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Vi har en opgave! – du bedes
nærlæse den fede del af lederen. Håber, at du er frisk.
5772.Kværndrup har nu eksisteret i 3 år – og det er en glæde at kunne læse i gamle numre at ting, der var undervejs, nu
er blevet effektueret. Den 21.
august var der således indvielse af Kværndrup Bypark - med
Mågesøen i ny synlig udgave,
en ualmindelig flot bro bygget
ud i vandet og ikke mindst en
masse æble- og pæretræer,
som byen på længere sigt helt
afgjort får stor fornøjelse af.
Multibanen er lavet færdig og
bliver flittigt brugt af børn og
voksne. Der mangler lige det
sidste, nemlig lysanlæg på banen, - forhåbentlig vil de indvendinger, der har været fra
naboerne, blive løst til alles tilfredshed.
Det er en fornøjelse at være
med til at lave 5772.Kværndrup. Det er en stor glæde, når
Stjernefoto uopfordret tager
billeder af opførelsen af multibanen og tilbyder at tage flere
luftfotos i byen, eller når folk i

5 blade om året
Der er planlagt 5 udgivelser på
et år: uge 9, 16, 26, 38 og 48.

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.

Deadline til næste nr. er den
25. oktober 2013

Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad.
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byen fortæller, hvordan de nærlæser bladene og gemmer alle
numrene – Tak for det!
Også tak til NIMA, som har rentegnet vores logo.
550 frivillige hjælpere er ved at
gøre klar til Egeskov Marked,
som vel i år atter får godt vejr?
Det går fint med at få hjælpere
– dejligt.
Efter deadline, fortæller Tage
Hansen fra Kværndrup Fjernvarme, at der er et projekt i støbeskeen vedrørende solenergi.
Det er for tidligt at komme ind
på nærmere detaljer, men der
vil i det kommende nummer af
5772.Kværndrup komme yderligere oplysninger. Prisværdigt,
at der tænkes i alternativ energi. Det bliver spændende at læse mere om projektet.
Så der er masser af gode historier fra Kværndrup…..men der
er en historie, der lige nu fylder
rigtig meget i idrætsforeningerne. Og denne historie er meget
vigtig for Kværndrup og alle i
Kværndrup. Historien handler
om, at cafeteriet i Kværndrup
Hallen nu er uden bestyrer. BeForsidelogo: Rentegnet af NIMA

Forsidebillede: Kværndrup fra
luften

Fotograf: Stjernefoto
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styrelsen i Ryslinge Hallerne
lægger op til, at cafeteriedriften
fremover varetages af foreningerne, da der ikke er tilstrækkelig økonomi i cafeteriedriften til,
at nogen kan leve af denne.
Drift af cafeteria er milevidt fra
arbejdet med idræt. Og idrætsforeningerne har travlt i forvejen, dels med det idrætslige,
dels med at passe udendørsarealer, sponsorarbejde, rekruttere trænere og så meget andet.
Idrætsforeningerne er enige
om, at cafeteriet skal drives videre og deltager gerne i arbejdet med cafeteriet og driften af
dette, men vi har brug for hjælp
fra byens borgere. Det handler
ikke bare om at give mulighed
for at købe noget at drikke eller
spise, men i endnu højere grad

om det sociale, der ligger i at
have et sted at samles efter en
kamp.
Så byen skal have samlet en
flok af frivillige, der har lyst
til at give en hånd, så Kværndrup Hallen fremover vil være et samlingssted for unge
og gamle. Det er håbet, at der
kan være åbent i cafeteriet,
når der er aktiviteter i hallen
eller på boldbanerne – men
det kræver selvsagt en del
folk og en god koordinering
af opgaverne. På den anden
side: Hvis de 550 frivillige til
Egeskov Marked gav ½ dag/
aften hver til hallen pr. år –
så var vi rigeligt dækket ind!
At der nu ikke er en cafeteriebestyrer, som skal leve af
jobbet, gør at foreningerne
har friere hænder. F.eks. kun-

ne man forestille sig, at frivillige bagte brød eller kager,
som kunne sælges til fordel
for driften. Priserne på øl og
vand kunne måske sænkes.
Der kunne være ældrecafé
eller mulighed for computerspil for børn, som ikke skal i
SFO eller klub, lektiecafe eller undervisning i at SMS´e,
så børn og voksne kan hjælpe hinanden – mulighederne
er talrige, da de fysiske rammer er gode – ellers vil de
blive det – byfornyelsesmidler er jo stillet i udsigt til Hallen.
Men der kræves folk – jo flere des bedre: Skynd dig at
melde dig. Alle har mulighed
for at hjælpe uanset alder,
køn eller færdigheder. Se tlf.
nr. på side 21.

Til redaktøren og hans meget tålmodige kone skal
lyde et stort tillykke med sølvbrylluppet d. 27. august
fra alle bag 5772.Kværndrup.

Vi håber, at du med et mindre bidrag, vil være med til at holdevores lokale blad i gang.
Indbetal 50 kr. eller mere til
Konto 5975 1090149
(oplys gerne navn og adresse)

På forhånd tak for din støtte og hjælp.
Holdet bag 5772.Kværndrup
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Noget om tandklinikken
Af Jørgen Bergmann, Tandlægerne Bergmann, Jensen & Kolcheva
Den 27. august er det 20 år siden, tandklinikken i Kværndrup holdt åbningsreception.
Det er gået godt i de 20 år, og
vi er meget taknemmelige for
den opbakning og støtte, vi har
fået lokalt ved, at beboere i
Kværndrup og omegn vælger
at gå til tandlæge hos os.
Jørgen Bergmann startede klinikken på deltid i august 1993.
I 1994 kom Eva Jensen til, og
hun blev medejer i 1996. I 2009
indrettede vi førstesalen til personalerum og Anastasiya Kolcheva kom til. Den 1. april i år
blev hun medejer, så vi nu er 3
tandlæger og 3 klinikassistenter
+ en elev.
Når vi er 3 tandlæger, er vi også nødt til at have 3 tandlægestole, så derfor er vi i gang med

Svendborgvej 5 - 2013
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en større ombygning, så vi kan
få 3 klinikker. Den nye klinik
bliver indrettet i den tidligere
sterilisation, og vi får ny sterilisation i udbygningen ind mod
Svendborgvej 3.
Samtidig prøver vi at forskønne
bygningen på Svendborgvej 5
ved at renovere facaden og
genopføre den kvist, som det
oprindelige hus havde. Se vedhæftede luffoto fra 1959, som
Edvin Larsen har været så venlig at sende til os.
Kommunen har været så venlig
at give os en bevilling fra byforskønnelsesmidlerne, som kan
hjælpe til at dække en lille del
af udgifterne til facaderenove-

Svendborgvej 5 - 1959

ringen. Den bevilling er vi også
meget taknemmelige over.
Vi glæder os til at vise det renoverede hus frem, når byggeriet
er færdigt omkring 1. oktober.

NYHEDER

Plakatsøjlen ved Brugsen
Aina Lind-Hansen, Lokalrådet.

Der er mange, der har glæde af
plakatsøjlen, men der er desværre også nogle, som ikke
kan få plads, og andre som har
fået fjernet opslag, som stadig
var aktuelle.
Derfor gentages reglerne for
brug af søjlen:
 Opslagene








skal forsynes
med dato.
Der må kun være et opslag
pr emne.
Opslagene skal ophænges
på den relevante side af søjlen.
Det er forbudt at fjerne opslag, der stadig er aktuelle.
Køb/salg-annoncer må tages
ned efter en måned, hvis der
mangler plads.
Arrangement-annoncer tages
ned, når arrangementet er
afholdt.

 Opslagene skal sættes op under pla-

sticskærmen. Det kan være svært,
men brug en kniv el.lign.
(En egnet dims blev desværre fjernet)
Håber reglerne kan afhjælpe problemerne.
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Indvielsen af Mågepark/sø og en hemmelighed bliver afsløret!
Af Frank Andersen
Så skete det, Mågeparken blev indviet med pomp og pragt, af kommunen, biolog og planteskole.

Det var med blandede følelser
jeg sprang på cyklen og kørte
mod Mågeparken, til indvielsen,
for hvad nu hvis der ikke kom
nogen, og jeg skulle stå der
ene mand overfor kommunen,
biolog og planteskolen!

når de kun skriver ca. 50 fremmødte. Vi var mange flere og
det var rigtigt flot. Trine Hedegaard Jensen åbnede for talerne med et par bevingede ord
og lagde så over til formand for
Erhvervs- og Planlægningsudvalget Henning Løv Andersen,
der i sin tale roste de kræfter,
der stod bag Kværndrups nye
Bypark, som kommunen har
valgt at kalde området. – Jeg
tror nu vi bibeholder Mågeparken og Mågesøen, og lader
kommunens “Bypark” være
kommunens!

Min frygt blev gjort til skamme –
hold da helt op, folk kom fra
alle sider, flere med klapstole
og borde, og endnu flere med

De mange fremmødte fik ud
over tale fra Henning Løv Andersen også en flot beretning
om livet i - og ved - søen af bio-

Efter fortælling om dyre- og
planteliv og formaning om ikke
at sætte fisk ud, så var der besøg fra planteskolen, der havde
leveret de mange æble - og
pæretræer, der er plantet af
byens børn sidste år i regn og
mudder – en oplevelse de sent
glemmer –, men de havde en
sjov dag. Du kan stadig se billederne fra mudderbadet på
www.kvaerndrup.info/infotavlen.
Karen Margrethe Nielsen fra
Assens Planteskole fortalte om
de mange forskellige sorter, der
er plantet og gav gode råd til
pasning af æble- og pæretræerne. Der var også mulighed for
at købe et træ til egen have,
hvilket flere benyttede sig af.
Så dermed fik vi vores Mågepark indviet og taget i brug,
selvom der stadig mangler et
par ting før vi kan sige, at den
er helt færdig.

madkurv og tæppe – det var et
flot syn at se de mange Kværndruppere stimle sammen foran
platformen i Mågesøen. Vi kan
jo godt – det beviser de mange
fremmødte jo med al sin tydelighed. Jeg talte 75 og flere
kom til, og der må være gået et
eller andet galt for Amtsavisen,
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log Kasper Nowack, som også
fortalte, at fisk faktisk slet ikke
var en god ting for bio-livet i
søen, og han ville gerne undgå
fisk, da søen jo alligevel ikke
var bæredygtig til en bestand
af fisk. Så ikke flere fisk i søen,
ej heller skildpadder var på ønskelisten over dyrearter i søen!

