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Meget er sket siden sidste blad - nøglehus, udviklingsplaner,
videre med byfornyelsen.
Siden sidste leder har der i lokalområdet været en del turbulens. Folk spærrede godt nok
øjnene op, da der blev indkaldt
til generalforsamling i Forsamlingshuset, og det eneste punkt
til behandling var forslag om
lukning af huset. Peter Nielsen
har her i bladet lavet et flot referat af forløbet, og som bekendt endte det jo med, at Forsamlingshuset nu skal fungere
som nøglehus. Det var glædeligt, at se så mange folk til den
indkaldte
generalforsamling,
selvom baggrunden var trist,
men det viser, at når det er alvor, så kan folk nok komme ud
af huset.
Der bliver også brug for, at folk
kommer af huse, når der de
kommende år gerne skulle ske
store ændringer med vores hal.
Som det også fremgår af referat fra borgermøde her i bladet,
så har Ryslinge Hallerne arbejdet på Udviklingsplan for de 3
haller, og det kæmpearbejde
blev præsenteret på borgermøde den 4. november med deltagelse af mange borgere fra

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
24. januar 2014.

Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad.
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Gislev, Ryslinge og Kværndrup.
Som Anne Sloth, i egenskab af
tovholder for projektet, så flot
formulerede det, så er det karakteristisk for arbejdet med
hallerne – også i hverdagen -,
at den lokale tilknytning til hver
af de 3 lokalsamfund er afgørende for engagementet. Til
mødet i Kværndrup Hallens cafeteria var borgere fra Kværndrup således i stort flertal, trods
det, at mødet var for alle 3 byer. Men ting tager tid, og forhåbentlig vil de 3 lokalsamfund
fremtidigt stå sammen og hjælpe hinanden, så der i alle 3 byer vil være en hal. I hvert fald er
det indtrykket, at halbestyrelsen
består af visionære folk, der har
lagt gamle fordomme på hylden
og arbejder for det store projekt
– Ryslinge Hallerne. Halbestyrelsen er bevidst om betydningen af det lokale engagement,
men hvor man ”i gamle dage”
sad med en fornemmelse af, at
det lokale initiativ blev bremset
af holdningen: ”Hvis de skal
have, så skal vi også have….”,
så er den nuværende halbestyrelse åben for lokale initiativer
Forsidelogo: Rentegnet af
NIMA

Markedspladsen set fra Pariserhjulet.

Forsidebillede:

Fotograf: Lars Skov Sørensen
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og betragter udviklingen af Hallerne fra helikopterperspektiv.
Som bekendt – og bekræftet i
indlægget fra Trine Hedegaard
Jensen fra Faaborg-Midtfyn
Kommune -, er der fokus på
udviklingen af Kværndrup Hallen i forbindelse med Byfornyelsesmidlerne. Et spændende
arbejde forestår – et arbejde,
der har ladet vente på sig, fordi
der ikke lå en udviklingsplan.
Det gør der snart! Hvor stor en

del af byfornyelsesmidlerne,
der kan gå til hallen er ikke afklaret, men det er Styregruppen
med til at bestemme. Denne
havde møde 18. november, så
måske er der i læsende stund
allerede nyheder på denne
front? Meld dig til denne styregruppe (brug gerne redaktionens mail eller tlf.nr.), hvis du
ikke allerede har gjort det. Der
bliver brug for mange gode ideer og hænder. Husk, at Hallen
ikke kun er for idrætsinteresserede – men skal være et sam-

lingspunkt for alle – et kulturhus!
Det har også været en turbulent tid for Kværndrup Ugen.
Det er nu afgjort, at Kværndrup
Ugen fortsætter som hidtil – og
som den plejer nemlig i uge 19.
Der er således udsigt til Markedsdag i Hallen lørdag i uge
19 – og revy i Forsamlingshuset samme dag om aftenen.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Holdet bag 5772.Kværndrup ønsker alle en
glædelig jul.
Vi ses til et godt og engageret 2014

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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Nyt fra områdefornyelsen
Af Trine Hedegaard Jensen
Et flot resultat af byfornyelsesmidlerne. Der sker noget i Bakkelunden, og næste skridt er Hallen

Tandlægernes flotte hus har gennemgået større renovering. Et resultat af
projekt byfornyelse

Så begynder der så småt at
ske noget i Bakkelunden – en
lokal håndværker har taget fat
på renoveringen af bygningerne og en forbedring af muligheden for at opbevare materialer i
et tørt og frostsikret rum. Der
har også været afholdt et møde
med Energi Fyn omkring ny og
bedre belysning i Bakkelunden,
og når der er fundet en god løsning, sættes det i gang. Forbedringerne i Bakkelunden er
en del af områdefornyelsen og
sker i tæt samarbejde med Borgerforeningen, der i det daglige
står som arrangører af de fleste

arrangementer. Med de nye
faciliteter håber vi, at rigtig
mange får lyst til at bruge stedet – også gerne til helt nye
aktiviteter, som f.eks. udendørs
koncerter mv.
Fra følgegruppen forlyder det,
at den nye multibane benyttes
flittigt at byens unge – det er
glædeligt, hvis banen kan bidrage til at forlænge sæsonen for
udendørs fodbold mv.
Ellers venter næste fase i områdefornyelsen – her er det hallen
og de omkringliggende arealer,
der skal sættes fokus på. Når
hallens udviklingsplan er fær-

dig, kan følgegruppen under
områdefornyelsen slutte sig til
arbejdet med at skabe en bæredygtig hal med mange nye
brugere. Det bliver spændende
at se, hvad der kommer ud af
det arbejde, og hvis nye har
lyst til at slutte sig til arbejdet,
er de meget velkomne i følgegruppen. Man skal bare sende
en mail på
trinj@faaborgmidtfyn.dk – så
kommer man på listen og får
besked om fremtidige møder.
Desværre blev det heller ikke i
år, at Vejdirektoratet valgte at
gå i gang med en cykelsti mellem Egeskov og Kværndrup –
men jeg tænker det er vigtigt, at
man lokalt bliver ved med at
minde politikerne om, at det vil
være en vigtig investering i
Kværndrup – både i forhold til
turister udefra og i forhold til
lokalområdet.
Endelig skal der igen mindes
om muligheden for at søge
støtte til renovering af boliger
langs byens hovedgader.

Der er fokus på hallen i byfornyelsesprojektet. Fremtidige brugere
af Hallen.
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Åh nej!!! Ikke nu igen – og så forsamlingshuset!
Af Peter Nielsen
Ja, der er krise i forsamlingshuset, men det lukker IKKE. Lad det leve: Hold din næste fest der.
midler og kommunal bevågenhed som et attraktivt område.
Det giver optimisme og økonomi.

80 lokalpatrioter til ekstraordinær generalforsamling i forsamlingshuset

Kværndrup gamle sogn, vores lille lokalsamfund, er truet.
Ja måske? - og så alligevel?
Vi er som alle andre mindre
lokalsamfund udsat for konstante forandringer og farer, og
som oftest forringelser. Bybilledet er ikke som før. Men vi tilpasser os udviklingen og har
fortsat meget at glædes over.
Noget falder fra, nyt kommer til.
Men vi har stadigvæk forretnin-

ger tilbage i byen. Vi har stadigvæk et aktivt og engageret
foreningsliv. Vi har lokalråd og
menighedsråd. Vi har stadigvæk lokale arbejdspladser, vi
har Markedsforeningen og meget andet.
Der arbejdes overalt på at udvikle, tilpasse, vedligeholde og
omstille sig. Til fælles gavn for
lokalsamfundet.
Og så har vi fået byfornyelses-

Vi har fået Mågesøen og Bakkelunden tilbage, og vi får
snart en multibane med lys
samt økomisk hjælp til at få
gang i sportshallen og mange
andre muligheder.
Og så har vi frem for alt vores sammenhængskraft. Vores sociale kapital, som det så
fint hedder.
Blandt andet takket være de
mange ildsjæle, der overalt gør
en imponerende indsats og tit
går igen og igen i mange sammenhænge.
Vi har trods alt meget at være
glade for, andre steder går det
langt værre.
Men det er svært at miste. For
noget kan vi ikke undvære. Det
ligesom hører til.
Blandt andet bibliotek og forsamlingshus.
At biblioteket blev lukket, var
forfærdeligt, synes jeg. Og at
nu en anden af byens virkelige
bastioner, Kværndrup Forsamlingshus, med 121 års
traditioner bag sig, synes at
være i i farezonen. Det er en
svær pille at sluge.
Ekstraordinær generalforsamling.
Det var derfor med stor bekymring, jeg som lokalbladet ”5772
Kværndrup´s” udsendte medarbejder, deltog i ekstraordinær
generalforsamling i forsamlingshuset, onsdag d. 23. okt.
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tænkt sig og gjort sig af overvejelser? Og om hvordan det
skulle gå fremover?
Og hvis vi snakker om lokalområdets sociale kapital, om
frivilligt engagement og ressourcer og nødvendigheden af
at gøre en aktiv lokal indsats ?ja så var jeg da sandelig kommet det rigtige sted, viste det
sig.

