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I denne udgave af 5772.Kværndrup, skal du tage midtersider
ud 2 gange: Kirkebladet og
Program for Kværndrup Ugen
er indlagt, så tag ud og hæng
op!!!
Imponerende program styregruppen for Kværndrup Ugen
har stablet på benene. Tilbuddene spænder vidt. Hermed
opfordring til at deltage i mange
af aktiviteterne, så Kværndrup
Ugen forbliver en institution i
byen.
Denne udgave af 5772.Kværndrup er et godt eksempel på,
hvordan den moderne teknologi
med e-mails og internet kan
udnyttes. Bladet er nemlig layoutet i Australien, hvor Anne og
Kaare har holdt en måneds tiltrængt ferie/familiebesøg.
Siden sidst har Ryslinge Hallerne fået lavet skitser til forslag til
ombygninger i de 3 haller i den
gamle kommune. Skitserne er
lavet i forbindelse med udviklingsplanen for de 3 haller. Udviklingsplanen var et krav for, at
Hallen kunne få del i Byfornyelsesmidlerne. Forslagene til om-

bygning i Kværndrup Hallen
skal bearbejdes af brugerne
inden arkitekt kommer på, men
det væsentlige i skitsen for
Kværndrup Hallen er, at man
forsøger at gøre hallen mere
attraktiv for at tiltrække flere
brugere - og ikke kun idrætsfolk
eller motionister. Konkret vil det
være af stor betydning for Hallens udnyttelsesgrad, at gymnastikafdelingen i Kværndrup
Idrætsforening i højere grad
kan bruge Hallen frem for Skolen. Dette kræver plads til mange gymnastikredskaber, der
kan opbevares permanent.
Desuden kræves det, at Hallen
kan opdeles i mindre rum til
holdtræning, men også til arrangementer, som eksempelvis
foredrag eller forestillinger. Derfor er tilbygning af depot samt
mulighed for rumopdeling i hallen 2 af de meget højt prioriterede ønsker. Desuden har Fitnesscenteret i lang tid været i
pladsmangel, både i selve centeret, men har også været uden
ordentligt lokale til spinning. Da
fitnesscenteret er med til at tiltrække mange – ofte nye – brugere, er det vigtigt at forbedre
Forsidelogo: Rentegnet af NIMA

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
23. maj 2014

Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad.

Foto: Helle Rask
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Indvielse af
Kværndrup Idrætsforenings
nye fane ved gymnastikopvisningen

Forsidebillede:
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forholdene – dette ønske er også højt prioriteret. Men naturligvis er der mange interesser i
byen i forhold til Hallen, hvilket
også fremgik af møde i styregruppen vedrørende byfornyelsesprojektet – (se referat fra
Frank!) Det er vigtigt at pointere, at skitsen kun er en skitse,
men ingen tvivl om, at svagheden ved skitserne, er at der
mangler rum til andre aktiviteter
end de idrætslige.
Der er også mange interesser i
forhold til 3. etape af byfornyelsesprojektet, der kommer til at
handle om veje/fortove på de 2
hovedgader Bøjdenvej/Nyborgvej og Odensevej/Svendborg-

vej. En spændende tid vi går i
møde. Hold øje med dagspressen eller på www.kvaerndrup.info, når der indkaldes til
møder i byen!
Det er også spændende, når
kommunen indkalder til møde
vedrørende spareforslag. De
forskellige foreninger har været
til møde med embedsmænd og
politiske udvalg i Rådhussalen i
Ringe, og som ventet handlede
møderne om spareforslag. Undertegnede deltog i møde med
andre fodboldklubber i Faaborg
-Midtfyn, men dagsordenen har
uden tvivl været den samme til
alle møderne. Selvom man har
været frivillig leder gennem fle-

re år, undrer man sig stadig
over, at fællesskabet (læs:
Kommunen) kan være bekendt
at spare og derved gøre livet
surt for foreninger, hvis medlemmer - uden honorar - gør en
stor indsats for børn og unge,
voksne og gamle. Og om der
så overhovedet er noget at
spare, er en helt anden sag!
Fællesskabet (Læs Kommunen) bruger penge på at skabe
nye projekter, i stedet for at arbejde med og støtte de eksisterende tilbud. Det er måske meget godt at være nytænkende
og lave projekter, men de tilbud, der kører har brug for støtte, ikke for nedskæringer og
øgede udgifter.

ca. 35 graders varme.
Til venstre står vi ved Australiens mest fotograferede vandfald - Milla-Milla i Queensland.
Nedenfor ses halvdelen af layoutholdet omkranset af palmer
og eksotiske fugle i campingkøkkenet, som for en dags tid
var omdannet til kontor.

Australien er fantastisk.
Heldigvis har vi stadig mange
dage tilbage hernede. Forhåbentlig er vejrguderne os nådige, så det bliver muligt at
snorkle. Indtil videre har det
været temmelig vådt., men det
er jo også regntid, i regnskoven.

Layout i Australien
Af Kaare og Anne
Jojo. Det er skam ikke en and.
Bladet er sat op i Australien i
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ENDELIG SKER DER NOGET I BAKKELUNDEN
Af Frank Andersen
Efter en lang og dejlig sommer sidste år og en endnu længere vinter sker der endelig noget i
Bakkelunden. Projekt byfornyelse er iværksat i Bakkelunden!
overs efter udtyndingen i underskoven! Men det er blevet
OK, ikke for meget og ikke for
lidt!

Bakkelunden forskønnes

Sidste år fik vi de gamle låger
ind til Bakkelunden skiftet ud
med en kopi af den gamle, og
en ny flot låge danner nu indgangsparti til området.
Der mangler stadig lidt omkring
indgangen, dels skal skiltet friskes op, og der skal ryddes op,
men nu går det fremad. Kommunens folk har været der med
den store buskrydder og en
(heldigvis) lidt mindre motorsav
og tyndet ud i bevoksningen og
fældet en del af underskoven i
området. Bodil (stormen) tog jo
et af de store træer, som bare
lå længe og fyldte godt op - det
er væk nu, og kommunens flismaskine har gjort “kål” på en
stor del af de grene, der blev til
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Og så er vores lokale håndværker “Nick” gået i gang med den
planlagte facaderenovering af
bygningen, samt den planlagte
opsætning af beklædning på
halvtaget, så der bliver læ ind
mod “skoven”. En planlagt tilbygning til den oprindelige bygning er ved at se dagens lys,
så Borgerforeningen, der jo
med tiden skal overtage ansvaret for Bakkelunden, får en nyt
“Skur” til borde og bænke.
Lys over land eller i hvert fald
over Bakkelunden kommer der
også. Energi Fyn har i samråd

Træfældning i Bakkelunden

med Byfornyelsesgruppen, der
står for Bakkelunden, og kommunen fundet nogle “pæne” nye
lamper til stedet, og de kommer
op “snarest” (dvs. når de ikke
længere er i restordre!). Lys på
scenen kommer der også og lidt
hyggelys under halvtaget, jo
ENDELIG er der kommet gang i
projekt byfornyelse i Bakkelunden. Og så er det jo bare at
krydse fingre for, at det hele når
at blive færdigt til Kværndrup
Ugen starter den 4. maj med
morgenmad og gudstjeneste
under åben himmel! Du kan se
billeder
fra
projektet
på
www.kvaerndrup.info samt på
LysAvisen i Super-Brugsen.

NYHEDER

Håndbold i Kværndrup hallen
Af Lykke Birkeland
Er der opbakning til træning af de små årgange?
I sidste udgave af 5772 Bladet
blev det ganske rigtig beskrevet, at Håndboldsammenslutningen Gislev/Kværndrup ved
sidste generalforsamling blev
opløst. Samtidig blev der peget
på det lidt triste sammenfald
mellem helt aktuelle håndboldlandsholdstriumfer (både kvinder og herrer) og netop nedlæggelsen af denne idrætsaktivitet i Kværndrup.
Helt skidt står det dog ikke til.
Midt i opløsningen af aktiviteter
og tiltagende hårde kår, både
for hallerne i lokalsamfundene
og 'virkelighedens breddeidræt’,
lykkes det af og til for ihærdige
kræfter, at gøre det umulige og
få hjulene til atter at rulle. Såle-

des er det lykkedes Anette
(hvis mand Stig er halinspektør
i Ryslinge-hallerne) i regi af HeRy at samle et hold af spillere
fra både Kværndrup, Gislev og
Ryslinge. I U12 pigerækken er
der aktuelt 15 piger, der træner
hver tirsdag og torsdag i henholdsvis Ryslinge og Kværndrup hallen.
Samarbejde på tværs er nødvendigt, men kræver opbakning
fra forældre og - ikke mindst ildsjæle som Anette, der brænder for at være sammen med
de unge mennesker. Og noget
tyder på, at der efter sommerferien måske er opbakning til
håndboldtræning til de yngre
årgange, så det kan blive en

mere vedvarende aktivitet i
Kværndrup-hallen. Hvis du er
interesseret, så kontakt Anne
Sloth, formand for Kværndrup
Idrætsforening.
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Nyt fra revyholdet
Af Anders Thorup

Merete Mortensen, Svend Åge
og Inge Eriksen, som alle ses i
forgrunden på dette billede, af
Herdis Henriksen og Jakob Filt.
Musikken leveres som sidste
år af Kirstine Simon-Gaarde.
Instruktør er John Jensen.
Revyholdet har udviklet et koncept for revyen, hvor alle skuespillerne er på scenen hele tiden, uanset om de har rolle
eller ej, ligesom udstyret er minimalt. I år spilles revyen som
bekendt på en rigtig scene i
Forsamlingshuset. Spændende
om revyholdet har lagt stilen
fra Hallen om!!
Fra Kværndrup-revyen 2012

Revyholdet øver flittigt og har
gjort det den seneste måneds
tid. Holdet er ikke som sidste
år, idet Bruno Christensen desværre er blevet forhindret. I

hans sted er Svend Åge Hansen atter trådt ind på holdet.
Svend Åge var ikke med sidste
år, men i 2012, hvor dette billede er fra. Holdet består foruden

Kom og nyd underholdningen
og den efterfølgende menu –
det er jo afslutningen på
Kværndrup Ugen!

Multibanen
Af Anders Thorup

Multibanen har snart været tilgængelig nogle måneder, men
den er faktisk aldrig blevet officielt åbnet. Det sker fredag i
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Kværndrup Ugen.
En af grundene til, at der ikke
har været indvielse, er, at banen først nu her i starten af
marts har fået monteret lysmaster. Lyset tændes manuelt på
en kontakt på skolens mur, idet
det blev alt for dyrt med sensorer. Når man tænder lyset, lyser
de 4 halogenpærer en time,
hvorefter man kan tænde dem
igen, hvis man ikke er blevet
færdig med at spille. Af hensyn
til naboerne kan lamperne ikke
tændes mellem kl. 23 og 7.

Lad os passe godt på banen,
der jo er for alle. Til indvielsen
har vi inviteret nogle børnehold
fra Gislev og Ryslinge, som
sammen med vores hold laver
en lille turnering.
Kom op ved Multibanen fredag
den 9. maj kl. 16 - og som det
fremgår af programmet, er der
også mulighed for at prøve både tennis og amerikansk fodbold.

SOGNEROD

Åbent hus og have, Trunderup Dongsvej 26
Af Anders Thorup

Søndag 4. maj 13-16 er der
Åbent Hus og Have hos Jette
Holm og Bo Andersen. Den
landlige idyl har i flere år haft
finsk masseovn og solfangere

og for 10 år siden er der lavet
pilerensningsanlæg,
ligesom
den økologiske urtehave er blevet omlagt, så den er med højbede. Prydhaven foran huset er
anlagt, så den på sigt ikke kræver så meget arbejde. Jette og
Bo er meget bevidste om miljøet, og svarer gerne på spørgsmål.
Som det fremgår af billedet,
tilbringer Jette megen tid i haven – men hun måtte dog i
weekenden op til deadline for
bladet, bruge en del mere tid

foran computeren. Det er nemlig hende, der har sat programmet for Kværndrup ugen op.
Kom og se et spændende hus
og en ligeså spændende have.
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En solstrålehistorie
Af Bodil Engholm
Jeg havde bestilt en buket i Blomsterværkstedet v/
Helle Clausen til afhentning. I skyndingen glemte jeg
min pung med forskellige kort og penge.
Først efter en time opdagede jeg forglemmelsen,
skyndte mig straks op for at se, om den lå der. Det
gjorde den ikke. Jeg kontaktede Helle, der henviste
til, at hendes mand Mads måske havde set den og
taget den med ned i huset. Hun kunne imidlertid ikke
få kontakt med Mads.
Det blev en lang dag for mig i uvished (var til fødselsdag). Ved hjemkomst om aftenen kiggede jeg i
postkassen, der lå pungen, hvilken lettelse.
En stor tak til Helle og Mads og igen et bevis på, at
det er godt at bo i det nære samfund.
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Portræt af Frank Fenriz – Skulptør og Fabelmager - fra Kværndrup Vænge
Af Anders Thorup
For et par numre siden af 5772.kværndrup, var der fokus på området omkring Vængerne. I denne forbindelse lovede vi at vende tilbage med et portræt af skulptør Frank Fenriz. Uge 19 står
for døren, og ugen har fokus på det alternative i Kværndrup. Frank og hans hustru Lene Leveau
holder Åbent Hus søndag 4. maj 10-16, hvor de gerne viser rundt i deres værksted og fortæller
om historien og teknikkerne bag deres værker.
Et besøg hos Frank Fenriz og
Lene Leveau på førstedagen i
Kværndrup Ugen kan absolut
anbefales. Da redaktionen besøgte kunstnerægteparret, var
Lene ikke hjemme, så dette
portræt vil derfor primært dreje
sig om Frank. Frank betegner
sig selv som skulptør, mens
Lene laver malerier, billeder og
grafik.
Fra Sjælland
Frank og Lene er begge oprindeligt sjællændere fra henholdsvis Vestegnen og Nordsjælland og boede nogle år i
kollektiv på Frederiksberg, inden de rev teltpælene op og
drog til Langeland. Her boede
de, da de for ca. 15 år siden,
faldt for huset på Kværndrup
Vænge overfor den gamle
smedie.
At være kunstner
”I Danmark kan man ikke leve
af at være kunstner, så man er
nødt til at gøre tingene billigt og
lidt primitivt, hvilket jeg sætter
en ære i. For eksempel genbruger jeg gerne ting, der er kasseret – gammelt jern bl.a. er
ideelt til fremstilling af mine
skulpturer. Desuden eksperimenterer jeg med at finde materialer, som kan være alternativ til bronze, der er enormt
dyrt. Jeg laver en del forsøg
med aluminium, der kun koster
en tiendedel af bronze – og jeg