NYHEDER

Og så er der jo lige den sandbunke med store kampesten. –
Mange har sikkert undret sig en
kende, - hvad skal det forestille, er det vores nye tingsted
eller er det et nyt hundetoilet,
eller måske noget helt tredje??
Jeg fangede Lisbeth Østergaard, som stod sammen med
Trine Hedegaard Jensen, for at
få at vide, hvad det dog var for
en bunke sten. De to kvinder

kikkede på hinanden og lignede mest af alt et par skolepiger,
der havde en hemmelighed, så

hvis jeg lovede IKKE at sige det
til nogen, kunne jeg godt få det
at vide – (ok jeg sladrer ikke –
og at skrive er vel ikke det sammen som at fortælle?) – Det er
en sansepark, det er meningen
at man skal kunne sætte sig på
en sten- eller gå lidt rundt i sandet eller begge dele hvis man
lyster- og lade tankerne flyve!
Jo, foruden Bypark har vi også
fået en Sansepark!

Teltmarked på OK-Tanken
Af Frank Andersen, Kværndrup.info
Det er gratis at stå der, vi holder åbent fra 10-17, og eneste krav er at du ikke pakker sammen og
går før lukketid
det blevet. Næste gang vi slog
teltet op, var vi hele 9 bodholdere, og der var langt flere besøgende denne gang. Der blev
kigget på de mange forskellige
varer, og snakken gik lystigt på
vores lille markedsplads.

Det hele startede faktisk ved en
tilfældighed, da der var markedsdag i Kværndrup Børnehave d. 1/6. Vi havde fået plads i
et af de store telte og stod og
talte med Helle fra Butik Hjortshøj fra OK tanken.
“Det her skal vi prøve igen”, og
så kom idéen om, at det kunne
vi da selv arrangere – et teltmarked og pladsen på OK tanken var jo indlysende. ”Vi tre
kan godt,” var den fælles holdning, Butik Hjortshøj, Zibrus
Smykker og Tøjfirmaet Bellissima stod klar til at lave vores
eget teltmarked.
Som sagt så gjort: Vi starter i
det små og håber så, at vi vokser os store med tiden. Bellissima måtte dog, på grund af tids-

pres springe fra, men andre
kom til, så vi startede med 4
bodholdere, der i strålende sol
åbnede i teltet på OK tanken og
spejdede efter kunder. Og de
kom! - Benzintanken er faktisk
ret godt besøgt af bilister, der
skal have benzin/diesel på, og
næsten hver gang et par tankede, skulle fruen i bilen lige ud
og kikke, mens manden tankede! Mange fra byen havde også
fundet vej til teltet og alt i alt var
åbningen en pæn lille succes.

Så har du lyst til en standplads
på OK-tanken er det nu, du
skal kontakte os. Det er gratis
at stå der, vi holder åbent fra
10-17, og eneste krav er, at du
ikke pakker sammen og går før
lukketid, (med mindre du har
udsolgt). Så tag en snak med
Butik Hjortshøj – eller send en
mail til Kværndrup.info på
mail@kvaerndrup.info og skriv
hvad du ønsker at sælge (og
nej - svigermor er IKKE en god
idé), så finder vi plads til dig!

Vi havde fra starten af besluttet
IKKE at lade os slå ud af manglende “kunder” - vi ville fortsætte, og da første weekend jo gik
godt, var næste tiltag ikke langt
væk. Anden weekend i hver
måned var planen, og sådan er
7
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Dagplejenyt
Af Annette Simpson, På dagplejernes vegne
Første halvdel af 2013 er slut, og
for dagplejen har det, som det
ofte er, været et aktivt forår.
Vi har fået vores egen hjemmeside: Kværndrupkommunaledagpleje.weebly.com. her kan man
følge lidt med i, hvad der sker i
dagplejen.
Vi har nogle traditioner, som vi
forsøger at holde fast i: Bl.a. fastelavn som vi holdt med stor
deltagelse af børn og forældre.
Der var skønne unger klædt ud
som meget forskelligt, og vi hyggede os med frugt og fastelavnsboller. Tak til firmaet Fence-Line
for indholdet i fastelavnstønderne.
Andre traditioner er vores dage
med 1: Åbent hus i legestuen, 2:
Fællesspisning med forældre og
børn, hvor dagplejerne laver
mad til alle, og vi et par timer
hygger os sammen over maden.
Tak for hjælpen til Super brugsen. 3: Store legedag fælles med
børnehaverne, hvor vi er samlet i
hallen til en masse sjov og bevægelse. En helt fantastisk dag,
hvor alle er aktive og har det
sjovt sammen. Tak til Herdis
Henriksen og co. for jeres hjælp
på denne dag. 4: Bedsteforældredag i gymnastiksalen på skolen i Kværndrup, hvor der også
var rigtigt stort fremmøde, og
hvor børnene hyggede sig med
mormor/morfar
eller
farmor/
farfar.
I dette forår har vi også haft et
stort sprogprojekt. Vi fik i den
forbindelse et dagplejebibliotek i
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legestuen. En super god ting, da
der nu hele tiden er nye spændende bøger, vi kan læse for og
med børnene. Vi arbejder med
dialogisk læsning, hvilket vil sige,
at vi kort fortalt, inddrager børnene mere i, hvad det er, bogen
handler om, hvad der sker i bogen og hvorfor. Hjælper børnene
med at sætte ord på og udnytter
deres sproglige kompetencer. Vi
fik besøg af Teater Ratatas, der
med musik og sang, fortalte børnene historien om Mester Jacob.
En enormt god forestilling, som
mange af børnene stadig husker.
Vi fik også besøg af Elisabeth fra

biblioteket, som kunne fortælle
historier, der får selv de mindste
børn til at lytte.
I takt med det gode vejr, kom
turene til Egeskov, hvor børnene
nyder at lege på legepladsen, og
sidst men ikke mindst er det RIGTIGT DEJLIGT at vi, takket være
byfornyelsesprojektet, nu også
har fået en lille legeplads i
Kværndrup. Det har vi nemlig
manglet i flere år.
Det var lidt om første del af 2013.
Efterår og vinter står i motorikkens tegn, med forhåbentligt en
masse glade og aktive børn.

SOGNEROD

Café på Trunderup Friskole
Af Lise-Lotte Liengaard
Frivillige stod for kaffe, kager og underholdning. Overskuddet går til ”Stafet for livet”.

Kirsten Søfelde

Maria Guldager Rasmussen fortalte om
bøger

Onsdag den 21. august havde
Trunderup Bylaug i samarbejde
med initiativgruppen ”Musik for
Livet” arrangeret en cafèaften
på Trunderup Friskole.
Formålet var at samle penge
ind til kampen mod kræften. En
række frivillige kagebagere
havde sponsoreret deres lækre
hjemmebag til det gode formål.
Bylauget havde brygget og
sponsoreret kaffen og stod i det
hele taget for det praktiske i
arrangementet. Hele entréindtægten går til kampen mod
kræften.
Kirsten Søfelde, Trunderup er
en af initiativtagerne til arrangementet. Hun fortalte kort om
ideen bag caféen. Pengene
doneres som sponsorkroner til
det
internationale
koncept
”Stafet for livet”, som også afvikles i flere danske byer her-

Karina Jensen og Maj-Britt Nicolajsen

iblandt Svendborg. Igennem et
helt døgn løbes og gås der
penge ind til kræftforskningen.
Kirsten er selv tidligere kræftpatient og deltager i Stafet for
livet.
Aftenens
caféunderholdning
bestod af sang, musik og fortælling.
Karina Jensen, som er svigerdatter til Kirsten, og Maj-Britt
Nikolajsen, som er tidligere
elev på Trunderup Friskole, underholdt muntert og rørende
med deres musik og sang, ligesom de spillede til fællessange.
Maria Guldager Rasmussen,
der ligeledes er tidligere elev
på friskolen, fortalte ind imellem
den musikalske underholdning
medrivende og humoristisk om
bøger, hun har læst og gerne
ville anbefale.
Et veloplagt publikum sang
med og nød aftenens underholdning, mens kaffen og det
lækre hjemmebag blev indtaget.

Birgitte Busk, Trunderup for
hendes arbejde med logo og
plakat.
Caféaftenen var en forløber for
et mere omfangsrigt arrangement i Nazarethkirken torsdag
den 29. august. Koncerten er i
skrivende stund ikke afviklet,
men også her har mange frivillige gjort det muligt at stable en
fin aften på benene. Mange tak
også i den forbindelse til alle,
der gav af sin tid og evner.

Vi takker alle, der gjorde aftenen mulig – for praktisk hjælp,
kagebagning og for den fine
underholdning.
Desuden takker vi trådmaler
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Kværndrup Invitational
Mogens Hessellund & Erling Jeppesen
Vejrguderne var med spillerne, da golfmatchen blev afviklet fulgt af hygge og præmieuddeling.
Kværndrup, Nima Ringe, Oles
Olie Ringe og Proshoppen
Svendborg.

