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Om indlæg, artikler mm 

Ansvar for indlæg, artikler m.m. 
påhviler alene forfatteren/
indsenderen.. 
Det kan være nødvendigt at 
redigere, beskære el-
ler udelade dele af det indleve-
rede materiale, men såfremt 
det drejer sig om væsentlige 
ændringer, vil det selvfølgelig 
være efter aftale med indsen-
der. Redaktionen forbeholder 
sig desuden ret til helt at fra-
vælge indsendt tekst og bille-
der, hvis der er pladsmangel i 
bladet. 
 
5 blade om året 

Der er planlagt 5 udgivelser på 
et år: uge 9, 18, 26, 36 og 48. 
Deadline til næste nummer er 
den 1. februar 2011. 
Bladet er på gaden uge 9. 
 
Forsidebillede 

Keld Toftelund Larsen 

FRA REDAKTIONEN 

Heldigvis lader det til at ”5772. 
Kværndrup” er blevet godt mod-
taget af læserne. Vi har i blad-
gruppen kun modtaget positive 
tilbagemeldinger, både hvad 
angår stoffet, men også på hvor 
flot bladet ser ud. Tak for alle de 
positive ord! Men det er nu, at 
bladet skal stå sin prøve. Det er 
nu, at vi skal have slået bladets 
berettigelse fast blandt borger-
ne, det er nu vi skal have tek-
ster, så bladet overlever, det er 
nu borgerne, foreningerne, insti-
tutionerne og erhvervslivet skal 
bakke op og bruge bladet til at 
annoncere, gøre PR og informe-
re. Det er ikke bare nu – men 
det er også fremover, så længe 
interessen er der…..forhåbentlig 
flere år fremover. Vi tror, der 
altid vil være et behov for et så-
dant medie, som samlingspunkt 
for brugere af lokalsamfundet. 
 
Økonomi 

Det er også nu, at vi skal have 
tegnet de sidste nødvendige 
annoncer så bladet kan køre 
rundt rent økonomisk. Til forskel 
for første runde af sponsorbesø-
gene, har vi nu et konkret pro-
dukt at vise frem. Et blad, som 
det gerne skulle være attraktivt 
at annoncere i. Både for at få 
fordele i form af bedre salg og 
flere ordrer, men selvfølgelig 
også for at støtte det lokale 
samfund. Vi har fået en lille 
håndfuld henvendelser vedrø-
rende annoncer efter første blad 

er udkommet, så det lover godt 
for fremtidens finansiering. An-
noncepriserne er i dette blad 
offentliggjort på første side, og 
hvis du som erhvervsdrivende 
ikke er blevet opsøgt vedrøren-
de annonce, er du velkommen 
til at kontakte en af os fra blad-
gruppen. 
 
Fremtidig økonomi 
I skrivende stund har vi for få 
annoncører til, at bladet kan kø-
re rundt. Dette problem har af-
født diskussion i bladgruppen. 
Hvis – eller når – vores lokalom-
råde er blevet drænet for an-
noncekroner, skal vi så gå til 
vores nabobyer for at finde vo-
res sponsorer? Er det i tråd med 
vores formål om at være med til 
at binde vores lokalsamfund 
sammen?  
Det er vores holdning, at vi er 
tvunget til at søge støtte bredt, 
også udenfor lokalområdet, så-
fremt det er nødvendigt for at få 
bladet på gaden. Alternativet vil 
jo være at bladets levetid bliver 
kort.  
 
Så kære erhvervsliv: Hjælp os 
med at lade 5772.Kværndrup 
vokse via lokale annonce-
kroner.  
 

Lad os hjælpe hinanden! 

Lad os hjælpe hinanden! 
 

Af Anders Thorup, redaktør 
 
Det første ”5772. Kværndrup” udkom som planlagt torsdag 2. 
september 2010. Forud var gået et stort arbejde med at skaffe 
stof, gennemlæse og læse korrektur, udvælge hvilket stof, 
som skulle i bladet og endelig sætte det hele op, så tekster, 
billeder og reklamer kom til at give et godt helhedsindtryk. 

mailto:plata@plata1226.dk
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FRA BESTYRELSEN/NYHEDER 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indbetal 50 kr. pr. husstand  
– så er du medlem, og er med til  

at støtte dette nye blad! 
Kontonummer 5975 1090149 

Nu som forening 
 
Af Anders Thorup 
 
Som det fremgik af det første 
blad, var vi nødt til at lave en 
forening af hensyn til tilskud 
til Lokalrådet og af hensyn til 
momsregler. Generalforsam-
ling fandt sted på Biblioteket 
13. september 
 

Udover bladgruppen mødte 4 
interesserede op til generalfor-
samlingen, som naturligvis for-
løb gnidningsfrit.  
 
Der er et vist overlap af med-
lemmer  mellem bladgruppen 
og bestyrelsen men dette anser 
vi ikke for at være et problem.  

Konstituering 
Bestyrelsen for Lokalblad for 
Kværndrup Sogn: 
Formand: Lars Skov Sørensen 
Næstformand: Mette Schiel 
Kasserer: Jesper Sell 
Sekretær: Tove Jørgensen 
Medlem: Anders Thorup 
 

Vil du støtte? 

Overfør 50 kr. til bladets konto-

nummer 5975 1090149, og du 
er medlem. Betragt medlem-
skab som en støtte til bladet, 
idet det ikke umiddelbart giver 
nogen fordele. Bladet udkom-
mer til alle – altså også til ikke-
medlemmer!! 

 

 
 

 

Ikke kun afvikling, men også udvikling !  
 

Af Peter Nielsen 
 
17 byggegrunde øst for Egeparken i Kværndrup er udbudt til salg.  

 
Den tidligere jernalderboplads er blevet byggemodnet, der er (næsten) asfalteret og kloakeret og kom-
munen kan nu sælge grundene. 
Udbudsmateriale er udsendt og annonceret i dagspressen, minimumspris pr. m2 er 460 kr., frist for ind-
givelse af tilbud 1. december. 
Handler kan således indgås i december, inden nye momsregler for salg af byggegrunde træder i kraft 
pr. 1/1-2011. 
Dorthe Johansen, jurist ved kommunen,  oplyser (d. 11. nov.) at der allerede har været en del henven-
delser fra interesserede, og at prognosen for salg af grundene vurderes som god fordi: 
 Kværndrup er et udviklingsområde, herunder et attraktivt område for børnefamilier  
 Tæt ved motorvej og offentlige transportmidler og med et godt og velfungerende lokalsamfund 

m. skole, daginstitutioner og gode fritidstilbud.  
 Samtidig med mulighed for hurtigt at kunne komme til Ringe for at trække på de mere specialise-

rede tilbud der findes der. 
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Politisk nej til visionært an-
delsbibliotek 

Det skal ikke være nogen hem-
melighed, at vi i Lokalrådet har 
været rigtige ærgerlige over den 
politiske beslutning, der blev 
truffet i Kultur- og Fritidsudvalget 
d. 15. september 2010. Her blev 
ideen, om en fortsat biblioteks-
funktion i Kværndrup, endeligt 
aflivet. Biblioteket lukker ved det 
kommende årsskifte.  
Når vi vælger at vende det posi-
tivt så ser vi i Lokalrådet sådan 
på det, at vi mistede to vigtige 
institutioner ifm. genåbning af 
kommunens budget; plejecenter 
og bibliotek, men fik dog lov til at 
bevare vores skole.  
Bibliotekets venner har efterføl-
gende lagt mange ressourcer i 
at beskrive et alternativt og visi-
onært forslag om et andelsbibli-
otek, men dette har som nævnt - 
beklageligvis ikke fået politisk 
medhold. Fra Lokalsamfundets 
side gjorde vi, hvad vi kunne – 
og har derfor ikke noget at for-
tryde på. 
 
Hallens fremtid – nu med læ-
seafdeling… 
Lokalrådet og Bibliotekets ven-
ner har haft et godt parløb og 
klar rollefordeling ift. den løben-
de kontakt og dialog til Faaborg 
Midtfyn Kommune. I fællesskab 
formulerede vi en kortsigtet stra-
tegi om at sikre forsat liv til bibli-
oteket på Nyborgvej 7. Da dette 
ikke er lykkes arbejder vi nu ef-
ter den mere langsigtede og ik-

ke mindre ambitiøse ide, hvor vi 
sigter efter at etablere et Med-
borger- og Kulturhus ved hallen. 
En drøm, der er stærkt motiveret 
af ønsket om i fremtiden at be-
vare hallen. 
 
Vi arbejder pt. på at overtage 
bibliotekssamlingen således, at 
der i Medborger- og Kulturhuset 
kan være, om ikke en biblioteks-
funktion, men i hvert fald en læ-
seafdeling med mere uformel 
udlånspraksis. I hvert fald et so-
cialt samlingssted med bøger/
aviser. Projektet er stadig i en 
meget tidlig idéfase, og det vil 
på et senere tidspunkt i proces-
sen blive mulighed for borger-
inddragelse. 
 
Lokalblad og stisystemer 

Hvis man som borger undrer sig 
over, hvad Lokalrådet ellers går 
og laver? – kan vi jo som et me-
get konkret eksempel nævne 
dette nye lokale blad 
5772.Kværndrup som du står 
med i hånden.Ideen er født og 
skudt i gang af Lokalrådet, men 
heldigvis blevet godt grebet af 
en gruppe engagerede Kværn-
drup/ Trunderup - borgere, der 
har kastet engagement og tid i 
det. Markedsforening samt 
sponsorer sikrer, at det kan lade 
sig gøre, at trykke det. Det er 
rigtig flot, at sådan et arbejde 
kan realiseres.  
En vigtig del og forudsætning for 
et engageret lokalsamfund, er jo 
faktisk at dele viden om, hvad 

der sker. Ligesom bladet er bå-
ret videre af en arbejdsgruppe, 
er der også et arbejde i gang 
omkring at udvikle stier mhp. 
rekreative muligheder. Her er 
det kræfter fra Trunderup 
Bylaug, der arbejder med for-
skellige initiativer. 
 
Og så den gode nyhed… 

Faaborg Midtfyn Kommune har 
indstillet Kværndrup som ind-
satsområde til områdefornyelse: 
”Områdefornyelse og bygnings-
fornyelse vil gøre en stor forskel 
for byen pga. sin centrale place-
ring ved motorvejen og jernba-
nen har et stort bosætningspo-
tentiale. Byens lidt triste og ned-
slidte ’ansigt’ har brug for et løft 
for at byen kan udnytte sit fulde 
potentiale”  

Vi holder vejret indtil der fore-
lægger en positiv politisk beslut-
ning. Lokalrådet er motiveret for 
byfornyelse. Vi har arbejdet og 
haft fokus på det igennem læn-
gere tid. Derfor er dette en glæ-
delig nyhed. 
 
Sidder der nogen derude, der 
har tid lyst og overskud til at en-
gagere sig i at udvikle vores lo-
kalsamfund så er man altid vel-
kommen til at sende en mail til 
jesell@mail.tdcadsl.dk 
 
God december og jul  
fra Lokalrådet 

FRA LOKALRÅDET 

Nyt fra Lokalrådet 
 
Af Signe Erendal Haastrup, formand for Lokalrådet 
 
Har man skimtet lokalstoffet i Fyens Stiftidende i de forløbne måneder har man, set med 
 Kværndrup-briller, oplevet både gevaldige nedture, men også spirende opture. 
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NYHEDER 

Hvorfor er der ikke julelys og juleguirlan-
der oppe i Kværndrup? 
 