er meget tilfreds med resultaterne.”
Kunstnerparrets hjem er overalt
fyldt med små kunstværker i
forskellige størrelser. Gavlen på
huset ud til haven vidner om
Franks interesse for den nordiske mytologi. Den finske masseovn er sirligt dekoreret og
ikke bare en varmekilde. ”Jeg
har, siden jeg var 24-25 år, eksperimenteret med at lave
skulpturer, og jeg har ikke kunnet sælge det hele, så vi har
efterhånden fået samlet mange
ting sammen. Men det hele har
jo en historie…!”
”Jeg ville gerne, men desværre
kan jeg ikke leve af min kunst.
Jeg har haft forskellige jobs, og
har bl.a. arbejdet i Sfo’en i
Trunderup og som handicaphjælper eller viceværtshjælper,
mens Lene er daglig leder af et
grafisk værksted. Lene er desuden medlem af kunstudvalget i
Faaborg-Midtfyn Kommune, og
hun har i denne egenskab jo
været på banen i spørgsmålet
om den famøse kunstbænk ved
Ringe Sø – men det er jo en
helt anden historie!”
Projekter
Frank har altid projekter i gang
– enten i hovedet, værkstedet
eller på computeren. ”Jeg er
efterhånden blevet helt ferm til
at betjene computeren og har

Frank Fenriz med The Explore. Frank er
også selv en Explorer”.

lavet min hjemmeside og mine
invitationer. Jeg laver også billedmanipulationer og kan bruge
computeren konstruktivt bl.a. til
at fremstille 3D-modeller, til
præsentationer og printning.”
”Jeg har desuden 2 udstillinger
på bedding. Det er planen, at
jeg skal undervise i både Aluminiumsstøbning og Paperclay i
Odense. Jeg er i øvrigt blevet
formand for foreningen Sydfynske Kunstnere. Jeg blev formand for denne forening ved
lidt af et tilfælde, men det er nu
vældig spændende. Kunstnerne
9

PORTRÆTTER

udøver forskellige kunstarter,
der er både malere og grafikere
– i alt 15-16 kunstnere.”

Frank er inspireret af den nordiske mytologi

De 2 udstillinger er på Konservesgården i Faaborg og i
Brøndsalen på Frederiksberg.
”I Faaborg udstiller jeg og Lene
i fællesskab, det bliver spændende og selv om vores værker
er meget forskellige, supplerer
de vældigt godt hinanden.”
Desværre er udstillingen overstået, når 5772.Kværndrup udkommer, men forhåbentlig bliver der en chance senere.

The Explorer

En anden af Franks ideer til udsmykning af rundkørslen. Figuren skal bue, så den følger rundkørslen
rundt.
Rundkørslerne
Et emne, der ligger mange borgere i Kværndrup på sinde, er
udsmykning af vore mange
rundkørsler. Som det fremgår af
Franks hjemmeside, har Frank
faktisk erfaring med dette. I
Odense fik Frank til opgave at
lave skulpturer, der dels skulle
tjene som vejviser, dels være
udsmykning. ”Et rigtig spændende projekt, og det er ingen
hemmelighed, at jeg har gjort
mig mange tanker om, hvordan
rundkørslerne her i Kværndrup
kunne udsmykkes. Ofte er fundamentering, transport og opsætning ligeså kostbart som
selve værket, men jeg mener
nok, at man for et rimeligt beløb
kunne lave noget spændende
kunst, der giver mening.” The
Explorer ” vil eksempelvis kun10

ne laves meget solidt og forholdsvis billigt i Fiberbeton i 2,5
– 4 m højde og i forskellige farver.”
Spændende om den forestående byfornyelse kan drage nytte
af, at der er en lokal kunstner,
som er leveringsdygtig i skulpturer. Du kan se mange af hans
arbejder på www.frankfenriz.dk.

Redaktionen siger tak for besøget hos Frank, som er en
spændende og meget vidende
fortæller, der brænder for sin
kunst. Endnu en gang opfordres du til at kigge omkring
Kværndrup Vænge 9, søndag den 4. maj 10-16 – se
programmet!

PORTRÆTTER

Olav Engholm 70 år
Af Anders Thorup
Lørdag den 22. marts fyldte
Olav Engholm 70 år. Dagen
blev fejret allerede lørdag den
15. marts på Musikefterskolen i
Båring, som Olav var med til at
starte, og hvor han stadig er
medlem af bestyrelsen. Ved festen blev Olav hyldet for sit store arbejde i Kværndrup Boldklub og blev ved denne lejlighed
udnævnt til æresmedlem.

Derudover er Olav med i gruppen omkring 5772.Kværndrup,
som en uvurderlig kontakt til
erhvervslivet og sælger af annoncer til vores blad.
Endnu en gang tillykke til Olav
– og ikke mindst TAK!
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FORENINGER OG INSTITUTIONER

5772.Kværndrup har virkelig foldet sig ud som lokalblad
af Lars Skov Sørensen, på vegne af bestyrelsen i Lokalbladet for Kværndrup Sogn.
For fire år siden fandt en håndfuld håbefulde idémagere stadig sammen i ny og næ under
det daværende Kværndrup
Bibliotek og grublede over skitser, organisationsplaner og
økonomiske kalkulationer. Formålet var at stable et lokalblad
på benene. Det lykkedes som
bekendt, og i dag har vi et lokalt medie, der i alle henseender nærmest står stærkere for
hver eneste udgivelse. Det synes jeg er fantastisk, eftersom
bladet ellers også havde god
medvind allerede fra første
færd.
Mange lokale foreninger og
institutioner bruger i høj grad
bladet til at informere og gøre
sig synlige. Bladet rummer også stadig portrætter, lokalhistorie samt forskellige indlæg og
artikler. Alt sammen er med til
at gøre 5772.Kværndrup aktuelt og repræsentativt for lokalområdet, hvilket er vigtigt for at
tiltrække og fastholde læsere.
På den måde får vi skabt rammerne for lokal samhørighed.
I foråret 2013 blev samarbejdet
med Kirkebladet indledt. Det
virkede ret oplagt, at en så
markant institution hører hjemme i 5772.Kværndrup. Praktisk
giver det tillige god mening.
Men det skal heller ikke være
en hemmelighed at samarbejdet med kirken i løbet af de
seneste måneder har bidraget
yderst positivt til lokalbladets
økonomiske fundament. Det er
sket, fordi det samtidig er lykkedes at fastholde de fleste
annoncører samt at finde nye.
Dertil kommer en del private
donationer fra læserne.
Disse forskellige bidragydere
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gør det økonomiske net stærkt
og finmasket og giver mere ro
på i det daglige arbejde, når vi
ikke længere i spænding skal
afvente bladets fremtid, når en
stor del af annoncerne årligt
står foran gentegning i sensommeren.
Bestyrelsen vil gerne takke alle
bidragydere, annoncører og
kirken, fordi I er med til at gøre
bladet muligt. Vi håber, at I
fortsat vil være med.
Det samme gælder naturligvis
også de knap 25 mennesker,
der brænder for at
5772.Kværndrup har indhold,
form, udseende og når frem til
sognets mere end tusind postkasser. Tak for en uvurderlig
indsats.
Forbløffende hurtigt har et lokalblad foldet sig ud - flottere
end vi turde forvente.
Bestyrelsen er på plads
Generalforsamlingen i Lokalbladet for Kværndrup Sogn,
som
er
foreningen
bag
5772.Kværndrup,
blev
vel

overstået tirsdag den 25. marts.
Bestyrelsen har efterfølgende
konstitueret sig og ser således
ud:
Lars Skov Sørensen, formand
Anders Thorup, næstformand
Tove Jørgensen, kasserer
Mette Schiel, sekretær
Jesper Sell, bestyrelsesmedlem
Peter Nielsen og Asbjørn Nyholt er suppleanter til bestyrelsen, mens foreningens revisorer er Svend Åge Tukjær og
Bente Rask.

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Sidste nyt fra Egeskov Mølle
Af "Møller Svend”, Egeskov Møllelaug
eventuelt på vores hjemmeside.
Søndag d. 27. april er det store
grilldag. TBS grillshop vil stille
nogle Primo grills op. Frederik
og Michael vil sammen med

Stormen "Allan" rev 2 1/2 vinge
af vindrosen. Efter at vi fik stabiliseret de resterende vinger,
kunne hatten alligevel nå at
dreje med rundt, når vinden
ændrede retning. Vi har nu fået
monteret 8 nye vinger, og den
drejer igen sikkert rundt.
Som noget nyt sælger vi nu mel
i 2 kg., 4 kg., 10 kg. og 15 kg.´s
poser og sække fra mølleporten. Udover vores normale åbningstider, er der nu også åbent
den SIDSTE SØNDAG hver
måned fra kl. 13 - kl. 16. Kig

er god, drejer møllen rundt og
der males mel.
I Kværndrup Ugen er møllen
åben d. 8.-9.-10. maj fra kl. 13
– kl. 16. Der vil også være en
stand i hallen d. 10. maj, hvorfra der sælges mel, og man kan
få en snak om, hvad der sker
på møllen.
1. og 3. søndag i juni, juli og
august er der åbent med forskellige arrangementer.
Søndag d. 15. juni er der markedsdag på P- pladsen med
diverse boder.

gæsterne, sørge for at der bliver bagt pølsehorn, og måske
andet godt bagværk af det gode mel Egeskov Mølle maler.
Arrangementet er gratis, og der
er også mulighed for en rundvisning på møllen. Hvis vinden

13

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Nyt fra Børnehuset Oasen
Af Vibeke, daglig leder i Oasen
Vi vægter meget højt, at børnene er meget ude og bevæger sig.

På opfordring, har jeg valgt at
skrive et lille portræt af mig selv
og Børnehuset Oasen 
Jeg hedder Vibeke, er 45 år, og
jeg har d. 1. maj 2014 været le-

der i 5 år i Børnehuset Oasen.
Jeg er gift med Martin, og vi har
2 børn: Emma på 16 år og Christian på 18 år. Vi bor i
”Pensylvanien” , som er et lille
område mellem Krarup og
Espe. Jeg er uddannet pædagog i 1994 fra seminariet i Kolding.
I min fritid går jeg i motionscenter og bl.a. spinning om vinteren og cykler på landevejen om
sommeren. Jeg var så heldig at
være med til at cykle til Paris
med Team Ringe i 2008 og
2009. Turene var helt fantastiske oplevelser.
Jeg er super glad for at være i
Oasen, blandt glade børn, forældre og personaler, i en hverdag og i et arbejdsfelt som er i
konstant udvikling. Noget af
det, som jeg vægter højt, er det
tætte, nære og anderkendende
forældresamarbejde. Jeg er ydmyg og lytter meget til, hvis der

er noget, vi her i Oasen kan gøre på en anden måde.
Jeg forsøger at skabe de bedste betingelser for personalets
arbejdsglæde. Det har en meget stor effekt på børnenes trivsel og udvikling, at de får en
dag med glade voksne, som er
meget fagligt dygtige og indimellem også får ”skøre” indfald, hvor de har det sjovt sammen med hinanden og børnene.
Børnehuset Oasen er et dejligt
stort hus med højt til loftet og
meget plads. Det gør det muligt
at dele børnene op i mindre
grupper. Det gør vi hver dag.
Fx i lillegruppen med de 3 årige
er der pt. 18 børn, som er delt i
2 grupper til rundkreds, hvor de
spiser frugt og synger kl. 9.15.
Det giver nærvær og bedre
kontakt til børnene, hvor muligheden for dialog er i højsæde.
Vi tilrettelægger hver dag aktiviteter/værksteder for børn, hvor
de kan vælge selv, eller vi har
valgt for børnene. Børnene er
inddelt i grupper på 5-6 børn,
som fx er på cykeltur, maler i
værkstedet, saver og slår søm
i, bygger sæbekassebil, laver
mad, sprogværksted, spiller på
instrumenter m.m. sammen
med en voksen.
Vi vægter at være meget ude
hver dag hele året rundt. Dels
på ture i lokalområdet fx på løbecykler eller på gå-ben og dels
på vores kæmpe store legeplads. Idet vores legeplads er
så dejlig stor og byder på utallige muligheder, er der altid
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voksne fordelt på området, når
der er børn ude. De voksne
ude på legepladsen er altid i
gang med en aktivitet eller en
form for samvær og leg sammen med børnene. Vi vægter
meget højt, at børnene har mulighed for mange former for bevægelse hver dag.
Børnehuset Oasen er en del af
områdeinstitutionen Femkløveren, hvor der er ferieopsamling
imellem de 5 Børnehaver. Oasen har dog altid åbent, og
der kommer børn og personale
fra de andre børnehaver til os i
ferieopsamlingen.
Vi har 2 lukkedage i Børnehu-

set Oasen, som er politisk besluttet, det er d. 24/12 og
Grundlovsdag d. 5/6. Alle andre
dage, året rundt har vi åbent,
og der vil altid være nogle af de
faste kendte personaler fra Oasen i ferieopsamlingen.
Der er endvidere mulighed for
at søge om udvidet åbningstid,
hvis man som forældre har problemer med at nå at aflevere og
hente inden for vores åbningstid 
Det var et lille udpluk af det, vi
bl.a. vægter i vores daglige arbejde med og omkring børnene


