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Om alt det, der glæder ved at være engageret i lokalsamfundet
Som det fremgår af et par artikler her i bladet, er det årstid
for diverse hædersbevisninger – ikke bare i forbindelse
med diverse Awards indenfor
film– og pladeindustrien, men
nu også indenfor almindeligt
foreningsarbejde. Foreningsledere er blevet hædret ved
fester og storstilede arrangementer, men den største glæde er, at der er opbakning tilstede i hverdagen.

Om indlæg, artikler og andet
indleveret materiale:
Ansvar for indlæg, artikler m.m.
påhviler alene forfatteren/indsenderen.
Det kan være nødvendigt at redigere, beskære eller udelade
dele af det indleverede materiale, men såfremt det drejer sig
om væsentlige ændringer, vil det
selvfølgelig være efter aftale
med indsender. Redaktionen
forbeholder sig desuden ret til
helt at fravælge indsendt tekst
og billeder, hvis der er pladsmangel i bladet.

Det er en glæde at se et arrangement løbe af stabelen, så alle
er tilfredse. Et godt eksempel på
dette er det nyligt overståede
Bierparty, hvor rigtig mange folk
var i gang med forberedelser og
oprydning, så de 650 gæster
kunne have en dejlig fest, og
Kværndrup få et pænt overskud.
Det var en glæde at spørge folk
om at hjælpe og få positive tilbagemeldinger. Det er en glæde,
når forældre selv kommer og
tilbyder deres hjælp med at træne små fodbolddrenge i Boldklubben. Det er en glæde at erfare, at Kirstine uden megen
betænkningstid siger ja til at
hjælpe med musikken til revyen
i uge 19. Det er en glæde at se
mange forældre deltage aktivt i

5 blade om året
Der er planlagt 5 udgivelser på
et år: uge 9, 16, 26, 36 og 48.
Deadline til næste nr. er den
22. marts 2013.

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.

Økonomi og annoncetegning
Olav Engholm, (valo@pc.dk)
Tove Jørgensen
Tove Svendsen
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Bevæg dig for Sjov og, uden at
bede dem om det, hjælpe med
at rydde op. Det er en glæde,
når man beder Esben om at holde et foredrag om Kværndrup i
Forsamlingshuset i uge 19 – og
at han uden mindste forbehold
svarer tilbage, at det vil han rigtig gerne. Det er en glæde at se,
hvordan en ildsjæl med interesse for lokalsamfundet, kombineret med interesse og evner med
computeren, har kunnet stable
en hjemmeside på benene til
gavn for Kværndrup – jeg tænker på www.kvaerndrup.info.
Det er en glæde, når man til generalforsamling har de kommende medlemmer, der skal bruges.
Det var en glæde at kunne få
Jens, Reimar og Poul til at hjælpe foreningerne med at søge
fonde til multibanen. Og der er
mange andre eksempler på
glæder fra foreningsarbejdet.
Uden alle de frivillige hjælpere,
kan vores lokale samfund ikke
hænge sammen – så er det
kunsten at få gjort dette frivillige
arbejde til en fornøjelse. Det bliver til en fornøjelse, hvis man
påskønnes, hvilket uden tvivl er
baggrunden for, at kommunen
laver disse store fejringer. Og
Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad.

Forsidebillede:
Kværndrup Hallen bruges til
mangfoldige aktiviteter .

FRA REDAKTIONEN

det er da også et skulderklap
at få en hædersbevisning og
måske endda en gave eller et
beløb, men den store glæde
for såkaldte ildsjæle er jo ikke
at komme i avisen, men derimod at se tingene fungere i
hverdagen.
5772.Kværndrup fungerer tilsyneladende. Det er en glæde,
som en del af 5772.Kværndrup
at opleve de mange rosende
bemærkninger om bladet. Og
en glæde at opleve en flok glade bladudbringere til årets nytårskur. Det er en glæde, at
mange giver et frivilligt bidrag

til bladet, og at antallet af annoncører er stigende. Vi har i
øvrigt den glæde at kunne byde
velkommen til SuperBrugsen
som ny annoncør.
Årets Kværndrupuge i uge 19
nærmer sig, og der er allerede
holdt flere planlægningssmøder. Vores udsendte i Svendborg, Peter Nielsen, er stadig
tovholder i styregruppen, hvilket
han har klaret med bravour de
første 4 år – så uge 19 og Peter
har faktisk jubilæum i år. Der er
udsigt til et spændende og varieret program igen i år udfordret
af, at ugen indeholder Kristi

Himmelfartsdag. Inge Eriksen
er godt i gang med revyforberedelserne, og hun kan i øvrigt i
år præsentere en ny mand på
scenen, nemlig Jakob Filt og
som nævnt ny musiker! Programmet for uge 19 kommer i
næste 5772.Kværndrup, der
udkommer i uge 16.
Der er i bladet denne gang ikke
nævnt noget om byfornyelsen
udover billeder og artikler fra
børnene, der plantede frugttræer. Vi har ikke glemt byfornyelsen og håber snart at kunne
bringe gode nyheder om det
videre arbejde.

Kommunikationen virker i vores lille samfund
Af Jette og Jørgen Larsen, Kløvervej 7
Lørdag den 3.11.2012 skulle vi
passe hund for vores venner i
Snarup. En familie, som har kennel og går rigtig meget op i deres
hunde. De skulle til en stor DKK
udstilling i Herning hallerne.
Vi har selv en Islandsk Fårehund
fra overstående kennel og har
haft den i mange år, så vi kender
hundenes adfærd, og vores have
er ligeledes godt indhegnet.
Ved ca. middagstid ville jeg ud at
gå en lang tur med de to hunde
og lukkede dem lige ud i haven,
mens jeg fik overtøj og støvler
på, samt fandt deres hundesnore
og poser frem.
Der var jagt i Sønderhaveskoven
(vi bor lige på den anden side af
skoven og banen) mange skud
det meste af dagen og genlyd, jo
– jo der var knald på.
Pludselig kunne jeg se naboen
stå og pege op af vejen, det må
have været vores hund fra
Snarup, som pludselig stak i
rend op imod byen. Hunden var
brudt ud mellem tremmerne til
vores store havelåge uden navneskilt på. UPS - det er nok det
værste jeg kunne frygte, at hun-

den skulle blive kørt ned på sin
vej til roligere omgivelser (den løber indtil, den ikke er bange længere). 114 blev ringet op og forklaret, hvordan situationen var.
Så kommer vi til det med kommunikationen. Naboen kørte
rundt i byen i bil, jeg tog min cykel og begyndt at lede, spurgte
gående på fortove (og selv postbuddet), om de havde set en løs
hund. En enkelt dreng havde dog
set en løs hund bagved forsamlingshuset, men der var ingen
hund.
En time eller tos søgen rundt i
hele byen (også i Snarup) gav
desværre intet resultat. Klokken
ca. 16.30 ringede de fra Vagten
på 114 og bad mig ringe til en familie, som havde en løs hund gående. Det gjorde jeg prompte, og
det viste sig, at hun boede på
Spurvevej 4, hvor hunden selv
var gået ind ad bryggersdøren.
De havde selv hund, så de to
havde leget en del i deres have.
Jeg gik straks derom og fik hentet vores hund. Det viste sig, at
en af de folk, jeg havde talt med
på min søgen i byen, var hendes

kæreste, som var på vej hjem fra
Fitnesscenteret, derfor vidste
han, at jeg søgte efter en løs
hund. De havde så afleveret en
seddel senere til både Døgnkiosken og Brugsen, hvor der stod,
hvor hunden befandt sig.
Solstrålehistorien er, at kommunikationen virker i vores lille by,
ligeledes at det kan betale sig at
gøre en hurtig indsats, så hjælper de fleste.
En tak skal lyde til vagten på
servicenummeret 114, hvor de
ellers havde haft en travl nat, da
Juleøllet var blevet frigivet fredag aften.
Ligeledes en stor tak til de søde
mennesker på Spurvevej 4, for
god pleje og god håndtering af
en bortløben hund.
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Lys i juletræet og endnu et vellykket Bierparty
Af Anders Thorup
Hvad har de 2 ting nu med hinanden at gøre?

Juletræet fældes hos Else og Poul

Bierparty 2013

Som du måske læste i
5772.Kværndrup for et år siden, så skulle en del af overskuddet fra Bierpartiet i 2012
gå til etablering af ordentligt lys
i juletræet, som Borgerforeningen hvert år sørger for nede
ved Forsamlingshuset.

en ligeså stor succes som i
2012. Men successen kommer
ikke af sig selv. Kværndruppernes evne til at arbejde – og arbejde sammen – kommer til
udtryk i dagene op til festen,
men heldigvis bærer anstreng
elserne frugt, som det også
fremgår af billederne med de
mange feststemte mennesker.

Forinden var træet blevet fældet hos Else Thorsen og Poul
Toudal på Paprikavænget og
bragt til Forsamlingshuset med
møje og besvær – og lastbil
med kran. Aktionen lykkedes
og fredag den 30. december
blev lyset så tændt i juletræet.
Borgerforeningen og Superbrugsen havde vist vejen, i
form af et flot samarbejde om
julemandens komme i brandbil
og efterfølgende uddeling af
varme æbleskiver, gløgg og
saft – og højdepunktet: Juletræet blev tændt – og var tændt
resten af julemåneden til glæde
for alle i Kværndrup.
Nu er der kommet lys i juletræet, men bierpartierne fortsætter
indtil videre. Festen i 2013 var
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Handl lokalt!
Af Bodil Engholm
Jeg handler jævnligt i Super
Brugsen og bor tæt ved.
En dag havde jeg handlet stort
ind, kørte varerne hjem i indkøbsvognen og afleverede den
igen. Da vi om aftenen ville
tænde op i pejsen, kunne jeg
ikke finde den bøtte med optændingsbrikker, jeg havde
købt. Den måtte være glemt.

