
   

 

KVÆRNDRUP  TRUNDERUP  GULTVED  EGESKOV 

NR. 18 FEBRUAR 2014 

INDHOLD: 

Side 2: Fra redaktionen 

Side 4: Bierparty 

Side 8: Lykken er at le-

  ve af sin hobby 

Side 11:  Ny skoleleder 

  for Tre Ege  

  Skolen 

Side 13: Udviklingsplan 

  for Ryslingehal-

  lerne 

Side 14:  Gensyn med de 

  gule ærter 

Side 16: Generalforsam-

  ling i Kværn- 

  drup Forsam- 

  lingshus 

Side 21: Ny leder i  

  Kværndrup  

  Børnehave 

Side 23: ”Vi kan da købe 

  slottet…” 

Side 26: Ejendommen 

  Svendborgvej 

  51 - Kværndrup 

  Hovedskole 



2  

 

 FRA REDAKTIONEN 

Priser for annoncer 

⅟₈ side:  1.600 kr. ex. moms,  

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

⅟₁ side 10.000 kr. ex. moms.  

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

Forsidelogo:  
Rentegnet af NIMA 
 
 
 
Forsidebillede:  
De fleste af bladets uddelere, iført 
uniformen: sikkerhedsvest med 
bladets logo på ryggen  

 
Fotograf: Lars Skov Sørensen 

Holdet bag 
 
Redaktion 

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

Vidste du, at .... ? Tekster  

Edvin Larsen m.fl  
 

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

Layout og tryk 

Anne Sloth 
Jesper Sell 
Kaare Paludan 
 

Økonomi og annoncetegning 

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

Uddeling 
Bodil Engholm  
 

Om indlæg, artikler og andet  
indleveret materiale 

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

5 blade om året 
Der er planlagt 5 udgivelser på 

et år: uge 9, 16, 26, 38 og 48.  

Deadline til næste nr. er den   

14. marts 2014 

Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

Det har været en meget hektisk 
periode i Kværndrup Sogn si-
den sidste 5772.kværndrup ud-
kom før jul. Byen har været på 
landsdækkende avisers forsi-
der i 2 omgange – først i forbin-
delse med at Svendborgtoget 
blev afsporet, da orkanen Bodil 
lige før jul rasede hen over lan-
det og væltede et træ ned over 
banelegemet lige syd for 
Kværndrup Station. Afsporin-
gen kunne formentlig have fået 
meget store konsekvenser, hvis 
toget var væltet.  
 
Mange brande i Trunderup in-
den for et kort periode, har og-
så bragt os på landkortet. Selv i 
de landsdækkende TV-medier 
har denne historie været bragt, 
og aviserne vil gerne skrive om, 
hvor bange folk er – men tilsy-
neladende tager folk i Trunde-
rup det nu meget roligt. 
 
Men også på de indre linier i 
Kværndrup, er der sket store 
ting. Og vi håber, at denne ud-
gave af 5772.kværndrup giver 
et overblik – for det er svært at 
følge med i det hele. Egeskov 
Markedsforening har sagt farvel 
til deres hidtidige formand Tom-
my Christensen efter 10 år på 

denne vigtige post. Formands-
posten overtages af Uffe Øster-
gaard, som er vendt tilbage til 
området efter et liv, der har 
bragt ham viden om. Som det 
fremgår andetsteds i bladet fik 
Uffe en flyvende start, idet Mar-
kedsforeningen, på baggrund af 
nogle magre år, den 29. jan. 
havde indkaldt til møde for at få 
en masse inspiration til, hvor-
dan Markedet kan nytænkes.  
 
Mødet foregik i Forsamlingshu-
set – og her er der så sandelig 
også sket meget. Økonomien 
kunne ikke bære, at huset skul-
le have en fast vært, så besty-
relsen har besluttet, at pr. 1. 
januar 2014 skulle huset være 
et såkaldt nøglehus. Det lød på 
generalforsamlingen til, at der 
er stor optimisme i bestyrelsen, 
som i øvrigt blev genvalgt, og at 
borgerne og foreningerne i by-
en i høj grad bakker op om For-
samlingshuset. Opbakningen 
fra byen blev på generalforsam-
lingen synliggjort, da Søren 
Christensen fra styregruppen 
omkring Bierparty, også lovede 
økonomisk opbakning, så nogle 
af bestyrelsens ønsker kunne 
indfries. 
 

mailto:plata@plata1226.dk
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 FRA REDAKTIONEN 

 
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 

Bierparty var i år en endnu stør-
re succes end de 2 foregående 
år, både hvad angår afviklin-
gen, men også økonomisk. 
Samarbejdet mellem alle inte-
ressenter i Kværndrup er virke-
lig imponerende, og man for-
nemmer en holdånd omkring et 
fælles projekt, der bare skal 
lykkes. Samme holdånd er der i 
gruppen, der arrangerer 
Kværndrupugen, som i år også 
er i uge 19: 4. – 10. maj. Pro-
grammet for uge 19 vil være 
indlagt i næste blad, der ud-
kommer i uge 16. 
 
Denne holdånd omkring et pro-
jekt, der skal lykkes, får vi i 
Kværndrup brug for de kom-
mende år, når vi i fællesskab 
skal have mere gang i vores 
Kværndrup Hallen – ikke kun, 
når der er Bierparty, Kværn-
drupuge eller Markedsfest, men 
i hverdagen.  
Apropos hverdagen: KB 1919´s 
generalforsamling sagde en-
stemmigt ”ja” til formaliseret 
samarbejde omkring seniorfod-

bold i Gislev og Kværndrup i 
FC Midtfyn. Til gengæld blev 
håndboldsammenslutningen 
Gislev/Kværndrup på en extra-
ordinær generalforsamling op-
løst, så den sport, hvor Dan-
mark inden for de seneste 2 
måneder har vundet sølv for 
herrer ved EM og bronze for 
kvinder ved VM, tilbydes nu 
ikke i Kværndrup. Og det er 
ikke mange år siden, at G/K 
havde et hold i divisionen for 
kvinder og havde Gislev Hallen 
fyldt til kamp i pokalturneringen 
mod FIF København. … 
Jævnfør nedenstående ”Opråb” 
– Vil der være opbakning , hvis 
de eksisterende foreninger til-
bød håndbold? Vil nogen mel-
de sig som trænere? 
 
Opråb: Se nu at få brugt hallen 

noget mere! Antallet af udlej-
ningstimer er meget afgørende 
for hallens økonomi, og det er 
nu, at vi skal vise, at der fortsat 
er et behov for en hal i Kværn-
drup. Måske har folk omkring 
hallen ikke været gode nok til at 

fortælle, hvad hallen kan bru-
ges til. Mulighederne er stort 
set ubegrænsede – men det er 
DIG, der skal møde op. Eksem-
pelvis har KIF tilbudt motion – 
bordtennis, hockey eller hvad 
man nu har lyst til – men frem-
mødet har overraskende nok 
været sparsomt. Hvorfor? Har 
tidspunktet ikke passet? Er det 
for dyrt? Kender man ikke til 
tilbuddet? Alle forhindringer 
kan nedbrydes, men man er 
nødt til at starte med at møde 
op. 
 
Hallens udviklingsplan, der blev 
omtalt i sidste 5772.kværndrup, 
skal til at effektueres. Så det er 
nu, at vi borgere skal vise, at vi 
står sammen. Husk at hallen er 
vores allesammens uanset in-
teresser. Hallen er ikke kun til 
sport. Hallen skal være byens 
samlinggsted, hvor unge og 
gamle mødes. Der er mange 
visioner i udviklingsplanen – og 
ting tager desværre tid. 
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 NYHEDER 

Bierparty 
Kværndrup Hallen - 11.januar 2014 
 
Af Søren Christensen 
 
Bierparty giver overskud, som bruges lokalt. I alt er der lavet ca. 230.000 kr. på de tre år. Tak til 
alle - frivillige, ambassadører, sponsorer og gæster. 

Så blev der for 3. gang afholdt 
Bierparty i Kværndrup Hallen 
med stor succes og for fulde 
huse. Og vi vil gerne sige tak til 
alle frivillige hjælpere, ambas-
sadører, sponsorer, medlem-
mer af de 3 idrætsforeninger og 
ikke mindst alle vore gæster, 
som bakker op om dette arran-
gement.  
Der var lidt udfordringer i år. 
Der kom en ny dør i hallen, fordi 
der var givet dispensation på de 
forrige fester, og derfor mente 
vi, det var en god ide at komme 
ud over denne. Vores Forsam-
lingshus-vært stoppede pr. 31-
12-2013, og vi siger tak til Mi-
chael for den gode mad, der er 
blevet serveret til vores Bierpar-
ty. Vores nye leverandør er 
Ryslinge Forsamlingshus v. An-
ke og Martin, og det var en fan-
tastisk oplevelse for vore gæ-
ster og personale. Ros til dem 
også. 