Så lige til sidst, vi står faktisk
og mangler et par brugte barnevogne, som kan bruges af
forældrene til at transportere
børn og tøj herned ad stien, når
de afleverer om morgenen. Så
ring eller kom til os, hvis du har
en barnevogn vi kan få  Og
vi kunne også bruge en damecykel, til når vi tager på ture i
lokalområdet 
I er meget velkomne til at besøge os og bruge vores legeplads
også i weekenderne 
Mange forårshilsner Vibeke –
Daglig leder i Oasen. 
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Tennis starter snart op
Af Initiativgruppen, Kværndrup IF, Tennis
I næsten 25 år har der været
spillet tennis på de 3 gode tennisbaner i Kværndrup.
KTK (Kværndrup Tennis Klub)
var en selvstændig klub frem til
den 22.4. 2010, hvor den herefter blev en underafdeling af
K.I.F. (Kværndrup Idrætsforening).
Vi har for nylig dannet ”en initiativgruppe” bestående af 7
gamle medlemmer, som er gået sammen om at skabe nye tiltag og ”puste” nyt liv i klubben,
især med henblik på at få flere
til at spille tennis i alle aldre og
med instruktør hjælp til alle i
begyndelsen.
Vi forventer sæsonstart og banerne er top klargjorte omkring
1. maj (Hvis vejret er med os).
Hvis I har spørgsmål, kan I
henvende jer til følgende:

Hans T. Hansen, Paprikavænget 4, Tlf. 52303308
htheil@hotmail.dk
Jørgen Banke Larsen, Kløvervej 7, Tlf. 62272214
Banke.larsen@mail.dk
Jørgen Clausen, Mågevej 27,
Tlf.6227188
j.clausen@privat.dk
Edvin Larsen, Safranvænget 4,
Tlf. 62271788
edlon@mail.dk
Aina Lind-Hansen, Nyborgvej 16, Tlf. 29249219
aina@mail.dk
Christina Østergård, Rødhøjsvej , Tlf.30592556
coes3@hotmail.com
Reimer Bærentsen, Kløvervej 8, Tlf. 62271080
marina_b@mail.dk
Vi glæder os til at se nye som gamle medlemmer.

Kværndrup Sogns Lokalråd - Generalforsamling 12. marts 2014
Af Jesper Sell.
Formandens beretning.
Det har været et bevægende,
spændende og lidt skræmmende år at lytte til de signaler, der
kommer fra politikere og diverse politiske udvalg.
Vejrudsigten for de små samfund i Danmark lyder på overskyet, kraftig blæst og til tider
nattefrost. Meget skyldes eftervirkningerne af finanskrisen,
men andet er sandsynligvis en
international trend med, at
mennesker søger mod de større bysamfund. Områder affolkes med en stadig mindre politisk vilje til at opretholde de
mindste samfund.
Vores egen nye borgmester
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begyndte sin 4 års periode med
at etablere et længe efterlyst
udvalg, hvor lokalsamfundenes
interesser kan varetages samlet, det er koblet med planudvalget – det er fint.
Hvordan det kommer til at fungere, lader tilbage at se.
Lokalrådet har i årets løb arbejdet på flere projekter. Nogle er
vi kommet i mål med andre,
skal der arbejdes videre med.
Landsbypedel-projektet
er
strandet – ikke uhjælpeligt,
men vi mangler tilbagemeldinger fra kommunen om deres
holdning til borgerinddragelse
og ikke mindst, hvordan de ser

for sig at sådan noget kan fungere på de forskellige områder,
det er tænkt, at borgerinddragelsen skal implementeres.
Vi har i lokalrådet afgivet et høringssvar i forbindelse med salget af Bukkehavegård og i den
forbindelse en ændring af lokalplanerne. Vi roste kommunen
for at have lavet en god plan,
men havde indsigelser mod
bygningshøjder, stiforløb og anvendelse af de eksisterende
bygninger.
En positiv oplevelse i den forbindelse var, at kommunen nu
har etableret en god procedure,
der fremmer kommunikationen

KIRKEBLADET

Pinsefisk
Til jul spiser vi flæskesteg og and, til påske spiser vi lam og for nogle år siden fandt tidligere biskop i Roskilde Jan
Lindhardt ud af, at til pinse skal vi spise fisk.
Og hvorfor det? Jo, vi tænker med maven! Derfor husker
vores madtraditioner os på de højtider, vi fejrer. Det er
forskelligt, hvilken fisk, der kåres som pinsefisk fra år til
år. Det bedste valg var i 2006, hvor det var rødtunge, der
blev kåret som årets pinsefisk. For vi kan læse i Apostlenes gerninger, at da Helligånden kom til appstlene første
gang, viste Helligånden sig for dem som røde ildtunger
over hver enkelt af dem, samtidig med at de begyndte at
tale på forskellige sprog, så alle kunne forstå Evangeliet
om Jesus Kristus. Det skete også, at de oplevede nogle
ekstatiske fænomener i forbindelse med Helligånden,
hvor de "talte i tunger"; d.v.s. de talte på ukendte sprog.
Rødtunger var et godt valg.
Ideen med mad, der relaterer sig til pinsen kan føres videre endnu: Helligånden tog form af en due og dalede
ned over Jesus, da han var blevet døbt i Jordanfloden; så
det kunne også være en idé at servere stegte duer til en

pinsemiddag. Måske skulle duerne serveres flamberede,
så de var omspændt af ild, når de kom på bordet - derved ville Helligånds-symbolikkken blive endnu tydeligere.
Forretten kunne være laks, som jo også er en rød fisk og desserten kunne være rød rabarberkompot; rød er
den liturgiske farve, der passer til pinsen med dens ild og
stærke følelsesmæssige engagement. Men hvad drikker
man til pinse? Feinschmeckere inden for vin kan fortælle,
at Lambrusco i sine fine udgaver er en udsøgt vin, der
burde drikkes meget mere og til mange forskellige retter.
Med sin røde farve og sine lette bobler, kunne den være
den ideelle vin til pinse. Og så mangler vi kun en der kan
komponere den helt rigtige kage til pinse. Ånd, inspiration, engagement, ild og liv er nøgleordene.
Hvis dette kirkeblad nogle steder kommer til at hænge på
køleskabet helt til næste nummer udkommer, så kunne
det måske give idéer til en pinsemiddag eller en skovtur
med mulighed for at høre nattergalen og få pinsesolens
glød som gæst.
God pinsefest og god appetit.
Dorte Wittrup Winther

Kværndrup kirkekontor
Sognepræst Dorte Wittrup Winther
Kirkevej 13, 5772 Kværndrup
E-mail: dww@km.dk
Tlf: 62271115 mobil 23421148
Træffes ofte på kirkekontoret tirsdag kl. 14-15.30
og fredag kl. 12.30-13.30. Træffes på telefonen alle dage. Mandag fridag.
Graver Anna Sigurðardóttir og
gravermedhjælper Jonas Østbjerg
Kirkevej 2, 5772 Kværndrup
Tlf: 62271855
Organist Lykke Dahl Chetronoch
Email: lykke.organist@gmail.com
Tlf: 40438356
Kirkesanger Birte Hansen
Tlf: 62271088

Menighedrådet i Kværndrup sogn:
Formand Lis Pedersen,
Gl. Nyborgvej 46, 5772 Kværndrup
Tlf: 21273911, Email: lisregner@mail.dk

Det sker i Kværndrup kirke
Torsdag d. 17. april kl. 19.00
Skærtorsdag aften fejres gudstjenesten med ekstra fokus på nadveren. Der deles et glas vin, brød og ost under gudstjenesten.

Mandag d. 21. april kl. 10.30
Gudstjenesten denne dag slipper gudstjenestens faste rammer. Og har en mere meditativ karakter. Så der reflekteres måske over et billede eller en kort film.
Måske bliver der tid til stilhed, der lyttes til et stykke musik eller en bøn kan skrives. Der synges et par salmer, fadervor bedes og velsignelsen lyses inden man
går hver til sit igen.

Søndag d. 4. maj kl. 10.30
Kværndrupugen åbnes og der er kaffe og rundstykker i Bakkelunden inden åbningstale og gudstjeneste kl. 11.00. Husk påklædning efter vejret.

Tirsdag d. 6 . maj kl. 19.30
Koncert med Årslev Harmoniorkester, Solist Kathrine Andersen,
Gislev og Kværndrup Kirkes Kor.
Vel mødt til koncert med lokale
kræfter. Kværndrupugen byder på
koncert, hvor kirken fyldes med
sangere og musikere. Sidste år
var kirken fyldt. Så kom i god tid i
år.

Næstformand René Lund Chetronoch
Kalkbrænderivej 10, 5772 Kværndrup
Tlf: 27110544
Email: chetronoch@mail.dk
Kirkeværge Jens Østbjerg
Kalkbrænderivej 17, 5772 Kværndrup
Tlf: 62272110
Kasserer Christa Buch Goldenberg
Safranvænget 2, 5772 Kværndrup
Tlf. 63275044 og 27838862
Email: christa_goldenberg@hotmail.com
Sekretær Bente Rask
Stationsvej 5, 5772 Kværndrup
Tlf. 62292205 og 21277429
Email: benterask@sol.dk
Kontaktperson Pia Eldrup Hansen
Bøjdenvejen 24, 5772 Kværndrup
Tlf: 62272271
Ella Kildegaard
Engvej 8, 5772 Kværndrup
Tlf. 62271483 og 30271483
Email: ella@kildegaard.nu

Anmeldelse af fødsel
Når et barn fødes, registreres fødslen på kirkekontoret.
Hvis forældrene ikke er gift skal de, inden barnet er 14 dage, aflevere en omsorgs– og ansvarserklæring, der medfører fælles forældremyndighed.

Søndag d. 8. juni kl. 7.00
Pinsemorgen er der morgensang for de morgenfriske i toppen af kirketårnet på
Kværndrup kirke. Vi åbner lugerne og hilser pinsesolen med sang og udsigten
fra tårnets top. Vi mødes ved kirkedøren kl 7.00 og følges op i tårnet. Senere på
dagen er der pinsegudstjeneste i kirkerummet. Det er kl. 10.30.

Mandag d. 9. juni kl. 11.00
Friluftgudstjeneste i præstegårdshaven i Nr. Lyndelse.
Igen i år holder Midtfyns Provsti en fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. I år
foregår det i Nr. Lyndelse præstegårdshave mandag den 9. juni 2014 kl. 11. Efter gudstjenesten er der frokost i det grønne. Medbring madkurv og stol! I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Nr. Lyndelse kirke, og frokosten indtages i
kirkesalen. Vi håber at mange fra sognet har lyst til at være med.
Navn til barnet
Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter
fødslen. Navngivning sker enten ved dåb, hvorved barnet optages som medlem af Den danske
Folkekirke, eller ved anmeldelse om navngivning
til kirkekontoret.

Dåb
Ved dåb henvender man sig til sognepræsten for at aftale tidspunkt for dåb. Ved dåben skal der være 2 til 5 faddere, og de skal
være døbt og konfirmeret i den kristne tro.

Kirkebilen kører til alle kirkelige arrangementer i Kværndrup sogn. Hvis man skal bruge den, skal man kontakte Mettes Taxi senest dagen før arrangementet inden kl. 12.00. Mettes Taxi har tlf. 62 62 22 60. Kørsel med kirkebilen betales af kirkekassen. God tur til kirke.

Kværndrup Ugen 2014
Kværndrup — et Alternativ
Velkommen til Kværndrup-ugen 2014.
Det er med stor fornøjelse, at vi nu for 6. gang kan præsentere et program for Kværndrupugen,
som igennem vinteren er blevet planlagt og forberedt i et bredt samarbejde imellem sognets
foreninger, lokalråd, kirke, daginstitutioner, skoler, erhvervsliv og mange andre.
Tak til alle for stor opbakning, herunder også tak for kærkommen økonomisk støtte fra Markedsforeningen, Beer-party, Andelskassen, lokalbladet, Brugsen m. fl.
Kværndrupugen er, igen i år, et tilbud til alle om at komme rundt og se, høre, deltage og være
sammen i vor by og vort sogn.
Der er brug for sammenhold, synliggørelse, optimisme og humør for at undgå sovebystatus.
Vi håber fortsat på, at Kværndrupugen medvirker til at skabe dette sammenhold.
Der startes i Bakkelunden med kaffebord og udendørs gudstjeneste søndag d. 4. maj.
Vi slutter af lørdag d. 10. maj med markedsdag i sportshallen og fest om aftenen i forsamlingshuset m. spisning, en festlig Kværndrup-revy, dans o.m.a.
I løbet af ugen er der masser af spændende aktiviteter overalt. Vi har her, i nogle af de mange
åbent-hus arrangementer, haft fokus på det alternative, det lidt anderledes.
Men læs nu programmet og frem for alt, deltag.
Der er noget for alle.