Gik til kassen næste dag med
min bon, der viste,varen var
betalt.
Ditte, som ved, hvem jeg er,
sad igen ved kassen og havde
sat min vare i nærheden, når
jeg nok vendte tilbage.TAK for
det.
Dette var nok ikke sket i en
fremmed butik, hvor jeg ikke er
kendt.
Så handl lokalt!

Nytårskur
Thomas ved vinafdelingen.

Af Anders Thorup
Vores uddelere får løn i gule ærter.

Tove (tv) lagde hus til nytårskuren og Bodil (th) koordinerer uddelingen af 5772.Kværndrup

De
trofaste
uddelere
af
5772.Kværndrup deler bladet
ud i regn og sne, sol og blæst.
Med Bodil Engholm som skarp
koordinator, lykkes det for dem
på kort tid, at få bladet delt ud
over hele gamle Kværndrup
Sogn. Og uden anden aflønning end gule ærter – sådan
var det sidste år og sådan var
det også i år. En tradition er
skabt. Med Tove og Kurt Jørgensen som værter, havde alle,

der har med produktion og uddeling af bladet at gøre, sat hinanden stævne, og vi havde
nogle rigtig hyggelige timer.

vores blad, hvilket han i høj
grad ønsker. Og dog – han må
nemlig godt sponsere varer, så
derfor blev dagens gule ærter
leveret af SuperBrugsen – og
du vil derfor også snart se en
annonce for SuperBrugen i
5772.Kværndrup. En annonce,
som er betalt med gule ærter!
Thomas har allerede sat sit
præg på Kværndrup. På hans
initiativ mødtes lokalrådet, styregruppen bag Kværndrupugen
samt Borger– og Erhvervsforeningen, idet SuperBrugsen
ønskede at støtte det lokale
foreningsliv. På mødet blev
konkret aftalt samarbejde om
julearrangementet med Borger–
og Erhvervsforeningen. Desuden blev aftalt støtte til det lokale foreningsliv.

Som et lille kuriosum, kan
5772.Kværndrup også selv se
sig aflønnet i gule ærter. SuperBrugsen må følge COOP Danmarks retningslinjer for sponsorater, så det er ikke muligt for
vores nye uddeler,Thomas
Rasmussen at få en annonce i
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Trunderup kan også fællesspise
Af Anders Thorup

Fredag den 1. februar stod den på suppe og peberrodskød på
Trunderup Friskole. Michael Nygård var bagmanden bag aftenens menu, som ca. 40 trunderuppere nød med velbehag. Formand Svend Erik Larsen og Asbjørn Nyholt gjorde reklame for
de mange aktiviteter, inden folk brød op efter en hyggelig aften.

Super Brugsen – Kværndrup Åbent alle dage!
MAN – FRE 900 - 2000
LØR – SØN 800 - 2000

HVER LØR – SØN:
SMØRREBRØD
LUKSUS
25,HÅNDMAD 18,-

1 STOR, LUN
LEVERPOSTEJ
+
5 RUNDSTYKKER

25,-

Spørg efter slagterne
Hverdag. Stort udvalg
FRISK BRØD FRA EGEN OVN

Super Brugsen – Kværndrup
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Smykkesmed af høj karat
Af Lars Skov Sørensen
WieDesigns annoncer har været at finde i bladet, siden de første udgivelser af 5772.Kværndrup
kom på gaden. Alligevel var det begrænset, hvad bladets udsendte vidste om værkstedet og
smykkerne, da jeg denne forfrosne og sneklædte januardag banker på døren

Jesper Sell på sit værksted

”Kom bare ind – jeg er lige i
gang med noget inde på værkstedet”. Jesper Sell forlader
hastigt døråbningen med forklædets stropper dinglende efter sig. Han forsvinder ind i et
baglokale, der virker lunt og
hyggeligt. På arbejdsbordene
ligger hammere, tænger og andet grej jævnt fordelt, blandet
med metaldimser og træstykker. De mange hylder og skuffer med papirer, æsker, fingerringe, vedhæng og pensler er
med til at skabe den scene,
man netop forestiller sig, en
rigtig smykkemager udfolder
sig på.
Fra ovnens buldrende varme
kommer nu et lille spiralformet
og rødglødende smykke frem.
”Det er noget emalje, der driller”, lyder det fra Jesper Sell,
mens han skubber brillerne tilbage på den vante plads højt

oppe på hovedet. Den 59-årige
og erfarne smykkesmed er ikke
helt tilfreds. Akkuratesse og
præcision er nøgleord i denne
branche, som Jesper har været
en del af siden 1992. Dengang
lavede han ellers knive og skulle en dag lodde en forplade.
Metalresterne loddede han også sammen og fandt her interessen for at lave smykker. Efterfølgende kurser og studieture
til Tyskland gør, at hans lille
virksomhed i dag favner en perlerække af produktioner af alskens ringe, halskæder og armbånd.
H.C. Andersens Hus og Spaghetti-ringe
Jespers udvalg starter med de
enkle sølvringe til et par hundrede kroner og derfra udvikler
designene sig i yderst mangfoldige retninger, som nu en stor
hullet sølvring med en ildopal.
Eller ”Det sorte hul”, en tragtformet ring med rubiner, for slet
ikke at tale om ”Spaghettiringen”, hvor sølv med guldfatninger er snoet i sirlige sammenfletninger.
Halskæderne
byder på markante vedhæng,
der spænder over bjørnekløer
og masker, til vellignende modeller af tepavillonen ved Valdemars Slot eller H.C. Andersens Hus. Ud over de kendte
metaller og materialer, bruger
Jesper også sjældenheder som
mammut-stødtænder og grønt
svampeinficeret træ i produktionerne.
Her er ikke tale om massepro-

duktioner, men unikke og enkeltstående designs, som laves
helt fra bunden. ”Inden for den
branche her er det ikke helt
normalt, at man ikke har en
gennemgående stil eller kollektion”, fortæller Jesper. ”Det synes jeg er kedeligt, så jeg laver
præcis det, jeg har lyst til at lave og det, jeg tror, der kan sælges”. På den måde kan udtrykket i smykkerne bevæge sig
over det rå, skulpturelle, futuristiske, maskuline og meget andet. ”Det er ikke en rodet stil,
men en forskelligartet stil”, smiler han.

Jesper Sell arbejder også gerne i
træ hvilket udmønter sig i blandt
andet bakker og masker

Dyr samuraisværds-teknik
En speciel japansk stilart, Mokumé Gane, fanger dog smykkemagerens interesse i særlig
grad. Her bankes forskellige
kostbare metaller hårdt sam7
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men og lagene danner et flot
mønster i smykkets overflade.
Metoden giver desuden genstandene en stor smidighed og
er oprindeligt brugt til fremstilling af samuraisværd. Mokumé
Gane er en teknik, der kræver
stor omhu, og det tager 24 arbejdstimer at lave en enkelt
ring. ”Det er eksklusivt og bruges ofte til vielsesringe”, forklarer Jesper Sell og bedyrer, at et
sæt ringe godt kan koste op
mod 18.000 kr. Så her er selv
støvet efter filing af ringene
kostbart, og dette samler Jesper gerne sammen, så de nygifte senere hen kan få lavet et
lille hjerte eller andet til f.eks.
en barnedåb. I 2012 solgte Jesper otte sæt af de japanske
ringe, der i modsætning til USA
og Tyskland stadig mangler at
få deres gennembrud i Danmark.
Specielle opgaver
Jesper rører altså det meste
med en ildtang, men ridser alligevel nogle få afgrænsninger
op: ”Jeg bruger gerne enkelte
sten i smykkerne, men sten er
ikke det vigtigste”, siger han og
fastslår at ”meget feminine
smykker ligger ikke til mig at
lave, dem har jeg ikke så meget lyst til”.
Jesper reparerer dem dog gerne ligesom alle de andre pyntegenstande, folk får lavet hos
ham. ”Det er meget forskelligt,
hvem der køber smykker hos
mig”, fortæller Jesper, der elsker bestillingsopgaverne. ”Det
er 10 gange sjovere at lave på
bestilling”, lyder det opflammende fra smykkesmeden.
”Det er spændende, om man
rammer det, folk vil have og at
se deres udtryk i ansigtet, når
de får smykket”. Jesper erindrer dog ikke, at nogen endnu
8

har været utilfreds med de til
tider lidt specielle opgaver,
hvoraf nogle tydeligt huskes:
”Jeg lavede engang et smykke
for en dame, ud af granitsten
hun havde med fra Christiansø
og Frederiksø samt en sølvkop,
der var kørt over af en traktor.
Det skulle hun bruge til sin 60
års fødselsdag”, fortæller Jesper.

