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FRA REDAKTIONEN  

Først stort tillykke til Bente og 
Lars, hhv revisor og redakti-
onsmedlem af 5772.kværn-
drup, som d. 25. maj blev for-
ældre til en velskabt datter på 
52 cm og 3410 gram. 

Sommeren er over os og med 
den, ny optimisme og – en ny 
sø, Mågesøen, som underteg-
nede personligt ikke anede, lå 
der, før i efteråret, hvor arbejdet 
med byfornyelsen startede. Føl-
gegruppen for byfornyelsespro-
jektet har bestemt, at et af fo-
kusområderne for byfornyelsen, 
skal være de grønne områder, 
og da foråret nærmede sig, be-
gyndte kommunens folk så at 
klippe buskadset ned omkring 
Mågesøen, der pludselig kom 
frem i dagens lys, jf. forsiden af 
seneste blad. Kommunens bio-
log holder øje med, hvordan sø-
en og livet omkring den udvikler 
sig. Der skulle være spændende 
padder og orkideer i området! 
Noget vi glæder os til at fortælle 
mere om i kommende blade. I 
området er planlagt æblelund, 
og kommunen har købt 100 stk. 

træer af gamle fynske æblesor-
ter – dette fremgik af borgermø-
det 21. maj, hvor borgermødet 
foregik som gåtur i området. Det 
var nok overraskende for nogle 
af deltagerne, at kommunen har 
handlet så hurtigt og effektivt – 
og allerede havde blotlagt søen 
og købt træer! Og der var da 
også kritiske røster, men som 
det er med alt her i verden, så 
er det umuligt at gøre alle tilfred-
se. Fra undertegnede skal der 
kun lyde roser til kommunen for 
at handle hurtigt, da årstiden var 
til det. Også roser herfra i for-
hold til borgermødet den 14. 
maj. Her blev det besluttet at 
arbejde på en større plan for 
ombygning af Kværndrup Sports
-hal og at inddrage arkitekt/
arkitektstuderende i projektet. 
Der var fra borgerne mange go-
de ønsker til indretning af hal-
len, så den kan rumme mange 
målgrupper. Vi ser frem til de 
kommende møder! 
 
Der er med den nye hjemme-
side - www.kværndrup.info - 

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: Afbrænding af 
Skt. Hans heksen 2011.  

Foto: Peter Nielsen. 

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, 37 og 48. 
Deadline til næste nr. er den  

4. august 2012 

Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

 
Hurtige kommunale aktioner (Mågesøen), videre med byforny-
else, foryngelse af redaktionsgruppen, lidt udskiftning i redak-
tionen - hvis DU har lyst!!  
 
GOD SOMMER  

 

http://www.kværndrup.info
mailto:plata@plata1226.dk
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kommet endnu et medie, som 
er med til at binde vores by 
sammen. Hjemmesiden blev 
præsenteret i seneste nummer, 
og der følges op i dette num-
mer. Hjemmesider er det me-
die, folk benytter nu om stun-
der. Det gælder såvel mulige 
tilflyttere som folk, der ønsker 
sig informeret. Det er ikke alle, 
der er trygge ved at bruge 
computere, så derfor er bladet 
stadig uundværligt, men vi ser 
frem til et  
godt samarbejde med 
www.kværndrup.info. Dette 
samarbejde er allerede godt i 
gang. Eksempelvis havde  
kværndrup.info taget rigtig go-
de referater af borgermøderne, 
som kommunen havde indbudt 
til, og disse referater har vi fået 
lov til at bringe i dette aktuelle 
blad. Desuden er der i bladet 
mange billeder, som webma-
ster for kværndrup.info, Frank 
Andersen, er manden bag. 

Vore naboer i Gislev har i øvrigt 
fået samme gode ide. En grup-
pe borgere havde 21. maj ind-
kaldt møde for at vejre stemnin-
gen, og der mødte ca. 30 per-
soner op til dette møde. Det 
lyder umiddelbart som om, for-
målet og indholdet af dette blad 
i Gislev er meget lig med 
5772.kværndrup, så vi kan kun 
ønske borgerne i Gislev alt mu-
lig held og lykke med deres nye 
blad.  
 

En trist nyhed er, at en af vores 
initiativtagere til 5772.kværn-
drup, Peter Nielsen, er lykke-
des med at sælge sit hus i 
Trunderup – og han og Jonna 
er rejst til Svendborg. Han vil 
heldigvis gerne fortsætte sit 
arbejde med Kværndrupugen, 
men han ønsker nedtrapning af 
sit arbejde i 5772.kværndrup, 
hvilket da er fuldt forståeligt. 
Han vil gerne fortsat komme 
med gode ideer – være en 

slagt freelance medarbejder i 
Svendborg – men vi må nok 
regne med langsomt at skulle 
finde en erstatning for Peter. 
Peter er en fantastisk idemand, 
fotograf og skrap til at formule-
re og se de lidt skæve vinkler 
på historier og portrætter. Ham 
kommer vi til at savne.  
Men hans afgang kan være 
chancen for dig, der synes, at 
arbejdet med 5772.kværndrup 
kunne være spændende.  
Kontakt redaktionen! 
 
Som det fremgår, er der i dette 
blad et anonymt indlæg fra en 
borger i Kværndrup. Vi kunne i 
redaktionen have afvist at brin-
ge indlægget, men undertegne-
de synes, at indlægget rummer 
emner, der er værd at diskute-
re, uanset om vi kender afsen-
deren eller ej. Hvad mener an-
dre læsere: Er vi ikke så gode 
til at tage hensyn til hinanden – 
eller bare ubetænksomme?  

 
 

Vi håber at du med et mindre bidrag, vil være med til at holde 
vores lokale blad i gang. 

 
Indbetal 50 kr. eller mere til 

Konto 5975 1090149 
(oplys gerne navn og adresse) 

 
På forhånd tak for din støtte og hjælp. 

 

Holdet bag 5772.Kværndrup 

http://www.kværndrup.info
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Mange deltagere i spændende byvandring 

Elever fra Tre Ege Skolen, Kværndrup uropfører de-
res egen sang, skrevet med assistance fra Tommy 
Hovgaard Nielsen. 
Bagerst ses Jes, der styrer teknikken. 

Vores faste hovedsponsor, 
Egeskov Markedsforening, har 
pga. velkendt økonomisk smal-
hals, ikke kunnet bidrage i år. 
Og indrømmet, EMF er svære 
at undvære, men alligevel er 
det næsten lykkedes os at 
humpe igennem i år økonomisk 
set. 
Dels havde vi selv i styregrup-
pen et overskud fra sidste år at 
bidrage med, dels har Andels-
kassen, Lokalbladet 5772 
Kværndrup, Kværndrup Skole, 
Brugsen, foreninger og mange 
andre sponsoreret på forskellig 
vis. Så det er næsten lykkedes. 
En langt større (og urimelig) 
udgiftspost end forventet til Ko-
daafgifter, giver os dog fortsat 
sved på panden. 
Men uden jeres omfattende 
støtte, både som medarrangø-
rer, deltagere og sponsorer, 

havde det ikke kunnet lade sig 
gøre at afholde ugen. Tak skal 
I have. 
Kværndrupugen kan vel nu ef-
terhånden kaldes en god, årlig 
og lokal tradition der skal fort-
sætte, mener mange. 
Det mener vi også i styregrup-
pen, så vi fortsætter og tror på 
fremtiden. 
Så på gensyn i uge 19, 2013. 
 
 
(kunne du tænke dig at indgå 
i planlægningen til næste år, 
har du ideer, har du noget du 
vil byde ind med ell. andet- 
så kontakt Lonnie 20204080 
eller Inge 62272004) 

Tak for Kværndrup-ugen 2012 
 
Af Peter Nielsen på vegne af Styregruppen 

 
En stor tak skal lyde til alle jer, som har bidraget med afviklingen af en vellykket Kværndrupuge 
2012 - og en efterlysning! 

Også i år, og nu for 4. gang, 
lykkedes det. Kværndrupugen 
fik igen i år et vellykket forløb 
og blev en succes. 
Der er blevet samarbejdet på 
kryds og tværs af foreninger, 
institutioner, erhvervsliv, kirke, 
sportshal, forsamlingshus, sko-
le og mange andre og tilbudde-
ne har været omfattende. Der 
har været noget for alle, og del-
tagelsen har været rigtig stor 
ved langt de fleste arrange-
menter. Der har været liv og 
leben overalt i byen og årets 
slogan for ugen: Kværndrup, et 
godt tilbud, - har vist sin beretti-
gelse.   
Som en kærkommen nyskabel-
se i år, har man på byens nye 
infoportal www.kværndrup.info, 
dagligt kunnet følge med i 
ugen. Tak til Frank for flot dæk-
ning. 
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BYVANDRING MED START 
PÅ BRYGGERIVEJ 7/5 2012: 

 
En fast tradition i Kværndrup-
ugen, byvandringen, anført af 
vore kyndige og altvidende 
guider, Edvin Larsen og Poul 
Toudal, blev igen i år velbesøgt 
og særdeles vellykket. Næsten 
100 deltagere blev ført rundt af 
snørklede og interessante veje. 

Hvert et hus og område blev 
gennemgået, og de mange del-
tagere kunne supplere med 
mange selvoplevede historier 
og anekdoter. Vi kom vidt om-
kring og langt tilbage, og rigtig 
meget om byens udvikling blev 
belyst. Der sluttedes af i Den 
Faberske Samling og i Lokalhi-
storisk Arkiv med kaffe og digi-
tal byvandring. 

EN SPÆNDENDE AFTEN I 
FORSAMLINGSHUSET  

9/5 2012: 
 

Først spisning med 186 tilmeld-
te deltagere og dejlig skinke m. 
flødekartofler m.m. i rigelige 
mængder. 
Derefter en fornøjelig gymna-
stikopvisning fra gamle dage i 
gymnastikdragter fra 1942. 
Udført af 8 modne, men fortsat 
særdeles adrætte, spændstige 
og veltrænede, lokale kvinder, 
der under Bodil Engholms kyn-
dige og myndige ledelse udfør-
te de krævende øvelser og ef-
terfølgende høstede stor og 
velfortjent applaus. 
Aftenen rundedes af med et 
spændende og tankevækkende 
foredrag af Edvin Larsen, der 
på mesterlig vis i ord og bille-
der causerede over Kværn-
drups udvikling fra landsby til 
stationsby med specielt fokus 
på perioden 1860 – 1960. 

