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5772.Kværndrup har eksisteret i 2 år. Tak for al støtte.
Foreningerne presses trods kommunens status som breddeidrætskommune.
Redaktionen har i dette nummer rettet øjnene mod Gultved.
5772.Kværndrup har nu eksisteret i 2 år. Vi vil fra bladgruppen
gerne takke for alle de rosende
ord, vi til stadighed modtager.
Dejligt at bladets støtter – annoncører og folk, der giver frivillige bidrag - kan holde bladet
kørende. Foreninger og institutioner er blevet bedre og bedre til
at skrive små artikler og indlæg,
så det sværeste for redaktionen
er nu blevet at vurdere hvilke
artikler, der kan vente til næste
udgivelse. Men det er jo et positivt problem.
Der er sket meget de seneste 2
år. Kværndrup skal i gang med
byfornyelsesprojektet. Projektlederen fra Faaborg-Midtfyn Kommune Trine Hedegaard Jensen
vil i den nærmeste fremtid indkalde til borgermøder. Desværre
var det ikke muligt at få planlagt
mødedatoerne inden deadline.
Selvom der er sket ting allerede
– jeg tænker på de grønne områder – ser mange frem til det
store træk i byfornyelsesprojektet, der forhåbentlig kommer til
at handle om området ved skolen samt hallen.
Hold øje med www.kværndrup.
info for indkaldelse til borgermøde!
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.

Hallerne i de 3 byer i den gamle
Ryslinge Kommune har siden
sidst været grundigt debatteret.
Der har i overskrifter i dagspressen været nævnt, at én af de 3
haller skulle lukke. For at få misforståelser ryddet af vejen, indkaldte Gislev Lokalråd til et borgermøde i Gislev Hallen. Stor
ros til dette initiativ, der blev
støttet af ca. 150 personer –
heraf en del fra Kværndrup.
Læs referat inde i bladet – og et
mere udførligt på www.kværndrup.info ! Umiddelbart forløb
mødet positivt, og det var optimistiske mødedeltagere, der
forlod mødet. Man må håbe på,
at politikerne har indset betydningen af, at man har nem adgang til at dyrke idræt – det gælder både for børn og ældre. Vi
håber, at politikerne indser, at
det, der kan spares ved at lukke
en hal, hurtigt bliver brugt på
øgede udgifter til livsstilssygdomme og faldulykker. Samt til
øget transport.
Der mangler penge i kommunens pengekasse, haltilskuddet
er blevet mindre - og i forhold til
boldbaner, skal brugerne – dvs.
Kværndrup Boldklub, nu til at

Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad.
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betale for brug af banerne. En
højst overraskende udmelding
fra en af de nominerede kommuner til at blive Årets Breddeidrætskommune i Danmark.
Prisen bliver 3200 pr. bane fra
2014 – det halve i 2013. KB
1919 har 3 boldbaner, så det
bliver en årlig udgift på knap
10000 kr. årligt. Penge, som
kun kan komme fra medlemmerne i form af kontingentstigninger. Derudover skal foreningerne omkring Hallen regne
med dårligere serviceniveau
mht. vedligeholdelse af udendørsområderne. Foreningerne
skal eksempelvis luge ukrudt
omkring hallen, hvilket vi forudser visse besværligheder med.
Man engagerer sig jo ikke som
frivillig hjælper for at luge
ukrudt, men for at hjælpe andre
i gang med den sportsgren,
man selv dyrker eller har dyr-

ket. Der er ingen tvivl om, at
kommunerne vil kræve stadig
mere af foreningerne, der med
de mange opgaver langt fra
idrætten, vil få stadig sværere
ved at skaffe hjælpere.
Undertegnede kan se 2 muligheder: Enten kan vi ikke skaffe
hjælperne, hvilket betyder, at vi
eksempelvis må afvise de overvægtige børn og voksne, når
de kommer for at få hjælp til at
dyrke den motion, de har så
megen brug for. Kommunen vil
så selv komme til at stå med
opgaven, men det bliver næppe
til en ildsjæls pris. Eller også
må foreningerne have hjælp
andre steder fra. Det kunne
være fra borgere i byen, som
har et overskud til at hjælpe,
måske bedsteforældre til børnegymnaster, arbejdsledige eller efterlønnere, som har tid til

overs. Det kunne også være en
ide, at foreningerne kunne få
hjælp fra Jobcenteret.
Jeg håber ikke, at vi på noget
tidspunkt tvinges til af afvise
nogle, der gerne vil dyrke idræt.
Alle foreninger vil med kyshånd
tage mod tilbud om hjælp fra
dig – og det gælder faktisk også 5772.Kværndrup, der, som
det fremgik af seneste nummer,
godt kunne bruge nye folk i
redaktionen.
Udover besparelserne fra Kommunen har de 2 seneste års
foreningsarbejde også været
præget af den mindre støtte fra
Egeskov Markedsforening. Vi
kan derfor kun være enige med
Tommy, når han mellem linierne så brændende ønsker godt
vejr 3. onsdag i september.
Godt marked!

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
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Borgermøde i Gislevhallen den 2/8 2012
Af Frank Andersen
D. 2. august deltog forfatteren sammen med ca. 150 andre i konstruktivt borgermøde om
Ryslingehallernes fremtid. Flere politikere var også til stede.

Gislevhallens cafeteria var fyldt til bristepunktet ved borgermødet.
Der var indkaldt til Borgermøde
i Gislevhallen omkring Ryslingehallernes fremtid, og der var
mødt mange flere frem, end der
var stole til. 29 havde tilmeldt
sig mødet via Gislev.info’s
hjemmeside, men der mødte
152 op, så der blev i en fart
skaffet flere stole, og cafeteriet
i Gislevhallen blev fyldt til sidste
plads. Da alle havde fundet
plads, blev der budt velkommen af Heide Munk fra Gislev,
og så tog ordstyreren over. Til
det job havde man valgt ingen
ringere end Torben Wind Rasmussen fra Ryslinge Efterskole.

kunne opnås ved at skære 1/3
væk af de tildelte aktivitetstimer, der var tilkendt Ryslingehallerne, (Ryslingehallerne er
Ryslinge, Gislev og Kværndrup
hallerne)

Begrundelsen for mødet var en
indstilling til politikerne fra embedsmændene omkring en besparelse på 400.000 kr., som

Målsætningen for høringen var
at bevare de tre haller, og dette
skulle ske ved at fortælle de
fremmødte politikere om de
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Mødet blev indledt med en kort
gennemgang af det oplæg
kommunen var kommet med,
og som politikerne havde baseret deres beslutning om at reducere timetilskuddet til Ryslingehallerne på. Der var bred
enighed om, at politikerne måtte retur til embedsmændene og
sige ”dur ikke!”

faktiske forhold, og om hvilke
konsekvenser en lukning af en
af hallerne vil få for det berørte
bysamfund. Om det så bliver
Ryslinge, Gislev eller Kværndrup hallen, der skal lukkes.
Kort sagt skulle mødet give politikerne en bedre forståelse for
bevarelsen af de tre haller.
Bestyrelsen af Ryslingehallerne
består af Formand: Bjarne
Knudsen, Næstformand: Claus
Jørgensen, Sekretær: Anne
Sloth, Kasserer: Hans Otto
Jensen og Jørn IglemoseLarsen, som samlet har arbejdet på at øge aktivitetsniveauet
i hallerne. Hallernes dårlige
økonomi skyldes primært et
oparbejdet
driftsunderskud.
Økonomien i hallerne er dog på
ingen måde så slem, som det
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kunne se ud i oplægget: I år
2012 ser det ud til, at der er
balance i budgettet, og i 2013
er der budgetteret med et lille
overskud! Dette overskud vil
dog blive vendt til et dundrende
underskud, hvis kommunen gør
alvor af sin plan om at skære
1/3 af de tildelte aktivitetstimer
væk!

Nedenstående udsagn er fra embedsmændenes materiale til politikerne:

Hallernes generelle tilstand er
heller ikke så slem, som først
antaget.
Ikke noget lidt maling og en
omgang gulvlakering ikke kan
rette op på!
Alt i alt er hallerne i relativt fin
stand.
Da mødet ikke var et ”skyd på
din politiker” møde, blev politikerne ”kun” udsat for de gode
og velbegrundede argumenter,
som de fremmødte borgere
havde på hjertet.
Og det var ikke småting, der
kom frem: Alt lige fra en stigende ungdomskriminalitet, til flere
hoftebrud hos den ældre del af
befolkningen, som en gislevborger mente kunne blive, hvad
der ventede, hvis en lukning af
en af hallerne blev konsekvensen af politikernes beslutning.
En anden fremmødt foreslog, at
man delte ”underskuddet” ud
på de tre haller, så var det
”kun” lige over 130.000,-kr. pr.
hal, der skulle findes. En tredje
mente, at vi kunne købe hallerne og selv stå for driften, hvilket
dog er temmelig umuligt, da vi
jo i forvejen selv ejer de 3 haller.
Foreningerne i alle tre områder
har påtaget sig udendørs vedligeholdelse, hvilket i Gislev har
resulteret i det såkaldte HandyMandagshold som dog også
hjælper til på andre dage end
blot mandage!
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En borger, der til daglig arbejder på Svendborg sygehus/
skadestuen, fortalte om de
mange skader, der kommer ind
og om, at mange skader kunne
undgås, hvis bare befolkningen
var i en lidt bedre form, og det
vil på ingen måde hjælpe på
kondien at lukke en hal!
Der var bred enighed om, at vi
skal være bedre til at ”sælge”
hallerne og på den måde få
flere timer belagt. I weekenderne er hallerne belagt i ca.
halvdelen af timerne.! Der arbejdes ihærdigt på, at tiltrække
flere arrangementer til hallerne.
Det blev fremhævet, at der ikke
er længere fra Ringe til Ryslingehallerne end omvendt.
Ideer som fremvis dit kæledyr,
loppemarked og kunstudstilling
er blot få af de mange forslag,
der kom frem. I Gislev taler
man om et spinninghold, og
specielt de ældre vil have mere
end besvær med at skulle fragtes til de omkringliggende haller
for at deltage i den eksisterende ældregymnastik.