På vegne af Borgerforeningen 
Lonnie Malmberg 
 
Men vi har ikke givet op! 
Vi vil meget gerne have jul i Kværndrup og vi har heldigvis 
fortsat vores store juletræ på Svendborgvej foran Forsam-
lingshuset – med lys i.  

Ja, I har nok bemærket at jule-
hyggen mangler i vores by – i 
hvert tilfælde når det drejer sig 
om juleguirlanderne! Hvert år 
fra 1. søndag i advendt og julen 
over har disse pyntet og lyst op 
langs vores 4 ”hovedgader”, 
men nu er det desværre slut. 
 
Den 1. januar 2007 kom der 
nye bestemmelser for beskyt-
telse mod indirekte berøring i 
Stærkstrømsbekendtgørelsens 
afsnit 6B og 8. Kravene trådte i 
kraft 1. juli året efter, men for 
nogle byers vedkommende – 
heriblandt os – blev datoen ud-
skudt i 2 år til 1. juli 2010.  
 
De nye bestemmelser kræver 
at ved hvert tilslutningssted, 
(mast hvor guirlanden hænger) 
skal beskyttes med en HPFI-
afbryder. Bestemmelsen er en 
skærpelse af de hidtige regler, 
og er indført for at højne sikker-

hedsniveauet i nye og eksiste-
rende installationer. 
 
Kværndrup Borger- & Erhvervs-
forening har fået gennemgået 
byens installationer til julebelys-
ningen og har konstateret at 
disse ikke lever op til de nye 
krav. 
 
Der er efterfølgende lavet et 
overslag på, hvad det vil koste 
at få lavet masterne om så de 
er lovlige til julebelysningen. 
Det vil koste mindst kr. 225.000 
at få renoveret de kommunale 
master på Bøjdenvej, Nyborg-
vej og en del af Odensevej og 
Svendborgvej. 
 
Resten af Odensevej og 
Svendborgvej som ikke er de 
kommunale master skal gen-
nem en større renovering må-
ske, da installationerne skal 
graves op og først derefter kan 

man danne sig et overblik over 
hvad der skal laves og hvad det 
kommer til at koste. 
 
Alle taler om finanskrise og alle 
steder skal der spares – og det 
er svært for ikke at sige umuligt 
for Borgerforeningen at skaffe 
de mange penge til renovering 
af masterne så vi får julebelys-
ningen igen. 
 
Men vi har ikke givet op! 
Vi vil meget gerne have jul i 
Kværndrup og vi har heldigvis 
fortsat vores store juletræ på 
Svendborgvej foran Forsam-
lingshuset – med lys i. Og i 
skrivende stund arbejder Bor-
gerforeningen videre på projekt 
– mere julelys i Kværndrup. 
Om det lykkedes har du nok 
allerede opdaget nu. 
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NYHEDER 

NOVEMBERUDSTILLING 2010 
Trunderup Friskole 13.-14. november. 

 
Af Anders Thorup 
 
Igen i år dannede den lille midtfynske friskole i Trunderup, 
rammen om en af årets store begivenheder i vores sogn. 

Stort rykind  
Ca. 600 gæster besøgte lørdag 
13. november og søndag 14. 
november, den årligt tilbageven
-dende udstilling på Trunderup 
Friskole. Udstillingen havde i år 
hele 36 udstillere, og som det 
fremgår af billederne her på 
siden, var mange forskellige 
stilarter repræsenteret. 
Kunstnerne kom i ud-
stillingernes første år kun fra 
gamle Rys-linge Kommune, 
men i de senere år har kun-
stnere fra hele Midtfyn, Odense 
og Svendborg udstillet.  
 
Åbning 
I år var det Kværndrups 
sognepræst Dorte Wittrup 
Winther, som holdt 
åbningstalen. Hun priste det 
lokale initiativ og causerede 
over skabelsen af Faaborg 
Kunstmuseum. I Faaborg opkø-
bte en kunstinteresseret 
faaborgenser, konser-
vesfabrikant Mads Rasmussen, 
lokale malerkunstneres værker, 
selvom han selv boede i Kø-
benhavn. Med tiden udviklede 
samlingen sig for til sidst at 

ende som grundlaget for 
Faaborg Kunstmuseum. Så 
skulle der være en kun-
stinteresseret og velhavende 
borger i Trunderup? 
 
Bylauget 

Novemberudstillingen er ud-
sprunget af et samarbejde mel-
lem lokale kunstnere og det me
-get aktive Trunderup Bylaug. 
Bylauget deltager i 
planlægningen i forhold til det 
praktiske, og har travlt med 
produktion og salg af forfrisk-
ninger, ligesom bylauget er 
med til at udnævne ”Årets 
værk”. 
 
Årets værk 2010 

En af de sjove traditioner ved 
Novemberudstillingen, er ud-
nævnelsen af ”Årets værk”. Alle 
kunstnerne deltager med 1 
værk, som publikum kan stem-
me på og dermed kåre til ”Årets 
værk”. Det kårede værk købes 
af Novemberudstillingen ved 
hjælp af midler fra Den Fa-
berske Fond, hvorefter lokale 
institutioner kan ansøge om at 
få overdraget værket til ejen-

I sidste nummer skrev jeg lidt 
om situationen, som den så ud 
på daværende tidspunkt. Den 
situation ændrede sig ret hur-
tigt. Fra jeg skrev om situatio-
nen, til bladet udkom i septem-
ber,  var der allerede sket store 
forandringer. 
I skrivende stund er der to be-
boere tilbage på Egebo Pleje-
center. Disse to rejser også, 
når der bliver plads andre ste-
der. 
Vi har haft besøg af Steen Jen-
sen, som bliver den nye leder 
for den ny målgruppe. Dette 
møde var meget positivt, idet vi 
blev informeret om, at han var 
meget interesseret i, at Egebos 
Venner fortsætter sammen-
komsterne med de nye beboe-
re og vores trofaste  medlem-
mer, som vi hidtil har gjort. 
De nye beboere, som flytter ind 
på Egebo, er ældre udviklings-
hæmmede. Det en sammen-
slutning med beboere i forskel-
lige huse både her og i Faa-
borg med navnet Bofamiko. 
I første omgang, havde man 
regnet med, at huset måske 
kom til at stå tomt i nogle må-
neder. Men dette er afblæst, 
idet beboere fra et andet pleje-
center flytter ind midlertidigt, 
medens deres center bliver re-
noveret. 
 
Det er stadig kedeligt, at man, 

Nyt fra Egebo 
 
Af Anelise Nielsen 
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NYHEDER 

Gultved Autoværksted & Autolake-
ring 

Krumstrupvej 20, 5772 Kværndrup 
Tlf. 62272734    V/Carsten Nielsen 

gultvedauto@mail.dk.  www.gultvedauto.dk 
Alt i autoreparation og serviceeftersyn. 

Klargøring til syn. Alt i autolakering. 
Forsikringsskader/opretning m/bænk 

Gratis lånebiler. Salg af kvalitetsbiler 

Kværndrup Bibliotek lukker. 
 

Af Poul Toudal 

 

Kværndrup bibliotek lukker efter 168 år. Et kulturtilbud og et mødested for sognets beboere lukkes 

uden nogen fornuftig begrundelse.  

Kværndrup Bibliotek lukker den 

31.december 2010. Dermed slut-

ter godt 168 års biblioteksvirk-

somhed i Kværndrup.  

Et kulturtilbud og et mødested 

for sognets beboere lukkes uden 

nogen fornuftig begrundelse. 

Der spares nogle bibliotekarti-

mer, men bygningen skal fortsat 

passes og varmes op, og den kan 

sandsynligvis ikke sælges. Bibli-

otekartimerne kunne snildt være 

flyttet fra Ringe og Faaborg Bib-

lioteker, men det har man ikke 

ønsket. 

Hvordan er det kommet så vidt? 

 Kværndrup Biblioteks Venner 

(KBV) har arbejdet med et for-

slag til et andelsbibliotek, drevet 

ved hjælp af frivillig arbejds-

kraft.  

Edvin Larsen og Peter Nielsen 

har holdt en række møder med 

kommunens biblioteksleder og 

embedsmænd fra kommunekon-

toret. Man har fra foreningens 

side præsenteret en model, der 

var fuldt finansieret, men man 

har talt for døve øren. 

At kultur- og fritidsudvalget på 

deres møde d. 15. september 

sagde nej til at godkende andels-

 

Nye Åbningstider  
fra 1. oktober 

 
Mandag til fredag 

9,00 – 17,30  
 

P.S. Lukket lørdag 
 

Kværndrup Herresalon 
V/Aksel Højgård 

Tlf. 62271840 
 

som ældre i Kværndrup, ikke 
kan flytte på plejehjem i vores 
egen by, hvis man får brug for 
det. 
Men når det ikke kan være an-
derledes, må vi glæde os over, 

at huset stadig kan fungere til 
så mange ting. 
 
Formand Anelise Nielsen 
Egebos Venner 
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Kværndrup Bibliotek  
 
Af Helle Bennedsen, Lars Møller Christensen,  
Kværndrup Bibliotek 
 

Kværndrup Bibliotek lukker pr. 
1. januar 2011, og den sidste 
åbningsdag er onsdag den 29. 
december.  
 
Kværndrup Bibliotek er et af 
landets ældste biblioteker, der 
startede som en læsebogssam-
ling den 11. marts 1842 og der-
efter har eksisteret 168 år uden 
afbrydelse! Det er ingen fornø-
jelse at skulle være med til at 
lukke en sådan kulturinstitution 
ned, særligt ikke i en tid, hvor 
biblioteket er inde i en frugtbar 
udvikling i samarbejde med det 
øvrige lokalsamfund. 
”Kværndrup Ugen”, som løb af 
stabelen første gang i 2009, på 
initiativ fra Kværndrup Biblio-
teks Venner, og blev gentaget i 
år med stor succes, er eksem-
pel på dette samarbejde mel-
lem lokale institutioner, skole, 

biblioteket, fordi de iflg. oplæg 

til mødet skulle finansiere 

165.000 kr., som KBV søgte om, 

forstår jeg godt. Det jeg absolut 

ikke forstår er, at KBV figurerer 

som ansøger. KBV havde ikke 

søgt om tilskud, det var embeds-

mændenes ansøgning, det var 

deres projekt. Det efterlader ind-

tryk af manipulation og mangel-

fuld sagsbehandling og usikker-

hed på, om politikerne overho-

vedet ved, hvad de har afvist, 

idet væsentlige bilag blev ude-

ladt og KBV`s kommentarer ik-

ke medtaget til behandling på 

mødet. 

KBV har selvfølgelig reageret på 

dette, men har her, snart 2 mdr. 

efter, endnu ikke fået nogen 

form for forklaring eller tilbage-

melding. 

Efterhånden sidder foreningen 

med en fornemmelse af, at man 

fra biblioteksvæsenet og kom-

munen har forhandlet på skrømt. 

Dette bibliotek skulle lukkes, og 

man ville ikke risikere at tabe 

ansigt ved at omgøre beslutnin-

gen. 

Holdningen fra kommunal side 

har været i al sin krystalklare 

enkelhed: Man var ikke interes-

seret i en utraditionel og visio-

nær løsning, så hellere smide 

168 års kulturarv væk.  

Efter statsbankerotten i 1813 

blev der sagt, at vi er fattige, 

men derfor behøver vi ikke være 

dumme. Ved den lejlighed gjor-

de man så skolegang obligato-

risk. I dag er vi langtfra fattige, 

men vi har travlt med at lukke 

kulturinstitutioner. 