FORTSÆTTES 

Uddrag af Kværndrupugen i ord og billeder 
 
Af Lonnie Braagaard og Peter Nielsen, Styregruppen 

GUDSTJENESTEN 6/5 2012: 
 
En fantastisk oplevelse når så 
mange bakker op om Kværn-
drup Ugen – igen i år. Det giver 
én en følelse af – at det er 
godt, det der bliver sat i værk. 
Ugen startede søndag med 
udendørs gudstjeneste. Vejret 
var ikke det bedste – koldt med 
solen tittende frem af og til. 
Men trods vejret var der mødt 
ca. 150 borgere op til årets 
udendørs gudstjeneste, som i 
år ekstraordinært havde en bar-
nedåb på programmet.  
Menighedsrådet havde arran-
geret varm kaffe/te og rund-
stykker, inden de bød velkom-
men, og borgmesteren åbnede 
Kværndrup Ugen umiddelbart 
før, gudstjenesten begyndte. 
De mange fremmødte deltog 
aktivt i gudstjenesten ved at 
synge og rejse sig - og på op-
fordring af præsten til at klappe 
sidemanden på ryg og skuldre 
– for at holde varmen. Barne-
dåben blev rammen om denne 
smukke gudstjeneste, og end-
nu engang blev vores grønne 
oase – Bakkelunden brugt.  

FERNISERING I HALLEN  
7/5 2012: 

 
Alle børneinstitutioner i Kværn-
drup og Trunderup havde deko-
reret indgangspartiet i Hallen til 
denne dag. Flotte tegninger og 
malerier var hængt op alle ste-
der og pynter gevaldigt op i Hal-
len. Kl. 16 blev snoren klippet 
over, og både børn og forældre 
og andre interesserede var 
mødt op for at deltage i dette 
arrangement. Det var overvæl-
dende at se så mange deltage.  
Der blev budt på kaffe, saft og 
frugt til alle deltagere, og endnu 
et vellykket arrangement blev 
overstået. 
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DISKOTEKSAFTEN I FOR-
SAMLINGSHUSET 11/5 2012: 

 
Så var der gang i den igen i 
Forsamlingshuset. Mega støj 
og blinkende lamper og masser 
af børn og unge. Endnu et vel-
lykket arrangement blev skudt 
af, da der var diskotek i For-
samlingshuset. Næsten 50 
børn klædt på til fest og med 
humøret i højeste gear startede 
kl. 18. En børnefødselsdag blev 
afholdt ved, at alle gæsterne 
var inviteret til diskotek – det, 
syntes vi som arrangører, var 
et dejligt tiltag.  
Der blev leget udendørs, dan-
set indendørs, og som sædvan-
lig blev der danset limbo til den 
store guldmedalje. Alle stort set 
deltog. 
Festen sluttede kl. 21.30 og 
dørene blev åbnet kl. 22 for de 
unge. Her var der 74, som hav-
de fundet vejen forbi til diskote-
ket, og igen var der godt gang i 
musikken og de blinkende lam-
per. Der blev danset, snakket 

og festet igennem både ude og 
inde. Vi havde som sædvanlig 
besøg af Natteravnene og Bill, 
kommunens SSP’er kom også 
forbi – til stor jubel for de unge. 
Alt forløb som planmæssigt og 
successen var atter hjemme. 

MARKEDSDAGEN 12/5 2012: 
 
Kværndrup-ugens sidste dag 
med marked i Hallen. Der var 
næsten 30 boder, som danne-
de rammen om markedet. Dej-
ligt at se den blandede slags 
boder - lige fra informationsbo-
der til salg af loppeting, nye 
produkter og diverse helse-, 
spise- og drikkesager.  
Der var rigtig gode indslag i 
løbet af dagen. Klovnen Lulu 
kiggede forbi, og børnene hyg-
gede sig i hendes selskab. 
Gymnastikforeningen havde et 
fantastisk dejligt program fra 
alle aldersgrupper og med 
mange forskellige redskaber.  
SFO Slottet var i samarbejde 
med Musikskolen også repræ-
senteret og optrådte med et par 
gode, friske numre. Ligeledes 
optrådte 3 friske gutter – brød-
rene Henrik og Christian Peder-
sen her fra byen samt deres 
ven Niels Reinholdt fra Herre-
sted - med et par af deres num-
re. 
Alt i alt var det en rigtig god dag 
med mange deltagere – vi 
skønner, at der i alt var besøg 
af ca. 500 personer i alt. 
Flere indehavere af salgsbo-
derne har skrevet sig op til næ-
ste års markedsdag allerede 
nu. Så det må siges at være  
endnu en succes.  

REVY OG FAMILIEFEST  
12/5 2012: 

 
Kværndrup Ugen sluttede af 
med revy og familiefest. Ca. 
160 deltog i revy og spisning, 
mens en halv snes kom for blot 
at se revyen. 
Og de gjorde det igen!  
Revyholdet leverede et fanta-
stisk show og havde rigtig man-
ge sjove indslag om byen og 
vores borgere. Kæmpe succes 
atter i år og en stor tak til alle 
jer, som har leveret varen til 
Revyen – I var fantastiske! 
Derefter var der spisning – su-
per dejlig mad leveret af Niels 
fra cafeteriet – og der var rige-
ligt af alt. Tak til Niels for denne 
gode forplejning. 
Musikken i år blev leveret af 
Xplosion – det rullende diskotek 
- også en tak til Jes for dit enga-
gement overfor børnene på 
denne aften. I var rigtigt gode til 
at synge for på skolesangen 
igen og igen. 
Aftenen forløb godt og alle hyg-
gede sig. Det er dejligt at se de 
mange børnefamilier deltage. 
 
Til sidst vil vi gerne takke alle 
deltagere, medarrangører,  
sponsorer, gæster og de, som 
har holdt åbent hus eller været 
med i ugens løb til at gøre den-
ne uge helt speciel for alle 
Kværndrup borgerne. 
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HAVEKIK hos Pia & Anders  
 
Af Lonnie Braagaard og Frank Andersen 
 

En have præget af harmoni og kærligheden til haven ses om hvert hjørne 

Det var med spænding og for-
ventning, at vi besøgte Pia & 
Anders, der holdt Åben Have.  
Anders modtager os og forkla-
rer, at Pia er på rundvisning 
med endnu et hold haveentusi-
aster, men at han da gerne vil 
vise os ”frugten” af alt Pias ar-
bejde, for som Anders siger, er 
det her Pia virkeligt regerer, og 
haven er hendes store liden-
skab.  
Mens Anders leder os gennem 
køkkenhaven og frugthaven til 
en lille bålplads, hvor der er 
tændt op, og der bliver bagt 
pandekager, som straks skal 
prøvesmages, stiller vi spørgs-
mål til blandt andet den store 
køkkenhave og til træerne i 
frugthaven.  
De nybagte pandekager glider 
ned, og så går turen ellers 
rundt i den temmeligt store ha-
ve, hvor vi ser alskens forskelli-
ge blomster og store træer, alt 
sammen nænsomt samstemt i  

en dejlig hyggelig have.  
Som haveelsker er det altid 
spændende at se, hvad andre 
har opnået gennem den tid, 
hvor de har haft have, og hos 
Pia & Anders er der nået virke-
ligt meget. De har en spænden-
de have med mange små kroge 
og hyggelige steder, hvor de 
mange blomster i et farvevæld 
afløser hinanden.  
Træer og buske er gennem fle-
re år nænsomt passet og be-
skåret for at danne et samspil, 
der kun er muligt, når der er 
plads og luft. Det kræver en 
stor have at få det hele til at 
falde på plads og danne en har-
moni, hvor kærligheden til ha-
ven fremtræder hver gang, man 
runder et nyt hjørne.  

Kværndrup el beskæftiger sig 
med alle former for: 
 

- Landbrugsinstallationer 

- Boliginstallationer 
- Industriinstallationer 
- IHC og edb installationer 

- Salg/reparation af hvidevarer  
- Lamper, elartikler o.m.a. 
 
 

Alt forefaldende service, da ser-
vice er en selvfølge. 

 
 

 

 

Fysiurgisk-/Helsemassage 
½ time 175,- kr. 

Ring for tidsbestilling 
 

Lise-Lotte Liengaard  
Sønderhave 3, Kværndrup 

28902583 
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Møder om byfornyelse 
 
Af Frank Andersen, webmaster—kværndrup.info 
 
Der var ikke tid for Kværndrups borgere til at slappe af efter en hektisk uge 19. Kommunen ind-
kaldte til borgermøder hhv. 14. og 21. maj, hvor emnerne var byfornyelse. Heldigvis var der flere 
ressourcer tilbage for der mødte rigtig mange personer op til de 2 møder.  

Mødet den 14/5-2012 
Hallen/Multibanen 

27 var mødt frem foran hallen 
til mødet omkring multibanen 
og hallens fremtid.  
Trine H. Jensen fra Plan & Kul-
tur, Faaborg-Midtfyn Kommune 
bød alle velkomne, og derefter 
gik turen via stisystemet til det 
grønne område mellem skolen 
og hallen, hvor det er planen, 
at den nye multibane skal an-
lægges. 
Der blev talt om planer for ba-
nen, og en renovering af Sven-
skerhøjen kom også på tale for 
at gøre dette område endnu 
mere attraktivt for byens borge-
re. 
Derefter gik turen tilbage til hal-
len, hvor der var dækket op til 
kaffebord med ”blødt brød”.  
Her gik snakken livligt frem og 

tilbage om alle de muligheder, 
der er for en sådan multibane. 
Hallens fremtid kom også på 
tale, hvor der er mange ønsker 
om flere kvadratmeter, for der-
ved at gøre hallen til det nye 
samlingspunkt for byens borge-
re, i alle aldersklasser. Der 
fremkom ønsker om en læse-
sal, en internetcafé, et spin-
ningrum og mest af alt et øn-
ske om, at gøre cafeteriet stør-
re og få ordentlige køkkenfor-
hold. 
 