”Næsten alle de smykker jeg
laver, er tegnet på forhånd”,
siger Jesper. ”Der kan godt gå
år, før det bliver til noget”. Inspirationen finder han på smykkeudstillinger og i blade, men
også Birte, som han bor sammen med, bidrager med idéer.
Hun arbejder selv med glas, og
i fællesskab blev Birte og Jesper på et tidspunkt nummer to
i en smykkekonkurrence.
Fortid og fremtid
Jesper Sell, der har to voksne
børn i Aarhus, har i tiden før,
han kom til Kværndrup været
en stor del af riget rundt. Som
barn boede han ved
Odense Sygehus,
hvor faderen var
læge, men har efterfølgende været at
finde i Jylland, hvor
han er uddannet og
har arbejdet som friog efterskolelærer,
heraf fem år i Norge.
Han har også været
tilknyttet socialpæ-

dagogiske opholdssteder. Nær
Hobro havde han sammen med
andre et værksted og butik på
noget, der hed Wiegården og
deraf opstod navnet WieDesign.
I dag sælges smykkerne direkte fra værkstedet på Svendborgvej eller via hjemmesiden
www.wiedesign.dk.
Desuden
tager Jesper rundt på udstillinger, og WieDesign forhandles
tillige i ”Ny Tatol” i Årslev, samt
butikken ”Fru Olsens Stuer”,
som han er ved at åbne sammen med 14 andre kunstnere,
heriblandt trådmaleren Birgitte
Busk, i Skattergade 14 i Svendborg.
”Det ville være rart at kunne
leve af at lave smykker, selvom
det nok bliver svært”, filosoferer
Jesper.
At lave smykker er altså ikke
nødvendigvis nogen guldgrube,
men en passion, der kan smelte hjerter og forgylde drømme.
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Karinas Klipotek - permanent del af bylivet
Af Anders Thorup
Portræt af en af byens få damefrisører – sej kvinde i en hård branche. For 15 år siden startede
Karina Andersen Karinas Klipotek på hovedgaden i Kværndrup. Hun har gennem årene fået opbygget en fast kundekreds af folk ikke kun fra Kværndrup, men også fra oplandet og Odense.

Karina er en pige med fart på.
Allerede som kun 22-årig nedsatte hun sig som selvstændig
damefrisør og kan således i
marts måned fejre sit 15-års
jubilæum. Det er en god lejlighed til at få et lille portræt her i
5772.Kværndrup, som Karina
har støttet med en annonce
helt fra starten.

Min familie var god til at støtte
mig, så derfor turde jeg som
alene-pige, binde an med det
store hus, hvor jeg nu bor med
mine 3 børn, Kristian på 8, Karen på 6 og Kasper på 4,” fortæller Karina. ”Det er skønt at
kunne arbejde herhjemme. Ikke
mindst for børnenes skyld. Mine børn betyder naturligvis
uendeligt meget for mig, og de
kan jo sagtens lege herhjemme, selvom jeg har kunder. Og
de er så store nu, at de også
sagtens kan have kammerater
med herhjemme, selvom jeg
arbejder.”

har jeg aldrig fortrudt. Efter uddannelsen var afsluttet, var jeg
en kort tur omkring Silkeborg
og senere som ansat i en salon
i Odense, men jeg savnede
Midtfyn.”

Karina siger selv, at hun er en
pige, der gerne vil have styr på
tingene. Hun hader, hvis tingene flyder. Derfor passer det
hende perfekt nu at være herre
i eget hus. Hun stod i lære hos
Dorthes Modeklip i Gislev, og
hun fortæller, at det faktisk var
en tilfældighed, at hun blev frisør. ”Jeg havde ikke lyst til at
læse, så da Dorthe søgte en
frisørelev, slog jeg til. Og det

Karina har både kvindelige og
mandlige kunder, samt en del
børn. Fordelingen er nok 55 %
kvinder og 45 % herrer. ”Jeg
har en forholdsvis fast kundeskare, og det er jo denne faste
skare, der er grunden til at jeg
nu kan holde jubilæum. Nogle
kunder kommer til, og andre
forlader salonen. Jeg har et
meget passende antal kunder –

Med placeringen midt i byen,
lige over for Andelskassen og
SuperBrugsen, er der nok ikke
mange, der ikke kender Karinas Klipotek. Hun startede faktisk sin salon i nabohuset – det
nuværende solcenter – men i
2001, bød muligheden sig for at
hun kunne overtage naboejendommen, hvor der var mulighed for at lave salon og bo under samme tag.
”Jeg havde en rigtig god forretning i min lille salon, som på
daværende tidspunkt var ejet af
Torben og Linda Kjeldgaard.

”At jeg så blev selvstændig, er
også lidt af en tilfældighed. Salon Ciki, som lå på Lærkevej,
lukkede, så der var en kundekreds. Så da Torbens lokaler
stod klar, og jeg havde gå-påmodet og familien til støtte,
sprang jeg ud i det.”
Frisørfaget er i nogen grad også mærket af finanskrisen. ”Og
så er det jo blevet moderne at
være næsten skaldet, så trimmerne har fået en renæssance.
Det er nemt og billigt, men ikke
godt for frisøren. Jeg synes, at
mine priser er rimelige. Jeg tager 275 kr. for at klippe en
mand, og 10 kr. mere for at
klippe en kvinde. Mine kunder
betaler bla. for, at jeg følger
med moden og tager på kurser,
hvilket jeg typisk gør et par
gange om året.”
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det er lige tilpas, så jeg kan have et fast antal timer i salonen
om ugen. Men naturligvis er jeg
flexibel, så der er altid plads til
nye kunder.

Jeg arbejder om lørdagen, men
holder så til gengæld fri om
mandagen. Det er vigtigt med
denne fridag, så jeg kan få ordnet de ting, der er blevet forsømt i løbet af ugen.” Som noget nyt er Karina nemlig begyndt at løbe. ”Det er en rigtig
god måde at holde sig i form
på. Jeg kan løbe, når det passer mig. Derfor løber jeg ikke
sammen med de andre motionister i byen, der løber på et
fast tidspunkt. Jeg løber et par
gange om ugen, og det har jeg
det rigtig godt med. Ja, jeg satser på at løbe halvmaraton
rundt om Ringe Sø her til marts
– men desværre er det samme
dag, der er gymnastikopvisning, hvor mine børn skal optræde – men jeg må jo prøve at
nå det hele.
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”Jeg forsøger, at være aktiv i
vores lokalsamfund, og jeg er
medlem af bestyrelsen i Trunderup Friskole, hvor mine børn
går i skole. Det skal der også
være tid til, selvom jeg ikke behøver at kede mig med forretningen og 3 små børn. Heldigvis fik jeg i år også tid til at deltage i Bierpartiet! – så måske
jeg næste år skal satse på at
lave tyrolerfrisurer i dagene op
til festen?
Til orientering, så bruger damefrisører også selv damefrisør – i
Karinas tilfælde hendes gamle
læremester, Dorthe i Gislev!
”Jeg har altid brugt Dorthe og
skifter ikke – man skifter jo heller ikke tandlæge, vel?”
Det har været en fornøjelse at
møde Karina på tomandshånd

og høre lidt om hendes hverdag. 5772.Kværndrup takker
for besøget og for opbakningen
fra en af de mange små erhvervsdrivende i vores by. Og
tillykke med de første 15 år!

PORTRÆTTER

Velkommen til Dagplejen Bakkely
Af Mogens Ryberg
Tryghed og omsorg samt masser af sjov og hygge

Jeg vil gerne byde jer velkommen i Dagplejen Bakkely, en ny
privat dagpleje i Kværndrup.
Jeg hedder Mogens B. Ryberg.
Jeg bor sammen med Marianne, der arbejder som sygeplejerske og vores seks sammenbragte børn, hvoraf de tre bor
her fast. Det er Lasse på 9 år,
Casper på 13 år og Mathias på
15 år. Derudover har jeg tre
børn Katrine på 13 år, Kristian
på 17 år og Kasper på 21 år,
som tit er på besøg. Men
alligevel har jeg/vi masser af
plads og hjerterum til også at
passe jeres barn. Vi har også
en hund, der
hedder Kia,
en kat, som
hedder
Pedersen og
en
masse
høns. Vi bor i
dejlige landlige omgivelser lidt
uden for Kværndrup og tæt på
motorvejen til Odense og
Svendborg.
Jeg har i mange år overvejet at
starte op som privat dagplejer.
Da jeg, ligesom så mange andre, blev arbejdsløs, tænkte
jeg, at nu skal det være. Den
21. januar i år kunne jeg så endelig, langt om længe starte op.
Jeg var blevet godkendt af
kommunen som privat dagplejer til 5 børn i alderen 0-3 år, og
mit første barn Marius skulle
starte. Selvom jeg i øjeblikket
kun har Marius at passe og
selvfølgelig måtte overveje om
jeg turde starte op med kun et
barn, var jeg/vi inderst inde slet

ikke i tvivl. Det er det her, som
jeg vil, og jeg tror på, at det nok
skal lykkes. Derfor blev jeg også rigtig glad, da jeg fik muligheden for at skrive en artikel
om mig og min dagpleje her i
bladet for forhåbentligt at få
nogle forældre til at tænke:
”Der kunne vi rigtig godt tænke
os at få vores barn passet”.
I mit arbejde som dagplejer,
betyder det meget for mig, at I
som forældre er glade for at få
jeres barn passet her. For mig
er der ikke nogen børn, som er
ens, og jeg tænker, at vi sammen skal finde frem til, hvad
der er bedst for jer og jeres
barn. Tryghed og omsorg samt
masser af sjov og hygge er
nøgleordene her i dagplejen,
og jeg/vi ser dagplejen som en
livsstil, hvor børnene indgår
som en vigtig del af vores hverdag/familie.
Hvis I som forældre selv vil
vælge, hvor jeres barn skal
passes, så er Dagplejen Bakkely et rigtig godt alternativ til
kommunal vuggestue/dagpleje.
Faaborg-Midtfyn
kommune
yder tilskud til forældre, som
ønsker at benytte muligheden
og friheden til selv at vælge en
privat pasningsordning. Jeres
barn skal blot være skrevet op
til en kommunal dagplejeplads,
også selvom I ønsker en privat
pasningsordning. Der gives søskenderabat gennem kommunen.
Samtidig er der mulighed for at
få ens barn passet her, også
selvom man skulle bo i en anden kommune.