En enig bestyrelse gør sig klar

2013. Der huserede rygter om
konkurs, nedlæggelse og meget andet.
Bestyrelsens anbefaling var
klar. Det holder ikke længere
med nuværende drift m. fast
forsamlingshusvært. Indtægterne er for små, huset bliver ikke
brugt tilstrækkeligt. Vi får ikke
nok lejeindtægter. Underskuddet bliver dagligt større, og vi
kan ikke styre udgifterne til især
el og varme.
Vi må sadle om, inden det er
for sent. Vi må straks overgå
fra et forsamlingshus med vært
til et nøglehus.
Det udleverede regnskab var
katastrofalt, og der var fuld tilslutning (med 2 undtagelser)
fra de fremmødte 80 deltagere
til bestyrelsens anbefaling.
Kværndrup Forsamlingshus
er således pr. 23. oktober formelt set et nøglehus.
Der forestår dog selvsagt et
respektfuldt
afviklings-/overgangsarbejde i fht. forsamlingshusets vært, Michael Nielsen.
Men formentligt pr. 1. januar er
den nye konstruktion helt grydeklar og skal stå sin prøve.
Både bestyrelse og mødedeltagere i generalforsamlingen var
her enige. Michael skal behandles ordentligt.
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Samtidig tilsluttede alle sig en
opfordring til bestyrelsen om at
indkalde til et fælles inspirationsmøde/lokalmøde hurtigst
muligt. Dette for at få opbakning og inspiration til at bruge
og dermed bevare forsamlingshuset.
Uformelt møde med bestyrelsen.
I al hast, og lidt sent i fht.
deadline til lokalbladet, bookede jeg mig ind hos formanden
for forsamlingshuset, Dorthe
Nielsen, og hvem hun ellers
kunne samle fra bestyrelsen
med så kort varsel, og endda i
dagtimerne. Mit ærinde var enkelt.
Jeg ville høre lidt nærmere om,
hvad de i bestyrelsen havde

3 ildsjæle: Fra venstre Inge Eriksen, Dorthe Nielsen og Tove Jørgensen.

Alle 3 i hast sammenbragte bestyrelsesmedlemmer var, udover engagementet i bestyrelsen, også engagerede og aktive mange, mange andre steder
lokalt. Og de må i min optik,
kategoriseres som nogenlunde
repræsentative for de mange
andre lokale ildsjæle i en relativt moden alder, der præger
bybilledet. Ildsjæle, som leverer
en imponerende indsats overalt
og stærkt bidrager til sammenhængskraften.
Et helt indlysende spørgsmål
måtte jeg derfor stille: Hvad
driver jer? Både i fht. forsamlingshuset, men også generelt i
andre sammenhæng?
Svaret var lige så forventeligt.
”Vi har tiden, vi er 2 pensionister, og Dorthe er efterlønner.
Vi har erfaringen, og vi har stadigvæk kræfterne. Vi er glade
for vores lokalsamfund og gør
gerne en indsats.
De unge har deres børn og egne aktiviteter, som er tidskrævende. Der stilles store krav fra
skole og institutioner til involvering, og de har også deres egne behov.
Vi er opmærksomme på, at
bl.a. forsamlingshusets drift
mht. bestyrelse, især er baseret
på den ældre generation. Ikke
kun pensionister og efterlønnere, men nok dem hvor ungerne
er fløjet af reden ell. er ved det.

SOGNEROD

En generation der har tiden.
Vi har yngre medlemmer i bestyrelsen, men vist nok kun Nikolaj under 50, og vi er glade
for, at han trods sin unge alder
gør en indsats her.
Der er mange praktiske ting,
der løbende skal løses. Hovedrengøring, maling, husets vedligeholdelse inde og ude og meget mere. Og vi har bedre tid
end den unge generation.
Beslutningen om at sadle om
i forsamlingshuset, har kostet
søvnløse nætter. Hvad med
økonomien? Hvad med fremtiden? Hvordan gør vi det bedst
muligt i fht. Michael? - og meget andet har rumsteret. Der
har været mange følelser på
spil. Forsamlingshuset er trods
alt en væsentlig del af lokalområdet, og det forpligter.

Det har været en svær, omend nødvendig beslutning, vi
har taget. Og den rigtige, synes vi. Og vi tror på ideen med
at gøre forsamlingshuset til et
nøglehus og vil gerne i bestyrelsen gøre en indsats der.”
Hvordan vil I så gribe det an,
det med nøglehus?
”Vi håber og satser på at kunne
sikre driften fremover, ved at
gøre det mere attraktivt og prisbilligt at leje forsamlingshuset
ud. Bruge det som nøglehus
uden vært. Bruge det mere.
Vi vil bl.a. tiltrække de mange
yngre og andre, der ellers ta`r
udenbys og holder f.eks. 30 ell.
40 års fødselsdage eller andre
”mindre” eller større arrangementer i andre nøglehuse. De
tilbydes fremover, nu også i

Kværndrup, lokaler, køkken,
egen borddækning og udskænkning og meget andet,
afhængigt af hvad de skal bruge. Og de behøver ikke at købe
en hel pakke med vært. Men
kan selv bestemme standard
og priser.
Hvordan det konkret bliver med
lejebetingelser, priser og meget
andet? Det arbejder vi nu på i
bestyrelsen.
Der vil være en overgangsperiode, indtil alt falder endeligt på
plads. Ved tvivl ell. andet, kan
man ringe til bestyrelsesformanden Dorthe Nielsen, tlf.
40452196.
Vi var i bestyrelsen glade for
den opbakning, der var på generalforsamlingen. 80 deltagere
mødte frem, og der var opbakning til beslutningen samt til-

7

SOGNEROD

kendegivelser om at støtte op
fremover.
Normale generalforsamlinger
trækker sjældent mere end 610 personer udover bestyrelsesmedlemmer + ægtefæller. ”
Men allerede nu har 4 frivillige
meldt sig på banen. Alle parate
til at give en hjælpende hånd
med, hvis det skulle knibe.”
”Forsamlingshuset skal bare
være her, og det skal bruges” fremførte en enig trio.
”Vi ønsker fortsat forsamlingshuset som et lokalt brugerhus/
kulturhus. Men vi har brug for
hjælp, også praktisk. Huset
skal udlejes og vedligeholdes.
Det skal bruges.
Og der er brug for nye aktiviteter.”
Således afsluttedes et hyggeligt besøg hos 3 ildsjæle, der
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også havde gjort sig tanker om
mulige aktivitetsudvidelser. Yogahold, brug af lejligheden på
1. sal, en strikkeklub, genetablering af juletræsfest og meget
andet.
De har allerede nu berammet
datoen for inspirationsmødet/
lokalmødet.
Når I læser dette blad, er mødet forhåbentlig vel ovre med
mange inspirerende deltagere,
som har fostret mange gode
ideer til sikring af forsamlingshusets beståen.
Reflektioner
Således beroliget, kunne jeg
lettet køre hjem.
Jo!- Forsamlingshuset er i gode, kyndige og engagerede
hænder! Det består endnu og

skal nok klare skærene.
De kan meget, de ildsjæle. Men
den yngre generation skal også
på banen. Forsamlingshuset
skal bruges og værnes om af
alle generationer og til mange
flere formål. Det skal bruges for
at bestå.
Så enkelt er det vel? Handler vi
ikke lokalt, så lukker forretningerne. Kommer vi ikke i forsamlingshuset, så lukker det.
Uanset alder.
Inspirationsmødet d. 21. november kan bl.a. være den
nødvendige
inspiration
og
hjælp til en fælles lokal opbakning og støtte til vores forsamlingshus og dets bestyrelse.
Jeg håber, at mange kommer
og melder sig på banen.
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Udviklingsplan for Ryslingehallerne er snart klar.
Af Anders Thorup
Spændende udviklingsplan for Ryslingehallerne præsenteret.
Det seneste halve år har Halbestyrelsen for Ryslingehallerne arbejdet på en udviklingsplan for de tre haller i
den gamle Ryslinge Kommune. Arbejdet er sat i værk, da
en udviklingsplan var et krav
fra Faaborg-Midtfyn Kommune i forbindelse med, at styregruppen for byfornyelsesprojektet prioriterer Hallen i
Kværndrup højt. Arbejdet er
støttet med 130.000 kr. fra
Faaborg-Midtfyn Kommune,
og halbestyrelsen har fået
hjælp til arbejdet fra DGIhuse og haller
I forbindelse med arbejdet, har
der været afholdt 2 møder, hvor
foreningsfolk og andre interessenter fra de 3 byer bidrog med
input til Charlotte og Jesper fra
DGI. Mandag den 4. november
blev der afholdt borgermøde i
Kværndruphallens
cafeteria,
hvor ca. 50 personer fra de 3
byer mødte op til præsentation
af Udviklingsplanen.
Jesper fra DGI kom med et oplæg, hvor han skitserede tendenserne i befolkningens motionsvaner. Kort fortalt så er tendensen, at danskerne

dyrker mere udendørsidræt.

ønsker at dyrke idræt i
små lokaler frem for i store haller.

ønsker samvær på tværs
af idrætsgrene i idrætsområder.
Derefter gennemgik han hvilke

krav, der bør være til en moderne og bæredygtig idrætsfacilitet. Af denne gennemgang
fremgik, at

Idrætsfaciliteten skal indeholde lokaler af forskellig størrelse og funktion

Forskellige aktiviteter skal
kunne dyrkes på vekslende tidspunkter og i vekslende fællesskaber

Idrætsfaciliteten skal være åben for både medlemmer af foreninger og
medlemmer udenfor foreninger og skal også være
udgangspunkt
for
udendørs aktiviteter.