Fra de lidt ældre fremkom et 
hjertesuk over, at biblioteket 
var blevet nedlagt, og at der - 
trods de gode intentioner om 
læsesal og mødested - stadig 
er langt for nogle at komme til 
hallen. Her blev en renovering 
af de mange stier, der er i 

Kværndrup bragt på bane, og 
Trine lovede at se på sagen. 
 

Planerne er mange, men pen-
gene er små, og for at få det 
hele til at falde på plads og ikke 
skulle bekoste nogle dyre arki-
tekter, blev det besluttet at prø-
ve, om projektet ikke var noget 
for nogle arkitektstuderende at 
prøve kræfter med. 
Det blev aftalt at holde endnu 
et møde efter sommerferien og 
til den tid gerne have de nød-
vendige fagfolk med  
 

Mødet den 21/5-2012 
Mågeparken/Bakkelunden 

Det andet møde omkring byfor-
nyelsen i Kværndrup omhand-
lede arealerne ved Mågesøen, 
den ”gamle” skøjtesø og Bak-
kelunden. Igen var der flot 
fremmøde, og flere nye ansig-
ter var mødt op for at fortælle, 
hvad de godt kunne tænke sig, 
omkring udviklingen af områ-
det.  
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Stien gennem Mågeparken var 
et stort emne, fordi den næsten 
altid står under vand om vinte-
ren og i frostvejr bliver super -
glat. En løsning kunne være at 
grave skrænterne af siderne og 
på den måde lede vandet bort 
fra stien. Som en naturlig fort-
sættelse af dette emne, blev 
den gamle skøjtesø fremvist,. 
Den havde fået en ”overhaling” 
og var forvandlet fra vildnis til 
kommende skøjtesø (hvis  
Kong Frost vil?).  
Selve Mågeparken er tænkt 
som en grøn oase, og det er 
planen at plante op imod hund-
rede æbletræer på området og 
indlemme byens ungdom i ar-
bejdet for på den måde at få de 

unge til at værne om de mange 
nye træer. 
I Bakkelunden var der fra Bor-
gerforeningen et stort ønske 
om at få etableret fast strøm og 
lys, så man også kan benytte 
området i de lidt sene timer. 
Derudover er det planen, at der 
skal etableres en eller to mure-
de grillområder med tilhørende 
bålplads. Da der har været en 
del hærværk i Bakkelunden 
gennem en tid, vil man også 
undersøge, om en hærværks-
sikring er muligt. Alle var enige 
om, at hærværket skal stoppes. 
Om det så betyder, at frivillige 
lige lægger vejen forbi og kik-
ker efter Bakkelunden, er end-
nu ikke fastlagt, men noget skal 

der ske for at undgå hærværk i 
fremtiden. 
Som det fremgår, deltog Trine 
Hedegaard Jensen fra Faaborg 
Midtfyn Kommune ved møder-
ne. Som hun tidligere har gjort 
opmærksom på i 5772.kværn-
drup så: 
 
Husk, at det er muligt at søge 
tilskud til renovering af ejen-
domme langs de to store ho-
vedgader i Kværndrup. Kon-
takt Trine Hedegård Jensen 
fra Faaborg-Midtfyn Kommu-
ne på 72532031 eller på mail 
trinj@faaborgmidtfyn.dk. 
Se mere på kommunens 
hjemmeside under overskrif-
ten "Byfornyelse". 

 

TANDLÆGERNE I KVÆRNDRUP 
Jørgen Bergmann & Eva K. Jensen 

Svendborgvej 5, 5772 Kværndrup, tlf.: 62 27 27 71 
Se vores hjemmeside: www.bergmannjensen.dk 

mailto:trinj@faaborgmidtfyn.dk
http://www.bergmannjensen.dk


10  

 

 

NYHEDER 

www.kværndrup.info (Portalen) 

 
Af Frank Andersen, webmaster 

www.kvaerndrup.info (Portalen) 
har nu været på nettet i 50 da-
ge, og Portalen er allerede godt 
besøgt. Der har - når dette skri-
ves - været over 650 besøgen-
de inde på Portalen. De mange 
besøgende skal have en varm 
tak for deres opbakning. Det er 
mit håb, at I alle har fundet Por-
talen informationsrig og nydt de 
mange fortællinger og billeder 
fra blandt andet Kværndrup 
Ugen.  
Portalen har gennem den sid-
ste måned oplevet en rivende 
udvikling, men den kan blive 
endnu bedre og endnu mere 
fyldestgørende, men til det be-
høver jeg jeres hjælp.  

Hvad mener du kunne gøre 
Kvaerndrup.info endnu bedre?  
Redaktionen fra kvaern-
drup.info var med Trine & Lis-
beth (fra kommunen) rundt i 
byen for at høre om det store 
byfornyelsesprojekt. Mange 
gode tiltag kommer os borgere 
til gode, store som små, og det 
er med til at gøre byen til et le-
vende sted, hvor folk trives, og 
børnene har trygge omgivelser 
at færdes i. (Læs mere på Por-
talen under Byfornyelse).  
Portalens opslagstavle er lidt 
forsømt, det er som, om man 
ikke rigtigt har opdaget den 
endnu, men det betyder ikke, at 

der er planer om at nedlægge 
den, tværtimod!  
”Kværndrup sangen” bliver i 
nær fremtid flyttet fra Portalens 
forside, til en ny plads, under 
en ny side, som kommer til at 
omhandle ”DIN BY”. Det bliver 

en spændende side, hvor nye 
som gamle kværndruppere vil 
fortælle om livet i byen, og hvor 
tilflyttere (som jeg selv) kan 
komme til orde!  
Vi skal udvikle Kværndrup og 
gøre byen til den bedste lands-
by på hele Sydfyn, og via 
www.kvaerndrup.info vise re-
sten af Danmark, at ”Fyn er 
fin!”  

  

 

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.dk 
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Hvad plejer du at tjene i timen? 
 
Af Andelskassen Fyn 

Pension, opsparing og efter-
løn vil være varme emner i 
foråret og hen over somme-
ren. Mange danskere skal 
træffe en afgørende beslut-
ning om deres efterløn og op-
sparing. Og hvis man sørger 
for at bruge tiden på at træffe 
en velinformeret beslutning, 
kan der være mange penge at 
hente: ”Måske dit livs bedste 
timeløn” kalder Flemming 
Lunde fra Andelskassen det. 

 
Fra årsskiftet er der kommet 
nye regler angående efterløn og  
hvor stort et beløb, man kan få 
fradrag for, når man sætter pen-
ge ind på sin ratepension.  
 
De nye regler betyder, at vi hver 
især skal tage stilling til en ræk-
ke spørgsmål: Skal du fortsætte 
med at betale ind til efterløn, 
eller vil du have pengene udbe-
talt, mens det er muligt? Hvor-
dan og hvor meget du vil indbe-
tale på din pensionsordning 
fremover? Og hvad skal du gø-
re for at få mest muligt ud af 
dine penge? 
 
Svarene på de her spørgsmål 
ligger ikke lige for. Det er meget 
individuelt fra person til person, 
hvad der er det rigtige at gøre, 
understreger filialdirektør Flem-
ming Lunde.  
 
Den nye tilbagetrækningsreform 
betyder, man må vente længere 
med at gå på efterløn, hvis man 
er født i 1954 eller senere. 
Samtidig sættes efterlønsperio-
den gradvist ned fra fem til tre 
år, og derudover vil den mod-

regning, der sker som følge af 
egne pensionsordninger, blive 
øget. 
 
Det er faktorer som alder, stør-
relsen af opsparingen og den 
enkeltes forventninger til, hvor 
længe de bliver på arbejdsmar-
kedet, der spiller ind, når man 
skal træffe beslutninger om ef-
terløn og opsparing, forklarer 
Flemming Lunde. Derfor anbe-
faler vi også, at du sætter en 
time af til at tale med din bank-
rådgiver, så vi i fællesskab kan 
finde den bedste løsning for 
dig. 
 
Vi har naturligvis sat os grun-
digt ind i de nye regler, så vi 
sidder parat til at hjælpe. Som 
vi siger: ”En time med os om de 
nye regler for efterløn og ind-
skud på pension bliver sand-
synligvis dit livs bedste time-
løn”, slutter Flemming Lunde 
med et smil. 
 
Du kan blive klogere på de nye 
regler og hvilken betydning, de 
får for dig ved at kontakte An-
delskassen og aftale tid til et 
møde, og er du ikke kunde i 
Andelskassen, er du alligevel 
meget velkommen til, at kon-
takte dem. 
 
Pension og efterløn: Tre vig-
tige punkter, der kan få be-
tydning for din økonomi: 
 

Udbetaling af efterlønsbidrag 
I perioden fra april til september 
2012 kan du få dit efterlønsbi-
drag tilbagebetalt skattefrit. 
Vælger du at få pengene udbe-

talt, drejer det 
sig om ca. 60.000 kroner, hvis 
du har indbetalt siden 1999. 
Har du fx indbetalt i to år i alt 
siden 1999, er det omkring 
10.000 kroner.  
Om det er den rigtige løsning 
for dig at få pengene udbetalt 
afhænger af mange faktorer. 
Det anbefales, at man tager sin 
rådgiver med på råd. 
 
Senere på efterløn i en korte-
re årrække 
Tilbagetrækningsreformen be-
tyder, at alle født i 1954 eller 
senere vil få udskudt deres ef-
terlønsalder. Desuden nedsæt-
tes den maksimale efterlønspe-
riode gradvist fra 5 til 3 år i åre-
ne 2018 til 2023. Samtidig 
øges din pensionsopsparings 
modregning i efterlønnen. 
 

Lavere loft for fradragsberet-
tigede indbetalinger til rate-
pension 
I 2011 kunne du med fradrag 
indbetale op til 100.000 kr. på 
en ratepension. I 2012 og 2013 
bliver grænsen sat ned til 
50.000 kr. Fra og med 2014 
forventes den at blive på 
55.000 kr. Det lavere loft bety-
der, at det bliver endnu mere 
attraktivt at spare op på en livs-
varig livrente, hvor der ikke er 
noget loft for, hvad du må ind-
betale med fradrag. Med livren-
te er du desuden garanteret en 
udbetaling, så længe du lever 
 
Besøg www.andelskassen.dk 
for yderligere information. 
 