Igen i år. På en dejlig dag, den
12. juni, med perfekt golfvejr,
(lidt sol, skyer og næsten ingen
vind)
blev
Golfmatchen
”Kværndrup Invitational” afviklet på Midtfyns Golfklubs bane i Ringe.
23 morgenfriske spillere mødtes kl. 8.00 til morgenbriefing og
en lille skarp. Kl. 9 gik spillet i
gang på en veltrimmet og flot
bane, og vi var færdige kl.
13.00, hvorefter vi mødtes i
klubhuset til socialt samvær
over en øl/vand og et par dejlige sandwich, leveret og sponseret af værten i Kværndrup
Forsamlingshus, Michael Nielsen.
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Vinder i damerækken blev:
Lotte Knutsen, som fik vin fra
Superbrugsen og gavekort til en
vinder-t-shirt fra Nima

Herefter var der præmieuddeling, vi havde fået mange præmier sponseret af erhvervslivet
i Kværndrup:
Superbrugsen Kværndrup, Andelskassen Kværndrup, Danish
Agro Kværndrup, Hardsoft Support Trunderup, Cykelsmeden
Kværndrup, Dania Smeden

Vinder i herrerækken blev:
Bent Larsen, som fik vin fra Superbrugsen, gavekort til en vindert-shirt fra Nima.
Efter
præmieoverrækkelsen
sluttede vi af med at sige tak til
vores sponsorer og på gensyn
til næste år den 4. juni.

SOGNEROD

Turen går til Kværndrup Øst og Nordtorpe
Af Lars Skov Sørensen
5772.Kværndrup sætter atter fokus på flotte naturruter i sognet. Denne gang kigger vi nærmere
på det grønne område lige øst for Svendborgmotorvejen

Kort er venligst udlånt af iform.dk

1. Nordtorpe Skov

Man tør knap trække vejret. På
cykel kan man komme ret tæt på
dyrene i Nordtorpeskoven.

Når man fra enden af Kirkevej i
Kværndrup fortsætter ad cykelstien og kryber op af motorvejsviadukten ser man allerede
Nordtorpeskoven hæve sig
som en grøn mur over markerne længere fremme. Porten til

denne idylliske naturbastion
finder man ved at følge Mullerupvej cirka 7-800 meter. Ved
skovkanten på venstre siden af
vejen ligger tre tætliggende
ejendomme og mellem disse
markerer en grusvej indgangen
til Nordtorpeskoven. Selve skoven rummer en stor alsidighed,
strøet med små bakker, spændende sving og en varierende
bevoksning. Stierne er velholdte og byder på forskellige ruter.
Den store rundstrækning er 3,5
km lang og inden for denne
løber et par stier, som kan bruges til at afkorte eller forlænge
skovturen. Her har løberen,
vandreren eller cyklisten et
pragtfuldt supplement til skovene vest for Kværndrup (Bleget
og Sønderhave). Nordtorpeskoven har et utroligt rigt dyreliv og bladets udsendte på cyklen, er flere gange ved at kolli-

dere med et rådyr, der nysgerrigt står midt på stien og kigger.
Andre steder spæner et dyr
pludselig over vejen, efterfulgt
af et.., to ..eller endda tre artsfæller. Man venter spændt på
om flere dukker op før cyklen
atter sættes i gear. En søvndrukken søndagstur er forvandlet til en sanserig fornøjelse,
der klart er et besøg værd.
2. Ikær Mose
Nord for Nordtorpeskoven finder man Ikær Mose. Fra gammel tid var området opdelt i

En fastkørt redaktør i Ikær Mose
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små lodder, som indehavedes
af lodsejerne i Trunderup. Og
selvom mange af lodderne er
opkøbt og samlet af de større
gårdmænd, er der den dag i
dag stadig små jordlodder i
Ikær Mose. Det er næppe alle
jordlodderne, der kender deres
rette ejermænd!
Området er fyldt med små
vandhuller og lidt større søområder, og historierne er mange
om størrelserne på de gedder,
der er fanget her. Området er
rigt på dyr, og Kværndrup Jagtforening plejer området, ligesom medlemmerne fodrer dyrene om vinteren.

3. Kværndrup Kirkes Skov
Lige inden Mullerupvej møder
Dyrebjergvej, kroger Nordtorpeskovens tilbagetrukne bevoksning atter helt frem til Mullerupvejens venstre side. Herfra
strækker en lille privat markvej
sig ned langs skovbrynet og
fører ned til en, for flere, måske
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ukendt skov. Nemlig Kværndrup Kirkes skov, som kiler sig
ind mellem ”Smedens Skov” og
selve Nordtorpeskoven. "Kværn
-drup kirkes skov er en 5 til 6
Hektar stor, blandet skov, dog
mest løvtræer”, fortæller Eddi
Andersen, som er tidligere
medlem af Menighedsrådet.
”Det er en levn fra fortiden, at
kirken og præsten havde et
stykke skov for at kunne få
brænde og tømmer til husholdningen. Det har været en gammel skik, at alle har fri adgang
til skoven”, lyder det videre fra
Eddi Andersen, som påpeger,
at det er Menighedsrådet, der
har ledelsen af skoven. Jagten i
området drives af smeden i
Kværndrup, der også står for
vildtplejen. Kværndrup Kirkes
skov består af en enkelt sti, der
så vidt vides ikke har forbindelse til den øvrige del af Nordtorpeskoven.

4. Tidligere købmand og
gammel skole
Fra Mullerupvej kan man følge
Dyrebjergvej ned til Kværndrup
Vænge og her dreje til venstre.
Efter få meter, i et lille sving,
passerer man den tidligere
købmandsforretning på højre
side og efterfølgende egnens
gamle skole på venstre side.
Herfra bugter turen sig tilbage
mod Kværndrup og måske er
der tid til et besøg i tøjbutikken
Bellissima?

Den tidligere købmand

Den gamle skole
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Bellissima – en skønhed, der klæder folk
Af Lars Skov Sørensen
På Kværndrup Vænge nr. 6, bag vejsidens grønne hegn, blomstrer mulighederne for at købe tøj,
sko, smykker og tasker til damer i rigt omfang. Her ligger nemlig forretningen Bellissima.
Kværndrup by er også gode til
at guide folk herud. Især dem
der bor på Vængevej”, smiler
Henriette.

Henriette Pedersen i sin butik

”Jeg siger nogle gange, at vi er
den største tøjbutik i Kværndrup”. Henriette griner selv ad
ordene, om end det jo faktisk er
en sand kendsgerning. Godt
nok kan baggrunden for den
titel synes at være lidt snæver,
men det er konceptet bag forretningen til gengæld ikke.
Henriette Pedersens flotte og
hyggelige forretning er indrettet
i en tidligere stald, hvor den
landlige idyl og ro er velbevaret. ”Jeg har altid drømt om at
bo på landet og om at have en
tøjbutik, men ikke en der var i
byen” fortæller Henriette. ”Jeg
har et job ved siden af og det
hænger ikke sammen at have
en butik i byen, der ikke har så
meget åben. Det accepterer
man nok mere, hvis butikken
ligger på landet”.

Lokalguiderne på Vængevej
En landlig placering er netop
hvad Henriettes forretning har.
Nemlig på et stykke der, indtil
få år siden, var starten af den
lettere trafikerede og gennemgående vej Kværndrup Vænge,
men som følge af Svendborgmotorvejen er lynet af med cykelsti mod Kværndrup og afskåret fra resten af Kværndrup
Vænge af en nyanlagt del af
Mullerupvej. ”Vi synes, det er
blevet bedre efter motorvejen
er kommet, da vi nu ikke har
tung trafik igennem”, siger Henriette og understreger at
”kunderne fra Ringe og Odense
kan hurtigere komme herud.”
Kunderne finder som regel vej
til Bellissima, medmindre de
ikke har opdateret deres GPS.
Så ringer de nogle gange og
spørger om vej. ”Borgerne i

Henriette og hendes mand Lars
fandt selv landejendommen øst
for Kværndrup i 2005. Hun er
opvokset i Stenstrup og boede
der i mange år. Efterfølgende
har hun opholdt sig i Holstebro,
Sønderborg samt Aarhus i sin
studietid. Hun fandt Lars og
rykkede kortvarigt til Odense
inden familien drog til det sydfynske. ”Vi flyttede herned, fordi vi har så mange børn (en pige og tre drenge nu i alderen
15-26 år), så vi valgte et hus
der var stort”, forklarer Henriette med et smil. Hun er uddannet økonoma på Sønderborg
Sygehus og senere klinisk diætist. Efter at have arbejdet som
økonoma på Svendborg Sygehus tiltrådte hun sin nuværende
stilling som indkøber på Svendborg Erhvervsskoles levnedsmiddelafdeling.
Sidst i 2007 rykkede drømmen
om egen butik pludselig frem
forrest på hylden, da indehaveren af tøjbutikken Bellissima
ved Korup skulle lukke og kontaktede Henriette, for at sælge
13
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hende varelageret og interiør.
Handlen blev dog ikke til noget,
men familien Pedersen havde
allerede set sit snit og gik i
gang med at renovere og erstatte staldens hestebokse og
hønseindhegning med prøverum, disk, spejle og stativer.
Der blev også installeret en flot
rød antik sofa, som hele butikslokalet faktisk er indrettet ud
fra. Herefter havde Henriette og
Lars blot tre måneder til at fylde
bøjler og hylder med tøj til åbningen i marts 2008. ”Der var
ikke mange, der troede vi kunne nå det, så det var sjovt at
bevise det kunne lade sig gøre”, fortæller Lars, som hjalp og
tog med på hastige opkøb til
modemessen Fashion Fair (Ciff
messen) i København. Henriette valgte at holde sig til navnet
Bellissima. ”Jeg synes det er et
flot navn, der jo betyder
’skønhed’ på italiensk”, fortæller
hun.
En butik på landet er mere end
bare indskrænkede åbningstider: ”Her er dejligt roligt og ingen musik”, forklarer Henriette,
der havde rigeligt svært ved at
overbevise Koda gramex om, at
hendes butik har droppet stereoanlægget og derfor ikke skal
betale for at afspille musik offentligt. Til gengæld spilles der
på alle tangenter når stativerne
med pige- og dametøj rulles
frem på række. ”Jeg servicerer
kunder der er lige fra 30 til over
80 år, så jeg skal have tøj der
er meget forskelligt”, siger Henriette Pedersen. ”Jeg har et
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bredere publikum end butikker i
byerne”.
De mange variationer af bukser, bluser og kjoler på samme
sted betyder, at ældre kunder
ofte får øjnene op for mærker
de ellers troede kun var for yngre kvinder. Kunderne er blandt
andet fra Stenstrup, Årslev,
Ringe,
Svendborg,
Gislev,
Trunderup og efterhånden også
fra Odense. Og selvfølgelig fra
Kværndrup, selvom der her til
stadighed er borgere, der aldrig
har hørt om Bellissima.

