
   

 

KVÆRNDRUP  TRUNDERUP  GULTVED  EGESKOV 

Bladet indeholder som sædvanlig mange 
forskellige, spændende artikler lige fra  
beretninger fra nogle af de mange netop 
vel overståede generalforsamlinger til 
historien om Fjernvarmen, der jo har 50 
års jubilæum i år. 

NR. 14 APRIL 2013 

Som noget nyt er Kirkebladet indlagt som 
midtersider i 5772.Kværndrup, lige til at 
tage ud.  
Desuden er indlagt programmet for 
Kværndrup-ugen - Uge 19 - med mange 
forskellige spændende aktiviteter. 
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Priser for annoncer 

⅟₈ side:  1.600 kr. ex. moms,  

¼ side  3.000 kr. ex. moms,  
½ side  5.500 kr. ex. moms,  

⅟₁ side 10.000 kr. ex. moms.  

Priserne er for 5 numre årligt, 
husstandsomdelt til ca. 1200 
husstande.  
 
Ordlyden af annoncen kan æn-
dres fra blad til blad. 

 
 
 
Forsidebillede: Fra den uden-

dørs gudstjeneste i Bakkelun-
den i Kværndrupugen 2012. En 

tradition der også indleder 
Kværndrupugen 2013 søndag 
d. 5. maj  
 
Fotograf: Frank Andersen 

Holdet bag 
 
Redaktion 

Anders Thorup, redaktør:  
tlf. 6227 1274 
Mette Schiel: tlf. 6227 2752 
Peter Nielsen: tlf. 6227 1358 
Lars Skov Sørensen:  
tlf. 2276 4141 
 

Vidste du, at .... ? Tekster  

Edvin Larsen m.fl  
 

Tekst og billeder til bladet  
plata@plata1226.dk 
(billeder skal fylde mindst 1 MB.) 
 

Layout og tryk 

Anne Sloth 
Jesper Sell 
Kaare Paludan 
 

Økonomi og annoncetegning 

Tove Svendsen 
Olav Engholm, (valo@pc.dk) 
Tove Jørgensen 
 

Uddeling 
Bodil Engholm  
 

Om indlæg, artikler og andet  
indleveret materiale 

Ansvar for indlæg, artikler m.m. 
påhviler alene forfatteren/ind-
senderen.  
Det kan være nødvendigt at re-
digere, beskære eller udelade 
dele af det indleverede materia-
le, men såfremt det drejer sig 
om væsentlige ændringer, vil det 
selvfølgelig være efter aftale 
med indsender. Redaktionen 
forbeholder sig desuden ret til 
helt at fravælge indsendt tekst 
og billeder, hvis der er plads-
mangel i bladet. 
 

5 blade om året 
Der er planlagt 5 udgivelser på 

et år: uge 9, 16, 26, 36 og 48.  

Deadline til næste nr. er den 

28. maj 2013 

I skrivende stund er der udsigt til 
kaos i skolerne, hvor Kommu-
nernes Landsforening tilsynela-
dende lockouter lærerne, så 
børnene ikke skal i skole efter 
påske. Konflikten handler ikke, 
som det plejer i forbindelse med 
overenskomstforhandlinger, om 
løn, men derimod om retten til at 
bestemme. Vi håber, at konflik-
ten i skolerne er løst, når 
5772.Kværndrup, udkommer 
her i uge 16 – men retten til at 
bestemme er et spændende te-
ma – for hvem er det lige, der 
bestemmer i vores lokalsam-
fund? 
 
Det svar man ofte møder, hvis 
man er utilfreds med noget er, 
”at så kan du jo bare komme til 
generalforsamlingen og komme 
ind i bestyrelsen!” Mange af by-
ens foreninger har haft general-
forsamlinger i januar og februar, 
og indtrykket er, at de egentlig 
har været ganske godt besøgt. 
At deltage i en generalforsam-
ling er en demokratisk ret, og 
hvis man er medlem af en for-
ening, kan man helt sikkert få 
indflydelse i bestyrelsen. Man 
kan være med til at tage beslut-

ninger, der drejer sig om den 
forening, man er medlem af. 
Men det er sandelig også vigtigt, 
at foreningerne fungerer. Nu 
bestemmer foreningerne jo ikke 
i vores lokalsamfund, men de er 
en vigtig sparringspartner for 
vores politikere, og via den store 
medlemsskare – vælgere - en 
betydelig magtfaktor, når der 
skal stemmes til kommunalval-
get i efteråret.  
 
Kirkebladet 

Bestyrelsen for 5772.Kværndrup 
har indtil her i januar ikke skullet 
tage stilling til væsentlige 
spørgsmål. Men en forespørgsel 
fra Menighedsrådet om, at Kir-
kebladet kunne blive en del af 
5772.Kværndrup, krævede be-
slutning. Og bestyrelsen var 
enig om, at det var vigtigt, at alle 
interesser i Kværndrup samar-
bejder, hvorfor du i denne udga-
ve af 5772.Kværndrup på mid-
tersiderne, finder det kirkeblad, 
du plejer at få med posten. Afta-
len er en fordel både for bladet 
og for menighedsrådet, og vi 
håber på fremtidigt rigtigt godt 
samarbejde til fordel for Kværn-
drup.  

Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

 
 

FRA REDAKTIONEN 

mailto:plata@plata1226.dk
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 FRA REDAKTIONEN 

Kirkebladet vil fylde de 4 mid-
tersider i hvert blad og er place-
ret således, at det kan rives ud. 
 
Redaktionen byder Kirkebladet 
velkommen som en del af 
5772.Kværndrup med håb om, 
at samarbejdet bliver en fordel 
for Kværndrup. 

Uge 19 nærmer sig og mange 
har længe været i gang med at 
arrangere. Årets program er en 
del af denne udgave af 
5772.Kværndrup – og der er 
udsigt til rigtig mange spæn-
dende arrangementer, f.eks. 
holder Kværndrup Fjernvarme 
åbent hus i anledning af deres 

 
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 

50 års jubilæum – tillykke med 
det!  
Nærlæs programmet og mød 
op til det, du har lyst til. Uge 19 
er i år lidt atypisk, idet den in-
deholder Kr. Himmelfartsdag, 
så det er spændende at se, 
hvad det betyder for besøgstal-
lene. 
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 NYHEDER 

med hang til selvforsyning, 
nemlig Frank Erichsen, der er 
kendt fra DR´s programserie 
”Bonderøven”. 
 
Soloprisen til Alusteel’s ejere 
Tina og Mads Milling Eriksen 

Andelskasseprisen uddeles til 
to målgrupper. Den ene kaldet 
soloprisen uddeles til en person 
i Andelskassens nærområde, 
der gør eller har gjort en særlig 
indsats inden for det erhvervs-
mæssige, sociale eller kulturel-
le område. Denne pris blev gi-

vet til ejerne af Alusteel ApS, 
Tina og Mads Milling Eriksen 
efter indstilling af virksomhe-
dens personale. Virksomheden 
har udviklet sig fra en mindre 
smedevirksomhed til nu at væ-
re en moderne industrivirksom-
hed med stor betydning for lo-
kalområdet. 

Andelskasseprisen 2013 
 
Af Jens Kring 
 
Idrætsforeningerne i Kværndrup fik 10.000 kr. til etablering af multibane, legeredskaber og fit-
nessudstyr ved uddeling af Andelskasseprisen 

Andelskassen afholdt den 19. 
marts sit årlige aktionærmøde 
for region Fyn i Midtfyns Fritids-
center. På mødet blev der re-
degjort for bankens virksomhed 
og resultat i 2012 og for ledel-

sens forventninger til 2013, 
hvor der imødeses en positiv 
udvikling. Dernæst fulgte over-
rækkelse af Andelskassepri-
sen. Mødet afsluttedes med et 
indlæg af en arbejdsom bonde 

Glade prismodtagere. Fra venstre Jens Kring - Idrætsforeningerne i 
Kværndrup, Lunde Borgerforening, Gislev Lokalråd, Ringe Handelsstand-
forening, Bare på Tværs, Stenstrup. 

Infostander i Superbrugsen 
 
Frank Andersen, WebMaster på www.kvaerndrup.info 

 
Den nye LysAvis 

Endeligt kom den på plads, IN-
FOSTANDEREN i SuperBrug-
sen, eller ”LysAvisen” som nog-
le allerede kalder den. En stor-
skærm ved kasselinjen, hvor 
nyheder fra Kværndrup og om-
egn vises i et ”endeløst” dias 
show. 
På Infostanderen vil du kunne 
blive opdateret om hvad der 
sker i KVÆRNDRUP & omegn, 

læse om kommen-
de arrangementer 
og eventuelle æn-
dringer i kommen-
de arrangementer, 
du kan se billeder 
fra allerede skete 
begivenheder, og 
læse om stort og 
småt fra by og op-
land. 

