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(billeder skal fylde mindst 1 MB.) 
 

Layout og tryk 
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Økonomi og annoncetegning 

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

Uddeling 
Bodil Engholm  
 

Om indlæg, artikler og andet  
indleveret materiale 

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

5 blade om året 
Der er planlagt 5 udgivelser på 

et år: uge 9, 16, 26, 38 og 48.  

Deadline til næste nr. er den  

15. august 2014 

Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

Næppe havde glæden lagt 
sig efter endnu en fantastisk 
uge 19, før vi i Kværndrup 
sandelig kom ned på jorden 
igen. 
Der skal spares, og af kommu-
nens omfattende sparekatalog 
fremgik lukning af Kværndrup 
afdelingen, Tre Egeskolen som 
en mulighed. Et chok for os alle 
i byen, for vi havde da ikke i 
vores vildeste fantasi kunnet 
forestille os dette scenarium i 
en by som: 
 Af kommunen er udset til at 
være bosætningsområde 

 Af kommunen er udnævnt til 
at ligge i motorvejsbåndet 
med de gode forbindelser i 
alle retninger med både bil og 
tog. Kværndrup ligger fx. per-
fekt for de mange kommende 
ansatte på det nye, store sy-
gehus i Odense 

 De seneste år har modtaget 
midler i projekt ”Byfornyelse” 
med flere investeringer til føl-
ge og en fantastisk opbakning 
fra byens borgere samt fra 
kommunens tovholdere 

 Lene Høsthaab, formanden 
for Kultur- og Fritidsudvalget, 
med rette roste i høje toner for 
at være et alternativ 

 Hvert år samler mange tusind 

mennesker til Marked i byen 
med valfarten af folk fra hele 
landet, og hvor 600-700 frivilli-
ge er værter for en dag. 

 Har Fyns næststørste turistat-
traktion liggende i baghaven, 
og som via Egeskov Slot er 
blevet kendt over hele landet 

 Har mange og store ressour-
cer, og som uden at kny rum-
mer mange specialinstitutioner 
med beboere fra hele Fyn 

 Ikke har problemer med hær-
værk eller ungdomsbander 
som så mange andre byer 

 Har velfungerende børneinsti-
tutioner og dagplejere samt et 
meget aktivt foreningsliv, som 
i høj grad er med til at holde 
unge og gamle aktive og invol-
verede 

Skal denne by ikke have en 
skole? Byen skal da nok overle-
ve, men hvordan? 
Politikerne har til opgave at ta-
ge stilling til de store linjer og 
lægge de overordnede planer 
med det formål at få mest ud af 
vore skattekroner - respekt for 
det. Men det er næppe billigt at 
ødelægge dette velfungerende 
samfund med de mange res-
sourcer. For hvad koster det 
ikke at mandsopdække utilpas-
sede unge mennesker, der ikke 

mailto:plata@plata1226.dk
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har haft en tryg opvækst? Og 
hvad koster det ikke på den 
grønne konto at transportere 
børnene til Ringe i stedet for, at 
de kan benytte de gode stifor-
bindelser i Kværndrup? 
Dette velfungerende samfund 
skal have et fundament, og vo-
res skole er en væsentlig del af 
vores samfunds fundament. 
Ved at fjerne skolen fjerner 
man samtidig mange af de an-
dre forhold, der jævnfør kom-
munens egen politik skulle gøre 
Kværndrup til bosætningsområ-
de.  
Det er vigtigt, at vi som borgere 
tager del i at vedligeholde det 
velfungerende samfund. Vigtigt, 
at vi bibeholder dette velfunge-
rende samfund ved at bruge de 
lokale ressourcer. Vigtigt, at vi 
arbejder for at forbedre de loka-

le forhold i stedet for at vælge 
fra, vigtigt at handle lokalt 
…..osv.osv 
 
Og så håber vi, at politikerne er 
opmærksomme på, at stations-
byerne mellem 1000 og 5000 
indbyggere er attraktive steder 
at bo, og at disse byer oplever 
fremgang i indbyggertallet ge-
nerelt. Dette fremgår af rapport 
lavet af Ministeriet for By -, Bo-
lig - og Landdistrikter. 
Læs mere på dette link: http://
mbbl.dk/nyheder/nyhed/nye-
byrum-og-forbindelser-i-de-
mindre-stationsbyer-kan-skabe-
liv. På denne hjemmeside kan 
også læses følgende: 
Rygtet om de små stationsby-
ers snarlige død er stærkt 
overdrevet, og det kan skræm-
me investorer og tilflyttere 

væk. Det bekræfter udgivelsen 
”Mindre stationsbyers sam-
menhængskraft”, der giver 
nye bud på, hvordan en ny-
tænkning af byrum og byens 
forbindelser kan understøtte 
byernes udvikling. 
 
”Vi kan se, at bekymringen for 
de mindre stationsbyers snar-
lig død heldigvis er stærk 
overdrevet. Tværtimod har by-
erne ressourcestærke borge-
re, der vil deres by det bedste. 
Men de mange aktiviteter er 
flyttet væk fra byernes cen-
trum, og derfor er der god 
brug for, at byrummene bliver 
gentænkt, så byerne også 
fremstår attraktive for investo-
rer og tilflyttere”, siger Car-
sten Hansen. 

http://mbbl.dk/nyheder/nyhed/nye-byrum-og-forbindelser-i-de-mindre-stationsbyer-kan-skabe-liv
http://mbbl.dk/nyheder/nyhed/nye-byrum-og-forbindelser-i-de-mindre-stationsbyer-kan-skabe-liv
http://mbbl.dk/nyheder/nyhed/nye-byrum-og-forbindelser-i-de-mindre-stationsbyer-kan-skabe-liv
http://mbbl.dk/nyheder/nyhed/nye-byrum-og-forbindelser-i-de-mindre-stationsbyer-kan-skabe-liv
http://mbbl.dk/nyheder/nyhed/nye-byrum-og-forbindelser-i-de-mindre-stationsbyer-kan-skabe-liv
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Hjertestarterne i byen 
 

Fra redaktionen 
 
Skulle man komme ud for at få brug for en hjertestarter, kan man nemt gå i panik og ik-
ke være i stand til at tænke klart. Man kan nok ikke forberede sig på hjertestop, men for-
håbentlig kan du have gavn af at kende placeringen af byens hjertestartere. 