Brugsen, Andelskassen og Ni-
ma har sponseret vores billet-
ter, og ikke mindst har Ferie-
partner Blokhus v. Palle Holm-
bech udloddet et sommerhus-
ophold i det vestjyske. Tak for 
det. 
Der bliver arbejdet meget med 
sådan en fest. Det starter lige 
efter sommerferien, hvor der 
bliver lavet salgsmapper til vo-
res ambassadører, hvorefter 
alle mødes midt i september, og 
salget går i gang. 1. år tog det 
mellem 3 og 4 uger at sælge. 
De sidste 2 år har det taget un-
der 12 dage – så var alt ud-
solgt. 
Også tak til jer ambassadører, 

som lægger en ære i at dette 
kan lade sig gøre. 
 
Torsdag før festen bliver alt 
samlet ind: Scene, stole, borde, 
gulvmåtter, stilladser, lamper, 
pynt, garderobe stativer, ser-
vice, duge osv. 
Fredag morgen begynder op-
sætningen, og hen på dagen 
begynder det at se ud som om, 
der skal holdes fest i hallen. 
Hen i mod aften kommer der 
hjælpere til at dække bordene 
op. Ca. kl. 23.00 går vi hjem.  

Lørdag morgen mødes nogle 
af os igen lige til at fikse det 
sidste. 
Kl. 9.00 kommer vores øl-

leverandør Fuglsang.  
Kl 10.00 begynder lysfolk at 

sætte alle deres ting op – om-
kring middag kommer Top-
seven og installerer musikan-
læg. 
Sidst men ikke mindst:  
Kl. 17.00 åbner dørene for vo-

res gæster. 
Fuld fart på indtil kl. 01.00 
Så blev det søndag – opryd-
ning fra kl. 9.00 til kl. 16.00 
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 NYHEDER 

Det var lige lidt om, hvad der 
foregår.  
 
Og hvad bliver der ud af dette? 
Samlet er der lavet ca. 230.000 
kr. som er brugt til juletræsbe-
lysning, infotavle i Brugsen, 
Ryslingehallerne.  
Ydermere er der foreslået: 
 Dør i hallen 2013 (ny) 
 Dør i hallen 2014 
 (udskiftning)   
 Kværndrupugen 
 Forsamlingshus 

 Udvendige skabe til hjer-
testartere + evt. kurser til 
at bruge disse hjertestar-
tere. 

 Modernisering af hallen 
sammen med udefrakom-
mende midler 

 
Alt sammen fra vores fest 
Håber det vil modtages positivt. 
 
Festerne vil fortsætte fremover, 
så længe der er tilslutning, og 
samme orkester TOPSEVEN vil 
underholde. 

BIERPARTY 2015: 
10. januar 

i Kværndruphallen. 
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 NYHEDER 

Bodil ødelagde togskinner i Kværndrup –  
og det handler ikke om Bodil Engholm! 
 
Af Anders Thorup 

Orkanen Bodil ramte Kværndrup 
med stor kraft og da et af de store 
træer lagde sig ned over skinnele-
gemet lige syd for Kværndrup, 
samtidig med at toget fra Svend-
borg kørte mod Odense, var kata-
strofen tæt på at ske. Heldigvis 
blev toget ”på benene”, men de 
materielle skader var store – og 
togdriften mellem Svendborg og 
Odense var afbrudt i en uges tid. 
På Havarikommissionens hjemme-

side kan man se rapporten fra 
uheldet og der ligger flere billeder. 
 
http://
www.havarikommissionen.dk/da/
havarirapporter/~/media/Files/
Havarikommissionen/
Havarirapporter/Jernbane%
202013/6112013200%
20Kollision%20med%20tr%
20ved%20Kvrndrup%
2006122013.ashx 

http://www.facebook.com/l/jAQEuD-av/www.havarikommissionen.dk/da/havarirapporter/~/media/Files/Havarikommissionen/Havarirapporter/Jernbane%25202013/6112013200%2520Kollision%2520med%2520tr%2520ved%2520Kvrndrup%252006122013.ashx
http://www.facebook.com/l/jAQEuD-av/www.havarikommissionen.dk/da/havarirapporter/~/media/Files/Havarikommissionen/Havarirapporter/Jernbane%25202013/6112013200%2520Kollision%2520med%2520tr%2520ved%2520Kvrndrup%252006122013.ashx
http://www.facebook.com/l/jAQEuD-av/www.havarikommissionen.dk/da/havarirapporter/~/media/Files/Havarikommissionen/Havarirapporter/Jernbane%25202013/6112013200%2520Kollision%2520med%2520tr%2520ved%2520Kvrndrup%252006122013.ashx
http://www.facebook.com/l/jAQEuD-av/www.havarikommissionen.dk/da/havarirapporter/~/media/Files/Havarikommissionen/Havarirapporter/Jernbane%25202013/6112013200%2520Kollision%2520med%2520tr%2520ved%2520Kvrndrup%252006122013.ashx
http://www.facebook.com/l/jAQEuD-av/www.havarikommissionen.dk/da/havarirapporter/~/media/Files/Havarikommissionen/Havarirapporter/Jernbane%25202013/6112013200%2520Kollision%2520med%2520tr%2520ved%2520Kvrndrup%252006122013.ashx
http://www.facebook.com/l/jAQEuD-av/www.havarikommissionen.dk/da/havarirapporter/~/media/Files/Havarikommissionen/Havarirapporter/Jernbane%25202013/6112013200%2520Kollision%2520med%2520tr%2520ved%2520Kvrndrup%252006122013.ashx
http://www.facebook.com/l/jAQEuD-av/www.havarikommissionen.dk/da/havarirapporter/~/media/Files/Havarikommissionen/Havarirapporter/Jernbane%25202013/6112013200%2520Kollision%2520med%2520tr%2520ved%2520Kvrndrup%252006122013.ashx
http://www.facebook.com/l/jAQEuD-av/www.havarikommissionen.dk/da/havarirapporter/~/media/Files/Havarikommissionen/Havarirapporter/Jernbane%25202013/6112013200%2520Kollision%2520med%2520tr%2520ved%2520Kvrndrup%252006122013.ashx
http://www.facebook.com/l/jAQEuD-av/www.havarikommissionen.dk/da/havarirapporter/~/media/Files/Havarikommissionen/Havarirapporter/Jernbane%25202013/6112013200%2520Kollision%2520med%2520tr%2520ved%2520Kvrndrup%252006122013.ashx
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 SOGNEROD 

Redaktionen har fra Aina modtaget billede af ”vores” multibane - taget i Frankrig.  Som det fremgår er 
der lys på denne bane – og det er der også snart på vores bane. Byggetilladelse er givet, og forhåbent-
lig er lysanlægget monteret, når du nu har bladet i hånden…… 

Vinderen af Kværndrup-
krydsen i sidste udgave 
af 5772.Kværndrup 

Flere læsere har krydset sig 
frem til det rigtige løsningsord 
”multibane”, og vi har i redak-
tionen derfor måttet foretage 
en lodtrækning. 
Vinderen af krydordskonkur-
rencen blev  
Bent Erik Nielsen fra Vænge-
vej i Kværndrup. Ud over æren 
og et tillykke fra bladet, er der 
også en lille præmie på vej til 
Bent. 
Redaktionen takker for alle be-
svarelserne. 
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 PORTRÆTTER 

Lykken er at leve af sin hobby…..!  Portræt af tidligere annoncør, men sta-
dig sponsor. Asbjørn Nyholt har ikke ønsket at have annonce i 5772.Kværn-
drup, men vil gerne støtte vores lokale blad.  
 
Af Anders Thorup 
 
Det er enhver fodboldspillers drøm at kunne leve af sin hobby – fodboldspillet. Asbjørn er horto-
nom - ikke fodboldspiller, men han lever af sin hobby, nemlig at rådgive omkring de græsplæ-
ner, som fodboldspillere efterhånden bruger året rundt. 

Da 5772.Kværndrup for ca. 3½ 
år siden så dagens lys, var en 
af de fremmødte til det første 
og ”stiftende” møde på Kværn-
drup Bibliotek, Asbjørn Nyholt.  
Og da bladgruppen manglede 
en til at lave lay-out på bladet, 
trådte den daværende næstfor-
mand for Trunderup Bylaug 
beredvilligt til. Asbjørn er en af 
lokalsamfundets ildsjæle og har 
haft mange andre kasketter på. 
Han har i en årrække været 
formand for Trunderup Friskole 
og han er den nuværende for-
mand for Valgmenigheden ved 
Nazarethkirken i Ryslinge. 
 
I 2008 startede Asbjørn sit fir-
ma, der rådgiver i alle spørgs-
mål vedrørende græs og græs-
pleje. Men som hortonom har 
han en allround viden om plan-
ter. Asbjørn har opnået stor 
ekspertise på pleje af fodbold-
baner, og sidder i dag på en 

central position, som rådgiver 
for Divisionsforeningen i Fod-
bold. Læs på næste side brud-
stykke af Divisionsforeningens 
projekt ”bedre baner”, som As-
bjørn er en væsentlig del af.  
 