Afslutningsvis konkluderedes:
 Vi kan ikke overskue en lukning af en hal!
 Det kan andre heller ikke.
 Er 400.000 kr. så stort et beløb? Kan vi ikke finde dem andre steder?
 Hvilken politik skal kommune have på områder som breddeidræt,
folkesundhed og den mangfoldighed, der hersker i kommunen?
 Giv Ryslingehallernes bestyrelse en mulighed for at bevise, at de
er på rette vej. Der er mange ting på vej.
 Det behøver ikke at ske – det skal ikke ske – det må ikke ske!
 Der er forståelse for en stram økonomisk politik. Vi gør hvad vi
kan for at spare.


Kære politikere: Stop os ikke. Vi er på vej!
Argumenterne var mange og langt flere, end der er plads til her i
dette korte indlæg. Referat fra mødet findes på www.kværndrup.info.

Trykfejl - OK
Allerede sidste år påpegede
Ulrik Hoffmann, at der på det
store banner ved OK-tanken,
havde indsneget sig en pinlig
trykfejl.
Det nuværende banner bærer
desværre samme trykfejl Kværndrup Boldklub 1919 for-

søger at få fejlen rettet – og takker OK for støtten, som er afhængig af vores brug af OK´s
benzinkort.

Løsning på sidste blads krydsord - Skakmat
Sonja Andersen, Egeparken 14, 5772 Kværndrup blev den heldige vinder af en flaske vin sponseret af
SuperBrugsen, Kværndrup.
6
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Ny brugsuddeler
Thomas Rasmussen, som her ses på billedet, startede 1. august
som uddeler i SuperBrugsen Kværndrup. Thomas, som tidligere
har været souschef i brugsen, afløser Allan Kolding, som har været i Kværndrup i 16 år. Allan skal være uddeler i Gudbjerg.

Efterlysning
I forbindelse med Kværndrup Fjernvarmes 50 års jubilæum den 8.
maj 2013 efterlyses fotos og ”gode historier” fra selskabets start i
1963.
Henvendelse til:
Edvin Larsen, tlf. 62271788 eller edlon@mail.dk

Nyheder fra Kværndrup Kro
I en periode har det ikke været muligt at få sin daglige
varme mad på Kværndrup Kro - dette er atter muligt!
Det kræver blot, at du melder din ankomst. I så fald
kan du få Æggekage eller Stegt Flæsk med persillesovs til lige knap en hundredekrone.
Som et andet nyt tiltag kan man leje salene til private
arrangementer, hvor man selv sørger for at arrangere
det hele. Du kan kontakte Kværndrup Kro for et godt
tilbud, der lige passer dig.
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Turen går til: Kværndrup Nord og Gultved
Af Lars Skov Sørensen
Vores lokale landdistrikter byder på et vildnis af flotte naturoplevelser. I en lille artikelserie sætter vi fokus på forskellige dele
af sognet og fremhæver nogle af de vandre- og cykelruter, der
er et besøg værd samt bringer historier om nogle af de ejendomme, man møder undervejs.
Bag siloer og fabrikker finder man
noget, der minder om scener fra
en Morten Korch-film, med Bleget
Skoven i baggrunden.

varme og stemning på en rute,
der bør opleves i enten løb, til
fods eller på cykel. Vejens kvalitet varierer lidt, men er overvejende god og jævn.
Cirka 400 meter før man rammer den gamle hovedvej mod
Odense, er der fin mulighed for
at forlænge naturoplevelsen,
ved at følge vejen til venstre ind
i Bleget Skoven.
2. Bleget Skoven
En hare i fuldt firspring følger
markens hjulspor og hopper
hurtigt i sikkerhed bag det bevoksede skovbryn, der tydeligt
markerer grænsen til Bleget.
Tætte graner, lysninger og løvtræer gør det lille skovstykke til
en komplet naturoplevelse.
Selv hærdede kværndrupborgere er ofte ikke klar over muligheden for at besøge denne
grønne perle, der kiler sig ind
mellem jernbanen og den gam-

Kilde: www.iform.dk

1. Vestermarken
Bagdøren til Belvedere fristes
man næsten til at sige, når man
få meter fra Kværndrups industriområde, pludselig befinder
sig i et malerisk mesterværk
med landlige idylliske omgivelser. Levende hegn og gule
8

marker bølger tæt ind til grusvejen Vestermarken, der elegant slynger sig i en 1,75 kilometer lang bue nord om byen
fra Banepladsen/Glasmestervej
til Odensevej. Spredte gårde
og landsteder med græssende
heste giver et ekstra strøg af

Godt 1 km. Skovvej bugter sig
hyggeligt ind i det grønne
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Udsigten mod vest og Bleget Skoven fra den gamle hovedvej A9
står i skarp kontrast til motorvejens
mylder på den modsatte side

le hovedvej A9. Fra Vestermarken/Odensevej baner en lille
vej sig over marken og ind mellem træerne og byder på en
smuk og let kuperet skovtur.

Ruten snor sig hyggeligt og udnytter det lille område optimalt,
før man ender på den anden
side af skoven. Herfra løber en
markvej de sidste 300-400 meter ud til Egeskovvej. Underlaget her er noget ringere end i
selve Bleget Skoven, og afhængigt af vejrlige indslag kan
det sidste stykke blive en blød
fornøjelse. Men hvis man er
frisk på en god lang tur bør
man tage denne oplevelse
med. Ved Egeskovvej kan man
fortsætte mod nord og længere
fremme dreje til højre ad Rudmevej. Herfra kan turen gå

hjem til Kværndrup via den
gamle hovedvej, eller man kan
besøge sognets nordligste forposter på Boulevarden eller i
Gultved.
3. Boulevarden
Boulevarden, som udgår fra
Rudmevej, tilbyder cyklister og
løbere en yderst trafikfattig distance helt til Ringe. Vejen er
rig på seværdig natur, og man
kan jævnligt møde rovfugle, der
har slået sig ned på pælene
langs vejen.

”Boulevarden” - den brede ”cykel-sti” mod nord.
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Rødegård i Gultved.
Af Peter Nielsen
Rødegård fra bondegård over flippet, socialt bevidst og arbejdende genbrugskollektiv til centrum for tagtækning. Rødegårds historie de sidste 40 år er farverig og foranderlig.

Rødegård anno 2012

På Gultvedgyden og nabo til
Gultved Auto, skjult bag høje
træer og tæt, vildtvoksende buskads, gemmer sig en ubeboet,
forfalden og rødmalet, firelænget bindingsværksgård, hvoraf
stuehuset daterer sig helt tilbage til 1777.
Synligt fra vejen skimtes et par
produktionshaller og et skilt
med Fakse Langhalmsmaskiner Aps. som eneste signalement. Resten er højt ukrudt,
dog med synlige tegn på at nogen engang imellem slår græs
på stien imellem bygningerne.
Der ser øde og mistrøstigt ud,
men ryddeligt og aflåst. En rigtig ødegård.
Et typisk billede på en udvikling, der ses overalt i landdistrikterne. Masser af tidligere
landbrug er nedlagt, jorden
solgt fra, og bygningerne står
tilbage. De fleste steder heldigvis stadigvæk benyttede og beboede, som ved Gultved Auto,
tidligere Damkildegård.
Da hippierne kom til byen!
Stedet her er Rødegård, tidligere igennem generationer vistnok kaldt Toftegård.
Navnet Rødegård fik den i
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1974, da en flok langhårede
Christanialignende
beboere
købte ejendommen for 85.000
kroner på tvangsauktion og flyttede ind. Ejendommen var meget forsømt, stuehuset allerede
dengang ubeboeligt og længerne i kummerlig forfatning.
Men det blev hurtigt gjort nogenlunde beboeligt, og Klunser-