For mig betyder det meget, at
dagligdagen bedst muligt tilpasses børnene i dagplejen, og
derfor lægger jeg vægt på en
tryg og genkendelig hverdag. Vi
vil bruge meget tid udenfor i
vores dejlige have og sammen
med vores dyr. Vi vil også tage
på tur og bl.a. besøge bondegårdene heromkring. Indendørs
har jeg rigtig god plads til udfoldelse. Jeg har fået lavet et rigtig dejligt legeværelse til børnene, og der vil være masser af
leg, sang, musik og hjemlig
hygge. Måltiderne vil bestå af
en sund og varieret kost efter
årstiderne, og der vil også ind
imellem dufte af nybagt brød,
da jeg bager en del af vores
brød selv.
Indtil videre er det kun Marius,
som nyder godt af det. Selvom
han helt klart nyder at blive forkælet, savner han også nogle
legekammerater. I er meget
velkomne til at ringe til mig,
hvis det her lyder som et sted,
hvor I kunne have lyst til at få
jeres barn passet. I kan kontakte mig på
tlf.: 51724903/62271633 eller
via min hjemmeside
www.123hjemmeside.dk/
privatdagplejekvaerndrup.
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Butik Hjortshøj
Af Helle og Karl Hjortshøj
Den vel nok nyeste butik i Kværndrup er Butik Hjortshøj. Åbningstider i butikken er tirsdag til
lørdag fra 10.00 til 17.00, begge dage incl – og butikken ligger på OK tanken Odensevej 4 i
Kværndrup
Forårets og påskens lys/varer
er nu hjemkommet, og vi har et
stort udvalg af vores populære
håndmalede lys samt lys, som
er støbt i palmeolie stearin.
Dette specielle materiale gør,
at de ikke oser og soder i samme grad, som traditionelle lys
kan gøre, hvilket gør det meget
velegnet til allergikere .
Når De køber et af vores håndmalede lys, støtter De ligeledes
et godt formål, da vi sponserer
2,00 kr. til Kræftens bekæmpelse for hvert håndmalet lys, vi
sælger. Så samtidig med at
man køber et flot lys, støtter
man også en god sag .
Vi har nu fået vores hjemmeside Butik-hjortshoej.dk op at
køre og her, samt på facebook,
kan man følge med i de nyheder, der dukker op samt de aktiviteter, vi deltager i .
Som noget nyt vil vi sætte et
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telt op på P-pladsen ved butikken den første weekend i måneden og første gang bliver i
weekenden den 9.-10. marts
fra kl 10.00 til 16.00. Her vil der
være mulighed for at gøre en
meget god handel, da det vi

hovedsagelig vil sælge i de
weekender, vil være rester fra
butikken, som vi ikke kan skaffe
mere af. Vi sælger også rester
fra de auktioner/partivarer, som
vi køber en del fra samt en
masse andre spændende ting.
Så kom og kik - måske vi lige
har det, I står og mangler til en
billig penge. Skulle I være uheldige og ikke finde noget den
første gang, så prøv igen næste gang - det kan jo være vi
har fundet lige den ting, I står
og mangler.
Står I og mangler en værtindegave, som holder en del længere end en buket blomster, ja så
er der også mulighed for at få
fremstillet en sådan i butikken,
for vi har helt sikkert noget,
som kan bruges. Specielle ønsker opfyldes også, blot de bliver bestilt god tid i forvejen.

PORTRÆTTER

Tommy Christensen, 60 år 28. januar
Af Anders Thorup

En kendt skikkelse i Kværndrup
rundede 28. januar det skarpe
hjørne, der hedder 60 år. Tommy er født i det nordjyske, hvor
han uddannede sig til gartner.
Da Egeskov Slot søgte arbejdskraft, rev Tommy og familien
teltpløkkene op og kom til det
midtfynske. Nu er børnene, Fie
og Morten, blevet voksne, er
rejst fra Midtfyn, og Tommy og
Lene har opnået den store glæde at være blevet bedsteforældre.
I Kværndrup spreder han nu
hygge – ikke bare 3. onsdag i
september – men også i hverdagen, med hans rare væsen

og hjælpsomhed. Tommy er
altid positiv, han ser ingen begrænsninger i hvad der er muligt, men ser mulighederne.
Som formand for Egeskov Markedsforening har han brug for
sine lederegenskaber, men han
forstår at administrere disse og
overlader gerne til andre at tage ansvar og være medbestemmende. Dette gælder også
på hans arbejdsplads Svendborg Kirkegårde.
Tommy er et meget socialt
menneske, som gerne nyder en
øl efter træning søndag formiddag i Kværndrup Boldklub. På
fodboldbanen er han den gamle

tekniker, som kan alt med en
bold, når bare det foregår i
hans tempo.
Stort tillykke til Tommy fra redaktionen med ønske om, at du
fortsætter med at være initiativtager og drivkraft i Kværndrup.
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Pilates med Effekt, første sæson
Status fra en nyuddannet træner, instruktør Liv Hellesen
25.september 2012 stod jeg
spændt og gjorde klar til sæsonens første træning. Blækket
var knap tørt på mit uddannelsesbevis og jeg havde ingen
synderlig erfaring med hverken
hold, programlægning eller undervisning. Timer var blevet
brugt på at finde øvelser samt
musik - hovedet var fuld af alt
dét jeg gerne ville videreformidle – og ambitionen klar: Hvis
bare deltagerne kunne få en
fornemmelse af den positive effekt af træningsformen, skulle
det nok gå.
Jeg var rystende nervøs, og
klokken nærmede sig 19.30.
Der mødte én, og så én mere og da timen skulle starte var
der hele 8 mødt frem… Status
før jul lød på 15 tilmeldte.
Nu er sæsonens anden del
godt i gang. Jeg føler mig ikke
længere så nervøs, om end det
stadig er en udfordring at
”overføre” øvelser og informationer fra eget hoved til dagens
program; men de spæde erfaringer til dato er kun af den positive slags – ikke mindst på
grund af deltagernes interesse,
tålmodighed og engagement.
Det er fantastisk at opleve et
hold, der fordyber sig i øvelserne og trods det langsomme
tempo, alligevel formår at blive
gennemvarme.
Holdet er dog krympet lidt i antal efter nytår – så der er bestemt plads til flere – også dem
der bare er nysgerrige og har
lyst til at møde op til en
”prøvetime”. Hver øvelse bliver
vist, jeg guider undervejs i hvad
der skal fokuseres på, og eftersom øvelserne udføres i et roligt tempo, kan alle være med.
14

Træningsformen er baseret på
Birgitte Nymann´s EFFEKT og
udgangspunktet er at styrke
kroppen til dens daglige virke.
Der arbejdes med egen kropsvægt – så ingen smarte vægte,
stænger eller andet udstyr –
kun en måtte, når øvelserne
skal foregå siddende eller liggende. I løbet af en time bliver

hele kroppen rørt og der afsluttes med lidt afslapning, så man
er så godt som sengeklar, når
man kommer hjem.
Jeg glæder mig til resten af
denne sæson og håber at flere
har lyst til at prøve en effektiv
træningsform.
Pilates med Effekt, hver tirsdag
kl.19.30 - 20.30, Kværndrup
Skole - gymnastiksalen.
Pris for nye deltagere:
30 kr./gang. Betales kontant.
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Fejring af foreningslivet
Af Anders Thorup
Faaborg-Midtfyn Kommune inviterer hvert år de frivillige i kommunen til ”Fejring af Foreningslivet”. Arrangementet foregik i år den 17. januar i Svanninge Hallen. At valget faldt på Svanninge
Hallen som arrangør var måske ikke helt tilfældigt, idet Svanninge Hallen er foregangshal i kommunen, når det handler om sund kost i idrætshallerne.

Henrik Holm Fenger

Jørn Højager

Kværndrup var særdeles godt repræsenteret ved nomineringerne
til ”Fejring af Foreningslivet” med
hele 4 nominerede. Desværre
var der ingen af vores nominerede, som opnåede at vinde.
Aftenen startede med fællessang
af Faaborg-Midtfyn sangen, som
det tilsyneladende kun var ganske få, der kendte. Det var måske en ide, at bringe sangens
ordlyd her i bladet på et tidspunkt?
Derefter kom alle de personer på
scenen, som havde ydet en idrætspræstation ud over det
sædvanlige. Her var Kværndrup
repræsenteret ved Henrik Holm

Anne Sloth

Peter Foged

Fenger, Kværndrup IF, som havde vundet sølvmedalje i 200 m.
individuelt og på landsdelshold
ved DM, samt vundet guld i 50
m. åben klasse 2 ved Fynsstævnet. Henrik har været væk fra
skydesporten i flere år, så en
stor præstation at kunne komme
tilbage og placere sig i toppen så
hurtigt. Tillykke til Henrik.
Til årets ”Du gør en forskel” –
pris var Kværndrup Boldklubs
kasserer gennem 40 år, Jørn
Højager, nomineret, men desværre mente komiteen, at Iben
Bech fra Rolfsted Idrætsforening
skulle have prisen og de 5000 kr.
Tillykke til Iben og tillykke til Højager med nomineringen.

