ved
stillingen 3-2 havde vores spillere store chancer for at udligne, og vi blev endda snydt for
et straffespark! Men alt i alt en
fortjent sejr til Svendborg, som
naturligt nok havde bolden
mest og de største chancer,
men Kværndrup BK havde
mest ære af kampen, hvilket
også fremgik af store overskrifter i de fynske aviser dagen
derpå.
Denne lune onsdag aften var
ikke bare en stor dag oplevelse
vores spillere på banen. Ungdomsspillere, både drenge og
piger, løb ind på banen sammen med de 28 spillere og de 3
dommere, og en håndfuld af
disse var efterfølgende bolddrenge og boldpiger. Dejligt at
se, at de små spillere nød denne lille seance med vores seniorspillere og sammen med vores gæster fra Svendborg.

Vores veteranspillere var behjælpelige med at stå ved billetsalget og med oprydning, og
talrige sponsorer fra byen, støttede vores klub med en annonce i det flotte kampprogram,
som målmand på holdet, Morten Hansen, havde sat op og
Jørn Højager havde trykt.
Lærerig kamp og god omtale.
Udover at holdet har lært meget af kampen, så gav kampen
os sidegevinster i form af omtale i pressen.

Dag

Dato

Kl.

Men det vigtigste var, at mange
i klubben, store og små, stod
sammen om en fælles oplevelse. De mange tilskuere til onsdagens kamp kommer forhåbentlig igen, for der er nemlig
ofte spændende kampe på stadion – ikke bare med de voksne i serie 2, men i lige så høj
grad bag hallen i 5- og 7mands kampe.
Vi bringer her de kommende af
vores 1. holds kampe, men kig
på www.kb1919.dk og find
kamptidspunkt for de øvrige
hold.

Hjemmehold

Udehold

Spillested

Tor

02-09-

18:20

HOGG

Kværndrup BK

Hesselager Stadion

Søn

12-09-

10:00

Kværndrup BK

Kirkeby IF

Kværndrup Stadion

Søn

19-09-

10:00

S.f.B.

Kværndrup BK

S.f.B. Hellegårdsvej

Lør

25-09-

15:00

Kværndrup BK

Tved BK

Kværndrup Stadion

Lør

02-10-

15:00

Vindinge BK

Kværndrup BK

Vindinge Sportsplads

Søn

10-10-

10:00

Kværndrup BK

Skårup IF

Kværndrup Stadion

Lør

16-10-

15:00

Stjernen BK.

Kværndrup BK

Østbyens Stadion

Lør

23-10-

15:30

Kværndrup BK

Marstal/Rise

Kværndrup Stadion
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’s første program er på gaden
Af Anne Sloth, formand Kværndrup Idrætsforening
Midt i august måned modtog du
program for første sæson i
Kværndrup IF.
Kværndrup IF blev dannet ved
en sammenlægning af KSG & I,
Kværndrup Tennisklub og
KTKC i april 2010 efter mange
måneders forarbejde i en arbejdsgruppe med medlemmer
fra alle byens idrætsforeninger.
Ikke alle valgte dog at være
med, så foreningen blev som
nævnt.
Takket være udvalgene, som
har fortsat deres aktiviteter på
vanlig vis, er planlægningen af
årets aktiviteter gået glat sideløbende med, at vi i den nye
bestyrelse arbejder på at få alle
arbejdsrutinerne op at stå:

Nyt regnskabssystem, kontingentopkrævning, nyt system til
medlemsregistrering, sikre god
kontakt mellem bestyrelse og
udvalg, få oversigt over alle
årets opgaver, vælge nyt logo,
ny hjemmeside o.s.v.
Formålet med Kværndrup IF er
ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og
fællesskabets sundhed og trivsel.
Umiddelbart fortsætter vi med
det, de gamle foreninger gjorde, nemlig at tilbyde mange
forskellige former for idrætsaktiviteter – lige fra skydning, kroket og løb over tennis og badminton til dans, fitness og gymnastik.

Kværndrup lF's aktiviteter på Kværndrup Skole
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Senioridræt
14.00 - 15.00
Senioridræt (aula)
15.00—16.00
Forældre/barn
Krudtugler 3 - 5 år
Volley
1700 - 18.00
16.30 - 18.00
16.00 - 1700
Rytmepiger
Bordtennis
3. kl. og op
18.00 - 19.30
18.00 - 19.30
Mave, baller og lår
Dans
19.30 - 20.30
19.30 - 21.00
Mandag

Kværndrup lF's aktiviteter i Kværndrup Hallen
Mandag

Badminton
Miniton bhkl - 1. kl
16.30—18.00
Badminton
Nybegynder
18.00—19.00
Volley
18 21.00—22.00

Tirsdag

Gymnastik
Vildbasserne
0-3kl.
16.30—17.45
Gymnastik
Spring 3-4 kl
17.45—19.00
Gymnastik
Spring 5. kl og op
19.00—20,30

Onsdag

Badminton
U11 - U13 -U15
16.30—18.00
Badminton
Senior
18.00—20.00

Torsdag
Formiddagsmotion
09.30 – 11.00

Samtidig er vi også engagerede i at sikre hallens overlevelse.
En del af foreningens formål er
det kulturelle virke, hvorfor vi vil
gå aktivt ind i arbejdet med at
udvikle hal-len til et kulturhus.
Det er vigtigt for byens kollektive sundhed, at vi har et fælles
mødested i form af en hal med
alle de aktiviteter, som foregår
der.
Her vil jeg dog først og fremmest byde velkommen til det
nye program – prøv aktiviteterne, meld dig og nyd både den
fysiske aktivitet og fællesskabet
omkring den.
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Novemberudstilling
i Trunderup
Har du overvejet at udstille
dine værker? Måske dit første skridt ud i offentligheden.
Det er nu, du skal tilmelde
dig.