 

http://www.andelskassen.dk/
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Kværndrup i fuldt flor 
 
Af Annelise Knudsen, Kværndrup Lokalråd 
 
Ca. 4000 blomster plantet rundt om i byen af unge som ældre hjælpere 

Lokalrådet fik tilbudt ca. 4000 
blomstrende løg til en meget 
rimelig pris. Det kunne vi jo ik-
ke sige nej til, da vi straks kun-
ne se for os, at de ville kunne 
pynte på vores by.  
Efter anvisning fra kommunen 

måtte der ikke plantes omkring 
Mågesøen, men ved skolesti-
en, på Odensevej og i Bakke-
lunden. Vi manglede nu nogle 
medhjælpere til at plante, men 
efter kontakt til tilfældige bebo-
ere var der hurtig 25 hjælpere - 
TAK for det. 
Søndag d. 22. april var dagen, 
hvor det hele skulle foregå. Vi 
mødtes ved skolestien kl. 9.30. 
Alle var "bevæbnede" med spa-
der, graveskeer eller trillebør. 
Dagen begyndte med kaffe og 
rundstykker, og så skulle der 
arbejdes. 
Et hold gik i Bakkelunden - et 
hold kørte på Odensevej – et 
hold blev ved skolestien og an-
dre hold kørte til de 4 "byporte". 
Det viste sig at kun Odensevej 

og Bøjdenvej har "byporte" - 
hvorfor mon? 

Kværndrup skole fik leveret en 
hel del minipåskeliljer allerede 
fredag, som elever i 4. klasse 
samme dag plantede i området 
mellem skolestien og skolen. 
Mandag blev de resterende løg 
plantet af 3. klasses elever på 
skolens parkeringsplads. 
Søndag blev en rigtig dejlig dag 
med glade folk og godt samar-
bejde.  
Tak til de mange forbipasseren-
de, der havde bemærkninger 
som: Ih, hvor det ser godt ud - 
eller: Det er en god ide. 
I lokalrådet håber vi at kunne 
arrangere lignende arbejdsda-
ge fremover til glæde for vores 
område. 

Kan et hundetoilet bruges på bed-
re måde? 
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Affaldsindsamling i Kværndrup 
 
Af Mette Schiel 
 
I Kværndrup blev der samlet affald i to omgange. Tak til alle affaldsindsamlere! 

Inge Eriksen, Gunni Clausen 
og Gerda Jensen, 3 aktive 
kværndruppere, fulgtes som 
sædvanlig til ”Syng sammen 
aften” i Kværndrup Forsam-
lingshus. På den korte tur fra 
Mågevej til Svendborgvej faldt 
snakken på affaldssvineri. 
Langs ruten lå der så meget 
affald, at de 3 kværndruppere 
blev enige om at gøre noget 
ved det.  
Inge, Gerda og Gunni er tors-
dagsmotionister. Torsdagsmoti-
onen sluttede dette forår tors-
dag den 22.3. Damerne benyt-
tede lejligheden til at spørge de 
andre motionister, om nogle 
ville være med til affaldsind-

samling i hele Kværndrup den 
følgende tirsdag. 
Solen skinnede fra en skyfri 
himmel, da 9 kvinder og 3 
mænd tirsdag den 27.3. mød-
tes ved Kværndrup Hallen kl. 
10. Det meste af byen blev fin-
kæmmet i 3 timer, kun afbrudt 
af en kaffepause.  
Der blev i alt indsamlet 31 sæk-
ke affald, mest bestående af 
dåser, flasker og cigarretpak-
ker. Man fandt dog også en 
overfrakke og en hattehylde fra 
en bil.Da indsamlingen var slut, 
ringede man til FFV (Faaborg 
ForsyningsVirksomhed), som 
hentede affaldet allerede en 
time senere. 

Tre Ege Skolen havde planlagt 
at deltage i den landsdækken-
de affaldsindsamling i uge 16.  
Elevernes indsamling foregik 
på stierne, sportspladsen, Bak-
kelunden og ud mod Sønder-
have Skoven. Selvom denne 
indsamling fandt sted allerede 
3 uger efter den før omtalte, 
lykkedes det børnene at samle 
ca. 200 kg affald og 186 dåser/
flasker. Man fandt blandt andet 
½ flagstang, 1 vandhane, 1 bil-
batteri, 4 dæk (1 fra en traktor), 
noget af en trappe, tagrende og 
kofangerdele. 
Selv om der blev fundet mange 
mærkelige ting i Kværndrup, 
blev der heldigvis ikke fundet 
så mærkelige ting som på Sjæl-
land, hvor Kristofferskolen fandt 
2 jagtrifler med kikkertsigte og 
patroner. 
 
På landsplan deltog 70.000 
børn og 29.000 voksne i ind-
samlingen i uge 22. Der blev i 
alt indsamlet 198.488 kg affald. 
Heraf 175.893 dåser/flasker. 
I Faaborg/Midtfyn deltog 527 
indsamlere. Her blev der ind-
samlet 1.015 kg affald og 1555 
flasker/dåser. 
Hvis man vil læse mere om ind-
samlingen, kan man gå ind på 
Danmarks Naturfredningsfor-
enings hjemmeside! 



14  

 

 

SOGNEROD 

Opråb til borgere i 
Kværndrup 
Som gammel Kværndrup-bor-
ger undrer jeg mig over forskel-
lige ting i byen: 

 Tag hensyn til børnefamili-

erne! Man slår altså ikke græs 
om aftenen, hvor børnene læg-
ges i seng. End ikke på en dej-
lig sommeraften. 

 Jeg undrer mig over, hvor 

lidt "hilse-venlige" folk er i her 
byen. Tag dog og hils på byens 
medborgere, når du færdes 
rundt i byen, er i Brugsen, i hal-
len, forsamlingshuset etc. - og-
så selvom du ikke kender ved-
kommende. "Smil til verden og 
den smiler til dig"! 
Og en sidste ting: I vinter var 
utallige fortove ikke ryddet for 
sne. Dagplejere og forældre 
kan ikke gå tur med barne- og 
klapvogne, ældre med rollator 
og stok ligeså. Husk på det til 
næste vinter. Ryd DIT fortov. 
Det har du pligt til! 
 
Fortsat god sommer 
 
Hilsen en Kværndrup-borger 
 
 
I lederen forholder redaktionen sig 
til spørgsmålet om anonyme ind-
læg. 

Gæt krydsordet og send det, inden næste deadline, til redaktionen 

sammen med dit navn, adresse og telefonnummer. Så er du med i 

lodtrækningen om at blive denne udgaves krydsordsvinder. 
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Hvem var manden med den trofaste hund ved Mågesø-
en? 
 
Vi løfter her sløret: 
Det var såmænd Johan Pedersen, Ternevænget 10 i 
Kværndrup, med dværgschnauseren Chip og ikke Kjeld 

Toftelund med sin trofaste hund, Gustav, som mange ellers 
havde gættet på. 
 
Johan og Chip står her på billedet igen foran Mågesøen, nu 
frontalt og et par måneder efter og begge er  fortsat  meget 
tilfredse med udviklingen omkring søen. Byfornyelsen har 
startet godt. 
 
Vinderen blev paradoksalt nok, efter lodtrækning blandt de 
indkomne rigtige svar, Kjeld Toftelund. Han og Gustav er 

desværre pt. ude at føjte i Jylland og kunne ikke komme 
med på billedet inden deadline, men vil senere få overrakt 
præmien: 1 flaske vin (og i dagens anledning) 1 pk. hunde-
guf. Så kan de selv fordele som de vil. Tillykke Kjeld og Gu-
stav. 

Løsningen på gæt en kværndrupper med hund fra sidste nr., blad nr. 9. 
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Poul og det rullende værksted foran 
Svendborgvej 67 

90 % af de opgaver vi udfører, 
er indenfor VVS, så navnet 
Kværndrup Smede – og Ma-
skinforretning er i nogen grad 
misvisende, fortæller Poul Tein-
holt, da redaktionen var på be-
søg grundlovsdag. Men vi er 
naturligvis fleksible og kan på-
tage os mange forskellige ar-
bejdsopgaver inden for faget. Vi 

Poul Teinholt – byens smed har mange jern i ilden 
Portræt af en af vore sponsorer 
 
Af Anders Thorup 

 
Selvom Kværndrup Smede – og Maskinforretning, har lukket Grundlovsdag, kan kunderne alli-
gevel få fat på indehaveren, Poul Teinholt, eller hans svend gennem 18 år, Ole Østbjerg. Firmaet 
er i høj grad forankret i det lokale område med opgaver for boligforeninger, kommunen, fjernvar-
meanlægget, Egeskov Slot og ikke mindst for vandværket. 

er 3 i firmaet. Udover 
jeg selv, har jeg en 
svend, Ole Østbjerg, 
og vores søn Peter er 
i lære som VVS – og 
energitekniker, som 
uddannelsen hedder i 
dag. Og så hjælper 
min hustru, Rikke, lidt 
med kontorarbejde.  
 

Lidt historie: 

Kværndrup Smede – 
og Maskinforretning er 
et af Kværndrups 
gamle firmaer. Det 
stammer helt tilbage 
fra 1890. Pouls far, 
Christian Larsen, køb-
te firmaet lige før 2. 
verdenskrig, og han 
drev det i knap 50 år 
til januar 1989, hvor 
sønnen Poul overtog. 
Poul var i 1982 blevet 
udlært Bygnings – og 
landbrugssmed og 
blev i 1988 autoriseret 
VVS-

installatør. Det er 
nok en af forklarin-
gerne  på, at VVS-
arbejdet i dag er så 
stor en del af vores 
hverdag. Tendensen 
inden for faget, er at 
man specialiserer 
sig, eksempelvis er 
det begrænset hvad 
vi laver inden for 
inddækninger på ta-

ge, selvom det oprindeligt er 
smedearbejde. Historisk set var 
det også smede, der skoede 
heste, men det er jo også ble-
vet en specialiseret opgave. 
 