Idrætsfaciliteten skal indgå i samspil med anden
kultur

Idrætsfaciliteten skal være forum for sundhed
Halbestyrelsen ved Anne Sloth
gennemgik herefter planen for
det videre arbejde med udviklingen af Ryslingehallerne. Der
er formuleret 7 målsætninger,
og hver af disse mål har en

handleplan. Der er sat datoer
på, hvornår opgaven skal være
løst , og der er sat ansvarlige
fra bestyrelsen på hver af
handleplanerne.
Målsætningerne handler om:

Organisation og økonomi

Drift og organisering

Aktiviteter og tilbud i de
tre haller (nye)

De fysiske rammer
En af arbejdsgrupperne skal
arbejde med navnet Ryslingehallerne. Sender navnet signalet, at her også er ikkeidrætslige aktiviteter? Kan man
forestille sig, at navnet er en
barriere, hvis der søges fondspenge i forbindelse med nye
tiltag (f.eks. byfornyelsesmidler
til Kværndrup)? Dette emne
gav en del kommentarer på
borgermødet, og arbejdsgruppen noterede sig argumenterne. Denne arbejdsgruppe skal
også arbejde med vedtægterne, og arbejdet er planlagt færdigt inden næste rspræsentantskabsmøde i Ryslingehallerne,
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altså inden april 2014. Formand
Bjarne Knudsen er ansvarlig for
denne del af arbejdet.
Til sidst blev nævnt arbejdet
med skitser til evt. ændringer af
hallerne, hvor det kom klart til
udtryk, at der er behov for mødefaciliteter af forskellig størrelse. Disse behøver vel ikke være faste lokaler, men det er såvel til idrætsaktiviteter som andre aktiviteter vigtigt at kunne
dele hallen op i rum af forskellig
størrelse.
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at vi kan få 3 velfungerende
haller, der kan rumme de mangeartede aktiviteter, som borgerne i de 3 byer er enige om,
der skal foregå,

Der er foregået et kæmpearbejde med at lave udviklingsplanen, og meget arbejde er i vente for borgerne i de 3 byer, for

Efter et godt møde med god
spørgelyst, sagde Anne tak for
i aften. Spændende og travle
måneder er i vente – ikke
mindst for os i Kværndrup, der
er i den heldige situation, at vi
kan råde over byfornyelsesmidler.

SOGNEROD

Kværndrup Kryds nr. 3

3E - Reception

Find frem til krydsordet og send svaret til ”larsskovs@gmail.com”
inden næste deadline. Så deltager du i konkurrencen om at blive
efterårets mesterkrydser i 5772.Kværndrup.

24. oktober inviterede 3E
Kværndrup til reception for at
markere sammenlægningen af
4 el-firmaer, heriblandt Kværndrup El. Tage Christiansen vil
stadig være at finde i forretningen på Odensevej.
På billedet ses fra venstre Ole
Lambrecht, Tage, og Peter Lindegaard.
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Jul i Kværndrup
Julen er over os, og derfor inviterer Super Brugsen, Andelskassen og
Kværndrup Borger – og Erhvervsforening til en hyggelig jule eftermiddag på Super Brugsens parkeringsplads

Fredag den 29. november 2013 fra kl. 15-18

hvor der serveres glögg, æbleskiver, kaffe samt saft og slikposer til
børnene.
Storegruppen fra Oasen kommer og optræder med et lille nummer, alle børn kan få hængt deres julestrømpe op i Super Brugsen, og måske,
hvis vi er heldige, kommer Julemanden forbi.
Byens store juletræ, ved forsamlingshuset, tændes kl. 18.
Mød op til en hyggelig eftermiddag i Kværndrups – og
julens ånd!
Arrangører:Andelskassen, Super Brugsen samt Kværndrup Borger –
og Erhvervsforening
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SuperBrugsen – den lokale butik i stadig udvikling
Af Anders Thorup
Som det nok er de fleste bekendt, har SuperBrugsen i Kværndrup fået ny uddeler.
5772.Kværndrup satte Thomas Rasmussen stævne for en snak
helt klart nedslidt. Vi har ganske vist fået ny Frugt & Grønt–
afdeling og Bake Off bageri,
men flere steder i forretningen,
nok specielt ved indgangen,
trænger den til en kærlig hånd.
Facaden ser ligeledes brugt ud,
så vi glæder os til at komme til
at matche vore naboer, Andelskassen og Tandlægerne, som
virkelig har fået nogle flotte facader,” fortæller Thomas.

Thomas er spillende formand for
serie2 fodboldklubben ØFF - her
efter 0-5 nederlag til Kværndrup.

Den 1. august startede Thomas Rasmussen på opgaven,
som i 16 år havde været varetaget af Allan Kolding, som
nu er i Gudbjerg DagligBrugs.
Redaktionen satte Thomas
stævne på dagen, hvor Danmark på grund af Orkanen Allan gik i stå – og nej orkanen
har ikke fået navn efter den tidligere brugsuddeler, men derimod efter Simonsen, som jo
tager alle med storm i ”Vild med
Dans”!
Thomas havde i øvrigt denne
dag ikke kun besøg af Redaktionen, men også af én af hans
overordnede fra COOP Danmark. Og Thomas kan fortælle,
at SuperBrugsen står til at være
den næste Brugs, som skal renoveres. ”Vores forretning er

Det er af interesse for os alle,
at vore eneste lokale dagligvarebutik trives og har det godt.
”Og det gør den,” fortæller Thomas. ”Vores omsætning og indtjening stiger, og det er selvfølgelig glædeligt. Allan efterlod
en butik i fremgang – og heldigvis er kurven stadig for opadgående. Desværre har vi haft nogle problemer med leverancen af
dagligvarer på det seneste. Det
skyldes tekniske vanskeligheder på COOPs centrale lager i
Odense. Men heldigvis ser det
ud til, at problemerne er løst, så
vi atter kan have alle varer på
hylderne til jul!”
Udvalget er stort i den nye
Frugt & Grøntafdeling. ”Vi er

glade for denne del af butikken,
og vi kan mærke, at det større
udvalg også trækker flere kunder til. Vi håber på det samme
gælder for vores BakeOff bageri. Vi kører de kommende måneder en kampagne med morgenbrød og wienerbrød til en
billig penge, så vi forhåbentlig
får kunderne ind fra morgenstunden, hvor der jo normalt
ikke er så mange mennesker i
butikken,” fortæller Thomas,
mens de ansatte vimser ud og
ind af kontoret for at spørge
Thomas eller souschef Marlene
til råds.
Der er en fast stab af ældre ansatte, - selvom de ansatte i
denne sammenhæng ikke er
over 30 – og så en masse unge
mennesker, som ved at arbejde
i den lokale SuperBrugs kan
tjene et tilskud til SU. Et af de
ellers kendte ansigter, slagter
Niels Krog, er 1. oktober – efter
mange år i de lokale Brugser i
Gislev og Kværndrup – ikke at
finde i butikken mere. ”Det er
vigtigt, at vi får en slagter, som
kan løfte arven efter Niels, som
har været med til at gøre
Kværndrup SuperBrugs attraktiv at gøre sine indkøb i.
Thomas er aktiv foreningsmand. Ud af kendt langelandsk
fodboldfamilie og formand for
serie 2 fodboldklubben ØFF. I
øvrigt spillende formand – se
billedet! ”Jeg lægger stor vægt
på, at SuperBrugsen er en del
af lokalsamfundet her i Kværndrup, hvor jeg i øvrigt selv har
boet, da jeg som relativ nyud13
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dannet var souschef her i forretningen. Det er 7 år siden.”
Thomas bor nu i Svendborg
sammen med sin kæreste Maria og deres søn Felix på 2 år.
”Vi har et godt samarbejde med
foreningslivet her i Kværndrup.
Vi støtter gerne inden for de
rammer vi, som del af en stor
organisation, har.”
Foreningerne og institutionerne
i Kværndrupområdet nyder
godt af samarbejdet med vores
lokale dagligvarebutik. Det
fremgår bl.a. af artikel her i bladet fra Trunderup Friskole, hvor
Kirstine Simon-Gaarde skriver
om GoCook. ”GoCook er et
projekt, som handler om i højere grad, at få børnene inddraget i den daglige madlavning.
COOP leverer råvarerne og
forslag til opskrifter, så børn og
lærere kan gå i gang i skolekøkkenet. ”Vi støtter ligeledes
de lokale idrætsforeninger med
naturalier til stævner, sponsorater – og vi bidrager også til afholdelse af Kværndrupugen,
juletræ og Bierpart. Vi er glade
for
samarbejdet
med
www.kvaerndrup.info omkring
Lysavisen i forretningen. Det er
en service, som bidrager til, at
ventetiden ved kassen føles
mindre, og vi har erfaret, at andre forretninger har været her
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De tidligere ansøgninger er naturligvis stadig med i udvælgelsen.”
Ikke kun de lokale foreninger
nyder godt af SuperBrugsens
interesse for at støtte det lokale. ”Det er også vigtigt at støtte
det lokale erhvervsliv,” fortæller
Thomas, - ”derfor sælger vi lokalt mel fra Egeskov Mølle, olie
fra Egeskov Slot og øl fra Midtfyns Bryghus. I jordbær – og
kartoffelsæsonen, får vi leveret
varer fra lokale avlere, og til jul
er pyntegrønt også fra Midtfyn.”

for at studere Lysavisen nærmere!”
Et nyt initiativ er donationsstanderen. Alle kan i princippet søge til et godt formål. Ansøgningerne vurderes, og 3 ansøgninger udvælges til at komme på
donationsstanderen. I løbet af
en vis periode kan kunderne så
stemme på, hvilket projekt, der
skal støttes. ”Der har været flere gode ansøgninger, og de 3
udvalgte ansøgninger har været meget jævnbyrdige her i den
første runde, så det har været
et spændende kapløb at følge,
fortæller Thomas. – Der er
deadline for ansøgninger til næste runde den 20. december.

Dejligt at høre, at det går godt
med Kværndrups eneste dagligvarebutik. Flot at så stort et
ansvar bæres af så ung en stab
af medarbejdere. Redaktionen
siger tak for besøget og ønsker
held og lykke med fremtidens
projekter – store såvel som
mindre!
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Skolernes motionsløb
Af Mette Schiel
Skolernes Motionsløb ligger uanset vejr og vind lige så fast som Egeskov Marked - sidste fredag
før efterårsferien.