”Som rådgiver er det vigtigt at 
have gode samarbejdspartnere 
ude i klubberne, hvor det prak-
tiske arbejde med at vedlige-
holde baner og lave nyanlæg, 
foregår. I denne forbindelse er 
det et kerneområde, at plan-
lægge og afvikle kurser for 
greenkeepere og groundsmen. 
Greenkeeper og groundsman 
er 3-årige uddannelser, som 
ruster banepasserne rundt om i 
Danmark til at pleje golfbaner 
og fodboldbaner,” fortæller As-
bjørn. Asbjørn brænder for sit 
fag, og hans entusiasme er ik-
ke til at tage fejl af. ”Der er 
mange penge i fodbold, men 
det er først nu, at klubberne er 
ved at indse, at det er vigtigt, at 
de har opmærksomhed på ba-
neplejen. På dette område, har 
golfklubberne været bedre til at 
tage gode råd til sig. Der bliver 
drevet rovdrift på mange fod-
boldbaner, fordi sæsonen star-
ter tidligt – allerede i februar. 
De senere år er der dog kom-
met flere kunstgræsbaner, som 
aflaster græsbanerne”. 
 
”Jeg har rådgivet folkene bag 
plænen på Esplanaden foran 
AP Møller Mærsks kontor, men 
jeg rådgiver også rundt i lan-

dets kommuner. I kommunerne 
er opgaverne mangfoldige og 
midlerne begrænsede, så her 
kan min specialviden være til 
hjælp. Det kan være en pro-
blemstilling, der er gået i hård-
knude, eller blot for at få ratio-
nalitet i driften.” 
 
Asbjørn, der oprindelig kommer 
fra Sjælland, nærmere bestemt 
Haslev, bor i Trunderup på en 
gammel gård, som han og Ka-
ren de seneste år har sat i 
stand. De efterhånden voksne 
børn har så småt forladt reden. 
Haven er et kapitel helt for sig. 
Asbjørn har fra starten lavet en 
overordnet plan for haven, hvil-
ket ses tydeligt. I bunden af 
den kuperede have slynger åen 
sig – en ren idyl. ”Det er en for-
nøjelse, når Haveselskabet 
gerne vil holde åben have her 
hos os – og det har de da gjort 
nogle gange.” På gården er 
også får og bier – men her er 
det så Karen, der er eksperten. 
 
Redaktionen siger tak for besø-
get hos Asbjørn, der nok er den 
lokale person, som kommer 
tættest på fodboldlandsholdet!   
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 PORTRÆTTER 

Projekt ’Bedre Baner’ 
DIVISIONSFORENINGEN sætter fokus på naturgræsbaner i Superligaen 
 
Af Asbjørn Nyholt, hortonom græskonsulent, Asbjørn Nyholt ApS 

 
Der er grøde i plejen af naturgræsbaner i Danmark. Gennem de seneste ca. 5-10 år har udviklin-
gen taget fart gennem etablering af groundsman uddannelse, diverse erfa-grupper, grounds-
man forening, mulighed for diverse efteruddannelsesforløb mm. Nu giver DIVISIONSFORENIN-
GEN udviklingen et yderligere skub gennem projekt ’Bedre Baner’. Hér summer vi ind på grøn-
sværens spilletekniske egenskaber.  
 

Mens de fleste nød den gode danske sommer sidst i juli blev de tekniske egenskaber af spillefladen 
målt på alle de danske stadions i Superligaen og ca. halvdelen af banerne i 1. division. For at give ud-
viklingen et skub har DIVISIONFORENINGEN hyret det engelske firma Proleisure til dels at lave de 
tekniske målinger, men også til at vejlede kommuner, klubber og groundsmen i deres videre udvikling 
af banerne. Arbejdet sker i samarbejde med Asbjørn Nyholt for at styrke forankring til det danske græs-
miljø og fastholde blikket på fortsat udvikling. 
 
The Pro Pitch System 
Gennem målinger bliver der sat fokus på tre områder: spillekvalitet, baneopbygning og græstæppe. 
Systemet (The Pro Pitch System) er bygget op omkring 18 forskellige målinger gentaget 6 standardise-
rede steder på banen. Der findes ikke nogen international standard, der fastlægger på hvilket niveau 
disse målinger skal ligge, men firmaet har gennem deres samarbejde med klubber rundt i verden op-
bygget deres egne erfaringer for, hvilke niveauer der skal til for at understøtte spillet bedst muligt. 
 
Spillekvalitet        
Egenskaber som boldrul, boldopspring, planhed, stød-absorbering mm er med til at tegne et billede af 
banens spilletekniske egenskaber, men også på hvilken måde og til hvilken grad spillerne belastes. 
Naturligvis er det alt afgørende at banen udgør et forudsigeligt underlagt for næste kamp, men på lang 
sigt kan vi, ved at kontrollere spillefladens egenskaber, nedsætte skader og derved forlænge spillernes 
karrierer. 
 
Græstæppe og baneopbygning 
Når de sidste kampe skal afvikles hen i det våde danske efterår, er banens evne til at tage imod ned-
bør vigtig. Måling af vandinfiltration er derfor en central del af arbejdet. I skrivende stund midt i testfor-
løbet har vi fundet meget varierende målinger alt fra nær 0 mm pr. time til langt over 200 mm vand pr. 
time. Overfladens evne til at lade vandet trænge ned er et resultat af mange faktorer som f.eks. vækst-
lagets sammensætning og komprimering, undergrundes drænende egenskaber eller akkumulering af 
organisk materiale i toplaget (filt). 
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Nekrolog - Ejvind Hansen 
 
Af Anders Thorup 

Murermester Ejvind Hansen 
sov stille ind 9. december 2013 
på Nørrevænget 89 år gammel. 
Ejvind Hansen var den seneste 
tid blevet tiltagende svagelig og 
tilbragte sin sidste tid på Nørre-
vænget i Gislev sammen med 
sin hustru Else. 

Ejvind Hansen har i høj grad 
sat sit præg på Kværndrup – og 
dette på mange områder. Gen-
nem en menneskealder leder af 
Kværndrups største arbejds-
plads, Ejvind Hansen Aps, som 
han trådte ind i i 1949 og der-
med gik i sin faders fodspor. 
Helt frem til 2009, havde han, 
trods sin høje alder, sin daglige 
gang i firmaet, som sønnerne 
Bjarne og Tage nu drev. Ejvind 
Hansen var kendt som en dyg-
tig murer, der satte pris på høj 
kvalitet, hvad enten han bygge-
de for private eller for større 
virksomheder og landbrug. 
 
Ejvind Hansen har gennem åre-
ne støttet idrætslivet i Kværn-
drup, og vores bedste fodbold-

hold i Kværndrup havde i 2013 
stadig reklame for Ejvind Han-
sen Aps på brystet. 
 
Ejvind Hansen var et engageret 
menneske, der også gjorde en 
indsats for Kværndrup i den 
gamle Ryslinge Kommunalbe-
styrelse, valgt for Venstre. Ej-
vind Hansen var i kommunalbe-
styrelsen i 16 år i to omgange 
fra 1970 – 1974 og igen fra 
1978 – 1989. 
Fra 1966 til 1970 var Ejvind 
Hansen desuden medlem af 
Kværndrup Sogneråd. 
 
Ejvind Hansen efterlader sin 
hustru Else, 3 børn, børnebørn 
og oldebørn. 
 
Æret været hans minde. 
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Reception i Ryslinge 27. januar 2014 og i Kværndrup 28. januar 2014 i an-
ledning af lærer Hanne Rygaards tiltrædelse som skoleleder for Tre Ege 
Skolen 
 
Af Bent Bach, afdelingsleder, Tre Ege Skolen, Kværndrup 

Skolebestyrelsen havde ind-
budt til reception, og skolebe-
styrelsesmedlem Hasse Win-
ther bød velkommen og sagde 
blandt andet: 
 
’Derfor skal der naturligvis lyde 
et særligt velkommen til dig - 
Hanne - både til dagens recep-
tion og til en ny hverdag, hvor 
du har fået ansvaret for – og 
æren af – at stå i spidsen for 
Tre Ege Skolen.  
   I skolebestyrelsen glæder vi 
os meget til samarbejdet med 
dig, og vi håber, at du glæder 
dig lige så meget til at kaste dig 
over de mange forskellige ud-
fordringer, der ligger forude.  

Du tiltræder jobbet i en usæd-
vanlig spændende tid for Tre 
Ege Skolen og for hele den 
danske folkeskole. Der bliver 
arbejdet på højtryk med den ny 
folkeskolereform, som giver 
mulighed for at skabe en an-
derledes, en længere og en 
mere varieret skoledag for vo-
res børn. En skoledag hvor læ-
rernes faglighed skal bringes 
endnu mere i spil – og hvor for-
ældre, aktive foreninger, kultur-
institutioner og virksomheder i 
lokalsamfundet skal bakke end-
nu mere op om skolens arbej-
de. Så det er i sandhed nogle 
spændende år, folkeskolen be-
væger sig ind i.  
 
Derfor var vi i ansættelsesud-
valget også meget ivrige efter 
at finde den helt rette person til 
jobbet – det gjaldt både repræ-
sentanter for medarbejderne, 
for forældrene og det gjaldt le-
delsen i Faaborg-Midtfyn Kom-
munes fagsekretariat for under-
visning.  
 
Vi udformede et ambitiøst 
jobopslag med mange ønsker 
og krav til en ny skoleleder – 
og vi gennemførte både en 1. 
og 2. samtalerunde med de 
mest kvalificerede kandidater til 
stillingen.  
 