Arbejdsområder: 
Vi har faste kunder i og om-
kring Kværndrup – det er både 
private kunder, men også insti-
tutioner, boligselskaber, fjern-
varmeværket og ikke mindst 
Kværndrup Vandværk, som vi 
2 gange gennem årene har 
været med til at ombygge og 
udvide. Der var også store op-
gaver for vandværket i forbin-
delse med nye rørlægninger, 
da motorvejsbyggeriet var i 
gang. Ellers har vi som nævnt 
mange faste lokale kunder, og 
de faste kunder skal naturligvis 
plejes. Ofte drejer opgaverne 
sig jo om akutte skader, hvor 
det er vigtigt at begrænse ska-
der, så derfor er min eller Oles 
telefon altid åben, så folk kan 
komme i kontakt med os. Såle-
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Privat: 
Poul og Rikke bor privat for en-
den af lukket vej med deres 3 
børn, Christian, Peter og Kirsti-
ne på hhv. 19, 17 og 11 år. I 
forbindelse med motorvejsbyg-
geriet blev Mullerupvej ført læn-
gere sydpå, men heldigvis blev 
Poul og Rikkes dejlige gård for-
skånet for bulldozerne. Tidlige-
re kørte der 2000 biler i døgnet 
på Mullerupvej – nu kører der 
kun os,  - så motorvejen har ab-
solut været en fordel for os. 
Motorvejen ligger lidt forsæn-
ket, så vi er kun i begrænset 
omfang generet af den. Vi har 
12 hektar med plads til vores 8 
islandske heste, som Rikke og 
Kirstine rider flittigt på. Der er 
lavet både indendørs og uden-
dørs ridebane, som flere heste-
interesserede i området gør 
brug af – så der er altid liv i 
stalden. På gården er der også 
mulighed for at gå på jagt, som 
er en af Pouls store interesser 
– en interesse, som han har ar-
vet fra sin far. Af andre interes-
ser har familien sejlsport og fa-
milien nyder at slappe af ved 
vandet med sejltur – gerne med 
vandski efter båden….  
 

Redaktionen siger tak for besø-
get hos en meget travl familie. 
Man kan i høj grad sige, at Poul 
og familien lever op til overskrif-
ten på denne artikel.  

En af Kværndrup Boldklubs 3 
æresmedlemmer, Leif Ottesen, 
rundede 9. juni et rundt hjørne, 
idet han fyldt 70 år. Trods det 
runde tal, er Leif stadig aktiv på 
fodboldbanen, som KB´s æld-
ste aktive medlem. Hver søn-
dag kl. 10.00 tryller han på vo-
res træningsbaner sammen 
med de andre veteraner. Så 
sent som sidste sæson blev 
han matchwinner i vores kamp i 
Faaborg med et fantastisk mål, 
hvor han lobbede over målman-
den. Det var en speciel glæde 
for Leif at score mod Faaborg, 
hvor han nu er bosat sammen 
med Kirsten.  
 
Leif er som de fleste nok ved, 
gammel bilforhandler i Ringe, 
men han har gennem årene 
haft talrige andre kasketter på. 
Formand for Skolebestyrelsen 
på Kværndrup Skole og man-
geårig formand for Kværndrup 
Boldklub og nu på sine ældre 
dage er han formand for det lo-
kale sangkor. Jo, Leif er en 
mand med mange interesser og 
talenter. 
 
Stort tillykke til Leif med de 70 
år. (Redaktionen) 

Poul med nogle af de 8 islandske heste 

des også i dag, hvor der var 
utæt rør i Toften. 
 

Vi påtager os opgaver både 
med nybygninger og ved reno-
veringer. Vi laver installation af 
pillefyr og solvarmeanlæg, lige-
som vi på værkstedet kan frem-
stille mere specielle ting, som 
vindeltrapper eller gelændere. 
Og vi laver da også alm. ser-
vice på vores biler! Vi er os 3 i 
firmaet, og i dag er jeg glad for 
at vi ikke lod firmaet blive stør-
re, da der for nogle år siden 
egentlig var arbejde til flere 
folk. 
 

Svendborgvej 67: 

Værkstedet på Svendborgvej 
67 er centrum for firmaets akti-
viteter. Men vores biler funge-
rer jo som rullende værksted, 
hvor vi har al vores udstyr og 
værktøj. Det gamle værksted, 
står næsten som det har gjort 
siden min far overtog det, men 
naturligvis har vi ført det up to 
date, og bygget til. Men vi har 
da den gamle esse stadigvæk, 
selvom det er længe siden den 
har været i brug. Det er her på 
Svendborgvej vi har vores la-
ger og tungere værktøj, og det 
er også her, vi har vores perso-
nalefaciliteter og kontor.  
 
 

Leif Ottesen 70 år  
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PORTRÆTTER 

En flittig leverandør af stof til 
vores lokalblad og en markant, 
engageret og særdeles vidende 
lokalpatriot, har i al ubemærket-
hed rundet de 70 år her i pin-
sen. 
I redaktionen af lokalbladet 
kender vi Edvin som en usvige-
lig sikker og grundig læser og 
støtte af bladet og en ihærdig 
og seriøs skribent igennem bla-
dets snart 2-årige levetid. 
Med Edvin er en aftale en afta-
le. Deadline er altid overholdt 
og artikler og indlæg bærer 

præg af overvejelser og syns-
punkter, der aldrig er grebet ud 
af den blå luft, men er grundigt 
underbyggede og veldokumen-
terede. Og det er aldrig nød-
vendigt for os i redaktionen at 
rette til. Indlæg er lige til at sæt-
te ind, kvaliteten er høj. Materi-
alet er gennembearbejdet og 
gennemtænkt og end ikke slå – 
eller kommafejl skæmmer. 
Bag denne perfektionisme skju-
ler sig en stædig, vedholdende 
og passioneret ildsjæl og lokal-
patriot. 
Dette så vi bl.a., da Edvin ind-
ædt kæmpede mod kommune 
og borgmester, for at forhindre 
nedlæggelsen af vores bibliotek 
og havde mange skarpe, men 
altid veldokumenterede og sag-
lige indlæg i de første numre af 
bladet. 
Samme passion viste sig sene-
re, nu i forhold til lokalhistorie, 
da vi bad Edvin om, som sup-
plement til et portræt af forsam-
lingshuset vi bragte, at skrive 
lidt om dets historie til det efter-
følgende nummer. 
Edvin havde egentlig ikke tid, 
men syntes omvendt, at det hi-
storiske perspektiv burde med. 
Og så skyndte han sig at gøre 
sig færdig som cand. mag. i hi-
storie på SDU og tage fat på 
andre større opgaver, men nå-
ede også lige at se i lokalhisto-
risk arkiv, om der var noget at 

Edvin øser ud af sin viden. 
Her ved Tingstedet under byvandrin-
gen 2012. Foto: Kjeld Toftelund 

finde om forsamlingshuset. 
Der var ikke meget at finde, 
men en engageret og passio-
neret historiker som Edvin giver 
ikke op. Han inspireres og gri-
bes af opgaven, går i dybden 
og skaffer kilder. 
Og det der oprindeligt var tænkt 
som et enkelt indlæg i et num-
mer af bladet, blev pludselig en 
lang og spændende artikelserie 
af høj historisk værdi om vores 
forsamlingshus og dets udvik-
ling. 
Og Edvin inspireres og engage-
rer sig heldigvis fortsat i meget. 
I dette nummer af bladet med 
en mere ukendt side af byens 
historie, Kværndrup Scene. 
 
 
Et forsinket tillykke, Edvin og 
en tak for dit store lokale enga-
gement, skal lyde fra bladgrup-
pen, men garanteret også fra 
bladets læsere og de mange 
mennesker, foreninger og loka-
le sammenhænge du engage-
rer dig i på lignende inspireren-
de vis og har betydning for. 
(Redaktionen) 

Edvin Larsen 70 år 
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Endnu en gang valgte mange 
at rive en eftermiddag ud af ka-
lenderen og bruge den i sel-
skab med børn, venner og be-
kendte i byen, for at se dette 
års gymnaster lave deres flotte 
opvisninger. Det er dejligt med 
den store opbakning, for selv-
om gymnastik er meget mere 

end denne dag, så er gymna-
stikopvisningen noget, der ses 
frem til med spænding. Enkelte 
måske også med lidt mere end 
sommerfugle i maven.  
Det er dagen, hvor teknik og 
færdigheder der er øvet i løbet 
af vinteren, skal vises. Både 
som hold og som det, den en-

Forårsopvisning i Kværndruphallen 
 
Af Herdis Henriksen 
Fotos: Kaare Paludan 

kelte kan. Det er lige fra de små 
sprudlende krudtugler, der også 
lige skal nå at vinke til farmor og 
sætte tøjet ordentligt, til de store 
rytme/danse piger. Showet har 
hver sin karakter, og hver for sig 
undres man over, hvor meget 
de har nået at lære. Forældrene 
kan se deres små poder stolte 
på gulvet, og mange forældre 
fortæller, at de synes, der er 
sket meget i årets løb, hvilket er 
et dejligt skulderklap til de man-
ge instruktører, der lægger ti-
mer i arbejdet med store som 
små.  

Dejligt livsbekræftende er det at 
se forældre-barn holdet, hvor 
børnene virkelig er på arbejde. 
Tænk hvis vi andre skulle kravle 
over eller hoppe op i ting, der 
var forholdsvis lige så store. 
Tonserne var et stort hold, og 
det er flot, når gulvet fyldes godt 

ud af så mange glade gymna-
ster. 
Også i år var Trunderup børne-
have med til at gøre dagen 
spændende med deres input af 
leg og sjov på redskaberne. Et 
nyt tiltag var danseholdet, som 
kom med en skæg ny indsprøjt-
ning til opvisningen. Det var ud 
over al forventning, at de fik så 
mange med ud til fællesdans. 
Lad os håbe, det giver nye lyst 
til at gå til dans, og at danserne 
vil komme med igen til næste 

år. Powertumblernes elite/
talent hold var sammen med 
fællesserien, der er lavet af 
Tonserne, Springmix og Ryt-
me, en fantastisk afslutning på 
en vellykket dag. 
Vellykket fordi instruktører, 
gymnaster og forældre mm. 
bakker op om arrangementet, 
men især fordi vi har en fast 
skare af hjælpere, der stiller 
borde op, dækker bord, laver 
boller og lagkage, tager sig af 
musikken, er konferencier, tryk-
ker program, sidder ved ind-
gang og alle de andre ting, der 
skal være på plads for at alting 
lykkes. Vi håber fortsat på alles 
hjælp og ser frem til en ny sæ-
son til september. 
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Nyt fra krocket 
 
Af Inger Kristensen, Krocketudvalget – Kværndrup Idrætsforening 

Vi har nu slået vore to klubber 
sammen og hedder Kværndrup 
IF Egeparken Krocket. 
Der spilles på banerne i Ege-
parken hver tirsdag fra kl. 14 
til 17 med en kaffe- eller drik-
kepause midt i og torsdag fra 
kl. 9.30 og ca. til kl. 12 også 
med en pause. Alle er meget 
velkomne til at komme og prø-
ve spillet og vil blive hjulpet i 
gang. Krocket er et sjovt og 
udfordrende spil med meget 
taktik og sjov og dril, det er og-
så meget socialt. Blandt andet 
har vi i løbet af sæsonen be-
søg af andre klubber og er på 
genbesøg ved dem. Der er og-
så 4 stævner, hvor vi mødes 

og spiller med mange forskelli-
ge. Desuden er der kurser for 
både begyndere og øvede.  