Rødegård fik nyt navn i 1974

kollektivet Rødegård etablerede sig.
Der blev samlet ind og gjort
erfaringer og Rødegårds karakteristiske gamle lastbil med rød
presenning sås overalt i lokalområdet, og dens passagerer
blev mødt med både skepsis
og positivitet. Men spændende
var det med de hippier - og anderledes.
Hurtigt indførte Rødegård faste
loppemarkeder, som trak mange folk til, både lokalt og langt
fra, og som i mange år var en
populær attraktion. Der blev
bygget til med lagerhal og produktionshal, der etableredes

genbrugsværksteder, der blev
etableret butik i Odense og
endda , hvor alt gik bedst, udvidet ved køb af naboejendommen Damkildegård.
Der var liv og leben. Det var
farverige folk, og der var stor
åbenhed og gæstfrihed og nok
af arbejdsopgaver at gå til. Der
blev stillet skurvogne op for at
løse boligproblemerne, indrettet
flere værelser, lagt varme ind,
bygget om, folk flyttede ind og
ud, der var børn og voksne beboere, tit var der mange - til
sidst var der få og stedet ophørte i 1988. Til glæde for nogen, til stor sorg for andre i lokalområdet.
Hvad de færreste måske ved,
så var der bag etableringen af
klunserkollektivet Rødegård og
dets beboere tale om en ambitiøs nytænkning og vision in-

denfor dansk børneforsorg,
opstået og praktiseret af idealistiske socialarbejdere fra de
kollektive Børne- og Ungdomsmiljøer. En idealistisk og sym-
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patisk vision baseret på fællesskab og solidaritet, hårdt arbejde og mådehold og på, at alle
er ligeværdige.
Rødegård var således fra starten både et arbejdsløshedsprojekt, et socialt eksperiment og
et forsøg på at gøre tidligere
belastede problemunge fri af
offentlig forsorg ved at skabe
en selvbærende produktion baseret på genbrug. Med udgangspunkt i fælles levevilkår
og ansvar og dermed indbyrdes
gensidig reel forpligtigelse som
modvægt til den traditionelle
institutionspraksis. Og på alle
måder billigere for samfundet.
Igennem årene var der næppe
nogen Kværndrupborgere, der
egentlig har vidst hvem, der var
”belastet” eller hvem, der ikke
var, hvem der var ”personale”
eller ”klient.” Ingen fik løn, og
alle fik det samme i lommepenge, hvis der var til det. Alle var
ligeværdige og blev respekteret, og det vokser man som regel af. Og det gjorde rigtig mange af de mange unge, der igennem årene, enten boede på
Rødegård eller i perioder kom
og gav en hjælpende hånd med
eller kom og fik husly og hjælp.
Der var altid plads til at hjælpe
en betrængt kammerat.
Nuværende ejer af Rødegård
er Fakse Langhalmsmaskiner
Aps v. Bøje Olsen. Han købte

ejendommen på tvangsauktion
i 1989 og flyttede firma og maskiner fra Gislev til Gultved.
Tiderne var gunstige dengang.
Bøje var både opfinder og

iværksætter indenfor udvikling
af maskiner til halmbranchen
og tagrør. Fyn var et smørhul
mht. stråtag, og maskinparken,
der, hvor det gik bedst, bestod
af 7 langhalmsmaskiner og 3
tækkerørsrensere, kunne rummes i bygningerne i Gultved.
Og der kunne bos på stedet i
spidsperioderne. Og der kørtes

overalt, især på Fyn og øerne,
men også i Sverige.
Stråforkortere indenfor landbruget, ændrede vaner og betingelser mht. til ståtag samt konkurrencen fra østeuropæiske
tagrør og arbejdskraft og andet
gjorde, at opgaverne blev færre, og Bøje stoppede aktiviteten i sit Aps. for ca. 15 år siden.
Siden har Rødegård stået nærmest ubrugt hen. I den ene hal
er der fortsat 3 intakte maskiner som Bøje Olsen overvejer
at overgive til et landbrugsmsuseum. I perioder har
der været indkvarteret gæstearbejdere til sæsonarbejde indenfor gartneri- og skovbrug.
Nu er Bøje Olsen 85 år og bor i
Fakse, men er stadigvæk aktiv
og vital (og en forrygende og
engageret fortæller), men føler
trods alt, at alderen trykker lidt,
og påtænker at sælge ejendommen.
Hvad fremtiden bringer for
ejendommen Rødegård er uvis.

Stuehuset anno 2012. Fremtiden er uvis.
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Carsten Nielsen, Gultved Auto – mekaniker med alle 4 hjul på jorden.
Af Anders Thorup, redaktionen
Hvis man kan tale om udkantskværndrup – så må det da vist være Gultved. Man skal være stedkendt for at kunne finde vej til en af vore trofaste sponsorer, Gultved Auto. Især efter at motorvejen er lavet, kan det godt volde sine problemer at ramme de rigtige veje i rundkørslerne i
Kværndrup.
landet, slog han til og satsede
på at blive selvstændig mekaniker.

Og netop fra Kværndrup kommer mange af Carstens kunder. Jeg har kunder fra både
Svendborg, Odense og de mindre midtfynske byer, men langt
hovedparten
kommer
fra
Kværndrup. Jeg er selv mest
orienteret i retning mod Kværndrup. Jeg kender rigtig mange i
Kværndrup, dels gennem fodboldklubben, dels har mine
børn haft deres skolegang der.
Begyndelsen
Det var svært at forudse, at
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den gamle gård, som Carsten i
1987 flyttede ind i sammen
med sin daværende hustru og
de 2 børn, Nick og Rene, nu
her 25 år senere, fremstår som
et moderne autoværksted og
autolakeri. Værkstedet beskæftiger for tiden 7 ansatte, 6 på
værkstedet, inkl. 1 lærling, og 1
autolakerer. Carsten er oprindeligt fra Nyborg, læste til ingeniør, men interessen for biler
og teknik overmandede ham.
Så da chancen bød sig for at
overtage den gamle gård på

Værksted på landet
Der er mange fordele ved placeringen herude på landet. Vi
har ingen naboer lige tæt på,
så vi kan tillade os at larme og
have lys tændt – også efter
normal arbejdstid, hvilket ofte
er tilfældet. Omkostningerne til
bygninger er lavere end inde i
byen – og det giver da også
lavere regninger til kunderne.
Vi er selvfølgelig nødt til at have nogle lånebiler, men det skal
man jo også have, hvis man
har værksted midt i en by. Desuden tror jeg, at vores placering
er årsag til, at vi har været forskånet for tyverier og indbrud.
Faste kunder har fordele
Det er meget vigtigt, at man har
tillid til den, der laver ens bil, så
jeg gør meget ud af at have
tilfredse kunder. Jeg reklamerer
stort set kun i 5772.Kværndrup,
men får først og fremmest mine
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undervognsbehandlinger op til
Finn Kroun på Specialværkstedet i Kværndrup.

Carsten med far og søn.

kunder, fordi andre kunder anbefaler mig – så hvis kunderne
ikke er tilfredse, vil det lynhurtigt gå ud over omsætningen.
Det gælder om at pleje sine
loyale kunder – mine faste kunder ved, at jeg er at træffe både
aften og weekend, hvis det virkelig brænder på. Omvendt oplever jeg også at måtte sige nej
til folk – simpelthen pga. tidsmangel. Heldigvis er der flere
mekanikere i området, man så
kan henvise til. Vi mekanikere i
området, har i øvrigt et rigtig
godt samarbejde. Vi hjælper
hinanden, hvis man ikke lige
kan løse et teknisk problem, og
vi laver arbejde for hinanden.
Jeg lakerer for mange af mine
kolleger, mens jeg selv sender

Speciale - opretning
Vi laver alle slags reparationer,
men jeg har investeret i specielle punktsvejsere og svejsemaskiner til biler af aluminium
eller galvaniseret jern, samt en
opretningsbænk, således at vi
kan rette biler op, som er blevet
skæve i vangerne pga. påkørsler, eller hvis de er væltet. Det
er langt fra alle værksteder, der
har dette specialudstyr. Da disse biler naturligvis også har
skader på malingen, kan vi tilbyde at lave hele arbejdet på
en forsikringssag, hvilket naturligvis er en fordel, både set fra
kundens side, og fra forsikringsselskabets side. Men disse kombinerede reparationer er
desværre blevet sjældnere. Vi
oplever nemlig, at der ikke skal
så stor skade til, før forsikringsselskaberne erklærer en bil for
totalskadet – og så går disse

reparationer jo desværre i vasken.
Tidligere, da de nye biler var
dyrere, kunne det godt betale
sig at sælge brugte biler. Bilerne kunne vi have stående, således at vore mekanikere kunne arbejde på dem i stille perioder på værkstedet. Men det
blev simpelthen en underskudsforretning, så det er meget begrænset, hvad vi i dag
sælger af brugte biler.
Privat
Carsten har 2 voksne sønner,
René og Nick. De er begge flyttet hjemmefra, men René er
gået i faderens fodspor og er
mekaniker på værkstedet i Gultved. Han har lige købt hus i
Kværndrup. Nick er elektriker
og bor i Svendborg. Carsten
bor sammen med Rikke, hendes tvillinger Andreas og Tobias og datteren Nikki i stuehuset, så han skal bare lige hen
over gårdspladsen for at kom-
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i serie 3 – en stor bedrift som
47-årig!!!
Den sparsomme ferie tilbringes
på motorbåden, en Coronet 32
Ocean Farer med nogle store
V8-maskiner, man er vel søn af
en skipper!
5772.Kværndrup siger tak for
besøget hos Gultved Auto. Vi
er glade for at firmaet har valgt
at støtte det lokale blad – og
godt at høre at de lokale støtter
Gultved Auto.