Udstillingen arrangeres i samarbejde mellem kunstnerne,
Trunderup Friskole og Trunderup Bylaug.
Du kan læse mere på:
www.novemberudstilling.dk

Af: Grethe Munk, Skulptør og Asbjørn
Nyholt, Trunderup Bylaug

Novemberudstillingen er ved at
blive tilrettelagt - en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor
kunstnere og kunstnerspirer
mødes og kan inspirere hinanden. Udstillingen er uden censur, så du kan frit komme med
dit eller dine billeder, skulpturer
eller kunsthåndværk. Så er du
bosiddende i Faaborg-Midtfyn
Kommune, er du hermed inviteret til at deltage. Du skal blot
tage kontakt til Grethe Munk
inden 1. oktober (6267 1457
eller grethe@kaj-munk.dk).
Kunststafetten – ’SPOR’
Som en ekstra udstilling i udstillingen har vi en ”kunststafet”,
som er en udfordring med et
fælles tema, som i år hedder
’SPOR’. Tanken bag kunststafetten er, at kunstneren inspireres af to ting: et fælles tema
’spor’ samt af den udfordring,
som det er at modtage et materialestykke fra en af de andre
deltagere i kunst-stafetten og
lade det indgå i sit eget værk.
Man fremstiller et billede på
50x50 cm eller skulpturelle
værker inden for 50x50x50 cm.
Ønsker du også at deltage i
stafetten, kræver det særskilt
tilmelding.

Efter deadline!
Af hensyn til registrering i Erhvers og Selskabsstyrelsen og deraf flg. momsproblemer i forhold til Lokalrådet kan Lokalrådet ikke, som ellers forventet, stå
som driftsherre af bladet – Vi skal lave vores egen
forening.

Indkaldelse til stiftende generalforsamling
Der indkaldes til stiftende generalforsamling i foreningen
”Lokalbladet for Kværndrup Sogn.”
Dato: Mandag d. 13. september 2010 kl. 19.00.
Sted: Kværndrup Bibliotek.
Dagsorden:
1: Valg af ordstyrer og dirigenten
2: Drøftelse og godkendelse af foreningens vedtægter
3: Valg af bestyrelse
4: Andet
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at vokse op i.”, siger Louise
Klüwer, projektassistent på
Red Barnets Familieindsamling.

Hvad skal du lave
på søndag?
Har du lyst til at bruge et par
hyggelige timer med familie
eller venner og samtidig slå
et slag for udsatte børn, så
har du muligheden på søndag d. 5. september.
Hjælp udsatte børn
På søndag afholder Red Barnet
sin årlige landsindsamling, og
du er hermed inviteret.
”Det er en oplagt dag til at tage
familien eller vennerne under
armen og gøre noget godt for
udsatte børn.
I år samler vi blandt andet ind
til Sierra Leone - som
kaldes verdens værste land

20

Det gør en forskel…
For to år siden var virkeligheden, at hvert fjerde barn ikke
nåede at opleve sin femårs
fødselsdag og hver 6. kvinde
døde i barselssengen. I dag,
blot to år efter, er denne statistik forbedret. I dag er det
”kun” hvert femte barn, der
ikke når at opleve sin femårs
fødselsdag, og hver ottende
kvinde, der dør i forbindelse
med graviditeten.
”Statistikken er forbedret,
blandt andet forbi Red Barnet
har projekter i landet, som er
med til at sikre bedre lægehjælp, samtidig med at vi
lægger pres på regeringen for
at bedre forholdene”, siger
Louise Klüwer
En verden langt fra Kværndrup
Søndag er derfor også en
oplagt dag til at tage sine
børn med ud og samle ind og
tale med dem om de forhold,
som nogle af verdens børn
lever under. På samme tid
kan de være med til at forbedre forholdene for disse
udsatte børn. Det gjorde familien Kierkgaard. Moderen
Mette fortæller: ”For os er det
at samle ind en oplagt måde
at give nogle værdier videre
til vores børn på. Vi handler i
stedet for bare at snakke om,
at man også skal give noget
til dem, der ikke har så meget
(…) Vi talte om,