Hilsen og på gensyn
Styregruppen for Kværndrup ugen.

Søndag d. 4. maj
Gudstjeneste i Bakkelunden
Kværndrup ugen åbnes kl. 10.30.
Menighedsrådet byder på morgenkaffe og
rundstykker.
Derefter
er der gudstjeneste.

Husk påklædning
efter vejret

Åbent hus:
Søndag kl 10.00-16.00
hos kunstnerægteparret
Leveau og Fenriz
Ægteparret laver skulpturer og billedkunst
Kom og mød dem i deres
spændende værksted og
se deres arbejder.

Dagens program
Søndag d. 4.maj
Kl. 10.30:
Morgenbrød og
kaffe i Bakkelunden.
Kl..11 00:
Gudstjeneste
Kl. 10.00-16.00
Åbent hus Hos
Kunstnerparret
Lene Leveau og
Frank Fenriz
Kværndrupvænge
9
Kl. 13.00-16.00
Klap en stud
Trunderup Dongsvej 25
Hos Svend Aage
Tukjær
Kl. 13.00-16.00
Åben have og hus
Trunderup Dongsvej 26
Hos Bo Andersen
og Jette Holm

Lene Leveau og Frank
Fenriz bor
Kværndrup Vænge 9
Kværndrupugen
Altid uge 19

Åben stald/fold—Klap en stud.
Søndag kl. 13.00-16.00
Dongsgården, Trunderup Dongsvej 25

Åben have og hus
Søndag kl. 13.00-16.00
Trunderup Dongsvej 26.

Svend Aage Tukjær inviterer alle til at aflægge et
besøg på gården. Gården drives økologisk, og Svend
Aage producerer oksekød af jersey stude.
Studene er kommet på græs efter vinteren i stalden.

Kom og se pilerenseanlæg, masseovn, solvarme og stor økologisk have.
Bo Andersen og Jette Holm inviterer
indenfor og fortæller om hus og have.

Se i øvrigt programmet på
www.kvaerndrup.
info
Her vil evt. ændringer også stå

Mandag d. 5. maj

Side 2

Åbent hus
Klinik Hygia
Zoneterapi og Laserterapi

Dagens program
Mandag d. 5. maj
Kl. 8.10-16.30
Åbent hus i Tre
Ege Skolen
Kværndrup afd.
og i SFO Slottet
Kl. 15.00-16.30
Åbent hus
Klinik Hygia
Rødhøjsvej 16
Kl. 16.00-17.00
Udstilling i
Kværndrup Forsamlingshus
Institutionerne
udstiller børnenes arbejder.
Kl. 19.00
Byvandring på
cykel
Start fra kirkens
p-plads afslutning i Lokalhistorisk Arkiv
Mandag d.5.5.
HUSK i dag er
sidste frist for
køb af billetter til
fællesspisning
onsdag aften.
Køb hos Skous
Hvidevarer

I anledning af Kværndrup ugen, holder jeg åbent hus,
mandag d. 5. maj fra kl. 15 til 16.30
Så kom forbi og hør lidt om hvad jeg kan gøre for dig og dit helbred.
Zoneterapi er behageligt og afstressende. Virker helbredende på mange sygdomme og lidelser. Styrker immunforsvaret og giver mere energi.
Lider du af tennisalbue, hælspore, seneskedebetændelse, ømme muskler og sener m.m. så er
det laserterapi du skal have, smertefrit og effektivt.
Vi ses i Klinik Hygia - Sanne Tyllesen
Rødhøjsvej 16, 5772 Kværndrup
Tlf. 60678788 www.klinik-hygia.dk

Udstilling og fernisering i Kværndrup forsamlingshus
Mandag d. 5. Maj kl 16.00 - 17.00
Institutionerne i Kværndrup og Trunderup udstiller værker lavet af børn fra dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO .
Udstillingen kan også ses onsdag eftermiddag fra kl. 16.00 — før fælles spisningen og
Lørdage eftermiddag — før Familiefesten—også fra kl. 16.00

”Byvandring ” i år på cykel
Mandag den 5. maj kl. 19.00
Byvandring på cykel i Kværndrup Vænge med Poul Toudal
og Edvin Larsen fra Lokalhistorisk Forening som guider.
Turen går Kværndrup Vænge → Filipsgyden → Kværndrup
Vænge → Dyrebjergvej → Mullerupvej
Der er mulighed for at følge byvandringen via bil, da der
holdes stop på turen og fortælles.
Start: Kirkepladsen.
Afslutning i Lokalhistorisk Arkivs lokaler, Kirkevej 3, hvor
den digitale byvandring ad ovennævnte rute vil køre nonstop.

Kværndrup Vænge 26, 1957

Kværndrup Vænge 15 (Forskole), 1953

Tirsdag d. 6. maj

Side 3

Åbent hus
I Kværndrup Børnehave
Kl. 10.00-13.00

Kom og syng — og nyd
en eftermiddag i hyggeligt
selskab fra kl. 14.30

Kværndrup Børnehave vil gerne invitere alle børn og
voksne til åbent hus den 6. maj klokken 10.00-13.00.
Vi laver brød på bål og maler flotte sten til at lægge
udenfor.
Tag gerne Jeres madpakke med og spis sammen med
os alle klokken 11.00
Vi glæder os meget til at se Jer og vise vores skønne
børnehave frem.

Familien Engholm fornøjer, hygger og underholder.

Venlig hilsen
Alle børn og voksne i Kværndrup Børnehave

Det foregår i
Bofællesskabet Egebo

Egebos venner byder på kaffe og
hjemmebagt kage.
Alle er velkomne

Åbent hus hos familien Egemose
Rødhøjsvej 63 kl. 15.00-17.00
”Det energi venlig hus”
Huset er opført af parret Christina Østergaard Egemose og Henrik Egemose indehaver af Egemose El & Energi, foruden Christina og Henrik udgøres husets beboere også af parrets børn
Caroline 4år og Nathali 7år. Valget af tekniske løsninger og energiform er taget ud fra at blive,
så selvforsynende som muligt og være så lidt udsat for forsynings / afgiftsreguleringer som
muligt og dermed sikrer en fast lav forbrugsudgift, dog uden at skulle bygge et meget alternativt hus. Energi venlige huse og energiforbedringer hos såvel private som virksomheder handler ikke kun om en masse isolering, men langt hen af vejen også om de tekniske løsninger såsom varme, styringer, lys osv.
Her kan du se og høre om hvordan familien har indrettet sig med opvarmning og varmt vand
med Jordvarmepumpe, tilskuds produktion af strøm fra Solceller, ventilation med Krydsveksler
og hårde hvidevare og belysning i energi type A+.

Koncert i Kværndrup Kirke
tirsdag d. 6.5. kl. 19.30.
Årslev Harmoniorkester spiller og Kathrine K. Andersen er solist,
Kværndrup Kirkes voksenkor medvirker også.

Dagens program
Tirsdag d. 3. maj
Kl. 8.10-16.30
Åbent hus i Tre
Ege Skolen
Kværndrup afd. og
i SFO Slottet
Kl. 10.00-13.00
Åbent hus i
Kværndrup Børnehave
Kl. 14.30
Kom og syng med
Bodil og Erling
Egebos venner
Kl. 15.00-17.00
Hos familien Egemose, om alternativ energi
Kl. 19.30
Koncert i Kværndrup Kirke med
Årslev harmoniorkester og Kværndrup voksenkor

Onsdag d. 7. maj
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Dagens program
Onsdag d. 7.maj
Kl. 8.10-16.30
Åbent hus i Tre
Ege Skolen
Kværndrup afd.
og i SFO Slottet

Stadeplads på Markedsdagen
Sidste chance for bestilling af plads er i dag.
Har du noget du vil sælge, vise frem eller
dele med andre
så tilmeld dig en stadeplads på Markedsdagen
lørdag d. 10. maj
Kontakt Inge for reservation af plads senest i dag

Kl. 9.00-11.30
Store legedag
i Kværndrup Hallen for dagpleje
og institutioner
Kl. 18.00
Fælles spisning i
Forsamlingshuset
Herefter
Kl. 19.45
Kurt Flemming/
Pjerrot fortæller:
”Fra Kværndrup
til klovn”
Onsdag d.7.5.
Er sidste frist for
bestilling af stadeplads til markedsdagen

på tlf. 6227 2004 eller mobil 2420 6871

Åbent hus
Tre Ege Skolen, Kværndrup afdeling
og SFO Slottet
Alle dage i ugen byder vi indenfor i
skole og SFO.
I undervisningstiden fra kl. 8.10
og om eftermiddagen i børnenes fritid
i vores hyggelige SFO til kl. 16.30
Kom og oplev en skoledag anno 2014
Alle er velkomne

Store Legedag i Hallen
Onsdag d. 7. maj kl 9.00 -11.30
Traditionen tro er der store legedag i hallen for alle børn fra 0-7 år.
Vi leger, hopper og springer, synger og danser og hygger og har det rigtig sjovt
Som de foregående år vil elever fra 6. kl. fra Tre Ege skolen hjælpe til ved arrangementet.

En spændende aften i Kværndrup forsamlingshus
Onsdag d. 7. Maj kl. 18.00

Vi starter kl. 18.00
med fælles spisning
Menu: skinke, flødekartofler og salat.
Nikolaj Rudolf står for maden.

kl. 19.45 kommer Pjerrot fra Dyrehavsbakken, og fortæller om sit liv

”Fra Kværndrup til klovn”
Bakkens Pjerrot er kendt over
hele landet for sin underholdende
figur.
Personen bag det kridhvide ansigt, Kurt Flemming, fortæller den
spændende historie om sit liv som
Kværndrupborger og den videre
tilværelse som artist.

Pris for voksne 65 kr. børn 40 kr.
Billetter til onsdag aften kan købes ved Skous Hvidevarer SENEST mandag d 5. maj
PS. Kurt Flemming er ikke klædt ud denne aften

Torsdag d. 8. maj
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Dagens program
Torsdag d. 8. maj

Åbent hus
I Trunderup Børnehave

Kl. 8.10-16.30
Åbent hus i Tre
Ege Skolen
Kværndrup afd.
og i SFO Slottet

I Kværndrup ugen, holder Trunderup
Børnehave åbent hus for alle interesserede torsdag kl 9-12. Der vil være
mulighed for at få et indblik i dagligdagen, møde børn og voksne, og få
en snak omkring børnehavelivet og
hvad der kendetegner Trunderup
Børnehave. Vi har naturligvis kaffe/
te på kanden.

Åbent hus
Kværndrup Fjernvarme
Torsdag d. 8. Maj
kl. 14.00-16.00:

Kl. 9.00-12.00
Åbent hus i
Trunderup Børnehave

Egeskov Mølle
Åben mølle
kl. 13.00-16.00
Se tekst under fredag

Kværndrup Fjernvarme
holder åbent hus, hvor
man kan høre om
Fjernvarmeværkets
planer om at etablere
et solcelleanlæg

Kirstens klinik
holder åbent hus
Kirkevej 6b
torsdag d. 8. Maj kl. 15.00-17.00
I Kirstens klinik tilbydes:
Clairvoyance rådgivning
Reikihealing
Tankefelt terapi-alg.
DNA healing
Bars behandling
D-TOX fodbad
Reiki kursus
Manifestations kursus
Velkommen hos Kirsten Warburg

Kom til en ”alternativ og magisk” eftermiddag i Børnehuset Oasen.
Vi holder åbent hus torsdag d. 8. maj kl. 15.30 – 18.00
Alle er meget velkommen 
Kommende forældre og borgere i byen kan få en rundvisning i huset. ”Gamle” og nuværende
børn & forældre er også meget velkomne, I kan alle få en hyggelig eftermiddag, det meste vil
forgå på legepladsen 
Her vil vi servere Paella ved bålet, der
vil være magiske lege, du kan måske
prøve at gå på glas og gløder, få fodbad, gå på line samt meget mere.
Vi glæder os til at se jer 
Magiske hilsner fra personalet i Børnehuset Oasen.

Kursus vedr. hjertestop
Torsdag kl. 19.00 – 21.00 i Kværndrup Hallen:
Lær bl.a. at give hjertemassage og at bruge hjertestarter
Underviser: Gert Skov, intensiv sygeplejerske OUH.