Det er en ringe trøst, at man så 

har bygget et prangende og dyrt 

bibliotek i Ringe. Vi kunne sag-

tens have nøjedes med et yd-

mygt bibliotek i Kværndrup, 

som det var muligt for børn og 

ældre at komme til ved egen 

hjælp. 

Biblioteket 

erhvervsliv og bibliotek med flere. 
Vi havde gerne deltaget i en fort-
sat positiv udvikling og håber at 
Kværndrup by på trods af det an-
slag mod lokalsamfundet som 
bibliotekets lukning er, fortsætter 
ad dette spor. 
 
Det har været en fornøjelse at 
arbejde på Kværndrup Bibliotek 

og møde alle jer brugere, børn 
som voksne. Mange tak fordi I er 
kommet på biblioteket og har 
kunnet bruge vores hjælp til alt 
lige fra billedbøger til PC-proble-
mer. Og husk nu at vi stadig har 
åbent til og med den 29. decem-
ber, så brug os til det sidste!  
Tak for gode år på Kværndrup 
Bibliotek. 

NYHEDER 

Helle og Lars foran biblioteket 
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Hundetræf i Bakkelunden 
 
Af Mette Schiel 
 
Hvis man går forbi Bakkelunden mellem kl. 8 
og 9 en hverdagsmorgen, mødes man med 
hundegøen. 7 damer og deres hunde mødes 
her hver morgen.  

Hun har set en af hundene be-
sørge. Med  
det samme kører hun hen til 
hunden. 
”Jeg må jo rydde op efter min 
hund,” siger hun. 
 
På det grønne område i Bakke-
lunden ryddes der op efter hun-
dene, men oppe ad skråninger-
ne kan dette ikke lade sig gøre. 
Det er ikke kun hundene, da-
merne rydder op efter. Jævnligt 
sker det, at der er smadret fla-
sker rundt om bordene. Så går 
Gerda, der bor lidt længere oppe 
ad Kirkevej, hjem efter kost  
og fejebakke. 
 
”Det er godt, jeg 
bor så tæt på,” 
siger hun, ”men 
det ville være 
nemmere, hvis vi 
havde adgang til 
en kost hernede. 
Sidste år og i 
sommer var det 
meget slemt med 
glasskår, men det 
er som om, det er 
blevet lidt bedre 
nu.” 
Damerne mødes 
ikke kun i Bakke-

lunden. En gang i løbet af som-
meren læssede de for eksempel 
Tanjas bil med hunde og Vibe-
kes med damer, hvorefter de 
kørte en tur til Dyreborg. Selv 
om der var 7 hunde i en bil, gik 
turen fint. ”Hundene kender jo 
hinanden,” forklarer Tanja. 
 
Det betyder meget for damerne 
og deres hunde at mødes hver 
morgen her i Bakkelunden. 
”Hvis vi kunne låne en nøgle til 
toiletvognen og samtidig få ad-
gang til en kost, ville alt være 
perfekt,” siger damerne til slut, 
inden jeg siger tak for en god 
snak mandag morgen i efterårs-
ferien. 

Hundene hygger sig med at 
løbe frit rundt, imens damerne 
får sig en lille snak og en kop 
kaffe. I dag har Tanja taget 
hjemmebagte boller med. Se-
nere på ugen er det Dorte, der 
gerne vil lade damerne prøve-
smage hendes hjemmebag. 
Dorte og hunden Louis har væ-
ret forhindret i at mødes med 
de andre, da Dorte i august på-
begyndte en uddannelse. Selv-
om Louis har været væk i 2 
måneder, bliver han accepteret 
af de andre hunde med det 
samme. Alle kender jo hinan-
den og har mødtes her i Bakke-
lunden i et års tid. 
” I starten mødtes vi ved det 
grønne område ved cykelstien,” 
fortæller Tanja, ”men her var vi 
lidt til gene for skolebørnene. 
Desuden er der læ her i Bakke-
lunden, og vi kan sidde under 
halvtaget, når det regner.” 
Midt under samtalen starter 
Tanja scooteren.  
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 Dagplejerne i Kværndrup 
 
Af Caroline Larsen & Annette Simpson  
 
Det skal være mere nært og mere in-
timt at sætte sit barn i en dagpleje, 
hvor der er 100 procent opmærksom-
hed på barnet.  

For de mindste kværndrupgen-
sere er dagplejen i fokus. Det 
er her hverdagen bruges, og 
det er her den tidligste udvikling 
og læring starter. Det er også 
her, man som forældre må ud-
vise tillid til dagplejerne og afle-
vere sit barn til pasning selvom 
ideen om at aflevere sit barn til 
en ”fremmed”, for mange kan 
virke skræmmende. 
Dagplejen i Kværndrup, som 
består af 15 engagerede voks-
ne, er meget opmærksomme 
herpå. De går derfor meget op i 
at stimulere børnene og være 
dem behjælpelige med indlæ-
ring såvel som leg. På denne 
måde kan dagplejen betragtes 
som mere end blot en daginsti-
tution.  
Der gøres i dagplejen i Kværn-
drup stor brug af udflugter og 
arrangementer for at tilgodese 
børnenes behov. Blandt andet 
er bondegårdsture og bedste-
forældre-dag nogle af de popu-
lære arrangementer som bør-
nene oplever. En forårstur til 
Odense Zoo er også noget 
dagplejerne bestræber sig på 
at gøre til en årlig tradition. Det 
er dog her finanserne spiller ind 
for sådan en tur kræver penge 
til både transport og entré.  
Derfor arrangeres der, en gang 
i mellem, i den ugentlige lege-
stue forældre-kaffe- arrange-
menter hvor der bliver bagt ka-
ge og lavet kaffe som forældre 
til børn i dagplejen, for et  

beskedent beløb, kan nyde godt 
af, når de henter deres børn.  
 
Dagplejen i Kværndrup kan der-
for i høj grad beskrives som ak-
tiv. De 15 respektive dagplejere 
yder dagligt en indsats for at 
give børnene trygge rammer, 
som kan forbindes med deres 
eget hjem, og de ser det som en 
prioritet, at der skal være forskel 

på vuggestue og dagpleje. Det 
skal være mere nært og mere 
intimt at sætte sit barn i en dag-
pleje, hvor der er 100 procent 
opmærksomhed på barnet. 
Selvom en dagplejer kan have 
op til fem børn ad gangen skal 
det være muligt at kunne give 
dem alle lige meget opmærk-
somhed og stimulering. 
(fortsættes) 
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Dagplejen i Kværndrup er delt 
op i to grupper, hvor gruppe 1 
består af syv dagplejere hvoraf 
den ene har påtaget sig rollen 
som kontaktperson. Ligesådan 
foregår det i gruppe 2 som be-
står af 8 dagplejere, inklusiv en 
kontaktperson. I grupperne la-
ves der læreplaner for børnene 
om eksempelvis motorik eller 
natur for at kunne være bevidste 
om børnenes udvikling. Det er 
også disse grupper, der tager i 
legestue, der ligger på Kirkevej, 
en gang ugentligt. Kværndrup 
Skoles gymnastiksal bliver også 
lånt ud til dagplejerne, som kan 

tage børnene med herop, hvor 
mulighederne for udfoldelser er 
store. Her bliver der blandt an-
det dyrket gymnastik og lavet 
aktiviteter, og børnene lærer de 
andre dagplejere samt dagpleje-
børn at kende i tilfælde af, at der 
en dag er behov for en gæste-
dagplejer. Legestuen og gymna-
stikken er tiltag, der skal værne 
om fællesskabet og om udvik-
ling.  
 
Kværndrup Skoles gymnastiksal 
bruges også hvert år til at afvikle 
Julefesten. Hvert år først i de-
cember bliver der pyntet op. Der 

bliver købt juletræ og der kom-
mer sågar en julemand på be-
søg og uddeler sunde godtepo-
ser til børnene. I år foregår dette 
den 3. december om formidda-
gen i gymnastiksalen og foræl-
dre er selvfølgelig velkomne.  
 
De nærmeste aktiviteter for bør-
nene i dagplejen løber af staben 
her i efteråret, hvor turen går til 
legelandet i Bowl ´n´ fun i 
Svendborg den 15. oktober for 
børnene der tilhører gruppe 2 og 
den 4. november tager gruppe 1 
i Løvens hule. 
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Her fra kirkebakken midt i 
Kværndrup er udsynet mage-
løst: Egeskov mølle bryder idyl-
lisk konturerne af de flade, vidt-
strakte marker. Spredte totter af 
skov anes mod horisonten og 
giver det betagende billede dyb-
de. Det er dette syn der meget 
vel har mødt H.C. Andersen, da 
han, efter sigende, nød udsigten 
fra en bænk ved kirkens vest-
gavl. Havde den store digter i 
stedet kastet blikket mod øst, 
ville han have skuet ud over kir-
kegården, som strækker sig den 
modsatte vej. Smalle, velholdte 
og nærmest botaniske stier fører 
nu over mod kirkegårdskontoret. 
Det er her dagens interview skal 
foregå. Allerede udenfor tager 
Mogens Johansen imod. De fle-
ste kender ham nok som Mo-
gens ”Graver”. Et tilnavn der ty-
deligt åbenbarer hans hverv. 
Men også et sådan navn, der 
afslører en yderst konsolideret 
personlighed her på byens 
gejstlige arbejdsplads. 
 
Gruset knaser saligt under skoe-
ne, mens Mogens ivrigt viser 

rundt på det knap to tønder sto-
re område. ”Det er en fælles-
plæne med stenplader”, forkla-
rer Mogens, mens en armbevæ-
gelse tegner omridset af kirke-
gårdens nyeste anlæg i den øst-
lige ende. Fordelene ved en 
plads her er, at den er billigere 
end en traditionel gravplads og 
at de pårørende ikke har noget 

at holde. Det har Mogens til 
gengæld. For ud over at renhol-
de gravstederne og stierne, ta-
ger han sig også af de hundred-
vis meter af hække og fortove, 
der i løbet af året kalder på både 
klipning, rivning og snerydning. 
Inklusive arealet omkring præ-
stegården. 
Nu her i november starter så 
arbejdet med at lægge gran på 
mere end 200 grave inden før-

ste søndag i advent. 

Du er dig selv 
Vi går ind på kirkegårdskontoret.  
”Det er et godt og spændende 
arbejde. Du er dig selv”, funder-
er Mogens eftertænksomt om sit 
virke og læner sig afslappet 
tilbage i den beskedne kon-
torstol. Det lille lokale er bestemt 
ikke prangende indrettet, men 
hyggeligt og man fornemmer 
hurtigt at her er de åndelige 
værdier klart større end de ma-
terielle. 
Kan arbejdet ikke være trist?  
”Jo, hvis du står med et ungt 
menneske, der skal begraves ” 
svarer Mogens og fortsætter: 

Mogens med et guddommeligt humør 

Af Lars Skov Sørensen 

At være graver i Kværndrup hænger fint sammen med et posi-
tivt livssyn og stort engagement. Det er Mogens Johansen et 

ypperligt bevis på. 

PORTRÆT 

De ukrudtsfjendtlige stier kan Mo-
gens og en sæsonmedhjælper 
tage æren for. 

Mogens Johansen (63) foran kapellet, der 
i øjeblikket fungerer som ”reservekirke”. 
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Økologisk oksekød 
 

Af Jersey stude sælges. 
Svend Aage Tukjær tlf.51269396 

Tr-dongsgaard@hotmail.com 

PORTRÆT 

”Jeg kan godt slippe det med 
begravelser, men når det er 
spædbørn har jeg tænkt meget 
over det efter jeg selv fik børn. 
Her er plads til både glæder og 
sorger”. Den erfarne graver 
åbner op for en mere skjult side 
af jobbet: ”Jeg får betroet utroligt 
meget og skal vejlede folk i 
sorgens stund”. Han er fuldt 
bevidst om sin tavshedspligt og 
fortæller aldrig hvem, der skal 
begraves eller giftes, hvis det 
ikke er offentliggjort. 
 