Infostanderen er sponseret af, Lokalrådet, 
Bier-festen, Kværndrup Borger- & Erhvervs-
forening, SuperBrugsen samt  
www.kvaerndrup.info  

http://www.kvaerndrup.info
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 NYHEDER 

teter ud over de eksisterende 
idrætsaktiviteter. Resultatet 
blev Aktivitetsgården med akti-
viteter i stalden og værested i 
den ”gamle” lade, hvor der er 
mulighed for at afholde børne-
fødselsdage samt andre mindre 
fester for op til 50 personer. 
Herudover er der udendørsare-
aler med legeplads, petanque-
bane og grillhytte. 

Priser til aktiviteter i lokalom-
rådet  

Priser til den anden målgruppe 
omfatter tilskud mv. til projekter 
i lokalområdet. Af disse blev 
der uddelt 5 portioner på  hver 
10.000 kr. til:    
 
Gislev Lokalråd 

Gislev Lokalråd arbejder på at 
skabe nogle aktiviteter i det åb-
ne landskab, hvor borgere kan 
mødes til en mere eller mindre 
uforpligtende dyst omkring 
f.eks. fysisk bevægelse. Der 
arbejdes på et projekt, der ind-
byder til spontan bevægelse 
som f.eks. at lave en lygtepæl 
om til stangtennis, opsætte en 
mindre forhindringsbane, kæm-
pe labyrintspil, akustiske musik-
instrumenter m.m. 
 
Lunde Borgerforening 

Lunde Borgerforening har et 
ønske om at få opsat hjerte-
starter 3 steder i lokalområdet. 
3 hjertestartere placeret i Lun-
de og Høje vil gøre, at området 
mellem Kværndrup og Sten-
strup/ Kirkeby dækkes. 

Idrætsforeningerne i Kværndrup 

Idrætsforeningerne i Kværn-
drup arbejder på et projekt med 
at etablere et aktivitetsområde 
ved skolen bestående af multi-
bane, legeplads og fitnessud-
styr. Alle i byen skal have gavn 
af området, hvorfor der er 
tænkt aktiviteter for mange mål-
grupper ind i projektet. 
Projektet laves i samarbejdets 
ånd, og det er også meningen, 
at det skal bruges i denne ånd. 
 
Ringe Handelsstandsforening 

Guirlander med lys i er flot jule-
pynt for en by og med de tradi-
tioner der er forbundet med ju-
len og ikke mindst julebelysnin-
gen, er det af stor værdi for 
Ringe, at byens gader fremstår 
pæne og hyggelige i julemåne-
den. 
 
Bare på tværs Stenstrup 

”Bare på tværs” udsprang af et 
samarbejde mellem foreninger-
ne i byen tilbage i 1990, hvor 
det blev undersøgt, hvad byen 
manglede af plads/rum til aktivi-

Tak til Den Faberske 
Fond 

 
Fra Kværndrups idrætsforenin-
ger skal også lyde en tak til 
Den Faberske Fond, der har 
støttet  etableringen af områ-
det med multibane, legered-
skaber og udendørs fitness-
redskaber med 25.000 kr. 
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 SOGNEROD 

Kværndrupugen tyvstartes allerede lørdag den 4. maj 
 
30 gamle Morris Mascotter samles på P-pladsen 

Niels Eis i Kværndrup Hallens 
cafeteria lægger lokaler til Ge-
neralforsamling i Mini Club 
Danmark. Generalforsamlingen 
afholdes lørdag den 4. maj fra 
kl. 10. Under generalforsamlin-
gen står de ca. 30 gamle Morris 
Mascotter på Kværndrup Hal-
lens parkeringsplads, hvor de 
kan besigtiges. Fra Generalfor-
samlingens afslutning kl. ca. 12 
og frem til kl. 13, kan man få en 
snak med ejerne af de flotte 
biler. Kl. 13 begiver de sig i 
samlet flok på tur på de midt-
fynske veje. 

menter. De kan opstilles i na-
turområdet eller ved skolen og 
giver en lyd fra sig, som er be-
roligende og velgørende. Læs 
mere på  
www.percussionplay.dk 
 
Det andet forslag handler om at 
indrette parkeringspladser oppe 
ved Kværndrup Hallens bagind-
gang.  De skal tjene som handi-
cap P-pladser, da man fra den-
ne indgang ikke behøver at 
bruge trappen for at komme i 
hallen eller i motionscenteret. 

Forslag til anvendelse af overskuddet fra Bierparty 
 
Af Anders Thorup 

Bierpartiet gav et pænt over-
skud, og vi vil gerne bruge pen-
gene til noget, alle synes om. 
 
Har du et forslag til hvordan 
50.000 kr. kan bruges til fordel 
for så mange som muligt i 
Kværndrup? Så kontakt redak-
tionen på 50991894 eller mail:  
plata@plata1226.dk 
 
Der er kommet 2 forslag allere-
de.  
Det ene handler om at købe 
store udendørs musikinstru-

http://www.percussionplay.dk
mailto:plata@plata1226.dk
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 PORTRÆTTER 

Svend Aage dyrker økologien 
.. Og han sælger den gerne videre, i form af godt kød fra Jersey-stude og korn til foder. 
 
Af Lars Skov Sørensen  

Bag Nordtorpeskoven, helt der-
ude hvor Søltvej til Gislev ram-
mer Trunderup Dongsvej titter 
Dongsgården frem bag hegn 
og træer med vidstrakte marker 
rundt om. Dér midt i den idylli-
ske og bakkede natur, virker 
det logisk, at Svend Aage Tu-
kjær har slået sig ned som øko-
logisk landmand. Den bære-
dygtige tankegang har han la-
det slå rødder siden 2007, hvor 
han omlagde fra konventionel 
drift. ”Jeg ville gerne prøve det 
og være fri for kemikalier”, for-
klarer Svend Aage, mens den 
iskolde østenvind piber udenfor 
stuevinduerne. Her i marts må-
ned er væksten lige så svær at 
få øje på som foråret, men for 
Svend Aage pibler begejstrin-
gen snart frem. ”At se græsset 
gro og at se udviklingen er 
sjovt”, siger han. ”Du starter fra 
nul hvert år og kan jo ikke se 
nu, hvordan høsten bliver. Jeg 
har altid ment, at det er spæn-
dende og udfordrende at være 
landmand, og det er ikke blevet 
mindre med tiden”, fortæller 

Svend Aage, der dyrker korn 
men også græs på sine 30 
hektar jord for at sikre en sund 
variation i afgrøderne. Kornet 
sælges videre som foder, mens 
græsset sættes til livs af hans 
12 Jerseystude. 
 
Koteletter til camping 

Stalddøren glider skramlende i 
bag os, da vi træder frem mod 
båsene, hvor studerne går frit 
rundt. ”De kommer først ud på 
marken til april, når græsset 
begynder at gro”, forklarer 
Svend Aage og skubber en 
bunke hø tættere på båsene. 
De yngste stude er et halvt år, 
mens de slagteklare er godt to 
år. ”Groft sagt kan du sige, at 
økologi er et samspil med natu-
ren”, forklarer Svend Aage Tu-
kjær og fortsætter: ”Studerne er 
født, opvokset og slagtet inden 
for en radius af 10 km”. Som 
kunde kan man købe minimum 
en kvart ko. Når der så er be-
stillinger nok til en hel, sendes 
koen til slagtning og efterføl-
gende udskæring. For- og bag-
stykker fordeles ligeligt mellem 
køberne. Prisen for kvalitetskø-

det er 55 kroner kiloet, inklusiv 
partering. ”Det, synes jeg, er 
billigt”, vurderer Svend Aage, 
der har både børnefamilier og 
ældre personer som kunder. 
”Det er folk, der synes, det er 
sjovt at lave mad, og folk der 
går op i, hvad de spiser”, siger 
han. En gang bad nogle kunder 
om at få lavet koteletter ud af 
så meget af kødet som muligt, 
da de skulle bruge det til at gril-
le på campingpladsen. 
”Dyrene er min spidskompeten-
ce”, lyder det fra Svend Aage, 
”men det hele hænger sam-
men, især når man er økolo-
gisk. Det er en holdning til 
hvordan du behandler naturen, 
men selvfølgelig er det også en 
virksomhed. Det er dog ikke for 
at blive rig, jeg gør det”.  
 