 
Vi håber at se  

en masse nye spillere. 
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Landsmesterskab i Badminton for U13 hold 
 
Af Ulrik Krog, Kværndrup Idrætsforening, Badminton. 

Lørdag den 24. marts kl. 08.00 
drog 4 spændte drenge 
(Casper Pedersen, Oscar Fo-
ged, Magnus Glaser Løkke og 
Andreas Krog) af sted til 
Landsmesterskaberne i bad-
minton sammen med deres to 
tirsdagstrænere (Niklas Nielsen 
og Ulrik Krog). 
 
Forinden havde drengene kva-
lificeret sig ved at vinde deres 
række temmelig overbevisen-
de, så både trænere og spillere 
var meget spændte på, hvor-
dan de ville klare sig ved et 
landsmesterskab. 
 
For at gøre lidt ekstra ud af det, 
havde vi taget kontakt til 
Kværndrup Andelskasse og 
Nima Reklame for at høre, om 

de kunne være interesserede i 

at sponsorere drengenes stæv-
ne og give drengene hver en t-
shirts med navn og sponsorer 
på, hvilket begge heldigvis ger-
ne ville. Vi siger hermed man-
ge tak for støtten.  

 
Landsmesterskabet foregik i 
Fredericiahallerne og forløb 
over to dage (lørdag og søn-
dag). Vi skulle derfor indloge-
res på en skole i nærheden, 
hvor vi skulle overnatte i et 
klasselokale. 
 
Lørdag skulle alle singlerne 
spilles, og Kværndrup var i pul-
je med 4 andre hold, så dren-
gene skulle spille hver 4 sing-
ler, hvor de var foran 4-0, 3-1, 
3-1 og bagud 0-4 inden sønda-
gens doublekampe, hvilket var 
et rigtigt godt resultat. Søndag 

vandt de 4 kampe og tabte 4 
kampe, hvilket betød, at de 
sluttede på en flot andenplads, 
og det var nogle stolte og træt-
te drenge og trænere, der fik 
overrakt deres sølvmedaljer 
foran publikum med medrej-
sende forældre og søskende 
samt andre spillere. 
 
Spillere og trænere havde en 
rigtig hyggelig weekend med 
masser af badminton, sjov og 
hygge. Lørdag aften tog nogen 
i svømmehallen, mens andre 
bowlede, så der var også tid til 
andet end badminton. Det er 
rigtig dejligt, at vi med hjælp fra 
sponsorer og forening har mu-
lighed for at tage på sådan en 
tur. Vi håber, der også bliver 
mulighed for det fremover, hvis 
vi skulle kvalificere os. 
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Badminton i Kværndrup 
 
Af Gitte Jansen og Ulrik Krog, Kværndrup Idrætsforening 
 
Årets gang og klubmestre 

Så er badminton sæsonen ved 
at være slut for denne omgang. 
 
I september var 13 drenge og 
to trænere (Niklas Nielsen og 
Ulrik Krog) af sted til et week-
endstævne i Fredericia-haller-
ne, som strakte sig fra fredag til 
søndag med spillere fra hele 
Danmark, samt Polen og Tysk-
land. Der blev spillet rigtig man-
ge gode kampe, og vi havde 
alle en god weekend, selv om 
vi var temmelig trætte søndag 
efter at have ”sovet” to nætter i 
en gymnastiksal på en nærlig-
gende skole med flere andre 
hold fra Fyn. 
 
Vi har i år haft 4 hold tilmeldt 
holdturneringen, men har des-
værre efterfølgende måtte 
trække det ene, da der ikke var 
nok tilslutning. Vores ene U13 
hold vandt rækken og kvalifice-
rede sig til Landsmesterskabet, 
som også forgik i Fredericia 
hallerne – se anden artikel. 
Samme weekend, som der var 
landsmesterskab i badminton, 
blev der afholdt klubmester-
skab i Kværndrup Hallen - en 
rigtig god dag med masser af 
spændende kampe: 
 
 

Pulje 1 - Single: 
Guld:  Rasmus Mørch 
Sølv:  Victor Foged 
Bronze: Christoffer Kofoed 

 
Pulje 2 – Single: 
Guld:  Mikkel Jansen 
Sølv:  Mads Lorenzen 
Bronze: Simon Glaser Løkke 

 
Double: 
Guld:  

Victor Foged og Johan Mørch 
Sølv:  

Mikkel Jansen og Mads Loren-
zen 
Bronze:  

Christoffer Kofoed og Simon 
Glaser Løkke 
 
Flere af spillerne har i løbet af 
sæsonen været med til stæv-
ner og det er gået dem rigtig 
godt, der har stået Kværndrup 
på en del af de høje placerin-
ger. 
 
Sidste fredag i april slutter bad-
mintonsæsonen for de sidste 
med den sædvanlige natbad-
minton, som i år dog slutter kl. 
01, da der ikke er nogle træne-
re der har mulighed for at være 
der i løbet af natten grundet 
andre arrangementer. 
 
Vi har igen i år haft flere træ-
nende hold. Miniton med Has-
se Winter, Nybegyndere med 
Henning Nielsen, Andreas 
Krog og Ulrik Krog, U13-U15 
med Lene Glaser, Nicolai Han-
sen og Lene Krog. Ekstra tirs-
dagstræning med Niklas Niel-
sen, Ulrik Hansen, Ulrik Krog 
og Nicolai Hansen. 

Alle ovenstående hold forsæt-
ter næste sæson, undtagen 
Miniton, da Hasse Winter des-
værre ikke kan finde tiden til at 
forsætte. Vi vil dog sige ham 
stor tak for det store arbejde, 
han har gjort for Miniton. Det er 
i skrivende stund endnu ikke er 
lykkedes os at finde en ny træ-
nere, så der bliver desværre 
ikke noget minitonhold, med 
mindre der er en eller flere, der 
har mod og lyst til at træne dis-
se. Hvilket vi selvfølgelig stadig 
håber på. Har du lyst og tid, 
så kontakt venligst en af os. 

Senior spillerne har som sæd-
vanlig spillet onsdag fra kl. 18-
20. Der har i år været ca. 10, 
som har spillet nogle gode 
kampe på tværs. Vi har også 
haft et hold tilmeldt turnering 
og har der igennem også fået 
nogle gode kampe. 
Sidst skal vi selvfølgelig ikke 
glemme vores motionister, som 
spiller hver mandag fra 19-21 
og onsdag fra 20-22. Vi har 
igen i år haft rigtig mange ba-
ner udlejet, men der er stadig-
væk plads til flere. Sæsonen 
for Seniorer og Motionister slut-
tede sidste onsdag i marts med 
en fælles for-sjov-turnering 
hvor vi med mixede double-
partnere spillede mod hinan-
den på en anderledes måde. 
Det var igen i år en rigtig hyg-
gelig aften. Vi sluttede af i cafe-
teriaet med 3 håndmader, en 
ostemad og en øl eller vand. 
 
Tusind tak for en fantastisk sæ-
son. Vi håber i alle – og gerne 
flere til – møder op igen i næ-
ste sæson. 
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Nyt fra Kværndrup Boldklub 

 
Af Anders Thorup 

Kværndrup serie 1 har i foråret 
kun tabt en enkelt fodbold-
kamp. Det var en pokalkamp 
mod OKS, hvor vore spillere 
efter en god fight måtte se sig 
besejret med 1-0. I turneringen 
har kampene budt på lutter sej-
re eller uafgjorte og fra at ligge 
under stregen ved vinterpau-
sen, har vores dygtige trænere 
formået at få holdet op på en 
flot 5. plads. 
 
Inden pokalkampen fremviste 
vore dygtige pigespillere deres 
nye træningsdragter, som de 
også havde på, da de løb ind 
på banen sammen med spiller-
ne fra OKS og KB1919. 
 
Efter kampen var der pokaler til 
de to holds bedste fighter. Det 
blev Mads Rysholt fra KB og 
Søren Thomsen fra OKS. Sø-
ren bor i Kværndrup og har 
trådt sine børnefodboldstøvler i 
Kværndrup Boldklub 
 
Efter deadline: Vi tabte des-
værre d. 9. juni ! 
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En hilsen fra den nye klubverden   
 
Af Torben Mikkelsen, Klubleder, Bangsbo Klubberne 
 
Klubberne begynder 1. august på Kværndrup og Ryslinge skoler. 

Jeg glæder mig meget til at 
komme i gang i de to nye klub-
ber.  
Jeg kan oplyse, at vi nu har 
ansat 3 medarbejdere til disse 
klubber.  
Henriette Nybo Hocks kommer 

fra Svendborg og skal arbejde i 
Kværndrup.  
Susanne S. Nielsen er lokalt fra 

Ryslinge og bliver tilknyttet der.  
Frank Skovgaard Hansen og 

jeg bliver lidt mere flyvende, 
således at jeg er i Ryslinge 2 
dag og i Kværndrup 3, hvor 
Frank får det modsat.  
 
Lokalerne i Kværndrup bliver 
først færdige til den 1. august, 
så jeg håber, at vi når at kom-

me på plads, inden vi åbner, 
der er jo ikke længe til. Men det 
håber jeg, at vi gør. 
 