Vi havde et stærkt ansøgerfelt. 
Men efter en spændende og 
meget grundig ansættelsespro-
ces var vi ikke i tvivl om, hvem 
vi ønskede at tilbyde jobbet. 
For alle i ansættelsesudvalget 
endte med at pege på, at Han-

ne er den helt rette til at lede 
medarbejdere, elever og foræl-
dre gennem de kommende års 
udvikling af Tre Ege Skolen. 
Og derfor er vi rigtig glade for, 
at du var klar til at forlade din 
stilling som lærer på Tingager-
skolen i Ringe for at prøve 
kræfter med det krævende job 
som skoleleder.  
 
Og vi ved, at du er godt forbe-
redt. Både i kraft af en målret-
tet lederuddannelse og i kraft 
af en periode her på Tre Ege 
Skolens afdeling i Ryslinge, 
hvor du frem til årsskiftet vare-
tog den daglige ledelse, mens 
hele processen omkring an-
sættelse af ny skoleleder stod 
på.  
 
Den rolle udfyldte du på en 
meget overbevisende facon. 
Du har lynhurtigt vundet både 
medarbejdernes og skolebe-
styrelsens respekt gennem din 
store faglighed, dit engage-
ment, din evne til at leve dig 
ind i børns og voksnes udfor-
dringer – og i det hele taget i 
kraft af din tillidsvækkende må-
de at være på.  

1.januar tiltrådte Hanne Rygaard 
stillingen som skoleleder på Tre 
Ege Skolen.  Hanne har de sene-
ste 13 år været ansat som lærer 
på Tingagerskolen i Ringe, hvor 
hun sideløbende med lærergernin-
gen har taget en diplomuddannel-
se i ledelse. Hanne er 47 år og 
bosat i Rudme.  

Forældre og en elev fra 3. klasse 
var mødt op til receptionen  
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Så både i rollen som skolebe-
styrelsesmedlem og som foræl-
dre vil jeg byde dig rigtig hjerte-
ligt velkommen som ny skolele-
der på Tre Ege Skolen.’ 
 
Afdelings- og viceskoleleder 
Bent Bach, som i perioden op 
til Hanne Rygaards tiltrædelse 
var konstitueret skoleleder, tog 
tråden op fra Hasse Winther og 
understregede de stærke for-
ventninger fra medarbejdersi-
den, som også kom til udtryk i 
mange opfordringer til Hanne 
om at søge skolelederstillingen. 
   Bent Bach nævnte også to 
forhold der forpligter særligt i 
stillingen: tiltrædelse i 200-året 
for undervisningspligtens (og 
undervisningsrettens) indførel-
se i Danmark og at Tre Ege 
Skolens samlede skoledistrikt 
(Ryslinge, Gislev og Kværn-
drup sogne) dækker en væ-
sentlig del af Faaborg-Midtfyn 
Kommunes vigtigste udviklings-
område – ’motorvejsbåndet’ 
som det betegnes i kommune-
planerne. 

I forgrunden ses Pia Jacob-
sen, klasselærer i 3. klasse 
i samtale med Pia Lund 
Hansen, medlem af skole-
bestyrelsen og forælder i 3. 
klasse  

Frank Ander-

sen fra vores 

lokale netavis 

kiggede forbi. 

Tre Ege Skolens nye skoleleder Hanne Rygaard i samta-

le med Kværndrup afdelingens leder Bent Bach og Anne-

lise Knudsen fra Lokalrådet. 
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Ryslingehallerne  

 
Af Anders Thorup 
 
Udviklingsplan for Ryslingehallerne er nu udgivet og er sendt rundt til gennemlæsning i forenin-
gerne. Det centrale i Udviklingsplanen er 7 målsætninger, som vi i foreningerne er spændte på 
at komme i gang med. Nedenfor er vigtige passager fra 2 af målsætningerne i Udviklingsplanen 
gengivet: 

Målsætning 7 

Inden udgangen af 2013 har be-
styrelsen taget initiativ til at få 
lavet skitsetegninger på udviklin-
gen af de fysiske rammer i alle 
tre haller. Skitsetegningerne 
skal, indenfor en overskuelig 
økonomisk ramme, sikre at bor-
gerne i det samlede lokalsam-
fund, får adgang til efterspurgte 
aktiviteter, café, et moderne fit-
ness- og motionscenter og opde-
lelige lokaler, så flere aktiviteter 
kan foregå samtidigt i de efter-
tragtede tider. 
 
Målsætning 2 

Til repræsentantskabsmødet i 

2014 fremlægger bestyrelsen et 
nyt forslag til vedtægter. Ved-
tægterne skal lægge op til at: 
• Nye målgrupper (selv-organi-
serede, samarbejdspartnere og 
den enkelte borger) kan blive en 
del af foreningen. 
• Foreningens navn ændres, så 
det er mere sigende for sigtet 
med sammenslutningen. 
 
De 5 andre målsætninger er og-
så vigtige, men de har en lidt 
længere tidshorisont, så der bli-
ver masse af stof til de kommen-
de 5772.Kværndrup. I forhold til 
Målsætning 7, har styregruppen 
bag Bierparty valgt at kickstarte 

denne udvikling af fysiske ram-
mer med en flot økonomisk ind-
sprøjtning. Vi håber, at dette be-
tyder, at arbejdet kommer hurtigt 
i gang og bliver konkret. Det er 
vigtigt, at der hurtigt ligger byg-
geskitser, da der allerede på 
nuværende tidspunkt er midler til 
rådighed til at fremme aktivite-
terne i hallen - men disse midler 
skal bruges bedst muligt! 
 
I forhold til Målsætning 2, læg-
ges der op til nytænkning i for-
hold til, hvordan organiseringen 
skal se ud. Lægges der op til 
lokale arbejdsgrupper? Vi venter 
spændt! 

 
 
 
 
Lokalbladet for Kværndrup Sogn holder generalforsamling 

 
tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 på skolebiblioteket, Tre Ege Skolen, Kværndrup. 
 
    Dagsorden: 

    Valg af dirigent 
    Bestyrelsens beretning 
    Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 
    Behandling af indkomne forslag 
    Valg af bestyrelsesmedlemmer 
    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
    Valg af revisor 

    Eventuelt 

Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes sendt på mail til larsskovs@gmail.com senest 10. 

marts 2014 

mailto:larsskovs@gmail.com
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Gensyn med de gule ærter 
 
af Lars Skov Sørensen 

5772.Kværndrup bød traditio-
nen tro sine ihærdige hjælpere 
på hygge torsdag den 23. janu-
ar for at påskønne de mange 
frivillige timer, der hen over året 
flittigt investeres for, at by og 
opland har et lokalt og stærkt 
blad. 
Uddelerne, layouterne og spon-
sorgruppen er blandt dem der 
op til hver eneste udgivelse 

yder en særlig indsats, der er 
behæftet med et imponerende 
frivilligt forbrug af brændstof, 
cykler og weekendtimer. Det 
har på ret kort tid været med til 
at brede et solidt økonomisk 
fundament ud under bladet.  
 
Bestyrelsen benyttede derfor 
også lejligheden til at overræk-
ke disse ildsjæle en beskeden 

tak i form af et gavekort til 
Sporten i Svendborg til køb af 
regntøj eller andet praktisk out-
fit, der i bogstavelig forstand 
klæder dem på til arbejdet for 
bladet. 

 

Her følger et par billeder fra 

aftenen: 

Bladets uddelere mødte talstærkt op til en gang 
gule ærter med flæsk og kogt medister. Men den 19 
mand store forsamling talte også medlemmer af 
layoutgruppen, redaktionen og bestyrelsen. 

I 4 graders blæsende kulde og snedække, dannede 
Kværndrup Forsamlingshus ramme om den lune 
stemning inden døre.  
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Februar Cup 
 
Af Anders Thorup 
 
Et af Fyns ældste og største indefodboldstævner 

Kværndrup Boldklub er arran-
gør af et af Fyns ældste og 
største indefodboldstævner, 
Februar Cup. 
 
Efter et par år med tilbagegang 
i antallet af tilmeldte hold, er 
der i 2014 stor fremgang i inte-
ressen for at deltage – og an-
tallet af deltagende hold er me-
get tæt på 200  – nemlig 191. 
En fremgang på næsten 25 % i 
forhold til sidste år. 

Et af de deltagende hold er 
U13 holdet fra FC Midtfyn, som 
startede deres deltagelse med 
en suveræn 3-0 sejr. 
 
Et andet hold var U12 holdet 
fra Marstal, som Jørn Højager 
her overrækker præmie for de-
res 3. plads. 

6 seje tøzer sætter deres 
vundne pokal ind i pokal-
skabet i Kværndruphallen. 
Tillykke. 
 
Håber de også får reddet 
sig en præmie i Februar 
Cup 
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Generalforsamling i Kværndrup Forsamlingshus. 
 