Ikke jægersoldat 

Svend Aage er vokset op på en 
gård på Nordfyn og er også ud-
dannet inden for landbruget. 
Han flyttede siden til Dongsgår-
den, hvor han bor sammen 
med sin kone Hanne og to børn 
Helene og Thea på 18 og 22 
år. Her på sognegrænsen har 
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 PORTRÆTTER 

Svend Aage sået, høstet og 
pløjet sine marker i over 30 år 
og har indtil 1997 haft landbru-
get som fuldtidsjob. Det var 
dengang, hvor malkekøer også 
var en del af besætningen. ”Jeg 
har altid været landmand – jeg 
har hverken været jægersoldat 
eller noget tilsvarende”, svarer 
Svend Aage grinende på 
spørgsmålet om andre karrie-
rer. 
Alligevel kan nogle måske hu-
ske, at de er stødt på hans 
navn i en anden sammenhæng: 
For snart fire år siden, prydede 
Svend Aage nemlig gaderne i 
Kværndrup, da hans plakat på 
lygtepælene gjorde vælgerne 
opmærksomme på en lokal 
venstrekandidat til kommunal-
valget. Det blev dog ikke til en 
plads i byrådet. ”Det var heller 
ikke noget jeg havde forventet. 
Jeg stillede op til kommunalval-
get, fordi nogle opfordrede mig 
til det”, fortæller Svend Aage, 
”og for at have nogle på listen. 
Selvfølgelig stiller du op for at 
blive valgt, men det er jo ikke 
sikkert, at det er realistisk”. 
Som mærkesag har han ”at de 
unge mennesker får en uddan-
nelse, og at kommunen giver 
mulighed for det. Altså nogle 
praktiske rammer”, lyder det fra 
landmanden, der blandet andet 
har siddet i bestyrelsen på 
Trunderup Friskole og i dette 
lokalblads annonceudvalg.  
 
Fra korn til kød i køkkenpro-
gram 

”Frivilligt arbejde kan man altid 
få, men man skal også kunne 
tjene penge”, siger Svend Aage 
og retter atter fokus på sin stør-
ste lidenskab. Landbruget. ”Det 
er jo en blanding af arbejde og 
en livsstil, men dybest set er 
det et job”, filosoferer han. 
”Som jeg siger til mine børn: 

det er lige meget, hvad de vil 
lave, men de skal gå ind i det 
et hundrede procent. Jeg hå-
ber de fleste har en holdning til 
det, de laver. Den dag du ikke 
har idéer til, hvordan det kan 
være anderledes end det ple-
jer, skal du holde op”. 
Svend Aage har ingen aktuelle 
planer om at 
lægge harven 
på hylden, men 
glæder sig over 
sit økologiske 
projekt. ”Det er 
sjovt at se tin-
gene hele ve-
jen rundt. 
Blandt andet 
sælger jeg fo-
der til Hinds-

holmgrisen, som så sælger kød 
til restauranter. På et tidspunkt 
var kødet fra Hindsholm med i 
et madprogram i tv”, beretter 
Svend Aage ivrigt. 
Den begejstring skyller ikke så-
dan lige væk. Heller ikke under 
et massivt og langvarigt regn-
vejr som det i sommeren 2011. 
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 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

5772.Kværndrup er solidt hæftet sammen 
 
Af Lars Skov Sørensen, på vegne af bestyrelsen for Lokalbladet for Kværndrup Sogn. 
 

Bladet har fodfæste i lokalsamfundet, hvilket ses af de mange forskelligartede indlæg. 

Med sidste blad slået op foran 
sig ser man meget tydeligt, det 
fodfæste 5772.Kværndrup i dag 
står med i lokalsamfundet: Ar-
tikler om idræt, juletræstæn-
ding, fællesspisning, prisudde-
linger, børnehaver, dagpleje, 
lykønskninger, skolepraktik, 
plantning af træer, julekomedie, 
bierparty, nystartet butik og op-
råb fra lokale borgere, illustre-
rer et levende og favnende me-
die. Dertil kommer endda to 
portrætter og et lokalhistorisk 
værk. Ud fra alt det kan vi næ-
sten ikke konstatere andet, end 
at 5772.Kværndrup ser ud til at 
have konsolideret sig som et 
blad, der har skabt lokal kom-
munikation – selve bladets for-
mål. At sognets borgere, insti-
tutioner, foreninger og er-
hvervsliv i sådan en skøn blan-
ding aktivt præger bladets ind-
hold kan bestyrelsen kun være 
ovenud tilfreds med. 
 
Kigger vi bag de velskrevne, 
farverige og flot opsatte spalter, 
kan vi glæde os lige så meget 
over en stabil og velfungerende 
organisation, hvor mere end 20 
personer, gladelig forærer kost-
bar fritid væk for at sikre bla-
dets indhold, økonomi, layout 
og uddeling. 
Efter snart 3 år er hverdagen 
ved at have indfundet sig i ar-
bejdet med bladets udgivelse. 
Alligevel virker alle udvalg uhy-
re motiverede og yder en 
usvækket, nærmest stærkere 
indsats. En sådan vedholdende 
kampgejst er altafgørende for 
bladets fortsatte eksistens og 
er grunden til, at vi er nået så 

langt, som vi er. Så tak for det 
flotte arbejde alle omkring bla-
det har ydet, og vi håber, I fort-
sat vil være med i succeshisto-
rien. 
Selvfølgelig også en stor tak til 
de mange såvel trofaste som 
nye annoncører, byens forenin-
ger og lokalborgere, der med 
økonomisk støtte gør hele den-
ne historie mulig. Men også tak 
fordi I bidrager med historier og 
andet indhold, der puster liv i 
siderne. 
Endelig skal der også gives et 
skulderklap til samarbejdet i 
bestyrelsen, når de overordne-
de linjer skal tegnes. Vi kigger 
fremad mod et nyt spændende 
år, hvor bladet forhåbentlig fort-
sætter med at udvikle sig. 
Det kan vi faktisk allerede nu 
afsløre er sket. For som Anders 
skriver i lederen, hilser vi kirke-
bladet velkomment som en fast 
del af 5772.Kværndrup. Det er 
til gavn for både vort blads 
mangfoldighed og økonomi.  
 
Ny bestyrelse uden dramatik 

Torsdag den 21. marts holdt 
Lokalbladet for Kværndrup 
Sogn generalforsamling på Tre 
Ege Skolen i Kværndrup. Her 
blev der genvalg til tre bestyrel-
sesmedlemmer 
samt vore to 
suppleanter og 
en af revisorer-
ne. Umiddelbart 
herefter har be-
styrelsen konsti-
tueret sig, og 
foreningens for-
melle ledelse og 
revision ser nu 

ud som følger. 
 
Bestyrelse: 
Lars Skov Sørensen, formand 
Anders Thorup, næstformand 
Tove Jørgensen, kasserer 
Mette Schiel, sekretær 

Jesper Sell, bestyrelsesmedlem 
 
Suppleanter til bestyrelsen: 

Peter Nielsen 
Asbjørn Nyholt 
 
Revisorer: 

Svend Aage Tukjær 
Bente Rask 
Dertil kommer udvalgene, der 
varetager bladets daglige opga-
ver. De fremgår af kolofonen 
forrest i bladet. 
 
Fejl i aktivitetskalenderen 

Som nogle skarpe læsere har 
gjort opmærksom på, så var vi 
desværre kommet til at skrive 
en forkert dato for generalfor-
samlingen i aktivitetskalende-
ren bagest i sidste blad. Datoen 
var ikke den 27. marts, men 
som nævnt den 21., hvilket 
trods alt fremgik af indkaldelsen 
i samme blad. Redaktionen be-
klager fejlen og håber ikke no-
gen er blevet ulejliget.   
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Kværndrup sogn lokalråd generalforsamling 2013 
 
Af Jesper Sell, formand for Lokalrådet 
 
Formandens beretning for 2012 

Igen i år kan Lokalrådet se til-
bage på et år, hvor der er sø-
sat nye initiativer og sket me-
get konkret. Noget er helt nyt 
og er frugten af tidligere års 
indsats, andet har endnu ikke 
materialiseret sig fysisk.  
 

2012 startede med et spontant 
arrangement hvor vi - ca. 25 – 
store og små Kværndruppere 
fik en rigtig god oplevelse af 
fællesskab, frisk luft, kaffe og 
rundstykker. Vi fik plantet en 
masse løgplanter rundt om-
kring i byen. Måske skulle vi  
have sat hegn omkring - den 
store kommunale græsklipper 
barberede lidt af glæden væk.  
 

Fællesskab vil nok blive et af 
de ord, vi hører mere til i åre-
ne, der kommer.  
Det er et af de ord, de har fun-
det frem i den kommunale ord-
bog, og som man enten kan 
tyde som en spareøvelse eller 
et oprigtigt ønske om at inddra-
ge lokalområderne i processen 
omkring udvikling og fasthol-
delse af lokalområders service 
niveau. Jeg tror det sidste, 
men det har den hage, at vi 
skal være endnu mere på dub-
berne. Lokalområderne og der-
med hver enkelt borger har et 
større ansvar for, at fællesska-
bet fungerer og udvikler sig. 
Ellers bliver vi tabt bag vognen. 
 