Barnedåb ad hoc 

Men der er også nok at fortælle 
om alligevel: ”Jeg har prøvet at 
stå søndag morgen, hvor vi 
skulle have barnedåb uden at 
jeg havde fået det at vide”, erin-
drer Mogens. Det samme skete 
med en begravelse. Alt blev dog 
løst uden problemer. Mogens 
fortæller historierne med rolig 
stemme, lunefuldt væsen og 
med masser af overskud. Man 
har svært ved at forestille sig, at 
ret meget kan skabe slinger i 
rivesporene på Kværndrup 
Kirkegård. 
”Arbejdet er dog ikke blevet 
nemmere af, at man skal til Lun-
de”, lyder det fra Mogens. Han 
henviser til renoveringen af 
Kværndrup Kirke, som betyder, 
at de fleste af kirkens bisæt-
telser og bryllupper er rykket 
otte-ni kilometer mod syd, da 

kapellet, som midlertidig kirke 
kun rummer højst 40 personer. 
For øjeblikket er det derfor ikke 
usædvanligt at spotte graveren 
fra Kværndrup ved Lunde Kirke. 
”Jeg skal ringe, tænde lys, 
dække alterbord og stille op”, 
siger Mogens og fastslår 
smilende at ”vi har ikke fri om 
søndagen på grund af reno-
veringen”. Den ekstra arbejds-
byrde vækker tilsyneladende 
ikke opstandelse i hans positive 
livssyn. Mogens har heller ikke 
svært ved, at kaste lys over 
hvad der motiverer ham i det 
daglige arbejde. ”Det gør det 
hele sådan set. Men hvis folk 
siger ’hvor er her pænt’, er det jo 
det sjoveste”. Graveren husker 
endvidere Egeskov greves 
bryllup som en af de største 
begivenheder, han har været 
med til. Her deltog mange 
kendte og royale person-
ligheder. 
 
Kongeligt besøg venter 
Mogens skal da også ind på 
kongeligt visit i København her i 
løbet af november. Efter mere 
end 40 års tro tjeneste har 
menighedsrådet i Kværndrup 
nemlig indstillet ham til dron-
ningens fortjenstmedalje. ”Det er 
flot, at nogle vil indstille mig. Det 
er en ære”, lyder det taknem-
meligt fra Mogens. ”Jeg har al-
drig arbejdet for at opnå det. Jeg 

har bare villet have et arbejde”, 
forsikrer graveren, der i tidens 
løb har arbejdet sammen med 
Kværndrups seneste 7-8 
præster. 
 
Ingen drengedrøm 

At få kirkens jord som ar-
bejdsplads, var ellers ikke det 
den unge gartnerelev Mogens 
Johansen havde forestillet sig. 
”Drøm? Nej tværtimod, jeg ville 
ikke være graver” Den nu 
hvidhårede og hæderkronede 
mand kigger ud ad sit kontor-
vindue og betragter den 
velplejede kirkegård, som ligger 
stille hen i den milde efterårsluft. 
”Det var en tilfældighed”, 
begynder han. ”Jeg var gartner i 
Bellinge, men var lidt træt af det. 
Under et kursus i Ringe, havde 
vi en underviser, der stod for 
Ringe Kirkegård. Jeg ringede 
efterfølgende til ham for, at høre 
om han manglede en mand. Og 
det gjorde han”. I 1969 startede 
Mogens så i Ringe og i 1985 
blev stillingen i Kværndrup ledig. 
 
Tusindvis af blomster 

I årenes løb har teknologiens 
vinde skabt reformationer i 
redskabsrummet på 
kirkegårdene. ”I dag kører vi 
ikke med trillebør, nu har vi 
maskiner”. Mogens husker alt 
for tydeligt sommeren 
 i midt-halvfjerdserne hvor han 

mailto:Tr-dongsgaard@hotmail.com
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kirken”. På nærmeste hold har 
han fulgt mureres og arkæolo-
gers arbej-de inde under hvælv-
ingerne. Beviset er foreviget på 
digitalkamera, hvor Mogens 
gerne viser sine pletskud af loft-
malerierne bag kalk og puds 
frem. 
Det er blevet sidst på eftermid-
dagen. Udenfor knirker lågen da 
en kirkegårdsgæst traver ind på 
området. Vi rejser os og jeg tak-
ker for interviewet. Det er fredag 
og weekenden står for døren. 

For Mogens varer den kun til 
søndag, hvor han atter er at 
finde til gudstjeneste.  
Hvor mange af salmerne kan du 
udenad? 
”Ikke én. Jeg har aldrig været 
god til at lære udenad”, griner 
han. ”Men trosbekendelsen kan 
jeg”.  En ærlig og varm graver, 
med begge ben på jorden har 

fyraften.  

 

håndgravede i den knastørre 
jord. Eller de hårde vintre, der 
heller ikke just gjorde under-
grunden modtagelig for 
spadestik. Selvom maskiner 
har overtaget en del, betyder 
det ikke at dagens graver keder 
sig. ”Der er kommet flere grave 
til, og nu planter vi op mod et 
par tusinde stedmoder og isbe-
gonier om året”, bedyrer han.  
 
Når den gamle gartner har fri, 
fortsætter han så plante-
sysleriet i sin egen 2.000 
kvadratmeter store have. ”Jeg 
har køkkenhave og et bassin, 
men har ikke så mange blom-
ster mere”, siger Mogens, som 
også tidligere har passet haven 
for sine svigerforældre. Når det 
hele ikke går op i græs og 
grene, fordrives tiden med 
posten i Andelskassens 
repræsentantskab samt 
hyppige besøg i motionscenter 
og løbeklub.  Og så er der jo 
børnebørnene. Han bor i 
Kværndrup sammen med sin 
kone Marianne. Børnene Ulrik 
og Randi er flyttet hjemmefra.  
”Jeg er glad ved at bo i Kværn-
drup. Det har vi gjort siden 
1972”, erklærer Mogens. Der er 
dog én ting der er en torn i kro-
nen på den botaniske entusi-
ast, som omsider tilkendegiver 
en lille utilfredshed: ”Det jeg er 
mest træt af er, at vi har en 
beskidt hovedgade, hvor der 
gror græs. Det er lidt synd. Vi 
vil jo gerne have at folk flytter til 
byen”, påpeger han. 
 
Fyraften nærmer sig 
Trods stor energi, afviser Mo-
gens med et glimt i øjet, at vi 
ser ham som graver de næste 
40 år. ”Senest 1. juli 2012 går 
jeg på pension”, afslører han. 
”Jeg glæder mig til at se re-
sultatet af renoveringen af 
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Finn, der nu er 45 år, er gift 
med Inge og sammen har de 
børnene Mikkel på 18 og Nadja 
på 10 år. Familien kommer 
oprindeligt fra Hov i det østlige 
Jylland, men kom i 1993 til 
Kværndrup, hvor Finn blev an-
sat på Egeskov. Han startede 
så i 1997 for sig selv med repa-
ration af klassiske sportsvogne 
som Jaguar, Ferrari og Por-
sche. På daværende tidspunkt 
var der faktisk 3 værksteder i 
Kværndrup, som havde inter-
esse for samme type biler. 
 
Arbejde som hobby 

Finn har altid elsket biler og 
atmosfæren i et værksted. ”Alt 
med hjul og tændrør har in-
teresseret mig, siden jeg var en 
lille knægt.” Han havde faktisk 
også noget, der lignede et 
drømmejob – nemlig som mu-
seumsforvalter på Egeskov 
Slot. ”Men der var for meget 
papirarbejde og almindeligt 
vedligeholdelsesarbejde og for 
lidt restaureringsarbejde på alle 
de skønne, gamle biler 
Egeskov ejer,” forklarer Finn.  
 
Hvordan fandt du på, at starte 
for dig selv? 

Det skete jo nærmest ved et 
tilfælde. Jeg fik kontakt til 
redaktøren på Jaguar Club 
Danmarks klubblad. Jeg fik 
bestilling på at renovere hans 
bil, og heldigvis kunne han lide 
mit arbejde, så han skrev en 
artikel om mit lille værksted og 

Specialværkstedet på Nyvej   
 
Af  Anders Thorup 

 
 
I disse dage for 13 år siden, startede den dengang 32-årige pladesmed Finn Kroun, Specialværk-
stedet for klassiske biler på Banepladsen 5 i Kværndrup. Værkstedet var garagen i privatboligen 
– og medarbejderstaben, ja den bestod af Finn. 

om renoveringen af bilen. Det 
gav mange nye kunder i disse 
år. Kunderne kom fra Danmark, 
men også så langt væk som 
Singapore. Det sidste gav lidt 
problemer, da kunden af og til 
glemte det der med tidsforskel-
len, så det var ikke usædvanligt 
at blive ringet op kl. 3 om nat-
ten, for at høre kunden fortælle 
om ønsker på farven for interiør, 
lak eller lignende. 
 
Fra Banepladsen til Nyvej 

Efterhånden blev pladsen lidt 
trang på Banepladsen så i 1999 
flyttede værkstedet til de 
nuværende lokaler på Nyvej 5. 
Her er 672 m2 værksted, hvoraf 

en del dog er lejet ud til vogn-
mand Steen Pedersen. Værk-
stedet var oprindeligt bygget af 
Torben Jørgensen som last-
bilværksted, så her er højt til 
loftet. Vi købte stedet af Lauge 
Rasmussen, der drev Midtfyns 
Busudlejning. 
 
Værkstedet var, udover det 
almindelige værksted med 
smøregrav og lifte, indrettet med 
en malerkabine. Vi byggede 
malerkabinen om til undervo-
gnsbehandling med tilhørende 
13 m. høj skorsten. 
 
Gammel kærlighed ruster…. 
Gennem årene har opgaverne 

Finn, Nadja og Inge 
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skiftet karakter, fortæller Finn. 
Opgaverne skifter lidt lige som 
konjunkturerne i samfundet. I 
gode tider er der penge til 
overs, så kunderne har råd til at 
ofre penge på restaurering af 
deres kærlighed – en gammel 
bil. I dårlige tider er der ikke råd 
til at ofre så meget på denne 
hobby. Desværre for mig! 
 
 Ny kærlighed ruster også, 
medmindre……. 

”Jeg anser det for vigtigt, at 
være i stand til at omstille mig 
efter kundernes ønsker. Kun-
derne har indset, at det er en 
investering, at vedligeholde 
deres biler, eksempelvis ved at 
undervognsbehandle. Undervo-
gnsbehandling er i perioder en 
stor del af mit daglige arbejde,” 
forklarer Finn. Jeg udfører un-
dervognsbehandling for flere af 
mine kolleger i området, der 
ikke selv har mulighed for at 
udføre arbejdet. 
 