Så går starten

Lige så sikkert som at Egeskov
Marked hvert år ligger den 3.
onsdag i september uanset vejret, er det, at Skolernes Motionsløb ligger den sidste fredag
før skolernes efterårsferie.
I ”gamle” dage, da Kværndrup
Skole gik til og med 10.klasse,
motionerede elever og lærere
hele formiddagen. De yngste
elever gik eller løb 5 km i Sønderhaveskoven, imens elever i
3. – 10.klasse kunne vælge at
løbe 7 eller 10 km øst for
Kværndrup. Ja, da det var moderne at løbe på rulleskøjter,
gjorde man det.
På et tidspunkt blev det muligt
at cykle 25 km. Her gik ruten
igen øst for Kværndrup til Gudbjerg, Ellerup og Trunderup.
Og et år havde ekstra ivrige
elever mulighed for at deltage i
et triatlon, hvor de cyklede til
Ringe, svømmede i svømmehallen og løb tilbage.

Da Kværndrup Skole blev en
del af Tre Ege Skolen, samledes alle elever fra de 3 afdelinger 3 år i træk til en fælles motionsdag i Egeskov Slotspark.
De større elever cyklede til
Egeskov, og de yngste blev
kørt i bus. Eleverne fra de 3
afdelinger kom på blandede
hold, og det var 10.klasse, der
stod for forskellige aktiviteter,
som at sjippe, løbe sækkeløb
og meget andet.

6. klasse står for opvarmningen

De sidste par år er motionsdagen blevet reduceret til en times løb ad en rute, der går fra
skolen ad cykelstien til Vængevej, forbi spejderhytten ad cykelstien til Muskatvænget og
tilbage til skolen ad Krusemyntevænget. Denne rute er på 1,6
km.
Eleverne møder til normal tid.
Der er undervisning efter skemaet indtil kl. 10, hvorefter alle
elever samles på basketballbanen. Så er der 15 minutters
fælles opvarmning, som elever
fra 6. klasse står for. Herefter
går selve motionsløbet i gang.
Igen i år deltog børn og voksne
fra Oasen og Toftevejens Børnehave.
Fra Oasen var det Karl og Noah A, som var hurtigst på ruten.
Fra Toftevejens Børnehave var
det en lille gruppe på 4 drenge,
der var hurtigst. Det var Andre15
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as, Victor, Jonas og Tristan.
Børnene fra de 2 børnehaver
havde brug for en pause og
noget at styrke sig på efter de
første 1,6 km.
Skoleeleverne løb godt til i år.
Der var hele 2, der nåede at
løbe mere end 10 km på den
afsatte tid. Det var Frederik i 3.
klasse, og Sander i 5. klasse.
De 2 hurtigste piger går begge i
4. klasse. Det var Kirstine og
Mathilde, som begge løb lige
knap 10 km.
Motionsdagen sluttede kl. 12
med uddeling af T-shirt til de
hurtigste løbere.

Tidtagningsbordet
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Tid til pause
Der er fart over feltet

Børnehaverne er med
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Mågesøen er et besøg værd!
Skrevet af Mette Schiel
Mågesøen er en dejlig plet, der rummer mange muligheder for lærerige undervisningstimer.

Leif viser og forklarer

Siden indvielsen af Mågesøen
den 21. august har de forskellige klasser fra Tre Ege Skolen
været på opdagelse i området.
Først tog vi eleverne med til
søen for at vise dem, hvor dejligt området var blevet, og hvordan det stod til med de frugttræer, eleverne havde plantet i
regn og kulde sidste år. Derefter i uge 39, der er alle skolers
naturvidenskabelige uge, besøgte 4.,5. + 6. klasse Mågesøen sammen med 2 naturvejledere, der til daglig arbejder på
Trente Mølle – Leif Sørensen
og Ulrik Boll Harring.
Leif og Ulrik startede dagen
med at fortælle om, hvilke dyr vi
måske kunne være heldige at
finde ved og i søen. Herefter gik
turen til Mågesøen medbringende fiskenet, bakker og glas.
Eleverne blev delt op i hold, og
nu var det bare om at gå på
opdagelse efter dyr og insekter.
Alt, hvad der blev fanget, blev
vist til Leif og Ulrik, som hjalp
eleverne med at finde ud af,
hvad det egentlig var for et dyr/
insekt.
Naturvejlederne var positivt
overraskede over Mågesøens
mangfoldighed. Der blev blandt

andet fundet rygsvømmere,
skøjteløbere, vandkalve, myggelarver, døgnfluer, muslinger,
snegle og frøer.
I det lille vandhul modsat cykelstien blev der fanget en del
små fisk - måske skaller. Alle
de fangede dyr/insekter blev
selvfølgelig sluppet fri, før vi gik
tilbage til skolen.
Vejret var pragtfuldt, naturvejlederne spændende og inspirerende, så alle havde en dejlig
dag.

Vandprøve studeres nøje

Anna 4. kl. med frø

Rasmus og Oskar 6. kl.
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GoCook på Trunderup Friskole - Mad, mad og mere mad
Af Kirstine Simon-Gaarde, lærer på Trunderup Friskole
Missionen er at skabe den første generation af børn og unge, der er bedre til at lave mad end
deres forældre
Trunderup Friskole har sydet og
boblet, svitset og snittet, mostet
og skrællet i den forløbne uge.
Alle elever har nemlig været i
gang med Coops landsdækkende GoCook kampagne.
Mad overalt
Hele skolen har været indtaget
af mad.
I køkkenet har smagekassen fra
GoCook været på programmet.
Eleverne har prøvet mange forskellige smage og ingredienser,
og mange har opdaget nye
slags mad, de godt kan lide.
I fysiklokalet har duften af rødbeder og eddikelage bredt sig,
og alle har fået et glas selvsyltede rødbeder med hjem.
Udenfor er årets sidste æblehøst blevet mostet. Og sidst
med ikke mindst har kartoflen
været på programmet både som
”Eventyret om den vidunderlige
kartoffel” og som redskab til kartoffeltryk.
Lær med sanserne
Alle sanser har været i brug i
arbejdet med råvarerne. Alle har
mærket, kigget, lyttet, smagt og
duftet. Især den sure lugt af kogende eddikelage til rødbeder
har gjort indtryk.
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Eleverne har gennem det praktiske arbejde, med hænderne i det
hele, lært en masse om mad og
råvarer. Hvad er sundt og
usundt? Hvad er madpyramiden,
og hvordan ser den ud? Hvordan
kan man kan lave det sunde
lækkert?
Trunderup Friskole er en lille
skole, der lægger vægt på at
inddrage eleverne, og på at eleverne er aktive i undervisningen
både ude og inde.

Hvad er GoCook?
GoCook er en del af Coops arbejde med ansvarlighed på
sundhedsområdet. Missionen er
at skabe den første generation af
børn og unge, der er bedre til at
lave mad end deres forældre.
Smagekassen er Danmarks største skoleaktivitet, og i år deltager
132.000 skolebørn i ugerne efter
efterårsferien, herunder altså
Trunderup Friskole.
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Forrygende flot Spil Dansk aften på Trunderup Friskole
Af Kirstine Simon-Gaarde, lærer på Trunderup Friskole
150 gæster til spisning, 2 x børnekor, fællessange og andre musikalske indslag var opskriften
på en yderst vellykket aften
Det store Spil Dansk arrangement på skolen var planlagt i
samarbejde mellem Trunderup
Friskole og Trunderup Bylaug.
Der blev inviteret til fællesspisning og dansk musik.
Opbakningen til arrangementet
var over al forventning. Ung
som gammel mødte op i skøn
forening for at nyde en række
af de bedste danske sange, og
det lykkedes at finde plads til
150 spisende gæster samtidig
med, at der skulle være plads til
at høre musik.
Både børnene fra skolens børnehave sange danske sange
for de fremmødte, og skolens
elever sang en fin koncert. Derudover bød aftenen på musikalske indslag fra lokale musikanter samt fællessange.
Billeder:
Øverst - Trunderup Friskoles kor
Nederst - Trunderup Børnehave
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Dyrskue på Trunderup Friskole
Af Kirstine Simon-Gaarde, lærer på Trunderup Friskole
Medvind fra vejrguderne, flotte udstillinger af både dyr og planter, samt konkurrencer. Vellykket
og lærerigt dyrskue.

Øverst fra venstre mod højre:: Agility planlægning - Agility - Skildpadde - De ældste styrer boden - Kagebord - Alt
godt fra haven - Heste

I den skønne sensommer var
børn og voksne fra Trunderup
Friskole og Børnehave samlet
til dyrskue.
Pladsen var fyldt op af store dyr
og små dyr, bløde dyr og hårde
dyr, våde dyr og søde dyr. Vidunderlige og velsmagende kager dystede i kagekonkurrencen og blev efterfølgende solgt
i boden til glæde for alle.
Flotte udstillinger med alt godt
20

fra haven og skønne blomsterbuketter kunne også opleves.
De dygtige hunde dystede i agility, og hestene med deres ejere viste hvor dygtige de er i et
flot hesteshow. Til sidst kunne
alle børn prøve cykelringridning.
Eleverne var dybt involverede i
planlægningen og afviklingen af
dyrskuedagen.
Nogle beregnede afstande og

højder på agilitybanen og afviklede konkurrencen. Nogle gik
til hånde og hjalp med opstilling. Ældstegruppen stod for
salget i boden og for at få det
hele til at køre der. Nogle piger
planlagde og afviklede hesteshowet. Alle blev kloge på de
dyr og haveprodukter, de udstillede.
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Årets gang i Kværndrup Børnehave
Af Anne Klit Larsen
2013 har som altid været et indholdsrigt år i Kværndrup Børnehave. I løbet af året er der sket
en masse dejlige ting i børnehaven.
Støtteforeningen har afholdt
julemarked og mini markedesdag. Begge dage med god opbakning fra forældrene, og begge dage gav et fint overskud og
der er blevet købt ting til børnene. Eks. et stort spejl til teaterrummet og to nye lækre legehuse.
Der er blevet holdt juletræsfest,
hvor mange forældre kom og
dansede om juletræ, fik gløgg
og æbleskiver. Og da julemandens transport svigtede, var
Alex der straks, for ikke at børnene skulle blive snydt. Så på
med den røde næse og Rudolf
(a la Alex) var klar til at trække
julemanden og hans slikposer
frem til børnehaven.
Hen over vinteren har storegruppen været med noget af
personalet i svømmehallen. De
har elsket deres ture til Svendborg badeland og det har givet
en selvsikkerhed til selv at begive sig rundt til vandet. Mens de
store var afsted, tog resten af

børnehaven i gymnastiksalen
og fik brugt noget energi. Gennem hele vinterhalvåret bruger
vi gymnastiksalen en gang om
ugen.