Kl. 13.00-16.00
Åben mølle
Egeskov Mølle
Kl. 14.00-16.00
Åbent hus hos
Kværndrup Fjernvarme
Hør om solcelleanlæg
Kl. 15.00-17.00
Åbent hus i
Kirstens Klinik
Alternativ behandling
Kl. 15.30-18.00
Åbent hus i
Børnehuset Oasen
En alternativ og
magisk eftermiddag.
Kl. 19.00-21.00
Kursus vedr. hjertestop i Kværndrup hallen
Torsdag d. 8.5.
HUSK i dag er
sidste frist for
køb af billetter til
fællesspisning
lørdag aften hos:
Tove Jørgensen
Tlf. 20 22 16 93
eller Inge Eriksen
Tlf. 24 20 68 71

Fredag 9. maj
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Dagens program
Fredag d. 9. maj

Åbent hus i Legestuen
Kværndrup Dagpleje

Kl. 8.10-16.30
Åbent hus i Tre
Ege Skolen
Kværndrup afd.
og i SFO Slottet

fredag d. 9. Maj fra kl. 09 - 11 30,
der vil være frugt, boller og kaffe
på kanden.
Vi bor Kirkevej 7
Hilsen Kværndrup Dagpleje

Kl. 9.00-11.30
Åbent hus i
Kværndrup dagpleje, Kirkevej 7

Egeskov Mølle
Åben mølle kl. 13.00-16.00
Alle er velkomne til at komme og se høre om Egeskov
Mølle, og skulle vi være så heldige at vinden blæser, vil
der også blive malet Egeskov mel. Og er der ikke vind,
så er der mulighed for at komme helt op i hatten og se
hvordan sådan en 150 år gammel mølle ser ud—og virker. Derudover er det muligt for børnene selv at male
mel på vores to håndkværne. Og som altid vil der være
melsalg i vognporten.
Vi glæder os til
rigtig mange besøgende.

Kl. 13.00-16.00
Åben mølle
Egeskov Mølle

OBS: Også åben
torsdag og lørdag

Kl. 16.00-19.00
Jubilæum i Tennisklubben—25år

Åbent hus i Tennisklubben
JUBILÆUMS ARRANGEMENT

Kl. 16.00-19.00
Indvielse af multibanen

Tennisklubbens 25 år skal fejres,
derfor inviterer vi til åbent hus og baner
fredag d. 9.5. kl. 16.00-19.00.
Klubben er vært ved et let traktement.

Kl. 17.00-19.00
Mød spillere fra
Svendborg Admirals og Odense
Swans.
Amerikansk football

Fredag den 9. maj kl. 16.00 – 19.00

Fredag den 9. maj 17.00 – 19.00
ved Multibanen
Mød spillere fra
Svendborg Admirals og Odense Swans

Der vil være talrige muligheder for aktiviteter
på området, hvor der udover multibanen, også
er basket bane, mulighed for at spille hockey,
rundbold og hvad du ellers har lyst til.

Har du drømt om at være den nye NFL
stjerne, som Morten Andersen, Han er
den mest scorende igennem tiderne i
NFL. Så kom og mød spillere fra Svendborg Admirals og Danmarks ældste
amerikanske football klub Odense
Swans.

Kort sagt: ”Bevæg dig for sjov” – eller kom blot
og kig!

Du får mulighed for at prøve amerikansk fodbold!!!!

Officiel indvielse af Multibanen – nu med lys.

Arrangementet er for alle både børn og voksne
– vi byder også på et mindre traktement.

Lørdag 10. maj
Lørdag d. 10. Maj: kl 10.00-13.00
Markedsdag i hallen
Kl 9.00 hallen åbner for udstillere og stadepladser
Kl. 10.00 markedsdagen begynder
Der vil være flere spændende stande med alternative behandlere.
kl. 10.00 – 13.00 kommer klovnen Lulu og laver sjov med både store og små, og hun vil have
sin lille bitte cykel med. Glæd jer til igen at møde Lulu
Kl. 10.45 spiller band fra musikskolen under ledelse af Rune Reffstrup
Kl. 11.30 Kværndrup børnekor synger under ledelse af Ida Hovalt
Kl. 12.00 Zumba for alle ved Anja Steen kom og vær med — både for store og små
Kl. 12.30 gymnastikopvisning med både ”Pigetons”, ”Drengefræs” og ”Dance team”
under ledelse af Herdis, Christina, Mikkel, Frederikke, Karen, Cecilie og Marie et uddrag af
vinterens træning
Ved markedsdagen vil fitness-udvalget også stille op med en bod og der vil være
”Sponsorspin”, hvor der samles penge ind til nye investeringer. Læs mere herom i bladet
I cafeteriet kan der købes kaffe og brød, øl og vand, frokostburger og pølser
alt til rimelige priser.
Egeskov Mølle
Åben mølle
kl. 13.00-16.00
Se tekst under fredag

Revy til Familiefesten Lørdag kl. 18.00
Traditionen tro starter aftenen med Kværndruprevyen
Og mon ikke vores egen revydronning er med igen i år?
Holdet bag revyen er:
Aktører: Herdis Henriksen
Jacob Filt
Merete Mortensen
Svend Åge Hansen
og Inge Eriksen
Instruktør: John Jensen
Sufflør: Dorthe Nielsen
Teksterne er skrevet af:
Anders Thorup,
Merete Mortensen og Herdis Henriksen.
Musikken leveres af Kirstine Simon-Gaarde.
Billetter til revyen kan købes ved indgangen, pris 25,00kr.

Familiefesten Lørdag kl. 18.00-22.00
Afholdes i år i Kværndrup forsamlingshus

Side 7
Dagens program:
Lørdag d. 10. maj
kl 10.00-13.00
Markedsdag i
hallen
Kl. 9.00-10.00
Opstilling af stader
Kl. 10.00
Markedet åbner
Kl. 10.45 band
fra musikskolen
Kl. 11.30
Kværndrup Børnekor
Kl. 12.00
Zumba for alle
Kl. 12.30
Gymnastikopvisning
Kl. 13.00
Markedsdagen
slutter
Kl. 13.00-16.00
Åben mølle
Egeskov Mølle
Kl. 18.00-22.00
Familiefest i Forsamlingshuset
Kl. 18.00
Revy

Ca. Kl. 19 er fællesspisning.
MENU: Marinerede grillkøller med ovnkartofler,
frikadeller, salatbar og flutes med smør.

Kl. 19.00
Spisning med
efterfølgende
dans
Film for børnene.

Efter spisning vil der være musik og dans i
den store sal
og i den lille sal vises der film for børnene
og der er gratis popcorn.
Festen slutter kl 22

Kværndrupugen
slutter for i år

Festen starte kl. 18.00 revy. Se ovenfor

Pris for mad og revy:
voksne kr. 100,00, børn kr. 55,00, 0 - 3 år er gratis.
Adgang til revyen uden spisning er kr. 25,00.
Billetter til fællesspisning og revy kan købes ved
Tove Jørgensen Tlf. 20 22 16 93 og Inge Eriksen Tlf. 24 20 68 71 SENEST torsdag d. 8.5.

TAK til alle for
opbakning og
støtte

Program for uge 19, 2014

Kværndrup — et Alternativ

Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Lørdag
D. 4. maj D. 5. maj D. 6. maj D. 7. maj D. 8. maj D. 9. maj D. 10.maj
Kl. 10.30:

Kl. 8.10-16.30

Kl. 8.10-16.30

Kl. 8.10-16.30

Åbning af
Kværndrupugen
Morgenbrød og
kaffe i Bakkelunden.

Åbent hus i Tre
Ege Skolen
Kværndrup afd.
og i
SFO Slottet

Åbent hus i Tre
Ege Skolen
Kværndrup afd.
og i
SFO Slottet

Åbent hus i Tre
Ege Skolen
Kværndrup afd.
og i
SFO Slottet

Kl. 8.10-16.30
Åbent hus i Tre
Ege Skolen
Kværndrup afd.
og i
SFO Slottet

Kl. 11.00

Kl. 10.00-13.00

Kl. 9.00-11.30

Kl. 9.00-12.00

Gudstjeneste

Åbent hus i
Kværndrup
Børnehave

Store legedag
i Kværndrup
Hallen for dagpleje og institutioner

Kl. 8.10-16.30

Kl. 9.00-10.00

Åbent hus i Tre
Ege Skolen
Kværndrup afd.
og i
SFO Slottet

Opstilling af
stader til markedsdagen i
hallen

Kl. 9.00-11.30
Åbent hus i
Åbent hus i
Trunderup Bør- Kværndrup
nehave
dagpleje, Kirkevej 7

kl 10.00-13.00

Kl. 15.00-16.30

Kl. 14.00-16.00

Kl. 13.00-16.00

Kl. 13.00-16.00

Åbent hus
Klinik Hygia
Rødhøjsvej 16

Åbent hus hos
Kværndrup
Fjernvarme
Hør om solcelleanlæg

Åben mølle
Egeskov Mølle

Åben mølle
Egeskov Mølle

Markedsdag i
hallen

Også torsdag
<—

Kl. 10.00-16.00

Kl. 16.00-17.00

Kl. 14.30

Kl. 15.00-17.00

Åbent hus Hos
Kunstnerparret
Lene Leveau
og Frank Fenriz
Kværndrupvænge 9

Udstilling i
Kværndrup
Forsamlingshus
Institutionerne
udstiller børnenes arbejder.

Kom og syng
med Bodil og
Erling
Egebos venner

Åbent hus i
Kirstens Klinik
Alternativ behandling

Kl. 15.00-17.00

Kl. 15.30-18.00

Kl. 16.00-19.00

Kl. 18.00-22.00

Åbent hus i
Børnehuset
Oasen
En alternativ
og magisk eftermiddag.

25års
Jubilæum i
Tennisklubben

Familiefest i
Forsamlingshuset

Kl. 13.00-16.00

Klap en stud
Trunderup
Dongsvej 25
Hos Svend
Aage Tukjær

Hos familien
Egemose, om
alternativ
energi i parcelhuset

Kl. 13.00-16.00

Kl. 19.00

Kl. 19.30

Kl. 18.00

Kl. 19.00-21.00

Kl. 16.00-19.00

Kl. 18.00

Åben have og
hus
Trunderup
Dongsvej 26
Hos Bo Andersen og Jette
Holm

Byvandring på
cykel
Start fra kirkens
p-plads afslutning i Lokalhistorisk Arkiv

Koncert i
Kværndrup
Kirke med Årslev harmoniorkester og
Kværndrup
voksenkor

Fælles spisning i Forsamlingshuset
Herefter

Kursus vedr.
hjertestop i
Kværndrup
hallen

Indvielse af
multibanen

Revy

Torsdag d. 8.5.
HUSK
køb af billetter
til fællesspisning lørdag
aften på
Tlf. 20221693
Tlf. 24206871

Kl. 17.00-19.00

Mandag d.5.5.
HUSK i dag er
sidste frist for
køb af billetter
til fællesspisning onsdag
aften.
Køb hos Skous
Hvidevarer

Kl. 19.00

Spisning med
efterfølgende
dans og
Film for børnene.

Kl. 19.45

Kurt Flemming/ Pjerrot
fortæller: ”Fra
Kværndrup til
klovn”
Onsdag d.7.5.
Er sidste frist
for bestilling af
stadeplads til
markedsdagen

Mød spillere
fra Svendborg
Admirals og
Odense Swans.
Amerikansk
football

Kværndrupugen slutter
for i år
Tak for denne
gang
- og på gensyn
til næste år

Det sker i Kværndrup kirke

Konfirmation

Pinsefolkekor

Bededag kl. 10.30:

De senere år har der medvirket et folkekor ved gudstjenesten. Alle, der har lyst
til at synge, er velkommen til at være med i dette kor, som øver en enkelt aften
forud for gudstjenesten. Det foregår tirsdag den 3. juni kl. 19-21 i Kirkesalen
ved Nr. Lyndelse Præstegård, Albanivej 15, 5792 Årslev. Tilmelding til pinsefolkekoret skal ske senest onsdag den 14. maj til organist Ulla Poulsen, tlf: 20 32
01 52 eller pr. mail: up@hoerlyckjessen.dk.

Amalie Kirstine Sandgaard Andersen
Thilde Nikoline Christensen
Andreas Krog
Jon Gordon Krog
Nadja Blond Kroun
CecilieVestergaard Larsen
Mads Lorenzen
Magnus Glaser Løkke
Amalie Nørregaard Nielsen
Henriette Else Paamand Rasmussen
Simon Stærk Riber

Søndag d. 22. juni kl. 14.00-16.00

Midsommergudstjeneste med irsk til salmer og kaffe
Når det bliver sommer her i sognet, så dækker menighedsråd og kirkens personale op
til en midsommerdag i kirken. Sommerens
lyse nætter og naturen, der står i fuldt flor,
skal i år ledsages af en gudstjeneste med
keltisk og irske toner og efter gudstjenesten
er der dækket op til eftermiddagskaffe m.
kage og irsk musik og fortælling til. Salmesangen ledsages på vores breddegrader ofte af orgel, men ved dagens gudstjeneste er
det akkordeon og fløjter der ledsager salmesangen.
Men keltisk musiktradition og kristne salmemelodier har ikke umiddelbart meget
til fælles, men hvis man alligevel lader dem brage sammen, som akkordeonspiller Lisa Balle og fløjtenist Tina Skau har gjort, får man et fascinerende musikalsk sammenstød.
Kelterne var ikke en nation eller en homogen etnisk enhed, men en række
stammer, som især i den tidligste jernalder frem til 200 før vor tidsregning beherskede Europa fra Donau i øst til Atlanterhavet og Irland i vest. Det keltiske
tonesprog har karakteristiske harmonier og melodiske vendinger og et markant
rytmisk swing – en lyd, der præger den irske folkemusik, som vi kender den i
dag. Da kristendommen bredte sig op gennem Europa, inddrog kelterne såvel
symbolsprog som idégrundlag i deres egen kultur. Men kirkemusikken og salmerne blev aldrig for alvor ”keltiseret”. Akkordeon-spiller Lisa Balle og fløjtenist
Tina Skau har gjort forsøget og sammenbragt de keltiske toner med kendte salmemelodier.
Glæd jer til resultatet. Kirken står klar til midsommergudstjeneste med efterfølgende kaffe m. irsk og det er gratis at deltage.
Navneændringer
Ansøgning om navneændring sendes til:
Kirkekontoret, Kirkevej 13, 5772 Kværndrup
eller via www.borger.dk

Vielse
For at indgå ægteskab skal man tidligst 4
mdr. før vielsen henvende sig på kommunen for at få en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten afleveres på kirkekontoret sammen med navne og adresser på 2 vidner,
som vil være til stede ved vielsen.
Tidspunkt for vielse aftales med præsten.