”Årets ildsjæl” måtte da gå til en
fra Kværndrup – vi havde nemlig
hele 2 nominerede på scenen,
Anne Sloth og Peter Foged, begge fra Kværndrup IF. Men overraskende gik prisen til Birgit og
Henrik Due fra Nr. Lyndelse/Søby Gymnastikforening, som uden
tvivl også har fortjent denne ære.
Tillykke til Anne og Peter med
nomineringerne.
Årets forening blev Risøhøj –
håndboldklubben fra Ringe, som
i øvrigt var i Danmarks bedste
række i 80´erne.
Kåringerne gik altså ikke vores
vej, men vi ved også godt at der
ude i foreningerne bliver lavet et
kæmpestort stykke frivilligt arbejde – og ikke kun i Kværndrup!
Mellem kåringerne var der underholdende indslag inden der
blev serveret sunde, men velsmagende, sandwiches og drikkevarer – af tysk fabrikat!!
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Anders Thorups flotte scoring
6.000 kr. i form af et rejselegat
kan formanden for KB 1919,
Anders Thorup, nu fiske ud af
netmaskerne, efter at bestyrelsen i DBU Fyn har valgt at sende ”Niels Jensens Rejselegat”
direkte for fødderne af ham.
”Rejselegatet tildeles en person, der er eller har været leder
indenfor DBU Fyn, og som – ikke alene i kraft af sin ledergerning, men også ved sin person-

lige optræden – er et godt eksempel”, hedder det i begrundelsen fra unionsbestyrelsen.
Legatet skal Anders og hans
kone Pia anvende til en større
fodboldbegivenhed i ind- eller
udland, så nu må bladets redaktør have lagt den rette taktik.
Redaktionen ønsker Anders
stort tillykke med legatet!

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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Egebos Venner

Årets træner i KB1919

Af Anelise Nielsen
Lidt orientering omkring vores
aktiviteter på Seniorcenter Egebo. Som tidligere omtalt angående forandringen på centret,
som gav en del bekymringer i
sin tid, da det blev bekendt, at
der ville komme andre beboere
ind i huset, og til dato, må man
jo erkende, at alting forløber
ganske godt.
Dette vil jeg fortælle lidt omkring. Vi i bestyrelsen, bliver altid mødt af venlighed både fra
personalet og beboerne, af
sidstnævnte, får vi af og til et
kærligt kram.
Foreningen blev stiftet i 2001.
Vi har ca. 200 medlemmer, hvilket, vi synes, er et meget pænt
tal. Vi afholder arrangementer
for medlemmer og beboere ca.
en gang om måneden, som der
altid er god tilslutning til. To
gange om året med aftenfester,
øvrige gange, eftermiddags
sammenkomster, mest bestående af musik og underholdning.
Her er et lille udpluk heraf:
F.eks. omkring høstfesten, hvor
vi havde besøg af Herdis Hanghøj, i forbindelse med kommunens frivilliguge. Hun deltog i
arbejdet sammen med os i bestyrelsen med servering m.m.
og var meget positiv og interes-

seret i helheden, også sammen med beboerne.
Her ved juletid, havde vi som
altid en jule hyggeeftermiddag,
også vellykket, bestående af
gløgg/kaffe og æbleskiver. Underholdning af Bodil og Hans
Rytter. Krydret med amerikansk lotteri. Gevinster hertil,
blev skænket af lokale forretninger og anonyme givere. Til
dem skal lyde en rigtig stor tak.
Senere i december, var også
en hyggelig dag. Her var Lucia
optog med 42 børn i 0. og 3.
klasse fra Tre Ege skolen, som
var ledsaget af 3 pædagoger/
lærere. Det var meget højtideligt med så mange, som med
deres fine stemmer, sang og
gik pænt. Dette arrangement
var for beboerne + børnenes
forældre, som havde mulighed
for at overvære det.
Vi er en forening med en aktiv
bestyrelse og et godt team.

På årets generalforsamling i
Kværndrup
Boldklub,
blev
Johnny Crawford udnævnt til
årets træner og modtog denne
vandrepokal.
Johnny har gjort et kæmpearbejde for at få gang i pigefodbold i Kværndrup, han er entusiastisk og medlevende og har
endda her i vinter samlet pigerne til udendørstræning. Johnny
har fokus på de små spillere i
klubben, - en aldersgruppe, der
i de kommende år skal arbejdes ekstra på i Kværndrup
Boldklub.
Stort tillykke til Johnny
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Køkkeninterview i Kværndrup Børnehave
Af Christina Pedersen, formand for bestyrelsen i Kværndrup Børnehave

4 børn fra storegruppen: Tobias, Nicoline, Laura og Christoffer

Hvad er det sjoveste ved at gå i
børnehave?
Laura: ”At lege med magnetklodser, lave perleplader og male.”
Christoffer og Tobias: ”At drille
og lave sjov. At hjælpe de små

Tina Stenderup Skov. Næstformand i
forældrebestyrelsen.

Hvorfor er du gået ind i bestyrelsesarbejdet?
Tina: ”Det har jeg gjort for at ta-

Gitte Roholte, leder af Kværndrup Børnehave.
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når de græder og få dem til at
grine – det har vi lært om i bamse-ven.”
Christoffer:” Når man har en ven
at lege med.”
Nicoline: ”At gå i storegruppen,
så må vi noget, de andre ikke
må.”
Hvad kunne I godt tænke jer noget mere af i jeres børnehave/
hvad er sjovest at lave?
Laura: ”At lege med glimmer, og
så kunne vi godt bruge en ismaskine. Så er det også sjovt, når vi
kan komme ud og plukke blomster.”
Christoffer: ”At spille noget mere

fodbold og save nogle flere grene.”
Tobias: ”At lege indenfor.”
Kan man selv bestemme hvor
meget man vil være inde og
ude?
Tobias: ”Ja, næsten altid, nogle
gange siger de voksne, vi skal
ud, fordi vi skal have brændt noget energi af.”
Nicoline: ”Jeg vil gerne have, vi
maler noget mere.”
Laura og Christoffer: ”Vi vil også
lave flere bål og så smide tørre
kastanjer ind i bålet, så lyder det
som fyrværkeri, vi kan jo også
lave popcorn og madbrød.

ge del i det arbejde, der foregår i
og omkring børnehaven og for at
have et større indblik i mine
børns hverdag. Vi er i bestyrelsen med til at påvirke børnenes
hverdag, vi har indflydelse og er
beslutningstagere. Men jeg er
nok mest af alt trådt ind i bestyrelsesarbejdet, for at give en
hånd med. For at være med til at
gøre en forskel for personale og
børn.”
Oplever du, at bestyrelsen har en
reel indflydelse på de beslutninger, der skal tages?
Tina: ”Ja, men vigtigst i denne

proces, så tages beslutninger i
en god dialog mellem personalet,
forældre og bestyrelsen.”
Hvorfor valgte I Kværndrup Børnehave?
Tina: ”Jeg gik i mødregruppe
med et par stykker, der i forvejen
havde børn hernede, de talte
varmt for, at vi skulle tage ned og
se børnehaven. Vi var hernede til
markedsdagen og syntes rigtig
godt om det, vi så og oplevede.
Vi valgte også børnehaven ud
fra, at det var en mindre børnehave, hvor vi ikke følte, at vores
barn bare var en af mange.

Oplever du forskel på at være
ansat i en privat børnehave i
forhold til en offentlig?
Gitte: ”Den helt store forskel er
det samarbejde, der foregår
personale og forældre imellem.
Der hersker ingen tvivl om, at vi
som børnehave har været ude i
lidt af et stormvejr med lederskifte og økonomiske udfordringer, vi nemt kunne have knækket halsen på. Men i stedet for

at man i svære situationer
trækker sig, oplevede vi, at der
blev løftet i flok, alle stod sammen, og der blev i samarbejde
fundet løsninger, der kunne
hjælpe vores alle sammens
børnehave videre.”

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Heidi Bundgård, mor til Signe. Signe
er det senest ankomne barn til børnehaven.

Vil du fortælle, hvorfor I valgte
Kværndrup Børnehave til Signe?
Heidi: ”Der er ikke nogen helt
klar grund til, at vi valgte denne
børnehave. Vi var rundt og se

Peter Krog ansat som pædagogmedhjælper gennem 26 år.