Der blev afholdt fastelavn med
mange fine prinsesser, pirater,
ninjaer og hvad fantasien ellers
havde fundet på, en skøn tradition som både børn og voksne
går op i.
Sommerfesten bød på en fantastisk optræden fra storegruppen, med forskellige sang- og
musiknumre og det kendte
skuespil, Klodshans. Super flot
show, og stor ros til dem alle
og ikke mindst personalet for
det store arbejde med øvedage, kostumer og rekvisitter.
Vi har i løbet af det sidste år
afholdt to arbejdsdage. En dag
i foråret hvor der blev lavet en
del udendørs og her i efteråret,
hvor der er blevet malet i rigtige
mange rum, både hvidt og det
fantastiske landskab i teaterrummet. Det er dejligt at så
mange forældre lægger deres
tid og engagement i børnehaven, og det er det der giver det
helt specielle sammenhold der

er blandt forældre og børn i vores børnehave, hvor vi kan være sammen og arbejde og hygge os på kryds og tværs.
Bedsteforældredag har pædagogerne også fået afholdt. Der
var masser af mad og kage, og
selv om de havde lovet dårligt
vejr, holdt det tørt så der kunne
laves lidt aktiviteter både inde
og udendørs. Der blev som altid presset æblesaft og hygget
med sange og sanglege.
Der er som altid blevet lavet
cykelbaner og delt medaljer ud
til de seje uger, og så må vi ikke glemme alle de dage hvor
børnene bare kan lege, lære og
udfordres i både kulde og varme, hvilket er med til at give
sunde friske og motoriske dygtige børn.
På vores hjemmeside kvaerndrupboernehave.dk kan man se
billeder fra alle vores arrangementer samt billeder fra hverdagen i børnehaven.
Afslutningsvis kan vi fortælle at
vores leder har valgt at søge
andre udfordringer, og vi glæder os til snart at kunne præsentere en ny leder i Kværndrup Børnehave.
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Markedsfest 2013
Af Tommy Christensen
Manuskriptet til talen fra Markedsfesten bringes hermed i sin fulde ordlyd
Kære venner.
Hjertelig velkommen. Selv om vi
er en stor forsamling, kan jeg få
øje på, at der mangler en del af
drivkraften i dette projekt. Der er
vist noget med nogle runde fødselsdage og familiefester, der
gør et pænt indhug i potentielle
deltagere til denne, for Egeskov
Markedsforening festlige og dejlige aften her i Kværndruphallen.
Men når vi er så mange, som vi
vitterligt er, er der jo altid nogle
som har andre aftaler og gøremål. Vi har friske og energiske
folk fra idrætsforeningen på
plads i barerne og gud ske lov
for det. Lige en overgang her i
dagene op til festen var vi lidt
bekymrede for, at denne fest
skulle være med selvbetjening.
Det ved jeg, at der er nogle stykker i dette selskab, der absolut
ikke kan styre. Ryslingehallerne
skal spare og stakkels Stig skal
løbe stærkere og stærkere.
Den menneskelige ressource
Når Egeskov Marked igen rammer dagen, hvor alting klapper,
gerne flere år i træk, og det gør
vi bestemt, så skal vi måske investere i dette for byen så vigtige hus, så det igen bliver et godt
og hyggeligt sted at være for både unge og gamle. Når jeg ser,
hvad vi kan udrette sammen i
forbindelse med Egeskov Marked, så kan vi vel også klare en
sådan udfordring. Vi har nemlig
den altafgørende ressource, og
det er jer og alle dem der ikke
kunne være her i aften. Den
menneskelige ressource er så
vigtig for Egeskov Marked og lokalsamfundet i det hele taget, og
man imponeres over jeres ind-
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sats gang på gang. Mange tak
for det!
Egeskov Marked er ikke et
hvilket som helst marked, ej
heller en tilfældig byfest, - nej
Egeskov Marked er enestående
og folkelig kulturarv. Men konkurrencen er stor Flere og flere
markeder og byfester ser dagens lys på trods af økonomisk
afmatning i samfundet. Egeskov
Marked er også anderledes og
speciel, fordi man kun har denne ene dag, nemlig 3. onsdag i
september. Netop derfor bliver
kræmmerne nemt nervøse, hvis
vejrprognoserne driller og lover
dårligt vejr. Antallet af kræmmere er utroligt vigtigt for den økonomiske gevinst i vores projekt.
Efter 2010 og 2011, hvor det var
rigtigt dårligt vejr, har vi haft
svært ved at få kræmmere nok
på pladsen, og som sagt er det
slet ikke ligegyldigt, slet ikke.
Mange kræmmere afventer,
stikker fingeren i jorden og tilmelder sig forholdsvis sent og
vil gerne have lov til først at betale, når de kommer. Så oplever
vi desværre, at nogle bliver
væk, hvis vejrudsigten er negativ. Her skal vi måske være lidt
mere faste i kødet og forlange
indbetaling for stadepladsen her
og nu, helt op til få dage før
markedet.
Aktiv markedsføring blandt
kræmmere
En del kræmmere fra Sjælland
er vanskelige at lokke til Egeskov Marked, hvis de ikke efterfølgende kan komme til Langeskov Marked, - broafgift og sådan. De mener, at udgifterne er

for store og chancen for succes
for lille med kun en dag på Egeskov Marked. Langeskov Marked er årets sidste marked og
derfor attraktivt for kræmmerne,
for nu skal det sidste fra lageret
sælges. Ofte er der her udsolgt
af stadepladser lang tid før Egeskov Marked skal afvikles. Måske vi skulle vride armen om på
formanden derhenne og tvinge
ham til at finde plads til yderligere 100 kræmmere, - men nej,
det kan vi nok ikke. Vi er opmærksomme på problemet. Et
problem, som vi selv må finde
løsningen på, og derfor har vi i
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Markedspladsen set fra pariserhjulet. Foto: Lars Sørensen

løbet af året besøgt flere markeder og hilst på kræmmerne og
uddelt flyers. Vi har også været
særdeles aktive ved telefonerne. Det er ikke sådant, at vi bare
lader stå til. Nej der bliver arbejdet - og der skal arbejdes - seriøst hele tiden, for der er ikke noget, som kommer af sig selv.
Til jeres orientering kan jeg fortælle, at pladsen i 2009 blev
solgt til 1 mill. og her i 2013 til
735.000, -. Hvis vi skal fortsætte
lidt ud af det negative spor, så
er det store opbud af politi og
andre kontrollerende instanser
heller ikke med til at øge tilstrømningen af hverken kræmmere eller i særdeleshed dyr til
vores marked.
Alle elsker Egeskov Marked
og vil ikke undvære det for alt i

verden, så udover vores mange
glade markedsgæster, er der
andre trofaste besøgende:
Færdselspolitiet, det veterinære
beredskab fra Rigspolitiet, Levnedsmiddelkontrol, Told og
Skat, dyrevelfærdsorganisationer osv. osv. Disse instanser
udviser en bemærkelsesværdig
flid og udholdenhed netop denne dag. Gad vide om det samme ville gøre sig gældende, hvis
Egeskov Marked blev afviklet i
weekenden? Denne aggressive
strategi har især været hård ved
kræmmerne og i særdeleshed
for vores hestemarked. I forhold
til dyr skal der selvfølgelig være
orden i sagerne, fordi man har
med levende væsner at gøre.
Når man oplever, hvor små forseelserne kan være og størrelsen af den økonomiske øretæve

man kan få i den forbindelse,
forstår man godt, hvis hestehandlerne og dem, der transporterer dyr, kan føle sig lidt forfulgte. Et Egeskov Marked uden levende dyr vil for mig være utænkeligt, så her har man måske
den
allerstørste
udfordring:
Hvordan får man skabt tidligere
tiders livsbekræftende tummel
og liv? Jeg tror på, at det kan lade sig gøre, hvis vi gør det attraktivt for hestefolket at mødes
til en årlig temadag på Egeskov
Marked, det være sig kåringer,
opvisninger, raceklubber osv.
De senere år har vi skabt gode
kontakter til forskellige instanser. Der er forståelse og interesse for ideen om at gøre Egeskov
Marked til stedet, hvor hesteinteresserede mødes for at udveksle og dele erfaringer og
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passion. De hestehandlere, som
er tilbage i branchen, er selvfølgelig altid velkomne. Vi har masser af kvadratmeter med grønt
og frodigt græs. Måtte de igen
blive fyldt med liv og hestevrinsk.
Så meget om de udfordringer vi
har foran os, men Egeskov Marked er meget mere end kræmmere og heste.
Fyn er fin
Dette års marked blev afviklet
på en rigtig smuk 3. onsdag i
september, en sensommerdag,
som viste sig fra den bedste
side: Let brise, dejlig temperatur
og solskin fra en klar himmel flere gange i løbet af dagen. Om vi
var heldige? Ja - det tror jeg
nok, vi var med uvejr i Jylland og
i hovedstadsområdet. I Kastrup
kørte man sågar med koste og
sneskrabere for at fjerne tykke
lag af hagl på startbanerne. Men
over landet i midten, strålede
Moder Sol. Fyn er i sandhed fin.
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Der kommer altid folk til Egeskov Marked uanset vejret, og
når vejret er, som det var i år,
kommer der rigtig mange. Handelsgaderne summede af liv fra
midt-formiddag til først på aftenen. Man fornemmede en livlig
handel, og vi fik da også rigtig
mange positive tilkendegivelser
fra kræmmerne, da de forlod
markedet. Lige netop dette betragter jeg som dette års markeds største gevinst. Tilfredse
kræmmere, som ser tilbage på
en dejlig dag med stor omsætning, vil helt automatisk være
gode ambassadører for Egeskov Marked hele næste sæson
til det igen bliver 3. onsdag i
september. Så udfordringen for
pladsudvalget vil være at følge
disse positive vibrationer til
dørs, så vi igen med tiden kan
sige: ”Desværre der er udsolgt.”
En vis tilbageholdenhed
Selv om der var rigtig mange
mennesker på markedspladsen,