Vi fik i det forløbne år et nyt og 
meget aktivt medlem i lokalrå-
det. Frank har i løbet af kort tid 
markeret, at han virkelig øn-
sker at trække på den hammel, 
der skal få vores lokalområde 
videre.  

Egentlig startede samarbejdet 
som et projekt med at få Lokal-
rådets hjemmeside til at funge-
re bedre. Franks initiativ med 
Kværndrup.info blev den løs-
ning, Lokalrådet hægtede sig 
på. Lokalrådet er på den måde 
blevet koblet sammen med rig-
tig mange af de andre ting, der 
sker i Kværndrup. Det blev 
selvfølgelig ikke billigere af den 
grund, men vi har så fået man-
ge andre fordele ud af det.   
 

Kommunes markedsføringspro-
jekt, som startede for snart 3 år 
siden, har nu udmøntet sig i en 
portal under kommunens hjem-
meside. Kværndrup er placeret 
i Knudepunktet, sammen med 
Ringe, Ryslinge, Gislev, Espe 
og Krarup. Det er meningen at 
protalen skal fungere som re-
klame for områderne og samti-
dig som velkomst til nye borge-
re. Der er link til de enkelte lo-
kalråd, og derfor er det ekstra 
vigtigt, at vi nu har en fælles by-
portal i form af Kværndrup.info. 
 

I årets løb har Lokalrådet også 
arbejdet med et landsbypedel -
projekt.  
Et af de eksempler på noget 
som lokalrådet har kæmpet for i 
et par år, og som kommunen 
elsker – men ikke ser sig i 
stand til at hjælpe med.  
Vi havde lavet et oplæg, hvor 
kommunen skulle yde en be-
skeden økonomisk håndsræk-
ning til en halvtidsstilling. Til 
gengæld skulle lokalområdet så 
selv varetage en del af de små 
opgaver, som kommunen i for-
vejen laver. Derudover skulle 
der så lokalt og delvist frivilligt 

gøres mange af de ting, som 
ikke bliver gjort nu.  Vedligehol-
delse, nyetablering og forskøn-
nelse.  
 

Det første møde med politikere 
og embedsfolk fik ikke det øn-
skede resultat – der var defini-
tivt sat lås på kassen. Så vi er 
nødt til i første omgang at tæn-
ke i nye baner. Men tanken og 
planerne ligger der stadig – ar-
bejdet er ikke slut.  
 

Som sagt sker der en masse i 
hjørner og kroge, i hytte og 
borg.  
Der er gang i multibane projek-
tet, Kværndrupugen,  
5772.Kværndrup, Hallen og 
mange foreninger.  
Det tegner stadigt lyst. 
 

Tak til lokalrådets medlemmer 
for en  stor  indsats og et et 
godt samarbejde i 2012 
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Uddrag af beretning fra generalforsamling i Kværndrup Idrætsforening 
 
Af Anne Sloth, formand 
 
Et år præget af stor aktivitet både m.h.t. sportslige aktiviteter og engagement i lokalområdet. 

Onsdag d. 27. februar holdt vi 
ordinær generalforsamling i 
Kværndrup Idrætsforening. 
Der var et godt fremmøde og 
en god debat. 
Under beretningen blev mange 
emner nævnt og diskuteret: 
 
Vi valgte for 1 år siden at give 
Halbooking endnu en chance, 
da vi havde et særdeles positivt 
møde med Globus Data og 
kommunen efter sidste års ge-

neralforsamling. Det har vi ikke 
fortrudt, for Globus Data har 
været en stor hjælp i at prøve 
at optimere systemet. Det kan 
stadig blive bedre, og vi har 
ikke intentioner om at skifte sy-
stemet ud nu. Det koster altid 
”blod, sved og tårer” at skifte 
systemer, og i et nyt system vil 
der være andre problemer end 
dem, vi er stødt på her. 
 
I decembers nummer af 
5772.Kværndrup annoncerede 
vi efter en ny webmaster og var 
så heldige, at der meldte sig en 
på banen. En hjemmeside er 
ikke bedre end de input, som 
gives til den. Den bliver ikke 
levende af sig selv, det kræver 

jeres aktive indsats! 
I forhold til hallen har alle for-
eninger i alle tre byområder jo 
skullet overtage en del af vedli-
geholdelsen i forbindelse med, 
at Stig blev ene mand på skan-
sen. Her har Mogens trukket et 
stort læs sammen med Højager 
fra Boldklubben. De har både 
hakket og skovlet sne, og Mo-
gens har store planer om, at 
der skal fældes rundt om hal-
len. 
Vi har haft mange gode aktivi-
teter i årets løb: Badminton har 
gang i banerne mandag, tirs-
dag og onsdag og et ungdoms-
hold, som skal deltage i lands-
mesterskab; der er volley både 
på skolen (seniorhold) og i hal-
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len; bordtennis i gymnastiksa-
len; tennis om sommeren på 
vores supergode baner, om 
end der her er alt for få aktive; 
gymnastik har 6 børnehold, 1 
familiehold og 3 voksenhold, 
heriblandt både Zumba, Pilates 
og Pilates med Effekt, et vild 
med dans-hold; Fitnes- og Mo-
tionscentret med tæt på 90 ak-
tive brugere, heraf mange over 
60 år og skydning, hvor der er 
lavet flere flotte præstationer i 
årets løb. Desuden har vi vores 
seniorafdeling med både tors-
dagsmotion, kroket og senior-
gymnastik med kaffe og sang.  
 
Samarbejdet i byen: 

En stor del af aktiviteterne er 
centreret omkring samarbejdet 

med de andre foreninger i byen. 
Ingen tvivl om, at vi synes, det 
er vigtigt. Dette samarbejde er 
blevet styrket og udbygget gen-
nem de senere år. 
Bevæg dig for sjov begyndte i 

efteråret 2008 for at skabe nye 
aktiviteter i hallen. Det har væ-
ret en succes siden da, kan vi 
vist konstatere, da der de fleste 
gange deltager 40 – 50 børn 
med mange forældre.  
I forbindelse med Byfornyel-
sen er der store planer om et 

aktivitetsområde mellem skolen 
og stadion. Her sidder en ar-
bejdsgruppe med deltagelse fra 
alle tre foreninger og skolen, 
som har valgt tilbud og skal sø-
ge fonde. Det at søge fonds-
midler, udvælge fondene og 

tilpasse ansøgningerne til det 
enkelte fond, er en stor opgave, 
som det er svært at få plads til i 
en hverdag med arbejde og di-
verse foreningsaktiviteter. 
Jeg håber meget, at vi får skra-
bet nogle flere midler hjem. 
Budgettet er på ca. 1,3 mio. For 
at vise den lokale opbakning 
har både Boldklubben og vi be-
vilget penge til Aktivitetsområ-
det. Vi vurderer i bestyrelsen, at 
det er vigtigt, at vores penge 
kommer ud og arbejder, og 
hvad er bedre end et projekt til 
bedste for hele byen? Vi vil ger-
ne være med til at skabe endnu 
bedre vilkår for livet i vores by. 
Hallen indgår også i byfornyel-
sesprojektet. Jeg håber virkelig, 
vi kan få noget ud af det. Der er 
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Vidste du at: 
Der har været mølleri ved Egeskov i mere end 500 år? 
Og at den nuværende Egeskov Mølle blev opført i perioden 1848 - 1855? 

så mange planer, tanker og 
ideer om, hvad der kan gøres: 
Bogcafé, net-café, mødelokale 
til foredrag, spinningrum, bytte 
rundt på cafeteria og motions-
rum, så der bliver bedre plads i 
motionsrummet – der er store 
pladsproblemer i vores lille 
populære motionscenter - 

mere åbent cafeteria, større 
depotrum, mulighed for at dele 

hallen lydtæt op, så der kan 
foregå flere små aktiviteter 
samtidig og meget, meget me-
re. 
Bierparty blev igen i år en suc-
ces. Vi lavede et overskud på 
godt 80.000 kr. Der bliver også 
lagt mange kræfter i det. Vi har 
ikke besluttet, hvad pengene 
skal bruges til, men er indstille-
de på, at der kan bruges 

50.000 kr. Det skal være til lidt 
større projekter, så vi kan se på 
hinanden og sige: ”Se, det har 
Bierparty været med til at beta-
le.” Har I gode ideer, så sig til! 
 