Hvorfor er Kværndrup Børnehave en god arbejdsplads, for ellers bliver man vel ikke i 26 år?
Peter: ”Det er en god arbejdsplads pga. det syn, vi har på hinanden her, den måde vi omgås
hinanden på, vi giver hinanden
plads til at være os selv, med de
forskelligheder vi hver især har.
Det betyder også, at vi lidt har
hver vores regler i relationen
med børnene. Alt i alt noget der
påvirker vores omgang med bør-

børnehaverne i området, og det
var praktiske marginaler, der
gjorde, at vi valgte, som vi gjorde. Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at vi også
havde vores betænkeligheder
ved at vælge denne børnehave,
da vi havde hørt nogle rygter om
uro mellem bestyrelse og tidligere leder. Det er dog ikke noget, vi
har hørt eller mærket noget til
ved opstarten.
Der var også den fordel ved
Kværndrup Børnehave, at den
ikke er så stor. Så kan man jo
håbe, at man kan finde strømperne, når hun nu endnu engang
har smidt dem.”
Hvordan oplever du det at være
forældre i en privat børnehave?
Mener du, der er en forskel i for-

hold til en offentlig?
Heidi: ”Nej, det har jeg ikke rigtig
nogen oplevelse af endnu. Vi er
jo næsten lige startet og kunne
desværre ikke komme til generalforsamlingen.”
Kan du give ris eller ros i forhold
til at starte op i børnehaven?
Heidi: ”Det skulle lige være, at
jeg synes, det er alt for tidligt at
starte et barn op i børnehave,
når hun kun er 2 år og 10 mdr.
For da Signe har fødselsdag
sidst på måneden, bliver det jo
faktisk 2 måneder før hendes 3
års fødselsdag – men det er jo
ikke noget, børnehaven har bestemt, det er jo en politisk beslutning, der er taget. Men jeg synes, hun var for lille.”

nene i en positiv retning, det giver ro til, at børnene kan være
sig selv.”
Tror du ikke, det forvirrer børnene, at I ikke alle har samme regler?
Peter: ”Nej, det mener jeg ikke.
Mor og far har jo heller ikke helt
samme regler om alt.”
Da du har været med gennem
mange års udvikling i denne børnehave, kan det være sjovt at
høre, hvor du ser den største
forskel, fra da vi var offentlige til
nu, hvor vi er en privat børnehave?
Peter: ”Den største forskel er
oplevelsen af, at der ikke er nogen udefra, der kommer og sætter dagsordnen. Tidligere oplevede jeg, at der blev sat noget i
værk, vi kom alle på kursus, og
så skulle det implementeres,
men inden der var gået nok tid til,
at man skulle kunne se et resultat af ændringen, så var en ny
ændring trådt i kraft. Min oplevelse er, at vi nu selv er med til at
skabe rammerne, sætte dagsordnen og noget meget vigtigt, så er

vores leder tilstede i børnehaven.
Det betyder, vi har en børnehave, der ikke er topstyret, men i
stedet er styret af forældre og
personale og leder i et samarbejde, og det virker så meget bedre.
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Øjebliksbilleder fra aktiviteter i Kværndrup Hallen
Indkaldelse til generalforsamling i Lokalbladet for Kværndrup
Sogn
Nu er jul og nytår overstået, og vi er startet på et nyt år – 2013.
Hver torsdag formiddag samles ca. 28 personer M/K til forskellige
aktiviteter.
Først dejlig fælles opvarmning, derefter fordeler man sig. Nogle
spiller tennis, andre badminton, ringo eller tæppecurling samt petanque. Der er fuld gang i det hele.
Har du spørgsmål til torsdagsmotionen, så ring til Inger Kristensen
på tlf. 62291215.

Alle dage kan man komme i motionscentret og motionere og træne
godt og grundigt.
Centret er åbent fra kl. 5 morgen til kl. 22 aften.
Har du lyst til at starte, så kontakt en af vore 7 instruktører.
Navne og telefonnumre finder du på Kværndrup Idrætsforenings
hjemmeside: kvaerndrupif.dk
Eller ring til udvalgsformand Grete Jørgensen tlf. 62271006

Motionscenteret har behov for at have en fast
gruppe instruktører – det har vi også, men vi kan altid
være flere. Så har du lyst til at deltage i arbejdet med
at instruere/vejlede motionister, så kontakt os endelig.
Vi kan tilbyde dig gratis adgang til motionscenteret og
evt. træneruddannelse, hvis du synes, at instruktørarbejdet er noget for dig. Vi kan også bruge instruktører
til indoor cycling.
Kontakt Grete Jørgensen på 62271006
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Torsdag den 21. marts 2013,
kl. 19.00 på Skolebiblioteket,
Tre Ege Skolen, Kværndrup.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Ændring af vedtægternes
§3 stk.2 om medlemsforhold.
6. Følgende ordlyd foreslås
helt at erstatte den nuværende
tekst:
”Medlemsskab af foreningen
er gratis for personer bosiddende i Kværndrup Sogn,
samt personer med nær tilknytning til sognet.”
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10.Eventuelt
Med venlig hilsen Bestyrelsen

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Ihh, altså. Vi er lige ved noget vigtigt!
Af Jette Ley - Trunderup Børnehave

Ihh, altså - vi er lige ved noget
vigtigt. Den besked fik jeg engang af en flok piger, da jeg
forstyrrede dem midt i en leg.
De havde mere ret, end de var
klar over, for de var faktisk i
gang med noget meget vigtigt nemlig deres generelle livsudvikling!
Rigtigt mange voksne er tilbøjelige til at mene, at det at gå i
børnehave bare er sjov og ballade, og ’ikke er noget særligt’.
At børnene kun går i børnehave, fordi det er et nødvendigt
onde, for at de voksne kan gå
på arbejde. Men at der ikke rigtigt foregår noget af betydning i
børnehaven.
Men der tager de helt fejl! Det
at gå i børnehaven er en vigtig
proces for alle områder af barnets udvikling. Igennem leg foregår vigtig læring, som skal
forberede barnet på det fremtidige liv, ikke kun skolelivet men også livet i al almindelighed.
Igennem den frie leg lærer barnet vigtige sociale redskaber:
At kunne indgå kompromisser,
at kunne håndtere konflikter og
at indgå i sociale relationer.
Kreative aktiviteter er med til at
stimulere de færdigheder, som
barnet skal bruge for at kunne
håndtere en blyant, lineal, saks
o. lign. Gennem de kreative aktiviteter får barnet også en for-

nemmelse af form - streg - retning, som det senere skal bruge når bogstaver/ord - tal skal
læres.
At være en del af en gruppe
jævnaldrene, som man har noget tilfælles med, som man kan
lære af og med, en gruppe hvor
man finder gode kammerater,
som man glæder sig til at se
næste dag - er også en del af
det at gå i børnehave.
Det er derfor vigtigt at vi respekterer barnets børnehaveliv.
Det, der foregår i børnehaven,
er læring på højt plan, der er
udvikling i alle hjørner! Så giv
børnene tid til at lege, evt. lige
lege færdig - hvis muligt, hjælp
barnet til at få afsluttet legen/
aktiviteten på en god måde,
med også at få ryddet op bagefter, før noget nyt kan begynde. Hjælp barnet til at få en god
rytme i sin børnehave, at komme og være med fra om morgenen på ca. det samme tidspunkt hver dag, så man kan

være med når legen/aktiviteten
starter - og ikke altid kommer
ind midt i noget, som allerede
er i gang. Dette gør det også
lang nemmere for det pædagogiske personale at iværksætte
målrettede aktiviteter.
For personalet i børnehaven
gælder det også om at respektere legen. Hvis børnene hele
tiden bliver afbrudt i det, de er i
gang med, bliver det svært at
nå at få en god leg i gang. Derfor er det vigtigt at aktiviteter tilrettelægges, så der indimellem
også plads til fri leg og fordybelse.
I Trunderup Børnehave har vi
valgt, at alle børn holder
’siesta’ midt på dagen – nogle
hviler til stille musik, andre får
en historie læst op. Dette gør
vi, for at børnene får en lille
pause midt på dagen. På den
måde har børnene mere energi
til at kunne klare eftermiddagen.
Så pigerne fra før har helt ret de er i gang med noget meget
vigtigt!
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Erhvervspraktik for 8. og 9. klasse på Trunderup Friskole.
Af Karin Thordsen, klasselærer i 8. og 9. klasse.
I november måned var både 8.
og 9. klasse i en uges erhvervspraktik, og det blev til en
virkelig positiv og lærerig oplevelse for eleverne. Næsten alle
elever fik deres ønsker for
praktikplads opfyldt, og det var
meget forskellige arbejdspladser vores elever kom ud på.
Udover Nanna som herunder

fortæller om sin praktikuge i
Folketinget, så var eleverne
ude hos Sportsforretninger,
EDB-foretagender, frisørsaloner, TV2, tømrer, børnehave,
Den Fynske Opera, og det er
bare for at nævne nogle af områderne. At oplevelsen med
erhvervslivet var positiv, er der
slet ingen tvivl om. Flere af vo-

res nuværende 8. klasser er
allerede nu i gang med at planlægge erhvervspraktik i deres
kommende skoleår, da der findes visse områder bl.a. hos
politiet og militæret, hvor man
kun kan komme nogle helt bestemte uger, og hvor man skal
søge i rigtig god tid.

Min erhvervspraktik hos Det Konservative Folkeparti
Skrevet af Nanna Granhøj 9. klasse Trunderup Friskole.

Jeg var i uge 47 i erhvervspraktik i Folketinget hos Det Konservative Folkeparti. Vi var i
den uge 3 praktikanter hos
Konservative, og vi fulgtes ad
hele ugen. I ugens løb var vi
bl.a. til Statsministerens ugentlige pressemøde, til nogle møder
i salen og i organisations- og
presse afdelingen.
Ved møderne i salen sad vi på
tilhørerpladserne, og en af dagene var vi til spørgetime hos
statsministeren, hvor alle politikerne har mulighed for at komme og stille de spørgsmål, de
har lyst til. Men vi var også til
andre møder i salen i løbet af
ugen.
En dag i løbet af ugen var vi
oppe i organisationsafdelingen,
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det var rigtig spændende. Her
lærte vi en hel masse om Konservatives valgkredse, men
også hvordan de finder ud af,
hvor de skal sætte ekstra ind,
fordi det er der, deres vælgere
er. Måden de finder ud af, hvor
deres vælgere bor, er ved at
skrive en tilfældig borgers
adresse ned på sådan en
hjemmeside, hvor de har en
masse forskellige oplysninger
om folk, her skal man så måle
på et område på mindst
100x100 meter. Nogle af de
ting der kunne stå, kunne fx
være, at der i området bor
nogle, hvor manden går på
jagt og læser meget avis og
kigger DMI. Disse personer
bor typisk på en gård og er ikke økologer, de her personer
vil typisk stemme på Venstre
eller Kristendemokraterne, og
hvis de ikke gør det, stemmer
de Radikale Venstre.
I løbet af ugen fik vi en plakat
med et billede af de 179 mf’e-

re, og så skulle vi gå rundt på
Christiansborg og finde nogle
politikere, som skulle skrive deres autograf på deres billede på
plakaten.

