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5 blade om året
Der er planlagt 5 udgivelser på
et år: uge 9, 16, 26, 38 (bemærk
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Deadline til næste nr. er den
19. august 2013
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Den 5. Kværndrupuge er veloverstået og atter blev ugen en
kæmpesucces. Her i bladet er
der artikler og billeder fra flere af
arrangementerne, men kun fra
nogle af dem, og hvis vi skulle
have skrevet om dem alle, havde der ikke været plads til andet
i bladet.

nu, og det viste sig, at beboerne
i området bekymrede sig om
træerne og endda kom i gang
med at rejse dem, da de lå ned.
Denne
ejerskabsfornemmelse
tyder på, at træerne – og området - fremover vil blive passet
på!

Så havde der ikke været plads
til at skrive om Byfornyelsesprojektet, der i de 2 seneste numre
knap har været nævnt. Der er
sket rigtig meget med de grønne
områder, primært i kvarteret syd
for Mågevej – det er jo nu, hvor
tingene grønnes, at projektet
kommer til sin ret. Forhåbentlig
bliver området et mål for udflugter med madkurven nu sommeren er kommet. Det er i hvert
fald imponerende, hvordan området har skiftet karakter de seneste par år. Undertegnede var
for 2 år siden faktisk ikke en
gang klar over, at der var en sø
på dette sted – der var kun et
stort vildnis. De mange frugttræer, blev af skolebørnene plantet
i silende regn – det er noget der
stadig tales om, og som børn og
lærere kan huske. Træerne fik
ikke den bedste start, men gror

Noget andet, vi skal passe på,
er vores hal. Som det fremgår i
bladet, stopper cafeteriabestyrer
Niels Eis her den 1. juli. Der er
ikke økonomi til at man kan leve
af cafeteriet, så derfor skal driften fremover varetages af frivillige, dvs. foreningerne, der bruger hallen. Nu går man jo ikke i
Hallen for at spise og drikke,
men for at dyrke sin sport. Men
man dyrker også sin sport for at
være en del af det sociale samvær, der følger med, så man kan
frygte, at idrætsaktiviteten forringes, hvis de sociale rammer forringes. Dette sociale samvær
skal have nogle rammer, som
foreningerne – og dermed medlemmerne - skal til at skabe.
Dejligt, at foreningerne er enige
om at, cafeteriet skal bestå, og
dejligt, at foreningerne har et
godt samarbejde. Men som det
også fremgår andetsteds i bla-

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 ændres fra blad til blad.

Forsidebillede: Fra den udendørs gudstjeneste i Bakkelunden i Kværndrupugen 2013.

Fotograf: Frank Andersen
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det, så skal der bruges rigtig
mange frivillige.
I foreningslivet lader det til at
håndbold er i krise - ihvertfald på
børnesiden. Håndbold har tidligere været en stor idrætsgren i
området. Der må være tidligere
spillere, der nu er blevet forældre - og har lyst til at få gang i
nogle børnehold.
Rigtig mange frivillige var på banen i Kværndrupugen. Og rigtig
mange gæster nød godt af den
store indsats. Styregruppen har

evalueret, og besluttet at fortsætte med temaugen, som jo
også er en god leverandør af
stof til 5772.Kværndrup. Kirken
er som bekendt også blevet leverandør af stof – eller rettere:
Kirkebladet er blevet en del af
5772.Kværndrup. Vi har desangående kun mødt positive kommentarer, der går på, at det er
naturligt at samarbejde og at
hjælpe hinanden.
Seneste nyt efter deadline:
Kværndrupugen bliver til en for-

ening og indkalder til stiftende
generalforsamling - se aktivitetskalenderen og annonce.

Styregruppen for Kværndrup Ugen
indkalder herved til Stiftende Generalforsamling
ONSDAG d. 28. august kl. 19.00
i Kværndrup Hallen
Dagsorden:
1. Velkomst
a. Valg af 1 Dirigent
b. Valg af 1 Referent
c. Valg af 2 Stemmetællere
2. Baggrunden for dannelsen af ”Styregruppen for Kværndrup Ugen”
Præsenteret af initiativgruppen for dannelsen af ”Styregruppen for Kværndrup Ugen”
3. Gennemgang af forslag til vedtægter, bestemmelse for bestemmelse, herunder afstemning af hver
paragraf enkeltvis.
4. Afstemning og vedtagelse af vedtægterne i sin helhed (simpelt flertal)
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt
Vi opfordrer personer, der ønsker kandidatur til bestyrelsen om at meddele dette til Frank Andersen på
mail frank@ba2.dk inden 20. august 2013.
Udkast til vedtægter kan ses på www.kvaerndrup.info under Kværndrup Ugen 2013
Initiativgruppen for stiftelsen af
Styregruppen for Kværndrup Ugen
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Sidste nyt fra byfornyelsen
Af Trine Hedegaard Jensen, Faaborg-Midtfyn Kommune
Byfornyelsen skrider fremad. Der er sket meget både ved Mågesøen, hele det grønne område
syd for Mågevej og i Bakkelunden.
Sæt kryds i kalenderen d. 21. august - da indvies Mågesøen officielt.
Så kom foråret og alt blev grønt
– også i Mågeparken, hvor de
små æbletræer har fået blade
på. Den våde periode, vi lige
har været igennem, var godt for
de nyplantede træer, så de kan
få ordentlig gang i væksten.
Det begynder også at grønnes
omkring den oprensede sø, og
mon ikke der er godt gang i livet i søen. Det kan undersøges
på nærmeste hold fra den nye
platform længst mod øst.

Mågesøen 24. nov. 2012

...og 2. juni 2013

Ved Bakkelunden er der kommet en ny låge op til erstatning
for den gamle, der ikke kunne
mere. Hen over sommeren og
ind i efteråret vil hele Bakkelunden få en opstramning, så lunden kan fungere optimalt for de
arrangementer, der afholdes i
de grønne rammer. Håbet er, at
det vil inspirere til at benytte
stedet endnu mere til f.eks.
koncerter, fællesspisninger eller legedag.
For at fejre de mange nye tiltag
i det grønne anlæg ved Mågesøen, holdes der en officiel indvielse af stedet d. 21. august –
her vil der komme en biolog og
fortælle om livet i og omkring
søen, og vi håber også at få
4

historien bag de mange gamle
fynske æble- og pæresorter,
der fremover skal forsyne frugtglade børn og voksne i Kværndrup med smagsfulde oplevelser. Hold øje med opslag i byen
for nærmere information om
arrangementet.
Stien mod Egeskov
Følgegruppen, der arbejder
med byfornyelsen, har mange
jern i ilden – en af dem der lige
nu bliver brugt mange kræfter
på, er ønsket om en cykelsti
mellem Kværndrup og Egeskov. Gruppen har sendt brev
til både Vejdirektoratet, Folketingets transportudvalg og politikere med særlig tilknytning til
området i håb om at få stien
med på årets budget. Der er fra
Egeskov Slots side vist stor velvilje til at få gang i projektet, og
derfor forventer vi også, at man
i Vejdirektoratet kan se, det vil

give rigtig god mening nu at få
sat skub i den vigtige sti.
Fotos fra byen året rundt
Og her kommer lige et lille
fromt ønske til alle jer, der går
rundt i Kværndrup med en
smartphone eller et kamera –
er der særlige aktiviteter eller
bare glade børn, der kælker
eller fisker haletusser i søen, så
snup et billede og send det til
kommunen på
trinj@faaborgmidtfyn.dk – det
er godt at have stemningsbilleder liggende, der viser livet i
byen året rundt.
Til slut vil jeg minde om, at der
altid er plads til flere i følgegruppen – det er også muligt at
komme med input til arbejdet.
Og husk så, at der fortsat kan
søges støtte til renovering af
ejendomme langs byens hovedgader!
God sommer!
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LysAvisen
Af Frank Andersen, webmaster
Den opsatte LysAvis i SuperBrugsen er til for alle, og det er
gratis at få sit arrangement på
LysAvisen. Eneste betingelse
er, at arrangementet skal være
for alle, og det må ikke være
en direkte firmarelateret reklame! Altså ingen reklame for
”Bob´s Fotoshop” men gerne et
arrangement om fotografering
eller lign. fra ”Bob´s Fotoshop”,
bare det er åbent for alle!
LysAvisen er opsat lige over
”Posthuset” i SuperBrugsen og
viser, hvad der sker i- og omkring Kværndrup – Se/læs om

nyt fra byfornyelsen, find ud af
hvornår næste møde i Byfornyelsesudvalget er, læs nyt fra
Lokalråd, Borgerforening, Sport
og meget meget mere!
Har du et arrangement, du gerne vil oplyse om, så skriv til
LysAvisen på e-mail lysavisen@kvaerndrup.info eller ring
på 20 200 117.
LysAvisen er sponseret af: SuperBrugsen, Lokalrådet, Borgerforeningen,
Bierfesten &
byens hjemmeside
www.kvaerndrup.Info
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Gangtunnel i Kværndrup - første Streetart projekt udført af udviklingshæmmede borgere på Fyn.
Af Hanne Søndergaard.

For to år siden flyttede tre bosteder sammen i Egebo, Egeparken 64. I den forbindelse
måtte beboerne også vinke farvel til deres værkstedstilbud og
arbejdsfunktioner og være pensionister. Kort tid efter sammenflytningen var det klart, at
der var behov for aktivering og i
den forbindelse tog vi fat på at
male billeder til huset. Det før-
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ste maleprojekt var tænkt som
et middel til at skabe ejerskab
for den nye bolig, og det lykkedes. Så udover at være aktiverende har projektet også andre
mål. Men der kunne også nemt
være blevet malet for mange
billeder, og ved sammenkomster blev flere og flere solgt til
fordel for beboerne. Det så ledelsen for det, der hedder
bo&aktiv, som et reelt tilbud i
kommunen: At vi kunne dekorere og løse udsmykningsopgaver i kommunen og for private.
Efter en fin artikel i avisen har
vi fået flere henvendelser, og
det er foreløbig blevet til, at vi
har udsmykket Ringe Tandpleje, Brobyværk tandpleje og

snart kommer Pakhuset i
Kværndrup og nu denne dejlige
gangtunnel. Annelise Knudsen
havde læst artiklen og fået ideen til, at vi kunne udsmykke
gang tunnellen som en del af
Kværndrup ugen. Vi startede
også der, men vejret var ikke
med os, og det har trukket lidt
ud med at få den helt færdig.
Egebo er et åbent og fantastisk
sted at være. Det er en meget
lykkelig historie, hvor både personale og beboere trives, selvom det fra starten var nye tider.
Billederne på siden viser udvalgte fotos fra start til færdig
tunnel.
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Skiltning omkring Kværndrup
Nedenstående følger den brevveksling, der ligger til grund for, at vi igen må køre ind i byen ad Odensevej - henvendelse fra Jørgen Bergmann og svar fra Vejafdelingen i FMK.