Af Birte Find 
 
Nu som nøglehus. Forårets fællesspisninger er planlagt - på rullende ugedage 

D. 28. januar 2014 var der for 
første gang generalforsamling i 
vores ”NYE” forsamlingshus, 
der fra d. 1.1.2014 er blevet et 
NØGLEHUS. 
Det var dejligt at være til møde 
i et funklende rent og velduften-
de lokale. Bestyrelsen har gjort 
et kæmpe arbejde og lagt man-
ge timers knofedt i, at få for-
samlingshuset til at fremtræde 
så fint! 
Godt 30 personer var mødt op, 
og der blev serveret kaffe. 
Dagsorden ifølge vedtægter. 
Dorthe Nielsen fremlagde års-
beretning og fortalte om de til-
tag, der er gjort for at nedbrin-
ge de årlige udgifter. Forsam-

lingshuset er allerede nu lejet 
ud for kr. 81.000, og med det 
budget der er lagt for 2014, 
hvor der er budgetteret med et 
overskud på 700 kr., så tegner 
det til, at det NYE NØGLEHUS 
er kommet godt fra start. 
Forsamlingshuset har fået egen 
hjemmeside, hvor bl.a. vedtæg-
terne kommer til at ligge. 
Bestyrelsen blev genvalgt og 
fortsætter den positive linje. 
Fællesspisning blev fastsat til 
d. 6.3. d. 1.4. og d. 7.5. Be-
mærk at fællesspisning er på 
forskellige ugedage!!!  Der er 
endnu ikke fastlagt menu. 

Krocket 
 
Af Inger Kristensen 

En del af bestyrelsen samlet i køk-
kenet. Fra venstre: Dorthe Niel-
sen, Nikolaj Rudolph, Tove Jør-
gensen og Inge Eriksen 

Vi er en lille afdeling af senior-
idrætten i Kværndrup IF. 
Vi spiller krocket på eget bane-
anlæg bag Egebo Senior Cen-
ter i Egeparken.  
 
Når vejret tillader det spiller vi: 
Vinter, 1/10 - 31/3: 
Mandag  kl. 9,30 - 12,00 
Onsdag  kl.14,00 - 16,00  
 
Sommer  1/4 – 30/9: 

tirsdag  kl. 14,00 - 17,00 
Torsdag kl.  9,00 - 12,00 
 
Vi skriver dette indlæg i 
5772.Kværndrup for at gøre 
opmærksom på muligheden for 
at få de samme gode oplevel-
ser med spillet og det gode so-
ciale samvær, som vi har. 
Man kan bare møde op til et 

prøvespil. Vi har køller, man 
kan låne, og der vil blive taget 
hånd om nye spillere, med in-

struktion og hjælp til at komme i 
gang. 

Kroketspillere samlet ved banerne ved siden af Egebo. 
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Kværndrup Ugen 2014 
 

Af Solveig Pedersen, på styregruppens vegne 

Styregruppen er i fuld gang med 

at planlægge Kværndrupugen  

2014. 

Igen i år bliver ugen afholdt i 

uge 19 - fra søndag den 4. maj 

til lørdag den 10. maj. 

Vi starter som tidligere år med 

morgenkaffe og gudstjeneste i 

Bakkelunden og afslutter 

Kværndrupugen om lørdagen 

med markedsdag i hallen og 

afslutningsfest om aftenen i 

Kværndrup Forsamlingshus 

med spisning, ”Kværndruprevy-

en” m.m. 

I løbet af ugen vil der være ak-

tiviteter overalt i byen. Åbent-

hus arrangementer, byvandring, 

koncert i kirken, fællespisning i 

forsamlingshuset m. foredrag, 

sports- og fritidsaktiviteter og 

meget andet. 

I næste nummer af ”5772” vil 

der være et fyldestgørende pro-

gram for alle de aktiviteter, der 

vil blive iværksat. 

Det er vores fornemmelse, at 

byen og dens borgere er glade 

for de tiltag der laves. I de fore-

gående år, har der været stor 

opbakning, hvilket også er med-

virkende til, at vi i styregruppen 

synes, det er sjovt at arbejde 

med. 

Vi håber på samme opbakning 

igen i år. 
Vil man have en stadeplads i 

hallen lørdag den 10. maj i tids-

rummet fra kl. 10.00 til kl. 

14.00, kan der allerede nu rettes 

henvendelse til:  

Inge Eriksen - tlf. 62272004, 

mobilnr. 24206871. (det er gra-

tis). 
På gensyn 

Sidste år startede kværndrupugen 4. maj med møde i Mini Club Danmark ved Kværndrup hallen og gudstjeneste i 
Bakkelunden 
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Yoga i vuggestuen i Børnehuset Oasen 
 
Af Iben, pædagog i vuggestuen  
 
Yoga kan udvikle vuggestuebørn motorisk, og de nyder øvelserne. 

December måned kan hurtigt 
blive en forjaget måned, hvor 
der skal ske alt muligt. Derfor 
ville vi i vuggestuen gerne ska-
be ro og fordybelse. Dette ville 
vi gerne prøve at skabe gen-
nem kroppen via yoga. 
Vi ville gerne se, om det var 
noget for alle størrelser (fra 

11mdr.-2 ½ år) og se, om de 
kunne drage fordel af yogaen.  
Vuggestuebørnene er gode til 
at forstå noget gennem billeder. 
Derfor har vi brugt billeder af 
dyr til at implementere de nye 
øvelser i børnenes bevidsthed. 
Hver yogaøvelse har navn efter 
et dyr (f.eks. løven, strudsen, 
ørnen m.m.), og til hvert dyr har 
vi hængt et billede op, så bør-
nene kan se det. For at børne-

ne skal blive fortrolige med yo-
gaen, har vi lavet det hver dag. 
Gradvist er der kommet flere 
øvelser på, og historien om dy-
rene er blevet længere. 
Vi har oplevet, at børnene er 
meget glade for yoga, de løber 
og kravler hen til puderummet, 
når vi skal i gang. De går også 
selv i gang med at lege dyr 
(lave øvelserne) med hinanden 
og fortælle historien om dyrene 
og kigger på billederne. F.eks. 
var der to børn, der uopfordret 
gik ind i puderummet om efter-
middagen. Den ene lavede 
øvelserne, mens den anden 
fortalte historien om dyrene og 
pegede på billederne, hvor de 
var kommet til. 
Vi kan se, at det udvikler bør-
nenes bevægelsesrepetoire og 
ved at bruge deres krop til at 
fortælle en historie med, giver 
bevægelserne mening. F.eks 
var der et barn, der så en 
struds i en legetøjskasse, og 
det stillede sig straks med ho-
vedet nedad og armene i vej-
ret. Sprogligt kan vi også høre, 
at de får tilført nye ord. Hvis de 
ikke har noget sprog endnu, 
kan de øvelsen, hvis vi f.eks. 
siger slange. 

Liv laver ”Slangen” 

Mathias laver ”Løven” 

Carl Theodor laver 
”Skildpadden” 
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Smør madpakker med Sebastian Klein var en kæmpe oplevelse på Trunde-
rup Friskole 
 
Af: Kirstine Simon-Gaarde 
 
På Trunderup Friskole var der ingen ulækre madder, men masser af smag. 

Han er kommet! Han er kom-
met! 
Har du set ham? 
Han er større, end jeg troede! 
Må jeg få en autograf? 
Vil du tage et billede af ham og 
mig sammen? 

Det er bare nogle af kommen-
tarerne, der lød, da Sebastian 
Klein kom på besøg for at se, 
om der var nogle modige børn 
på Trunderup Friskole. De 
skulle være modige, fordi de i 
tre forskellige værksteder skul-
le smage på ting, de måske 
ikke havde prøvet at smage på 
før. 
 
Sebastian Klein er blandt me-
get andet kendt for at smøre og 
smage på ulækre madder på 
TV. På Trunderup Friskole var 
der ingen ulækre madder, men 

masser af smag. 
I ”Smagsjunglen”, hvor Sebasti-
an Klein stod, var der blandt 
andet ansjoser, peberrod og 
chili, der kunne sætte selv de 
mest hærdede smagsløg på 
prøve. Men Sebastian Klein fik 
overbevist alle om, at de godt 
kunne smage – bare lidt, og 
også blande smagene. 
 
I de to andre værksteder, skulle 
eleverne selv være med til at 
lave torskerognssalat og ægge-
salat, så de kunne opleve, hvor 
nemt det er, at lave en sund og 
samtidig lækker madpakke. Der 
var både løg og karse i salater-
ne, og de gled ned uden be-
svær. 
En pige, der inden arrangemen-
tet havde sagt, at hun ikke kun-
ne lide rugbrød, spiste pludselig 

rugbrød. Med hjemmelavet og 
oveni købet sundt pålæg, var 
der ingen problemer med at 
spise det. 
Flere elever har efterfølgende 
prøvet opskrifterne derhjemme. 
 
Og Sebastian Klein er lige så 
sød og sjov, som på fjernsynet. 
 
Smør madpakker med Sebasti-
an Klein er en del af Coops Go-
Cook projekt, hvis overordnede 
mål er at skabe en generation, 
der er bedre til at lave mad end 
deres forældre. 
Arrangementet kom i stand ved 
et samarbejde mellem Trunde-
rup Friskole og Kværndrup 
Brugs, som også sponsorerede 
det hele. 
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Så kører vi 
 
Af Liv Hellesen 

 
Indoor cycling i ny-indrettet lokale. 