hvor pengene blev sendt hen
og kiggede på nogle af de billeder, der var i de brochurer, vi
også delte ud.
Det er rigtig hyggeligt at have
sådan en dag sammen. Vi går
jo rundt i lokalområdet, og vores søn får lov til at holde bøtten og synes, det er skægt,”
siger Mette Kierkgaard.
Bøtten blev helt tung
Sådan fortæller femårige Asta
om sin oplevelse med at samle
ind for Red Barnet.
Det var hendes mors og fars
idé, at de skulle ud og samle
ind, men Asta og hendes søster Kamilla var straks friske på
idéen.
”Jeg så et billede af en pige i
en lyserød kjole, som slet ikke
havde råd til at komme i skole.
Og så tænkte jeg, at vi kunne
spare op og samle ind og sende pengene til hende, så hun
kunne gå i skole igen, siger
femårige Asta, inden hun bliver
suppleret af seksårige storesøster Kamilla:
”Danmark er sådan et sted,
hvor der er mange penge. Men
det har de ikke i Afrika. Og så
sulter de og kan ikke gå i skole,
og måske dør de. Og derfor
synes jeg, at dem, der har
mange penge, skal give nogle
af dem til børnene i Afrika.”

Du kan melde dig som
indsamler
på
www.redbarnet.dk eller
ringe på 80 24 25 26.
Du kan også kontakte
den lokale indsamlingskoordinator Arne Klüwer
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Farvel til de store
og tur i skole.
Det blev et festligt farvel til de
store børn fra Kværndrup Børnehave.
Først sagde de farvel med en
stor og flot forestilling, hvor de
rigtig gav den gas så teltdugen
næsten lettere. Der var flotte
rocknumre, akrobatik og ikke
mindst pigernes plaskesang.

Efter sommerferien og lige inden skolestarten, overnattede
de så i børnehavens shelter
omkring bålet. Det blev en aften fuld af hygge og et dejligt
farvel, med den børnehave, der
forhåbentlig har givet dem en
god ballast til deres skolegang.
Der grilles skumfiduser

På billedet øves dansenummeret.

Markedsdag
ved Kværndrup
Børnehave
Igen i år var der Markedsdag
ved Kværndrup Børnehave. I år
var Markedsdagen udvidet,
med en storer hoppedag for
dagplejere, børnehaver og
SFOer i det gamle Kværndrup
Sogn. Det blev en dag, hvor
der blev hoppet, hygget og
snakket på tværs af alder og
institution. Det er en dag vi håber, at vi kan forsætte med i
fremtiden.
Om lørdagen stod der så markedsdag på programmet. Dagen er snart blevet en tradition
og det er dejligt at se, at flere
og flere møder op og hygger
sig med de mange aktiviteter
og den gode musik. Dagen blev
afsluttet med helstegt pattegris
og fodbold på storskærm i teltet.

Det blev nogle
dejlige dage,
som kun kan
lade sig gøre
med en stor
forældre indsats og støtte
fra de mange
sponserer,
ikke
mindst
Markedsforeningen.
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Første skoledag
Af: Mette Schiel
Onsdag den 11. august startede 25 børn i børnehaveklassen på Tre Ege Skolen i
Kværndrup.
Her fortæller nogle af børnene lidt om 1. skoledag.
Sofie fortæller, at det er mærkeligt at gå i skole. Hun har
godt nok gået i børnehave med
nogle af de andre børn, men
alligevel er der mange, hun ikke kender endnu.
Marie mener ikke, det er noget
særligt at starte i skolen. Hun
har allerede besøgt børnehaveklassen i foråret sammen med
hendes børnehavegruppe.
Christian er spændt på at lære
at læse, selvom han nu nok
mener, at det lærer man først i
1. klasse.
Mathilde fortæller, at de allerede har fået lektier for i deres
nye matematikbog. Det hele er
bare så spændende.

Selvom Morten ikke har gået i
samme børnehave som Marius og
Mathilde, har han allerede fundet
ud af, at Marius er god til at klatre i
træer, og Mathilde er god til at fortælle vitser.

REBUS LAVET AF

Matine og Emilie, 6. kl. Kværndrup Skole.

Lige pludselig skal Mathilde have
plaster på. Hun har kradset hul på
et myggestik. Herefter går der ikke
2 minutter, før der står 3 – 4 andre
oppe ved Berna, deres lærer. De
har også brug for et plaster.

—————————————————-——

———————————————————-
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Det nye skoleår
Vikingeugen

SFO Slottet
SFO Slottet er en del af tre
Ege Skolen. En Skole Fritids
Ordning for børn fra 0.3.klasse.
Vi holder til i Kværndrup afdelingens ældste del, det
flotte hus ud mod Svendborgvej.
Vi er netop startet på et nyt
skoleår og har modtaget 25 nye
børn. Vi har haft en fantastisk
sommer, med mange spændende og udfordrende aktiviteter.
I juni var vi sammen med alle
de andre SFO’er fra gl. Ringe
og Ryslinge kommuner til Legeog idrætsfestival i Ringe. Det
var en god oplevelse, og både
børn og voksne nød dagen og
alle aktivitetsmulighederne: Minigolf, dødbold, rollespil, sminkning, dåsekast, dansetelt og
meget andet
Børnene fra 3. klasse har holdt
afslutning i SFO’en med en cykeltur til Ærø. Her boede de tre
dage på Ærøskøbing campingplads og cyklede rundt på øen,
badede og havde det rigtig
sjovt.