Kværndrup den 24. marts 2013

Hvorfor laver vejmyndighederne tekniske handelshindringer i Kværndrup ?
-åbent brev til kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn kommune.
I EU-sammenhænge er tekniske handelshindringer et FY-ord.
Man kan så undre sig over, at vejmyndighederne helt uden politiske reaktioner lægger tekniske hindringer i vejen
for Kværndrups erhvervsliv.
Når man ankommer til Kværndrup fra nord eller fra øst bliver man mødt af ”al motorkørsel forbudt”- skilte ved
indkørslen til Odensevej. Når man ankommer fra syd, så mangler der totalt skilte til Kværndrup ved indkørslen til
Svendborgvej !
Da jeg for snart 20 år siden på opfordring fra lokalpolitikerne startede tandklinikken i Kværndrup, havde byen et
blomstrende butiksliv med skobutik, tøjbutik, isenkram, slagter etc. Nu er der snart ikke noget tilbage.
Tandklinikken i Kværndrup har mange patienter fra Nyborg, Ørbæk, Gislev og Trunderup-områderne. Hvorfor
skal vejen til tandlæge dog gøres så besværlig som muligt for disse mennesker ?
Hermed en opfordring til at fjerne de nye forbudsskilte nord for Kværndrup og til at lave skilte, som viser vej ind
i Kværndrup sydfra.
Det er da det mindste, man kunne gøre for at hjælpe Kværndrups erhvervsliv…
HUSK: der er snart kommunalvalg !

Jørgen Bergmann, tandlæge
Svendborgvej 5
5772 Kværndrup
62272771
FMK Vejafdelingen den 16. april 2013/ Jørgen Karl
Notat
Svar på skrivelse fra tandlæge Jørgen Bergmann om handelshindringer i Kværndrup
______________________________________________________________________________
Baggrund for skiltningsændringer og trafiksaneringer i Kværndrup
Samtidig med Motorvejens åbning forbi Kværndrup i 2008 fik statsvejen Nyborg – Bøjden (rute 8) et længere og mere ulogisk forløb med 3 rundkørsler nord for byen – hvorefter en del trafik skød genvej ad Odensevej gennem byen.
Dette betød klager over mere og hurtigere trafik på Odensevej fra enkeltpersoner og grupper af beboere på
Odensevej, hvorefter der er holdt flere møder med disse beboere.
Også beboere på Svendborgvej har klaget over mere og hurtigere trafik, dog i mindre grad.
Vejafdelingen har herefter arbejdet på at vejvise den gennemkørende trafik fra nord ad rute 8 – og den gen-
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nemkørende trafik fra syd ad Hovedvejen og Nyborgvej, således trafikgenerne for beboere på Odensevej og
Svendborgvej blev reduceret mest muligt og helst ikke større en før Motorvejen kom.
Med denne indgangsvinkel har Vejafdelingen ad flere gange udført anlæg og skilteændringer især på Odensevej, hvor der er udført trafiksanering med bump, hævede flader, cykelbaner og beplantning på strækningen fra Glasmestervej til Nyborgvej. På samme strækning er udført skiltning med ”lastbilkørsel forbudt for
gennemkørsel”
Da der fortsat er indkommet klager fra beboerne på Odensevej har Vejdirektoratet med Vejafdelingens samtykke skærpet vejvisningen i rundkørslen nord for byen bl.a. med skiltningen ”motorkørsel forbudt for gennemkørsel”. Dette er sket for ca. 1 år siden.
Efter denne sidste vejvisningsændring er der enkelte der har henvendt sig og gjort opmærksom på at de har
fundet denne vejvisning for restriktiv – som også Jørgen Bergmann mener.
Kommunens Vejafdeling eller Vejdirektoratet har ingen ønsker om at foretage en vejvisning som går imod
byens ønsker.
Så med baggrund i brevet fra Jørgen Bergmann har Vejafdelingen kontaktet Vejdirektoratet og lokalrådet i
Kværndrup med henblik på fjernelse af de sidst opsatte skilte med ”motorkørsel forbudt for gennemkørsel”
nord for byen – og fra syd er Vejafdelingen indstillet på at foretage en supplerende vejvisning til Kværndrup
ad Svendborgvej.
Lokalrådet ved Jesper Sell har bakket op om disse ændringer – og har oplyst at han vil orientere beboerne
på Odensevej om de aftalte ændringer.
Vejafdelingen tager nu kontakt til Vejdirektoratet med ønsket om at få skiltene fjernet nord for byen – og Vejafdelingen vil sørge for supplerende skiltning fra syd til Kværndrup ad Svendborgvej.
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Nyt fra Kværndruphallen
Af Anne Sloth på vegne af idrætsforeningerne
Farvel til Niels Eis, nyt kapitel omkring cafeteriet og byfornyelse.
Det er med beklagelse, at vi
som brugere af Kværndruphallen og dermed hallens cafeteria
skal sige farvel til Niels Eis pr.
1. juli, som stopper i cafeteriet
pr. denne dato.
Tak til Niels for godt samarbejde.
Dermed begynder en ny æra
for os brugere af hallen, idet
halbestyrelsen har besluttet, at
driften af hallernes cafeteria
skal overtages af foreningerne i
lokalområdet. I Kværndrup har
vi netop taget hul på snakken
om, hvordan vi vil gribe dette an
og søger derfor en glad og engageret tovholder med lyst og
tid i overskud til at samle trådene.
Vi håber, at vi kan få samlet et
hold omkring driften af cafeteriet og få alle tilladelser på plads,
så vi er klar til næste sæsons
aktiviteter og arrangementer.
Som foreninger regner vi med,
at der på denne måde kan skabes lidt indtægter til foreningerne. Indtil videre har vi snakket
om, at evt. overskud skal gå til
vores mange fælles aktiviteter Multibane, forhåbentlig renovering af hallen indenfor de nær-

Forhåbentlig fremtidig handicap-P-plads

meste par år, måske helt nye
fælles tilbud.
På forslag fra Fitness-udvalget
er vi ved at søge midler fra
LAG-midlerne til et par handicap-P-pladser bag hallen (se
billedet over), så handicappede
får lidt lettere adgang til Motionscentret og hallen. Dette tror
vi samtidig vil lette adgangen
for dem, som afleverer varer
deroppe.
Hallen og området omkring den
indgår jo som næste etape i
planerne for Byfornyelse, men
dette kan ikke ske, uden at der
er udarbejdet udviklingsplaner
for Ryslingehallerne. I regie af
Ryslingehallerne er der derfor

taget skridt til at gå i gang med
en fælles udviklingsplan for alle
tre haller.
Vi regner med at tage udgangspunkt i de mange gode ideer til
fornyelse, som allerede er kommet frem på flere møder indenfor de sidste år.
Vi forventer, at processen så
småt begynder her før sommerferien med halbestyrelsen som
deltagere, men at den største
del af arbejdet vil ligge umiddelbart efter sommerferien, når
alle er friske og veloplagte tilbage fra ferie.
På dette tidspunkt vil mange
flere blive inddraget i arbejdet.

God sommer
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Pjerrot fra Svendborgvej 65
af Lars Skov Sørensen
”Engang for over 200 år siden, boede der en heks i en skov, i et land langt, langt herfra. En dag
heksen var ude at gå tur fandt hun et kæmpe æg..”. Sådan starter fortællingen om den meget
sultne og sjove Pjerrot, der efter at være slået ud af ægget omsider havner i sit rette og underholdende element på Dyrehavsbakken. Men personen bag den kridhvide figur, udklækkede faktisk sit eget eventyr ret tæt på de fleste af bladets læsere.
rundt på: Her sidst i tresserne
boede han såmænd i Kværndrup og var en aktiv del af
idrætslivet i byen. ”Jeg gik til
atletik i Stenstrup fra jeg var 11
år til jeg var 15. Der var jo ingen grund til at cykle til Stenstrup, når man kunne starte en
atletikklub i Kværndrup”, Fortæller Kurt Flemming, der dengang også havde Knudsen i sit
efternavn. ”Jeg snakkede med
Peter ’post’ (Rasmussen, red.)
som var formand for idrætsforeningen og fik lov til at gøre
det”.

Foran det lille farverige hus
mellem tombolaer og karruseller, spotter man hurtigt den karakteristiske klovn, der med
skæg og trylleri morer og forundrer børn og barnlige sjæle.
Blandt de mange grinende ansigter er der næppe mange, der
bag sminken på Bakkens ikon
genkender Kurt Flemming. Han
er netop i gang med sin 17.
sæson som Pjerrot i forlystelsesparken nord for København.
Og med 1.000 forestillinger om
året, deltagelse i tre turnerende
teatre, pantomime samt tv- og
filmarbejde jonglerer den ivrige
entertainer med mange bolde
ad gangen.
Skruer vi så lige tiden ca. 45 år
tilbage var det en helt anden
scene Kurt Flemming sprang
10

Firkantet rundbane
I den nystartede atletikklub var
rammerne ikke ligefrem luksuriøse. ”Vi havde nok de mest
elendige træningsforhold i hele
Danmark, men det vendte vi til
noget positivt”, forklarer Kurt
Flemming og fortsætter: ”Vi
kunne godt løbe sprint på
græsbaner med pigsko, hvor
der var et brønddæksel midt på
løbebanen. Tilløbsbanerne til
længde- og højdespring var
grus og asfalt. Vores hække til
hækkeløb var pinde banket i
jorden med en overligger sømmet fast og vores 400 meter
rundbane var firkantet. Vi fik
bedre forhold hen ad vejen,
men da vi på et tidspunkt skulle
afholde et stævne for klubberne
på Fyn, så de hovedrystende
på vores forhold og forstod ikke
hvordan vi kunne have så gode
atletikudøvere med danske,

fynske og amts-mestre på stribe. Vi havde et fantastisk sammenhold i klubben”, husker
Kurt Flemming. ”Da vi var
størst dyrkede 10 % af Kværndrups befolkning atletik. Der
sidder sikkert mange og læser
dette, som var med i atletikklubben”.
Kurt Flemming er født i 1952 og
flyttede til Kværndrup i 1965,
hvor han boede i 12 år. ”Det
var en fantastisk tid. Da jeg flyttede til Kværndrup blev jeg meget glad for at gå i skole, hvilket
jeg overhovedet ikke havde
været før”, siger Kurt Flemming. ”Jeg var så fantastisk
heldig at få fru Petersen til
dansk og hr. Petersen til matematik. ”Vi havde et fantastisk
hus på Svendborgvej 65. Vores
forældre flyttede hjemmefra da
jeg var 18”, fortæller Kurt, som
så blev boende i huset sammen med sin søster og bror.
Moderen købte ’De gamles
hjem’, på Bøjdenvejen 4. I tiden
som Kværndrupborger blev
Kurt udlært mekaniker hos August Nielsen og som 25 årig
flyttede han til Ringe for at tage
en hf på Midtfyns Gymnasium.
Alt imens begyndte interessen
for magi og underholdning at
blomstre i det små. ”Jeg har
tryllet siden jeg var 11 år og
optrådt over hele landet og lidt i
udlandet også”, forklarer Kurt
Flemming. ”I 1992 blev jeg tilbudt at blive Pjerrot i Tivoliland
i Aalborg. I 1997 blev jeg så