Carsten og Rikke

me på arbejde. Rikke er født og
opvokset i Trunderup og er således kommet tilbage til sin
hjemegn. Carstens far, Knud,
som i øvrigt er gammel fiskeskipper, hjælper stadig i værkstedet trods sine 82 år. Han går
til hånde og er en stor hjælp,
når der fx skal hentes reservedele.
Trods travlhed på værkstedet,
prioriterer Carsten sin sport,
fodbold, højt. Han har siden
han kom til Gultved, været
medlem i KB1919 – og spiller
med de gamle hver søndag
formiddag, når ellers knæet har
det godt. Han har så sent som
sidste år spillet på vores 2. hold
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Vidste du ……..
at Gultved er nævnt første
gang
i 1473
i formen
Gwltwedh.
Det kan ikke afgøres om ordet
gul relaterer sig til fundet af
glimmersand i området, eller
guldfund fra fundne urnegrave.
Efterledder tved betyder rydning eller fældet skov
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Kværndrup Idrætsforening
Årets program er på gaden. Det er husstandsomdelt i hele Kværndrup og opland.
Når I melder jer til holdene, vil I gøre os en stor tjeneste, hvis I følger Allans råd:

Aktivitetsområde
på vej
I sommerens løb har vi fået de
første tilskud til det kommende
aktivitetsområde mellem skolen
og stadion, idet vi har fået 75.
000 kr. fra Fioniafonden og
50.000 kr. fra Dansk Boldspil
Union. Pengene fra Fionia blev
overrakt ved en sammenkomst
på Svendborg Rådhus, hvor
der deltog repræsentanter fra
alle de foreninger m.v., der
havde fået penge.
Vi siger 1000 tak for bidragene!

Når holdene begynder, vil vi bestræbe os på at komme rundt til holdene og være behjælpelige med registreringen.
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Kværndrup Fitness/
Træningscenter

Gadekampe

Kværndrup Fitnesscenter har
et lille lokale i Kværndrup Hallen og er en del af Kværndrup
Idrætsforening. Lokalet er ikke
stort, men har i de seneste 3 år
bevist sin berettigelse og bliver
brugt flittigt.

Har du lyst til at komme i gang
med at dyrke fitness, er du velkommen til at kontakte en af
vores instruktører. Se nærmere
i KIF´s program, som er blevet
husstandsomdelt. Vi tilbyder
gratis prøvetime.
Vores instruktører er Vagn Jørgensen, Nicolai Krog, Liv Hellesen, Dennis Hellesen, David
Petersen, Brian Kirkegaard og
Brian Nyhus. Se telefonnumre i
programmet eller kontakt formand Grete Jørgensen på
62271006
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30. juni indbød Kværndrup
Boldklub til gadekampe. 10
hold fra forskellige gader, inkl.
2 hold fra Trunderup, bød hinanden op til dueller med den
runde bold. Kampene blev spillet på 5-mandsbane, spillerne
var både kvinder og mænd og
nogle få børn. Der deltog ikke
så mange kvinder dette første
år – og det til trods for, at mål
scoret af kvinder talte dobbelt.
Mange frivillige fra Boldklubben
gjorde dagen festlig for deltagerne, som også kunne nyde
en pølse fra grillen og en øl el-

ler vand i det gode sommervejr. Børnene havde stor glæde af den oppustelige fodboldbane, som dog – i lighed med
flere af gadekampdeltagerne –
havde lidt besvær med at holde luften.
Arrangementet løber også af
stabelen næste år – sidste lørdag i juni, - så få fat på de andre på vejen og deltag i et
stævne, hvor det, som i det nyligt overståede OL, gælder om
at være med snarere end at
vinde.
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Egeskov Marked 2012
Af Formand for Egeskov Markedsforening Tommy Christensen
Billeder: Anders Skole Overgaard

”Sig nærmer Tiden”
Jeg vil indlede dette lille indlæg
med Blichers ord, for årstiden,
og en godt og vel brugt sommerferie, fortæller mig, at det er
tiden at smøge ærmerne op.
Om et øjeblik er der Egeskov
Marked, og der er rigtig mange
ting, der skal gå op i en højere
enhed.
Vi er som altid nogle stykker,
som har været i gang lige siden
stikket blev trukket ud, og der
blev stille kl. 22.00 for snart et
år siden. Men nu vågner hele
organisationen så småt, tovholdere for mangt og meget begynder at tænke og tilrettelægge, - hvad var det, der gik godt
og knapt så godt sidste gang,
og er der noget, der kan og skal
justeres inden 3. onsdag i september. Selv om det er en travl
tid, vi går i møde, bliver det
som altid en dejlig tid for lokalområdet. Alle kommer hinan-

den ved på den der helt specielle måde, der er kendetegnende for tiden op til og under selve markedet. ”Ses vi ikke før,
så ses vi til Egeskov Marked”,
ja sådant er det faktisk, - man-

ge af os mødes ofte i hverdagen i forskellige sammenhænge, men der er vitterligt folk,
man kun ser disse dage denne
ene gang om året, men også
her er gensynet glædeligt, positivt og dejligt hver eneste gang.
Der arbejdes koncentreret på
kontoret med tilmelding, registrering og servicering af
kræmmere Her er det en stor
og vigtig opgave at få puslespillet til at gå op - ikke mindst her
efter 2 lidt magre år, (ikke et
ord om vejret), hvor mange
kræmmere er lidt forsigtige og
tilbageholdende. Vi er dog fortrøstningsfulde, og vores spisesalgssteder er stort set udsolgte, og mange aftaler er på
plads.
Af erfaring ved vi, at man skal
være fremme i skoene efter et
par sæsoner, hvor det har været lidt op ad bakke, (ikke et ord
om vejret). Bestyrelsen har
holdt møder omkring markedsføring og om vigtigheden i at
finde den helt rigtige måde at
sælge arrangementet på. I den
forbindelse har vi indledt et
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tror dog, at det meget triste
fremmøde af hestefolk sidste år
skyldtes, at reglerne omkring
hestepas netop var trådt i kraft.
Det må nu have fundet sit leje,
hvilket forhåbentlig kan afspejles på dette års marked. En
dvask langøret kanin eller en
farverig ilter dværgkok - ”you
name it”, alt og alle bliver inviteret og er meget velkomne, bare
de er sunde og raske.

samarbejde med Tage Østbjerg, Grafisk Kommunikation.
Tage er lokal og således født
og opvokset med Egeskov
Marked, og han kender arrangementet ind til benet, og så er
han endog meget kreativ med
både ord, farver og design. Allerede i år vil man kunne få øje
på små ændringer, og vi har
store forhåbninger til det fremtidige samarbejde.
Egeskov Markeds identitet og
ånd er og vil forhåbentligt altid
blive forbundet med hestevrinsk og andre hyggelige let
genkendelige lyde fra to og firbenede, som er bragt til markedet med en givtig og god handel for øje. Sidste års marked
var faktisk en lidt trist oplevelse
på dette område, så jeg kan love, at der bliver gjort alt for at
vende denne lidt foruroligende
udvikling. Hvis hestehandel er
ved at blive faset ud på grund
af holdninger og restriktioner,
må fremtiden for Egeskov Marked være dyrskue, kåringer, ja
simpelthen stedet hvor brancheklubber og foreninger mø18

des for at fremvise og fortælle
om deres dyr, for det rigtigt store publikum, som findes her.
Når omgangen med dyr bliver
en hobby og passion, er det altid en smuk og dejlig oplevelse
med sådanne samlinger. Jeg

Vi er klar til Egeskov Marked
2012, det bliver godt og sjovt,
når bare alle jer, der læser dette fine blad og jeres bekendte,
smøger ærmerne op sammen
med os. Og hvem ved, måske
den sidste dråbe er vredet ud af
den fagre danske sommer (ikke
et ord om vejret).
Vi ses
Mvh. Tommy
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Kværndrup Husholdningskreds – hvem er vi?
Vi i Bestyrelsen vil gerne fortælle lidt om, hvad Kværndrup
Husholdningskreds er for en
størrelse. Foreningen er startet
som et samlingspunkt for husmødre, der gik hjemme. Nu er
medlemmerne både udearbejdende og hjemmegående og i
alle aldre. Det handler ikke så
meget om suppe, steg og is
mere, - det kan det gøre – men
vi laver mange andre ting. Vi
har en bestyrelse, der består af
5 personer, som har til opgave
at arrangere nogle spændende
oplevelser, der helst skal ramme så bredt som muligt: Formand er Lis Madsen (billedet).

rangerer udflugter, foredrag og
Pigernes Dag. Det kan alle
medlemmer deltage i. Hovedkredsen har 90-års jubilæum i
år. Når vi har så mange medlemmer – og vi vil da rigtig gerne have endnu flere – ville det
være en glæde for os, hvis der
var flere der deltog i vores arrangementer. Og hvis I ikke finder noget af interesse, så mød
op til vores generalforsamling
og fortæl os, hvad I kunne tænke jer. I er også velkomne til at
lade jer opstille til bestyrelsen.
Vi laver denne lille skrivelse i
5772.Kværndrup for at bevare
opbakningen til Kværndrup
Husholdningskreds, så den ikke
skal afgå en stille død.