fornemmede man en vis tilbageholdenhed i forhold til ølsalg og
omsætning i vores restauranter.
Om det skyldes almindelig afmatning og økonomisk krise eller det skyldes vejrmeldingerne i
tiden op til, og for den sags
skyld også henover, ved jeg ikke, måske begge dele. Jeg er
dog sikker på, det har betydning, når folk planlægger besøget på årets marked. Selvfølgelig skal vi til Egeskovs Marked,
men der er ingen grund til at tage fri dagen efter med den vejrudsigt. Det lægger jo automatisk en dæmper på folks udskejelser. Dette har vores nye samarbejdspartner Foderstoffen fra
Rudme selvsagt også mærket.
Det bliver spændende at høre,
hvordan evalueringen er fra deres side.
Et nyt og flot tivoli var en anden og meget positiv ting omkring dette års marked. Nordisk
Tivolipark er Danmarks største
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og et af Nordens største. Med
dette samarbejde har vi ikke kun
fået et stort og flot tivoli, men
også en leverandør af telte og
en aftager af spisesalgssteder
ude på markedspladsen. Udgiften til telte for Egeskov Marked
er - og vil fortsat være - på omkring 150.000 kr., og værdien af
12 spisesalgssteder/pølsevogne
ude på pladsen er omkring
125.000 kr. Leje af tivoliplads er
ikke som for 10 år siden
100.000 kr. men 25.000 kr. Altså: Hvor vi før i tiden fik 250.000
kr., når tivoli rullede ind, laver
man nu en bytter til en værdi på
150.000 kr. Tiderne og folks behov for denne form for forlystelse har ændret sig markant. Dette til trods, var tivoliejer Lars
Winther tilfreds med tilstrømningen af folk til tivoli, og der var i
modsætning til de senere år,
mange unge i tivoliet om aftenen. De små børn fra børnehaverne og vuggestuerne var også

begejstrede for de flotte nye karusseller tirsdag formiddag. Alt i
alt er udviklingen og fremtidsperspektiverne på dette område positive i forhold til de senere år.
Veterantraktorer
En anden spændende nyhed var
maskinudstillingen med veterantraktorer, en nyhed som skabte
stemning. Det sydøstlige hjørne
af markedspladsen var således
fyldt med markedsgæster det
meste af dagen. Dansk Veterantraktor klub Sydals kom agende
hertil tirsdag sidst på dagen efter
at være blevet landsat fra færgen i Bøjden. 9 seje gutter på
deres prægtige maskiner som
havde prærievogn og beboelsesvogn efterspændt. Adspurgt
om ikke det var en lang tur på en
lille traktor uden førerhus, fortalte de mig, at de da også kan finde på at køre til udstilling i Viborg, så det var da ingenting. På
markedsdagen om morgenen

kørte 18 traktorer fra Fyns veterantraktorklub i kortege fra Rubjerg til markedspladsen - et
prægtigt syn. Disse gamle traktorer pakkede sig omkring en
spritny stor supertraktor fra Ringe Maskinforretning, en detalje
som rent visuelt fortalte udviklingshistorie. Begge klubber var
glade og deltager gerne igen.
Problemfrit samarbejde med
diverse myndigheder
Vores samarbejde med myndighederne har igen i år været helt
problemfrit. Man fornemmer, at
de er trygge ved samarbejdet,
og deres tillid til, at man på Egeskov Marked har styr på alle detaljer, er meget stor. Denne tillid
forpligtiger, og der skal til stadighed arbejdes med at holde et
højt niveau. Ligeledes har samarbejdet med vores lokale erhvervsdrivende som altid været
rigtig godt. Deres engagement
er altafgørende i forhold til en
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god afvikling, så derfor skal lyde
en stor tak til disse instanser.
Som jeg startede med at sige, er
Egeskov Marked ikke blot endnu
en byfest. Nej, Egeskov Marked
er et meget gammelt fænomen,
som er solidt og fast forankret i
den danske befolknings bevidsthed, og I fynboer har fået
det ind med modermælken. At
der er stor respekt omkring Vores marked og dets historiske
baggrund, er noget man bl.a. fornemmer, når man henvender sig
til de forskellige medier. At markedet i nyere tid rent afviklingsmæssigt har taget en stor forandring, er for mig at se en yderli-

gere og ikke uvæsentlig kvalitet.
Kværndrup og omegn har overtaget driften af markedet de seneste små 30 år, og derfor er vi
samlet her i aften. Der er ikke
mange familier her i lokalområdet, som ikke bidrager med et
eller andet i denne forbindelse.
Når nu Egeskov Marked på
grund af omstændigheder, vi ikke helt selv er herrer over, ikke
genererer så mange penge som
tidligere - og det er der sådan
set ikke noget nyt i, vi har før
været nede i en bølgedal, - ja så
øser Egeskov Marked ud af
sammenhold og livskvalitet for
alle i lokalområdet. Jeg er sikker

på, at hvis man bevarer gejsten
og hjælpes ad med at tilpasse
Egeskov Marked til samfundet,
som altid er i forandring, og
samtidig bevarer respekten for
de kulturhistoriske værdier, ja så
vil man med godt vejr et par år i
træk - og det er vel ikke for meget forlangt - igen kunne hænge
de røde lygter ud og melde udsolgt over hele linjen. Og vupti:
Vi er tilbage i sporet.

Egeskov Møllelaug

Lørdag d. 30. november er der
nisser på stjernehjulsloftet,
kværnloftet, broloftet og i vognporten, så kom og kig til dem.
Der er udstillinger og salgsboder med bl.a. træ, læder, honning, marmelade, strik, patchwork, nisser, kort, gran og div.
ting til dekoration, mel, olie og
meget andet.

Vores Café, tombola og fiskedammen er også klar til dagen.
Og hele møllelauget er klar
med en god snak om arbejdet
på møllen.
Så kom og kig til os alle, I er alle hjertelig velkommne.

Så er julestueudvalget klar til at
løfte sløret for årets julestue.
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Tak for hjælpen med årets marked alle sammen. I kan med rette være stolte af jer selv og Egeskov marked.

På gensyn
Egeskov Møllelaug
Julestueudvalget
v/Tove Andersen
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Fair play og ”man of the match”

Nu har vi 2 løbebånd i
fitness-centret
I fitness-centret har vi købt et
løbebånd mere, idet vi var klar
over, at der var meget stor interesse for løbebåndene.
Der er stadig plads til flere brugere i centret og vi har alle
godt af at få noget motion, så
derfor skynd dig at kontakte en
af instruktørerne ( se www.
Kvaerndrupif.dk) og aftal et
tidspunkt, så du kan komme i
gang inden jul og igen efter jul.

Kampen på Kværndrup Stadion den 7. september mod Marstal/Rise, var udnævnt til fairplaykamp af DBU Fyn. Hjemmeholdets trænere, Henrik
Greve og Michael Jørgensen,
flankerer udeholdets træner
inden kampen, der endte målløs.

Efter kampen udnævntes Jimmie Jørgensen til hjemmeholdets ”man of the match”.

Indoor cykling
Vore 10 indoor cykler står klar
til brug i det lille lokale lige før
indgangen til tidl. cafeteria og
din nøgle til fitness-centret kan
også bruges her.
Vi tilbyder instruktør kursus,
hvis der er en eller to personer,
der kan tænke sig at starte
hold op i indoor cykling.
Evt. henvendelse til udv.fmd.
Grete Jørgensen tlf. 62271006.
På gensyn i centret.
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Kværndrup Vandværk
informerer
Aflæsning af vandmålere:
Har du endnu ikke aflæst din
vandmåler kan det nås endnu.
Der er udsendt selvaflæsningskort til alle forbrugere.
Kortet kan sendes med posten,
eller afleveres på Kalkbrænderivej 17 i opsat postkasse.
Du kan også bruge vandværkets hjemmeside www.kvaerndrupvand.dk.
Det er vigtigt, at alle forbrugere
aflæser deres vandmåler, så
vandværket får så præcise tal
som mulig at administrere ud
fra.
Jubilæum
Kværndrup Vandværk kan i år
fejre 80 års jubilæum – faktisk
den 7-12-2013. Jubilæet vil blive markeret med udgivelse af
et jubilæumsskrift og en mindre
reception den 8. december,
2013 fra kl. 11.00 til 14.00 i
Kværndrup forsamlingshus.
Generalforsamling
Den årlige generalforsamling
vil, som vi plejer blive holdt
sidst i februar måned. Denne
gang den 27. februar, 2014. kl.
19.00 i Kværndrup Forsamlingshus. Der vil være yderligere annoncering i dagspressen
når tiden nærmer sig.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Udvikling af Egeskov Marked
Af Svend Lings, Kværndrup
Markedet er som bekendt en
gammel tradition stammende
fra middelalderen. Nu påstår
onde tunger at det er blevet for
gammeldags og har overlevet
sig selv.
Besøgstallet
er
naturligvis
svært at bedømme, men stadeholdere omkring min bod var
enige om at både besøgstallet
og købelysten i år var ringere
end længe (en af dem har deltaget i 15 år og sagde at det
var det hidtil ringeste). Så måske er der noget om snakken?
Efter min mening ville det være
en skam hvis så gamle traditioner sygnede hen. Derfor vil jeg
gerne foreslå at markedet bliver tilført nye impulser og moderne islæt fx i form af en
kunstsektion, gymnastikopvisninger, folkedans, linedance,
folkemusik, fynsk fødevaresmagning m.m. Man kunne opfordre eleverne ved Det Fynske
Kunstakademi til at arrangere
udstillinger.
Aktive
fynske
kunstnere kunne også få et tilbud om at måtte udstille gratis.
Indtil videre.
Nogle folkedanserforeninger og
amatørspillemandsorkestre