PORTRÆTTER

hentet til Bakken. Jeg er meget
glad for mit job. Det er aldrig
rutine og det må det aldrig blive. Jeg skal finde noget nyt,
stort eller småt, hver gang jeg
laver en forestilling”.
Kurt har ikke glemt de sydfynske rødder og har i dag kontakt
til flere af klassekammeraterne
fra dengang. Efter at de gik ud
af 3. real i 1970 mødes de stadig hvert femte år til klassefest i
Kværndrup. ”Når jeg er ude at
optræde og skal forbi Kværndrup, kan jeg ikke lade være
med lige at smutte den lille om-

vej ind gennem byen og se om
alt er som det plejer”, lyder det
fra Kurt Flemming, der tillige
holder en masse foredrag om
’Livet som artist’, ’Børneopdragelse’ og erhvervsforedrag
om ’At finde glæden i sit arbejde’. Redaktionens udsendte er
netop vidne til Kurt Flemmings
egen varme arbejdsglæde en
våd og grå aprildag i Charlottenlund, hvor hans passion
stråler om kap med de flammer
den altædende Pjerrot spiser
foran måbende og nysgerrige
børn.

Lagerhal, lade el. lign. efterlyses
Idrætsforeningerne i byen vil gerne lave et
loppemarked. For at det kan lade sig gøre
mangler vi er lade, lagerhal eller lignende til
opbevaring af ting og sager.
Har du pladsen, som vi må låne, så kontakt
Anders Thorup på tilf.: 62 27 12 74
eller
Anne Sloth på tlf.: 62 27 16 02
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Kværndrup Entrepenør Forretning
Af Anders Thorup
Søren Larsen overtog firmaet i 2007 efter sin onkel Mogens Larsen. Det begyndte som vognmandsfirma i 1922 og blev i 1979 udvidet med entrepenørdelen. Kværndrup Entrepenør Forretning er efterhånden godt forankret lokalt også med lokale samarbejdspartnere og skal også være med til at lave Multibanen.
jord og beton, kloakering, fliselægning, støbning af gulve og så
videre. ”Den store alsidighed og
fleksibilitet er en af vore store
styrker,” fortæller Søren henunder aften på den gamle minkfarm på Trunderup Dongsvej,
som er firmaets udgangspunkt.
”Vi kan tilbyde at lave både jordarbejde, kloakering og fundament for kunden, som derved
kun skal bruge en entreprenør –
det gør det naturligvis også billigere.”

Nuværende og fremtidig generation i Kværndrup Entreprenør Forretning

Baggrunden for at det i dette
nummer af 5772.Kværndrup, er
Søren Larsen og Kværndrup
Entreprenør Forretning, der bliver portrætteret, er faktisk ærgerlig. I forrige nummer glemte
vi nemlig annoncen fra Søren,
hvilket vi beklager og undskylder
med dette portræt.
Grunden til at Søren blev annoncør er nok meget typisk for Søren: han kan ikke sige nej. Han
kunne nemlig ikke sige nej, da
han til ”Bevæg dig for sjov” i
Kværndrup Hallen spontant blev
spurgt om han ikke skulle være
annoncør i 5772.Kværndrup.
Lynhurtigt – og typisk for ham fik han produceret en annonce,
der kom i bladet straks. At det
så gik for hurtigt for os – og at
annoncen derfor ikke kom i anden gang – er en anden sag.
Kværndrup Entreprenør Forretning skiftede navn til det nuværende, da Søren Bakmann Lar-
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sen overtog firmaet i 2007 fra sin
onkel, nu afdøde Mogens Larsen. Men firmaet er oprindelig
fra 1922 – dvs. 3 år yngre end
Kværndrup Boldklub 1919. Sørens oldefar Johannes Larsen
startede firmaet som vognmandsforretning og det var først
i Mogens´ tid, i 1979, at der blev
udvidet med entreprenørafdeling.
Sammenligningen med Boldklubben er ingenlunde tilfældig,
idet familien Larsen har bestridt
formandsposten i Boldklubben i
over halvdelen af de snart 100
år, den har eksisteret.
Byens ældre borgere husker nok
Holger Larsen, som var Sørens
farfar, og Sørens far Bent er stadig aktiv i KB1919.
Kværndrup Entreprenør Forretning udfører alt arbejde indenfor

Kværndrup Entreprenør Forretning har 3 fastansatte og har
ingen planer om udvidelse. ”Vi
har været flere, men jeg har erfaret, at den nuværende størrelse på firmaet er tilpas, og der er
ikke større indtjening ved at være flere.”
Kværndrup Entreprenør Forretning er efterhånden også ved at
blive lokal forankret. ”Da jeg
startede hos min onkel i 1990,
lavede vi intet i Kværndrup – det
gør vi i høj grad nu. Vi har aftale
med Kværndrup Kirke om opgravning til begravelse, ligesom
vi laver opgravninger, reparationer og nyetableringer for Kværn-
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drup Vandværk. Også de lokale
industrier samarbejder vi med,
ligesom Poul Teinholt, Kværndrup Smede- og Maskinforretning, er fast samarbejdspartner.
Desuden rydder vi sne for private og beboerforeninger i Kværndrup.”
Kværndrup Entreprenør Forretning arbejder ellers over hele
Fyn og har da også udført opgaver på begge sider af bælterne.
”Vi får vores kontakter via mund

Holger kører med mælk til Trunderup Gl. mejeri

til øremetoden – vores håndværkerkolleger har jo et stort netværk, så det er den måde vi
skaffer vores kontakter på. Vi
har siden 1995 lavet fundamen-

Holger sørgede som formand for Boldklubben for ,at der kunne spilles fodbold også om vinteren – det sørger
Søren også for ved at etablere Multibane!!!!!

ter for typehusfirmaet Skelleruphuset. Seneca Byg, Ringe
Tømrerforretning, Thinesen Byg,
Damm Byg og Tømrerfirmaet i
Ringe, Carsten Knudsen, er andre gode samarbejdspartnere.”
Og her skal nævnes, at det naturligvis er Søren, der skal lave
Multibanen, som er omtalt andetsteds i bladet, ”Jeg har været
med til at lave en tilsvarende bane i Kerteminde. Jeg skal lave
det hele klar, så kommer Kompans folk og monterer selve banen.” Redaktionen kan oplyse at

foreningerne har været meget
glade for Søren i arbejdet med at
planlægge Multibanen. ”Som far
til 3 ved jeg at mine børn også
får gavn af banen, som jeg har
set blive brugt meget flittigt andre steder på Fyn, så jeg glæder
mig til at komme i gang med banen, selvom jeg har måttet inddrage sommerferie fra folkene.
Jo, Søren er alsidig. Noget han
dog ikke tilbyder, er det som firmaet i sin tid startede med, nemlig decideret vognmandskørsel.
”Det er nemmere og billigere at
få materialerne leveret lige hvor
man vil have det.”
Som det fremgår af billederne er
5. generation, Jonas på 4 år, klar
til at overtage efter Søren.
”Jonas er vild med maskiner og
har da tilbudt at køre minigraveren ud af garagen på egen
hånd…”
Redaktionen siger tak for besøget hos Søren, og ser frem til
fortsat godt samarbejde om annoncen i 5772.Kværndrup. Vi
lover, at vi fortsat vil gøre vores
bedste for at Sørens og andre
annoncørers
annoncer
ikke
glemmes.
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Kendt par har fejret guldbryllup
Af Olav Engholm
flyttede til Fyn og overtog Gl.
Lundsgaard i Trunderup. Fra
start af var begge beskæftigede
på gården. Senere fik Grete
ansættelse hos Gislev Rejser i
regnskabsafdelingen. Her arbejde hun i mere end 40 år.
Alle betragter Grete og Vagn
som fynboer. De har begge
gennem alle årene deltaget aktivt i lokalsamfundets mange
Guldbrudeparret.
Foto: Olav Engholm gøremål. Begge har haft mange
tillidshverv. Det gælder i særdeLørdag den 20. april fejrede
leshed inden for politik – foreGrete og Vagn Jørgensen guldningsarbejde – bestyrelse og
bryllup. Begge er født på Sjæltilsynsførende i friskolen –
land – Grete i Søndersted og
bylauget i Trunderup samt motiVagn i Undløse. Den 1. maj var
onscentret i Kværndrup.
det præcis 50 år siden, at de
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Foto: Knud Hansen
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Man bliver aldrig for gammel til at motionere
af Lars Skov Sørensen

Dét er budskabet fra Kværndrup Idrætsforenings seniorudvalg, der hver onsdag efter Egeskov
Marked giver ældre borgere sved på panden og kaffe på kanden.
”Selvfølgelig var jeg spændt”,
fortæller Rasmus Balslev. ”Sad
man mellem andre på en stol
og vippede med storetåen, eller
svang man sig i tovene som
Tarzan og Jane?”. Som ny borger i Kværndrup og i den tredje
alder, ville Rasmus ud og røre
sig og finde ud af hvem, han
bor iblandt. Derfor meldte han
sig til seniormotion i gymnastiksalen på Tre Ege Skolen. Aktiviteterne består dog ikke af
hverken tå-tosserier eller abehyl i lianerne. ”Vi får simpelthen
bare hele kroppen arbejdet
igennem under kyndig ledelse
og i god og glad stemning”,
fastslår Rasmus Balslev. Det
samme mener en anden deltager, Zenia Olsen, der har været
med i syv år: ”Gymnastikken er
struktureret. Man kommer hele
kroppen rundt. Jeg vægter det
sociale samvær meget højt,
blev rigtig godt modtaget og var
hurtigt en del af holdet”, forkla-

rer Zenia Olsen, som mener at
et godt grin kan løsne op.
”Tilbuddet er for alle damer og
herrer på 60 år og opefter. Det
kræver ikke særlige forudsætninger at være med”, siger Bodil Engholm. Sammen med Lis
Madsen udgør hun en stærk og
erfaren instruktørduo. ”Timen
starter med opvarmning af de
forskellige muskelgrupper”, forklarer Bodil Engholm. ”Derefter
styrkes smidighed, kondition,
koordination og balance. Forskellige rekvisitter bruges for at
gøre timen alsidig”. Efter strabadserne er der hygge for dem
der har lyst, og her medbringer
man blot kaffekurv, så spæder
Erling Engholm stemningen op
med harmonikatoner.
Rasmus Balslev uddyber gerne
sine egne oplevelser af samværet: ”Efter en times træning
samles vi til lidt socialt samvær
over en kop kaffe, med sang fra
DGI-sangbogen, lidt oplæsning

til smil og eftertanke og ikke
mindst til en hyggelig snak.
Kort sagt: en ugentlig eftermiddag med træning af krop og
sind og samvær med andre”,
konkluderer han.
Ifølge instruktør Bodil Engholm
startede seniormotion i gymnastiksalen for 25 år siden på opfordring fra en gruppe ældre
borgere. ”Gennem årene har
tilbuddet selvfølgelig fulgt med
tiden og tilpasset sig målgruppen” siger Bodil. ”Alle hører
om, hvor vigtigt det er at holde
sig i god fysisk form også op i
årene. Man bliver aldrig for
gammel til at motionere”, påpeger hun.
”Man skal ikke være bange for
at melde sig på holdet, selv om
man ikke har gået meget til
gymnastik. Mød bare op”, lyder
budskabet også fra Zenia Olsen.