Stolemotion på Seniorcenter Egebo

Vi har en fast udflugt i august/
september, julefrokost sidst i
november, generalforsamling i
januar, bowling i februar og så
har vi har en cykeltur i maj, når
vejret bliver godt. Der ind i mellem har vi så nogle arrangementer, der er forskellige fra år
til år. Vi har rigtig meget at lave
til Egeskovs Marked, hvor der
knokles i køkken og i de forskellige barer og madsteder.
Derfor har vi også en repræsentant i Markedsforeningen.

Sommeren går på hæld og efteråret på vej. Vi mødes igen
hver mandag formiddag. Første
gang den 3. september kl. 9.30
i træningslokalet på Egebo. Vi
motionerer ca. 3/4 time. Derefter hygger vi med lidt snak,
sange og en lille historie sammen med centrets beboere.
Mød op og se om det er noget
for dig.
Lis Madsen tlf: 62271394
Anelise Nielsen tlf: 62272218
Ældre Sagen

Golf - en sund og dejlig sport
I fint golfvejr blev Kværndrup
Open afviklet for 3. gang den
første onsdag i juni. I år på
Midtfyns Golfklubs bane, som
tog sig rigtig smukt ud.
Deltagere er DGU registrerede
golfspillere bosat i 5772
Kværndrup. I øjeblikket er vi
52, hvoraf godt halvdelen deltog med stor fornøjelse.
En svensk undersøgelse har
vist, at levealderen forlænges
med 5 år ved at spille golf. En
vældig god grund til at komme i
gang.
Der var utrolig mange fine præmier. Ikke alle handlende var
blevet spurgt. - Nogle få ønskede ikke at være med på holdet.
En STOR TAK skal lyde til
årets sponsorer.
Dagens arrangører var Erling
Jeppesen og Henning Uth.
Næste år vil Mogens Hessellund erstatte H. Uth.
BEMÆRK: I 2013 vil Kværndrup Open blive afviklet d. 2.
onsdag i juni. Sæt allerede nu
kryds i kalenderen.
Vel mødt d.12. juni 2013
De bedste golfhilsener, Henning og Gunhild.

Foreningen er en selvstændig
del af Midtfynskredsen, der har
hjemme i Ringe. Vi har ca. 100
medlemmer og er derved den
største lokalkreds – det er vi
lidt stolte af. Hovedkredsen ar19
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Kværndrup Borger- & Erhvervsforening
Af Lonnie Braaegaard
Kværndrup - en by i udvikling
med et rigt foreningsliv, en af
dem er Kværndrup Borger- &
Erhvervsforening.
Kværndrup Borgerforening er
fra før 1917, året hvor den gik i
opløsning. Men i årene efter
savnede man foreningen til at
pleje byens interesser, så den
18. juli 1945 blev den nye
Kværndrup Borgerforening stiftet. Bestyrelsen dengang bestod af: købmand E.R. Christensen, dyrlæge L.M. Madsen,
snedkermester N. Stæhr, sognefoged Otto Hansen, forretningsfører Ejgil Jensen, landmand Johannes Lund, vejmand
Alfred Hansen, mælkekusk
Jens Pelle og murersvend Bakken Petersen.
Krigen var lige overstået, og
startkapitalen var blot kr. 38,20,
som foreningen havde overtaget fra det nedlagte vagtværn.
En af de første opgaver for foreningen var at få en aftale med
Andelskassen, så byens borgere kunne veksle gamle pengesedler om til nye. Så var man

fri for at rejse udenbys.
I årene efter blev der sat mange aktiviteter i gang. F.eks.
overtog man driften af Bakkelunden. Der kom gadelygter op
i byen. Borgerforeningen stod
for al det praktiske – byens borgere betalte for ledningerne.
Der kom nye årlige traditioner
til: Fugleskydning, til jul kom
der granguirlander i vejkrydset
Svendborgvej/Odensevej - Nyborgvej/Bøjdenvej, og byen fik
juletræ med lys. Der kom nye
gadenavne på bykortet. Flagallé i byen også når der var konfirmation i kirken. Fester og
møder i Bakkelunden.
Der kom kvinder i bestyrelsen,
Bakkelunden får bygget en pavillon, årets Kværndrupper kåres til Fugleskydningen. I 2006
bliver Borgerforeningen og
Handelstandsforeningen
lagt
sammen under navnet Kværndrup Borger- & Erhvervsforening (forkortet KBE). Der blev
bygget ny toiletbygning i Bakkelunden.
Bestyrelsen i dag består af: for-

Bestyrelsesmedlemmer gør klar til udendørs gudstjenest i Bakkelunden
ved åbningen af Kværndrup Ugen.
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mand Jan Andersen, næstformand Pia Jacobi, kasserer Lonnie Braagaard, sekretær Ronnie Reinholdt, presseansvarlig
Bent Rosenholm, Louise Faurskov Andersen, Sonja Eriksen,
Lone Langeskov Jensen, Annbritt Engstrøm. Suppleanter
John Eriksen og Gitte Jansen.
KBE har mange gøremål: Hvervekampagne ved SuperBrugsen – medlemskontingent kan
betales til bestyrelsen, som står
ved SuperBrugsen 2 lørdage i
foråret. Den årlige fastelavnsfest med tøndeslagning og
”Syng sammen” arrangementer
- begge i tæt samarbejde med
Kværndrup Kirke. Kværndrup
Ugen – uge 19 planlægges og
arrangeres af en selvstændig
styregruppe. KBE er ansvarlig
partner og medarrangør af diskoteksaftenen og markedsdagen. Sct. Hans aften afholdes i
samarbejde med FDF Spejderne. Det store juletræ foran Forsamlingshuset tændes 1. søndag i advent, og der afholdes
juletræsfest for byens mange
familier. Juleudsmykning i lygtemasterne på de fire indfaldsveje har KBE hidtil stået for,
men nye krav om sikkerhed fra
regeringens side satte en foreløbig stopper for det. Bestyrelsen arbejder fortsat på at få juleudsmykning i byen, men det
koster mange penge, som på
en eller anden måde først skal
skaffes. En tradition som hidtil
har været afholdt i Bakkelunden er Fugleskydningen – men
ikke i år, da opbakningen har
været nedadgående. Set i lyset
af det kæmpe arbejde der lægges i med planlægning og opbygning/nedtagning i Bakkelunden – og ikke mindst de store
økonomiske omkostninger sådan et arrangement har – betyder det, at der ikke er Fugle-
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skydning. Omkring årsskiftet
omdeles KBE kalenderen. En
kalender sponsoreret af byens
erhvervsdrivende via annoncer.
Det er en nyttig kalender med
foreningernes planlagte arrangementer, flagdage i byen og
kontaktoplysninger til de mange foreninger, vi har i byen.
Kværndrup har fået en hjemmeside - www.kvaerndrup.info
som er en portal til alle interesserede (borgere, evt. tilflyttere,
erhvervsdrivende og andre interesserede) med informationer, om hvad der sker i byen,
nyheder af interesse fra foreningslivet, nyt fra kommunen
og selvfølgelig de sidste nyheder med interesse for byens
borgere. Sidste nyt er bladet
5772 Kværndrup, som nu også
ligger på hjemmesiden.
KBE og Lokalrådet støtter
www.kvaerndrup.info.
KBE står for flagallé langs byens indfaldsveje på mærkedage (se www.kvaerndrup.info/
borgerforeningen).

Foreningens formål er at varetage byens tarv, dvs. borgernes
og de erhvervsdrivendes interesse, men også sørge for ungdoms- og kulturaktiviteter. Det
bestræber bestyrelsen sig på
hele tiden ved nytænkning og
nye tiltag.
Der afholdes børne- og ungediskotek i Forsamlingshuset 3-4
gange om året. Som erstatning
for Fugleskydningen arbejder
bestyrelsen på at lave en familiefest i Bakkelunden, som en
årlig tradition. Nyt tiltag er at
KBE er på facebook.com - og
halloween kommer til byen i en
eller anden udformning i oktober.
Foreningen har fået nyt telefonnr. 50 57 57 72.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at jo mere man samarbejder, des bedre bliver resultatet
og vi er altid åbne overfor andre tiltag – også på tværs af
sognet.