Pinsepakken 1999 

I forbindelse med pinsepakken i 
1999 kunne jeg mærke at kun-
derne ikke havde samme 
økonomiske muligheder. Der 
skete et styrtdyk i ordrerne på 
restaurering af de klassiske 
biler, og for at overleve, måtte 
jeg være fleksibel og lave det 
som kunderne ønskede. Så fra 
1999 har min hovedbeskæfti-
gelse været almindelig mekani-
kerarbejde. Jeg laver både 
almindelig vedligehold (olieskift, 
dækskifte, fejlfinding m.m.) og 
reparation efter skader. For at 
vedligeholde og reparere de 
nyere biler kræves der 
avanceret udstyr – såsom com-
puter og specielle programmer 
til hver enkelt bilmærke. En 
skruenøgle er ikke nok læn-
gere. Jeg har da også inves-
teret i et rullefelt, hvor jeg kan 

teste såvel biler, motorcykler, 
knallerter, scootere og gokarts, 
så de kan få en så optimal 
ydelse som muligt. Jeg har også 
en aftale med et større 
mærkeværksted i Ringe, som 
jeg hjælper i forbindelse med 
deres kunders skader. 
 
Har du nok at lave nu? 

Indimellem har jeg alt for meget 
arbejde til mig selv, og jeg må af 
og til sige nej til en kunde, 
fortæller Finn. Det ville dog 
betyde en investering på over 
500000 kr. til rumventilation, 
hvis jeg skulle have en ansat. 
Og det er ikke rentabelt. Dan-
mark er nok et af de lande, hvor 
det er lettest at blive selvstæn-
dig erhvervsdrivende. Men nok 
et af de lande, hvor det er 
sværest – og dyrest -  at få virk-

somheden til at vokse… 
 
Har du så slet ikke med de 
klassiske biler at gøre mere? 

Heldigvis får jeg en ordre på 
restaurering af en gammel 
klassiker i ny og næ. Og på 
værkstedet står der da også en 
del klassiske biler. Nogle er i 
gang med at blive restaureret, 
men arbejdet er stoppet pga. 
finansmangel hos kunderne. 
Andre har stået her i 10 år, ja en 
VW Ghia er fulgt med fra 
Banepladsen. Jeg har lige nu 
gang i en Triumph, som snart 
skal afleveres til dens ejer i 
Broby. 
 
Vrøvl med mekanikken… 

Som enmandsfirma, er man 
særlig følsom overfor sygdom – 
det måtte jeg sande i 2007, hvor 

Finn Kroun, Nyvej 15, 
5772 Kværndrup   
tlf. 62272287 
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lænden, måtte lukke delvist 
ned. Jeg havde problemer i ca. 
11 måneder, men heldigvis går 
det meget bedre nu… 
 
Hvad laver du i fritiden? 

Da jeg gik med mine diskuspro-
lapser, havde jeg chancen for 
at prøve noget andet, end det 
sædvanlige. Jeg involverede 
mig i en gokart virksomhed i 
Ringe, og både vores søn, Mik-
kel, og jeg selv, blev bidt af 
sporten. Heldigvis blev hel-
bredet bedre i løbet af 2008, og 
jeg kunne vende tilbage til mit 
eget værksted. Mikkel har kørt 
gokart siden han var 12 år og 
han kører stadigvæk. Jeg har 
altid passet hans maskiner, - 
repareret, finjusteret og 
vedligeholdt, og i dag yder jeg 
support og reparerer for flere 
teams i Danmark. Desuden 
sælger jeg gokartmærket 
Haase – dette ophører jeg dog 
med i 2011. Men min fritid han-
dler altså også om at få sorte 
negle. 
 

Redaktionen siger tak for 
besøget hos Finn og Inge. 
Spændende at høre om histo-
rien bag Specialværkstedet, 
som undertegnede i hvert fald 
ikke kendte så meget til. Entusi-
asmen hos både Finn og Inge 
er slående. Entusiasmen gør sig 
også gældende, når de lokale 
foreninger kommer for at bede 

om støtte. Specialværkstedet 
har stor vægreklame i Kværn-
drup Hallen, annonce i klub-
blade og også i 
5772.Kværndrup. Tak for det! 
 
5772.Kværndrup vil også i kom-
mende numre portrættere en af 
vores sponsorer  

 

TANDLÆGERNE I KVÆRNDRUP 
Jørgen Bergmann & Eva K. Jensen 
Svendborgvej 5, 5772 Kværndrup, tlf.: 62 27 27 71 
 

Se vores hjemmeside: www.bergmannjensen.dk 

Jul i Den Gamle Station  

søndag d. 12. dec. Kl. 10-16 

 

Lise-Lotte Liengaard 62272561/28902583 

 

http://www.bergmannjensen.dk
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I skrivende stund er det uvist, 
hvordan den fremtidige struktur 
bliver i Ryslingehallerne. For-
eningerne venter spændt på 
udspil fra Ryslingehallernes 
bestyrelse, som i løbet af efter-
året har ligget i forhandlinger 
med Faaborg-Midtfyn Kommu-
ne om hallernes fremtid. Vi 
kender ikke udfaldet af forhand-
lingerne endnu, men en ting er 
sikkert: Der skal spares! 

 
Redaktionen har fået en snak 
med Anette og Stig om deres 
jobs – for Anettes vedkommen-
de – desværre snart forhenvæ-
rende job: 
 
Er det sandt, at det er en livsstil 
at være halinspektør? 
Jeg vil sige, at det har det væ-
ret, svarer Stig på spørgsmålet. 
For man kan nu ikke leve af, at 
have et arbejde, der er en livs-
stil. Vi skal være til rådighed, 

Trist, trist, trist……Anette stopper i Kværndrup Hallen 
 
Af Anders Thorup 
 
Pr. 1. januar begynder Anette Pedersen på sit gamle arbejde i Træning/Aktivitet Afdelingen i 
Faaborg-Midtfyn Kommune, hvorfra hun har haft orlov, mens hun har været bestyrer af de 3 ca-
feterier i vore 3 haller i Gislev, Ryslinge og Kværndrup  

når der er aktiviteter i Hallerne, 
men folk har travlt med at kom-
me hjem, så det er begrænset 
hvor meget tid, vores idrætsud-
øvere benytter cafeteriet. Og det 
kan vi ikke leve af! 
 
Hvorfor er det blevet sådan? 
Folk har så pokkers travlt, udta-
ler Anette. De skal hjem på Fa-
cebook eller til deres computer-
spil frem for at sidde og hygge 
sig sammen med kammerater-
ne. Dog undtaget, når der er 
fodboldkamp fra Champions 
League. Så er der ofte en flok 
spillere, der sidder og hygger 
sig med kampen. I gamle dage 
– og det er jo kun 20-30 år si-
den, - var hele vores netværk i 
klubben. Det var de samme folk, 
man var sammen med i klub-
ben, som man var sammen med 
privat. Folk har fået mange flere 
muligheder i vores samfund, 
end da jeg og Stig var unge. 

 
Kan man gøre noget for at æn-
dre på klublivet? 

Jeg tror det ikke, siger Anette. 
Børnene og de unge er opdra-
get til, at de skal komme lige 
hjem efter træning – ofte bliver 
de henter af far eller mor direkte 
på fodboldbanen – ofte inden 
træneren får snakket færdig og 
givet vigtige beskeder. Vi bliver 
stressede, og det gør børnene 
også. 
 
Kan I mærke en mentalitetsfor-
skel fra tidligere til nu? 

Ja, jeg ser ikke børnene sidde 
og snakke og hygge sig efter 
træning og kamp som i gamle 
dage, fortæller Stig. Jeg har og-
så bemærket, at de jo tidligere 
gik i bad efter kamp og træning. 
Nu er der mange af de små, der 
kommer omklædt, træner eller 
spiller kamp, og så begiver de 
sig hjem igen i det  
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ud nu. Jeg har gennem årene, 
specielt efter kommune-
sammenlægningen, set en ud-
vikling med forringet serviceni-
veau fra kommunens side, men 
også øgede krav til os – eksem-
pelvis skal vi til at lave mere 
sund mad. Det er fint med sund 
mad, men det bliver en fordyrel-
se. 
 
Hvad tror I, at spareplaner kom-
mer til at betyde for foreninger-
ne? 

Fodboldklubben kan allerede 
mærke, at der ikke er tid til sam-
me service mht. græsslåning og 
klipning af buske og hegn, som 
der var tidligere, fortæller Stig. 
Der bliver ikke slået græs så 
ofte, og græsset får lov til at stå 

bag målene og ved rækværket. 
Jeg tror, at foreningerne selv 
skal til at lave dette arbejde, 
som jo ikke har så meget med 
sport at gøre............ 
 
Anette, hvordan skal du dog få 
tiden til at gå fremover? 
Jeg skal jo tilbage til mit gamle 
arbejde i Træning/Aktivitet Afde-
lingen i Faaborg-Midtfyn Kom-
mune, som jeg holder meget af. 
Og så skal jeg nyde, at se fami-
lien og børnene noget mere. 
Jeg vil nyde at tænke tilbage på 
nogle rigtig dejlige minder fra 
Kværndrup, hvor jeg har mødt 
rigtig mange dejlige og søde 
mennesker….. 

samme tøj. Og det gælder ikke 
kun børn. Det er meget be-
grænset, hvor meget bruserne 
bliver brugt i forbindelse med 
Zumba, eksempelvis!! 
 
Hvad fik jer til at søge arbejdet 
som halinspektørpar? 
Både Stig og jeg har altid dyr-
ket idræt og elsker unge men-
nesker og deres måde at være 
på. Og så er det jo et arbejde, 
hvor vi i høj grad selv planlæg-
ger vores tid, og det giver os en 
fornemmelse af frihed. Da bør-
nene var små, kunne vi plan-
lægge, så vi var hjemme, når 
de kom hjem fra skole – men 
de er jo voksne nu!! 
 
Hvad er det bedste ved jeres 
arbejde? 

Som nævnt den frihed vi har. 
Men det er også i høj grad en 
tilfredsstillelse at færdes blandt 
aktive unge og ældre menne-
sker, få sig en snak og et grin 
med dem. Det er dejligt at kun-
ne gå hjem og sige til sig selv, 
at i dag var en god dag. I dag 
gik arbejdet i cafeteriet godt, og 
alle var glade. De store arran-
gementer i Hallen med mange 
mennesker involveret er altid 
spændende. Februar Cup med 
300 hold indendørs fodboldspil-
lere, gymnastikopvisning eller 
pokalkampen i fodbold mod 
Svendborg, kræver, at vi alle 
sammen  
arbejder sammen, så resultatet 
bliver en succesoplevelse for 
alle. 
 
Hvordan ser du fremtiden for 
Hallerne? 

Det er sparetider, og vi skal 
servicere 3 haller. Det er ikke 
muligt, fortæller Stig, uden at 
de enkelte foreninger kommer 
til at få nogle flere opgaver, i 
hvert fald som økonomien ser 
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Serie 1: Oprykningen er i hus, Klar til afgørende kamp 
mod Stjernen, 

Anfører for holdet er målmand 
Morten Hansen. Han er en af de 
mange spillere, som har fået 
deres fodboldopdragelse i 
Kværndrup Boldklub. Det er 
kendetegnende for holdet, at 
næsten alle kommer fra Kværn-
drup, eller har beholdt tilknytnin-
gen, selvom de rent fysisk bor i 
Svendborg eller Odense. Såle-
des også Morten, som altid har 
spillet i Kværndrup Boldklub, 
men som nu er bosiddende på 
Tåsinge. 
 
Hvordan føles det at være ryk-
ket op?  

Det er en super fed fornemmel-
se, at have vundet alle sæso-
nens kampe, for så er der ingen, 
der kan sætte en finger på, at 
oprykningen til serie 1 er fuldt 
fortjent. Men dét der næsten er 

endnu bedre end alle sejrene, 
klubrekorden i flest vundne kam-
pe i træk og samspillet på ba-
nen, det er sammenholdet uden 
for banen. For selvom koncen-
trationen og viljen til at vinde er i 
højsædet i de 90 minutter en 
kamp varer, så er humøret højt 
både før og efter kampen, og 
tilmed til træning, hvor der også 
bliver gået godt til den.  
 