Husk - Kværndrup kirke har en handicapindgang i nordre sideskib, som kan åbnes til alle
arrangementer i kirken. Parkering ved døren er tilladt.

Kristi Himmelfartsdag kl. 10.30:
Oscar Foged
Lukas Stig Fredell Graversen
Mathilde Vanddam Hansen
Mathilde Toftdal Klitgaard
Line Stubgaard Larsen
Karen Storm Leth
Johan Mørch
Julie Lehrmann Nielsen
Rasmus Maibom Nielsen
Sara Moosdorf Nielsen
Casper Frydendahl Weber Pedersen
Kirstine Nikkelborg Teinholt

Døbte

Sofia Köhl Stihøj Jensen
Emmalie Nellemann Filt Egeberg

Bisatte

Tom Christensen
Malene Bunkenborg Sørensen
Laila Alkjærsig Sønderlyng
Dødsfald og begravelse
Man er altid velkommen til at kontakte præsten med det samme, når et dødsfald indtræffer.
Bedemanden er behjælpelig med at ordne
dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting.
Anmeldelsen af dødsfaldet skal foretages
senest to hverdage efter dødsfaldet. Tid og
sted for bisættelse eller begravelse aftales
med præsten.

Sæt X i Kalenderen
April
17. april
18. april
20. april
21. april
27. april

kl.19.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 9.00

*Se omtale

Skærtorsdag, nadvergudstjeneste*
Langfredag, kortere gudstjeneste
Påskedag, opstandelsen fejres
2. påskedag, meditativ gudstjeneste*
Gudstjeneste v. Sigrid Hougaard, Espe

Maj
4. maj

kl. 11.00

11. maj
16. maj
18. maj
25. maj
29. maj

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Juni
1. juni
8. juni
8. juni

kl. 9.00
kl. 7.00
kl. 10.30

9. juni

kl. 11.00

15. juni

kl. 16.00

22. juni

kl. 14.00

29. juni

kl. 10.30

Friluftsgudstjeneste i Bakkelunden, åbning af Kværndrup
ugen*
Gudstjeneste 3. søndag efter påske
Bededag, Konfirmation
Gudstjeneste 4. søndag efter påske
Gudstjeneste 5. søndag efter påske
Kristi Himmelfartsdag, Konfirmation

Tak til Kværndrup Børnekor for jeres
sang til fastelavnsgudstjenesten. Koret sang for på alle salmerne og de
gav et par numre selv. Koret havde
også pyntet kirken med fastelavnsris
og som afslutning sang de i våbenhuset, mens alle kirkegængerne gik til
fastelavnsfest på skolen.

Gudstjeneste v. Sigrid Hougaard, Espe
Morgensang i kirketårnet*
Pinsedagsgudstjeneste
Friluftsgudstjeneste i Nr. Lyndelse præstegårdshave m. folkekor og picnic.*
Gudstjeneste v. Sigrid Hougaard, Espe
Midsommergudstjeneste med irsk musik og irsk til kaffen
bagefter.*
Gudstjeneste 2. søndag efter trinitatis

Livet på nettet
Som alle andre myndigheder er folkekirken nu også kommet på nettet. For
folketinget har besluttet, at al kontakt
til offentlige myndigheder skal foregå
digitalt. Find direkte links til alle relevante sider på www.kværndrupkirke.dk under ”hvad gør jeg ved” –
man skal have NemID for at udfylde
ansøgninger digitalt.
Ændringerne trådte i kraft pr. 1. februar 2014. For borgere uden NemId, eller borgere der af en eller anden
grund ikke er i stand til at fremsende
digitale anmeldelser, kan blanketter
hentes via siden www.personregistrering.dk eller kom til kirkekontoret
eller ring på 62271115, så printer jeg
en ud til dig.
Dorte Wittrup Winther

Konfirmanderne fra Gislev og Kværndrup havde sidst i februar besøg af 4 voluntører fra Folkekirkens Nødhjælp som introduktion til nødhjælpsarbejdet i primært Afrika. De unge havde selv været i Uganda og Malawi og fortalte om deres oplevelser derfra, konfirmanderne blev udfordret på viden og stillingtagen
og undervejs var der aftensmad i kirken inden en afsluttende gudstjeneste.
Søndag
d. 10. marts var konfirmanderne rundt i sognet for at samle penge ind
Foto: Dorte Wittrup Winther
til Folkekirkens Nødhjælps arbejde og det samlede resultat blev 5538 kr. Tak
Foto: Jonas
for bidragene, som nu er bragt i spil, for at sikre livet i udsatte
egneBakafWeisenberg
verden.
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og oplevelsen af at blive hørt –
ikke nødvendigvis forstået men hørt.
Lokalrådet har været meget opmærksom på udviklingen omkring forsamlingshuset – det
ser ud til at det går godt – at
udviklingen er blevet vendt – vi
håber, det bliver ved.
Lokalrådet har fået ny hjemmeside – Flot.
Fællesspisningerne fortsætter
og udvikler sig – nu har vi musik – skal vi danse?
I forbindelse med byudviklingen
er der også gang i mange projekter – den 25. marts er næste
møde i udvalget – og jeg som
mange andre gælder mig til at
se, hvad der kommer til at ske
på Svendborgvej.
Gennem året har vi på skift deltaget i diverse møder. En række møder om Hallen er mundet
ud i en udviklingsplan for samtlige haller i Ryslingehallerne.
Der arbejdes nu på i det regi at
komme videre og få Kværndrup
Hallen godt på afstand af farezonen for lukning. Det har været et stort arbejde, der er blevet gjort i forbindelse med udviklingsplanen. Arbejdet skal
munde ud i mere brug af flere.
Vi håber i lokalrådet, at det kan
udvikle sig til en erstatning for
det liv, der var på biblioteket og
mere til. Vi ser frem til café –
udstillinger, møder og andre
kulturelle begivenheder.
I Fynsland har der også været
heftig mødeaktivitet - Det kan
være svært at finde sin rolle
som paraplyorganisation.
Der sker meget i Kværndrup –
Lysavisen,
fællesspisninger,
Bierparty, Kværndrupuge, blad,
Mågepark, forsamlingshuset og
mange andre små og store begivenheder og ting.
Sådan skal det gerne blive ved
i fremtiden.

Men det kræver, at vi borgere i
Kværndrup handler mere bevidst, og at de mange, der allerede gør en stor og afgørende
indsats bakkes op – ikke kun
moralsk men også rent praktisk. Vi er omkring 1500 sjæle i
området, som skal finde ud af
at trække på samme hammel.
Det i sig selv har ikke vist sig
svært, men der er mange heste
spændt for vognen, og måske
er vi engang imellem lidt i tvivl
om, hvor vi vil hen. Det er en af
udfordringerne i den nye tid, jeg
indledte med at beskrive.
Kværndrup er 1 af 2 byområder
uden for Ringe og Fåborg hvor der ikke er negativ befolkningsudvikling i forhold til børn Faktisk ligger tingene godt til
rette i udgangspunktet – vi har
meget af det, der skal til for at
kunne udvikle byen – og måske
endda få den til at vokse.
Men opgaverne står i kø – og

der er kun én kasse åben.
Skal vi forberede os på at
kæmpe for skolen? – der skal
jo spares 38 mil. over de næste
5 år på kommunens skolebudget?
Skal vi gå mere aktivt ind i at
reklamere for Kværndrup som
bosætningssted?
Skal vi aktivt prøve at lokke industri til området?
Hvad gør vi med landsbypedelprojektet?
Det bliver spændende at se,
hvad det næste år bringer –
men vi må og skal stå sammen
og arbejde målrettet.
Tak til medlemmerne i lokalrådet for en fantastisk arbejdsindsats – meget hyggelige og inspirerende møder.
Tak til Anne Lise for det arbejde hun har gjort – vi vil savne
hende, men vi ved hvor hun
bor.
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Lokalrådet
Af Aina Lind-Hansen

Hvad er lokalrådet og hvem er
med i bestyrelsen?
Hvad laver de?
Har de noget at skulle have
sagt, og kan man give en hånd
med?
Dette er nogle af de mange
spørgsmål, der møder bestyrelsen i lokalrådet. På vores hjemmeside
under
KVÆRNDRUP.INFO er der svar på
mange spørgsmål, men her på
siden vil vi fremover fortælle om
aktuelle emner.
Lokalrådet har holdt generalforsamling den 12. marts i forsamlingshuset. Foruden dirigenten
og bestyrelsen deltog 12 interesserede borgere, og der var
en god og konstruktiv debat.
Der var desværre ingen, der
ønskede at stille op til bestyrel-
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sen, men der var heldigvis 2,
som var villige til at lade sig
vælge som suppleanter. Annelise Knudsen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen består nu af:
Jesper Sell, Birte Find, Anders
Thorup, Aina Lind-Hansen og
Frank Andersen. Suppleanter:
Jette Påske og Finn Nielsen.
Da flere gav udtryk for, at de
gerne ville hjælpe lokalrådet
med specifikke opgaver, vil vi
stærkt opfordre interesserede
til at melde sig som ad hoc
medlemmer. Ved bladets deadline havde bestyrelsen endnu
ikke konstitueret sig. Se hele
referatet af generalforsamlingen på KVÆRNDRUP INFO.
I lighed med sidste år vil lokalrådet, denne gang i samarbejde med Danmarks Naturfred-

ningsforening, arrangere en
”rengøringsdag”. Vi håber, at
rigtigt mange vil deltage, så
Kværndrup endnu engang kan
blive ren og pæn. Se opslag på
infotavlen og plakatsøjlen og
reservér den 27. april til at give
en hånd med.
Den 7. maj er der fællesspisning i forsamlingshuset i samarbejde med Kværndrupugen. Se
andet sted her i bladet.
Der er stadighed problemer
med overholdelse af reglerne
for plakatsøjlen. Der skal dato
på opslag. ”Vinduerne” vil i løbet af foråret blive renoverede.
Hvis du har emner, som lokalrådet skal tage op, er du altid
velkommen til at kontakte en i
bestyrelsen.
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Markedsdagen 11/5-2014
Af Liv Hellesen, Kværndrup Idrætsforening, Fitness
I år gentager vi markedsdagstilbuddet, hvor du kan købe 3
måneders fitness til kun 250,kr. (hvis du er ny skal der tillægges 200,- kr. i nøgledepositum)
I de tre måneder kan du træne
alt det du vil – alle ugens dage
fra 4.30-22 - også indoor cycling - og mangler du hjælp til
træningen, så kontakt én af vores 7 dygtige instruktører.
Markedsdags-tilbuddet
kan
KUN benyttes ved fremmøde
på markedsdagen imellem kl 10
og 14.
Samme dag vil der blive kørt
”sponsorspin”, hvor der samles
penge ind til nyinvesteringer.

Der køres løb á 10 minutter og
hver rytter finder så vidt muligt
selv sponsorer (det kan være
familie,
venner,
kollegaer
el.lign.) som vil give enten et
par kroner pr. kørte km – eller
et fast bidrag. Mindstebeløb for
sponsoraftale er kr. 10,- og
tempoet bestemmer du selv 

Kør for en god sag – tilmeld dig allerede nu, som
rytter eller sponsor - måske er I flere, der vil køre
samtidig ?…. Kontakt Liv
på livhellesen@gmail.com
eller på sms til 3162 0020.
På selve dagen vil det være
muligt at være med i en gættekonkurrence, om det samlede
antal kørte kilometer. Pris pr.
lod 20,- kr.

Nyt fra cykling
Af Liv Hellesen, Kværndrup Idrætsforening, Fitness
Indoor-cycling har nu hold
mandag, onsdag og torsdag.
Se mere på www.kvaerndrupif.dk
Indoor-cycling er en del af fitness og kræver derfor medlemskab, hvilket koster 200,- kr.
pr.md/500,- pr. kvartal. Ønsker
du kun at cykle er prisen 50,kr. pr gang.
Landevejscykling bliver startet
op så snart vejret tillader det og
der vil blive kørt længere aftenture (evt. også weekend) – så
har du lyst til at cykle med, kan
du allerede nu forhåndstilmelde
dig til Paw ved at sende sms til
4028 7215.
HUSK
Kværndrup fitness- og motionscenter
hører
til
under
”foreningsfitness” og drives
derfor ikke på samme måde

som de store træningssteder
(fitness.dk, fresh fitness, solo
fitness o.l.) Derfor kan vi desværre ikke tilbyde den samme
fleksibilitet mht. betaling, opdatering af nøgle, udbud af hold
o.l.– men da stedet er drevet af
frivillige og ulønnede ildsjæle,
er vi bestemt også til at snakke
med 
Vi vil så gerne være byens –
og omegnens bedste træningscenter – så hjælp os på
vej…
Hjælp os med at passe på det,
der allerede er – og kom gerne
med ris og ros, der kan gøre
stedet endnu bedre. Højest på
vores ønskeseddel står behovet for mere plads og med lidt
mere tålmodighed vil dette forhåbentlig blive virkeliggjort i forbindelse med planerne for hallen 
19
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Ny formand for Fitness i Kværndrup Idrætsforening
Af Liv Hellesen, Kværndrup Idrætsforening, Fitness
Hvem er den nye formand?
Jeg hedder Liv Hellesen, er 42
år og bosiddende i Kværndrup
siden 1995.
Efter mange års stillesidden
blev jeg motiveret til at blive
DGI-Fitnessinstruktør i 2010 og
jeg har siden været centrets
eneste kvindelige instruktør.
Udover fitness underviser jeg
også i Pilates med effekt og er
netop færdig med basisuddannelsen i Indian Balance.