Der blev afholdt hirdskole, hvor de unge
vikinger skulle lære at slås

I år var vi med i kommunens
sommerferieaktiviteter og havde indbudt til vikingeuge i starten af juli.
Der kom ca. 60 børn dels fra
Tre Ege Skolens 3 afdelinger,
men også børn fra resten af
kommunen havde tilmeldt sig
vikingeugen. Der blev arbejdet i
forskellige værksteder, hvor
man kunne lave dragter, sværd
og skjolde, skrive med runer og
støbe smykker i tin.
Vi fik også besøg af nogle rigtige vikinger (fra vikingekampgruppen ASK fra Århus). Den
dag lærte vi at kæmpe som rigtige vikinger med vores egne
sværd, vi skød med bue og pil,
legede gamle lege og hørte om
hvordan vikingerne levede. En
af vikingerne fortalte om de
gamle guder og sdet var så
spændende, så dem der sad
og spiste imens helt glemte
maden. Dagen sluttede med en
opvisning for forældrene. En
herlig uge med masser af oplevelser.

Vi er som nævnt i gang med
det nye skoleår og mange arrangementer og aktiviteter er
allerede planlagt.
Vores første arrangement er
onsdag den 25. august, hvor vi
fejrer at Ryslinge kommune for
25 år siden startede 3 nye institutioner, 3 fritidsordninger i
Ryslinge, Gislev og Kværndrup.
Det er de 3 institutioner, der for
4 år siden blev ændret til Tre
Ege Skolens SFO’er. Dagen
markeres med en sammenkomst for alle børnene i Børneskoven i Gislev.
Den 1. september holder vi vores årlige sommerfest i SFO
Slottet.
Og det sidste arrangement i
dette år bliver vores traditionsrige julehygge torsdag d. 2. december.
Jette Holm SFO-leder

Der bages pandebrød, for vikinger bliver
også sultne og må lave deres egen mad.
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Pigefodbold i
Kværndrup – Als
Cup 2010
Guldet gik til Kværndrup!
Det var en stor begivenhed, da
vores Micropiger (årgang ’02
og yngre) blev nr.1 ved Als
Cup’en 2010 og meget velfortjent fik overrakt guldpokaler.
Pigerne spillede i alt 6 kampe,
hvoraf de vandt 4 og spillede 2
uafgjort. Der var højt tempo og
meget flot teknisk spil, men i
sidste ende var det uden tvivl
det gode sammenspil og sammenhold på holdet, der bragte
pigerne så langt.
Også Miniput-pigerne (årg.
00/01) fik spillet nogle gode
kampe. I de 3 indledende kampe blev det til én sejr og to nederlag, som sammenlagt bragte
dem videre til C-finalerne og en
flot ”bronze-medalje”. Det var
første gang pigerne prøvede at
spille på 7-mandsbaner.
Men pigerne er vist glade for, at
vi resten af sæsonen forsætter
på 5-mandsbanerne!

Ligesom sidste år, kørte vi til
Als dagen før stævnet og overnattede på den lokale friskole,
hvor vi fik serveret aftensmaden. Om aftenen blev der leget
og hygget – og trods en lille
smuttur forbi skadestuen med
en spiller – var alle friske og
(næsten) veludhvilede, da vi
lørdag morgen spiste morgenmad og kørte hen til stævnet.
Der er ingen tvivl om at turen
både socialt og fodboldmæssigt
har givet pigerne en uforglemmelig oplevelse. En stor tak til
de forældre som var med på
turen og hjalp med alt det praktiske, og en stor tak til Egeskov
Markedsforening som økonomisk gjorde turen mulig.
Vi glæder os allerede til næste
års tur!
Skulle der være nogle piger
som har lyst til at prøve at spille
fodbold – er i velkomne til at
komme og prøve at træne med
os på boldbanerne ved Kværndrup Hallen hver torsdag fra kl.
17.00 – 18.00.
Af: Johnny Crawford og Lykke Birkeland (trænere for U8, U9, U10 og U11)

TIL EFTERTANKE
Tankespind:
Hvis der er 1000 husstande i
Kværndrup og Omegn
og der er 1,5 voksen pr.
husstand
og hver voksen lægger 1
times frivilligt arbejde ved
foreningerne og hallen pr.
uge
og det sker 45 uger pr. år
(52 uger minus 7 uger med
ferie, sygdom o.s.v.)
så giver det 67.500 timer
pr. år
=1824 arbejdsuger
= 35 årsværk
Er det ikke fantastisk at tænke på?