Til det fik vi lidt hjælp af nogle
journalister.
Vi spiste i ugens løb frokost
med alle de Konservatives folketingsmedlemmer, hvilket var
meget hyggeligt og lærerigt, da
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hvor man vil af, imens den kører. Det var godt, da der var
rigtig mange trapper, og dem
orkede vi ikke at gå på.

biblioteket, det var meget større, end jeg havde forventet, og
der stod en masse meget gamle bøger derinde.

Igennem meget af ugen fik vi
meget tid til bare at gå rundt og
kigge, hvor vi havde lyst til. Det
synes jeg var en rigtig god måde at opleve det hele på, for vi
gik lige der, hvor vi ville og
mærkede virkelig den dejlige
stemning, der er inde på Christiansborg. Vi var også oppe i

Som en afslutning på hele
ugen spiste vi morgenmad
med de ansatte i Konservative,
og fik en snak med Lars Barfoed om hvordan ugen havde
været. Jeg havde en rigtig god
uge, hvor jeg lærte rigtig meget.

Paternosteren på Christiansborg,
som vist er en af de eneste der
stadig er i brug.

de var meget åbne og havde
lyst til at snakke med os.
Vi kørte igennem hele ugen
meget med paternoster, som er
en slags elevator, hvor man
bare lige hopper ud og ind, der
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Julekomedie
Af Inge Eriksen. Foto: Erik Drejer
3. søndag i advent - 16. december 2012 - var der pyntet og
gjort klar til en rigtig hyggelig
eftermiddag i Kværndrup Forsamlingshus.
Siden den 10. oktober er der
blevet øvet en gang om ugen i
forsamlingshuset.
Og den 16. december var alle
klar og spændte på, hvor mange der ville komme og se det
nye tiltag i Kværndrup forsamlingshus: Et julespil hvor alle
aktører var børn.
Det har været en spændende
udfordring at se, hvad vi kunne
med 27 livlige og friske børn.
Stor var vores glæde, da folk
myldrede til, så foldedørene
måtte åbnes for at gøre plads til
alle.
Børnene gjorde det så godt, vi
voksne var meget stolte.
En rigtig dejlig oplevelse .
Hvem ved, måske gør vi det
igen?

Elevmalerier fra Faaborg museum
I efteråret var 5. kl. fra Tre Ege
Skolen på Faaborg Museum for
at se og høre om kunst malet
af Fynbomalerne. Under besøget tegnede de skitser af Anna

Sybergs akvareller, Johannes
Larsens kat og Peter Hansens
landskaber. Her ser I nogle af
elevernes reproduktioner af de
kendtes malerier.

Anne

Maja
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Michelle

Nicoline

Rikke
Daniel

Jacob

Mathilde

Tobias

Natasja
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Tre Ege Skolen planter træer

0. klasse plantede også æbletræer

Af Oskar Dam Fedders 5.kl.
Tre Ege Skolen Kværndrup har
været ude at plante træer på
grund af byfornyelsen og for at
passe på naturen. Det var meget mudret, og vi kunne ikke
stå det samme sted i særlig
lang tid, for så sank vi i og sad
fast. Ikke alle træerne nåede at
blive plantet i hvert fald ikke af
skolen. Det, vi gjorde, var, at vi
gik sammen to og to, så fik vi et
træ og gik hen og plantede det.
Nogle folk fra Faaborg Midtfyn
Kommune kom og viste os,
hvordan vi gjorde. Der var både
pære- og æbletræer. Inden vi
begyndte, fik vi hver et æble at
spise, men mange gemte æblet, til de kom i klasserne, for
det var rimelig koldt, og vi frøs
allerede. Så fik hver klasse

nogle træer og et sted, vi kunne plante træerne.
Vi kunne ikke bare lige sådan
komme til at plante et træ, for
vi havde mangel på skovle. Vi
var velkomne til at tage en
skovl med, men det var ikke
alle, der kunne eller havde
chancen for det. Vi havde fået
at vide, inden vi skulle derned,
at det ville være en god ide at
tage gummistøvler på, men det
var ikke alle, der havde husket
det. Derfor var der mange, der
gik og frøs i små lidt slidte sko.
Men de kunne alligevel sagtens være med, bare ikke ligeså godt som de andre, for det
hele var en kæmpestor muddersø uden tørre steder at stå.
Da vi var færdige, gik vi over
på skolen igen
og fik vasket
støvlerne. Dem
med sko måtte
gå rundt om
skolen og sætte deres sko
ved indgangen.

Af Mathilde 5. kl.
Torsdag d. 29.11. plantede hele skolen træer. Det var koldt,
men hyggeligt og sjovt.
Vi startede alle sammen med
at få et æble, og imens vi spiste æbler, fik vi fortalt, hvad det
hele handlede om, og hvad vi
skulle.
Så gik vi i gang to og to med at
plante. Det var meget mudret,
og der var nogle, der sad fast
og faldt. Efter plantningen gik vi
tilbage til skolen med mudret
tøj, sko og god samvittighed. Vi
stod i kø på parkeringspladsen
for at få os en vasketur.
Det var dejligt at få spulet al
mudderet af.

Vi plantede træer i mudder til knæene!
Af Frederikke 6. kl.

Oskar, Mathilde og Frederikke, Tre
Ege Skolen
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En dag i efteråret blev vi børn
på Tre Ege Skolen bedt om at
tage en spade med i skole. Iført
gummistøvler og regntøj skulle
hver klasse, lige fra de helt små
til de store, plante 100 træer.
Opgaven var en del af byfornyelsesprojektet. Alle vi børn gik
raskt af sted med et stort smil
på læben og et æble i hånden i
gang med opgaven. Smilene

forblev høje, også selvom støvlerne hang fast og mudderet
fløj rundt i store klatter. Da vi
endelig blev færdige, traskede
vi alle trætte og sløve hjem på
skolen igen, med mudder i hovedet og vand i støvlerne.
Og MON ikke vi alle sov godt
den nat?

TEMA OG LOKALHISTORIE

Lokalhistorisk Forening for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne
Af Edvin Larsen
Den 13. marts 2013 kan foreningen, hvis oprindelige navn var Lokalhistorisk Forening for Ryslinge Kommune, fejre sit 40-års jubilæum.
Der var engang… – ja, sådan
starter alle eventyr – og dermed også historien om den forening, som i nær fremtid kan
fejre sit 40-års jubilæum. Og i
den forbindelse vil jeg i denne
artikel give et lille indblik i,
hvordan foreningen kom til verden.
Som sagt: Der var engang en
julefrokost i Kirkely i Ryslinge!
Det var i det herrens år 1972.
Altså knap tre år efter, at Ryslinge Kommune var blevet dannet af de tre sogne: Gislev,
Kværndrup og Ryslinge ved
den forrige kommunesammenlægning i 1970.
Personerne, som var plantet
omkring bordet ved julefrokosten, var frimenighedspræst Niels Thomsen og hans kone Bodil Thomsen uddannet historiker fra Københavns Universitet
samt nu afdøde museumschef
Henrik M. Jansen og hans kone Lotte Dombernowsky. Altså
en præst og tre historikere,
som alle inden for en kort årrække var blevet tilflyttere til
Ryslinge Kommune.
De tre sogne var ved kommunesammenlægningen præget
af - på godt og ondt - store lokalpatriotiske strømninger, hvilket den nye kommune skulle
forsøge at udligne og skabe en
fælles identitet ud af for kommunens borgere. De fire tilflyttere ville gerne bidrage til, at
borgerne i Ryslinge Kommune
fandt bedre sammen, og som
middel hertil så de den lokale
historie som en mulighed.

En kontakt til daværende borgmester Kristian Thule Hansen,
som blev indviet i de fires planer om at stifte en lokalhistorisk
forening, der bl.a. skulle have til
formål at oprette et lokalhistorisk arkiv for hele Ryslinge
Kommune, blev positivt modtaget af borgmesteren, som uforbeholdent lovede, at kommunen ville støtte initiativet, når
foreningen var stiftet og også
sende en repræsentant til den
kommende bestyrelse.
Der blev arbejdet hårdt i begyndelsen af 1973 for at få forberedt stiftelsen af foreningen.
Der blev ført uformelle forhandlinger med repræsentanter for
Ryslinge Kommune, og Niels
Thomsen og Henrik M. Jansen
fik tilsagn om, at Ryslinge Kommune ville stille arkivplads og
mødelokaler til rådighed på
kommunekontoret, således at
oprettelsen af et lokalhistorisk
arkiv som centrum for foreningens arbejde blev muliggjort.

været her. Dette fandt vi burde
sikres for efterslægten – og det
var vigtigt, at det blev gjort nu i
en tid, hvor traditioner opløses
og livs- og samfundsmønstre
forandres.”
Ca. et halvt hundrede mennesker deltog i mødet, og interessen for sagen var stor. Gregers, greve Ahlefeldt-LaurvigBille til Egeskov tilbød således,
at foreningen kunne trække på
såvel hans slot som på det store slægts- og godsarkiv sammesteds.