Indian Balance er en mindfull
måde at træne på og kan klart
anbefales 
Det gennemgående i min træning er funktionalitet, smidighed, udholdenhed og balance.
Derfor vil jeg som regel komme
med
forslag
til
”vedligeholdelses”-træning,
hvor der oftest trænes med
egen kropsvægt.
Jeg kunne godt ønske mig, at
starte
noget
udendørs
(sommer) træning

talte kort om musik. Det er en
blanding af organisk lyd, sagde
han blandt andet. Før hvert musiknummer fik publikum lidt at
vide om de forskellige musikinstrumenter, og hvad det kræver
at lære at spille på dem. Vi hørte om tværfløjten, akustisk guitar, elguitar, harmonika og keyboard. Ja, og så blev der gjort
reklame for miniband og junior-

band, som alle musikskolelever
kan deltage i ved siden af, at
de spiller et instrument.
Koncerten sluttede med at juniorbandet spillede og sang Kim
Larsens: Midt om natten. Hvor
publikum blev opfordret til at
synge med på omkvædet. Efter
koncerten kørte musikskolen
videre til en ny koncert, denne
gang i Ryslinge

Musikskolekoncert
Af Mette Schiel
Torsdag d. 13.3. blev den årlige
musikskolekoncert afholdt på
Tre Ege Skolen. Vi fik besøg af
ca. 20 musikskoleelever og deres lærere. Selvom mange af
Tre Ege Skolens elever går i
musikskole, var der denne
gang kun 2, nemlig Michelle og
August, der deltog i koncerten.
Peter, musikskolelederen, bød
velkommen, hvorefter han for-

Anne Ryes juniorband
20

Dagplejen var også med
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Foråret sunget ind af 75 stemmer
Af Bente Rask, medlem af Menighedsrådet.

Kirkens kor lagde for med tre forårssange

Stemningen spirede lystigt
frem, da Menighedsrådet sammen med Kværndrup Borgerog erhvervsforening bød på det
traditionelle ”Syng foråret ind” i
forsamlingshuset onsdag den
19. marts. De 75 fremmødte

Uffe Østergård

kunne først høre Kværndrup
Kirkes kor slå tonen an i tre
sange, inden Uffe Østergaard
tog over. Den tidligere forstander på DHE Skjern Efterskole
og nu tilbagevendte Kværndrupborger præsenterede 11

sange, der højlydt gik gennem
salen i løbet af aftenen. Imellem de smukke strofer, fortalte
Uffe Østergaard historier og
anekdoter fra sit liv

Elevarbejder fra Tre Egeskolen, Kværndrup

Øverst: Flotte giraffer lavet af 2.
klasse

Foroven og tv.:
Masker lavet af 0. klasse
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Velkommen i Kværndrup Boldklub 22. marts
Af Anders Thorup
Græsset er så småt ved at være grønt og sæsonen er ved at
gå i gang for børnefodboldholdene. Alle børn var inviteret til
samlet start lørdag den 22.
marts kl. 10. Der har været
nogle ret tynde årgange de seneste år, og fremmødet var da
heller ikke imponerende, men
de ca. 25 børn og næsten ligeså mange voksne havde en
rigtig hyggelig time med motion
og leg. Superbrugsen havde
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været så venlig at sørge for
frugt og juice efterfølgende til
alle.
Et af formålene med træningsstarten var også at rekruttere
forældre/trænere. Vores kontaktpersoner til de enkelte hold
kan ses på vores hjemmeside:
www.kb1919.dk
Alle er velkommen til at afprøve
om, man har lyst til at spille fodbold, ja det gælder også for
voksne.
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En dejlig tur på Faaborg Museum
Skrevet af Teis og Oliver Max 5. klasse
I uge 5 arbejdede vi i klassen
med ”De fynske malere”. Vi fik
lov at vælge en maler hver,
som vi skulle arbejde med. Arbejdet blev afsluttet med, at vi
skulle holde et lille foredrag for
klassen om vores kunstner, her
viste vi også kunstnerens billeder på smart boardet.
Onsdag d. 5. februar tog vi på
tur til Faaborg Museum, hvor
”De fynske malere” er udstillede.
Vi mødtes i skolen kl. 8.15 og
havde de to første timer. Herefter fulgtes vi ad op til stationen,

hvor vi skulle med bussen. Vi
kørte fra Kværndrup kl. 10.23.
Vi hyggede os i bussen og kørte i lang tid. Da vi kom til Fåborg, skulle vi gå et lille stykke
tid. Endelig var vi der. Da vi
kom ind, gik vi ned med vores
jakker, og så kom der en fin
dame, som snakkede MEGET
hurtigt. Hun snakkede i 1½
time. Da hun havde talt, skulle
vi vælge et maleri, vi skulle prøve at male. Herefter skulle vi
spise vores mad, og så gik turen tilbage til Kværndrup.

Fire drenge om samme billede

Tobias har valgt at tegne en lille
bronzehund

Jasmin, Line, Ditte og Klara i fuld gang med at
tegne

De Fynske Malere
Skrevet af Ditte, Michele og Jeppe, 5.klasse
Mandag d. 27. januar fik vi at
vide af Mette, at vi skulle skrive
om De Fynske Malere.
Vi har brugt meget lang tid på
at skrive om vores egen maler
fx Christina Swane, Johannes
Larsen, Alfred Larsen osv.
Onsdag d. 5. februar tog vi bus
nr.920 til Faaborg. Vi stod af

ved en busstation ved Fåborg
havn og gik op til museet. Da vi
kom ind i museet, kom der en
dame, som hed Tina. Hun fortalte om de smukke billeder og
skulpturer. Efter rundvisningen
spiste vi madpakker, derefter
skulle vi tegne og male. Alle
tegningerne blev rigtig flotte.

Mette, vores klasselærer havde
bagt kage. Den spiste vi, lige
før vi skulle hjem med bussen
igen. Det var en rigtig god tur.
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Rundvisningen starter

Tina fortæller om kunstnerne

Sander, Gabriella og Teis i fuld gang med JoOliver og Halfdan
hannes Larsens dyrebilleder
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Jeg går til guitar
Skrevet af August 2. klasse
Jeg hedder August, og jeg spiller guitar i musikskolen. Jeg
elsker at spille musik, og jeg
elsker at spille koncerter. Min
guitarlærer hedder Kirill.
Jeg spiller også i miniband i
musikskolen.

Musikskolekoncerten på Tre Ege Skolen
Skrevet af Michelle Huynh 6. klasse
Vi startede med at sætte instrumenterne op og finde ud af,
hvor alle skulle være. Det var
første gang, jeg skulle være
med til at optræde med musikskolen. Det var en rigtig stor
oplevelse at spille foran publikum. I starten, da vi skulle til at
spille, var jeg rigtig nervøs for,
om jeg kunne følge med, da
jeg kun er førsteårselev.
Da min klasse kom gående ind,

kunne man høre nogle af drengene råbe af mig. Det gjorde
mig bare endnu mere nervøs,
men jeg var rigtig glad for, at de
støttede mig.
Da vi var færdige, hjalp alle vi
elever fra musikskolen med at
rydde op, så vi kunne komme
videre til næste koncert.
Efter hvad jeg synes, var det en
rigtig god start på en torsdag 


Michelle og August til højre
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Gymnastikopvisning
Skrevet af Jeppe Dinesen
Lørdag den 15. marts skulle jeg
til gymnastikopvisning i Kværndrup Hallen. I år var det en lidt
speciel opvisning, idet at foreningen sidste år havde fået en
ny fane, som skulle indvies.
For at fanen skulle blive rigtig
indviet, skulle man slå tre søm i
for henholdsvis dronning Margrethe, for fædrelandet og for
foreningen. Der ud over sang vi
også nationalsangen. Alt dette
skal man gøre, for at man må
bruge fanen.
Til gymnastikopvisningen var
igen i år alle de lokale hold tilmeldt. Efter fælles indmarch var

Alle deltagende hold

Det blandede hold
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det første hold på gulvet forældre/barn. Der var mange børn
på holdet med deres forældre,
som hyggede sig med at løbe
rundt. Byens børnehavers børn
gik på holdet Krudtugler. De var
dygtige til at lave kolbøtter og
hoppe på airtracken.
Fra Trunderup kom børnehavens børn med forældre og viste, hvad de kunne med bl.a.
bamser og håndklæder. Derefter var der pigetons og drengefræs. Pigerne viste en rytmeserie, hvor imod drengene lavede
akrobatik. Begge hold viste,
hvor gode de var blevet til at

springe på airtracken og trampolin. Det sidste lokale hold på
gulvet var Danceteam som bestod af 15-20 piger.
I år havde foreningen også inviteret et gæstehold, som var
Midtfyns Efterskole. De lavede
både rytmisk serier, spring på
måtte/trampolin og parkur. Det
var en flok rigtig dygtige unge
mennesker.
Som afslutning på dagens
mange opvisninger skulle alle
de hold med skolebørn lave en
fællesserie, inden der var udmarch fra en god dags gymnastikopvisning.

Den nye fane indvies. Sømmene
blev slået i af Herdis, Maria og
Dorthe

Det er Jeppe nederst nr. 2 fra højre
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Kværndrup Tennisklub (KTK) - 25 års jubilæum
Af Edvin Larsen
Selv om KTK ikke længere er
en selvstændig forening, men i
dag en afdeling under Kværndrup Idrætsforening (KIF), vil
det alligevel være på sin plads i
store træk at ridse foreningens
historie op – ikke mindst i lyset
af, at 30. april 2014 er 25 års
dagen for baneanlæggets indvielse.
Baggrund for oprettelsen af
KTK
Tennissporten var gennem
mange år kendt som ”den hvide
sport”. I løbet af 1980’erne ændredes dette til en idrætsgren
”for alle aldre”. Interessen for
tennissporten havde takket være adskillige store udenlandske
profiler nået en opblomstring
her i landet. I Kværndrup havde
tennis også sine tilhængere.
Disse havde hidtil spillet tennis i
Ringe eller i Lunde, men det
var ikke kun de voksne, som
interesserede sig for tennis.
Børn og unge spillede tennis,
hvor lejligheden bød sig på gader og veje.
At få tanken - hvorfor ikke spille
tennis i Kværndrup? - var nærliggende. Den tanke fik Poul
Frandsen. Hos Poul er der ikke
langt fra tanke til handling. I
løbet af kort tid fik han i 1987
nedsat en arbejdsgruppe med
deltagere fra Kværndrup Boldklub (Bent Larsen og Tage Foged Hansen) og Kværndrup
Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforening (Leif Hansen og Jørgen Banke Larsen).
Arbejdsopgaverne var mange:
Hvor stor var interessen egentlig for tennis i Kværndrup, når
det kom til stykket?

Hvor skulle tennisbanerne ligge?
Hvordan skulle man få finansieret projektet?
Etablering af en forening med
vedtægter og deslige.
Arbejdsgruppen fik en overvældende positiv reaktion på en
annonce i Den Lille Lokale. 170
borgere fra lokalområdet tilkendegav, at de ville spille tennis.
Konsekvens. Anlægget skulle
ændres fra to til tre baner.
Efter flere forhandlinger med
Ryslinge Kommune blev det
besluttet, at banerne skulle placeres på Kværndrup Skoles
sportsplads – tæt ved skolen,
hallen og boldbanerne.
Den næste udfordring var finansieringen af projektet, som for
tre baner beløb sig til godt
500.000 kr. Fire år tidligere i
1984 var Egeskov Markedsforening blevet dannet. 1988 var
året, hvor Markedsforeningen
fik det fulde ansvar for markedets afvikling. Årets overskud
sprængte de tidligere rammer
og blev på 331.255 kr. Egeskov
Markedsforening gav tilsagn
om et tilskud på 200.000 kr.
Dansk Tennisforbund og Tipsmidlerne bidrog med 76.000 kr.
De to lokale i idrætsforeninger
Kværndrup Boldklub og Kværndrup Skytte, Gymnastik- &
Idrætsforening gav hver 25.000
kr. Det manglende beløb blev
fremskaffet ved optagelse af en
kassekredit på 170.000 kr. i
Kværndrup Andelskasse. Hertil
havde arbejdsgruppen fremskaffet et større beløb i sponsorstøtte, som skulle bruges til

rekvisitter m.v.
Alle forudsætninger var således
på plads, da arbejdsgruppen
den 23. november 1988 indkaldte til stiftende generalforsamling i Kværndruphallen. 22
personer mødte op og sagde ja
til dette visionære projekt, som
borgerne i Kværndrup i dag kan
glæde sig over.
Ikke overraskende kom den
første bestyrelse til at bestå af
følgende syv personer: Bent
Larsen, Tage Foged Hansen,
Leif Hansen, Jørgen Banke
Larsen, Per Nicolajsen, Reimer
Bærentsen og Poul Frandsen.
På det efterfølgende konstituerende møde blev Poul valgt til
formand – en post som Poul på
fantastisk vis bestred i de efterfølgende 10 år frem til 1998.
Det har været et kendetegn for
foreningens bestyrelse, at dens
bestyrelsesmedlemmer
har
holdt længe. I løbet af de 25 år

Første spadestik, 6. jan. 1989
Foto: Lotte Knutsen og Poul
Frandsen.
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har der kun været ”et forbrug”
på 17 personer. Og antallet af
formænd i den samme periode
har været fem.
Allerede fredag den 6. januar
1989 blev det første spadestik
til det nye baneanlæg taget af
formanden for Egeskov Markedsforening, Lotte Knutsen
I de næste måneder blev der
arbejdet på højtryk af hovedentreprenøren Wad & Kortegaard
for at få baneanlægget etableret. Etablering af tennisbaner er
en ret kompliceret opgave, som
kræver gunstige vejrmæssige
betingelser, og i den retning var
vinteren og foråret 1989 ideel.
Det betød, at tennisbanerne
faktisk stod færdige med rødt
grus og hegn allerede sidst i
marts og blot manglede net og
streger. Men så skete det, som
ikke måtte ske. Den 5. april gik
en orkanagtig storm over Fyn
og fjernede omkring 15 m³ af
det røde grus fra tennisbanerne, hvilket var til stor gene for
de omkringboende, men trods
det blev tiden for anlægsplanen
ikke overskredet
Indvielse af baneanlægget
Under mottoet ”Tennis i alle
aldre” inviterede bestyrelsen for

Første bestyrelse plus suppleant (Egon Østergaard), 30. april 1989.