ville sikkert ikke have noget
imod at optræde gratis og lade
hatten gå rundt. Man kunne
endda arrangere en mindre folkemusikfestival. Gymnastikforeninger kunne lave springopvisning i klovnedragter. Måske
har en gadegøgler eller to lyst
til at optræde. Har du flere ideer?
Man kan tænke sig at den
slags ville tiltrække et købedygtigt publikum. I gamle dage tog
de fleste beboere jo til stormarked og kiggede blandt andet på
gøglere. Ikke sådan at forstå at
det nye skal fortrænge det
gamle eller forstyrre det originale. ”Kultursektionen” kunne
etableres for sig selv.
Det ville i hvert fald være
spændende hvis man på den
måde kunne få ”stodderkulturen”, ”finkulturen” og alt det
ind imellem til at gå op i en højere enhed. Det ville i sig selv
befordre yderligere udvikling.
Og det ville mig bekendt være
det første sted i landet. Jeg kan
ikke forestille mig andet end at
godset vil være indforstået med
at stille de nødvendige arealer
til rådighed, i det mindste i en
forsøgsperiode.
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Andelskassen - Kværndrup Andelskasse, Svendborgvej 6-8
Af Edvin Larsen
Andelskassen eller ”Kassen” - som Kværndrup Andelskasses tidligere direktør gennem mange
år, Hans Skjerning Hansen, yndede at bruge, når han omtalte Andelskassen lokalt - sættes der
fokus på i dette nr. af 5772.Kværndrup.
Kværndrup Sogns befolkningstal
I perioden 1901 til 1921 steg
Kværndrup bys befolkningstal
med 1,2 % pr. år fra 447 til 569,
medens landsognets stigning i
samme periode var på det halve (0,6 % pr. år) fra 1074 til
1212. Bebyggelsen i byen steg
fra 74 til 115 boliger eller med
ca. 2,2 % pr. år. Det var i denne periode, byen fik bryggeri og
urmager. Den nye bebyggelse
fandt hovedsagelig sted på de
to indfaldsveje Bøjdenvej (nu
Bøjdenvejen) og Svendborgvej.
Bebyggelsen på Bøjdenvej betød i praksis, at jernbanestationen (1876) kom til at hænge
sammen med bymidten.
Perioden var præget af nye andelsforetagender og som en
konsekvens af landbrugets omlægning fra vegetabilsk til animalsk produktion, blev der brug
for et foderstofforetagende.
Kværndrup Lokale Foderstofog Gødningsforening blev dannet i 1906. Med øget bebyggelse blev der også behov for et
elektricitetsværk. Etablering af
dette skete i 1912.
Kværndrup Sogn var og har altid været præget af andelsforetagender (to mejerier, én foderstofforretning, ét forsamlingshus, to brugsforeninger og ét
elektricitetsværk). Andelsbevægelsen var en væsentlig faktor i
byens udvikling i denne periode. I mellemkrigstiden fik byen
andelsvandværk i 1933 og efter
2. Verdenskrig andelsfrysehus i
1948 og andelsvaskeri i 1954.

Kværndrups store opland var
den økonomiske faktor, der var
forudsætning for det erhvervsliv, der kom til at præge byen.
Derfor er det heller ikke overraskende, at byens første pengeinstitut – Andelskassen – blev
oprettet på foranledning af sognets mange andelsforeninger i
1917.
Forhandlingsprotokol
Den første skriftlige kilde, som
omtaler oprettelsen af en andelskasse i Kværndrup, er lidt
overraskende
Kværndrup
Brugsforenings
forhandlingsprotokol. I referatet fra et bestyrelsesmøde afholdt den 13. december 1916 står: ”Ved bestyrelsesmøde den 13´ December
bestemtes følgende: Da der er
Udsigt til, at der oprettes en Andelsspare- og Laanekasse for
Kværndrup Sogn, hvis lokaler
ønskes beliggende i Kværndrup, tilbyder Brugsforeningens
Bestyrelse at lade indrette et
brugbart Kontorlokale til dette

Brug, forudsat at Sagen gaar i
orden inden 15´Januar 1917.
Formanden bemyndiges til at
give nævnte Tilbud til nævnte
Andelskasse paa Betingelse af
at der ydes en aarlig Leje lig
Renten af Byggesummen som
Lokalet anslaas at koste, samt
at Brugsen sikres i mindst 5
Aar eller saalænge Pladsen er
tilstrækkelig, forsaavidt Brugsforeningen kan afse Pladsen.”
Kværndrup Brugsforenings tilbud satte for alvor gang i de videre forhandlinger. Af Andelskassens første forhandlingsprotokol fremgår det, at bestyrelserne i Kværndrup Sogns
forskellige
andelsforeninger
havde indkaldt til et møde den
5. januar 1917 med det formål
at oprette en andelskasse. På
mødet besluttede forsamlingen: ”at Virksomheden først
skulle begynde i Efteraaret
1917, naar et dertil indrettet
Lokale i Kværndrup Brugsforenings nye Bygning var fuldført.”

Kværndrup Brugsforening. Andelskassens kontorlokaler ses t.v., o. 1920.
Foto: Kværndrup Andelskasse 1917-1992, jubilæumsskrift
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Den 26. oktober 1917 blev
Kværndrup Andelskasse stiftet
som den 20. i rækken af danske andelskasser. Kværndrup
Andelskasse blev den første
andelskasse på Fyn. Tanken
var, at sognets penge skulle
komme sognets folk til gode,
og samtidig skulle omsætningen lettes ved større brug af
check.
Andelskassens adresse
Helt frem til 1939 havde Andelskassen adresse på samme
matrikel (Svendborgvej 10)
som Kværndrup Brugsforening.
Andelskassens årlige husleje
for banklokalerne i Kværndrup
Brugsforening var kr. 180 i
1917.
(Kværndrup
Brugsforenings
flotte bygning blev revet ned i
1963 for at give plads til et nyt
moderne etplans butikslokale.
Den skrappe iagttager af billedet af Kværndrup Brugsforening vil kunne se, at bygningen arkitektonisk ligner Kværndrup Hovedskole, som også
blev opført i 1917. I dag tilholdssted for 0. klasse og skolefritidsordningen – Slottet.)
Matr. nr. 9s – Svendborgvej 8
5. september 1938 besluttede
Andelskassens repræsentantskab at købe Brugsens naboejendom (nuv. Svendborgvej 8)
tilhørende Kirstine Falkenberg.
Herefter gik man i gang med at
indrette banklokale i den nye
ejendom. Da bygningen var
klar til at blive tage i brug 1. juli
1939, stod Andelskassens
samlede investering i kr.
13.657.
Et par måneder efter at de nye
banklokaler var taget i brug,
indgik Andelskassen den 13.
september 1939 en lejeaftale
med Kværndrup Sogneråd om
30

Andelskassens ejendom, Svendborgvej 8, 1939.
Foto: Kværndrup Andelskasse 19171992, jubilæumsskrift.

udlejning af et lokale til sognerådsmøder for en årlig pris af
kr. 100. I lejeaftalen lå, at sognerådet selv skulle sørge for
kakkelovn og brændsel, medens belysningen blev betalt af
Andelskassen. Lejeaftalen ophørte i 1947, da Kværndrup
Kommune fik sit eget kommunekontor,
Nyborgvej
7.
(Ejendommen, som i dag står
tom, efter at Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune lukkede Kværndrup Bibliotek den 31. dec. 2010.)
Fra at være mere eller mindre
usynlig i bybilledet ændrede
Andelskassen udseende i løbet
af 1950’erne, hvilket ses af nedenstående foto fra begyndelsen af 1960’erne.

Kværndrup Andelskasse, Svendborgvej.8, o.1960.
Foto: Sammenslutningen DANSKE ANDELSKASSER 19151990, jubilæumsskrift.

Byggeplaner
I juli 1968 nedsatte Andelskassens repræsentantskab et udvalg, som skulle undersøge
muligheden for en udvidelse af
Andelskassens lokaler. Udvalget fremkom med et forslag om
at bygge en helt ny Andelskasse på den nuværende matrikel.
Repræsentantskabet godkendte efterfølgende udvalgets forslag om at bygge nyt efter skitser udarbejdet af arkitekt Hans
Jørgen Poulsen. Byggeudvalget forelagde den 20. januar
1969 resultatet af den afholdte
licitation, og repræsentantskabet vedtog at antage de laveste
tilbud, som i alt beløb sig til kr.
138.721,59 for nedbrydning af
den tidligere ejendom og opførelse af en ny bygning.