15

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Udstilling af børnekunst på Tre Ege Skolen
Af Johnny Kristensen, Slottet
Mandag d. 6. maj var der fernisering af børnekunst på Tre
Ege Skolen i Kværndrup. Alle
byens institutioner deltog i udstillingen. Børnene i dagplejen
havde lavet et farverigt fællesbillede på lærred. Børnene fra
Oasen havde lavet et fantasifuldt træ med store bier. Børnene fra Kværndrup Børnehave
havde lavet en flot park ud af
skrammel og papmache. Børnene fra Trunderup Børnehave
havde lavet flotte tuschtegninger. Tre Ege Skolens bidrag var
flotte akvareltegninger, tuschtegninger, Picasso inspirerede
malerier,
Miró
inspirerede
tuschtegninger og endelig selvportrætter lavet af elever i 3. kl.
Ferniseringen var velbesøgt af
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såvel børn som voksne. Stemningen var i top, selvom det på
et tidspunkt var svært at se de
udstillede værker, da det elektriske lys ikke kunne tændes.
Heldigvis kom Jens pedel efter
en halv times tusmørke og fik
ordnet belysningen.
Udstillingen var i lighed med
sidste års udstilling i Kværndruphallen
arrangeret
af
Kværndrupugens styregruppe.
Styregruppen havde da også
sørget for kaffe og kage til de
fremmødte.
Børnene fortalte stolte om deres kunstværker. Det var dog
især træet med de store bier,
der samlede publikums interesse.
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Kværndrup Ugen 2013
Af Frank Andersen, på vegne af Styregruppen for Kværndrupugen

Styregruppen siger TAK
Styregruppen for Kværndrup
Ugen har arbejdet utrætteligt
for at få dette års Kværndrup
Uge gjort til noget specielt, og
det må siges, at målet er nået.
For 5. gang lykkedes det styregruppen at afholde en uge,
hvor der aldrig før har været så
mange arrangementer og aldrig
før været så mange deltagere
til de enkelte arrangementer i
løbet af ugen. Det har været en
positiv oplevelse at høre de glade tilbagemeldinger fra både
dem der lagde hus/værksted til
og fra dem der besøgte de
mange arrangementer!
I år var temaet jo ”Kværndrup en by med Kunst, Kultur &
Kreativitet” og det må siges, at
det var der til fulde. Flere af
sognets kunstnere havde i
ugens løb åbent hus, hvor besøgende kunne blive ført ind i
en anderledes og spændende
verden – dér hvor kunstens
’muse’ bliver til noget langt mere håndgribeligt end blot en tanke eller en streg på et stykke
papir, dér hvor kultur & kreativitet går hånd i hånd, og hvor
materialerne bliver til den flotteste kunst.
Vi har været på cykeltur og byvandring, og som noget ganske
specielt holdt Kværndrup Ugen
sammen med SuperBrugsen
en” Open By Night”, med fadøl/sodavand, pølser og levende
musik fra duoen Ugl & Fugl,
der spillede musik vi alle kender.
Markedsdag og Markedsfest
blev et helt kapitel for sig selv,
et tilløbsstykke er det mindste
man kan kalde det. Der var stu-

vende fuldt i hallen til Markedsdagen og antallet af tilmeldte
bodholdere, samt besøgende
oversteg alle forventninger. Det
var virkeligt rart at se de mange
mennesker, der dagen igennem
besøgte hallen og de mange
handlende.
Revy og fællesspisning blev
enden på dette års Kværndrup
Uge, og ingen kan fratage revyholdet den succes og anerkendelse, de opnåede i dette års
Kværndrup Revy. De
høstede
klapsalver
må række langt i revyholdes hjerter, for
klapsalverne ville næsten ingen ende tage.
Ingen nævnt og ingen
glemt, men så alligevel – Inge Eriksen
gjorde det igen, sendte salen i latterkram-

pe med sit One Man Show eller måske rettere One Woman
Show – En meget stor tak til
Inge Eriksen og resten af revyholdet skal lyde fra alle i styregruppen til Kværndrup Ugen,
ligesom styregruppen gerne vil
takke alle dem der lagde hus/
værksted eller energi til for at
dette års festuge blev noget
specielt.
En tak til vores Borgmester
Hans Jørgensen for sin flotte
tale ved åbningen af Kværndrup Ugen og tak til Lene Høsthaab (formand for kultur- og
fritidsudvalget
i
FaaborgMidtfyn kommune) fordi hun
ville sætte et flot punktum for
Kværndrup Ugen. Sidst men
ikke mindst skal der lyde en
stor tak til alle de besøgende,
der har været medvirkende til
at få Kværndrup Ugens fem års
jubilæum til at blive noget ganske særligt og til Kværndrup
Ugens sponsorer, uden hvis
hjælp, det ikke ville være muligt
at afholde en sådan festuge,
Tak til Markedsforeningen,
Andelskassen, Forsamlingshuset, SuperBrugsen, Lokalrådet og Autodidakt, som alle
har ydet økonomisk støtte til
dette års Kværndrup Ugen.
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Kværndrup Ugen 2013
Af Frank Andersen
Besøg en glaskunstner - Ivan Boytler
følgelig kan glas formes, men
det er de mange skulpturer,
der fascinerer, og så ikke
mindst størrelsen på nogle af
skulpturerne, der overrasker,.
Fra de helt små, til meter-store
glasskulpturer – og i galleribygningen står den nok mest fascinerende af alle, et fad på 1.5
meter i diameter på en fod af
kobber, og fyldt med vand og
en fin tåge ligger henover
vandspejlet som ”mosekonebryg” – Ivan forklarer at der
under vandoverfladen ligger en
lille maskine der vibrerer så
hurtigt at vand bliver til tåge, og
ikke til damp!
Det første arrangement, der løb
af stablen efter Menighedsrådets morgenbord, Borgmesterbesøg og Gudstjeneste, - var et
åbent hus arrangement hos
den kendte glaskunstner Ivan
Boytler – og vi var meget
spændte på at se, hvad der
ventede, da bilen trillede ind på
gårdspladsen ved glasgalleriet!
Vejen derud var ikke det helt
store problem, for fra Odensevej rundkørslen og til Ivan Boytler er der fine skilte, der viser
vej til Glasgalleriet og for enden af en (denne dag) lidt støvet grusvej ligger en charmerende lille gård, hvor glaskunst
og kreativitet er at finde alle
vegne!
Ivan er godt i gang med at vise
en lille flok rundt, og vi slutter
os hurtigt til og bliver ført ind i
en verden der er meget anderledes end forventet! Glas i alle
afskygninger og former, jo selv18

Vi bevæger os ind i Ivans værksted og finder flere spændende
ting, blandt andet en todelt model af en skulptur til to rundkørsler, to markante metalportaler med glasvinger, (lovede
ikke at offentligøre foto - så det
må blive i læserens fantasi). I
den virkelige verden er de 8
meter høje, og bliver de bare
halvt så flotte som modellerne,
bliver det et storslået syn, som
møder bilisterne på vejen ind til
den by, hvor de nu engang skal
finde plads - desværre ikke
Kværndrup. Den store ovn,
som Ivan bruger, har han selv
været med til at udvikle, og det

har været lidt af en udfordring,
da den form for glaskunst Ivan
fremstiller, kræver en ultra præcis styring af varmen i den over
to meter lange ovn. Men med
ihærdighed og vilje, løser problemerne sig, og temperatur
kan nu styres med +- ½ grad
fra ende til anden i ovnen. Jo
Glasgalleriet var virkeligt et besøg værd. Jeg kan kun opfordre alle til at besøge Ivan Boytler næste gang, han lukker sine
døre op og viser rundt i en verden af glas. - Et par spændende timer hos en spændende
kunstner.
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Kværndrup Ugen 2013
Af Frank Andersen
Besøg en Trådkunstner
Det er ikke alle dage man oplever noget så anderledes som
besøget hos Birgitte Busk var.
Jeg havde mine forbehold overfor en kunstner, der med symaskine og tråd fremstillede
”kunst”. – Nå tænkte jeg – en
avanceret symaskine og en
computer, og så kan alle fremstille ”kunst”. Så da jeg ankommer til dette (for mig) lidt lavloftede galleri, har jeg et par billeder i mit indre, der bare hænger
fast. Men mere skamfuld og
ydmyg kunne jeg næppe blive,

Et af Birgitte Busks fantastiske trådmalerier.