Tøjet klæder ikke altid
Fraværet af høje technorytmer
og skrattende popmusik i butikken tiltaler tilsyneladende mange kunder. ”Nogle siger at de
ikke gider den larm og ekspedienter som altid siger at tøjet
klæder dem. For det gør det jo
ikke altid”, pointerer Henriette,
der gerne fortæller sin ærlige
mening, men selvfølgelig respekterer folks valg og smag.
”Jeg har tid til kunderne”, siger
hun. ”Her er en helt anden kundekontakt”. Flere af butikkens
gæster har haft vin med som
gaver til Henriette, mens nogle

har spurgt den uddannede diætist om slankeråd mens de
handlede tøj. Lars giver ind i
mellem også en hånd med i
butikken. ”Nogle af de kunder,
der kommer igen og som efterhånden kender Lars, kan godt
finde på at kalde ham ned for at
vurdere det tøj de prøver. De
stoler lige så meget på ham
som på mig”, fortæller Henriette, om kunderne i prøverummet, der jo altid er kvinder. Næsten i hvert fald. For det er
hændt, at en mand ville se på
et par damebukser – til sig selv.
”Svigermor hjælper også til.
Hun har boet i Trunderup og
kender nogle af dem, der kommer i butikken. Så får de en
snak”.

Ekstra service
For et par år siden blev det til
betydeligt mere end almindelig
kundesnak i butikken, husker
Henriette: ”Der var der en kvinde fra Bergen, som havde set
min hjemmeside og begyndte
at sende mails til mig. Hun syntes, jeg havde så meget smart
tøj, så jeg skulle sende en del
til hende. En dag skrev hun, at
hun var ked af, at hun ikke kunne se det rigtigt. Nogle gange
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skal man tænke, før man taler
eller skriver. Men jeg skrev til
hende ’jamen kom du bare’.
Der gik ikke længe, før hun så
skrev, at det ville hun da gerne,
og om hun måtte tage to af sine
piger med. Det kunne jeg jo
ikke bestemme, tænkte jeg.
Men jeg fandt så ud af, at det
var, fordi de ville bo hos os!
Så vi havde en norsk familie
boende i en hel weekend, som
vi ikke kendte. Men vi hyggede
os, og det var, som om vi havde kendt hinanden altid. Den
dag i dag skriver vi stadigvæk
sammen, og de vil så gerne
have, at vi kommer til Norge.
Hvor mange butikker i byerne
gør det for sine kunder”, spørger Henriette med et grin.
Handel i krisens kølvand
”Jeg har nogle kunder der
kommer og køber for 7.000 –
8.000 kr. ad gangen. Det er jo
meget sjovt”, påpeger Henriette
og fortsætter. ”Der er gang i
salget. Ellers ville jeg ikke kunne have været her i fem et halvt

år. Salget er stigende. Det er
måske held i uheld, at jeg startede under krisen, da jeg så
ikke har prøvet at være med,
mens der virkelig var gang i

den”. Mange folk hører om Bellissima gennem andre, men
tøjbutikken har tillige annoncer i
områdets lokale aviser. ”Vi har
et par år haft en bod til Egeskov Marked, men det regnede
en del, så vi har holdt en pause. Men vi vil gerne støtte markedet”, forsikrer Henriette, der
desværre heller ikke kunne deltage ved årets markedsdag foran Brugsen.
Bellissima er dog altid at finde
med online-salg på miinto.dk,
hvor det traditionelt er de yngre
kunder, der handler. ”Så her
skal det ikke være tøj til de 6070 årige”, forklarer Henriette.
”Men det er blevet sværere at
sætte alder på, da folk oppe i
årene ofte klæder sig mere
ungdommeligt”.
Desuden afholder Henriette 16
modeshows om året. Her omdannes et af butikslokalerne til
opvisning, hvor modeller i alderen 40-75 år præsenterer det
sidste skrig. ”Der er plads til 26
gæster. Det er hyggeligt, at vi

ikke er flere og der er på den
måde tid til at stoppe så folk
kan spørge ind til varerne”, beretter Henriette. ”Publikummet
er en blanding af stamkunder
og nye. Stamkunderne viser de
nye, at det er legalt at stoppe
modellerne og se nærmere på
tøjet”. Henrietter lægger vægt
på at modellerne er så
’almindelige’, at kunderne kan
identificere sig selv med dem.
Lars har tjansen som konferencier og showet varer cirka en
time, hvorefter de fremmødte
selv kan prøve tøjet, mens der
serveres vin, snacks og kaffe.
På den måde blafrer prøverummenes gardiner ofte, selvom
Bellissimas faste åbningstider
begrænser sig til torsdag og
fredag fra klokken 15.00 –
19.00. Der er tilmed åbent efter
aftale.
Hvis man ikke er til modeshows
kan man i stedet booke butikken og lave en pigeaften for
sine veninder, kollegaer og familie. ”Det synes vi kvinder er
hyggeligt - ind i mellem at holde en friaften og så ikke blive
forstyrret af andre kunder, børn
og mænd”. Så bliver der hygget
med kaffe, te og lækkerier. Sådan en aften er der selvfølgelig
nogle gode tilbud at finde. Jeg
har flere kunder, der har det
som fast tradition, at holde disse aftener. Man skal bare ringe
og snakke med mig og finde en
dato. Så fra begrænsede åbningstider kan der til tider være
åbent alle aftener ”, siger Henriette.
Det er tydeligt, at her er en
passion for tøj, der ikke sådan
lige krøller sammen. ”Jeg har
også min butik her om fem år.
Helt sikkert”, smiler Henriette,
der ikke udelukker, at flere
events ligger og lurer i tasken
med idéer.
15
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På Kværndrup Vænge bor også….

...kunstneren Frank Fenriz
Ude på Kværndrup Vænge bor
kunstneren Frank Fenriz Jensen, i et solidt gammelt hus
med god plads og et pragtfuldt,
men ikke altid velordnet værksted. Frank, der oprindelig
kommer fra Sjælland, flyttede til
Kværndrup i 1997, med sin kone Lene Leveau, der også er
kunstner, og datteren Ivalou.
Frank er glad for at bo i Kværndrup, hvor der både er fredeligt
og kønt. Og glad for at have
nogle flinke og hjælpsomme
naboer. Ude på Vænget er der
en årlig hyggelig vejfest, og
Frank er også med på Kværndrup IF’s Volleyball hold, der,
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skønt det er lille, er entusiastisk
og vedholdende. Frank har en
aktuel udstilling på galleri Weber i Svendborg, hvor man kan
se lidt af, hvad Frank laver af
skulpturer.
Hvis man søger på nettet på
picasa, youtube og prezi kan
man se lidt mere om, hvad
Frank Fenriz arbejder med.
Frank arbejder primært med
jern, og i uge 34 laver han jernskulpturer med børn til HCA
festivalen i Odense.
Redaktionen lover at vende
tilbage for et mere fyldigt portræt af Frank.
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Skovsport Brian sætter Kværndrup på landkortet
Af Anders Thorup og Christine Kjeldgaard
22-årige Brian Palsgaard skaber nyt liv ved hallen. Han er Nordisk mester i mange discipliner
indenfor Skovsport. I sæsonen for konkurrencer træner han dagligt syd for Kværndrup Hallen,
hvor han meget gerne svarer på spørgsmål om sin sport, om tips til træhugning eller savning
eller bare viser hvad han kan – det er imponerende!
Måske har du undret dig over,
at der oppe ved hallen det sidste halve års tid har været et
stort behov for at fælde træer.
Ganske vist skal vi i foreningerne nu selv fælde træer og skære grene – og det klarer Mogens og Højager på fornemste
vis – men nej, det er ikke de 2
ældre herrer, der er på spil
her…
Det er derimod Brian Palsgaard, som i al slags vejr træner en af de mange discipliner,
han skal kunne mestre, for at
holde sig blandt de allerbedste i
Skovsport – ja, blandt de allerbedste i Europa. I Danmark er
det kun hans far, der kan give
ham alvorlig konkurrence!!
Ganske vist er der jo ikke mange i Danmark, der dyrker
Skovsport, men på verdensplan
er det faktisk en overraskende
stor sportsgren. ”I lande, hvor
der er store skove, og folk ikke
havde så mange muligheder,
opstod der konkurrence blandt

meget tid med at træne oppe
ved hallen! Desuden kan jeg
give lidt tilbage ved at lave
shows, hvilket jeg faktisk gør
rimelig tit. Så er vi 2 af sted og
viser nogle mere spektakulære
ting – fx har vi en sav, der selv
kan save og en motorsav, der
er tunet voldsomt.”

mændene. I lande som Canada, Australien og New Zealand,
dyrkes skovsport som enhver
anden idræt, og på sportskanaler kan man ofte finde udsendelser fra konkurrencer.” Brian
er medlem af Rold Skovklub,
men der findes i Danmark kun
få klubber, hvor sporten kan
dyrkes.