Bagerst
fra venstre: Maja, Lotte, Anna Klara, Rikke og
24
Natasja, i midten: Nicoline, Matilde, Sia og Michelle,
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Da der i Kværndrup ugen blev
afholdt diskotek, var der en
gruppe børn/unge som efterlyste flere af samme slags. Det
har Laila i Forsamlingshuset
taget til efterretning og i samråd
med Borgerforeningen og andre frivillige er der blevet iværksat yderligere 2 aftener i efteråret, hvor der bliver diskotek.
Fredag den 10/9 og fredag
den 19/11 åbnes dørene igen:
kl. 18-21.30 for 4.-6. klasse
incl. Pris kr. 25 ved indgangen/pr. person
kl. 22-02 for aldersgruppen 7.
klasse – 23 år incl. Pris kr. 50
ved indgangen/pr. person
Egne drikkevarer må ikke
medbringes – der kan købes i
baren til rimelige priser.
Musikken er fra det lokale
mobile diskotek Xplosion.
Vi har indledt et samarbejde
med Natteravnene i FaaborgMidtfyn, som vil være til stede
på p-pladsen ud på aftenen.
Hvis der er stor tilslutning på
disse aftener vil Forsamlingshuset evt. gentage successen i
2011 med flere diskoteksaftener.
Af: Lonnie Malmberg

Fodboldskole 2010
Vi har lært mange sjove ting på
Tved fodboldskole. Vi legede at
vi spillede VM og var forskellige
lande. Vi spiste god mad og fik
et fint sæt fodbold tøj. Vi skal
helt sikkert også med næste år.
Anna Klara
(Fra venstre: Anna Klara, Kirstine, Anna, Josefine og Louise)

Nye Åbningstider
fra 1. oktober
Mandag til fredag
9,00 – 17,30

Husk !! alle i Kværndrup Gl. Sogn kan bidrage med stof til
Kværndrup 5772—bladet som du sidder med i hænderne. Alle
foreninger er velkomne til at sende arrangementer ind til Aktivitets
Kalenderen, fortælle om det sidste arrangement—det behøver ikke
være meget tekst , send billede med (mindst 1 Mb).
Husk bladet opslagstavle på næst sidste side, den kan også bruges gratis.

Kværndrup Herresalon
V/Aksel Højgård
Tlf. 62271840

Husk at være i god tid inden deadline hvis du vil være helt sikker
på
At få dit stof med i bladet. Næste deadline er 4. november 2010
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Egeskov Marked
Af Edvin Larsen
Når første nummer af bladet
udkommer, nærmer vi os en af
årets begivenheder i området –
en begivenhed, som har været
med til at gøre området kendt
ikke blot nationalt, men også i
vore nabolande. I den forbindelse har redaktionen bedt mig
skrive en artikel om Egeskov
Marked.
Egeskov Marked er omgivet af
mange mundheld. Vi hører dem
af og til. Nogle har deres oprindelse i tilknytning til Egeskov
Marked. Andre er lånt fra andre
egne af landet, hvor der har
været og måske stadig er markedstraditioner, som kan sidestilles med Egeskov Marked.
At Egeskov Marked altid har
været en af årets begivenheder
i området på godt og ondt, får
man en fornemmelse af, når
man i Kværndrup Sogn fra
1943 læser lærer Søren Haurbachs beskrivelse af Egeskov
Marked fra begyndelse af
1940’erne. Haurbach skriver
”Naar en fynsk Skoledreng skal
nævne Aarets Højtider, kan det
hænde, der i Farten følger en
ekstra Højtidsdag med, nemlig
Egeskov Markedsdag.” Og
Haurbach fortæller videre
”Denne Dag staar for ham med
en saa straalende Glans, at
den fuldkommen er berettiget til
at nævnes i Rang med Aarets
øvrige Festdage. Og det er slet
ikke saa mærkeligt, for det er
virkelig en Begivenhed, i hvert
Fald for Sydfyns Befolkning, og
helt fra de ældste Tider har
man set hen til dette Marked
som særdeles betydningsfuldt,
ja maaske afgørende for mange Menneskers Velfærd i det
følgende Aar.”
I 1940´erne var markedsdagen
skoledag for skolebørnene i
Kværndrup. I 1970 gav skolen
eleverne
fri kl.12, så de resten
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af dagen kunne opleve markedsstemningen. Men blot nogle år senere var biltrafikken omkring markedet blevet så voldsom - det var jo på det tidspunkt, hvor A9 gik gennem byen – at det var forbundet med
en vis fare for skoleeleverne at
komme til og fra skole, så
Kværndrup Skole fik en ferieplan, som adskilte sig fra de
andre kommunale skoler ved,
at skolen var lukket den 3. onsdag i september mod, at sommerferien var afkortet med en
dag.
Selv om Haurbachs ord blev
skrevet for næsten 70 år siden,
er de stadig relevante i 2010. I
dag handler det ikke som tidligere om det enkelte menneskes velfærd. I dag gælder det
lokalsamfundets foreningsliv og
kulturelle aktiviteter, som afkastet fra Markedet via Egeskov
Markedsforening kanaliseres til.
Egeskov Markeds historie skal
jeg ikke omtale nærmere i denne artikel, men jeg kan henvise
interesserede til Egeskov Markedsforenings jubilæumsskrift
fra 2009, hvor jeg har beskrevet Egeskov Markeds historie.