Kværndrup Andelskasse, Svendborgvej 8, 1969.
Foto: Kværndrup Andelskasse
1917-1992, jubilæumsskrift

Som det ses af ovenstående
foto blev den nye bygning opført i 60’er-stil, som en funktionel bygning med fladt tag og
kom derved til at ligne naboen
Brugsens bygning fra 1963.
Kværndrup Sogn i vækst
Slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne var en
periode, hvor væksten var
kommet til sognet. Nye virksomheder kom til og nye parcelhuskvarterer som ”Fuglekvarteret” og ”Svenskehøjen”
skød op. Det gav et boom i
byggeaktiviteten. Og i 1976
vedtog Ryslinge Kommune i
henhold til lov om kommune-
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planlægning midlertidige rammer for lokalplaner, hvilket betød, at Kværndrup-området
blev udlagt til erhvervs- og industriområde.
Andelskassen
var – som lokalt pengeinstitut –
med til at bevilge byggelån og
senere at finansiere mange af
disse huse. Ekspeditionslokale,
mødelokale, kontorer mv. var
efterhånden blevet for trange. I
Andelskassen forudså man behovet for ekspansion lokalemæssig set inden for en overskuelig fremtid. Muligheden viste sig for at købe naboejendommen, Svendborgvej 6 i okt.
1974. Pris kr. 125.000 kontant.
Tilbygning
Efterfølgende blev Svendborgvej 6 revet ned. I februar 1976
var der licitation på tilbygningen, som arkitekt Preben Ladingkær, Kværndrup var arki-

tekt på. Tilbygningen stod færdig i oktober 1977, og på 60
års dagen for Kværndrup Andelskasses stiftelse den 26. oktober 1977 afholdtes reception.
Omkring årtusindskiftet
Pladsbehov blev et større og

større problem i slutningen af
1990’erne. Det fik repræsentantskabet til at beslutte at udvide den bestående bygning.
Arkitekt Kim Holst, Kolding lavede et bygningsforslag. Andelskassen købte rettighederne
til tegningerne, som efterføl-

Kværndrup Andelskasse, Svendborgvej 6-8, 1977.
Foto: Kværndrup Andelskasse 1917-1992, jubilæumsskrift.

Ejendommen i midten: Svendborgvej 6, som er opført i 1910.
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, 1959, Det Kongelige Bibliotek.
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gende blev bearbejdet af arkitekt Hans Jørgen Poulsen,
Odense, som også fik ansvaret
for byggeriet - et vinterbyggeri i
efteråret/vinteren 2000/01. Hovedentreprenør på byggeriet
var tømrer- og snedkerfirmaet
Carsten Knudsen A/S, Ringe.
Der blev arbejdet i bankens lokaler samtidig med, at håndværkerne byggede.
Natten mellem den 8. og 9.
april 2001 skete det utænkelige. En pyroman satte ild til bygningen, som nedbrændte. Forsikringen forlangte, at det tilbageblevne skulle rives ned, og
en hel ny bygning opføres.
Svendborgvej 18 = banklokale
Andelskassen stod nu uden lokaler. I løbet af et enkelt døgn
indgik man en lejeaftale med
ejerne af de tidligere Sparlokaler på Svendborgvej 18.
Herfra skulle Andelskassen residere, indtil en ny Andelskasse
stod færdig. På den nye bygning var Hans Jørgen Poulsen,
Odense arkitekt, medens tømrermester Verner Pedersen,
Gislev var hovedentreprenør.
Bygningen blev indviet april
2002.

Andelskassen Fyn
I 2006 fusionerede Kværndrup
Andelskasse med Egebjerg Andelskasse og Gislev Andelskasse og blev til Andelskassen
Fyn. Andelskassen Fyn fik hovedsæde i Kværndrup og havde afdelinger i Stenstrup, Gislev, Ringe og Odense City. I
2009 havde Andelskassen Fyn
50 medarbejdere og godt
12.000 kunder.
Fra andelsselskab til aktieselskab
Sammenslutningen Danske Andelskasser, som Andelskassen
i Kværndrup var medlem af,
havde i 1969 stiftet Danske Andelskassers Bank A/S med
hjemsted i Hammershøj (mellem Randers og Viborg). Sammenslutningen Danske Andelskasser stod som ejer af Danske
Andelskassers Bank A/S.
I foråret 2011 fusionerede de
16 andelskasser, som udgjorde
Sammenslutningen Danske Andelskasser, og Danske Andelskassers Bank A/S og blev til én
bank: Danske Andelskassers
Bank A/S.
Andelskassen i Kværndrup er i
dag en rådgivningsfilial af Danske Andelskassers Bank A/S.

Andelskassen, Svendborgvej 6-8. Foto: Edvin Larsen, 2011.
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Banken, som har hovedsæde i
Hammershøj, har filialer på Fyn
og i Jylland og beskæftigede
pr. 1. juni 2013 omkring 500
medarbejdere.
Kilder:
Kværndrup Andelskasse (19171992) – jubilæumsskrift
Sammenslutningen DANSKE
ANDELSKASSER (1915-1990)
– jubilæumsskrift
A. Axelsen Drejer: Den Danske
Andelsbevægelse, 5. udgave,
København, 1943
J. P. Trap: Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget
Danmark, 4. udgave, 19201932
Sylvest Jensen Luftfoto, Det
Kongelige Bibliotek
Lokalhistorisk Arkiv, Kirkevej 3,
Kværndrup
Samtale med fhv. formand for
Kværndrup Andelskasse, Mogens Høeg Andersen, Trunderup
www.ois.dk
www.da.wikipedia.org/wiki/
Andelskassen_Fyn
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Udflugt til Ringe Svømmeklub

Elevbilleder

Af Sia, Anne og Michelle
Onsdag d. 2/10 deltog 4., 5. og
6. klasse fra Tre Ege Skolen i
et 4-timers svømmekursus i
Ringe Svømmehal. Denne dag
var det kun elever fra Tre Ege
Skolen, der var med, men arrangementet er også blevet afholdt for elever på de andre
folkeskoler i kommunen. Vi
skulle lære en masse nyttigt om
livredning.
Vi kørte til Ringe i bus, og så
skyndte vi os at klæde om og
gå ind i svømmehallen.
Først lavede vi terningeleg i 50
minutter. Vi blev delt op i hold,
så skulle hvert hold slå med en
terning. Hvis vi slog en 1`er,
skulle vi springe i vandet fra
kanten. Hvis vi slog en 2`er,
skulle vi dykke efter en ring.
Hvis vi slog en 3`er, skulle vi
svømme frem og tilbage i bassinet. Hvis vi slog en 4`er, skulle vi rutsje ned i bassinet fra
rutsjebanen. Alle syntes det var
meget sjovt og vi hyggede os.
Da vi var færdige med det,
skulle vi i bad og have vores tøj
på igen, fordi vi skulle ned i
kælderen (Klublokalet). Dernede holdt vi spisepause i ½ time.
Efter at vi havde spist kom Jakob Hørkilde, og vi skulle have
teori om livredning. Så var det
ellers bare op og klæde om
igen og ind i svømmehallen. Vi
blev delt ind i 3 hold, og det gik

Mathilde fra 4. kl. i fuld gang med
hjertemassage

ret hurtigt. Hold 1 skulle prøve
at give hjertemassage og mund
til mund på en dukke. Hold 2
skulle prøve at bjærge. Først
med en plade og så med hinanden. Hold 3 var nede i det lille
bassin og legede, som de ville.
Efter lidt tid blev der byttet
rundt, indtil alle havde været
alle steder. Da vi så var færdige, skulle vi lege fri leg. Så
skulle vi bad. Da alle var ude,
gik turen tilbage til Kværndrup,
og vi havde fri.

Oliver fra 6. kl. arbejder imens Lukas og Sander ser på

Sia tjekker mund til mund metoden
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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
Indsend små annoncer

gratis

inden næste deadline til

plata@plata1226.dk
Der indkaldes hermed til:
Generalforsamling i Kværndrup Boldklub 1919
onsdag den 22. januar 2014 kl. 19.30
i Kværndrup Hallen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab samt budget for kommende år.
4. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår aftale om delvis fusion mellem
fodboldafdelingerne i vore naboklubber og Kværndrup
Boldklub vedr. seniorfodbold.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt
Bestyrelsen
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Tørt bøgebrænde sælges.
Savet - kløvet - leveret.
Pr. rummeter 600 kr.
Tlf.: 21 34 68 16

AKTIVITETSKALENDEREN

Dato

Kl.

Arrangement

Sted

Julehygge med gløgg og æbleskiver. Underholdning Lis
Nees
Amerikansk lotteri.

30. nov. 14.00

30. nov.

12.00
16.00

-

7. dec.

14.00
17.30

-

28. dec. 18.30

Arrangør/tilmelding

Pris

Egebos vennner

Julestue på Egeskov Mølle

Bevæg dig for sjov

Kværndruphallen

Brugergruppen

Juletræ i forsamlingshuset

Forsamlingshuset

Bestyrelsen

20 kr./
barn

2014
4. jan.

14.00
17.30

9. jan.

14.30

Hyggeeftermiddag med Arne
Ploug og Hans Rytter

18.30

Generalforsamling
Kværndrup
HusholdningsKværndrup Husholdkreds.
Kværndrup skole
ningskreds.
Medbring bestik og tallerken,
glas og kop

14.00

Generalforsamling i Egebos
Venner
Egebo
Kl. 15 - modeshow - Seniorshop Kaffe og brød.

3. feb.

18.
feb.

-

Bevæg dig for sjov

Kværndruphallen

Brugergruppen

20 kr./
barn

Egebos venner

Egebos vennner

Lad billederne tale for sig selv
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