Stiftende generalforsamling
blev afholdt tirsdag den 13.
marts 1973 i Ryslinge Forsamlingshus. På generalforsamlingen fortalte initiativtagerne om
baggrunden for mødeindkaldelsen. ”Ikke mindst i det midtfynske område havde der gennem
tiderne udfoldet sig et stærkt og
mangeartet foreningsliv. Endnu
fandtes der på vor egn mange
levende, interesserede ældre
mennesker, som kunne huske
vigtige træk af sognenes historie og det folkelige liv, der har
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§1 i foreningens vedtægter
kom til at lyde: Foreningens
formål er at fremme interessen for Gislev, Kværndrup og
Ryslinge Sognes historie.
Dette formål søges nået:
- ved at oprette Lokalhistorisk Arkiv for Ryslinge Kommune
- ved afholdelse af møder,
udflugter, udstillinger og andre initiativer
De tilstedeværende ca. 50
mennesker tegnede sig som
medlemmer af foreningen og
følgende blev valgt til foreningens første bestyrelse:
Fra Gislev: Carl Henrik Eltzholtz, Sigrid Thule Hansen og
Mogens Predstrup (udpeget af
kommunalbestyrelsen).
Fra
Kværndrup:
Michael
Strandholdt, Inge Malmos og
Helge Egelund.
Fra Ryslinge: Henrik M. Jansen, Jens Raun Nielsen og Bodil Thomsen.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Henrik M. Jansen (formand), Carl Henrik Eltzholtz (næstformand), Helge
Egelund
(kasserer),
Bodil
Thomsen (redaktør) og Sigrid
Thule Hansen (sekretær).
På samme møde vedtog man
endvidere at nedsætte tre grupper: en arkæologigruppe, en arkivgruppe og en interviewgruppe. Hertil kom arbejdet med at
lave et medlemsblad ”BYHORNET”.
Der var fra starten stor opbakning til den nye forening og i løbet af de næste 1½ år steg
medlemstallet til 209. Da foreningen i 1998 kunne fejre sit
25 års jubilæum var man 250
medlemmer. Her i foreningens
40. år er medlemstallet godt og
vel 300. Eller sagt på en anden
måde: foreningen har vist sin
berettigelse.
Arkæologigruppen arbejdede

Foto: 25 års Jubilæet i 1998.
Fra venstre Henrik M. Jansen, Mogens C. Hansen, Erik og Dagny Rasmussen
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de første år i tæt samarbejde
med
Fyens Stiftsmuseum,
hvortil alle nye fund blev indberettet, men fra 1978/79 overgik
arbejdet til Svendborg & Omegns Museum. I dag er der ikke
længere nogen arkæologigruppe tilknyttet Lokalhistorisk Forening.
Arkivgruppen var forløberen
for Lokalhistorisk Arkiv, hvis
første leder var Svend Nyholm
Sørensen, Trunderup, og tilholdsstedet var fra starten
kommunekontoret. Men de
mange arkivalier, som efterhånden befandt sig i Arkivets
varetægt, betød, at pladsmanglen allerede i 1979 var kommet
for at blive et tilbagevendende
problem. Arkivet har herefter
holdt flyttedag adskillige gange.
Efter kommunekontoret flyttede
man i 1980 til kælderen under
Gislev Bibliotek. Vandskader,
som gik ud over flere arkivalier,
bevirkede, at Ryslinge Kommune gav grønt lys til, at Arkivet i
1999 kom i lejede lokaler hos
A/S Birkemose, Gislev. Her
holdt Arkivet til frem til 1. juni
2005,hvor Arkivet fik rådighed
over Gislev Bibliotek, som var
blevet nedlagt som bibliotek pr.
1. januar 2005. Efter at Ryslinge Kommune den 1. januar
2007 var blevet en del af Faaborg-Midtfyn Kommune valgte
Kommunalbestyrelsen at opsige lokaleaftalen pr. 31. december 2008, da Faaborg Midtfyn
Kommune ville sælge Gislev
Bibliotek til lægehus. I stedet fik
Lokalhistorisk Forening tilbudt
den tidligere tandklinik plus et
klasseværelse på Kværndrup
Skole. Den 1. januar 2009 flyttede Arkivet til Kirkevej 3 i
Kværndrup, hvor det i dag holder til. Arkivleder Svend Nyholm Sørensen blev ved sin
død i 1993 afløst af Connie
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Jensen, Trunderup, som ledede Arkivet frem til 1. marts
2000, hvor Aase B. Larsen,
Kværndrup tog over. Siden 1.
april 2002 har Keld Riber været
leder af Arkivet med hjælp fra
en række frivillige.
Interviewgruppen har gennem
mange år lavet lydbåndsoptagelser med borgere fra de tre
sogne. Disse lydbånd ligger i
dag i Arkivet og venter på at blive skrevet ud. Til denne opgave har foreningen brug for frivillige.
BYHORNET – foreningens lokalhistoriske tidsskrift har gennem de 40 år udsendt 67. numre indeholdende lokalhistoriske
artikler. En komplet fortegnelse
over de mange artikler findes
på foreningens hjemmeside
www.lokalhistoriskforening-g-kr.dk . Bodil Thomsen var BYHORNETs første redaktør. Siden overtog Svend Nyholm Sørensen også redaktørjobbet. I
1994 blev Viggo Nørgaard Nielsen, Ryslinge redaktør og var
dette frem til 1997, hvor Mo-

gens C. Hansen, Gislev afløste
ham. Mogens C. Hansen blev i
2006 afløst af Edvin Larsen,
Kværndrup.
Interessen for lokalhistorie
på landsplan er stigende, hvilket foreningen også mærker.
Det handler dels om den identitet, som mange i de gamle sogne føler, blev sat under pres
med den sidste kommunalreform, men også om ny identitet,
som de fleste tilflyttere har brug
for, når de bosætter sig i en ny
og ukendt egn.
Lokalhistorisk Forening driver
i dag Lokalhistorisk Arkiv, Kirkevej 3 og Den Faberske Samling, Kirkevej 7 i Kværndrup.
Bestyrelsen i jubilæumsåret består af: Poul Toudal Frandsen,
Kværndrup (formand), Otto Jørgensen, Gislev (næstformand),
Finn Skarvil, Ryslinge (kasserer), Runa Fjeldstad, Ryslinge
(sekretær),
Edvin
Larsen,
Kværndrup (redaktør af BYHORNET og hjemmesiden),
Svend Erik Guldborg, Ryslinge,
Aage Pedersen, Ringe, Erik A.

Rasmussen, Gislev og Gerda
Rasmussen, Kværndrup.
I forbindelse med jubilæet,
som markeres lørdag den 16.
marts med åbent hus på Arkivet, udgives et særnummer af
BYHORNET, hvor hele foreningens historie fortælles i en jubilæumsartikel.
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OPSLAGSTAVLEN

RØD OG GRATIS
Indsend små annoncer

gratis

inden næste deadline til

plata@plata1226.dk

OPSLAGSTAVLEN
Private små annoncer :

Bord - flot acasietræ
Spisebord på solide ben.
90 x 180 højde 87

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

Brugt men flot - 500 kr.
Tlf. 41435052

Kværndrup Boldklub beklager, at vi ikke kunne
slukke vores lysanlæg
natten til onsdag den 6.
februar. Beklager, hvis du
har været generet af lyset,
som
forhåbentlig
for
længst virker igen.
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AKTIVITETSKALENDEREN

Dato

Kl.

Arrangement

Sted

14. feb. 19.30

Generalforsamling i Lokalhisto- Forsamlingsrisk forening
huset

14.00
19. feb. fra
15.00

Egebos generalforsamling.
-----------------------------------------Egebo
Modeshow fra seniorshop
Kaffe og brød.

24. feb. 19.30

Alberte Winding og ØnskesceKværndrup
nariet . Koncert - Billetter købes
kirke
i Andelskassen .

Spisning forud for
18.30
------------------------------------------ Kværndrup
-----------27. feb.
Generalforsamling
Hallen
19.30
Kværndrup IF
Bevæg dig for sjov
-----------------------------------------2. mar

14.00
Spisning bagefter (tilmelding
nødvendig til spisningen)

Kværndrup
Hallen

Arrangør / tilmelding Pris
Lokalhistorisk
forening
Egebos venner

Musik på Midtfyn

Kværndrup IF

Tilmelding
nødv. til
spisning

Idrætsforeningerne

20
kr./
barn
-----------Mad:
50 kr./
30kr.

Se opslag

5. mar

18.00

Fællesspisning (tilmelding)

Forsamlingshuset

Lokalrådet

6. mar.

19.00

Generalforsamling i Lokalrådet

Hallen

Lokalrådet

Gymnastikopvisning

Hallen

Kværndrup IF

16. mar 13.00

24. mar

10 - 16

27. mar 19.00

Over 15
år 35 kr.

Åbne værksteder i Stenstrup
Se plakaten ved
og Kværndrup .
Brugsen og på
Kunstnere og kunsthåndværke- wiedesign.dk
re åbner deres værksteder
Generalforsamling i
5772.Kværndrup

Skolebiblioteket,
Tre Ege Skolen

Bevæg dig for sjov
-----------------------------------------6. apr.

200,-

14.00
Spisning bagefter (tilmelding
nødvendig til spisningen)

Kværndrup
Hallen

5772.Kværndrup

Idrætsforeningerne

20
kr./
barn
-----------Mad:
50 kr./
30kr.

Ordinær generalforsamling
Onsdag d. 27. februar 2013 kl. 19.30 i Kværndrup Hallen
Foreningen er vært ved en sandwich forud for generalforsamlingen
kl. 18.30.
Tilmelding til spisning nødvendig senest mandag d. 25. februar til
annesloth2010@gmail.com eller tlf.: 62 27 16 02
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