At der afholdes mange markeder i Danmark hvert år, kan
man læse ud af Markedsbogen.
Af 2010-udgaven fremgår det,
at der er registreret 419 markeder her i landet. Ligefra loppemarkeder via kræmmermarkeder til torvedage, dyrskuer og
festivaler. Så når vi hører ordet
”marked” giver det os straks en
række associationer, Men hvad
er egentlig et marked? I Ordsprog over det danske Sprog
forklares et marked som en
handelssammenkomst mellem
købere og sælgere. Det afholdes på fastsatte steder og tider,
som angivet i almanakken. På
markedet sælges kram, heste,
kvæg, korn og fedevarer. Og i
forbindelse med markedet findes der gøgl og folkeforlystelser. Denne forklaring kan vi alle
nikke genkendende til, når vore
tanker ledes hen på Egeskov
Marked.

Alle fotos er taget for
Egeskov Markedsforening
af Anders Skole Overgaard og Per Nicolajsen

LOKALHISTORIE

Egeskov Marked er noget særligt. For det første er Egeskov
Marked ikke mindst en kulturarv med en historie, som adskiller sig fra de fleste andre –
alene af den grund, at markedet er et af landets ældste,
hvorfor vi, der er bosat her, også er moralsk forpligtiget til at
værne om det. For det andet er
Egeskov Marked fortsat et hestemarked, hvor der også er
plads til andre dyr end heste,
selv om EU-lovgivning og anden national lovgivning fra år til
år stiller øgede krav til forbedret
dyrevelfærd. Nogle krav som
en bevågen ledelse i Markedsforeningen hvert år forsøger at
leve op til, så markedet fortsat
kan være et hestemarked. Og
for det tredje er Egeskov Marked en ”guldgrube” til gavn for
børn, unge og ældre i lokalsamfundet.
At det sidste er tilfældet dokumenteres bedst ved, at der i de
første 25 år af Egeskov Markedsforening historie er udbetalt lidt over 12 mio. kr. til aktiviteter og ”lokale monumenter” i
lokalsamfundet. En ”guldgrube”
som kan give os alle ung som
ældre velfærd gennem lokalsamfundets aktiviteter.

Det bør vi alle huske på, når
Markedsforeningen hvert år i
begyndelsen af august annoncerer efter hjælpere til årets
marked.
Der er mange lokalsamfund
rundt om i landet, som misunder os dette marked, men ingen ting kommer som sagt af
sig selv. Alt har sin pris. I begyndelsen af 1900-tallet var der
kræfter i Ringe bys slagkraftige
Håndværker- og Industriforening, som arbejdede på at flytte Egeskov Marked til Ringe.
Argumentet, som blev brugt,
lød: ”Ringe by er et jernbaneknudepunkt og en by, hvor
mange veje fører til”. Det lykkedes ikke takket være Julius greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille, som
stillede et areal på 4 tdr. land –
nuværende markedsplads mellem jernbanen og fjernvarmen til rådighed som egnet markedsplads.
Den statslige markedskommission, hvorunder landets markeder var registreret, var i 1907
tilfreds med grevens tilbud.
Derfor ligger Egeskov Marked i
dag i Kværndrup. I årene 1909
til 1911 var der kræfter i
Kværndrup, som forsøgte at
ændre navnet ”Egeskovs Marked” til ”Kværndrup Marked”.
Dette slog imidlertid ikke an, og
fra 1912 har markedet heddet
”Egeskov Marked”. Og det vil
det helt sikkert fortsat hedde i
fremtiden.
I dag er det Egeskov Markedsforening, som står for afviklingen af Egeskov Marked. Vi
skal i lokalsamfundet bakke op
om den forening, der tilhører os
alle sammen. En lille kerne af
borgere arbejder hele året på at
gøre Egeskov Marked endnu
bedre år for år. Andre deltager i
perioder op til markedet, under
markedet eller efter markedet.
Ingen hjælpere kan undværes.
Der er brug for alle. Alle hjælpere er specialister på hver de-

res område. Markedet bidrager
på den måde også til at inddrage tilflyttere og fremme fællesskabet i lokalsamfundet. Markedet er således identitetsskabende for lokalsamfundet. Den
lokale identitet er af helt afgørende betydning for, at projektet Egeskov Markedsforening
kan fortsætte i fremtiden. Derfor er det også vigtigt, at kommende generationer forstår betydningen af dette projekt, således at de allerede fra skolealderen involveres i aktiviteter
styret af Egeskov Markedsforening.
Men når det er sagt, så har enhver organisation altid brug for,
at yngre kræfter kan tage over.
Det gælder også for Egeskov
Markedsforening. Derfor er det
vigtigt, hvis det er muligt, at de,
der skal tage over, ”er vokset”
op med markedet. Markedsforeningen skal værne om kulturarven, men den skal også have
øje for, at et marked i 2010 er
anderledes end for 200 år siden. Dengang var der så godt
som ingen i sognet, som tog til
købstaden af de dårlige veje for
at gøre indkøb. Købmænd og
håndværkere drog til Egeskovs
Marked med varerne, og der
købte eller tilbyttede man sig
årets forbrug af nødvendighedsartikler, som man ikke selv
kunne fremstille. Egeskov Marked anno 2010 styres af en
fremsynet Markedsforening,
som vil gøre sit til, at lokalsamfundet også i fremtiden har et
Egeskov Marked, hvis afkast
hvert år kan komme lokalsamfundet til gode, men det forudsætter, at den opbakning, der
er i dag, også er at finde i fremtiden. Alle ønskes et godt marked.
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Fra Lokalrådet
For næsten et år siden foreslog
Lokalrådet, i forbindelse med at
”Lokalen” var udkommet for
sidste gang, om ikke man skulle prøve at samle de lokale
kræfter, der havde lyst til at arbejde med at få udgivet et lokalt blad – nogle gange om
året.
I Lokalrådet har vi savnet muligheden for jævnligt at informere om hvad vi egentlig arbejder
med. Vi håber med ”Kværndrup
5772” at kunne råde bod på
det.
I løbet af det sidste år har det
selvfølgelig mest drejet sig om
de kommunale besparelser og
lukningen af Egebo og Biblioteket. I samarbejde med mange
andre lokale foreninger har vi
samarbejdet vi på at kunne videreføre en biblioteksdel i de
eksisterende biblioteksbygninger og som kan læses andet
sted i bladet udvide med et
medborgerhus funktion.
Sidste sommer og efterår arbejdede vi med kommentarer til
kommuneplanen – det kom der
ikke noget ud af.
Vi fik tildelt 12.000 kroner af
Andelskassen Fyn til Plakatsøjlen og et beløb fra kommunen.
Endelig nåede vi til enighed
sammen m. erhvervsdrivende,
beboere på Odensevej og kommunen om udformningen af
Odensevej.
Lokalrådet vil for fremtiden informer om arbejdet og kommende tiltag gennem dette blad
– og på Plakatsøjlen 5-6 gange
om året.