Udstyret til Skovsport koster en
mindre formue. Man bruger forskellige økser efter hvilken træsort, man hugger i og bare en
enkelt økse kan sagtens koste
op mod 5000 kr. ”Udover præmiepenge er jeg så heldig stillet
at de store firmaer indenfor vores branche er gode sponsorer,
men det kræver også, at man
er i toppen.”
Brian er født i Rold Skov, søn
af en skovhugger – så det lå i
kortene, at Brian skulle beskæftige sig med træer – og det har

Der er stor tiltrækning ved konkurrencerne i sporten, da fabrikanterne af motorsave og andet
udstyr har interesse i at få markedsført sig og er naturlige
sponsorer. ”Jeg rejser til konkurrencer over hele verden, og
det er naturligvis kostbart og
det er udstyret også. Men heldigvis har jeg stor hjælp og
støtte fra sponsorer til rejserne
og værktøjet, men det kræver
så også, at man er med i toppen – så derfor bruger jeg så
17
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han jo i høj grad levet op til, og
dette både i arbejde og fritid.
Brian har boet i Kværndrup siden februar i år, og han føler
sig rigtig godt taget imod,
”Kværndrup er en dejlig by!”
Brian er uddannet Skov – og
Naturtekniker, og da han fik
arbejde i Naturstyrelsen og fik
base i Odense, var det naturligt
at søge bolig tæt på motorvejen, og så alligevel tæt på naturen.
Brian brænder for sin sport og
håber, at denne lille artikel kan
få flere til at dyrke sporten. Og
som nævnt er Brian altid klar til
en snak, hvis man har interesse. ”Det er nødvendigvis ikke
nogen fordel at være 2 meter

høj, da teknik og vilje er vejen
frem. Den disciplin jeg er bedst
til er underhåndshugning, hvor
jeg står på en stamme, som jeg
skal hugge over på tid. Det
gælder faktisk for næsten alle
disciplinerne, at opgaverne foregår på tid, man kigger ikke så
meget på kvaliteten, selvom
nogle krav skal være opfyldt.”
En af de discipliner, man lægger mest mærke til, når Brian
træner er springbrætshugning.
I ca. 3 meters højde står han
på et smalt bræt, som er kilet
ind i stammen. Fra denne position skal han så hugge stammen over!! En tredje disciplin
gav Brian os en prøve på til
Markedsdagen i Uge 19. Med
motorsav skal han hurtigst mu-

Kendt par har fejret guldbryllup
Af Olav Engholm

Søndag den 14. juli fejrede Bodil og Erling Engholm guldbryllup. Bodil er født i Himmerland,
Haubro Ungdomsskole, og Erling i Rudme. Han flyttede senere med sine forældre ud til
Rosenlund på Vængevej.
Erling er uddannet maskinsmed. Hans speciale var ”intern
transport” på mangeartede store virksomheder. Desuden har
han lagt mange frivillige arbejdstimer på Fjernvarmen i
Kværndrup. De sidste arbejdsår var han selvstændig og drev
firmaet fra Lærkevej. Bodil har
hele sit arbejdsliv været ansat
på Trunderup Friskole, hvor
mange forældre og børn tænker på hende som en engageret og solid underviser. Gymnastikken og det folkelige engagement har været omfattende
og bragte dem sammen. Bodil
og Erling har lagt mange kræfter i DDGI regi. Bodil har må18

ligt save 3 skiver af en stamme.
Motorsaven er tunet, så den
kan præstere 4 gange så mange omdrejninger som en almindelig motorsav. Og det tog ikke
mange sekunder at lave 3
bordskånere….
Stik gåturen forbi Kværndrup
Hallen og få en hyggelig snak
med Brian – den sindige jyde
fra Skørping, der arbejder på at
gøre Kværndrup kendt ude i
den store verden… Det har været en fornøjelse at få Brian til
Kværndrup, og dejligt at han er
med til at give Hallen og området noget liv.
ELLERS BESØG
www.brianpalsgaard.dk.
siker, Bodil som danser. Desuden motionerer, synger og spiller de med pensionisthold både
i Krarup og Svendborg. Torsdag formiddag danner hallen i
Kværndrup rammen om deres
aktiviteter. Bodil er stadig aktiv
gymnastikleder og er en trofast
hjælper på det årlige Lombjergestævne.
Traditioner betyder meget i familien. Det gælder alle former
for samvær, mærkedage, nisseland på Lærkevej og fællesafslutninger på årets arbejde.

Det var da pudsigt!
ske rekorden som aktiv deltager
i landsstævner. 14 gange har
hun deltaget - Erling ”kun” 13.
Ganske imponerende, når vi
tager i betragtning, at landsstævnet kun finder sted hver 4.
år. Begge har ligeledes været
drivkræfter i det lokale foreningsarbejde, aktiv i folkedansen i Gudbjerg - Erling som mu-

Ugen før Bodil og Erling Engholm fejrede guldbryllup på
Lærkevej 6, fejrede naboerne
på Lærkevej 4, Anne-Grethe
Nygaard og Jens Kring sølvbryllup. 6 måneder tidligere
havde naboerne på Lærkevej
2, Ulla og Benny Dinesen fejret
deres kobberbryllup. Ja, der
sker noget på Lærkevej!

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Fugleskydning og Familiefest
Af Bent Rosenholm
Fuglekonge blev Michael Jensen, mens
Rita Vergo vandt en Bosch støvsuger.
Lørdag den 17. august afholdt
Kværndrup Borger- og Erhvervsforening Fugleskydning
og Familiefest.
Arrangementet blev startet i
Bakkelunden Kl. 8:00 med indmarch, flaghejsning og fællessang.
Herefter kaffe, morgenbrød og
en bitter samt indskrivning til
Fugleskydningen.
Kl. 9:00 indledtes Fugleskydningen med det første skud af
den regerende Fuglekonge Inge Nielsen.
Der måtte 336 skud til den sejlivede fugl, og brystpladen, som
udløser årets ny fuglekonge,
stod for de 79.

Resultater:
Venstre vinge: Brian Anov ved
skud af Per Nielsen
Højre vinge: Jan Andersen ved
skud af Tom Langelund
Venstre Hale: Louise Andersen
ved skud af Rune Rasmussen
Højre Hale: Kenneth Hansen
ved skud af Herman Larsen
Venstre næb: Per Nielsen ved
skud af Kenneth Hansen
Højre næb: Bent Rosenholm
ved skud af Kenneth Hansen
Brystplade/fuglekonge: Michael
Jensen ved skud af Bent Rosenholm.
Herudover blev der dystet på
luftbøsse i alderen op til 18 år.
Resultat:
1. præmie:
Sasha Jacobi
2. præmie:
Anna Jacobi

Børn kunne få en tur i Haribo
Helikopter og de ”store børn”
kunne se helikoptere og afprøve modelfly simulatorer ved
Egeskov Heliklub. Desuden var
der fiskedam, med fangstgaranti, rafling, pølser, popcorn, sodavand og fadøl.

Kl. 12:00 startede markedsdagen på parkeringspladsen ved
SuperBrugsen. Der var mange
gode tilbud fra byens erhvervsdrivende og handelen gik lystigt.

Fra Kværndrup Borger- og Erhvervsforening vil vi gerne takke alle, som har været med til
at gøre dette arrangement muligt.

Kl. 18:00 var der fællesspisning
i teltet og fra kl. 20:00 underholdning ved Ugl og Fugl.
Kl. 01:00 sluttede arrangementet.
Vinder af konkurrence på
Markedsdagen: Rita Vergo fra
Kværndrup blev den heldige
vinder af Bosch støvsuger til
en værdi af kr. 2.199,-
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Nyt fra Borgerforeningen
Hver onsdag i juli måned fra 14
-16 har Borgerforeningen haft
aktiviteter i Bakkelunden for
børn og barnlige sjæle.
Der har været kæmpe yatzy,
Angry Birds spil, kroket m.m.
Desværre var det, grundet bålforbuddet, ikke muligt at lave
snobrød i år.
Antallet af besøgene var ikke
så stort, men de, der kom, syntes at det var et godt initiativ for
børnene og ikke mindst en god
måde at anvende Bakkelunden
på.
Vi takker for nogle hyggelige
onsdage, og håber at arrangementet kan bliver en del af
sommerprogrammet til næste
år.
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Pas på byens flagstænger!
Byens flagallé er en del af
Kværndrups charme! Flot ser
det ud på en flagdag, hvor Dannebrog vajer i hele byen, uanset hvilken vej man kommer
ind.
Men desværre oplever vi i denne sæson, at der forsvinder
flagstænger fra forskellige steder i byen. Tidligere år har vi
set, at flagstængerne er blevet
taget op af deres huller og langt
på fortovet, i grøften eller lignende. Men i år forsvinder de
helt?!
Såfremt flagalléen fortsat skal

være en del af Kværndrups bybillede, er det nødvendigt at vi
alle er med til at værne om den.
Såfremt der ligger en flagstang
i vejkanten, at flagstangen er
uhensigtsmæssigt placeret eller
at der sket et uheld med en
flagstang, vil Borgerforeningen
meget gerne have besked, således at vi kan udbedre situationen. Dette kan ske på Borgerforeningens telefon 50 57 57 72
eller på kbe5772@gmail.com.
Flagalléen er en del af Kværndrup – pas på den!
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Som nok bekendt er Kværndruphallen nu uden cafeteriabestyrer
Af Anders Thorup, Anne Sloth og Jørgen Østergaard
Niels Eis stoppede med udgangen af juni måned, hvilket vi i foreningerne er meget kede af.