LOKALRÅDS NYT
Sommeren er ved at blive til
sensommer og 2 halvleg af
2012 kan begynde.
Lokalrådet har lavet en aftale
med www.kvaerndrup.info om,
at lokalrådets hjemmeside ligger på den nye portal for
Kværndrup.
Lokalrådet vil i efteråret følge
udviklingen omkring Ryslinge
Hallene tæt. Endvidere ser vi
frem til de næste tiltag i forbindelse med byudviklingen.
Husk at Lokalrådets møder er
åbne, og man er altid velkommen til at deltage.
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TOUR DE FRANCE i Kværndrup
Af: Annette Simpson
I uge 27, imens der var Tour de
France i Frankrig, ja så var det
også tid til cykelløb for ”vores”
små dagplejebørn i Kværndrup.
Det var torsdag formiddag, og
alle vi dagplejere og børn samledes nede omkring tennis- og
boldbanerne ved Kværndrup
Skole.
Der blev cyklet til den store
guldmedalje, og de børn, der
endnu var for små til løbecyklerne, havde en scooter, og de
yngste sad i barnevogne eller
på tæpper i græsset. Det var
helt tydeligt, at alle børnene
havde det sjovt.
Sådan en dag, hvor vi samles
til et fællesarrangement, er rigtigt hyggeligt, og børnene kender efterhånden alle os voksne.
Løbecyklerne, som der blev
kørt Tour de France på, er indkøbt af dagplejen, da vi ved, at
det styrker børnenes motorik,
og cyklerne kan bruges allerede fra barnet er ca. 1 år 10
mdr.
Det giver børnene en stor frihed til at bevæge sig over større afstande, og det udvikler motorikken.
Børnene bliver herved udfor-
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dret på områder, hvor de ikke
er helt stærke endnu.
Det styrker balanceevnen, som
er en kompliceret evne. At køre
på løbecykel kræver også, at
børnene lærer at bruge både
føle-, stillings- og synsevnen
samtidig.
De skal kunne sætte fra med
benene, koordinere arme og
ben, afstandsbedømme og styre.
De fleste Dagplejebørn lærte
hurtigt at køre på cyklerne. Ja,
nogle kunne det allerede i forvejen, og var der enkelte, der
havde lidt svært ved det, fik de
hjælp og støtte, og cykler nu af
sted.

BØRN OG UNGE

Sfo`ens afslutningstur til Ærø
Af Jeppe Dinesen, 4. klasse, Tre Ege Skolen
og badede.
Det var ikke
alle,
som
var i vandet, for det
var
lidt
koldt. Efter
aftensmaden hyggede og legede vi, inden
vi gik til ro i
de små hytJeppe med klassekammerater hygger på båden
ter.
Mandag den 2. juli mødtes vi i
Tirsdag morgen lavede vi kaffe
sfo’en kl. 7.15, for vi skulle på
til de voksne, så vi hurtigt kunafslutningstur til Ærø. Cykeltune komme ned og bade. Daren fra Kværndrup til Svendgens program var at cykle
borg var 22 km lang, men turen
tværs over øen til Voldstrup
føltes ikke så lang, for vi var
Klint. Turen derover var lidt
spændte og glædede os. Omhård, fordi der var så mange
bord på færgen spiste vi vores
bakker, men hjemad gik det
medbragte
madpakker
på
som en spurt
dækket, mens solen skinnede
På vejen holdt vi et stop for at
ned på os. Da vi kom til Ærøse en kirke og fylde vores
skøbing, cyklede vi op til camvanddunke op.
pingpladsen og pakkede ud.
Derefter gik vi ned til stranden

Ved klinten spiste vi middagsmad og kastede sten ud i vandet. Tilbage på campingpladsen tog vi badetøj på og badede, inden vi spiste aftensmad.
Senere tog vi ned på havnen
og så på skibe og legede på en
legeplads dernede.
Onsdag morgen lavede vi kaffe
til de voksne igen, og efter morgenmaden gik vi ned og badede for sidste gang.
Derefter pakkede vi vores ting
sammen og ryddede op. Da alt
så pænt ud, cyklede vi en tur,
inden vi fik middagsmad. Dagens højdepunkt var is, som vi
spiste med stor glæde nede på
torvet inden turen igen gik hjem
med færgen. I Svendborg stod
vores forældre på kajen og tog
imod os.
Tak for en rigtig god afslutningstur med sfo`en!

TANDLÆGERNE I KVÆRNDRUP
Jørgen Bergmann & Eva K. Jensen
Svendborgvej 5, 5772 Kværndrup, tlf.: 62 27 27 71
Se vores hjemmeside: www.bergmannjensen.dk
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Tre Ege Skolens SFO på Ærø
Af Anne Rye
En efterhånden mangeårig tradition, der blev startet i Gislevs
Fritidsklub, har igen i år haft 3.
klasses elever med fra både
Gislev, Kværndrup og Ryslinge. Traditionen med at cykle til
Ærø den første dag i skoleferien startede for ca. 25 år siden
som afslutningstur for Gislevs
Fritidsklubs 3. klasses elever. I
nogle år var også skolen involveret og havde et par lærere
med på tur, men de seneste
mange år har det kun været
SFO’ens pædagoger, der har
taget turen på cykel til Ærø
med børnene. I 2008 kom
Kværndrup med for første
gang. De ankom dengang
samme dag, som Gislev tog af
sted og nåede kun at hilse på.
Siden har de to SFO’er dog
været sammen af sted. Op til
sammenlægningen af Tre Ege
Skolen i Gislev og Ryslinge
sidste sommer har også Ryslinges SFO-børn kunnet nyde
godt af Ærø-turen.
I år har 13 elever taget cyklerne fra Kværndrup til Svendborg
sammen med 3 pædagoger.
Ruten på ca. 20 km går over
Mullerup, Bøllemosen, Brændeskov og Tved for at ende på
Svendborg Færgeleje, hvor
færgen mod Ærø sejler fra.
Ved ankomst i Ærøskøbing
trædes pedalerne de sidste
700 meter mod Ærøskøbing
Camping, hvor indkvarteringen
foregår i små hytter og nogle år
også telte.
Men ingen tur uden træning.
Afslutningsturen er bygget op
over hele 3. klasses skoleår.
Børnene mødes i SFO-regi
over året til forskellige aktivite24

ter - diskotek, biografture, fodbold- og hockeyturnering osv. - så
de lærer hinanden at
kende inden den store
tur, og i foråret cykeltræner de.
Det handler både om
at lære færdselsreglerne at kende og få
benene trænet op til at kunne
cykle mange kilometer. Samtidig skal de lære at indordne sig
under reglerne, når der køres af
sted i en lang slange ad relativt
smalle og krogede veje. Der er i
år bl.a. blevet tegnet vejbaner
og øvet i at række armen ud og
op på de rigtige tidspunkter
samt kørt rundt i nærområdet.
Og så har der været besøg på
Ringe Politistation for at få tjekket, om alle havde cykler, der
var lovlige.
Turen er helt klart på børnenes
præmisser, og den er det eneste tidspunkt på året, hvor der
tages imod bestikkelse. Kaffe
på sengen betyder en dukkert i
havet. Uha, der kan brygges
kaffe!! Børnene er med til at
bestemme, handle og lave maden hver dag. Eneste voksenbeslutninger er, hvem der bor
sammen, hvornår der skal solcreme på, og hvornår der skal
stoppes for indtagelse af sukkerknalder, så nattesøvnen kan
blive god. Nogen fast sengetid
er der ikke, men efter cykling,
leg, svømning og masser af
frisk luft så kalder sengen på de
fleste allerede omkring kl. 21.
Fast indslag er cykelturen til
Voderup Klint med afgang tirsdag efter morgenmaden. Cykelkurvene bliver pakket med mad

og drikke, og så er det ellers af
sted. Det er hygge med stort H.
Der bliver leget på stranden,
fundet muslingeskaller og konkurreret i at slå flest smut.
Hjemme igen går der ikke lang
tid, før alle plasker rundt i bølgen blå - en tiltrængt dukkert!
Onsdag er dagen, hvor slaget
skal stå - Rengøring!! Alle har
været selvhjulpne, når det
gjaldt om at bestemme mængden af pålægschokolade på
brødet, så rengøringen er også
lagt ud til beboerne i de enkelte
hytter. Og ingen går ram forbi.
Der knokles med at jage nullermænd og edderkopper på porten, før afgang mod Ærøskøbing til en sidste tur. Og byen
er besøget værd. Kunstudstillinger, besøg i marskandiserforretninger og på flaskeskibsmuseet, byvandring og i hvert
fald indkøb af store is er noget
af det, der kan være på programmet, inden færgen lægger
til og tager både trætte - men
glade - børn og voksne med til
Svendborg Færgeleje igen. Her
mødes de af en flok forventningsfulde forældre, der kan se
frem til at høre om grillning af
hjemmefangede
muslinger,
dansekonkurrencer, aftencykelture til lystbådehavnen og meget, meget mere :).
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Foreningen ”Frem” af 1912
– 100 året for Kværndrups første borgerforening
Af Edvin Larsen
Artiklen om Kværndrups første borgerforening er delt op i to dele. Første del handler
om baggrunden for foreningens etablering og dens første år, medens sidste del, som
bringes i næste nr., skildrer foreningens problemfyldte virke frem til dens ophør i 1917.
I foreningens protokol, som
opbevares på Lokalhistorisk Arkiv, kan man på side 1 læse:
”Følgende Næringsdrivende i
Kværndrup: Skræddermester Hansen, Skræddermester Dideriksen,
Slagter
Ottesen,
Sadelmager
Johs. Petersen og Barber Danholt
indbød Borgere og Næringsdrivende til et Møde paa Kroen for at søge dannet en Forening for Byen,
som kunde tage sig af Byens Interesser, hvilket Møde afholdtes den
23. August 1912.”