KTK alle sine medlemmer til
den officielle indvielse af baneanlægget søndag den 30. april
kl. 14.00. I overværelse af 80100 mennesker blev første slag
leveret af formanden for
Kværndrup
Borgerforening,
Kjeld T. Larsen, og bagefter var
der en opvisningskamp af fire
tennisveteraner fra OB med
den 90-årige Emilie Bruntse i
spidsen
90’erne
Tennis i Kværndrup var fra
starten en succes. Bestyrelsen
havde kalkuleret med 180 medlemmer. Ret hurtigt viste det
sig, at dette tal ikke holdt. Allerede i 1989 var der 208 kontingentbetalende spillere. Det betød, at der til tider var trængsel
i det lille rum ved skolens cykelparkering, når der skulle reserveres en bane på oversigtstavlen.
Til og med året 1993 var medlemstallet nogenlunde stabilt. I
1994 dykkede det til 130 for
derefter de følgende år at stige
lidt igen. I jubilæumsåret 1998

28

var medlemstallet på det hidtil
laveste – 102 medlemmer.
Fra første færd blev der arbejdet ihærdigt i bestyrelsen for,
at dette projekt skulle blive en
succes. Det blev det. Det var
ikke blot den modne skare af
spillere, der blev satset på. En
ungdomsafdeling blev oprettet
med gratis instruktion/træning
til alle spillere. For bedre at
kunne træne blev spillerne
inddelt i 1.-3. kl. og 4.-6. kl.
Ungdomsspillerne fra 7. kl. og
til og med 18 år havde deres
eget træningsprogram.
Aktiviteter
Der blev afholdt lokale turneringer. De årlige klubmesterskaber for såvel ungdom/
juniorer og seniorer af begge
køn tiltrak mange af foreningens medlemmer. Endvidere
var der en udfordringstavle i
klubhuset, hvor det enkelte
medlem kunne udfordre andre
spillere i klubben efter et bestemt system. Blandt medlemmerne var der også nogle,
som ønskede at møde spillere
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uden for klubben. Derfor aftalte
man venskabskampe med andre tennisklubber på Fyn. Og
man opbyggede et sportsligt
samarbejde med den nyetablerede tennisklub i Ryslinge.
For at tilgodese de mere hardcore-spillere tilmeldte klubben i
nogle år i 90’erne tre hold til
DGIs Amtsturnering, og da tennisformen også skulle vedligeholdes i vinterhalvåret, prøvede
man at leje træningstimer tirsdag aften i Nyborg Hallen. Interessen var dog for lille, så i løbet af et par måneder stoppede
man med det.
For at skabe interesse for tennisspillet så tidligt som muligt
blev en minitennisbane etableret i 1995. Banen blev placeret
ved terrassen, så forældrene
herfra kan nyde såvel spillet på
baneanlægget som deres poders leg og spil på minibanen.
Minibanen skulle ikke bare være et samlingssted for børn og
unge, men også en udklækningsbane for kommende tennisspillere.
I skolernes sommerferie arrangerede KTK i samarbejde med
Ryslinge Kommune tennisaktiviteter for skolebørnene.
Men aktiviteterne gjaldt ikke
kun det sportslige. KTK var en
overgang også et mindre
”rejsebureau”. Bestyrelsen arrangerede ture til europæiske
hovedstæder som Paris, London og Berlin. Selv en skitur til
Østrig var på programmet, men
også sociale arrangementer
som grillaftener på terrassen
blev der indbudt til.
Det var de gode 90’ere, og da
Poul Frandsen trak sig tilbage
som formand for KTK i 1998 og

overlod roret til den hidtidige
næstformand, Per Nicolajsen,
kunne han aflevere en klub
uden gæld.
Nye tider for KTK
I bestyrelsen besluttede man i
august 1999 at gå fra forhandlingsprotokol
til
”pcløsbladssystem” – men desværre uden at vedtage, at bestyrelsesreferater
fremover
skulle klæbes ind i protokollen.
Det har givet en del arbejde
med at rekonstruere bestyrelsesarbejdet, hvilket dog er lykkedes frem til 7. maj 2005. Fra
denne dato og frem til april
2010 findes intet i foreningens
arkiv, som kan dokumentere
KTKs historie.
Store udfordringer for den siddende bestyrelse viste sig relativt hurtigt i det nye årtusinde.
Medlemstallet var fortsat dalende og lå på omkring 80-90
medlemmer. Bestyrelsen i KTK
gjorde et godt stykke arbejde i
begyndelsen af 00’erne for at få
vendt skuden. Således fik klubben med økonomisk hjælp fra
Egeskov Markedsforening bygget et klubhus ved terrassen og
mini-tennisbanen. Og den 9.
maj 2003 afholdtes bestyrelsesmøde i det nye klubhus.
Trods store anstrengelser, der
er blevet lagt for dagen for gennem telefongrupper, grillaftener, turneringer, søndagstennis, kontingentnedsættelse og
medlemsundersøgelser at øge
interessen for at spille tennis,
gav det ikke flere medlemmer.
Medlemstallet faldt og faldt. I
2004 var 63 medlemmer registreret. Ved generalforsamlingen den 7. maj 2005 trådte formanden, Jørgen Banke Larsen

tilbage. Medlemstallet var nu
under 50. Klubben stod over for
en nedlæggelse. Det skete dog
ikke. Som redningsmand trådte
Jørgen Tyllesen til og påtog sig
formandsposten. I 2008 overlod Jørgen Tyllesen roret til
Rasmus Raun. Rasmus havde
som tidligere ungdomsspiller i
klubben også fungeret som
børne- og ungdomstræner. Det
var noget af en uriaspost for
Rasmus. Rasmus kæmpede og
fik igen gang i børnetræningen.
Klubben overlevede.
Sammenlægning
Til alt held for klubben var der i
lokalsamfundet tanker om at
sammenlægge
de
lokale
idrætsforeninger til én forening:
Kværndrup Idrætsforening. Ved
den stiftende generalforsamling
den 22. april 2010 blev KTK en
afdeling under Kværndrup IF.
Formand for tennisafdelingen
er i 2014 Hans Theil Hansen.
Den 9. maj vil tennisafdelingen
under Kværndrup IF fejre 25
året for tennissportens ankomst
til Kværndrup og for at have et
af Fyns bedste udendørs tennisanlæg.
Kilder
Forhandlingsprotokol og arkiv
KTK – 10 års jubilæum

KTKs klubhus, 2003.
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Et lille referat fra Byfornyelsesmødet 25. marts 2014 i Kværndrup Hallen
Af Frank Andersen, Kvaerndrup.info og Lokalrådet
Trine Hedegaard Jensen fra kommunen indledte mødet med at præsentere Kirstine Tommerup,
som på sigt skal overtage Byfornyelsen i Kværndrup, dog med Trine på sidelinjen! Kirstine
Tommerup er uddannet ingeniør i Byplansudvikling og er nyansat..

Herefter tog Trine ordet og fortalte om nyt siden sidst!
Lamper
Der kommer nye lamper på stien mellem Kværndrup Hallen
og Skolen, men som alting tager det lidt tid, da der er restordre på lamperne, men Trine
mente bestemt, at de ville være
oppe inden sommer I ÅR.
Samtidig kommer der en ny og
“Skater/rulleskøjte velegnet belægning på stien rundt om multibanen/Tennisbanerne,
og
med en løbemarkering på
f.eks. 10-20-50 meter!
Bakkelunden
Så er der endeligt kommet
gang
i
Bakkelundens
“Byfornyelse” hvor der er fældet ud i underskov. Et par store
træer har ladet livet for mere
lys og luft, og vores lokale
håndværker Nick Nielsen fra
Fima Byg er gået i gang med at
udskifte facaden på den eksisterende bygning, sætte en
pladebeklædning op på halvtaget ind mod skråningen, samt
nyt tag på scenen! Trine supplerede med at der også var
bestilt nye lamper til Bakkelunden, og lys på scenen, samt et
“arbejdslys” til oprydning. Eltavle og sikringer er låst inde,
da der ikke er nogen grund til
at lyset brænder i døgndrift. Vi
ikke kan koble strømmen på
kommunens elforsyning, men
skal betale for strømmen. Bent
Bach fra Kværndrup Skole
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spurgte ind til, om det var muligt at komme “til strømmen”. –
Både JA og NEJ – man kan
ikke finde en stikkontakt så
man kan “låne” strøm, men
hvis man ønsker at afholde et
arrangement i Bakkelunden
har Kværndrup Borger- og Erhvervsforening en nøgle man
kan låne!
Kort
Ligeledes gentog ønsket sig
om et kort over byens stier, og
Trine lovede, at der ville blive
sat nogle store tavler op ved
stationen, Super Brugsen og
ved hallen med kort over by og
stier!
Oprydningsdag
Lokalrådet fortalte at der bliver
en “oprydningsdag” igen i år,
og denne gang sker det den
27. april, hvor der bliver sat et
par store containere op på parkeringspladsen ved Super
Brugsen, hvor lokalrådet håber
rigtigt mange vil møde op, og
gøre en aktiv indsats for at holde byen ren, under sloganet
“Kværndrup – en ren by på
Sydfyn”
Lys på Multibanen
Anders Thorup oplyste at der
nu er kommet lys på multibanen, i form af fire store lysmaster, og lyset tændes på en
kontakt og lyser så en time af
gangen! Skal man bruge mere
tid, trykker man bare en gang
til!

Hallen
Et emne der skaber debat og
røre i Kværndrup. Plantegningerne er klar og blev gennemgået i stort set alle detaljer, og
der var slet ikke enighed og
hvordan hallen skal/burde indrettes, men et stort ønske fra
både Fitness og Gymnastik var
mere plads, og en tilbygning på
mellem 80 og 200 m2 blev livligt debatteret! Men et står helt
klart, og det er ønsket om at
der skal ske noget NU! Flere
udtalte at man ikke mente borgerne var blevet hørt, og der
stort set kun var taget hensyn til
hvad idrætsforeningerne ønskede.
Resultatet blev at man ønskede
at halbestyrelsen indkaldte til et
stormøde meget snart, så skitseplanerne kunne gennemgås i
detaljer og de borgere, der ikke
dyrkede idræt kunne høres, da
det er meningen at hallen skal
være samlingspunkt for alle i
Kværndrup og omegn, unge
som gamle, idrætsudøvere som
ikke idrætsudøvere!
3. fase af byfornyelsen
3. fase af byfornyelsen omhandlede
infrastrukturen
i
Kværndrup, og specielt Svendborgvej blev livligt drøftet.

OPSLAGSTAVLEN / AKTIVITETSKALENDEREN

SÆLGES / KØBES
Her er plads til
din GRATIS annonce

Idrætsforeningen søger en, der kan
hjælpe med at udarbejde programmet
for næste sæson. Det er en fordel, at du
har kendskab til programmet Publisher.
Kontakt Jens Kring på
61 27 33 77
eller jenskring@mail123.dk for yderligere information

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

RØD OG GRATIS

gratis

Indsend små annoncer
inden næste deadline til
plata@plata1226.dk
Fra Kværndrup Husholdningskreds
Vores næste arrangement er en tur til planteskolen ”Nonnebo” d.
28. april. Husk tilmelding
I stedet for cykelturen, som var annonceret i programmet til den 22.
maj, kører vi en tur til Tårup d. 21. maj. Vi skal besøge Ratzow Design – glaskunst og smykker. Tag selv kaffen med. Tilmeld dig 2
dage før på tlf. 62 27 13 94.
Vi vil prøve at arrangere en teatertur til forestillingen ”Tjener for 2
herrer”. Datoen er ikke fastsat, men henvend jer, hvis I er interesseret. Ikke-medlemmer er også velkomne.

Dato

Kl.

Arrangement

Sted

Arrangør / tilmelding Pris

26. 04

10-12

Generalforsamling

Egeskov Mølle Egeskov Møllelaug

28.04

Planteskolen ”Nonnebo”

-

Husk
Kværndrup Husholdtilmelningskreds
ding

21.05.

Ratzow Design, glaskunst og
smykker

-

TilmelKværndrup Husholdding på
ningskreds

-

62271394
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