Tak til Niels for et godt samarbejde gennem årene og rigtig
god vind fremover. Niels har
lovet at vende tilbage som spiller på vores Masters fodboldhold!
På billedet ses Niels, som vi
husker ham – bag disken i cafeteriet. Her ved at servere for
Masters efter hjemmekamp.
Hallen står uden cafeteriabestyrer – hvad nu……????
Vi (de 3 idrætsforeninger) står
nu tilbage med en opgave, der
går ud på at drive et cafeteria.
En opgave vi som idrætsledere
ikke har skyggen af erfaring
med. Vi har brug for din
hjælp!
Lige nu står vi med de tomme
lokaler. Der er forskellige redskaber og maskiner i køkkenet,
men i princippet ingen til at betjene dem. Mad og drikke skal
vi have købt, og regler for hygiejnen skal overholdes, der skal
søges bevilling, føres regnskab
- jo der er brug for mange kvalifikationer. Fodboldspillerne er
begyndt at træne efter sommerferien, og snart starter vinter-

idrætterne, så der er nogle kunder, der skal betjenes. Opgaverne er mangeartede.
Hallen er og bliver en vigtig del
af Kværndrups fremtid, og næste etape af Byudviklingen skal
foregå omkring Hallen. Flere
millioner er afsat til formålet. Så
det er en spændende opgave,
vi i fællesskab står overfor.
Har du lyst til at hjælpe idrætsforeningerne med denne opgave – både på kort og på lang
sigt? Der bliver brug for rigtig
mange hænder – og jo flere vi
er, des mindre bliver belastningen for den enkelte. Når vi er
mange, er det sjovere, og vi
bliver mere fleksible, så man

ikke føler sig bundet til opgaven. Det skal være sjovt at være i cafeteriet, både som hjælper og som kunde. Folk, der
dyrker idræt er i godt humør, så
vær med til at skabe liv i cafeteriet – ”som i gamle dage!”
Har du mulighed for at give en
hånd – stor eller lille – bedes
du kontakte en af foreningernes formænd. Anne Sloth på
62271602 eller 4031 0493, Anders Thorup på 62271274 eller
5099 1894, Jørgen Østergaard
på 2027 1808. Redaktionen
modtager også gerne besked –
se deres mailadresser på side
2!
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Projekt Guldtræning
Af Anders Thorup

Kværndrups U12-piger har deltaget i Guldtræning
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Gennem foråret har Kværndrups U12 piger i fodbold deltaget i Guldtræning. Guldtræning er et projekt, som styres
af DBU Fyn, som stillede trænere til rådighed 4 gange i løbet af forår/sommer. 4 Midtfynske klubber mødtes så 1 gang i
hver klub til fællestræning.
Guldtræningen var meget lærerig for såvel spillere som trænere, der hermed fik inspiration
udefra, ligesom spillerne lærte
hinanden at kende på tværs af
klubberne. Kværndrup og Ryslinge var begge med i projektet, og muligvis er Guldtræningen indirekte årsag til at de 2
klubbers U12 og U13 nu samarbejder om træning og kampe
i den kommende sæson.
Ved træningen i Kværndrup
var Superbrugsen den glade
sponsor af frugt til pigerne –
tak for det!

FORENINGER OG INSTITUTIONER

KB 1919 - FC Midtfyn
Af Anders Thorup
Samarbejde med Gislev om herresenior. Nu også samarbejde omkring pigernes U12 og U13 .

Som det måske er bekendt, rykkede Kværndrups bedste herreseniorhold i fodbold i denne
sæson ned fra serie 1 til serie
2. 3 sejre i de sidste 3 kampe
var desværre ikke nok til at redde os. Vi har i en årrække sat
vores præg på serie 1 – præsteret at være en sejr fra avancement til Fynsserien, ligesom
vi har haft nogle fantastiske pokalkampe.
Det er aldrig sjovt at blive degraderet – derfor er det naturligt
at spillere tager deres fodboldliv
op til revision og søger nye
græsgange. Hvis man samtidig
er flyttet fra byen, er det en
selvfølge, at man har lyst til at
spare tid på transport og samtidig få sig et netværk, hvor man
bor. Det er dejligt at mange af
”vore” spillere kan klare sig på
et højere niveau, så al lykke og
held fremover til disse spillere –
og ”Velkommen tilbage!”
Ovenstående er baggrunden
for, at vi i denne sæson samarbejder med Gislev IF. Vi har i
flere år samarbejdet med vore
naboklubber, og da Gislev som

os blev ramt af spillerafgang, var
det naturligt at indlede et samarbejde – også på seniorplan. Ikke
mindst fordi spillere i begge
klubber ytrede ønsket.
Samarbejdet handler på seniorplan om, at spillerne træner
sammen og spiller kampe sammen. Holdene spiller i serie 2 og
serie 3 og hedder rent formelt
Kværndrup. Kampene spilles
med få undtagelser i Kværndrup.
Holdsamarbejdet skulle gerne
udmønte sig i en delvis fusion,
hvilket skal godkendes på generalforsamlinger i de respektive
moderklubber. Inden da må vi
ikke kalde os FC Midtfyn. Vi håber, at Ryslinge Boldklub på et
tidspunkt også ønsker at deltage
i samarbejdet.
Vi har talentfulde ungdomshold
på vej, og dette samarbejde er
ikke mindst for deres skyld. Det
er vigtigt, at disse spillere kan
følges ad, også når de bliver seniorer, så de ikke behøver at
skulle vælge en af klubberne –
men derimod kan forblive som et
hold. Senest er vi startet samarbejde mellem pigerne U12 og

U13. 18 spillere til første træning!
Nytænkning giver altid diskussion, og det har dette nye samarbejde da også gjort. Men i bestyrelserne er vi sikre på, at det
er vejen frem. Selvom vi måske
står foran et par sportsligt svage år, vil samarbejdet på sigt
komme alle til gode.
FC Midtfyn fik en lidt dårlig start
på turneringen med et 2-4 nederlag til HOGG. Der var mange gode momenter i spillet, og
vi førte faktisk 2-1 til langt hen i
kampen. Vi er fortrøstningsfulde og håber, at de 2 trænere,
Henrik Greve og Michael Jørgensen, får os stabiliseret i serie 2.
Og allerede i kamp nummer 2,
kom den første sejr i hus. På
udebane hos Horne lykkedes
det FC Midtfyn at vinde med 21 efter en kamp som vores hold
dominerede. Hele 2. halvleg
var et spil til Hornes mål, så
sejren kunne være blevet meget større. Først på kampens
sidste spark lykkedes det Horne at score hos Michael Mose,
som på dagen var trukket i målmandstrøjen. Målene blev lavet
at Rasmus Blovsted og Mathias
Hvidtfeldt.
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FC Midtfyn til Kerteminde Cup 2013
Af Tina Vistrup
28.-29.-30. juni deltog U14 og
U15 drenge og piger, sammen
med Krarup/Espes U14 drenge
i en fælles afslutnings- og rystesammentur op til den nye sæson. Vi var 64 spillere og 8 ledere som ved forældrehjælp
(TAK FOR DET), drog til Kerteminde Cup fredag eftermiddag,
hvor vi blev indkvarteret i Kerteminde Hallen.
Kampene startede allerede fredag og der var kampe non-stop
til søndag eftermiddag. Alle 6
hold skulle spille på kryds og
tværs, men vi gjorde alt, hvad vi
kunne for at bakke hinanden
maximalt op i alle kampe. Vi
havde FC Midtfyn-bannere
med, så der var en ”kanon”
stemning under kampene.
Lørdag morgen var der fælles
optog gennem Kerteminde med
alle stævnedeltagere og ledsagelse af tambourkorps ud til
stævnepladsen, hvor borgmesteren og Ricardo åbnede
stævnet officielt.
Der var hele weekenden masser af hygge og samvær på
tværs af holdene, og der blev
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spillet masser af god fodbold.
U14 drengene var dem, der resultatmæssigt fik den bedste
placering med en flot 3. plads
samlet.
Afslutningsvis skal nævnes, at
det som leder var en stor fornøjelse at deltage med sådan en
flok søde og velfungerende unge mennesker, der var gode til
at tage sig af hinanden på
kryds og tværs af holdene. Det
bliver spændende af følge holdsammenlægningerne i fremtiden. Stævnet var i den grad
med til at understrege, at det er
vejen frem, og der er i høj grad

grobund for et unikt fællesskab
omkring fodbolden.
Som mange af spillerne sagde
efterfølgende om at tage til
stævne: ”Det burde vi gøre meget mere!”
TAK for en supertur!
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Multibanen
Af Anders Thorup
Multibanen er i brug! Den er til alles fælles bedste. Pas på den!

Det er en stor fornøjelse at kunne skrive, at Multibanen omsider er blevet lavet. Multibanen
har været nævnt flere gange i
bladet, så den har været længe
undervejs, men sådan er det,
når der skal søges penge til
større projekter.
Multibanen er jo blevet lavet i
fællesskab mellem idrætsforeningerne og skolen, men det
er meningen, at den skal bruges af alle folk her i byen – også de som ikke er medlem af
idrætsforeningerne eller går i
skole….
Det er faktisk vores håb, at
mange personer, som ikke er
medlem af en forening, vil bruge Multibanen. Det gælder også for beboerne på vores institutioner, som vi i høj grad vil
opfordre til at bruge banen. Der

er ingen, der har førsteret til
banen, så øvelsen er, at man
spiller sammen på tværs af alder og køn. Vi håber, at alle
respekterer hinanden, og at
Multibanen bliver et mødested
for alle i byen.
Multibanen er jo med kunstgræs, så perioden, man kan
bruge banen pga. vejret, er
længere, end for almindelig
græsbaner. Vi vil også gerne
kunne udvide den tid, man kan
bruge banen til hverdag, nemlig
ved at få lysanlæg på banen.
Der er således gjort klar til 4
lysmaster, men disse kan endnu ikke installeres, da der er
indvendinger fra naboerne. Vi
håber snarest at kunne få lys
på banen uden at lyset generer
nogen.