Plakatsøjlen er i brug.
Jesper Sell, Lokalrådet, skriver:
Siden juli måned har den nye
plakatsøjle været flittigt brugt.
Selv om den ikke er helt færdig
endnu kan man allerede se at
den bliver brugt flittigt. Når jeg
går til Brugsen står der altid folk
og læser opslagene, det er dejligt at se.
Mange har bidraget til etableringen af Plakatsøjlen. Kommune og Andelskasse har leveret
pengene, lokale håndværkere
har og vil yde gratis bidrag og
brugsen lægger plads og elektricitet til den belysning som
bliver sat i senere på året.
Der mangler altså endnu lidt
inden Plakatsøjlen er helt færdig – Der bliver selvfølgelig en
indvielse i løbet af efteråret.
Indtil da – fortsæt bare med at
sætte opslag op og læse dem
der er der.
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OMTALE AF KOMMENDE AKTIVITETER

Onsdag den 22. september
kommer Nicolai Bangsgaard –
uddannet antropolog - og holder foredrag om sin ekspedition
Jorden rundt på cykel. Nicolai
Bangsgaard forlod Danmark
den 10. april 2006 og var tilbage i København 1.413 dage og
62.180 km senere den 20. februar 2010 efter at have krydset 53 lande på 6 kontinenter.

Foredraget er arrangeret i
samarbejde med Kværndrup
Borger- & Erhvervsforening,
Kværndrup Idrætsforening,
Kværndrup Menighedsråd,
Kværndrup Husholdningskreds
og Trunderup Bylaug.
Forsalg af billetter på Kværndrup Bibliotek fra fredag den
15. oktober. Pris 50 kr.

Nicolai Bangsgaard på vej over Det Tibetanske Plateau

Åbne Værksteder
Tirsdag den 26. oktober kl. 18
starter de åbne værksteder
igen på Tre Ege Skolen.
Vi laver juleværksteder 6 tirsdage inden jul hvor man kan lave
lidt julegaver. Det er gratis at
deltage, men der er betaling for
nogle materialer.
Mød op både børn,
unge og
voksne.

Torsdag den 4. november
kl.19.30 kommer eventyreren
og journalisten Rasmus Krath
til Kværndrup Forsamlingshus.
Han kalder sit foredrag: Piraternes kyst. Det handler om
hans møde med de somaliske
pirater. Rasmus Krath er bl.a.
kendt fra DR2, hvor han har
behandlet dette emne.

Rasmus Krath interviewer en pirat

Børnedyrskue
på
Trunderup Friskole.
Kom med dit kæledyr, - vis det
til dine kammerater.
Fortæl gode historier om dit
kæledyr, pynt buret fint og vind
fine præmier.
Lørdag den 11. september kl.
9.30- 12.30.
Tilmelding til
Trunderup Friskole på
62272259.

Alle er velkomne.

Lise-Lotte Liengaard & CO
Sønderhave 3
5772 Kværndrup
Tlf. 62272561/28902583
Oda-oriental@live.dk
www.oda-oriental.dk
Tørklæder
Glassmykker, malerier.
Levering til
Homeparties, pigeaftener mm.
Besøg os i ODA-hytten
Åbent efter aftale.
Ring eller skriv for yderligere info
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AKTIVITETSKALENDER

Dato

Kl.

Arrangement

Sted

Arrangør

8 sept.

14,30

Hyggeeftemiddag Orientering
om situationen på Egebo
Plejecenter. Besøg af Dorte W.
Winter

Egebo
Plejecenter

Egebos Venner

Diskotek for 4 – 6 klasse
Diskotek for 7 til ….

Forsamlingshuset Borgerforeningen
Forsamlingshuset

25 kr.
50 kr.