Tak til alle, som har hjulpet i 
årets løb. 
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Jørgen Holm fik 1. Hovedkreds’ jubilæumspokal 
 
Af Anne Sloth, Kværndrup Idrætsforening 
 
Jørgen Holm, formand for Kværndrup Idrætsforenings skytteudvalg: Samvittighedsfuld for-
mand, habil skytte, tålmodig og kompetent underviser, praktiker 

Søndag d. 17. marts afviklede 
1. hovedkreds deres årlige 
gymnastikopvisning i Midtfyns 
Fritidscenter. Ved denne anled-
ning uddelte de deres jubilæ-
umspokal. I den anledning lød 
følgende ord fra formand Lise-
Lotte Liengaard: 
”1. Hovedkreds’ jubilæumspo-
kal er en vandrepokal, der hvert 
år uddeles til et foreningsmen-
neske efter indstilling fra med-
lemsforeningerne. Pokalen kan 
gives til såvel et medlem, der er 
aktivt indenfor en sportsgren 
som til et menneske, der gør et 
organisatorisk stykke arbejde.  

Kender l det, at med nogle 
mennesker har man det sådan, 
at man synes at have kendt 
dem "altid". Eller man husker i 
alle tilfælde ikke rigtigt, hvornår 
man lærte vedkommende at 
kende, eller hvornår hun eller 
han begyndte at have med det 
ene eller det andet at gøre. Må-
ske husker de det heller ikke 
selv - de går ikke op i den slags 
detaljer. De er der bare - og har 
været der "altid". 
 
Således er det med årets mod-
tager af 1. Hovedkreds jubilæ-
umspokal. Den indstillende for-
ening er Kværndrup ldrætsfor-
ening. I indstillingen skriver 
man bl.a., at det fortoner sig i 
tiden, hvor mange år vedkom-
mende har været med. lndstil-
lingen gælder Jørgen Holm, 
Kværndrup. Videre står der i 
indstillingen bl.a., at da skytte-
afdelingen manglede en for-
mand gik Jørgen uden forbe-
hold ind i arbejdet. Jørgen står 
for alt det organisatoriske i 
skytteafdelingen lige fra diverse 
nødvendige polititilladelser til at 
sørge for, at afdelingens skytter 
kommer med til stævner og 
konkurrencer, hvor de deltager 

med stor dygtighed. I den for-
bindelse står Jørgen gerne for 
kørslen. Desuden er Jørgen 
ikke blot selv en habil skytte, 
men også en tålmodig og kom-
petent underviser.  
Hvad praktiske opgaver angår, 
tager Jørgen også fat, både når 
der skal renoveres og svinges 
malerpensler på den indendørs 
15m bane, og når det gælder 
den udendørs 50m bane i Trun-
derup. Her tager Jørgen hvert 
år initiativet til rengøring, klar-
gøring og græsslåning, når for-
året melder sin ankomst. 
Din forening slutter deres ind-
stilling således: Man kan næ-
sten sige, at Jørgen passer sky-
debanen i Trunderup som sin 
egen have og banerne i hallen 
som sit eget hus - omsorgsfuldt, 
omhyggeligt og ikke mindst så 
billigt som muligt. Så: store eller 
små opgaver på banerne, om-
kring dem eller med skytterne - 
Jørgen er altid parat med hån-
delag, viden og erfaring. 
Med dette fine skudsmål vil vi 
gerne i år overrække dig 1. Ho-
vedkreds jubilæumspokal.” 
 
Tillykke til Jørgen 

Lise-Lotte Liengaard har netop 
overrakt Jørgen Holm 1. Hoved-
kreds’ jubilæumspokal. 
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Og vi har en vinder 
 
Af Kaare Paludan 
 
Louise Faurskov Andersen er en af de dygtige unge skytter, 
som nyder godt af Jørgen Holms instruktion 

Her er én, der kan ramme plet. 
Louise Faurskov Andersen fra 
Kværndrup IF’s skytteafdeling 
blev nr. 1 i sin klasse ved Fyns-
stævnet den 17. februar i år. 
Helt nøjagtigt vandt hun Åben 
Klasse 2 med gevær på 15 me-
ter indendørs bane. Selve kon-
kurrencen afholdes decentralt, 
hvilket betyder, at skytterne 
skyder på hjemmebane – under 
passende kontrol selvfølgelig – 
og resultaterne sendes efterføl-
gende til stævneledelsen. Iføl-
ge skytteudvalgets formand, 
Jørgen Holm, har denne afvik-
lingsmetode den store fordel, at 

der er mange flere deltagere i 
forhold til et ’rigtigt’ stævne.  
Med denne model skal man 
ikke finde transportmulighed, 
man skal ikke sige nej tak til 
moster Odas fødselsdagsinvita-
tion, men man kan skyde, når 
man har tid og er fit for fight. 
Til gengæld mister man det so-
ciale aspekt i at møde deltage-
re fra andre foreninger. Det så 
nu ikke ud til at gå Louise på, 
da Deres udsendte mødte hen-
de i skytteafdelingens hyggeli-
ge mødelokale i Kværndruphal-
len.  Koncentreret Louise Fauerskov Andersen. 

Foto: Kaare Paludan 
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Kværndrup Borger & Erhvervsforening - Formandsberetning 2013 
 
Af Jan Andersen, afgående formand 

Velkommen til året 2013, vel-
kommen til årets generalfor-
samling og ikke mindst, vel-
kommen til jer alle. 
Det er lidt specielt at skrive 
denne beretning, da det er min 
sidste beretning for Kværndrup 
Borger & Erhvervsforening. Jeg 
har, efter megen overvejelse, 
taget den beslutning, at tiden 
nu er inde til at overlade roret til 
en ny formand. Det er for mit 
vedkommende lidt specielt, for-
di vi har boet i Kværndrup si-
den 1994, og lige så længe har 
jeg været med i bestyrelsen. 
En del mennesker er gået gen-
nem bestyrelsen i de år og 
nogle mere savnet end andre. 
Men fælles for alle er, at det 
trods alt har været en fornøjel-
se at lære så mange menne-
sker at kende. Mange menin-
ger er blevet delt gennem de år 
og nej, der har ikke altid været 
enighed i bestyrelsen, men det 
er sundt med en god diskussi-
on og på den måde opstår der 
ofte nogle gode ideer, hvor vi 
ved fælles hjælp skaber et godt 
arrangement. Vi har nogle gan-
ge følt os lidt magtesløse i be-
styrelsen, fordi vi ind i mellem 
har stået med tanken ” hvor 
bliver byen af”. Det er lidt træls 
at skabe noget ”liv” for byen, 
hvor ingen bakker op. Det kan 
der så være mange årsager til 
og heldigvis har det hørt til ”de 
få gange”, at vi har savnet gæ-
ster. Dog skal nævnes, at der 
altid er plads til en mere, for 
uden opbakning mister man 
lysten og gejsten til at skabe.  
Vi er nu i slutningen af februar, 
foråret står for døren, og om 
lidt er det tiden, at vi hilser en 
ny bestyrelse velkommen. 4 

friske ildsjæle skal i dag vælges 
ind i bestyrelsen og tro mig, har 
jeg forstået de gamle medlem-
mer, som er tilbage i bestyrel-
sen, så bliver der trukket en 
streg i sandet, og I starter på en 
frisk. Hvad er behovet i byen? 
Hvilke arrangementer skal la-
ves, og hvad er den generelle 
holdning til fremtiden? Skal der 
fightes, eller vælger man pas-
sivt at lade tiden gå uden kamp 
for beståelse og tro på fremti-
den? Personligt mener jeg, at 
Kværndrup Borgerforening er 
en vigtig medspiller i byens 
fremtid, men der skal en fortsat 
fight til, en fight for at få besø-
gende.  
 
2012 var på nogle måder et 
specielt år, forstået på den må-
de, at projekt byfornyelse var 
nået til Kværndrup, og der hav-
de Borgerforeningen også nog-
le ønsker, hvilket påvirkede os 
en del. Mere om det senere. 
Som så mange andre år, havde 
vi i 2012 også vores faste ar-
rangementer. Februar er som 
bekendt måneden, hvor vi klæ-
der os ud til fastelavn, et arran-
gement der, i samarbejde med 
kirken, plejer at være godt be-
søgt af en masse festlige børn 
og deres trofaste forældre. Tak 
til jer der var med til at gøre da-
gen festlig og et ligeså stort tak 
til vores præst for hendes med-
virken.  
Marts er måneden, hvor menig-
hedsrådet afholder deres ”syng 
sammen”, og også her er vi 
medarrangører. Tak til menig-
hedsrådet for deres samarbej-
de. 
April er måneden, hvor vi gør 
Bakkelunden klar til en ny sæ-