Så brug banen alt hvad du kan.
Send SMS til vennerne eller
naboerne med opfordring til
boldspil om ½ time eller gå ned
på banen og deltag med dem,
der måtte spille der i forvejen…..!
Banen er finansieret af Fioniafonden, Fabers Fond, Andelskasseprisen, LAG, DBU, den
kommunale pulje til modernisering af aktivitetscentre, foreningerne og skolen. Desuden indgår der penge fra Byfornyelsespuljen til finansieringen. Gravearbejdet er foretaget af Kværndrup Entreprenørforretning ved
Søren Larsen, og banen er leveret af Kompan – vi takker alle
for bidrag og godt samarbejde.
Billede af banen i brug ses s. 32
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Fotografisk dokumentation
Af Edvin Larsen
Lokalhistorisk Forening for Gislev, Kværndrup og
Ryslinge Sogne søsatte i foråret 2011 dette projekt.
Formålet med projektet er at få samtlige ejendomme i såvel by som på land i de tre sogne, som foreningen dækker, fotograferet (digitaliseret). I første omgang er det ikke tanken at medtage nye
udstykninger (parcelhuskvarterer fra slutningen af
1960’erne og fremefter) i de tre hovedbyer.
Materialet vil herefter blive sammenholdt med gl.
fotos, som Lokalhistorisk Arkiv råder over, og en
kort historie om ejendommen skrives i forbindelse
med digitaliseringen.
Ud over at forening og arkiv på den måde kan sikre samtlige ejendommes historie for eftertiden, vil
der også være mulighed for at låne det til brug
ved arrangementer i det enkelte lokalområde fx
byvandringer, festuger, festivals osv., hvis der er
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interesse for det.
Projektet er tidsmæssigt ikke afgrænset, men foregår løbende og færdiggjorte resultater kan ses
på foreningens hjemmeside:
www.lokalhistoriskforening-g-k-r.dk
I Kværndrup Sogn vil følgende områder blive fotograferet i efteråret 2013: Filipsgyden, Kværndrup
Vænge, Dyrebjergvej og Yderste Tværvej. Senere
kommer turen til Egeskov og Gultved, som er de
eneste områder i Kværndrup Sogn, som endnu ikke er fotograferet.
Jeg vil fra vejsiden tage billeder af hver enkelt
ejendom fra forskellige vinkler.
Så når/hvis I ser en person ”liste” rundt med kameraet, er det ikke spionage, men blot undertegnede, der er i gang med et historisk værdifuldt
stykke arbejde, som eftertiden kan have stor glæde af.
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Nyt fra Oasen
Af Vibeke Jensen, på vegne af personalet
Her i Oasen er vi allerede godt
i gang igen efter sommerferien.
Ja, vi har haft åbent hele sommeren, hvor børn og voksne
har hygget sig i det pragtfulde
danske sommervejr.
Torsdag den 15. august indviede vi vores nye område bagerst
på legepladsen. Vi fik for to år
siden etableret et lille balanceområde mellem vores to
”fuglehuse”, nu er balancebanen blevet udvidet, så det lægger op til endnu mere leg.

rikrum, tager vi fredag i gymnastiksalen på skolen. Her er der
fuld fart på, når der laves sørøverbane, der leges troldeleg eller krammefange, og børnene
er trætte og glade, når vi går
hjem.
Kom endelig og besøg os og
leg på vores dejlige legeplads,
der er altid kaffe på kanden,
hvis I kommer i vores åbningstid.

Vi indviede også vores nye graveområde. Vi har en masse
børn, der elsker at grave huller,
hvor de finder orme og andre
dyr. Derfor har vi lavet dette
specielle
område,
kaldet
”Gravstedet”. Vi har skabt en
oase i Oasen med rindende
vand, kanaler med broer, gravemaskiner og skibe: Et helt
fantastisk område for børnene.
Indenfor har vi rykket rundt, så
det passer til den børneflok,
som vi har i øjeblikket. Vi lægger i Oasen meget vægt på, at
børnene har mulighed og plads
til at bevæge sig og udforske
deres krop, samtidig med at
deres motorik udvikles. Derfor
har vi med den nye indretning
gjort plads til et motorikrum/
musikrum, hvor børn og voksne
kan få styr på motorikken og lege med musikinstrumenter. I
dette rum kan man tage på
”fantasirejse” til Afrika, hvor bevægelse og musikinstrumenter
er en del af denne leg.
Udover at lege på vores egen
legeplads og i vores eget moto27
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Trunderup Børnehave tager på koloni
Af Jette Ley
En tilbagevendende begivenhed i Trunderup Børnehave er
den årlige børnehavekoloni. En
gang om året flytter hele børnehaven til en spejderhytte, for at
tilbringe 2 overnatninger i andre
omgivelser. Det er altid lidt farligt og meget spændende at
skulle på koloni. I ugerne op til
bliver der snakket om, hvad det
er, hvem der skal med, hvad
man skal have med og hvad vi
skal lave. De børn, som har
prøvet det, fortæller glade om,
hvordan en koloni foregår, og
de, der ikke har været af sted
før, lytter med store ører!
Formålet med kolonien er at
være sammen med sine børnehavevenner og sine børnehavevoksne på en anderledes måde. Man får nogle oplevelser på
egen hånd, uden mor og far,
hvilket er med til at styrke den
personlige udvikling. Vi forsøger altid at hytten ligger ved
strand eller skov - så vi kan
komme ud i andre omgivelser
end dem vi har til hverdag. Der
bliver gået ture, lavet bål med
pandekager eller popkorn og så
bliver der hygget, sunget, læst,
leget, spillet og meget andet…… Kort sagt er formålet, at
vi skal hygge os og lære hinanden at kende på en ny måde.
Vi oplever ofte, at de børn, som
er nye eller som har svært ved
at komme ind i børnegruppen,
blomstrer op efter en koloni børnene lærer hinanden at kende på en anden måde. De oplevelser, de får sammen, er nogle, som skaber grobund for legerelationer hjemme i børnehaven. Og de har også set deres
børnehaves voksne på en ny
måde, hvilket ofte gør, at de bli28

ver mere åbne og at båndet
mellem barn og voksen bliver
bedre.
Der er ofte børn med, som ikke
er så fortrolige med at sove
fremmede steder, derfor kan
det være lidt svært at skulle af
sted uden mor og far. Op til kolonien snakker vi også om det
med ’at savne’ – at det jo er en
helt naturlig følelse, og at det ikke noget som er farligt. Har
man brug for hjælp - er de voksne jo lige i nærheden (- også
om natten).
Skulle der opstå problemer, så
det ville være bedst for barnet
ikke at sove på kolonien – er
der altid mulighed for at barnet
kan blive hentet af sine forældre. Det er også muligt, at vi på
forhånd aftaler, at barnet kun
skal være med en nat, eller at
det slet ikke skal sove på kolonien, men bliver hentet om eftermiddagen og evt. kommer
næste dag igen. Det kommer
meget an på barn og forældre vi finder en løsning, som alle er
tilfredse med. Det er vigtigt, at
det bliver en god oplevelse for
alle!

BØRN OG UNGE

Vilde Vulkaner
Af Jeppe Dinesen 5. klasse
Tirsdag den 2. juli skulle vi endelig på tur med juniorklubben
til Vilde Vulkaner i Vordingborg,
det havde vi ventet længe på.
Vilde Vulkaner er en festival for
børn i Danmarks SFO’er og Juniorklubber. Hvert år samles
omkring 9.000 børn til en 3 dages festival i Vordingborg. Vi
skulle mødes ved hallen først
på eftermiddagen, hvor bussen
kom og hentede os 8 børn fra
Kværndrup og 5 børn fra Ryslinge samt 2 voksne fra Juniorklubberne. Vi var de sidste, der
blev hentet af busserne, som
bestod af 2 busser fra hele
Faaborg-Midtfyns Kommune.

Da vi kom til Vordingborg, fandt
vi vores bagage og blev henvist
til det telt, vi skulle sove i. Her
indrettede vi os og spiste vores
medbragte aftensmad. Derefter
gik vi på opdagelse på pladsen.
Pladsen var stor og med mange telte, der var mange boder
med alt fra smykker til pandekager og frugt, som vi kunne
købe og hygge os med. På
pladsen var der også mange
forskellige aktivitetsting, som vi
bare kunne prøve løs af, såsom
karruseller, radiobiler, simulator, en bane med menneskebordfodbold, hvor vi kunne prøve at spille fodbold, som man
gør i spillet bordfodbold, og så
var der jo også den store scene, hvor vi skulle høre god musik.

Musikken, vi kunne høre, var
børn fra de forskellige SFO’er/
Juniorklubber, som havde tilmeldt sig, og så var der også
de professionelle artister. Onsdag aften skulle vi høre musik
af Joey Moe, Wafande og Infernal, og torsdag aften var det så
Noah og Shaka Loveless, der
spillede, og til sidste kom Alphabeat, der sluttede hele festivalen af med et brag af en koncert med festfyrværkeri til den
store guldmedalje.
Fredag var dagen, hvor vi skulle hjem. Vi pakkede vores telt
ned og spiste morgenmad inden vores bus kom for at køre
os hjem igen. Vi var alle godt
trætte, men det havde været en
fed oplevelse med masser af
god musik og hygge. Jeg glæder mig vildt meget til næste
års tur til Vilde Vulkaner.
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Historien om Pakhuset, Svendborgvej 19
Af Edvin Larsen

Købmandsgården og Pakhuset, 1939, Sylvest Jensen,
Det Kongelige Bibliotek.

Det er meget begrænset,
hvad der findes af skriftligt
kildemateriale om netop denne bygning, men ved søgen i
folketællinger, kirkebøger og
diverse andet har det været
muligt at stykke denne lille
artikel sammen. Artiklen er
tænkt som indledningen til
en artikelserie om bygninger
og huse i Kværndrup by, som
har forandret udseende og
indhold igennem de sidste 50
år.
Pakhuset (matrikel: 7ay, ejerlav: Kværndrup By, Kværndrup)
var engang en del af Kværndrups driftigste virksomhed:
Købmandsgården - beliggende
Svendborgvej 18. Købmandsgården blev opført i 1857.
Hvor gammelt er Pakhuset?
Det er spørgsmålet, men det
eksisterede i 1877 og er med
stor sandsynlighed nogle år
ældre. Pakhusets oprindelige
funktion var kornmagasin. Peri30

Købmandsgården og Pakhuset, 2013. Stjernefoto v/
Lars Larsen, Kværndrup.