Onsdag d. 15/1 satte 5 deltage-
re sig på cyklerne og drønede 
derudaf til Helles instrukser og 
god musik. Pulsen kom op, 
sveden piblede frem, og da ti-
men var omme, stod 5 smilen-
de og trætte cyklister med be-
nene på jorden igen….. Dagen 
efter var nye kørere klar, denne 
gang med Mads som kaptajn – 
og atter engang blev der cyklet, 
som var det i strid modvind. 
 
Fitnesscentret står bag ”indoor-
cycling”, og der køres hold ons-
dage kl.18 med Helle/Paw ved 
roret, samt torsdage kl 17.30 
hvor Mads instruerer. Medlem-
mer af fitness kan frit benytte 
sig af tilbuddet, mens  ”nye cyk-
lister”, med mod på at udfordre 
konditionen, kan  kontakte Gre-
te Jørgensen på tlf 62 27 10 06 
for yderligere information. 
Da der kun er plads til 9 delta-
gere pr. hold, er tilmelding nød-
vendigt, og det sker efter ”først-
til-mølle” princippet via sedlen, 
der hænger på døren til 

”cykellokalet” (desværre er til-
melding via hjemmesiden ikke 
muligt endnu). 
Når indesæsonen rinder ud, 
skulle vi gerne være klar med 
en ”uformel” cykelklub, hvor 
man mødes på ugeplan. Tan-
ken er at få flere af byens ivrige 
cykelryttere til at samles om 
ture ud ad den fynske asfalt, 
hvor konditionen kan prøves af 
i godt selskab på ruter af varie-
rende længde. 

Tør du tage udfordringen 
op?? 

10.maj 2014, i forbindelse med 
Kværndrup Ugens Markedsdag, 

vil fitnesscentret atter stå klar 
med årets bedste tilbud om 3 
måneders medlemskab til halv 
pris – og igen i år, vil der blive 
afholdt ”sponsor-spinning”, 
hvor der køres penge hjem til 
nogle af de mange ønsker og 
forbedringer, der er til fitness-
centret. Sidste år blev der kørt 
lidt over 4000,- kr hjem, som 
bidrog til indkøb af nyt løbe-
bånd – og udover gode spon-
sorer fik ”cykelrytterne” kæm-
pet, grinet og svedt for den go-
de sag. 
I år håber vi på rigtig mange 
deltagere, som har lyst til at 
køre 10 minutter (tidsrum 10-
14), og derfor kan du allerede 
nu forhåndstilmelde dig til Liv 
Hellesen på: 
livhellesen@gmail.com 
 
Send udfordringen videre til din 
nabo, bror/søster, kollega eller 
andre – og kør for en god sag. 
Læs mere i næste udgave af 
5772.Kværndrup 

mailto:livhellesen@gmail.com
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Jeg hedder Mette, har boet på 
Nørrebro i 20 år, men flyttede til 
Faaborg i 2012. Jeg savnede 
det at have naturen tæt på, ha-
ve egen have og familien lige 
om hjørnet. I min fritid ordner 
jeg hus og have, laver forskelli-
ge kreative ting, er sammen 
med venner og familie samt 
træner og går ture i naturen 
med min søsters hund. Da jeg 
bor tæt på vandet, ynder jeg at 
tage en dukkert. Dette gør jeg 
fast frem til efterårsferien. 
Jeg ser frem til samarbejdet i 
Kværndrup Børnehave og by-
der ind med min kunnen, at gø-

Kværndrup Børnehave har pr. 1. januar 2014 fået 
ny leder 

re brug af min kreativitet sam-
men med børnene. Jeg håber, I 
vil bruge mig. Jeg er altid åben 
for spørgsmål m.m.  
 
Jeg er uddannet pædagog i 
1997 fra Sydhavns Socialpæ-
dagogiske Seminarium og har 
siden arbejdet indenfor forskel-
lige områder af daginstitutions-
verden både i almene institutio-
ner og indenfor specielle områ-
der.  

Jeg har arbejdet som leder i 
Københavns Kommune i hen-
holdsvis den kommunale insti-
tution Kongehatten, som er en 
integreret institution med vug-
gestue og udflytterbørnehave 
samt i den selvejende instituti-
on Ministeriernes Vuggestue. 
De sidste 2 år har jeg arbejdet i 
Odense i en privat institution. 
 
Jeg glæder mig til i fremtiden at 
dele en del af min hverdag med 
alle i Kværndrup og ikke mindst 
nuværende og kommende fa-
milier i Kværndrup Børnehave. 
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Vi har haft vores motorik-
supervisor til at undervise os 
omkring motorikkens betydning 
for barnets udvikling samt om 
vigtigheden af at have en god 
motorik. 
Børnene har leget sig gennem 
motorikundervisningen. Der er 
blevet hoppet, kravlet over, 
kravlet under og igennem. Bør-
nene har gynget, gået på line, 
leget hest, danset og sunget 

Motorik i fokus i dagplejen 
 
Af Marianne Hedegaard og Randi Rasch 

 
Dagplejerne i Kværndrup har det sidste halve år haft særlig fokus på motorik og vigtigheden af, 
at børnene lærer at bruge kroppen rigtigt fra start. 

sange med fagter. Der er pu-
stet sæbebobler og meget me-
re, og så har de alle fået en hel 
del massage. 
Vi har i efteråret holdt et foræl-
drearrangement, hvor vores su-
pervisor fortalte om barnets 
motoriske udvikling og vigtighe-
den af en god motorik. 
Den 28. januar inviterede vi så 
alle forældre til at være med en 
times tid i skolens gymnastik-

sal. Her kunne forældrene med 
egne øjne se, hvor dygtige bør-
nene er blevet, samt at vi har 
mange "små glade ben". Der 
var stort fremmøde ved dette 
arrangement. Det er dejligt når 
forældre vil være en del af det, 
vi laver med børnene. 
Tak for det! 
Hilsen fra alle dagplejere i 
Kværndrup 
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”Vi kan da købe Slottet……” 
 
Af Anders Thorup 
 
Ovenstående var en af de ”vilde tanker”, som kom på bordet, da Egeskov Markedsforening ons-
dag den 29. januar inviterede til debat i Kværndrup Forsamlingshus vedrørende fremtidens mar-
ked. 

Med Hasse Winther som sikker 
mødeleder, drøftede ca. 40 
borgere med tilknytning til Ege-
skov Marked, markedets frem-
tid. Baggrunden for mødet var 
naturligvis, at Egeskov Marked 
de seneste år, har haft markant 
tilbagegang i antal besøgende, 
nedgang i antal kræmmere og 
desværre også mindre udbytte 
til gavn for byen. 
 
Som bekendt, stoppede Tom-
my Christensen som formand 
med dette års marked efter 10 
år i formandsstolen. Derfor ind-
ledte næstformand Anne Mette 
Nordtorp med velkomst til del-
tagerne. 
 
Hasse Winther skitserede pla-
nen for aftenens forløb. Der 
skulle drøftes holdninger til 4 
overordnede emner, nemlig: 
Ideer til nye aktiviteter, mulig-
heder for rationaliseringer, vil-
kår for de frivillige og endelig 
var der åbent for helt gratis at 
komme med vilde ideer. Delta-
gerne blev opdelt i mindre 
grupper, hvorefter grupperne 
indbyrdes udvekslede tanker-
ne. 
 

Kreativiteten var stor og mange 
spændende ideer kom til over-
fladen. I uprioriteret rækkefølge 
kan nævnes forslag om kon-
cert i markedsteltet efter mar-
kedet, børnedyrskue, optræ-
den af forskellig slags, rabat til 
kræmmere, - men også vilde 
ideer blev luftet, fx at Egeskov 
Marked kunne flyttes til en 
weekend, at det kunne starte 
tirsdag middag, at der skulle 
kræves entré - ja og så tanken 
om at købe jorden eller hele 
slottet, så man ville slippe for 
lejeafgiften til Egeskov Slot…..! 
 
Spareforslag blev der også tid 
til – og her var forslagene også 
mangfoldige, men alle var nok 
enige med Jens Lehrmann, der 
rammende sagde, at det store 
problem var det faldende antal 
gæster og kræmmere, og ikke 
udgifterne på spisebilletter til 
personale!! 
Afslutningsvist blev Egeskov 
Markedsforenings nye for-
mand, Uffe Østergaard præ-

senteret. Uffe fortalte lidt om 
sin baggrund – bl.a. at han op-
rindeligt er fra Kværndrup – og 
at han så frem til den store ud-
fordring det er, at efterfølge en 
karismatisk Tommy Christen-
sen. 
Uffe og den øvrige bestyrelse 
vil nu de kommende måneder 
arbejde videre med de mange 
forslag og ideer, som mødet 
bragte på banen.  
 
Anne Mette takkede for det go-
de møde og håbede, at vi alle 
sås den 3. onsdag i september, 
som nok er den sandsynlige 
dag for afvikling af Egeskov 
Marked 2014!!!!! 
 