Hvorfor lykkedes det for jer i 
år? 

Vores træner Lars Pyrdol har 
også en stor andel i den succes 
vi har haft i efteråret, idet han 
først og fremmest besidder gode 
sociale evner, hvilket har givet 
et endnu bedre sammenhold i 
truppen. Og så har han enestå-
ende evner til at tackle den en-
kelte spiller, hvilket jeg synes er 

en meget vigtig egenskab for en 
god træner. Tilmed har det også 
været fantastisk at se, hvorledes 
de unge på holdet har udvist 
vilje og gejst. Man kan virkelig 
mærke på dem, at de VIL det 
her! Ligeledes har det også be-
tydet meget, at holdet har en 
meget stabil holdleder i Tonny 
Kristensen. 
  
Har du nogle forventninger til 
at spille i serie 1? 

Det bliver meget spændende til 
foråret, når kampene i den høje-
re række skal spilles, men jeg 
fornemmer en god tro på egne 
evner i truppen, samtidigt med 
at vi godt ved, at der skal arbej-
des ekstra hårdt i vinterens op-
startsfase for at være helt klar til 
sæsonstarten i starten af april. 

Kværndrup Boldklub 1919 i serie 1 – igen!   
 
Af Anders Thorup, formand KB1919 
En rigtig sjov sæson er afsluttet i Kværndrup Boldklub. Vores serie 2 – hold gik gennem sæso-
nen med lutter sejre. En rigtig flot og sjælden set præstation i de fynske fodboldrækker. Dertil 
kommer nogle fantastiske pokalkampe mod højere rangerede hold som Langeskov og FC 
Svendborg. 

Træner Lars Pyrdol 

Anfører Morten Hansen 
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Egeskov Marked 2010 
 
Af Tommy Christensen, formand for Markedsforeningen 
 
Mange tak for hjælpen ved dette års marked til samarbejdsparter og 
alle i Kværndrup og omegn. En stor tak til omegnens landmænd, land-
mandssønner og godsets ansatte - og deres fantastiske maskiner. De 
ydede en kæmpeindsats med at trække køretøjer fri. 

At solen altid skinner til Egeskov 
marked, har jeg læst et sted og 
jeg må indrømme at det ikke er 
helt løgn, heller ikke i år, den 
skinnede faktisk i små portioner 
og det med en intensitet som 
gjorde at jeg fik forbrændinger 
der hvor mange har hår. Risiko-
en for at blive solskoldet var el-
lers ikke lige det jeg havde tan-
kerne om morgenen kl.06.30 i 
rosa område hos en kræmmer 
som i øvrigt blev lidt skuffet da 
jeg udelukkende besøgte ham 
på grund af vejrgudernes rasen-
de. Her stod jeg i ly for en or-
kanagtig regnbyge og tænkte 
hold kæft hvor er der lang tid til 
kl. 22.00. Der var kulsort og kun 
de nærmeste telte kunne skim-
tes igennem den massive slag-
regn, og som de der stod og bø-
jede af for vinden kunne man 
frygte at de kunne finde på at 
stikke af til Langeskov. Ja det 
var i sandhed en rå og barsk 
start på dagen, hvor rigtig man-
ge kræmmere havde valgt at 
komme tidligt på dagen så det 
var lidt af en udfordring når man 
tager det dårlige føre og vejr i 
betragtning. Ruth Kabel fra DR: 
Fyn havde mere end svært ved 

at holde på både hat, briller, telt 
og mikrofon og det kom der en 
del fornøjelige kommentarer ud 
ad i radioen denne morgen-
stund. 
 
Men så som et mirakel holdt 
regnen op og hvis man kiggede 
op var store dele af himlen stjer-
neklar og da det blev lyst sagde 
også solen goddag til Egeskov 
Marked og mit begyndende 
tungsind forsvandt som dug for 
solen, og godt for det, for tung-
sind kan ikke bruges til noget 
som helst sådan en dag, nej på 
med vanten, alt vejr er godt vejr 
det er blot et spørgsmål om på-
klædning og positive tanker og 
det var lige netop det man kun-
ne aflæse i alle involveredes 
ansigter, der skal vel lidt mere 
end noget skidtvejr til at tage 
pusten fra 575 topmotiverede 
medarbejdere. Egeskov Marked 
har igennem mange år udviklet 
en velfungerende organisation 
hvor alle ved hvad der skal gø-
res så problemer findes ikke i 
dette projekt kun udfordringer og 
dem tager vi gerne. 
 
Egeskov Marked er ikke blot et 

af mange arrangementer som 
folk kan besøge i løbet af året, 
nej Egeskov marked er tradition 
og ligesom juleaften som regel 
afvikles den 24. december, lige 
så sikkert er det at der er Ege-
skov marked den 3. onsdag i 
september og folk kommer uan-
set vejr og vind. Et sådant privi-
legium skal selvfølgeligt be-
handles med respekt for intet 
kommer af sig selv, vi skal til 
stadighed have fingeren på pul-
sen og fornemme og udvikle i 
forhold til gæster, kræmmere og 
lokalsamfundet i og omkring 
Kværndrup. 
 
Markedsgæsterne kom fra alle 
kanter og det i så store mæng-
der at det gav vores folk i parke-
ringen og hjemmeværnspoliti, 
nej ikke problemer men udfor-
dringer og at der var behov for 
snarrådighed og kreativ tænk-
ning skal der ikke herske tvivl 
om. Parkeringsarealerne ved 
markedspladsen var stort set 
ubrugelige på grund af den me-
gen regn i dagene op til marke-
det, så der var ikke det sted i 
byen hvor der ikke holdt biler og 
jeg er meget imponeret over den 
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energi og det overblik der var i 
parkeringen på trods af de dårli-
ge odds. Jeg vil selvfølgelig og-
så takke folk i Kværndrup for 
deres velvilje og tålmodighed i 
denne forbindelse, og som for-
middagen udviklede sig begynd-
te man da også at lukke biler ind 
på parkeringsarealet ved mar-
kedspladsen. 
 
Markedspladsen var fedtet men 
ikke ufremkommelig som i 1993 
fordi vi har funderet de vitale 
veje som også inddeler pladsen, 
det har således været en meget 
fornuftig investering. Optakten til 
det års marked med det ustabile 
vejr og vejret på selve dagen var 
selvfølgelig en hård modstander 
så selv om at folk strømmede til 
Egeskov marked om formidda-
gen hvor vejret artede sig, så 
gjorde regnvejret om eftermid-
dagen og aftenen ondt på alt og 
alle. Markedet blev således af-
kortet med 5 timer med deraf 
manglende omsætning for alle. 
Folk forlod markedet tidligere 
end ellers og de gæster der nor-
malt kommer om eftermiddagen 
og om aftenen blev desværre 
nok væk.   
 
At afvikle et Egeskov marked 
som i år hvor formanden i den 
grad mister kontakten med de 
højere magter, kræver en meget 
velfungerende og engageret or-
ganisation, og den er alle I som 

har hjulpet en meget vigtig del 
af. I tog udfordringen op og præ-
sterede en formidabel indsats 
og jeg håber vort hårdtarbejden-
de personaleudvalg kan regne 
med jeres hjælp igen næste år. 
Der bliver ingen økonomisk re-
kord eller andre rekorder for den 
sags skyld ved dette års marked 
og dog, en rekord vil vi sgu have 
lov at prale af og ved nærmere 
eftertanke er det nok også den 
vigtigste rekord af alle, nemlig 
rekorden i indædt fight og fæl-
lesskab og samarbejde på et 
meget, meget højt plan hvor vi 
sammen trodsede elementernes 
rasen, og det kan vi vist godt 
tillade os at være stolte af. Ege-
skov Marked er meget mere og 
andet end økonomi, Egeskov 
marked er uvurderlig for lokal-
området, vores lokalområde, 
man mødes på kryds og tværs 
af alder og andre forskelligheder 
og hjælpes af på godt og ondt 
og gud ske lov for det, jeg me-
ner når man tænker på den 
kommunalpolitiske linje og det 
ambitionsniveau Faaborg – 
Midtfyn ligger for dagen, ja så 
bør vi være meget glade og yd-
myge for vores store fællespro-
jekt. 
 
Her til slut vil jeg lige fortælle 
hvad det er der gør Egeskov 
marked til noget helt specielt og 
holdbart, nemlig viljen til at give 
et nap med. Som jeg sagde tidli-

gere blev der lukket biler ind på 
parkeringspladsen syd for Bøj-
denvejen, og det bragte os i en 
meget gunstig situation hen ad 
eftermiddagen da vejret igen 
slog om til regn og rusk, vi be-
stemte simpelthen selv hvornår 
vores gæster skulle hjem, og det 
var jo ikke så dumt, bilerne kørte 
ingen steder før der var en trak-
tor foran. Nå tilbage til det der 
med at give et nap med. Vores 
meget travle ansvarshavende 
for parkeringen ringede til ven-
nerne og vupti kørte der 10 trak-
torer i pendulfart med glade 
markedsgæster på slæb. Omeg-
nens landmænd og landmands-
sønner og godsets ansatte yde-
de en kæmpeindsats i det næ-
ste døgn, for også dagen efter 
Egeskov Marked side om side 
med de seje på oprydningshol-
det blev der trukket i køretøjer af 
alle slags ja det var faktisk først 
om fredagen de sidste tivolivog-
ne blev slæbt af pladsen. En 
stor tak til disse unge mænd og 
deres fantastiske maskiner.  
 
”At give et nab med”  Yes der 
skal mere end lidt skidtvejr til at 
stoppe Egeskov Marked og der 
skal lidt mere end en Peugeot 
306 2,0 til at stoppe en John De-
ere med 500 hk.                                                             
 
Mange tak for hjælpen ved 
dette års marked til samar-
bejdsparter og alle i Kværn-

FORENINGS NYT 
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Det kan ikke skjules, at Ryslin-
gehallerne, herunder også 
Kværndruphallen har fået det 
svært i den nye kommune. Om-
lægning og ensretning af det 
kommunale tilskud til hallernes 
drift har været hårdt ved os. Når 
vi samtidig p.g.a. gode tilskud i 
den tidligere kommune har en 
ret dyr drift og en del løs gæld 
fra ”gamle dage”, bliver intet 
nemmere, når der også skæres 
ned på de nuværende kommu-
nale tilskud. 1. januar 2012 læg-
ges de om, så mere ”bløde vær-
dier” som sund mad kommer i 
spil og får betydning for tilskud-
dets størrelse. 
 
Kommunens krav er, at vi skal 
skabe overskud i hallens drift. 
Derfor er vi gået på omkost-
ningsjagt i hallerne. Vi har fået 

lavet et energieftersyn i alle hal-
lerne, og der bør være noget at 
hente i Kværndruphallen. Vi vil 
forsøge at få lagt lånene om, så 
vi sparer kommunen for udgifter 
derved. Det lykkes næppe, så vi 
har fortsat den løse gæld, som 
er en stor belastning for økono-
mien. Tidligere på året rationali-
serede vi driften ved at reducere 
til 1 halinspektør med en halas-
sistent, mod tidligere 3 halin-
spektører. 
 
Kommunens drøm er, at haller-
ne virkelig kan tjene penge på 
såkaldt indtægtsgivende aktivi-
teter.  Jeg har nok svært ved at 
se, hvordan vi skal gøre det, for 
hvad skal vi tjene penge ved?  
 