oden 1830-1880 betegnes i
dansk historie som kornsalgsperioden, hvilket dækker over
en periode i 1800-tallet, hvor
dansk landbrug tjente styrtende
med penge ved at dyrke korn
og sælge det på verdensmarkedet. Kværndrup-området var et
af de landbrugsområder på
Fyn, hvor der blev dyrket store
mængder korn.
I begyndelsen af 1870’erne
var der to købmænd eller rettere høkere i Kværndrup. Den
ene var forhenværende postkusk på kroen, Christian Post
med efternavnet Davidsen. Den
anden købmand var skipper
Christen Christensen, som var
tilflytter fra Marstal. Christen
Christensen overtog omkring
1870 købmandsgården, Svendborgvej 18. Det er lidt usikkert,
om skipper Christen Christensen overtog Pakhuset sammen
med købmandsgården, eller
han lod Pakhuset opføre. Køb-

mandsgården var oprindelig en
firlænget købmandsgård. Og
det er ikke utænkeligt, at Pakhuset er opført tidligere end
1877.
Ved folketællingen i 1870 var
der kun registreret én købmand
i Kværndrup (købmand Christian Post). Christen Christensen
stod opført som skipper i Marstal ved erhvervsoplysningen til
folketællingen, hvilket han kunne, fordi han ejede 5-6 skibe,
som var registreret i Marstal.
Disse skibe sejlede på verdenshavene. Ved folketællingen i 1880 blev Christen Christensen talt med i folketællingen i Kværndrup Sogn, men
stod stadig opført som skipper,
medens hans far, Niels Christensen, som boede på købmandsgården og var enkemand, stod opført som købmand.
Christen Christensen var både købmand og skipper. Han
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opkøbte korn fra området og
oplagrede det i Pakhuset, og
da Den Sydfynske Jernbane
blev anlagt i 1876, var det muligt at få det transporteret fra
Kværndrup til Svendborg, hvor
hans skibe kunne bringe det
rundt til alverdens havne. Selv
om Christen Christensen – født
i 1847 - på dette tidspunkt var
en ung mand, var han godt på
vej til at blive en matador i
Kværndrup.
Men omkring 1880 fik kornsalgsperioden sin afslutning i
forbindelse med, at USA og
Rusland oversvømmede verdensmarkedet med korn. Prisen på korn faldt, hvorfor det
ikke længere var givtigt at producere korn her i landet til eksport. Landbruget omlagde produktionen. Man gik fra vegetabilsk til animalsk produktion, og
andelsbevægelsen opstod. Det
fik alvorlige konsekvenser for
købmand Christen Christensen. Pakhuset havde ikke længere betydning som kornlager,
hvorfor det i slutningen af
1890’erne blev frasolgt købmandsgården.
Købmand Christen Christen-

sen havde en stor familie boende i købmandsgården. Af
folketællingen i 1890 fremgår
det, at husstanden bestod af 15
personer: Christen og hans kone Marie, deres 8 børn og 5
tjenestefolk. Christens far, Niels var død i 1888 i en alder af
68 år.
Ved århundredskiftet (1900)
havde H. M. Hansen manufakturforretning i Pakhuset. Omkring 1910 flyttede H. M. Hansen forretningen til Svendborgvej 1 – i dag ”Butik´en”. Efter at
forretningen var flyttet fra Pakhuset, blev der installatørforretning i ejendommen. Installatør
Emil Goth havde sammen med
sønnen Holger forretning i Pakhuset i de næste 50 år. Goth
blev også benzinsælger, da
han fik etableret benzintank på
matriklen, hvilket skete i slutningen af 1930’erne. Der var
benzintank her helt frem til
1960’erne.
I 1916 havde Christen Christensen, som nu var blevet
enkemand, overdraget købmandsgården til sønnen Erik,
som sad i sognerådet i to perioder. Første periode var 1925-

Pakhuset, 2013. Stjernefoto v/ Lars Larsen,
Kværndrup

29, men han blev ikke genvalgt
i den følgende. I perioden 1933
-37 kom han igen i sognerådet
og var i denne periode det eneste sognerådsmedlem, der var
bosat i Kværndrup by. Erik R.
Christensen var Kværndrup
Borgerforenings første formand,
da
foreningen
”genopstod” i 1945. Gennem en
årrække var han også bestyrelsesmedlem i Kværndrup Elektricitetsværk. Erik R. Christensen drev købmandsgården helt
frem til 1958, hvor ejendommen
blev overtaget af Aage Damgård, som i 1986 solgte den til
Supermarked-kæden Spar. Efter 136 år som købmandsgård
og forretning lukkede forretningen i 1993. Bygningen på
Svendborgvej 18 har siden da
stået tom. I perioder har bygningen dog huset institutioner i
Kværndrup, som af den ene
eller anden årsag har været
under opførelse.
Pakhuset led lidt efter lidt en
krank skæbne og blev fra slutningen af 1960’erne mere og
mere forfalden, hvorved den så
tidligere betydningsfulde erhvervsbygning endte som slum.

Pakhuset, 1959. Sylvest Jensen, Det Kongelige
Bibliotek
31
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På et tidspunkt købte tømrermester Keld Bøje, Trunderup,
bygningen og havde planer for
en renovering. I slutningen af
1980’erne besluttede Ryslinge
Kommune at gøre noget ved
det store hus. Til at begynde
med var der stemning for at rive
huset ned, da kun de færreste
regnede med, at det var noget
at gemme på. Men arkitekt Kaj
Munk, Ryslinge fandt, at en del
af det gamle pakhus kunne bruges og gik i gang med at lave
tegninger til en total ombygning. Pakhuset blev forvandlet
til seks moderne lejligheder.
Med byens første byfornyelse i
1992 fik Pakhuset værdigheden

tilbage. Saneringen beløb sig til
3,4 mio. kroner.
For at sætte ejendommene
Svendborgvej 18 og 19 lidt i
perspektiv her i 2013 har Stjernefoto v/ Lars Larsen i august
sendt sin drone til vejrs over
området og taget en række fotos. Via trådløs forbindelse til
jorden har Lars taget billeder af
de to ejendomme fra netop de
samme vinkler, som Sylvest
Jensen gjorde det fra sit enmotors propelfly i 1939 og
1959. Læseren får på den måde mulighed for at sammenligne og se de forandringer, der
har fundet sted over de seneste 75 år.

Fra FIMA

har vi efter redaktionens slutning modtaget flg..
opfølgning på markedsdagen:
Tak til alle som deltog i konkurrencen om en tømrer for 1 dag
(værdi 3050 kr. incl moms) til
markedsdagen ved SuperBrugsen d.17/8 - 13. Det rigtige antal skruer var 488 stk., og derfor blev vinderen Tina Lauridsen, Toftevej 6 som med et bud
på 489 stk. var tættest på.
Stort tillykke til vinderen.
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Multibanen i fuld brug.

I 2013 ejes Pakhuset af Boligforeningen Faaborg-Midtfyn.
Kilder:
Folketællinger
Kirkebøger
Foreningsprotokoller
Niels Peter Stilling: De Nye Byer, Selskabet for Stationsbyforskning, 1987
Morgenposten, den 20. december 1992
Sylvest Jensen, Det Kongelige
Bibliotek
Stjernefoto v/ Lars Larsen,
Kværndrup
www.ois.dk
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Slutning manglede i artiklen ”Danmark set fra luften”
I sidste blad bragte vi artiklen ”Danmark set fra luften”,
som byens ihærdige lokalhistoriker, Edvin Larsen, har
skrevet.
Desværre blev artiklens sidste linjer ikke trykt i det endelige blad.
Redaktionen beklager fejlen.
Herunder kan slutningen af
artiklen læses:
I Kværndrup Sogn er udlagt
omkring 500 fotos. Mange
fotos er af den samme ejendom og er fra forskellige år,
men også fotograferet fra
forskellige verdenshjørner.
Jeg kan kun opfordre til at gå
ind
på
www.kb.dk/
danmarksetfraluften/ , som
indeholder en samling af fotos af huse, gårde og partier,
som for de fleste mennesker
er ukendte, men som hos
mange vækker minder om
en tid, hvor meget var - på
godt og ondt - anderledes
end i dag.

Ejendommen Svendborgvej 11, som er opført i 1900, var forskole fra 1902 og frem til 1. august 1959. Herefter blev der husflidsskole i bygningen. I 1993 indtog Postvæsenet halvdelen af stueetagen, som blev indrettet til postkontor, hvilket det var frem til
1. juli 2004.
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OPSLAGSTAVLEN

SÆLGES / KØBES
Her er plads til
din GRATIS annonce

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

RØD OG GRATIS

gratis

Indsend små annoncer
inden næste deadline til
plata@plata1226.dk
Fællesspisning
I Kværndrup Forsamlingshus
Tænk dig.!!
På en helt almindelig hverdag,
har du og din familie mulighed
for at spise et helt ualmindeligt måltid dejlig mad til en ualmindelig lav pris, sammen
med nogle helt ualmindelig dejlige mennesker.
Tirsdag d.01.10 kl. 18.00 - Laks m. flødestuvet spinat og kartofler kr. 60/45
Tirsdag d. 05.11 kl. 18.00 - Klar suppe m. oksebryst og peberrod kr. 65/45
Tirsdag d.03.12 kl. 18.00 - Julefrokostbuffet
Kr.100/50
Madbilletter kan købes hos Schous Hvidevareservice
På gensyn
Forsamlingshuset og Lokalrådet
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AKTIVITETSKALENDEREN

Dato

Kl.

Arrangement

Sted

Arrangør / tilmelding Pris

28. sep. 14 - 17.30 Bevæg dig for sjov

Hallen

Brugergruppen omkring hallen

1. okt.

18

Fællesspisning

Forsamlingshuset

Lokalråd og Forsam- 60 kr./
lingshus.
45 kr.

7. okt

14 - 17

Hygge-eftermiddag m. oplæsEgeparken
ning

Kværndrup Husholdningskreds 62271120

9. okt.

19

Besøg på Hverdagsmuseet

Afg. Brugsen .

Kværndrup Husholdningskreds 62271394

2. nov. 14 - 17.30 Bevæg dig for sjov

Hallen

Brugergruppen omkring hallen

5. nov. 18

Fællesspisning

Forsamlingshuset

Lokalråd og Forsam- 60 kr./
lingshus.
45 kr.

9.-10.
nov.

Julemarked Egeskov

Egeskov

16.-17.
nov.

Julemarked Egeskov.

Egeskov.

20 kr./
barn

20 kr./
barn

27.
nov

17

Julefrokost

Skolen

Kværndrup Hushold125 kr.
ningskreds 62271394

3. dec

18

Fællesspisning JULEFROKOST

Forsamlingshuset

Lokalråd og Forsam- 100 kr./
lingshus.
50 kr.

Hallen

Brugergruppen omkring hallen

7. dec. 14 - 17.30 Bevæg dig for sjov
8. dec

16

Koncert. Vor Fru Kirkes kantori Kværndrup
synger i Kværndrup kirke
kirke

Musik på midtfyn

20 kr./
barn
Se dagspressen
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