Birgitte Busk ved symaskinen

for her var hverken computer
eller avanceret symaskine, ingen smarte væve eller andet
avanceret maskinel - nej en
ganske almindelig symaskine
og et mindre bjerg af sytråd er
de eneste genstande Birgitte
Busk bruger til at fremstille sine
– og lad mig slå det fast – helt
fantastiske billeder og portrætter! Kun ved at bruge symaskinen og sy frem og tilbage fremtrylles de skønneste ”tråd-male-

rier”, man kan forestille sig. Og
her er lidt af hvert, fra de lidt
abstrakte til de helt fine portrætter, fra de sort/hvide til de
mangefarvede – og ikke kun
portrætter – her bringer sytråden liv til alt, lige fra den sarte
blomst til den nøgne kvindekrop! Birgitte Busk har formået
at opnå en perfektion i at få en
ganske almindelig sytråd til at
bringe liv i sine kreationer!
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Kværndrup Ugen 2013
Af Frank Andersen
Besøg på Fjernvarmen (en lun fornøjelse)
Jeg lader stille bilen trille ind på
græsarealet bag fjernvarmen
og stiger ud i den lidt kolde vind
og støvregnen, der lige er på
”besøg” i Kværndrup, mens jeg
besøger byens varmeforsyning.
I det store telt er der gang i talerne, og jeg lister stille ind og
sætter mig på en stol, mens jeg
lytter til de vise ord fra Energipolitisk ordfører og næstformand i Dansk Fjernvarme, Lars
Christian Lilleholt og bagefter
fra vores egen Edvin Larsen,
der fortæller om fjernvarmens
historie fra idé til virkelighed!
Efter talerne går jeg udenfor, og
ved den til formålet opstillede
pølsevogn får jeg en ristet med
brød og en fadøl, mens jeg
snakker med flere af gæsterne,
omkring deres oplevelse af
fjernvarme.
Så er det endeligt blevet tid til
rundturen på fjernvarmen, og
bevæbnet med kamera, kuglepen og blok går vi ind i, hvad
jeg troede, ville blive en beskidt
og sodet fornøjelse. Men på
ingen måde er det tilfældet. Det
første vi bliver præsenteret for
er den nye ”oliekedel”, som skal
tage over i tilfælde af driftstop,
og det er en voksen sag. Det er
ydeevnen også på hele 6 Megawatt, om det så siger nogen
noget, men det er rigeligt til at
forsyne hele byen, plus oplandet fik vi at vide. Jeg ville faktisk gerne have et billede af
denne ”oliekedel” men bæstet
er for stort til min linse/kamera,
så det må vente til en anden
god gang.
Videre går det ind i halmlageret, som huser halmen til fjern20

varmen og det, der nok betog
mig mest, var den mængde
halm, der dagligt skal til for at
drive værket. 2 Big baller i timen skal der til, og specielt
bedre bliver det ikke, når man
regner ugeforbruget ud – hallen, vi stod i kunne rumme 350
big baller halm, og det rakte til
en lille uges tid – Øh en lille
uge – som ’gammel’ matematikker/datalog, begyndte jeg at
regne: 350 bigballer X 52 uger
= 18.200 bigballer pr. år, og da
hver ”balle” vejer 625 kg i snit,
tja så bliver det til 11.375 tons
halm om året. Det er trods alt
nogle vognlæs, der skal køres,
for at forbrugerne kan have
varmt vand i hanen!

Anlægget kører stort set fuldautomatisk, bare der er halm at
tage af i de to midterste rækker
på gulvet i halmlageret. Så skal
der ikke ret meget mere til, før

tingene går af sig selv. Bliver
anlægget ”sultent” kører den
loftmonterede kran ud efter
endnu en Big balle, som automatisk fodres til anlægget - Nå
men der var ikke tid til at gruble
over det mere. Vi skulle videre
og op ad en trappe for at se,
hvordan sådan en halmballe
bliver til løs halm igen, inden
turen går ind til selve fyret, hvor
halmen bliver omsat til varme.

Halmen bliver ført via et transportbånd til kedlen, hvor den
afbrændes og et kik ind i afbrænderen kan vel nærmest
betegnes som et kik ind i –
hvad nogle nok vil betegne som
helvede! Det er et fantastisk
anlæg det her, og smart er det
også, at vi kan omdanne
danskproduceret halm til varme
og næsten CO2-neutral energi!
Jeg nød turen rund på fjernvarmen og var det ikke fordi, vi for
ganske få år siden havde fået
nyt oliefyr hjemme, ja så var jeg
nok hoppet med på fjernvarmen, som vel må siges at være
en ”lun” idé!
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Kværndrup Ugen 2013
Af Frank Andersen
Markedsdagen
Så er det sidste dag i Kværndrup Ugen for dette år, men hvilken dag! Der er stuvende fuldt til
sidste bod, og i år har det været
nødvendigt at lave endnu en
række med boder, for at få alle
med. Flere tilmeldte boder har
der ikke været før, og hele alfabetet er i hallen, fra Andelskassen til Zumba. Hvad mere kan
man ønske sig og hallen summer af liv og glade mennesker. I
de mange boder sælges alt, lige
fra store udendørs musikinstrumenter, over mel fra Egeskov
Mølle, til lys og servietter, samt
børnenes aflagte legetøj, som
finder nyt liv og bringer glæde i
endnu et barnehjerte! De besøgende er alle nysgerrige og der
bliver kikket på de mange varer i
de forskellige boder.
Efter velkomsten er det vores
allesammens Anne Sloth, der
styrer os sikkert gennem dagen.
Først med Cirkus Fyr & Flamme,
som underholder børn og barnlige sjæle med tryllerier og levende dyr. Specielt hønen vækker
undren, da den ligger død og
ved et trylleslag vågner til live
igen! Hokus Pokus Magi.
Samtidig knokler man på de op-

stillede spinningcykler, hvor man
kunne støtte vores lokale motionscenter ved at give et beløb
pr. kilometer, der blev cyklet på
15 minutter, og der blev tegnet
mange ”Sponsor-kontrakter”, så
rytterne måtte træde til i pedalerne, for at cykle de mange penge
hjem til motionscentret.
Desværre måtte Anne Rye og

musikskolen udgå grundet en
kortslutning i deres udstyr. Hvad,
der var årsagen til denne kortslutning med udstyret, er i skrivende stund stadigt uvist, men
det var super ærgerligt og til
manges skuffelse!
Bedre gik det dog med Andreas
Krog, som spillede klaver for de
mange besøgende, og han høstede store bifald for sit spil.
ZUMBA ZUMBA ZUMBA – er
ikke nogen helt ny dille, og det
lader til, at den er kommet for at
blive. Dans og slankekur til rytmisk musik er blandingen, som
efter sigende skulle kunne
”ryste” dellerne af! Det var et syn
at se de mange glade besøgen-

de stille op til Zumba og følge
med Anja Steens heftige dansetrin, og hun er en rap dame, der
hurtigt får sveden til at perle på
flere af deltagerne i den rytmiske
Zumba! Om kiloerne så raslede
af deltagerne, fortæller historien
ikke noget om!
I et hjørne havde FestFyn stillet
op med Zumobryderdragter til
børnene, og der gik kampiver i
drengene, som tumlede rundt og
havde det super morsomt. Et
par temmelig uretfærdige tacklinger fra den ene side blev
straks hævnet fra den anden
side med lidt hovedstangen! Jo,
der blev gået til den i Zumobryderdragterne, og efter kampen
var alle lige gode venner stadig.
Gymnastikopvisningen var en
flot og flyvende opvisning i fart
og tempo, den store madras
blev rullet ud og pumpet op, og
så gik det ellers i flyvende fart
over ´hesten´ - på gulvet var der
et flot show med hulahopringe
og alle morede sig og modtog
bragende bifald.
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Kværndrup Ugen 2013
Af Frank Andersen
Open by Night
Kværndrup Ugen og SuperBrugsen havde et fælles ønske
om at lave ”noget” på parkeringspladsen foran SuperBrugsen? Men hvad – Idéen var jo
oplagt, - en Open By Night!
Hvorfor er det kun Svendborg
og Ringe, der skal have den
fornøjelse – det måtte også ske
i Kværndrup?

Open By Night skal der tre ting
til: For det første - en eller flere
butikker der holder åbent ”By
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Night”, så skal der være levende musik, og sidst men ikke
mindst - et fadølsanlæg og
masser af pølser!
Med hjælp fra Borgerforeningen blev det store telt rejst på p
-pladsen foran brugsen og et
fadølsanlæg blev fremskaffet.
Musikken blev levende via duoen Ugl & Fugl, der spillede musik vi alle kendte, SuperBrugsen solgte pølser & brød og
havde super friske ”timetilbud”
hele aftenen igennem.
Kl. 18 blev der åbnet for hanerne på fadølsanlægget og pøl-

serne med brød blev lunet på
den store grill, og folk begyndte
at strømme til. Kl. 19 var det
aftalt, at Ugl & Fugl skulle spille
”musik vi alle kender”, og det
gjorde de så indtil kl. 22, hvor
de mange gæster skrålede
med på alt fra Kim Larsen til
Thomas Helmig! Og selv vejret
viste sig fra sin gode side, og
selvom det var lidt koldt i det
lange løb, fik alle en fin aften,
og arrangørerne er sikre på at
vi gentager succesen til næste
års Kværndrup Uge.
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Nyt fra lokalrådet
Af Birte Find
det.
Stk. 2 Lokalrådet kan fungere
som kontaktled mellem borgerne og til andre lokalråd, Faaborg-Midtfyn Kommune samt
alle øvrige relevante myndigheder, foreninger, organisationer,
klubber m.v.
Du skal ikke melde dig ind i lokalrådet - Du er allerede medlem.
Lokalrådets bestyrelse oplever
stadig, at en del borgere undrer
sig over, hvad lokalrådet arbejder med, hvem lokalrådet repræsenterer og om man skal
betale kontingent for at være
med.
Lidt historie: Lokalrådet blev
oprettet i forbindelse med kommunesammenlægningen, idet
Faaborg- Midtfyn kommune
støttede etablering af de 26 lokalråd, der er i vores kommune.
§ 2 Lokalrådets formål
Stk 1. Lokalrådets formål er at
varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling
og at søge at få medindflydelse
i anliggender, som vedrører
Kværndrup Sogn.
Lokalrådets formål er at fremme
det arbejde, der gennem samarbejde mellem lokalsamfundets interessenter, politikere og
myndigheder gøres for at bevare og videreudvikle lokalsamfundet og dettes kulturelle, demokratiske og fysiske værdier.
Lokalrådet kan således være
et koordinerende, formidlende
og igangsættende led i lokalsamfundet, og det er rådets opgave at være opmærksom på
hvilke planer, initiativer og behov, der opstår i lokalsamfun-