Vi glæder os til at modtage un-
gerne og sammen med dem 
opbygge et par superklubber. 
Der er godt nok ikke mange, 
der er tilmeldte endnu, men det 
er vel blot et spørgsmål om tid, 
og at vi får lavet et rigtig godt 
tilbud.  
 
Jeg synes, det bliver spænden-
de at komme til at arbejde i det-
te lokalområde og håber, at vi 
får en masse ud af det kom-
mende samarbejde.  
Hvis I har spørgsmål eller an-
det, I ønsker at drøfte med mig, 
er I altid velkommen til at ringe 
eller sende mail eller sms på  
telefon: 72534510  
e-mail: tomi@faaborgmidtfyn.dk 

En hilsen fra den nye klubverden   
 
Af Torben Mikkelsen, Klubleder, Bangsbo Klubberne 
 
Klubberne begynder 1. august på Kværndrup og Ryslinge skoler. 

mailto:tomi@faaborgmidtfyn.dk
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Støtteforening for Kværndrup Børnehave. 
 
Af Susan Nielsen 

Den 1. april - 2012 blev støtte-
foreningen for Kværndrup Bør-
nehave en realitet, efter ønske 
fra både forældregruppen, per-
sonalet og bestyrelsen i børne-
haven. 
Det var en engageret  bestyrel-
se af støtteforeningen, der hen 
over foråret, fik skabt forenin-
gens  grundlag, formål og ved-
tægter. 
Formålet med foreningen er at 
yde støtte til Kværndrup Børne-
have, skabe ekstra muligheder  
for børn og personale i hverda-
gen. 
Støtten ydes til indkøb af mate-
rialer og legeudstyr, samt til 
udflugter og andre aktiviteter. 
Støtten skaffes f.eks. ved at 
hverve medlemmer til forenin-
gen, samt søge sponsorater, 
fondsmidler og legater. 
Vi vil i den forbindelse gerne 
takke alle, der indtil videre har 
meldt sig ind, eller på anden 

måde har bidraget med noget 
til Børnehaven, både de små 
ting i hverdagen og de lidt stør-
re projekter. 
Vores håb er, at vi kan blive 
endnu flere, der vil støtte op 
om vores lille private børneha-
ve. 
Alle kan blive medlem af støtte-
foreningen, uanset  bopæls-
kommune. Medlemsskabet for-
udsætter betaling af et årligt 
kontingent på 125 kr. pr hus-
stand. 
Ønsker man at blive medlem af 
støtteforeningen bedes man 
indtaste navn og adresse ved 
indbetalingen eller sende en 
mail til stoetkbh@gmail.com. 
Reg.nr. 5385 konto.nr. 
0352288 
Som medlem bliver man invite-
ret til alle arrangementer i bør-
nehaven, årligt nyhedsbrev, 
samt indbydelse til generalfor-
samling.  

I skrivende stund arbejdes der 
på flere fordele som medlem, 
bl.a. mulighed for leje af party-
telt samt et helt særligt fordels-
kort, som kan benyttes til en 
masse spændende ting. 

 

Vi håber rigtig meget af mange 
har lyst til at hjælpe os med at 
bevare Kværndrup Børnehave, 
som det helt fantastiske sted 
det er. 

mailto:stoetkbh@gmail.com
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Dagen med Chapper og Überlyd 
 
Af Karen og Caroline, 5. klasse, Tre Ege Skolen 

Vi startede klokken 10. Vi skul-
le lave en sang. Alle blev hur-
tigt enige om, at der skulle væ-
re gang i den. For at finde ud af 
hvad sangen skulle handle om, 
lavede vi en brainstorm. Selv 
om der blev nævnt emner som 
mad, petanque, vandkamp og 
sport, endte vi med at skrive 
om due vs. kat. 
Drengene skulle være duer. 
Pigerne katte. Vi lavede musik 
lige fra tøndeslag til piben un-

Ûberlyd blev grundlagt i 2009. Det er et musikproduktionskollektiv be-
stående af musikere og producere, som har specialiseret sig i at skabe 
og producere musik med børn. 
Tao Højgaard: Guitarist, komponist og producer. Tao har været profes-
sionel jazzguitarist siden slutningen af 90`erne. 
Daniel Lindberg: Saxofonist, komponist og producer. Daniel skriver 
musik til både film og TV. 
Chang ll Kim: Vokalist, studievært og forfatter. De fleste kender nok 
Chang under hans alias ”Chapper”. Han er en fremtrædende person i 
DR-tv`s børneprogrammer, altid med musik som omdrejningspunkt. 
KODA: En forening, der forvalter ophavsrettigheder for komponister, 
sangskrivere og musikforlag. Foreningens navn er en forkortelse af 
Komponistrettigheder i Danmark. KODA ønsker at give danske skole-
elever en musikalsk oplevelse sammen med professionelle kunstnere. 
KODA tilbyder skoler gratis besøg af en komponist eller sangskriver  

der skoene til duelyde. Der 
kom masser af underlige ind-
slag fra Tao, Daniel og Chap-
per. Daniel satte de forskelli-
ge lyde sammen. Chapper 
kom mest med ideer. Tao 
spillede på guitar og kom 
med sjove indslag. Sangen 
endte med at blive meget 

god, selvom den ikke handlede 
om petanque. Vi lavede en 
drengedel og en pigedel. Dren-
gene startede, derefter pigerne 
og så var vi sammen til sidst. 
Vi hyggede os meget. 
Det var en sjov, lærerig og 
spændende dag. 
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Elmer var god til at spille har-

monika, men kunne også hånd-

tere såvel mandolin som banjo. 

Igennem mange år spillede han 

til private fester og skoleballer 

bl.a. på Kværndrup Skole. 

Hans glæde ved musikken af-
spejles også i protokollen over 
Kværndrup Scene, da han var 

primus motor, når kulturelle ar-
rangementer skulle afholdes - 
fx sangaftener, hvor Kværn-
drup Sangforening sammen 
med Ryslinge Sangforening le-
verede underholdningen, ”Prøv 
lykken” arrangeret af Skytte- og 
Gymnastikforeningen med 
Brdr. Klint, Odense som leve-
randør af musikken i showet el-
ler den lokale ”Gøglervogn”.  
Protokollen fortæller ligeledes 
om en koncert afholdt 7. maj 
1955 i Kværndrup Forsamlings-
hus med Styrups Orkester fra 
Aalborg og Jørgen Winckler 

Kværndrup Scene – hvad er det? 

 
Af Edvin Larsen 

I begyndelsen af marts blev 
jeg præsenteret for en spæn-
dende protokol. På forsiden 
stod skrevet Kværndrup Scene. 

Min nysgerrighed blev straks 
vækket, da jeg aldrig tidligere 
har hørt om Kværndrup Scene 

– og det på trods af, at jeg in-
den for de sidste par år dels på 
Lokalhistorisk Arkiv og dels på 
Landsarkivet for Fyn har læst 
samtlige protokoller fra forenin-
ger, andelsforetagender, me-
nighedsråd og sogneråd for 
Kværndrup Sogn inden for peri-
oden 1860 til 1960. 
På intet tidspunkt er jeg stødt 
på Kværndrup Scene. Kværn-
drup Scene eksisterede i 1950’-

erne og kan vel nærmest sam-
menlignes med vore dages kul-
tur- musikhus: Foderstoffen i 
Rudme. Til forskel fra Foder-
stoffen var Kværndrup Scene 

hverken en forening med med-
lemmer eller et sted, men sna-
rere et familieforetagende, som 
interesserede sig for kulturlivet i 
sognet og tog aktivt del i den 
lokale ”skuespilkunst”. Desu-
den var Kværndrup Scene pri-

mus motor, når der skulle ar-
rangeres forestillinger i Kværn-
drup Forsamlingshus med 
udenbys musik- og teatergrup-
per.  
Protokollen omhandlende 
Kværndrup Scene er interes-
sant på den måde, at den ud 
over dato for hver forestilling 
også fortæller om arrangemen-
tet, hvad der blev spillet, og 
hvem aktørerne var. Den enkel-
te aktør i de forskellige forestil-
linger har selv skrevet sit navn i 
protokollen. Dette uanset om 
arrangementet var lokalt eller 
ikke-lokalt funderet. 

Personen bag Kværndrup 
Scene var Elmer Bakmann 
Jørgensen, svigerfar til Bent 
Larsen, Mågevej 23 i Kværn-
drup, hvor protokollen over 
Kværndrup Scene i dag opbe-

vares. 
Inden jeg giver et lille billede af, 
hvad der skete på Kværndrup 
Scene i 1950’erne, vil jeg intro-

ducere bladets læsere for El-
mer Bakmann Jørgensen. 
Elmer Bakmann Jørgensen 

blev født den 24. marts 1914 
som søn af snedkermester 
Svend Jørgensen og Betty Jør-
gensen, Kværndrup. Efter endt 
skolegang kom den unge El-
mer i lære ved en købmand i 
Kværndrup. Elmer nåede ikke 
at få udlært, da købmanden var 
så optaget af Pinsemissionen, 
at han droppede købmandsfor-
retningen. Herefter fik Elmer ar-
bejde på en gård.  
Efter giftermålet med Marie – 
født Madsen - blev han altmu-
ligmand på Egeskov Slot og 
Fjællebro, og i en periode boe-
de familien i tjenesteboligen 
”Havehuset” på Fjællebro. Se-
nere blev Elmer uddannet kon-
trolassistent, og arbejdet be-
stod herefter i at tage daglige 
prøver af mælken på gårdene i 
Trunderup. Familien havde i 
mellemtiden også skiftet bopæl 
og var flyttet ind i et hus på Ny-
vej i Kværndrup.  
Elmer var en af datidens ild-
sjæle. Han brugte mange timer 
som træner for ungdommen i 
Kværndrup Boldklub og var i en 
periode også bestyrelsesmed-
lem i klubben. Men Elmers al-
lerstørste lidenskab var og blev 
musikken og skuespillet. Begge 
dele tog han aktiv del i.  