son. Efter en lang vinter, træn-
ger den til en generel overha-
ling med rive, skovl og kost, og 
det nytter, for der kommer ger-
ne en del besøgende i løbet af 
en sommer, og de fleste passer 
heldigvis godt på den og rydder 
op efter sig. 
Maj er en af de spændende 
måneder, idet det er måneden 
hvor ”Kværndrup ugen” bliver 
afholdt. En uge hvor mange 
mennesker i hele byen er ind-
lemmet i et kæmpe stykke ar-
bejde, et stykke arbejde der til 
dato har været en super suc-
ces. Tak til alle jer der er med til 
at gøre det store stykke arbej-
de.  
Juni betyder, at året er halvgå-
et, og vi skal have sendt hekse-
ne til Bloksbjerg. I samarbejde 
med FDF’erne fik vi også i 2012 
skabt en hyggelig Skt. Hans 
fest på pladsen i Vængeparken. 
Tak til FDF for deres gode sam-
arbejdsvilje og selvfølgelig en 
tak for, at vi må låne deres 
plads til festen. Sommeren 
2012 var også en, vi så frem til, 
for byfornyelsen havde lovet os 
permanent strøm i Bakkelun-
den og i den forbindelse, havde 
vi set frem til en sommerfest for 
byen, hvor vi ville fejre den flot-
te gave. Desværre er det of-
fentlige til tider lidt langsomme 
om at handle, så det blev nær-
mest ved sommerens slutning, 
at det lykkedes at få fast strøm i 
Bakkelunden. Det er vi selvføl-
gelig glade for, men festen kun-
ne vi dermed ikke nå at arran-
gere pga. årstiden. I skrivende 
stund, er vi lovet en generel 
renovering af Bakkelunden. Ny 
beklædning på lagerbygningen, 
en fast grill og ny parkbelys-
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16. juni er Møllens dag - denne 
dag er der åben fra 10.00 - 
16.00 og markedsstemning på 
parkeringspladsen med forskel-
lige udstillere og boder. 
Møllelauget er frisk med rund-
visning. Hvis der er vind nok, 
males der mel, ellers kan man 
komme helt til tops, og se de 
store tandhjul samt møllenis-
sen. 
Børnene kan prøve kræfter 
med vores nye håndkværne og 
gå på stylter. 
Pandekagebagning på bonfire, 
kaffe på kanden samt melsalg 
fra vognporten m.m. 
 
KOM OG KIG! 

 

 

Møllens dag den 16. juni 
 
Af Tove Andersen, Egeskov Møllelaug, Tlf.: 21 74 68 87 

ning. Men det lader vente på 
sig, så vi kan kun håbe, at det 
virkelig bliver til noget, og ger-
ne inden ”Kværndrup ugen” 
2013 løber af stablen.  
Efteråret er for os en rolig tid, 
idet at det er tid at lukke Bakke-
lunden ned før vinter. Det er 
dog også en tid, hvor vi skal 
gøre næste års kalender klar. I 
fællesskab besluttede vi i be-
styrelsen, at kalenderen for 
2013 skulle være speciel, og 
det er den blevet. Med hjælp 
fra alle vores erhvervsmedlem-
mer fik vi skabt en kalender, 
der er helt speciel, og som vir-
kelig kan gøre nytte i hustan-
den. Da det er en meget dyr 
kalender, valgte vi ikke at hus-
tandsomdele den. I stedet valg-
te vi at udlevere den ved at stå 
i Superbrugsen samtidig med, 
at vi solgte medlemskab, og 
der vil i marts måned atter væ-

re mulighed for at få et eksem-
plar samt tegne et medlem-
skab. Man kan selvfølgelig og-
så få et eksemplar ved at hen-
vende sig til bestyrelsen.  
Året nærmer sig i december sin 
slutning, og med det står julen 
for døren. Også i 2012 havde 
en husstand meldt sig som 
”spon-sor” af et juletræ. Tak til 
Else Thorsen og Poul Toudal 
for det flotte træ og ikke mindst 
tak til Jørn, der kom med en 
kranbil og flyttede det store træ 
ned til forsamlingshusets plads. 
Her var så det næste positive 
indslag, for ved hjælp af en do-
nation fra Bierfest-udvalget, 
kunne vi i år sætte en helt ny 
lyskæde på træet. En kæde 
bestående af 80 lavenergi dio-
de pære. En stort tak for den 
flotte gave til Bier-fest -
udvalget. 
I 2012 blev juletræsfesten lidt 

anderledes end forventet, da 
vores nye brugsuddeler Tho-
mas gerne ville være med i et 
fælles projekt. Derfor blev jule-
træsfesten flyttet ned på Super-
Brugsens P-plads, og det kan 
ingen vist fortryde, for det blev 
en stor succes med både jule-
mand, slikposer, gløgg, æble-
skiver og en masse andre 
spændende ting. Tak til Tho-
mas og SuperBrugsen for et 
godt initiativ og et godt arran-
gement. 
Her til sidst mangler jeg kun at 
takke alle dem jeg evt. måtte 
have glemt, men ikke mindst 
de gode kollegaer jeg har haft i 
bestyrelsen, tak for et godt 
samarbejde og nogle gode dis-
kussioner, hvor vi som regel er 
nået til fælles fodslaw. Held og 
lykke fremover, jeg glæder mig 
allerede til at møde op som 
gæst til næste arrangement. 



18  

 

 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Forårsnyt fra Børnehuset Oasen 
 
Af Vibeke Jensen, daglig leder 

Vi glæder os, til det bliver rigtig 
forår med lange solskinsdage 
og opknappede flyverdragter, 
når vi har bål og træsnitteri. Li-
ge nu får vi kælket hver dag, og 
nyder varm te ved bålet, når vi 
er ude og lege. 
Vi er lige ved at være færdige 
med 3 ugers arbejde med lære-
planstemaet ”Barnets alsidige 
udvikling” i alle grupperne i Oa-
sen. Det har summet af god 
energi rundt om i huset, hvor 
der er blevet arbejdet med fx 
ansigtsudtryk, hvordan ser man 
ud, når man er glad, sur eller 
ked af det? Der er blevet øvet i 
at aflæse hinandens ansigtsud-
tryk, og  børnene har masseret 
hinanden. I vuggestuen har de 
især kunnet mærke en effekt af 
at have fokus på at aflæse hin-
andens ansigtsudtryk. Det er 
blevet betydelig nemmere at 
hjælpe børnene med at løse 
deres små konflikter. 
 
Der er blevet spillet på musikin-
strumenter, lavet samarbejds-

øvelser, og i sto-
regruppen har de 
fortalt historier og 
optaget disse på ipad samt en 
hel masse mere. Det hele af-
sluttes med fernisering for for-
ældrene  
Storegruppen har lige afsluttet 
deres svømmeprojekt. De har 
været af sted 8 gange og lært 
en masse i Svendborg bade-
land, fx at blive selvhjulpne, 
tage hensyn til hinanden og for 
nogle overskride deres egne 
grænser -  så de er ret stolte 
I disse dage har alle vi ”voksne” 
et ekstra smil på læben. Vi er 
så glade og stolte over, at en 
gruppe forældre har indstillet 
Børnehuset Oasen som kandi-
dat til årets organisation i Faa-
borg Midtfyn kommune. Dejligt,  
dejligt  skuldreklap  
Vi synes, vi har en rigtig god 
børnehave med pt. 54 aktive 
børn, og vuggestue med 12 
aktive børn, energiske voksne 
og positive forældre og et godt 
samarbejde med lokalområdet, 
og det vil vi gerne fortsætte 
med i mange år endnu. 
Der bliver brug for meget mere 
borgerinvolvering, hvor lokal-
området skal være aktivt med 
til at investere ressourcer i de 
kommunale institutioner.  
Heldigvis ved vi, at der er utroli-
ge mange aktive borgere i om-
rådet, som kan tænke kreative 
og anderledes tanker, så I vil 
alle blive inviteret til møde en-
gang i efterår/vinter, så vi kan 
løfte opgaven i fællesskab.  
En større sammensmeltning af 

borger-aktivitet og kommunal 
virksomhed åbner samtidig op 
for, at I som brugere og lokale 
borgere kan benytte Oasen til 
fællesspisninger, låne institutio-
nen til børnefødselsdage og 
måske overnattende gæster 
m.m.   

Mulige tiltag: 
 Udflugtshjælpere, så vi er 

flere hænder, når vi skal 
ud af huset. 

 Bagere der har lyst til at 
bage boller en gang om 
ugen til den daglige mor-
genmad 

 Hjælp til hovedrengøring 
 Passe vores højbede og 

køkkenhave sammen 
med nogle børn 

 Sy dukketøj/udklæd- 
 ningstøj m.m.  
 Komme og læse bøger 

for nogle børn  
 Hjælp til at vedligeholde 

legepladsen  
 
Der er mange andre mulighe-
der, og det er nødvendigt at 
tænke anderledes fremover, så 



 19 

 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

læg endelig hovederne i blød, 
for jo flere gode ideer, jo bedre. 
Der er/bliver brug for alle, også 
DIG! 
Nu er bolden givet op, og jeg 
håber, I vil spille med. Kom en-
delig og snak med mig, vi har 
altid kaffe på kanden  
Kan I alle have et rigtig fanta-
stisk forår, vi går og glæder os 
til at deltage i Kværndrup-ugen 
endnu engang. Husk, Husk, 
husk  at I alle er velkommen til 
at besøge os i Oasen  og bruge 

vores legeplads - også i 
weekenden.  
Mange hilsner fra os alle i 
Børnehuset Oasen  
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En af Kværndrup Boldklubs faste støtter stopper 
 
Af Anders Thorup 

Tonny Christensen stopper som 
holdleder efter 9 år som holdle-
der for KB1919´s bedste hold. 
Anledningen er for så vidt glæ-
delig nok, idet det er pga. travl-
hed på arbejdet, at Tonny må 
se sig nødsaget til at stoppe 
den vigtige opgave som holdle-
der.  
 