Det kan måske undre, at byens borgere pludselig gik sammen for at danne en borgerforening. Forklaringen på, at ønsket om en borgerforening kom
nu, kan være, at Kværndrup by
på netop dette tidspunkt skiftede karakter fra at være en decideret landsby til at blive en stationsby, hvilket folketællingslisterne kan dokumentere.
Folketællingslisterne viser, at
Kværndrup by oplevede en
markant stigning såvel i befolkningstal som i bebyggelse i 10årene 1870-1880, 1901-1911
og 1911-1921. Perioden 18701880 kan forklares med, at
jernbanen kom til byen i 1876.
De næste 20 år var præget af,
Tal fra folketællingslisterne
Befolkningstal i Kværndrup sogn

at der i sognet blev oprettet
fem andelsselskaber. Trunderup fik et andelsmejeri (1887)
og en brugsforening (1896). I
Kværndrup etableredes andels-

mejeri (1889), forsamlingshus
(1892) og brugsforening
(1896). Her som alle andre steder var landbruget en væsentlig årsag.

Trunderup Andelsmejeri, 1908

Trunderup Brugsforening, 1936
1840
1010

1860
1044

1870
1241

1880
1375

1890
1476

1901
1521

1911
1641

1921
1781

Befolkningstal i Kværndrup by

258

222

269

373

412

447

483

569

Befolkningstal i Kværndrup landsogn
(sogn - by)
Bebyggelse i Kværndrup by

752

822

972

1002

1064

1074

1158

1212

32

31

39

62

67

74

94

115

25

LOKALHISTORIE

Kværndrup Andelsmejeri Mullerupvej 6, i 1930'erne

I de første 20 år af 1900-tallet
oplevede Kværndrup en procentvis dobbelt så stor vækst i
befolkningstal som i landsognet. Væksten var en konsekvens af, at byen i denne periode fik bryggeri, urmager, fem
købmænd, to bagere, og flere
små håndværkere havde etableret sig her. Det gav øget bebyggelse, som hovedsagelig
fandt sted på de to indfaldsveje
Bøjdenvej (nu Bøjdenvejen) og
Svendborgvej. Bebyggelsen på
Bøjdenvej betød i praksis, at
jernbanestationen kom til at
hænge sammen med bymidten.
Perioden var præget af nye
andelsforetagender, og som en
konsekvens af landbrugets produktionsomlægning i sidste
halvdel af 1800-tallet var der
brug for et foderstofforetagende
i Kværndrup. Kværndrup Lokale Foderstof- og Gødningsforening (Banepladsen 3) blev oprettet i 1906. Bygningerne blev
revet ned i 2011.

Et af infrastrukturens vigtigste
elementer er elektricitet. Med
øget bebyggelse i byen blev
der også behov for et elektricitetsværk. Etableringen af dette
skete i 1912 på Nyborgvej 31.
Elektricitetsværket var en forudsætning for, at erhverv, der
krævede elektricitet som energikilde, kunne etableres i byen,

Kværndrup Elværk før 1952

men elektricitetsværket havde
fra starten store økonomiske
problemer og måtte i 1917 for
at kunne overleve omdannes til
et andelsforetagende.
Det var en tid med vækst i
området. Mange aktiviteter

skulle finansieres, hvilket betød, at byen fik sit første pengeinstitut – Andelskassen - i
1917. Andelskassen havde
frem til 1939 til huse i et andet
andelsforetagende, Kværndrup
Brugsforening. Andelskassen
blev oprettet på foranledning af
sognets andelsforeninger. Andelsbevægelsen blev en væsentlig faktor i byens udvikling i
denne periode og fik i Kværndrup samme betydningsfulde
rolle, som det var tilfældet i Jylland.
Kværndrups store opland var
den økonomiske faktor, der var
en forudsætning for det erhvervsliv, der kom til at præge
byen. Bebyggelsesudviklingen i
Kværndrup var helt i overensstemmelse med den udvikling,
som begyndte op mod århundredskiftet i de nye byer – stationsbyerne - og i købstæderne.
Denne udvikling fik indflydelse
på befolkningstallet. En af de
offentlige institutioner, som
først mærkede ændringen, var
skolen.
Derfor blev den gamle hovedskole i Kværndrup, Svendborgvej 51, som var bygget i 1812,
afløst af en ny hovedskole i
1917. Bygningen huser i dag
SFO Slottet. Men ikke kun børn
blev der tænkt på. Det var ikke
alle ældre, som kunne blive i
deres egen bolig eller have en
aftægtsordning, derfor blev De
gamles Hjem (Bøjdenvej 4) oprettet i 1918. I begyndelsen
blev hjemmet drevet på foreningsbasis. Væksten i befolkningstallet betød også, at byen
i 1912 fik sin første læge med
bopæl i Villa Nordtorp, nuværende Bøjdenvej 12.
Stationsbyerne ville gerne ligne købstæderne i det omfang,

KLF - Kværndrup Lokale Foderstof- og Gødningsforening
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det var muligt. Derfor gjorde
lyst- og parkanlæg også deres
indtog i stationsbyerne i begyndelsen af 1900-tallet. Kværndrup indviede den 9. juli 1905
Bakkelunden. Bag Bakkelundens etablering stod en række
ildsjæle med opbakning fra
sognets beboere. (Jf. Historien
om Bakkelunden, i Lokalbladet
5772. Kværndrup nr. 6, sept.
2011.)
I Kværndrup by var der en
række næringsdrivende og borgere, som havde visioner for
byen. De var klar over, hvilket
potentiale byen rummede, men
var også klar over, at det var
nødvendigt at få skabt en platform, som kunne støtte byen i
dens udvikling. Derfor havde de
indkaldt til føromtalte møde den
23. august 1912 på Kværndrup
Kro.
Protokollen fortæller, at barber Danholt bød velkommen på
indbydernes vegne og forelagde sagen, som den var tænkt.
Og som forhandlingsprotokollen udtrykker det, ”Der førtes
nogen Forhandling, som særlig
drejede sig om eventuelt at faa
Gadebelysning.” Det fremgår
ikke af protokollen, hvor mange
af byens borgere, der var mødt
op, men i mødet deltog de to
sognerådsmedlemmer, førstelærer J.J. Fausing og købmand
Martin Dyrholm – begge bosat i
Kværndrup by. På foranledning
af Dyrholm blev der nedsat et
udvalg dels til at udarbejde forslag til love for en forening og
dels til at undersøge, hvad gadebelysning i Kværndrup by
eventuelt kunne koste. Det
nedsatte udvalg kom til at bestå
af mødets indbydere.
Det skulle vise sig at være et
hurtigt-arbejdende udvalg. Allerede den 24. september en måned efter første møde indkaldte

Kværndrup Brugsforening i 1950'erne

udvalget til et nyt møde på kroen, hvor udvalget kunne aflevere forslag til love til en forening
og et overslag over, hvad gadebelysningen ville koste. I og
med at byen fik mere bymæssig karakter i kraft af, at handels- og håndværksmæssige
erhverv vandt frem i byen, kan
det undre, at der blandt de 13
foreninger, som opstod i sognet
i denne periode, ikke opstod en
handels- og håndværkerforening. Det blev derimod en borgerforening, som så dagens lys
den 24. september 1912.
Foreningens
navn
blev
”Frem”, som uden tvivl hentyder til, at man i foreningen ville
fremskridtet. Det er en kendsgerning, at mange sports- og
idrætsforeninger, som opstod i
slutningen af 1800-tallet og i
begyndelsen af 1900-tallet, fik
navnet ”Frem” efterfulgt af stednavnet. Fx Boldklubben Frem
Sakskøbing. Navnet var et signal til omverden om, at foreningens mål pegede ”fremad”.
Af § 1 i foreningens love fremgår det, hvad foreningen ville
arbejde
for.
Der
står
”Foreningens Formaal er at arbejde for alt, som kan tjene til
Kværndrups Opkomst og Forskønnelse.”