§ 3 Stemmeret og valgbarhed
Stemmeberettiget og valgbar på
det ordinære borgermøde er
enhver borger, som er fyldt 16
år og bosiddende i Kværndrup
Sogn.
Som det fremgår af udplukket af
lokalrådets vedtægter, har lokalrådet mange forskellige opgaver. En vigtig detalje er, at alle
borgere bosat i Kværndrup,
Trunderup, Gultved og Egeskov
er medlemmer. Seks personer
er pt.valgt til at sidde i bestyrelsen nemlig:
Annelise Knudsen, Anders Thorup, Frank Andersen, Aina LindHansen, Birte Find og Jesper
Sell.
Bestyrelsen arbejder med de
arbejdsopgaver som vi vælger
at fokusere på eller bliver bedt
om at arbejde med. Bestyrelsen
deltager på skift i de møder vi
bliver indbudt til- både lokalt, i
lokalrådenes paraplyorganisation FYNSLAND og to gange årligt i dialogmøder med Plan- og
kulturudvalget, borgmester og
kommunaldirektøren i FaaborgMidtfyn kommune.
De væsentligste projekter som
lokalrådet direkte eller indirekte
har været en del af, spænder
vidt.
Det første arbejde som lokalrådet gik i gang med var udarbejdelse af Udviklingsplan for
Kværndrup gl. sogn. Siden er

Byfornyelsesprojektet sat i
gang med bl.a. etablering af
Multibane ved Hallen, reetablering af Mågesøen og beplantning af området i forbindelse
hermed, så det i dag fungerer
som et rekreativt område, samt
renovering og forskønnelse af
Bakkelunden og Lærkevejens
legeplads. Fremover skal der
arbejdes med selve bybilledet
dvs. vejbelægning, belysning,
beplantning mv. så bybilledet
fremstår som en helhed. Byfornyelsesprojektet har en økonomi på ca. 7 mio. kr. - penge fra
Staten, Kommunen og Fonde.
Der er igangsat Fællesspisning
1 gang mdl. og Kværndrup har
fået sit eget blad- 5772
KVÆRNDRUP.
Seneste dialogmøde blev afholdt d. 30. maj med 2 vigtige
punkter på dagsordenen:
1. Fald i befolkningstilvæksten i
Faaborg-Midtfyn Kommune
2. Borgerindvolvering
Der er et større og hurtigere
fald i indbyggertallet i FMK end
ventet. Der flytter for få nye indbyggere til og der fødes for få
børn. Det blev diskuteret hvilke
muligheder de enkelte lokalsamfund har for at være med til
at afbøde den udvikling. Nogen
konklusion kom vi ikke frem til.
Der er meget store forskelle på
de enkelte lokalområders situation når det gælder ny tilflytning. Kværndrup ligger som
bekendt op af motorvejen – det
giver nok en lille fordel i forhold
til områderne syd og vestpå i
kommunen.
Faaborg-Midtfyn kommune kan
ikke i fremtiden opretholde det
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samme høje serviceniveau på
en lang række områder. Derfor
er der startet en afklaring af
den måde kommune og lokalsamfund skal samarbejde på,
for i fællesskab at kunne løse
de udfordringer der fremover
kommer.
Dette kræver DIALOG - SAMARBEJDE-MAGTDELING
MOD og NYTÆNKNING fra
både kommune og lokalsamfund.

I fremtiden forudses det, at de
lokalsamfund, der på lang sigt
overlever som attraktive, levende og spændende levesteder
er dem, hvor borgerne vælger
at indgå i samarbejde med
kommunen om løsningen af de
mange opgaver som vi i dag
udelukkende ser som en kommunal opgave. Lokalrådet arbejder fortsat med ideen om
etablering af en landsbypedel.
Det arbejde lokalrådet og man-

Første landsholdsspiller fra
Kværndrup
Af Anders Thorup

Maria (nr. 2 fra venstre), mens
hun spillede for KB1919. T.h.
Maria i dag.

Maria Møller Thomsen på 16
år, fik forleden den glade nyhed, at hun er udtaget
til det danske landshold for U16 piger og skal med
til en 4-nationers turnering i Polen. På billederne
ses Maria i dag og som lille.
Maria har indtil sidste år spillet fodbold i Kværndrup Boldklub og FC Midtfyn, men prøvede så lykken i OB, og man må i høj grad sige, at hun har
haft succes. Anfører på Fyns bedste hold og nu
også på landsholdet - superflot Maria, tillykke med
udtagelsen.
Maria er flasket op med fodbold, hendes mor Lise
er træner, far Jesper har været træner og hendes
brødre spiller i hhv. Næsby og FC Svendborg. Og
lillesøster Agnes spiller naturligvis også.
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ge andre foreninger i vores lokalområde gør, kan kun lade
sig gøre, hvis alle borgere efter bedste evne deltager og er
engageret heri.
Ønsker du at deltage mere direkte i lokalrådets arbejde kan
du kontakte formanden Jesper
Sell.
Du kan holde dig orienteret på
lokalrådets hjemmeside
http://kvaerndrup.info/
lokalstart.html
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Efter et lidt langt tilløb kan idrætsforeningerne og Tre Ege Skolen i Kværndrup se frem til, at byggeriet af Multibanen kommer i gang.
Af Anders Thorup
Spaden kan snart sættes i jorden til multibanen.
Banen er for alle – voksne,
børn, mænd, kvinder, unge,
gamle – og vi håber at se rigtig
mange nye folk på banen. I
denne forbindelse er det værd
at nævne, at vi har fået 50000
kr. fra DBU til etablering af banen, mod at vi arrangerer fodboldfitness – læs derfor artikel
andetsteds i bladet. Arrangerer
er så meget sagt, idet fodboldfitness bl.a. er karakteriseret
ved at det foregår spontant….

Det har ikke været så nemt at
skrabe pengene sammen, som
vi håbede på, men heldigvis
var der lidt penge til overs fra
etableringen af de grønne områder – penge som kunne gå til
projekt Multibane. For at komme i gang, har vi i første omgang været nødsaget til at barbere en del i projektet, nemlig
ved at vælge at vente med legeplads og fitness. Vi har på
ingen måde opgivet disse ting,
og vil fortsat søge midler for at
området bliver som det oprindeligt var tænkt – se tegning
fra Kompan.
Multibanen har tidligere været
omtalt her i bladet. Den kommer til at måle 16 x 32 meter –
dvs. lidt mindre end en håndboldbane, som måler 20 x 40.
Den bliver med kunstgræs, således at sæsonen for boldspil
forlænges ganske betydeligt.

Forhåbentlig forlænges døgnets lyse timer også på banen
– men desværre har vi også
måttet spare på lysanlæg. Lysanlæg på banen har dog meget
stor prioritet for foreningerne –
og vi vil allerede nu gøre forberedelser til lysanlæg, så dette
nemt kan etableres.
Banen placeres, som det fremgår af billede og tegning, i centrum mellem skole, stadion og
tennisbanerne. Banen kan bruges til mange forskellige boldspil og
ikke kun fodbold.
Banen placeres tæt
på cykelstien, således at den ikke forhindrer, at det grønne område stadig
kan bruges til rundbold og andre aktiviteter.

Banen bliver etableret i sommerferien, så der ikke er fare
for ulykker med børn på arbejdspladsen. Så vi ser frem til
at børnene får sig en behagelig
overraskelse, når de møder i
skole efter sommerferien.
Foreningerne og skolen takker
kommunen, ikke mindst Trine
Hedegaard og Lisbeth Østergaard, og de fonde og puljer,
der har støttet projektet.
Dato for indvielse af banen vil
fremgå af www.kvaerndrup.info
og af LysAvisen i Superbrugsen.
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Efterlæsning
Af Bent Bach, afdelings- og viceskoleleder, Tre Ege Skolen, Kværndrup
Udtrykket er anvendt i forbindelse med lockouten af lærerne
hvor klasserne mistede mange
undervisningstimer.
Begrebet dækker over at der
skal ’efterlæses’ timer hvis
klasserne er kommet under det
såkaldte minimumstimetal. Det
er sket for næsten alle klasser,
og klasserne går ikke glip af timerne da de skal efterlæses.
Det sker for de fleste klassers
vedkommende på den måde at
de i næste skoleår får flere timer på ugeskemaet.
6. klasse – som jo er skolens
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’afgangsklasse’ – skal også efterlæse timer. Det skal naturligvis ske FØR sommerferien, og
det er i fuld gang. Det var ikke
nogen nem sag at finde plads
til timerne i en travl (elev-) hverdag så vi må tage morgenerne i
brug også. Ca. halvdelen af timerne er blevet lagt med mødetid kl. 7.20, og indtil nu har
der været fuldtalligt fremmøde.
Rigtig flot, lover godt for de unge menneskers fremtid.
Lockoutperioden var på mange
måder en meget mærkelig op-

levelse, og ikke en - nogen med
hjerte og hjerne for folkeskolen
- ønsker at få igen.
Lockouten har også som konsekvens at næsten al planlægning af det kommende skoleår
er blevet stærkt forsinket.
Det arbejdes der naturligvis
hårdt på at indhente så alle kan
gå på sommerferie med vished
om at man er klar til næste skoleår.
Vi bliver klar – og med det løfte
vil jeg ønske alle en rigtig god
sommer.
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I skrivende stund, er Kværndrup Boldklubs 1. seniorhold i serie 1 i ganske alvorlig nedrykningsfare, men der er lyspunkter.
Af Anders Thorup
I Pokalkampen tirsdag den 28.
maj mod Ringe – en kamp, der
blev tabt 3-0 – debuterede 17årige Andreas Kristiansen i
midterforsvaret. Og han leverede en så fin præstation, at han
blev udnævnt til holdets bedste
fighter. Tillykke til Andreas med
titlen og med debuten. Ringes
bedste fighter, veteranen Kim
Duvander, kunne snildt være
far til Andreas.
Kværndrup har haft nogle rigtig
gode år i serie 1 med mange
store oplevelser på og uden for
banen. Vi er en klub af en størrelse, der har et niveau til serie
1 eller serie 2 – og det er måske bare meget sundt at komme ned i en lavere række, hvor
succesoplevelserne bliver flere.

Sommerens bedste træningstilbud !
foregår udendørs for hele familien hver tirsdag i juli fra 19.00 - 20.15.
Vi mødes ved Kværndrup hallen (ved cafeteriets overdækning)
Husk påklædning der passer til vejret – det vil være muligt at benytte hallens omklædningsrum.
Timen er opbygget i 2 dele – du bestemmer selv hvad du vil være med til 
5 - 10 minutters opvarmning
15 - 20 minutters balance-/smidighedstræning (for dem, der vil træne i et roligt tempo)
5 - 10 minutters nedkøling/udstrækning/opvarmning til næste omgang
15 - 20 minutters styrke-/udholdenhedstræning (for de, der vil udfordres på styrke og udholdenhed)
5 - 10 minutters nedkøling
Så hank op i dig selv, din familie, naboen, andre du kender og mød op til en times sjov og udfordrende
træning
Pris: 20 kr./gang

Vi ses til en aktiv sommer 
Hilsen Fitness- og motionscenteret
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FodboldFitness
Af Anders Thorup, KB1919
DBU har bidraget med 50000 kr. til vores multibane. Men dette mod at vi introducerer fodbold
fitness, som et godt og nyt tiltag. Undersøgelser viser, at fodbold med dens måde at arbejde i
intervaller, er sundere end mange andre sportsgrene. Men fodbold har gennem årene traditionelt været bundet af faste rammer med faste træningstider og turneringer, hvilket har holdt
mange folk væk fra sporten .