Tonny har været med på 
KB1919´s optur til serie 1. Ton-
ny påpeger selv oprykningen til 
serie 1, som den største ople-
velse. Det var en oprykning, 
som kom i hus efter, at holdet 
gik ubesejret gennem turnerin-
gen: 11 kampe og 33 points. På 
billedet ses Tonny sammen 
med træner Lars Pyrdol og det 
succesrige hold efter sejren 
over Stjernen. 
En anden stor oplevelse var 
pokalkampen i 2010 mod FC 

Svendborg fra 2. division. En 
kamp, der efter en fantastisk 
præstation endte med et kne-
bent nederlag på 2-3 efter 1-0 
føring i den første halve time.  

Tonny har ladet en dør stå 
åben for at vende tilbage, og 
heldigvis har han sagt, at han 
gerne påtager sig opgaver i 
klubben, hvis han har mulighed 
for det. Så måske har vi ikke 
set Tonny med pommes frites 
spanden med vand og svamp i, 
for sidste gang? 
Vi ønsker Tonny velkommen på 
stadion som tilskuer, når sæso-
nen efter den hårde vinter kan 
genoptages. 

KB1919’s Serie 1.hold lige efter sejren mod Stjernen. Tonny Christensen 
ses i bagerste række som nr. 2 fra højre - yderst th træner Lars Pyrdol 
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I efteråret blev en række fynske 
børnehaver spurgt, om de ville 
havde besøg fra Odense Zoo. 
Det tilbud havde Trunderup 
Børnehave taget imod, og tirs-
dag d. 29/1 stod 20 børnehave-
børn og 10 børn fra børnehave-
klassen på Trunderup Friskole, 
klar i flyverdragter for at se 
hvad bilen fra Zoo havde med. 
Bordene på legepladsen blev 
fyldt af knogler og skind fra for-
skellige dyr – og den store luft-
giraf blev pustet op! 
 

Giraffen kom til Trunderup! 
 
Af Jette Ley, Trunderup Børnehave 

Børnene lyttede opmærksomt 
til Zoo medarbejderne og stille-
de gode spørgsmål. Derefter 
var der mulighed for at mærke 
på de forskellige skind og krani-
er.  
 
Trods det at der kun var afsat 
½ time pr. institution, syntes 
børnene efter besøget, at de 
havde en god oplevelse. Og da 
børnene senere på dagen blev 
hentet i børnehaven, kunne de 
glade fortælle, at de havde rørt 
ved både en tiger og en zebra 
samt set en søløveunge og lø-
veunge – og at der havde væ-
ret en kæmpegiraf på legeplad-
sen! Et super godt initiativ fra 
Odense Zoo. 
 
Trunderup Friskole & Børneha-
ve siger tak for besøget, og de 
skal være velkommen en an-
den gang! 
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I starten af marts blev Trunde-
rup Friskole indtaget af Ali 
Baba og hans fyrretyve røvere. 
Det var mellemgruppen, der 
lavede en flot teaterforestilling, 
hvor publikum fik fortalt histori-
en om Ali Baba. Han opdager 
en hemmelig hule, hvor en rø-
verbande gemmer sine mægti-
ge skatte. Det er også historien 
om den snu slavepige, Morgia-
na, der hjælper med at narre de 
fyrretyve røvere og i sidste en-
de slår dem ihjel. Det var selve-
ste Scheherazade, der fortalte 
historien, og eventyret bestod 
af skuespil, oplæsning og san-
ge. 
I knap to uger har mellemgrup-
pen og dens lærere brugt tiden 
på at øve replikker og sange, 
lave kulisser og få det hele til at 
klappe. Det lykkedes i flotteste 
stil, og onsdag eftermiddag 

Sesam, Sesam luk dig op!  
Ali Baba og de fyrretyve røvere på Trunderup Friskole 
 
Af: Kirstine Simon-Gaarde 

kunne børnenes forældre se 
den flotte premiere. Torsdag 
formiddag var der forestilling for 
skolens børnehave og nabo-

skoler, og torsdag aften var der 
gallaforestilling for resten af 
skolens elever. Efter forestillin-
gen var der skolefest med di-
skotek, farvestrålende drinks og 
snacks. 
Det er tradition på Trunderup 
Friskole, at mellemgruppen spil-
ler teater hvert år til skolefe-
sten, ligesom det er tradition, at 
yngstegruppen spiller teater til 
den årlige julefest. 
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Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a – 50 år  
Af Edvin Larsen 

Den 8. maj 2013 kan Kværndrup Fjernvarme fejre sit 50-års jubilæum. Artiklen bygger på fjern-

varmeselskabets jubilæumsskrift, som udkommer til alle husstande i forsyningsområdet. 

Tanken om fjernvarme i 
Kværndrup var faktisk ikke ny i 
1963. På Kværndrup Elektrici-
tetsværks generalforsamling i 
1947 rejste formanden sned-
kermester Laurits Pedersen 
spørgsmålet om, man ikke bur-
de udnytte værkets spildvarme 
til et fjernvarmeanlæg. I 1954 
blev tankerne drøftet på ny, 
men først i 1963 blev det en re-
alitet. 
Omkring 1960 var Kværndrup 
en by, hvor håndværkere og 
forretninger lå side om side. 
Hertil kom, at byen havde et 
stort opland, som var præget af 
landbrug. Af sognets 1975 ind-
byggere i 1960 – boede de 776 
i Kværndrup by. 
 
Tiden var en brydningstid, 

hvor mindre enheder rationali-
serede og blev til større enhe-
der. Fx erstattede Mejeriet 
Feldholm mejerierne i Kværn-
drup, Rudme og Trunderup. 
Landbruget var inde i en meka-
niseringsbølge, som betød, at 
maskinhandlere opstod og 
nedsatte sig bl.a. i stationsby-
erne. Landbrugssmeden var 
under pres og måtte sadle om 
fra beslagsmed til maskinsmed 
eller helt omskoles til VVS-
smed. Mange håndværksfag 
stod over for valget enten at 
fortsætte som hidtil eller påbe-
gynde en specialisering og må-
ske udvide og blive til industri. 
Industri defineres som en virk-
somhed, som har mindst 6 an-
satte.  
Den industri, som var blevet 
opbygget gennem de sidste 

100 år, var fortrinsvis placeret i 
de store byer med København 
som metropol. Nu begyndte in-
dustrien at flytte ud. Målet var 
at adskille bolig og industri. Lo-
kalemanglen var i mange byer 
meget stor, og mulighederne 
for virksomhedsekspansion var 
ringe. Nye håndværkerbyer op-
stod og blev placeret i nærhe-
den af jernbane og hovedveje, 
så det var let at komme til og 
fra virksomheden. Infrastruktu-
ren skulle være i orden. 
 
En stationsby som Kværndrup 

havde ud fra dette krav de bed-
ste forudsætninger for at kom-
me med på ”toget”, da infra-
strukturen her var i orden, men 
selv om infrastrukturen var og 
er en nødvendighed, kan den 
ikke stå alene, hvilket Kværn-
drup kom til at føle. Al industri 
forudsætter energi i form af 
elektricitet og vand. Dette var 

Kværndrups akilleshæl. 
Kværndrup Elektricitetsværk, 
som var opført i 1912, var sta-
dig omkring 1960 et jævn-
strømsværk, hvis ledelse ikke 
havde planer om at overgå til 
vekselstrøm. Først i 1966 gen-
nemførte elektricitetsværket på 
Nyborgvej - som et af de aller-
sidste værker på Fyn - over-
gangen til vekselstrøm. Bedre 
stod det ikke til med vandvær-
ket. Værket var fra 1933 og var 
ikke længere tidssvarende 
hverken maskinelt eller vand-
mæssigt. Dette betød, at det 
havde svært ved at forsyne for-
brugerne med vand og umulig-
gjorde tilslutningen af nye bru-
gere til værket. Da det nye 
vandværk på Toftevej inkl. nye 
vandboringer kunne tages i 
brug 1966, var det yderst til-
trængt. 
 