5772.kværndrup lover at bringe 
en større præsentation af Uffe, 
når han er kommet godt i gang.   
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Chefkokke og SuperBrugsen åbnede restaurant for 50 gæster på Trunderup 
Friskole 

 
Af Lykke Birkeland, medlem af Superbrugsens butiksråd 
 
Blandt andet blev der skrællet hele 20 kilo kartofler, gulerødder, selleri og pastinakker  

Torsdag den 21. november blev 
en helt særlig dag for 5.-7.kl. på 
Trunderup Friskole. SuperBrug-
sens butiksråd og uddeler hav-
de nemlig inviteret diætisten 
Anne W. Ravn fra tv-serien By 
på Skrump til at komme og lave 
mad med eleverne. Madglæde, 
fællesskab og køkkenoplevel-
ser var på skoleskemaet en hel 
eftermiddag i hjemkundskabslo-
kalet og kulminerede med en 
imponerende buffet med lækker 
mad til i alt 50 børn og deres in-
viterede forældre og søskende. 
De gode råvarer var sponsore-
ret af SuperBrugsen i Kværn-
drup. Børnenes hjemkund-
skabslærer Sten Melchiorsen 
ledede slagets gang med alt fra 
tilberedning til borddækning, og 
sammen med eleverne kunne 
han på slaget 17 slå dørene op 
til en ægte restaurantstemning 
med dug og en imponerende 
buffet. 
 
Mens børnene svedte i køkke-
net med tilberedning af mad, 
var forældrene inviteret til at hø-
re Anne Ravns bud på, hvorfor 
det er så vigtigt, at børn får lov 
til at øve sig og lave mad der-
hjemme. Når man kan lave 
mad, kan man bedre tage sig af 

sin egen sundhed, når man bli-
ver voksen. Anne talte også om 
sundere vaner og tid i familien 
til det sociale fællesskab om-
kring maden og en sundere 
livsstil. Og der blev snakket og 
grinet undervejs, når forældre-
ne måtte erkende, at travlhed 
og bedrevidenhed nok lidt for 
ofte står i vejen for at overlade 
madlavningen til børnene. An-
ne Ravn forklarede, hvorfor 
madlavning derhjemme gør en 
forskel for børnenes sundhed i 
en tid, hvor skolens hjemkund-
skabstimer bliver færre og bud-
gettet strammere.  
Derfor var hun glad for, at Coop 
har en mission om at ville være 
med til at skabe den første ge-
neration, som er bedre til at la-
ve mad end deres forældre. 
Det lærer ikke børnene at lave 
mad at være i køkkenet en en-
kelt eftermiddag, men måske 
efterlader det lidt spor af mod 
og lyst til madlavning. Hun me-
ner, at SuperBrugsens butiks-
råd gør en kæmpe forskel, når 
de rykker ud med et gaveorgie 

af sunde råvarer, så børnene 
rører ved en selleri, inden de 
laver ”Røddernes suppe”, lærer 
at blomkål er mere hvidt end 
hvidkål, og at ingefær skal 
skrælles, før det rives ned i 
”Wokket kål” med strejf af alle 
fem grundsmage.  
 
Med Coops projekt GoCook 
(www.gocook.dk) er der skabt 
200 velsmagende, pædagogi-
ske opskrifter som viser, hvor-
dan man laver mad, trin for trin, 
så børnene stolte kan stå som 
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dagens succesrige chefkok på 
en af de gode, luftige dage der-
hjemme, hvor far eller bedste-
mor har tid til at være bagstop-
per og give en hånd med ved 
opvasken og nedfejningen af 
kartoffelskræller fra loftet. Til de 
digitaliserede børn og voksne 
findes en prisbelønnet  
”GoCook”-app, der hjælper 
børnene med madlavning, midt 
i madlavningen, lige præcis 
der, hvor de har brug for at se 
den trinvise hjælp, - fx en meto-
defilm af, hvordan man hakker 
et løg eller woksteger.  
 
Annes erfaring er, at denne 
kraftfulde håndsrækning fra 
Coop til den helt almindelige og 

nok så udfordrende hverdags-
madlavning i hjemmene giver 
både børn og voksne lyst og 
kompetencer til at gå i kast og 
selv få fingrene i dejen.  
 
Efter foredraget var der stolte 
og glade blikke i forældreflok-
kens øjne, da børnene gruppe 
for gruppe præsenterede deres 
madværker i ’Restaurant Go-
Cook’. Der duftede fantastisk, 
og det var et imponerende syn 
og lidt af en bedrift at lave mad 
til 50 personer på tre timer. 
Blandt andet blev der skrællet 
hele 20 kilo kartofler, gulerød-
der, selleri og pastinakker og 
menuen afspejlede Madpyrami-
dens bund, som rummer et 

væld af grove grøntsager og 
fuldkornsprodukter. Menuen in-
deholdt blandt andet ”Rød-
dernes suppe”, som var et hit 
blandt de ellers på forhånd no-
get skeptiske børn: ”Jeg spiser 
altså ikke selleri!” Men det gjor-
de de – alle mand! De stolte 
kokke fik da også klapsalver og 
”tak for dejlig mad”, og kom-
mentarer som ”der var god 
smag i maden”, ”det smager 
skønt, og så er det endda så 
sundt” og ”hvor var det bare 
overvældende og super lækker 
mad”.  
 
SuperBrugsen gentager i for-
året 2014 arrangementet på 
Kværndrup skole.  
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Ejendommen Svendborgvej 51 – Kværndrup Hovedskole 
 
Af Edvin Larsen 

Hvad er mere naturligt her i 200-året for Skoleloven af 29. juli 1814 end at lade artiklen i dette nr. 

af 5772.Kværndrup omhandle ejendommen matr. nr. 3a - Svendborgvej 51. 

Det er uden tvivl kun ganske få 
af bladets læsere, som tænker 
på, at denne ejendom blev op-
ført i begyndelsen af 1800-
tallet. Kilder angiver to forskelli-
ge årstal for ejendommens op-
førelse. I Bygnings- og Boligre-
gistret (BBR) er ejendommen 
registreret opført i 1812, me-
dens Kværndrup Skolekommis-
sions Forhandlingsprotokol 
(1808-61) omtaler, at skolen 
blev opført i 1802. 
I forhandlingsprotokollen næv-
nes det, at ”skoleungdommen 
bliver for talrig”, hvorfor det 
havde været nødvendigt at 
bygge et nyt skolehus på den 
anden side af vejen, således at 
lærerens bolig og skolen blev 
adskilt. Undervisningen havde 
hidtil fundet sted i en 3-fags til-
bygning til degneboligen eller 
førstelærerboligen, som lå ne-
den for kirken på det sted, som 
i dag kendes som Kirkebakken. 
Årstallet 1802 i forhandlings-
protokollen understøttes af en 
af forhandlingsprotokollen uaf-
hængig kilde – den sjællandske 

præst Lago Mathias Wedel, 
som i begyndelsen af 1800-
tallet foretog en række rejser 
rundt i Danmark. I 1803 besøg-
te han Sydfyn – herunder 
Kværndrup Sogn. I 1806 blev 
hans rejsebeskrivelser udgivet 
samlet i L. M. Wedel’s Inden-
landske Rejse igjennem de be-
tydeligste og skjønneste Egne 
af de danske Provindser I-II, 
1803-06. Om Kværndrup note-
rer Wedel bl.a., at byen ud-
mærker sig ved ”en stor, lys, 
velindrettet Skole, en af de 
smukkeste jeg har seet”. 
I begyndelsen af 1800-tallet var 
Europa præget af krig. En krig 
Danmark ikke formåede at hol-
de sig udenfor, og en krig som 
også førte til økonomiske ned-
gangstider, som resulterede i 
statsbankerot i 1813 og tabet af 
Norge ved Kieler-freden i 1814. 
Midt i denne depression skulle 
kongen – Frederik den 6. – ha-
ve udtalt ”fordi vi er fattige, be-
høver vi ikke også at være 
dumme” og en ny skolelov for 
almueskolevæsenet for land-

områderne og købstæderne så 
dagens lys. Skoleloven havde 
det helt klare sigte ”at danne 
børnene til gode og retskafne 
mennesker i overensstemmel-
se med den evangelisk-
kristelige lære, samt bibringe 
dem de kundskaber og færdig-
heder, der er dem nødvendige 
for at blive nyttige borgere i 
staten”. Med denne lov blev 
der indført 7-årig undervis-
ningspligt, som ophørte ved 
konfirmationen, og hver anden 
dags skolegang.  
Befolkningstallet i Kværndrup 
Sogn blev fordoblet i løbet af 
1800-tallet fra 749 (i 1801) til 
1512 (i 1901). I 1828 var bør-
netallet 141, og selv om der 
kun var undervisning hver an-
den dag, var der brug for en 
udvidelse af skolen. Af Skole-
kommissionens forhandlings-
protokol fremgår det i 1829, at 
”Skolen bør udvides og tillæg-
ges en Plads til gymnastiske 
Øvelser”. Efterfølgende blev 
der arbejdet på at få anskaffet 
en ”Gymnastikplads”, men in-
gen lodsejere ville afse jord. 
Skolekommissionen gav i sit 
svar af 28. december 1829 til 
Amtsskoledirektionen følgende 
oplysninger ”Børnene driver 
dog stadig, og med godt Hu-
mør, Øvelser ved hjælp af en 
lille Springmaskine og en del 
Træ-Geværer. De springer, 
marcherer, exercerer, løber om 
kap o.s.v.”  I løbet af de næste 
1½ år lykkedes det at få ad-
gang til jord, således at gymna-
stikpladsen ved skolen kunne 
besigtiges den 19. maj 1831. 
Helt frem til 1830’erne var det 