Jeg har også en drøm: Jeg har 
en følelse af, at hallen i dag er 

”noget”, som stilles til rådighed 
for brugerne - ”noget”, som bare 
er der.  
Min drøm er, at vi alle vil føle, 
det er VORES hal og gøre en 
aktiv indsats for, at vi fortsat skal 
have en hal. Jeg kunne tænke 
mig, at vi f.eks. kunne lave nog-
le vedligeholdelseshold, så hal-
len kunne blive malet og i det 
hele taget blive frisket op både 
ude og inde, så den var lidt hyg-
geligere at komme i.  
 
Jeg har også en drøm om flere 
aktiviteter i hallen - måske i form 
af et medborger- eller kulturhus 
med en SFO for store børn til-
knyttet. 
 
Jeg vil håbe, at min drøm bliver 
opfyldt. 

 

”Deres” hal – vores hal 
Af Anne Sloth, medlem af Ryslingehallernes bestyrelse 

Bevæg dig for sjov 
nu med kidsvolley! 
 
Af Anders Thorup 
 

Lørdag 13. november, holdt de 
3 idrætsforeninger i fællesskab 
”Bevæg dig for sjov”. Denne 
lørdag var – i lighed med de 
øvrige lørdage – succesfuld.  
 
Ca. 35 deltagere kom i Hallen i 
løbet af de 3½ timer, hvor der 
løbes på rulleskøjter og wave-
boards, spilles hockey og bord-
tennis – og i dag altså volley-
ball. Spillet kan gøres nemme-
re, så også små børn kan del-
tage, og for at hjælpe os med 
dette, havde vi besøg af in-

struktører fra Skårup Idrætsfor-
enings volleyafdeling. 
 
Spillet fangede deltagerne i en 
sådan grad, at spillet fortsætte 
også lang tid efter instruktører-
ne var taget af sted igen. Alle 
kunne deltage, og det var tyde-
ligt, at det ikke var noget børne-

ne havde prøvet før.  
 
Næste ”bevæg dig for sjov” er 
lørdag 8. januar. Efter vi nu har 
prøvet kids volley, har vi endnu 
en aktivitet, der er mulighed for 
at dyrke til disse aktivitetsdage. 

Bevæg dig for sjov  
d. 13.november 
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Eventyr fra os til jer! 
 

Der var engang en lille trold, 
som der elskede at spise børn. 
Trolden elskede også at spise 
blomster. 
Engang spiste den så mange 
blomster, at den fik ondt i ma-
ven. 
Skrevet af Teis 2.kl. 
 
Prins Ib var ude og køre i sin 
guldkaret med den smukke 
prinsesse Nanna. De ville gif-
tes, men det ville kong Lasse 
ikke have, så han og vagterne 
løb efter guldkareten. Heldigvis 
kunne kongen og vagterne ikke 
fange Ib og Nanna, så han gik 
tilbage til slottet. 
Prins Ib og prinsesse Nanna 
levede lykkeligt til deres dages 
ende. 
Skrevet af Jeppe 2.kl. 

Klubben er et tilbud for unge fra 
5.-10. klasse på skole-onsdage 
fra 18.30-21.30.  
Alle er velkomne, og det er gra-
tis at deltage. 
 
Ungdomsklubben på Trunderup 
Friskole blev startet af kontakt-
forældrene i foråret 2006 efter 
opfordring fra nogle forældre, 
som havde konstateret, at de 
ældste elever savnede et sted 
at kunne mødes efter den almin-
delige skoledag. Der var nemlig 
nogle 7. klasser, som under den 
daværende ombygning havde 
fundet nøglen til det hus, der 
midlertidigt var lejet til undervis-
ning. Og her mødtes de så om 
aftenen … indtil det blev opda-
get! 
 
Klubben drives stadig på frivillig 
basis. Der er nu en fast styre-
gruppe af forældre, der tillige 
med andre forældre, bemander 
klubben på skift. 
 
Det har altid været tanken, at 
klubben er et værested, hvor 

det først og fremmest er de un-
ge brugere, der skal fylde ind-
hold i aftenerne. Gennem årene 
har der været et varieret udbud 
af aktiviteter så som madlav-
ning / fællesspisning, film, filt-
ning, blomsterbinding, spil, bål-
hygge og meget, meget mere.  
Men ellers er Ungdomsklubben 
blot et tilbud om at være sam-
men på tværs af årgange og 
køn. 
 
Ungdomsklubben har desuden 
haft en del ture ud af huset til 
bl.a. Nyborg Badeland, Odense 
Skøjtehal, kajaksejlads i Oden-
se Fjord samt Bowl-Inn i Svend-
borg. Og de seneste år har vi 
været så heldige at modtage et 
tilskud til disse aktiviteter fra 
Trunderup Bylaug, så de kan 
afvikles med en reduceret bru-
gerbetaling. I næste sæson er 
der bl.a. biograftur på plaka-
ten.år der er almindelig klubaf-
ten på skolen, er der salg af slik 
m.v. Men ofte er der også hjem-
mebagt kage, boller eller frugt. 

Ungdomsklubben på Trunderup Friskole 
 

Af Jørn Frank Rasmussen, Skoleleder Trunderup Friskole 
 
Ungdomsklubben flytter nu klublokalet op i det gamle lærerværelse, som bl.a. møbleres med 
nyindkøbte sækkestole, en såkaldt ’morfar’ og ’ny’ brugt lædersofa. Klubben drives forsat på 
frivillig basis.  

Julebillede  tegnet af  Sia  
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Eventyr fra os til jer! 
 
Der var engang en prins, der 
manglede en prinsesse. Der 
var ingen, han gad gifte sig 
med. Så efter 2 år fandt han en 
fin prinsesse. Hun var rigtig fin, 
men hun ville kun gifte sig med 
ham, hvis han kunne byggede 
et slot. 
Heldigvis fik han bygget et slot, 
og de levede lykkeligt til deres 
dages ende. 
Skrevet af Sebastian 2.kl. 

J 
U 
L 
E 
R 
E 
B 
U 
S 

Julevits tegning  af: 

 
Der var engang en lille trold. 
Den var tyk og boede i en skov. 
En dag kom der en prinsesse 
forbi. Trolden fik et kys og blev 
til en prins, men han havde sta-
digvæk lidt hår på ryggen og 
lidt tykke kinder. 
Skrevet af Kristian 2. kl. 

Trunderup Friskole har i ugen op til efterårsferien haft en emne-
uge, der handlede om kost og motion.  

 
Af: Karen Granhøj 5. kl., 
foto : Rikke Madsen 

Mandag var børnehaven og 

0.-6. kl. taget til Strandvænget i 
Nyborg. 7.-10. kl. forberedte ak-
tiviteter til onsdag, og senere tog 
de til Ringe svømmehal. Imens 
gjorde Ældstegruppen klar til 
onsdag, hvor vi fik besøg af 
Kværndrup Skole. 
 

Tirsdag var der masser af 

røg i køkkenet og generalprøve 
på Den Store Mission. 

Der skulle laves masser af mad 
til onsdag, hvor vi skulle have 
mange gæster fra Kværndrup. 
0.-2. kl. skulle lave generalprøve 
på Den Store Mission, som skul-
le afholdes om onsdagen. Imens 
skulle 3.-7. kl. lave mad til de 
madboder, der skulle være ons-
dag. 
 

Onsdag fik vi stort besøg af 

Tre Ege skolen fra Kværndrup. 

Den Store Mission skulle afhol-
des, og alt maden skulle sælges 
til gæster og elever. 
16 blandede hold fra Trunderup 
og Kværndrup Skole skulle gen-
nemføre Den Store Mission. 
Kl. 09.00 kom alle elever fra 3.-
6. kl. fra Kværndrup Skole cyk-
lende til Trunderup Friskole, 
hvor vi hurtigt startede  og blev 
sat sammen på hold. Derefter 
blev vi sendt ud til nogle forskel-
lige rumstationer, hvor der stod 
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Hverdagen i SFO Slottet er præ-
get af leg og mange sportslige 
aktiviteter. 
Det er børnenes fritid, så der er 
et bredt udbud af aktivitetsmulig-
heder i forskellige værksteder, 
inde og ude og i gymnastiksa-
len. 
 
Lige nu trænes der til den årlige 
hockeyturnering, hvor de tre 
SFO’er i Tre Ege Skolen mødes 
en eftermiddag og kæmper mod 
hinanden.  Der trænes en dag 
med de yngste børn fra 0.-
1.klasse og en dag med børn fra 
2.-3.klasse. 

I år foregår turneringen i Ryslin-
ge hallen tirsdag d. 7.december 
kl. 13.00 til 16.00. 
Her drager alle af sted til en dag 
med masser af gode oplevelser 
sammen med alle fra hele SFO’-
en. Dagen sluttes af med en 
hockeykamp blandt personalet. 
 
I skolegården har der de sidste 
måneder været rulleskøjteløb og 
styltegang. Vi har i år fået nye 
rulleskøjter og har også fået ar-
tiststylter. 
I SFO’en er der også gang i 
mange værksteder. Træværk-
stedet er altid populært og her 

bliver der savet og hamret, boret 
og skruet.  
Tegne- og maleværkstedet er 
det værksted alle børn bruger 
allermest. Her sidder der altid en 
gruppe og tegner og maler eller 
klipper og klistrer.     
 
Nu nærmer juletiden sig, og in-
den længe går vi i gang med 
julegaverne. Så bliver der hem-
meligheder i værkstederne.   
Torsdag d. 2. december holder 
vi SFO’en vores årlige julearran-
gement, hvor børn, forældre og 
søskende kommer og julehyg-
ger i forskellige værksteder  

SFO Slottet  
af Jette Holm 

Når vejret er til det, laver vi ofte 
bålmad.  

Pizzabageri 

Samling med Tre Ege Sko-

en rumkaptajn og forklarede 
holdene, hvad man skulle og 
gav point til hvert hold.  Midt på 
formiddagen var der en frokost-
pause, hvor der kunne købes 
”snyde pizzaer”, rugbrødsboller 
og burgere. Efter en times pau-
se med musik skulle anden del 
af Den Store Mission gennem-
føres. Da alle hold så var færdi-
ge, blev der uddelt en præmie 
til vinderholdet. 
 

Torsdag blev skolens store 

rundbold turnering afholdt. Der 
blev spillet på to baner ad gan-
gen.. På fodboldbanen spillede 
holdene fra pulje A. På fodbold-
banen blev der til sidst spillet 
placeringskampe. 

Fredag skulle der løbes 

rundt om søen på Lykkesholm. 
0.-2. kl. blev kørt af forældre, 3.
-10. kl. skulle cykle til Lykkes-
holm, og så skulle alle elever 
og børnehavebørn løbe eller gå 
turen på 3 km. rundt om søen. 
Der blev løbet imellem 3 km. og 
21 km. 
Emil fra 10. kl. løb 21 km., som 
var rekorden på årets store mo-
tionsdag. 
Efter en hård dag på Lykkes-
holm cyklede eller kørte alle 
elever fra Trunderup Friskole 
og Børnehave hjem og gik på 
en uges efterårsferie. 
Hele motionsugen gik super fint 
uden regn, og alle elever gik på 
en velfortjent ferie.  
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Fra et besøg på  
Egeskov Mølle 
 
Af Edvin Larsen 
 
Lørdag den 24. april deltog Lo-
ne og jeg i Egeskov Møllelaugs 
generalforsamling. Generalfor-
samlingen blev afholdt i over-
møllen på Egeskov Mølle.  Det 
var en ”lille”, men hyggelig ge-
neralforsamling, hvor vi bl.a. 
smagte forskelligt brød bagt af 
mel fra Egeskov Mølle. Efter 
generalforsamlingen gav jeg 
udtryk for, at det kunne være 
spændende at se, når møllen 
kørte. Svend Andersen - en af 
de frivillige, som gør et stort 
stykke arbejde, for at en perle 
som Egeskov Mølle kan beva-
res som kulturarv for eftertiden 
– lovede at kontakte mig, når 
”der var gang i den”. 
 