Foreningerne var et fleksibelt
instrument til ad hoc at organisere stationsbyen. Så stor betydning fik foreningsdannelserne for livet i byen, at man i
mange af de nye byer, kan betegne stationsbyen som et foreningsstyret samfund. Når foreningerne fik så stor betydning
for stationsbyens udvikling,
hænger det selvfølgelig sammen med den rolle, sognerådet
spillede i sognet.
Sognerådet skulle i henhold til
Landkommunalloven
af
1867/68 bestyre ”sognekred-
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Kværndrup Hovedskole (1812-1917), 1953

sens fattig-, skole- og vejvæsen
samt øvrige kommunale anliggender.” Tre områder var hermed givet, medens resten kunne afpasses efter anden lovgivning eller efter det enkelte sogneråds eget initiativ, som dog
kunne være præget af ønsker
fra borgerne. ”Øvrige kommunale anliggender” blev af det
enkelte sogneråd tolket meget
forskelligt fra sogn til sogn og
var helt afhængig af de personer, som sad i sognerådet.
Umiddelbart efter mødet den
24. september 1912 konstituerede den nye bestyrelse sig
med barbermester Carl Danholt
som formand og sadelmagermester Johannes Petersen
som kasserer. Skræddermester
L. Dideriksen, skræddermester
N. Chr. Hansen og slagtermester Chr. Ottesen udgjorde re-

Villa Nordtorp, Kværndrups første lægepraksis, 2011
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sten af bestyrelsen. En bestyrelse som udelukkende bestod
af erhvervs- og forretningsdrivende i Kværndrup by.
Foreningens formålsparagraf
siger alt om foreningens virke.
Den vil arbejde på byens konkrete udvikling og vækst, og i
den henseende danner dens
medlemmer en interessegruppe. Også fællesskabet og samværet mellem byens borgere
vægtes højt, hvilket ses af § 5 i
foreningens love. Her står:
”Foreningen er upolitisk; men
for at styrke Sammenholdet
mellem Foreningens Medlemmer er Bestyrelsen berettiget til
at
foranstalte
selskabelige
Sammenkomster til Afholdelse
af Foredrag og lignende.” I foreningens bestyrelse var man
meget opmærksom på ”at
Sammenholdet mellem Foreningens Medlemmer” var med
til at danne det, som i dag kaldes sociale netværk, som også
kunne være med til at indfri formålsparagraffen. Altså at det
sociale netværk kunne bidrage
til lobbyisme.
Foreningens første ordinære
bestyrelsesmøde blev afholdt
den 1. oktober 1912 hos formanden. På bestyrelsesmødet
blev det godtgjort, ”at den fornødne Kapital til Belysning for
et Aar var tegnet.” Bestyrelsen

besluttede at indhente et samlet tilbud fra Elektricitetscompagniet i Odense, som man
havde tænkt skulle udføre installationen. Endvidere besluttede man at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling
den 8. oktober, for at bestyrelsen kunne få bemyndigelse til
at låne pengene til installation
af gadelygter. Det var en enstemmig
generalforsamling,
som vedtog at give bestyrelsen
bemyndigelse til at optage lån
til installation af gadelygter.
Elektricitetscompagniets tilbud
lød på 500 kr. for levering og
opsætning af gadelygter i byen.
Foreningens § 5 blev allerede
taget i anvendelse den 19. november, da bestyrelsen på et
møde den 13. november 1912
besluttede at holde en sammenkomst med fællesspisning
og bal på kroen. Sammenkomsten skulle være en stiftelsesfest for foreningen, og samtidig
skulle bidragydende medlem-
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mer til gadebelysningen indbydes til festen. Da deltagerne i
stiftelsesfesten forlod kroen ved
midnatstid, blev gadelyset for
første gang tændt. En etableringsfase på mindre end to måneder. Umiddelbart en succeshistorie for borgerforeningens
medlemmer og bestyrelse.
Forholdene omkring gadebelysningen i Kværndrup lignede
forholdene i mange af de nye
byer - stationsbyerne. I Kværndrup var det borgerforeningen,
som tog initiativ og ansvar, medens sognerådet så til. Sognerådet spillede ingen rolle. Det
skulle heller ikke bidrage økonomisk, hvilket bl.a. ses af dets
beslutningsprotokol, hvor gadebelysningen ikke på noget tids-

punkt blev omtalt, hvad det
nødvendigvis heller ikke skulle i
henhold til lovgivningen.

Kilder:
Foreningen ”Frem”
- forhandlingsprotokol.
Kværndrup Sogneråd
- beslutningsprotokol
Lokalhistorisk Arkiv - fotos

Vidste du, at Kværndrup by i
1840 hørte til blandt landets
største landsbyer med 258 indbyggere.
Til sammenligning havde Ringe by 179 indbyggere.

Rettelse
I artiklen om ”Kværndrup Scene
– hvad er det?” i nr. 10 af 5772.
Kværndrup skrev jeg ”God lokal
skuespilkunst kunne også fremmes ved at få impulser udefra.
Dette sørgede Elmer for, når
Andelsteatret på dets tourné
rundt i landet også gjorde holdt
i Kværndrup.” Det er en sandhed med modifikation, hvilket
jeg efterfølgende er blevet klar
over. Fhv. uddeler Erling Hansen har fortalt mig, at han som
brugsforeningsmand var den lokale person, som stod bag kontakten til Andelsteatret. Min kildekritik har desværre spillet et
puds med mig, hvilket jeg må
beklage.
Edvin Larsen
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AKTIVITETSKALENDEREN

DATO

KL.

ARRANGEMENT

STED

15.
sep.

10 -15

Loppemarked på
Kalbrænderivej

Kalkbrænderivej

19.
sep.

ARR./ TILMELD.

PRIS

EGESKOV MARKED.
65,45,-

2 okt.

18.00

Fællesspisning
Hakkebøf m. blødeløg / salat

Forsamlingshuset

Forsamlingshus/
Lokalråd

8. okt.

14.00

Start på ”hyggeeftermiddage
Med oplæsning

Egeparkens
fælleshus

Kværndrup
Husholdningskreds

9. okt.

18.15

Besøg hos Multi Flower design

Fra Brugsen

Kværndrup
Husholdningskreds

13. okt.

14.00 17.30

Bevæg dig for sjov

Kværndruphallen

Idrætsforeningerne

3. nov..

14.00 17.30

Bevæg dig for sjov

Kværndruphallen

Idrætsforeningerne

6 nov.

18.00

Fællesspisning
Lasagne og salat

Forsamlingshuset

Forsamlingshus/
Lokalråd

14.
nov.

19.30

Koncert m. Die Herren

Ringe Kirke

Musik På midtfyn

100,-

19.
nov.

19.30

Cello koncert
m. Michaela Fukacova

Ringe
tek

Musik på midtfyn

150,-

29.
nov.

17.00

Julefrokost i skolekøkkenet

Kværndrup
Husholdningskreds

100

1. dec..

14.00 17.30

Bevæg dig for sjov

Kværndruphallen

Idrætsforeningerne

20
kr./
barn

4. dec

18.00

Fællesspisning
Julefrokost
Flot Mandelgave

Forsamlingshuset

Forsamlingshus/
Lokalråd

6. dec.

19.30

Jens Nielsen - Peter Fjeldstad
Julen salmer og sange

Ringe
tek

Musik på Midtfyn

30

biblio-

biblio-

50 kr.
20
kr./
barn
20
kr./
barn
65,45,-

100,85,-

Gratis
for medlemmer

ANDRE AKTIVITER

OPSLAGSTAVLEN
Private små annoncer :
Gives væk—køb / salg / bytte.
Arbejde tilbydes ( barnepiger )

RØD OG GRATIS

gratis

Indsend små annoncer
inden næste deadline til
plata@plata1226.dk
LOPPEMARKED
PÅ KALKBRÆNDERIVEJ.
LØRDAG D. 15 / 9
KL. 10 - 15

SMYKKE KURSUS
Start mandag 17 / 9 og
Weekend 26-27-28 okt.
på Kværndrup skole tilmelding
på LOF.
Ellers se www.wiedesign.dk

Fællesspisning
Så starter fællesspisning aftenerne igen den 1. tirsdag i
måneden kl. 18.00
2. okt. Hakkebøf m. bløde løg
6. nov. Lasagne
4. dec. Julefrokost m. flot
mandelgave

BORDTENNIS
FOR VOKSNE
Har du lyst til at spille bordtennis? Vil du være med til at
starte det op for voksne?
Kontakt Anders Thorup
plata@plata1226.dk

Spise billetter købes hos:
Schou`s El & Hvidevare på
Nyborgvej, senest fredagen
før fællesspisningen.
Voksne 65,Børn 45,Julefrokosten
Voksne 100,Børn
85,-
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Egeskov Marked 2012
Tilrettelæggelsen af Egeskov Marked 2012 er næsten på plads.
Der har været god gang i tilmeldingen af hjælpere - kan stadig bruge din hjælp.
Tilmeld dig og få en hyggelig, men travl dag sammen med en masse glade mennesker.
Ring til Dorthe Nielsen tlf. 62 27 21 96 eller Gerda Jensen tlf. 62 27 18 47 og
hør, hvor vi kan bruge din hjælp.
Der er utrolig mange trofaste, der melder sig år for år. Det er dejligt og gør planlægningen nemmere.
Husk at overskuddet fordeles til byens foreninger.
For børn, som endnu ikke går i skole, er der tirsdag den 18.09.2012 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
06.10.2012.
Madkurv medbringes og Egeskov Markedsforening sørger for musikken.
3. onsdag i september Egeskov Marked – så ses vi…

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