11 sept 9,30
Børnedyrskue
- 12,30

Trunderup friskole

Tilmelding
62272259

12 sept. 15,00

Vincent Lucas— international
kendt fløjtenist

Ringe bibliotek

Musik på Midtfyn

100 kr.

15 sept. 19,30

Papaya. Afrikansk korsang

Ryslinge højskole Musik på Midtfyn

100 kr.

22 sept. 19,00

Foredrag—Nicolai Bangsgård :
Jorden rundt på cykel

Kværndrup
bibliotek

Kværndrup
Biblioteks Venner

30 kr.

8 okt.

17,30

Høstfest m. middag og
underholdning af Espe
spillemændene.
Tilmelding senest 1 oktober

Egebo
Plejecenter

Egebos Venner

14 okt.

19,30

Ole Kiilerich, piano

Ringe bibliotek

Musik på Midtfyn

26 okt.

18,00

Åbne Værksteder for alle

Tre Ege skolen
Kværndrup

Lokalrådet

4 nov.

19,30

Foredrag— Rasmus Krath :
Piraternes kyst . Om Somalias
pirater

Kværndrup
Forsamlingshus

Kværndrup
Borgerforening,
Kværndrup
Idrætsforening,
Menighedsrådet,
Husholdningskreds
og Trunderup
bylaug

10 sept. 18,00
22,00

Rasmus Krath er bl.a. kendt fra
DR2, hvor han har behandlet dette
emne.

12 nov. 14,30

Hyggeeftermiddag med besøg
af Op10misterne underholder
med danske sange
Kaffe og
brød

Egebo plejecenter Egebos Venner

30 nov.
13
14 nov.

November udstilling

Trunderup
Friskole

November
udstillingen

Pris

75 kr.

50 kr.
Biletter
købes på
Biblioteket
fra den 15
oktober.

AKTIVITETSKALENDER

15 nov.

19,30

La Boheme film ,

Ringe Bio

Musik på Midtfyn

19 nov.

18,00
22,00

Diskotek for 4 – 6 klasse
Diskotek for 7 kl. til 23 år

Forsamlingshuset Borgerforeningen
Forsamlingshuset

2 dec.

14,30

Julehygge

Egebo
Plejecenter

2 dec.

19,30

3 sats af Bachs juleoratorium— Ringe Bibliotek
gennemgang v. Peter Fjeldsted
og Jens Nielsen

25 kr.
50 kr.

Egebos Venner
Musik på Midtfyn

75 kr.
Gratis for
medlemmer

Oplysning om arrangementer sendes inden næste deadline 4. nov. til plata@plata1226.dk

Lille gammel kommode sælges
For 75 kr. henvendelse på
Tlf. 62272066

OPSLAGSTAVLEN
Private små annoncer :

Flettet vugge til at hænge i loftet sælges for kun 275 kr.
henvendelse på Tlf. 62272066

Gives væk—køb / salg / bytte.
Arbejde tilbydes ( barnepiger )
3 mdr. kattekilling
gives væk til
dyreven— er renlig
Tlf. 61111397

Indsend små annoncer gratis inden næste deadline til plata@plata1226.dk

Klinik Hygia
Zoneterapi – Laserterapi
Gode råd om kost, vitaminer,
mineraler
Gives i forbindelse med behandling.
Sanne G. Tyllesen
Rødhøjsvej 16, 5772 Kværndrup

Tlf. 60 67 87 88 www.klinik-hygia.dk31

Egeskov Marked 2010
Tilrettelæggelsen af Egeskov Marked 2010 er godt i gang. Der er næsten udsolgt af stadepladser.
Der kommer det samme tivoli som sidste år.
Der har været god gang i tilmeldingen af hjælpere - vi har stadig brug for din hjælp.
Kom ud af ”busken” og få en hyggelig, men travl dag sammen med en masse glade mennesker.
Der er utrolig mange trofaste, som har meldt sig. Det er dejligt og gør planlægningen nemmere.
Husk at overskuddet fordeles til byens foreninger. Det hjælper foreningerne til at få nogle gode faciliteter, arrangere turer og holde et lavt kontingent.
Kontakt Gerda Jensen tlf. 62 27 18 47 eller Dorthe Nielsen tlf. 62 27 21 96 for tilmelding eller spørgsmål.
For børn, som endnu ikke går i skole, er der tirsdag den 14.09.2010 fra kl. 10.00 til kl. 11.30 gratis tivoli.
Tivoliet åbner for en del af forlystelserne, som kan prøves gratis. Vi opfordrer til, at I tager madpakken
med. Den kan spises i Markedskroen, hvor Egeskov Markedsforening giver en sodavand.
For alle frivillige hjælpere er der markedsfest i Kværndrup Hallen lørdag den 02.10.2010.
Madkurv medbringes og Egeskov Markedsforening sørger for musikken.

Vi ses 3. onsdag i september.
Egeskov Markedsforening
Bøjdenvejen 22
5772 Kværndrup
Tlf. 62 27 20 01
Dorete Hansen
Sekretær
Tlf.nr. 20 52 33 21
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foto: Anders Skole Overgård.