Fitness derimod er kendt som
en individuel sport, der kan
dyrkes når som helst. Fodbold
fitness kombinerer de gode
ting ved fodbold og fitness.
Nemlig den sunde motionsform med øget kondition og
muskelopbygning – og ikke at
forglemme: det sociale aspekt
– med den fleksibilitet, som
mange i dag foretrækker,
nmår de skal være aktive.
Fodbold Fitness er altså et
træningstilbud til alle voksne
mænd og kvinder, der ønsker
en træningsform, der er både
effektiv og social. Konceptet er
enkelt og forsøger at tage det
bedste fra to verdener ved at
kombinere Danmarks mest
populære boldspil med fitnesssportens fleksibilitet.
Der spilles udendørs, på mindre baner og med hele kroppen i gang. Så multibanen er
ikke noget krav for at dyrke
fodbold fitness, men den gør,
at sæsonen formentlig kan
forlænges.
Der er ikke nødvendigvis nogen træner, og holdet er ikke
tilmeldt en turnering. Det gør
træningen mere fleksibel, og
giver dig mulighed for at træne
så ofte – eller sjældent – du
ønsker.
Følgende er fra DBU´s hjemmeside:
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Ved du for eksempel at:
Motionsfodbold kan anbefales
som en del af behandlingen af
forhøjet blodtryk og har vist sig
at være markant bedre end
almindelige råd om sund og
aktiv livsstil.
 Motionsfodbold kan reducere risikoen for hjerte-kar
sygdomme for 20-55-årige ved
at forøge konditallet og hjertefunktionen, forbedre fedtforbrændingen og reducere blodtryk, kolesterol og fedtprocent.
 Blot 16 ugers fodboldtræning for utrænede kvinder
uden fodbolderfaring giver
markante forbedringer i hjertets struktur og funktion. En
effekt, som er større ved fodboldtræning end ved motionsløb.
De gode resultater fra fodboldtræningen har vist sig at være
uafhængige af spillerens køn,
alder, form og fodbolderfaring.
Det er altså hverken niveauet
eller antallet af spillere på ba-

nen, der er centralt for det helbredsmæssige udbytte af træningen.
Sammenligner
du
de
sundhedsmæssige effekter af
fodbold med længere løbeture
(jog), styrketræning eller intervalløb, er fodbold den motionsform, som samlet giver det
bedste resultat.
Sidst men ikke mindst er Fodbold Fitness sjovt og socialt.
Du skaber gode relationer på
fodboldbanen, og undersøgelser viser, at det sociale element gør det lettere at holde
fast i fodbold end eksempelvis
fitness eller løb.
Derudover er oplevelsen af
anstrengelserne lavere ved
fodbold sammenlignet med
kontinuerligt løb, intervalløb og
styrketræning. Fodbold føles
med andre ord ikke så hårdt
som alternativ motion.
Man kan nok i nogen grad
sammenligne fodbold fitness
med den fodbold, der bliver
spillet i Boldklubbens gadeturnering. I hvertfald er der et betydeligt socialt engagement,
spillet er spontant uden træner
eller megen taktik – og det er
for alle. Så husk at checke
om din vej er tilmeldt til
årets
gadeturnering
på
Boldklubbens baner lørdag
den 29. juni kl. 11.00. Billedet
er fra sidste års turnering.
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6. Klasses tur til Bornholm
Af Ulrik Krog
Fredag d. 17. maj kl. 08:00 møder 16 forventningsfulde 6. klasses elever op på Kværndrup skole, da forældrerådet havde arrangeret en lejrtur til Bornholm i Pinsen. Skolen arrangerer ikke længere lejrskole på Bornholm.
En tur til Bornholm er en temmelig bekostelig affære, da man
ikke – når der ikke er tale om en
skolerejse – kan få gratis transport. Men klassen havde bl.a.
grundet hjælp på Egeskov Marked 2 år i træk en del penge i
klassekassen, hvilket gjorde at
det var muligt at tage af sted alligevel.
Alle forældre har bakket op om
turen fra starten, så det har været en fornøjelse at arrangere.
Men både elever og de to forældrer var selvfølgelig spændt på,
hvordan turen ville forløbe.
Vi står på toget i Nyborg kl. 9:00.
Turen er nu for alvor startet.
Efter ca. 5½ times rejse når vi
Svaneke Vandrehjem, hvor alle
bliver indkvarteret, humøret har
været højt hele vejen. Vi bliver
modtaget af Morten (ejer af vandrehjemmet), som var en alletiders fyr, der bl.a. kunne fortælle
os, at vi var de eneste på Vandrehjemmet i hele Pinsen.
Forældrerådet havde sat et program sammen for 6. klasse og
de to forældrer. Programmet in-

deholdt en bustur på den nordlige del af Bornholm og en cykeltur til Dueodde.
Efter ankomsten til Svaneke
Vandrehjem blev der fordelt værelser og pakket ud. Resten af
eftermiddagen havde de fri. Efter
aftensmaden gik vi samlet en tur
i Svaneke, inden det var tid til at
krybe til køjs.
Lørdag startede vi ud på vores
bustur, som gik til Hammershus.
Der tilbragte vi ca. 1 time, inden
vi gik Hammerodden rundt - en
tur på ca. 7 km. Derefter vi blev
afhentet og kørt til Gudhjem,
hvor frokosten blev indtaget i
fantastisk vejr. Vi kørte videre til
Almindingen, hvor vi blev sat af
og gik til Rokkestenen, videre
derfra til Lilleborg op over Rytterknægten og endte med nedstigning til Ekkodalen. En rigtig flot
afslutning på dagen.
Søndag cyklede vi ad kystvejen
til Dueodde. Efter et ophold i
Netto i Nexø for at proviantere
(det er utroligt, hvad der kan være på en cykel af diverse drikkevarer o.l.), måtte regntøjet frem,
da det begyndte at regne. Vi var
forskånet for punkteringer, men
havde et par små styrt. Madpakkerne blev indtaget i regnvejr på
Dueodde, inden vi vendte snuden hjemad. En tur på ca. 45
km.
Mandag arrangerede Vandre-

hjemmet en skattejagt rundt i
Svaneke, hvor klassen blev delt
pige/dreng, og hvor der var behov for en mobiltelefon, da alle
spørgsmålene om Svaneke skulle findes på nettet. Eleverne gik
rigtig meget op i at vinde og
brugte tid på at finde de rigtige
svar. Vejret viste sig igen fra den
gode side, så det blev også til lidt
vandkamp og fodbold, da alle var
kommet hjem.
Kl. 22.30 mandag aften, blev alle
eleverne vækket, da Morten og
Ulrik (de to forældre der var med)
havde arrangeret et natløb. Eleverne fik den første ledetråd af
Ulrik, og herfra skulle de gennem
5 poster med hver sin ledetråd.
En tur på ca. 20 min. De sidste
var tilbage ca. kl. 23.30, hvor de
igen krøb til køjs, nogle sov lidt
hurtigere end andre.
Tirsdag (sidste dag) stod vi op kl.
7:45, spiste morgenmad, ryddede op og gjorde rent på værelserne. Vi blev kørt til Rønne,
hvor vi tilbragte tiden, inden vi
skulle med færgen tilbage til
Ystad. Herfra toget til København, hvor aftensmaden blev
hentet på Mc Donald (47 burger).
Disse blev spist i toget på vej
hjem til Nyborg, hvor alle blev
afhentet af deres familier.
Vi har haft en fantastisk tur med
nogle dejlige unger. Vi har været
heldige at have haft muligheden
for at være på en sådan tur, og vi
kan kun anbefale det til de kommende 6. klasses forældre på
Kværndrup Skole.
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Store Legedag

Børnehygge i Kværndruphallen

Af Herdis Henriksen

Af Henriette Rasmussen

Kværndrupugen gjorde igen i
år noget for alle byens små
borgere. Børnehaverne, vuggestuen og dagplejerne var inviteret til Store Legedag i hallen.
Skolens 6.klasser var ellers
presset efter lockouten, men
havde heldigvis valgt at deltage. Det er nemlig dem, der i
samarbejde med nogle af gymnastikinstruktørerne,
hjælper
med praktiske ting. De smører
madder, leger med og hjælper
alle børnene. Næsten alle
Kværndrup IF’s redskaber var
blevet kørt til hallen. I år var der
rigtig god hjælp fra såvel personalet i børnehaverne som fra
forældre og frivillige, der lige
sørger for at låne en ekstra trailer. Det er dejligt med nogle
stærke folk, der kan løfte alle
de tunge ting, så alt bare klapper, som det skal. I hallen er
der hele formiddagen en stemning, som alle burde opleve,
det er så livsbekræftende. Billederne her taler vist for sig selv.

Den 8. maj, var der lagt op til
ægte børnehygge i hallen.
Lidt gråt vejr, men ellers en god
start på dagen. Tanken om alle
de børn, som skulle samles i
hallen, for at få en god dag, var
dejlig at have hos sig. Madrasser og andre ting, de små kunne lege med, kom fra Tre Ege
Skolen i Kværndrup. 6. klasse
havde fået den opgave at sørge for, at de små fik en god dag
i hallen. Dog havde de det indtryk, at de efter det hele ville få
fri, noget de fandt ud af, ikke
var tilfældet.
Der blev sat alle ting op, og
derefter var det hele klart til de
første friske små børnesjæle,
som med iver ville lege. Der var
dog nogle enkelte, der var lidt
betænkelige over for de store,
men det var kun forståeligt.
6. klasse var blevet delt op, så
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der var omkring to ved hver
enkelt ting, men de havde dog
hjælp af voksne og de tre piger, Emilie Wickmann Henriksen, Karen Granhøj Hansen og
Marie Møller Corfitzen, som før
havde gået på Tre Ege Skolen.
Dagen skred fint frem, og børnene så ud til at hygge sig,
uanset om de var sammen
med en fra 6. klasse eller med
de andre små børn.
Det hele sluttede fint med at 6.
klasse, plus voksne og hjælp,
fik samlet alt sammen og lagt
på plads.
Dog fik 6. klasse sig en lille
overraskelse, da de nåede tilbage til skolen. De fleste troede, at de ville få fri, men det
var trist nok ikke tilfældet, for
de havde stadig hele to timer
igen, inden klokken skulle ringe
sidste gang for dem.