 
Egeskov Mølle er et eksempel 
på en af de virksomheder, som 
opstod, da den moderne indu-
stri i 1840’erne etablerede sig i 
Danmark. Jeg skal ikke komme 
nærmere ind på Egeskov Møl-
les historie, men blot fortælle 
om den fantastiske oplevelse 
jeg havde sammen med Svend 
Andersen en eftermiddag i au-
gust, hvor vindstyrken ikke var 
20 m/s, men tæt på.  
Det var en dag med masser af 
grøn energi. 
Svend havde flere gange hen 
over sommeren ringet til mig for 
at fortælle, at ”nu kører møllen”, 
og at jeg var velkommen. Af 
forskellige årsager havde jeg 
måttet takket pænt nej, men da 
Svend ringede den 20. august, 
lykkedes det endelig. 
 
 
 

Foto: Svend Andersen er ved at fylde korn i kværnen. 

Det var en fornøjelse at se møl-
len i funktion ikke blot udefra, 
men også indefra. Jeg var den-
ne eftermiddag tæt på dens 
mange indre dele, som via kraft-
overførsler, vægtstangsprincip-
per og meget andet kværnede 
kornet til det fineste mel.  
Før jeg trådte indenfor i møllen 
havde jeg udstyret mig med 
støvmaske, da jeg har hørt, at 
det støver meget i en mølle, når  
 

der males. Overraskende nok 
var det faktisk meget lidt støv, 
som hvirvlede rundt i luften på 
det stokværksafsnit, hvor kvær-
nen var placeret. Jeg skal i pa-
rentes bemærke lige tilføje, at 
dette ikke skyldtes, at et moder-
ne udsugningsanlæg var monte-
ret. 
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Foto: Nogle af møllens mange vitale dele 

Svend er en god formidler. Han 
fortalte interessant og førte mig 
rundt til alle møllens vitale dele 
- lige fra den nederste under-
mølle via overmøllen til den 
øverste del – møllehatten. Det 
var en fornøjelse at befinde sig 
der, medens hele 
”industrianlægget” kørte og fa-
scinerende at være så tæt på 
det hele. Medens Svend 
”kværnede” om teknik  
mv. sad jeg faktisk oppe i møl-
lehatten i en knirken og knagen 
og tænkte på, hvordan det måt-
te have været at være møller i 
disse små industrianlægs stor-
hedstid. 

Billedlig talt flød tankerne hen 
på, hvordan mølleriet så ud, da 
Egeskov Mølle kom til verden. 
Mølleriet oplevede netop på 
dette tidspunkt at være et privi-
legeret erhverv. Det havde mo-
nopol på at udføre erhvervet i 
bestemte områder. I midten af 

1800-tallet var der imidlertid 
opbrud i privilegierne såvel i by 
som på land. Næringsfrihedslo-
ven af 1857, som dog først fik 
virkning fra 1862, stillede hånd-
værk og handel lige inden for 
de to områder, men møllerier-
nes privilegier blev allerede op-
hævet ved lov af 14. april 1852. 
Selv om loven først fik virkning 
samtidig med næringsfrihedslo-
ven i 1862, gav den anledning 
til frygt for den forventede kon-
kurrence inden for møllerer-
hvervet. Mølleriet var nu et frit 
erhverv og med loven bortfaldt 
kravet om uddannelseskvalifi-
kationer og laugstva 
 
Mølleren i landsbyen var en 
meget respekteret person, som 
vidste alt om, hvordan kornet 
skulle bearbejdes, for at pro-
duktet, når det forlod møllen, 
var af fin kvalitet. Mine tanker, 
medens jeg sad i møllehatten 
og filosoferede, skulle vise sig 
lidt senere at blive til virke-
lighed. På vej ned indvendig i 
møllen gik vi ud på galleriet - 

”altanen”, som ligger som en 
krans rundt om møllen. Her 
mødte vi møller Verner Nielsen. 
Verner ved alt om det at være 
møller. Inden længe var han i 
gang og supplerede Svend på 
bedste vis. Det var en fornøjel-
se, og der var meget, jeg ikke 
vidste.   
 
Vi bevægede os videre ned i 
møllens underste etage – un-
dermøllen, hvor der er indrettet 
et lille ”personalerum”. Her fort-
satte snakken over en kop 
friskbrygget kaffe, og Svend og 
Verner øste villigt og gerne af 
deres store viden om møller og 
møllerens kunst - at behandle 
kornet, så melet bliver af bed-
ste kvalitet. 

. 
 

Mange ting kan man læse om, 

men at se tingene i funktion og 

høre engagerede mennesker 

fortælle om deres erfaringer 

med disse ting, er en oplevelse. 

Tak til Svend og Verner for en 

interessant eftermiddag. 

Efter redaktionens afslutning 
har vi modtaget et billede af 
Årets Værk fra  
NOVEMBERUDSTILLING 2010 

 
Årets værk er af Elisabeth Ly-

cke Nielsen, Ravndrup, der  
udstillede for første gang i 
Trunderup. 



 29 

 

OMTALE AF KOMMENDE AKTIVITETER  

 

Nye Åbningstider  
fra 1. oktober 

 
Mandag til fredag 

9,00 – 17,30  
 

P.S. Lukket lørdag 
 

Kværndrup Herresalon 
V/Aksel Højgård 

Tlf. 62271840 
 

Kom og vær med til at hænge 
din julesok op  
fredag d. 26.11.10. fra 14-17 – 

så kommer julemanden måske 
og fylder noget i, i løbet af de-
cember måned.  Samme dag 
kan I møde en af sponsorerne – 
OK Benzin og der serveres 
smagsprøver på ris al’mande og 
julens øl. 
 

Sidste år var der stor opbakning 
fra de lokale børn og institutio-
ner, og mange flotte kreative 
sokker blev hængt op. Derfor vil 
vi gerne gentage succesen. 
Søndag d.19.12.10. kl.13-16, 
udleverer julemanden de fyldte 
julesokker, og bestyrelsen ser-
verer gløgg og æbleskiver. 
Vi glæder os til at se rigtigt man-
ge børn. 

JUL I SUPERBRUGSEN KVÆRNDRUP 
Af Brugsens bestyrelse 

Vi gentager den store succes fra julen 2009! 

 

Husk !!   alle i Kværndrup Gl. Sogn kan bidrage med stof til  

Kværndrup  5772—bladet, som du sidder med i hænderne.  Alle foreninger er 
velkomne til  at sende arrangementer ind til Aktivitets-Kalenderen, fortælle om 
det sidste arrangement—det behøver ikke være meget tekst , send billede med 
(mindst 1 Mb).  
Husk bladets opslagstavle  på næstsidste side, den kan også bruges gratis.  
 
Husk at være i god tid inden deadline, hvis du vil være helt sikker på  
at få dit stof med i bladet. Næste deadline er 1. februar 2011 
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Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør Pris 

26 nov.  14 -  17 Julesokker hænges op i brug-
sen  

Super Brugsen 
Kværndrup 

Bestyrelsen  

5 dec.  14:00 Års - og julefest                    
Alle er velkommen  

Kværndrup forsam-
lingshus 

FDF  

13 dec.   19:00 
 

Luciaoptog Trunderup Friskole   

19 dec.  10 -  16  Jule åbent—´kaffe / gløgg   Svendborgvej 27 Wiedesign  

19 dec.  13— 16 Julemanden giver julesokkerne 
tilbage i SuperBrugsen gløgg 
og æbleskiver 

Super Brugsen 
Kværndrup 

Bestyrelsen  

8 jan. 14 —
17:30 

Bevæg dig for sjov  Hallen Brugergruppen   

9 jan.  15:30 Chr Søgårds Trio Kværndrup skole Musik på Midtfyn Ja 

20 jan. 17:00 Indskrivning af nye elever Trunderup Friskole   

25 jan.  19:00 Generalforsamling Kværndrup Skole Kværndrup Hus-
holdnings kreds  

 

26 jan.  19:30 Generalforsamling i  
Kværndrup Boldklub 

Hallen KB  

28—30 
Januar  
 

 Februar Cup 
Fyns største indendørsstævne 

Hallen  KB  

4 — 6 
Februar 
 

 Februar Cup 
Fyns største indendørsstævne 

Hallen  KB  

9 feb.  19:30 Sang traditioner i Norden  Ringe biblio Folkeuniversitetet 
M. på Midtfyn 

 

11 —13 
Februar  

 Februar Cup 
Fyns største indendørsstævne 

Hallen  KB  

11 feb.  19:30 Generalforsamling  
Kværndrup Idrætsforening 

Hallen Kværndrup 
Idrætsforening 

 

23 feb.  18:00  Bowlingtur 
Tilmelding senest 17 feb. 
 tlf 62272577 

 Kværndrup Hus-
holdningskreds 

 

9 marts 19:30 Caféaften—Harald Haugård og 
Helene Blum 

Ryslinge højskole M. på Midtfyn  100,- 
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23 
marts  

19:00 Foredrag v. Tove Nielsen fra 
”Reden” Tilmelding senest 2o marts  
tlf.  62271933 

Kværndrup For-
samlingshus 

Kværndrup Hus-
holdningskreds 

 

April 19:30 10 på stribe   - se avis for dato  Ryslinge højskole M. på Midtfyn 75,- 

3 maj 18:00 Besøg på Fattiggåren—Svendborg 
Tilmelding senest 28 april— 
Tlf. 62272729 
 

 Kværndrup Hus-
holdningskreds 

 

26 maj  Generalforsamling i Musik på Midt-
fyn. Pianist Karoline Bogus 

Ringe Bibliotek Musik på Midtfyn  

 

Klinik Hygia 
Zoneterapi – Laserterapi 

 

Gode råd om kost, vitaminer,  
mineraler 

Gives i forbindelse med behandling. 
 

Sanne G. Tyllesen 
Rødhøjsvej 16, 5772 Kværndrup 

Tlf. 60 67 87 88  www.klinik-hygia.dk 

 
Indsend små annoncer gratis inden næste deadline til  plata@plata1226.dk 

Klaver m. jernramme billigt til salg 
Ny sækkevogn (150 kg.) 200 kr. 
Henv. 
62271781 
  
Venlig hilsen 
Else Thorsen 

Paprikavænget 10 
5772 Kværndrup 

Lækker nypolstret stol 
Silke og hør . 300 Kr.  
 
Henvendelse  

62272066 

Pænt super ellipse 
 Spisebord m. 4 stole. 
 
750 kr. Henvendelse 
41435052 

 OPSLAGSTAVLEN 
Private små annoncer :   

 

Gives væk—køb / salg / bytte.  
Arbejde tilbydes ( barnepiger ) 

 

mailto:plata@plata1226.dk
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Egeskov Markedsforening 
Bøjdenvejen 22 
5772 Kværndrup 
Tlf. 62 27 20 01 
 
Dorete Hansen 
Sekretær 
Tlf.nr. 20 52 33 21 

foto:  Anders Skole Overgård 

 

Egeskov Marked 2010 
 

 
 
 
 
 
 

Tak for hjælpen, det var drøjt men sjovt. 
Vi håber på at se jer igen til næste år. 

 
 
 
 
 
 
 

Vi ses 3. onsdag i september 

 