 

Luftfoto af Kværndrup 1962-63 
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Manglende vekselstrøm og 
vand var medvirkende til, at 

nye arbejdspladser og øget bo-
sætning i denne periode gik 
Kværndrup forbi. Det var den 9 
mand store bestyrelse i Kværn-
drup Borgerforening helt klar 
over. Noget måtte der gøres. 
Derfor så man etableringen af 
et fjernvarmeværk i Kværndrup 
som en mulighed for at skabe 
vækst i byen. 
 

”Fjernvarme i Kværndrup?” 

stod at læse i Fyns Tidende 
den 7. februar 1963. Overskrif-
ten hentydede til et referat fra 
Kværndrup Borgerforenings ge-
neralforsamling, hvor isen-
kræmmer Arne Jørgensen, for-
mand for foreningen, luftede 
planerne om fjernvarme i 
Kværndrup by. Formanden op-
lyste, at man havde været i 
kontakt med A/S E. Rasmus-
sen, Fredericia for at få udar-
bejdet et projekt for fjernvarme i 
Kværndrup, og at borgerfor-
eningen ville indkalde til et bor-
germøde, når man vidste mere 
om projektet. 
 

Den 12. februar 1963 mødtes 

bestyrelsen i Kværndrup Bor-
gerforening med ingeniører fra 
A/S E. Rasmussen, Fredericia. 
På dette møde blev projektet 
forelagt for bestyrelsen. Besty-
relsen, syntes, at projektet var 
så godt, at den besluttede efter-
følgende at indkalde til borger-
møde torsdag den 28. februar 
på Kværndrup Kro. Omkring 50 
borgere var mødt op for at høre 
firmaet A/S E. Rasmussen re-
degøre for såvel den tekniske 
som økonomiske side af dette 
nye opvarmningsprojekt. Det 
var især borgere, som boede 
på de fire veje – Svendborgvej, 
Odensevej, Nyborgvej og Bøj-
denvej - som var mødt. Og det, 

de fremmødte borgere var mest 
interesseret i, var, hvad ville det 
koste at få installeret fjernvar-
me. Der var interesse for pro-
jektet, hvorfor der blev arbejdet 
videre med tanken.  
 

Den stiftende generalforsam-
ling for selskabet Kværndrup 
Fjernvarme A.m.b.a. blev af-
holdt på Kværndrup Kro den 8. 
maj 1963 med følgende dags-
orden: 
1. Beretning fra udvalget om 

arbejdet. 
2. Beretning fra A/S E. Ras-

mussen, Fredericia omkring 
opmålinger. 

3. Skulle Selskabet stiftes? 
4. Gennemgang af vedtægter. 
5. Valg af bestyrelse.  

Selskabets første bestyrelse 
kom til at bestå af isenkræm-
mer Arne Jørgensen, som blev 
valgt til formand samt kroejer 
Carl Madsen, cykelhandler Ak-
sel Madsen, herreekviperings-
handler og skræddermester E. 
Pedersen og som sognerådets 
repræsentant tømrermester An-
tonius Henriksen. Desuden 
blev Peter Ottesen og Åge 

Damgård valgt som supplean-
ter. Selskabet blev et a.m.b.a. 
– altså et andelsselskab, hvor 
forbrugerne (andelshaverne) 
havde begrænset økonomisk 
ansvar.  Ifølge selskabets § 2 
er det: ”Selskabets formål (…) 
at anlægge og drive et fjernvar-
meværk i Kværndrup til forsy-
ning af andelshavernes ejen-
domme med varme og varmt 
brugsvand”. 
 

Det blev en hektisk tid for den 

første bestyrelse. Der var man-
ge ting, som bestyrelsen skulle 
forholde sig til, inden forman-
den, isenkræmmer Arne Jør-
gensen den 3. december sam-
me år i overværelse af fjernvar-
mebestyrelsen, sognerådet, 
bygningskommissionen, politiet 
v/ Reiner Petersen, Svendborg 
Amts Vejvæsen, sundheds-
myndighederne v/ læge P.V. 
Jensen, sognefogeden, aviser-
ne, bankerne samt byens sag-
fører kunne byde velkommen til 
fælles rejsegilde og startfest. I 
sin tale sagde han bl.a. ”Vi har 
ikke været tilsmilet af vejrgu-
derne, og der er vel ingen, der 

Kværndrup Fjernvarmecentral, Kalkbrænderivej 13a. 

Foto: Leif Witt, 1967. 
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troede på, at vi kunne starte 
mindre end tre måneder efter, 
at det første spadestik blev ta-
get…” Formanden sluttede sin 

tale med at trykke på den 
knap, der startede byens fjern-
varmeforsyning - produceret af 
en oliekedel med en kapacitet 
på 1,5 MWh - til 65 ejendom-
me. 
 
Kværndrup Fjernvarmes hi-
storie i de næste årtier skal jeg 

ikke komme ind på her. Den er 
udførligt beskrevet i jubilæums-
skriftet. I 1980’erne blev det til 
tider en særdeles følelsesladet 
debat, som delte byen i flere 
grupperinger omkring fjernvar-
men. Mange bestyrelsesmed-
lemmer ville have taget deres 
gode tøj og forladt deres besty-
relsesposter. Det gjorde besty-
relsen i Kværndrup Fjernvarme 
ikke. Den holdt ud, var kompe-
tent, troede på projektet og 
havde samtidig visioner om-
kring fjernvarmen på Kværn-
drup bys vegne. Hatten af for 
det! 
 

Bestyrelsen i jubilæumsåret 
består af Tage Foged Hansen 
(formand), Erling Jeppesen 
(næstformand), Jens Kring 
(økonomi), Arne Anov og Jan 
Rosenlund Hansen. 
 
Fjernvarmeværkets ansatte 
er Niels Hansen (driftsleder) og 
Torben Dam Jørgensen. 
 
Selv om Kværndrup Fjernvar-
mes historie ikke er et eventyr, 
er der alligevel fællestræk. 
”Den Grimme Ælling” i H.C. An-
dersens eventyr skulle så me-
get grusomt igennem, inden det 
blev godt. Det samme kan si-
ges om Kværndrup Fjernvarme. 

Kværndrup Fjernvarme.. 
Foto: Starkite Luftfoto ApS, 2008  
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 OPSLAGSTAVLEN 

 

RØD OG GRATIS 

Indsend små annoncer gratis inden næste deadline til   

 plata@plata1226.dk 

 OPSLAGSTAVLEN 
Private små annoncer :   

 

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

Der opsættes flag på ne-
denstående datoer 
Flagdage 
Bestyrelsesdag   23/3 
Påskedag    31/3 
Dronning Margrethe 16/4 
Store Bededag   26/4 
Danmarks befrielse   5/5  
Kr. Himmelfartsdag  9/5  
Pinsedag    19/5 
Kronprins Frederik  26/5  
Grundlovsdag    5/6 
Valdemars dag   15/6  
Familiefest    17/8 
Danmarks udsendte   5/9  
Egeskov Marked   18/9 
Kværndrup ugen   uge 19 
Husk du kan også leje flagallé til 
festlige lejligheder.   
  Kontakt  5057 5772 
 
Kværndrup  
Borger-og Erhvervsforening 

Tak til Markedsforeningen 
Idrætsforeningerne siger tak til Markedsforeningen for 5.000 kr. til et fjernsyn til hallens cafeteria. 

 

SÆLGES 
 
 

Her er plads til din annonce 

mailto:plata@plata1226.dk
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 AKTIVITETSKALENDEREN 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

UGE 
19 

 KVÆRNDRUP UGEN    
- 

2. juni  13 - 16 Egeskov mølle åben   Egeskov mølle  
- 

16. juni  10 - 16  Egeskov mølle åben   Egeskov mølle  
- 

23. juni  18 - 22 Skt. Hans aften                     
FDF  hytten på 
Vængevej  

Kværndrup Borger- og 
Erhvervsforening i sam-
arbejde med FDF 
Kværndrup  

- 

Hver 
onsdag 
i juli 

14 - 16 Arrangement for børn Bakkelunden 
Borger- og Erhvervsfor-
eningen 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kværndrup Borger- og Erhvervsforening afholder i 
samarbejde med FDF Kværndrup,  

Skt. Hans arrangement  
søndag den 23. juni fra kl. 18:00 – 22:00,  

ved FDF hytten på Vængevej. 

 
Sct. Hans Aftens aktiviteter:  

Båltale ved Edvin Larsen 
  Fællessang 
  Festlig bålafbrænding m. heks 
  Flødebollekastemaskine 
  Hoppepude 
  Snobrød (medbring selv pind)  
  Kaffe/the, kage samt øl og vand  
  Højtalere v. Jees Pedersen 
 
Pak din madkurv og medbring kød til grillen, som 
vil være klar fra kl. 18.00. 
Kom og vær med til at gøre denne aften festlig og 
fornøjelig, tag gerne et par venner med. 
Fælles sang er bedst når vi er mange! 
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