BØRN OG UNGE

Tommeliden på Kværndrup skole
Af Jesper Sell

Albert vandt en tur til
Zoo
Af Berna Simonsen

Søndag den 2 juni havde biblioteket og lokalrådet arrangeret en
børneteater forestilling på skolen.
På trods af manglende annoncering fra bibliotekets side mødte der
alligevel god 20 store og små publikummer forventningsfulde op.
De blev ikke skuffet – en fabelagtig morsom forestilling med dejlig
musik og en næsten levende Tommeliden.
Forestillingen sluttede som eventyret – Godt.

0.klasse på Tre Ege Skolen i
Kværndrup har deltaget i en
tegnekonkurrence ved FynBus.
Alle børnene havde gjort sig
umage og lavet nogle fine tegninger, som blev sendt ind. Alberts tegning vandt for vores
kommune, og det betyder, at
Albert sammen med sin familie
skal til præmieoverrækkelse
ved FynBus onsdag den 12.6.
kl. 14. Her vil han få overrakt
præmien, der består af en udflugt til Odense Zoo med FynBus for hele Alberts klasse, der
består af 27 børn.
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”Danmark set fra luften”
Af Edvin Larsen

Projektet ”Danmark set fra
luften”, som Det Kongelige
Bibliotek søsatte i september
2012, er der sikkert en del af
lokalbladets læsere, som
kender til. I denne lille artikel
vil jeg kort fortælle om projektet og om, hvordan man
som borger - og ikke blot
som slægtsforsker eller lokalhistoriker med interesse
for sin egen egn - kan få et
godt kendskab til, hvordan
bebyggelsen så ud i 1900tallet på Fyn og på sigt i hele
Danmark.
I september måned 2012 åbnede Det Kongelige Bibliotek internetportalen ”Danmark set fra
luften – før Google” med luftfo32

tografier fra Fyn og de omkringliggende øer.
Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling består af flere særsamlinger. De ældste bevarede
luftfotografier er taget fra en
ballon over København den 24.
august 1890. Det var dog først
med flyvemaskinens opfindelse
og den fototekniske udvikling
under 1. Verdenskrig, at luftfotografiet fik videre betydning.
Luftfotografiets store periode
strækker sig fra midten af
1930’erne til omkring 1960 –
dog afbrudt af 2. Verdenskrig.
Følgende firmaer fløj Danmark
tyndt for at gennemfotografere
bygninger og landskaber:








Dana Luftfoto (1949-1951)
Nowico (1932-1956)
Ariel (1986-1992)
Ålborg Luftfoto (1948-1967)
Odense Luftfoto (1951-1964)
Sylvest Jensen (1938-1987)

Efterfølgende solgte firmaernes
agenter fotografierne - koloreret
(farvelagt) – til ejerne af de fotograferede ejendomme. Efter
1960 blev det sværere for luftfotofirmaerne at afsætte deres
billeder. De fleste havde nu rigeligt med fotografier af fødegården, og samtidig havde afvandringen fra landet taget fart.
Firmaernes kundegrundlag blev
mindre og mindre, hvilket betød, at en række firmaer måtte
lukke.
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Mange af disse firmaers billedarkiver findes i dag i Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling. Medarbejderne i afdelingen for luftfoto er her i fuld
gang med at digitalisere disse
fotos, og i den forbindelse har
Det Kongelige Bibliotek valgt
Fyn som den landsdel, hvor
luftfotografierne først er blevet
lagt ud på internettet, så alle
borgere kan få adgang til dem.
Senere følger andre landsdele.
Den 20. maj var 154.384 fotos
lagt ud. Heraf havde 300 personer placeret 125.943 fotos eller
ca. 82 % på rette matrikel.
Hvad kan alle disse fotos
bruges til ud over, at de indeholder en hel del nostalgi?
Hvis man er interesseret i lokalhistorie giver ”Danmark set
fra luften” rig mulighed for at arbejde med større eller mindre
områders historie i 1900-tallet.
Ud over at man kan se de enkelte gårde og huse i området
ved at gå ind på internetsiden,
kan man ved at logge ind også
få mulighed for at berige billederne med yderligere data. Det
kan være oplysninger om:

hvem var personerne,
som ejede bygningerne

hvornår blev bygningerne
opført eventuelt revet ned

hvad blev bygningerne
brugt til

hvad ses yderligere af
”ting” på det enkelte foto
som fx benzintank, ishus, transformator og meget andet
Billederne får efter min mening
først ”rigtig” historie, når denne
berigelse med data finder sted.
Billederne giver mulighed for at
se et øjebliksbillede af livet på
landet eller i byen og er på den
måde en god historisk kilde for
eftertiden.

Spørgsmål af følgende type:



Hvilke afgrøder blev
dyrket på landsbyens
jorder?

Og hvilke butikker lå i
byen?
vil typisk kunne besvares ved
hjælp af luftfotos. Ligeledes vil
ændringer i infrastruktur (nedlæggelse af jernbaner og anlæg af veje), byudvikling (parcelhuskvarterer) og kulturlandskab (nedlæggelse af hegn,
mergelgrave, å-slyng og kirkestier) også kunne afsløres via
luftfotos. ”Danmark set fra luften” er et unikt værktøj til at følge et områdes udvikling over
tid.
Slægtsforskning dyrkes af
mange. Her kan ”Danmark set
fra luften” også være en hjælp
til den, som ønsker at søge og
se billeder af familiens hus eller
gård i 1900-tallet. Der kan søges på fulde navn, efternavn
kombineret med gårdnavn eller
stednavn.
Billedkvaliteten er forbavsende
god, hvilket gør, at man som
bruger kan zoome ind på den
enkelte ejendom og se et uretoucheret øjebliksbillede af livet
på familiens gård eller hus i
midten af 1900-tallet.
Fotoet fra Kværndrup by er et
godt eksempel på dette.
Den følgende tekst fortæller om
ejendommene, som ses på fotoet.

Den sammenbyggede ejendom
på billedet er Svendborgvej 7
og 9. Svendborgvej 9 er opført i
1850, medens Svendborgvej 7
er fra 1910. Fra 1896 og frem til
1917 holdt Kværndrup Brugs til
i ejendommen Svendborgvej 9.
I 1917 blev Kværndrup Brugs

flyttet over på den anden side
af gaden i en nyopført ejendom. Denne bygning blev revet
ned i 1963 for at gøre plads til
en ny brugs, som åbnede den
16. april 1964.
I 1959 – det år, som fotoet er
fra, var der slagterforretning i
Svendborgvej 7, medens nr.9
rummede installatørforretning
til venstre, medens de to porte
i midten var indgang til Redningskorpset Zonens station i
Kværndrup. Stationen holdt til
her fra 1936 og frem til 1960,
hvor Zonen flyttede til Odensevej 8 og var der, indtil den blev
nedlagt i 1965.
På Svendborgvej 5 – opført i
1902 - etablerede LandboSparekassen for Fyn sig som
Kværndrups andet pengeinstitut i 1960, hvilket det var frem
til 1991, hvor pengeinstituttet
lukkede som en filial af Bikuben. Siden 1993 har ejendommen været domicil for tandlægerne Jørgen Bergmann og
Eva Jensen.
Til højre for Kværndrup Brugs
ses ejendommen Svendborgvej 8. Fra 1939 og frem til
1969, hvor en ny Andelskasse
stod færdig, havde Andelskassen ekspeditionslokale i dette
hus. Til højre for Andelskassen
skimtes murermester Wognsens villa, Svendborgvej 6,
som blev købt af Andelskassen
i 1974 og revet ned i 1976 for
at give plads til en tilbygning,
som blev indviet den 26. oktober 1977 – året, hvor Andelskassen kunne fejre sit 60 års
jubilæum. Andelskassen, som
den kendes i 2013, er opført i
2001-02,
på
matriklerne
Svendborgvej 6 og 8.
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OPSLAGSTAVLEN

RØD OG GRATIS
Indsend små annoncer gratis inden næste
deadline til plata@plata1226.dk
En af boderne på Markedsdagen var bemandet af Brian
Palsgaard.
Brian
dyrker
skovsport og gav da også en
lille opvisning på Markedsdagen med sin tunede motorsav. Måske har du set Brian
træne på området nede syd
for hallen – og han byder faktisk sit brugte brænde til
salg for samme pris han selv
har givet….kontakt Brian på
21219738

Vi håber på et senere tidspunkt at skrive mere om Brian
og hans sport.

SÆLGES / KØBES
Her er plads til
din GRATIS annonce
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AKTIVITETSKALENDEREN

Dato

Kl.

24. juni -

Arrangement

Sted

Arrangør / tilmelding Pris

Sidste frist for tilmelding til gadeturnering, der er 29. juni
kl.11.00

Brian Anov
40273992

KB1919
Fitnes-udvalget,
Kværndrup IF

Tirs. i
juli

Sommerens bedste træningstilKl.
19 - 20.15 bud

Hallen

17.
aug.

Kl. 8 - 01 Familiefest og fugleskydning

Bakkelunden
Kværndrup Borgerog telt v. Brugog Erhvervsforening
sen

21.
aug.

Kl.
11 - 17

Udflugt for Egeboes venner
sejltur med Helge, Svendborg
og rundtur på Tåsinge

28.
aug.

Kl. 19.00

Stiftende generalfors. i StyreHallen
gruppen for Kværndrup-ugen

20 kr./
gang
Se annonce

100 kr.
Styregruppen for
Kværndrupugen

-

Familiefest og fugleskydning i Kværndrup
Lørdag den 17. august 2013
Program
08:00-09:00
09:00-12:00
12:00-17:00
18.30-01:00

Flaghejsning og morgenmad i Bakkelunden
Fugleskydning i Bakkelunden
Marked ved Brugsen med hoppeborg
Fest i telt ved Brugsen

Kom til morgenmad i Bakkelunden:
Rundstykker.
Der serveres kaffe, the og en morgen
bitter.
Musik til flaghejsningen.
Tilmelding til fugleskydningen:
Fugleskydning
Luftbøsser
Salg af øl og vand
Markedet:
Boder ved de Erhvervsdrivende
Hoppeborg/pude.
Salg af øl, vand, soft-ice, pølser m.m.
Tilmelding til festen:
Tilmelding til fest om aftenen, senest den 10. august, på telefon
50575772
Salg af drikkevarer fad øl, sodavand i glas, shotsrør, irsk kaffe m.m.
Musik til festen (20-01) Ugl og Fugl. De spillede til Open by night den
10. maj.
Skulle du have lyst til at give en hånd med til de praktiske ting omkring afholdelsen af dette arrangement, hører vi meget gerne fra dig på tlf. 50575772.
Kværndrup Borger- og Erhvervsforening.
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