Svendborgvej 51, Foto: Edvin Larsen, 2011 
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hårde tider for landbruget. 
Først herefter begyndte det at 
lysne for bønderne. Kværndrup 
Sogn oplevede også økono-
misk fremgang, som kunne 
smitte af på skolen. 
I Kværndrup var man så heldig, 
at skolen var forholdsvis nyop-
ført i bindingsværk, men på 
grund af stigende elevtal, var 
der behov for en ombygning. I 
september 1832 modtog Skole-
kommissionen i Kværndrup 
Sogn en skrivelse fra Amtssko-
ledirektionen (Svendborg), 
hvori man forlangte en ombyg-
ning af skolen. Fra Amtsskole-
direktionens side var der et øn-
ske om, at skolen burde være 
grundmuret, hvilket ville medfø-
re, at en ny skole skulle opfø-
res. Et overslag viste, at en ny 
grundmuret skole ville koste 
878 Rdl., medens en ombyg-
ning og udvidelse af bindings-
værk kun ville andrage 178 
Rdl. Skolekommissionen sup-
pleret med skolepatronen, 
kammerherre Bille Brahe på 
Egeskov blev enige om at an-
mode Amtsskoledirektionen om 
tilladelse til at vælge den billig-
ste form med begrundelsen, at 
”Skolen af Grundmur vilde tryk-

ke Sognet, hvori findes mange 
uformuende, alt for meget”. 
Amtsskoledirektionen tillod - i 
skrivelse af 30. marts 1833 -
”Ombygningen og Udvidelsen 
af Bindingsværk” til de 178 Rdl. 
”i Særdeleshed, da Qværndrup 
Skole er opført som Ny for tre-
dive Aar siden”. Denne kilde 
understøtter også, at bygnin-
gen blev opført i 1802. Herefter 
blev udvidelsen og ombygnin-

gen af skolen sat i værk i som-
meren 1833, og loven kunne så 
opfyldes. 
I 1844 var der 150 undervis-
ningspligtige børn i Kværndrup 
Skole. Skolen blev i 1848 udvi-
det med en skolestue, som 
blev bygget til mod nord. Sko-
len blev nu 4-klasset. I 1857 
var børnetallet faldet til 122 i 
sognet – dog ikke pga. falden-
de befolkningstal, men fordi 
Lov af 2. Maj 1855 lod forplig-
telsen til skolegang bortfalde 
for de børn, hvor forældrene 
selv ville sørge for deres under-
visning. (Friskoleloven).  
I løbet af 1870’erne steg børne-
tallet i sognet markant, hvilket 
betød, at skolen i sommeren 
1882 blev udvidet og ombyg-
get.  
Andenlærerens lejlighed i sko-
lens sydlige ende blev inddra-
get til skolestuerne. Skolestuer-
ne blev udvidet fra 3 til 4½ fag. 
Skolens forside mod vejen 
(øst) blev grundmuret og forsy-
net med kvist, og matte ruder 
blev sat ind i de skolevinduer, 

Kværndrup Skole, Svendborgvej og førstelærerboligen.  
Kværndrup Sogn, 1943. 
(Billedet kan dateres til perioden 19. nov. 1912 – 20. april 1917. Byens ga-
delys blev tændt første gang 19. nov. 1912, og Kværndrup Hovedskole 
blev indviet 20. april 1917.) 

Parti fra Kværndrup, 1939. Sylvest Jensen Luftfoto,  
Det Kongelige Bibliotek  
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som vendte ud mod vejen. An-
denlærerens lejlighed - indehol-
dende en forstue, to værelser 
og køkken - blev indrettet på 1. 
sal over skolestuerne. 
I året 1893 havde Kværndrup 
Skole 146 elever fordelt i fire 
klasser med heldagsundervis-
ning, men som tiden gik, blev 
det nødvendigt at tænke på en 
ny skole i sognet. 
I august 1914 udbrød der 
brand i Mogens Pedersens 
gård, som lå på matriklen, hvor 
ejendommen Svendborgvej 49 
i dag ligger. På samme tid ud-
brød der også brand i 
”Postgaarden” på den modsat-
te side af Svendborgvej – nu-
værende Kirkevej 3. Begge 
gårde nedbrændte, medens 

den stråtækte skole, som lå 
midt i mellem de to gårde, ikke 
blev berørt. Den gamle skole 
på Svendborgvej var ikke læn-
gere tidssvarende bl.a. hvad de 
hygiejniske forhold angik. Det 
var derfor helt naturligt for 
Kværndrup Sogneråd at vise 

Svendborgvej 51, 1953. Foto: Arne Bakmann. 

interesse for brandtomten efter 
”Postgaarden”.  
Sognerådet og skolekommissi-
onen besluttede derfor i 1915 
at købe matr. nr. 57 for her at 
opføre en ny hovedskole til er-
statning for skolen på Svend-
borgvej.  
Den 20. april 1917 blev den 
nye skole – i dag ”Slottet” - ta-
get i brug. Kværndrup Sogne-
råd valgte herefter at bortsælge 
den gamle skole og førstelæ-
rerboligen på Svendborgvej til 
private.Førstelærerboligen for-
blev privatbolig frem til 1958, 
hvor den blev revet ned i forbin-
delse med vejreguleringen af 
A9 gennem byen. 
Skolen på Svendborgvej blev i 
begyndelsen udelukkende an-
vendt til beboelse. Efterhånden 
fik den karakter af kombineret 
erhverv/bolig, hvilket den var 
helt frem til 2006, hvor den igen 
blev ren bolig. 
Alma og Sofus Henriksen hav-

Svendborgvej 51, 1989, Foto: Kværndrup Borgerforening  
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 TEMA OG LOKALHISTORIE 

Doris Rasmussen, 2000.  
Kværndrup Portræt af et landsogn 
år 2000  

de i en periode blomster- og 
grøntforretning i ejendommen. 
På billedet fra 1953 ses i den 
nordlige del af ejendommen så-
vel butiksvindue som butiksdør 
ud til gaden. 
Siden 1961 har Doris Rasmus-
sen drevet forretning fra ejen-
dommen. I 1968 indrettede Do-
ris Rasmussen en tøjbutik på 
stedet og kaldte forretningen 
”Varehuset”. Senere udvidede 
hun forretningsnavnet med 
”Mode Drop-In”. På et tidspunkt 
tilbød forretningen også lyn-
tryk, festsange, visitkort, kuver-
ter m.m.Tilbygninger har over 
tid ændret ejendommens ud-
seende i forhold til tiden om-
kring 1900.  
Ejendommen blev overtaget af 
Kim Sønderlyng i 2006. Heref-
ter er ejendommen blevet om-
bygget/moderniseret til ren be-
boelse. 

Kilder: 

Bredsdorff Morten: Den Dan-
ske Folkeskoles Historie, Gyl-
dendals Pædagogiske Biblio-

tek, 1964. 

Bygnings- og Boligregistret 

(BBR). www.ois.dk 

Durck Carl: ”Det offentlige Sko-
levæsen” i Frydendahl H.C. 
(red).: Kværndrup Sogn, s. 233-

53.  

Fyns Hjemstavns Forlag, 1943. 

Kværndrup Skolekommissions 

Forhandlingsprotokol 1808-61. 

Landsarkivet for Fyn, Odense. 

Lokalhistorisk Arkiv, Kirkevej 3, 

Kværndrup. 

Reenberg Carsten og Schultz 
Henrik: KVÆRNDRUP Portræt 
af et landsogn 2000, Kværn-

drup Borgerforening, 2000. 

Sylvest Jensen Luftfoto, Det 

Kongelige Bibliotek. 

Wedel, L. M.: L. M. Wedel’s In-
denlandske Rejse igjennem de 
betydeligste og skjønneste Eg-
ne af de danske Provindser I-II, 

1803-06, 1806. 
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 OPSLAGSTAVLEN 

 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 

mailto:plata@plata1226.dk
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 AKTIVITETSKALENDEREN 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

1. 
marts 

14.00 Bevæg dig for sjov 
Kværndrup-
hallen 

Brugergruppen 
20 kr./
barn 

6. 
marts 

18.00 Fællesspisning 
Forsamlings-
huset 

Bestyrelsen og Lokal-
rådet 

Ikke fast-
sat end-
nu 

7. 
marts 

- 
Aflevering af tøj til tøjindsamling 
til Syrien 

Vognporten, 
Trunderup Ga-
de 14 

Lise-Lotte Liengaard 
og Kirsten Søfelde 

- 

12. 
marts 

19.00 
Generalforsamling, Kværndrup 
Sogns Lokalråd 

Kværndrup 
Forsamlings-
hus 

Lokalrådet - 

25. 
marts 

19.00 
Generalforsamling i 
5772.Kværndrup 

Skolebibliote-
ket, Tre Ege 
Skolen 

5772.Kværndrup - 

1. april 18.00 Fællesspisning 
Forsamlings-
huset 

Bestyrelsen og Lokal-
rådet 

Ikke fast-
sat end-
nu 

5. april 14.00 Bevæg dig for sjov 
Kværndrup-
hallen 

Brugergruppen 
20 kr./
barn 
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