Elmer med harmonikaen.  
Foto udlånt af Bent Larsen 
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som solist. De medvirkende har 
alle skrevet deres navne samt 
en hilsen i protokollen.  
Filmsbal var et nyt fænomen i 

sidste halvdel af 1950’erne. Det 
var et arrangement, hvor tidens 
unge og hotte skuespillere op-
trådte i forbindelse med et bal. 
Kværndrup Rytterforening og 
Elmer Bakmann Jørgensen ind-
bød til filmsbal 30. marts 1957 i 
Kværndrup Forsamlingshus. 
Denne aften var det Louis Mie-
he Renard og Ib Mossin, som 
sammen med tidens henriven-
de pianist Asta Land underholdt 
forsamlingen for et honorar på 
1250 kr. Den 16. november 
samme år har ”operetteparret” 
Rejna Jørgensen og Keld 
Vernon kvitteret i protokollen 
med ”Tusind Tak for en dejlig 
Aften”.  
Kværndrup Boldklub lagde 30. 
januar 1958 navn til et arrange-
ment med Kjeld Petersen, Dirch 
Passer og Lone Hertz. Og Otto 
Franker gæstede 20. septem-
ber samme år forsamlingshuset 
med sit orkester. Det var en pe-
riode, hvor mange af tidens sto-
re og kendte stjerner optrådte i 
Kværndrup. 

Men Elmers hjertens barn var 

dilettanten, som han selv tog 

livligt del i dels som skuespiller 

og dels som instruktør ved de 

årlige forestillinger. Som det 

fremgår af oversigten, blev der 

over en 10-årig periode sat 15 

stykker op, og Elmer havde en 

finger med i dem alle. Her føl-

ger, hvad der var på plakaten af 

lokal skuespilkunst i den 10-

årige periode. 

Elmer stod også bag Kværn-
drup Amatørklub - ikke en for-

ening med traditionelle vedtæg-
ter, men en klub, som havde til 
opgave at registrere potentielle 

 ”Der brænder en ild”, folkeko-
medie efter Morten Kochs ro-
man 

 ”Den store Gevinst” 

 ”Stodderprinsessen”, lystspil i 
5 akter af Hvidsten Rasmussen 

 ”Riisum Mølle”, folkeskuespil 
med sange i 5 akter af Alfred 
Rasmussen 

  ”Peder den Store”, lystspil i 3 
akter af Paul Sarauw 

 ”Vækkeuret”, lystspil i 1 akt af 
Villiam 

 ”101 er ude”, lystspil i 1 akt af 
E. Enna 

 ”Det sejrende Foraar”, skuespil 
i 2 akter af Kaj Wilhelms 

  ”Den mandlige Husassistent”, 
lystspil i 4 akter af Aksel Fri-
sche og Fl. Lynge 

 ”Når Enden er god – ”, lystspil 
i 3 akter af Aksel Jakobsen 

 ”Eventyr på Fodrejsen”, lyst-
spil i 4 akter af Hostrup 

 ”Tavs”, folkekomedie i 4 akter 
af Aksel Jakobsen 

 ”Livet på Hegnsgård”, folkeko-
medie i 4 akter af Jeppe Aakjær 

 ”Valde ta´r affære”, folkekome-
die-farce med sange i 3 akter af 
Sofus Pedersen og Anthon Jar-
ne. 

 ”Brødrene Østermans Hus-
kors”, folkekomedie i 3 Akter 
af Oscar Wennersten. 

lokale ”skuespillere”, som var 
villige til at påtage sig en rolle 
eller anden opgave i forbindel-
se med den lokale opsætning 
af årets dilettantforestilling.  
En af de personer, som var til-
knyttet Elmers ”stald” var den 
nu 91-årige Peter Sørensen, 
Svendborgvej 24 i Kværndrup. 
Peter fortæller, at Elmer havde 
en særlig evne til at skabe en 
god stemning omkring sig. Det 
var ikke ualmindeligt, at Elmer 
ind i mellem, når der blev øvet, 
lagde op til lidt sjov, eller som 

Peter udtrykker det ”lavede lidt 
kunster”. Det passede ikke Bet-
ty – Elmers mor, som også lag-
de mange kræfter i klubben 
som suffløse og altid deltog i 
prøverne. Når Elmer var i 
”kunster-hjørnet”, endte det ofte 
med, at Betty gik hjem.  
Peter fortæller levende videre 
om dilettantstykket ”Der bræn-
der en ild”, som han var med til 
at opføre i 1951, og som han 
for nylig genså, da TV2 Charlie 
viste det. Et andet stykke, som 
Peter mindes, er ”Stodderprin-
sessen”. 
Protokollen fortæller også, at 
Kværndrup Amatørklubs lokale 
skuespillere, instruktøren, suf-

fløren og lys- og lydmand stort 
set var de samme personer år 
efter år. De udgjorde et helt lille 
skuespillerkorps, hvor Elmer 
var den samlende person. 
God lokal skuespilkunst kun-
ne også fremmes ved at få im-
pulser udefra. Dette sørgede 
Elmer for, når Andelsteatret på 
dets tourné rundt i landet også 
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gjorde holdt i Kværndrup. Det 
blev til ”Jeppe paa Bjerget” i 
december 1954, ”En Vild Fugl” 
i februar 1955 og ”Retten på 
Vrangen” i marts 1958. Det var 
opsætninger, hvor tidens kend-
te skuespillere som Paul Kühn, 
Valdemar Brodthagen, Elith 
Foss, Valsø Holm og den unge 
Hanne Smyrner turnerede.  
Andelsteatret, som var en orga-
nisation af lokale teaterkredse, 
hvis medlemmer var brugsfor-
eninger og andre andelsfor-
eninger, blev i 1963 sammen-
lagt med Dansk Folkescene og 
Arbejdernes Teatercentral 
(Arte, som vi kender i dag) og 
kom til at hedde Det Danske 
Teater. 
De mange kulturelle aktiviteter, 
som i årets løb blev afholdt i 
Kværndrup Forsamlingshus, 
skulle have en arrangør. Af 
protokollen fremgår det, at 
Kværndrup Rytterforening, 
Kværndrup Skytte- og Gymna-
stikforening, Kværndrup Bold-
klub, Kværndrup Sangforening, 
Socialdemokratisk Forening og 

Dansk Arbejdsmands Forbund 
var de foreninger, som oftest 
lagde navn til arrangementerne. 
Alt dette skete i en periode, 

hvor fjernsynet endnu var i sin 
vorden. I det følgende årti er 
protokollen ikke længere ført. 
Fjernsynet blev mere og mere 
udbredt, og sendefladen blev 
udvidet, hvorfor aktiviteterne i 
Kværndrup Scene aftog i om-
fang. En helt usædvanlig kultur-
epoke i Kværndrup sang derfor 
på sidste vers ved indgangen til 
1960’erne. 
Elmer Bakmann Jørgensen 
døde 18. maj 1970 i en alder af 

56 år. Med Elmer forsvandt en 
af Kværndrups ildsjæle inden 
for fritids- og kulturlivet. 
 
Kilder: Protokollen over Kværn-
drup Scene udlånt af Bent Lar-

sen, Mågevej 23, Kværndrup. 
Uddrag af familieoptegnelser 
som Mia Bakmann Larsen har 
skrevet. 
Samtale med Peter Sørensen, 
Svendborgvej 24, Kværndrup 
(23.april 2012). 

Bagerst fra venstre: Anny Nielsen, Peter Sørensen, Sara Pedersen, Karl Sønder 
Nielsen og Ib Birnbom. Midten: Karl Nørmann, Herdis Lund, Niels P. Hansen og 
Else Hansen (Værtspar i Forsamlingshuset 1962-80). Forrest: Elmer B. Jørgensen 
og Johannes Lund. 
”Stodderprinsessen” 1952. Foto: udlånt af Peter Sørensen. 
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AKTIVITETSKALENDER 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

      

30. juni   Gadefodbold  Stadion Brian Anov, Kværndrup 
Bolsdklub´: 40273992 

50 kr 
pr. hold 

      

20. 
aug. 

18 - 20 Tilmelding til Egeskov Marked Kontoret Egeskov Markedsfor-
ening 

- 
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AKTIVITETSKALENDEREN 

  Odensevej  

  Svendborgvej  

  Ternevænget  

  Voldstrup  

  Trunderup  

  Vængevej 

 

RØD OG GRATIS                    Indsend 

små annoncer gratis inden næste 

deadline til   
 plata@plata1226.dk 

 OPSLAGSTAVLEN 
Private små annoncer :   

 

Gives væk—køb / salg / bytte.  
Arbejde tilbydes ( barnepiger ) 

 

Gadefodbold 2012 - 30 juni  
 

Kværndrup Boldklub afholder fodboldturnering lørdag 
den 30.juni 2012, hvor de forskellige gader i Kværn-
drup kan spille en gang bold mod hinanden. Holdene 
skal består af 5-7 spillere. Det koster 50,- kr. at delta-
ge. Prisen inkluderer en øl/vand til hver deltager. 
 

Der vil bl.a. være… 

Hoppeborg - Oppustelig fodboldbane - Sømblok -  

Øl/vand - Pølser 

Om aftenen er der fællesspisning, hvor du kan med-
bringe mad eller bestille fra Kværndrup Kro. Nærme-
re oplysninger følger. 
 

Blandt allerede tilmeldte hold er: 

 
 
 

 
Tilmelding senest d. 27. juni: 

   Brian Anov 
   Tlf. 40273992 
   Email: brian@kb1919.dk 

mailto:plata@plata1226.dk
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foto:  Anders Skole Overgård 

Egeskov Markedsforening 
Bøjdenvejen 22 
5772 Kværndrup 
Tlf. 62 27 20 01 
 
Dorete Hansen 
Sekretær 

Tlf.nr. 20 52 33 21 

 
 

Egeskov Marked 2012 
 

 
Vil du være med til at hjælpe på dette års Egeskov Marked, 

så ring eller mød op på kontoret  
mandag den 20. august mellem kl. 18.00 og 20.00  

 

Telefon 62 27 20 01 & 62 27 20 31 
 

På øvrige dage kan du ringe til 
Dorthe Nielsen tlf. 62 27 21 96 og 

Gerda Jensen tlf. 62 27 18 47  
 
 

God sommer hilsen 
 

Egeskov Markedsforening 
 

 
 

3. onsdag i september – Egeskov Marked – så ses vi 