 
Billederne i teksten viser, hvor vores hjertestartere er placeret. 

Dele af overskuddet fra Bier-
party gik, som tidligere an-
nonceret, til skabe til nogle 
af hjertestarterne, således at 
disse bliver mere tilgængeli-
ge. I Kværndrup og Trunde-
rup er der umiddelbart 6 
hjertestartere - derudover, 
skulle der også være hjerte-
starter placeret på Egeskov 
Slot. 

4 af hjertestarterne er place-
ret udendørs. Det gælder for 
hjertestarteren i Trunderup, 
som er placeret på den gam-
le Brugs på hjørnet på vej 
ned mod Trunderup Friskole. 
Desuden er der kommet ska-
be til hjertestarterne ved hhv. 
lægen og tandlægen. Og en-

delig er hjertestarteren i hal-
len flyttet udenfor ved ind-
gangen til fitnesscentret. For-
håbentlig fremgår placerin-
gen af billederne. 

Ved Tandlægerne midt i byen 

Den gamle brugs i Trunderup 

Hjertestarterne på Egebo og 
på Montagen er placeret in-
dendørs. På Montagen er 
den placeret lige indenfor 
ved hovedindgangen, som 
ligger ca. 25 m nede langs 
bygningen – der er tydelige 
skilte. På Egebo sidder hjer-
testarteren også lige inden 
for på højre side ved hoved-
indgangen.  
Det er almindeligvis accep-
teret, at man om nødven-
digt bryder ind, for at kom-
me frem til hjertestarteren. 
Tag en gåtur rundt i byen og 
bemærk dig, hvor hjertestar-
terne sidder placeret. Ikke 
for din egen skyld – men for 

Ved Hallen omme ved indgangen 
til Fitness 

Lægerne i Kværndrup på Nyborg-
vej 
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dine pårørendes!! 
Nu er hjertestarterne kun et 
supplement til den første-
hjælp, man yder ved hjerte-

stop. Det - og meget mere - 
fortalte sygeplejerske på In-
tensiv afdeling, OUH, Gert  
Skov, om på torsdagen i 
Kværndrup Ugen. Ca. 25 
borgere mødte op i Kværn-
drup Hallen, og de fik så 
samtidig set, hvor Hallens 

hjertestarter nu er placeret. 
Gert gav os et rigtig godt 
indblik i behandling af hjerte-
stop, og budskabet om, at 
det vigtigste er at gøre no-
get, blev indprentet. Gert 
medbragte hjertedukken, 
Leif (Life) og flere fik prøvet 
at give hjertemassage. Som 
Gert sagde, kan man ikke 
give hjertemassage alene, 
så noget af det første, man 
skal gøre er at kalde 
hjælp…… og brug af hjerte-
starter erstatter ikke hjerte-
massagen. 
Der var forslag om at genta-
ge kurset med jævne mel-
lemrum. F.eks. til næste 
Kværndrup Uge. Montagen: Lige indenfor ved ho-

vedindgangen 25 m nede langs 
bygningen 

Egebo: Til højre lige indenfor ho-
vedindgangen 
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Superbrugsen under ombygning 
 
Af Thomas Rasmussen, uddeler 
 
Som vi nok alle i Kværndrup har bemærket, så er der / har været ombygning i vores lokale dag-
ligvarebutik. Da ombygningen var i fuld gang under 5772.Kværndrups deadline, er der nok, når 
bladet læses, blevet mere ordnede forhold. 

Det går efter planen, varerne er 
98% på plads! Og vi lover ikke 
at flytte dem igen :-)! 
  
Slagteren er blevet total-reno-
veret og startede produktion af 
kød-, delikatesse- samt røgva-
rer mandag d. 26. maj. Dvs. at 
slagterens hjemmelavede spe-
gepølser er klar til den store 
åbning d. 12 juni. 
 
Blomsterafdelingen er blevet 
meget større, og vi vil præsen-
tere et bredere udvalg af buket-
ter m.m. 
Nyhed: Hver fredag vil Birgith 

fra "Boden" stå med betjent 

blomsterafdeling, så man kan 
få bundet en buket efter eget 
ønske! 
 
Bake off har fået ny placering 
og nye skabe, men det er det 
samme lækre brød, som vi ba-
ger hele dagen. 
 
Vinafdelingen er på samme 
placering, dog er den blevet lidt 
større, og som noget nyt har vi 
fået køl, så der er kølige vine 
hele sommeren. 
 
Postbutikken er lukket, men vi 
har stadig pakkeshop - det vil 
sige, at man stadig kan sende 

og hente pakker/breve i hele 
butikkens åbningstid. 
Det sker de næste par dage: 
Dekoratørerne får sat vejvisere 
og billeder op i hele butikken, vi 
får nyt vognskur, ny placering til 
jord og grillkul, - eksisterende 
placering bliver nedlagt! 
 
Vi glæder os helt vildt til at vise 
vores "Nye butik" frem til den 
store Åbningsfest d. 12. juni. 
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Ikke ”Jorden rundt i 80 dage”, men Øst-Australien på 28 
 
Af Kaare Paludan og Anne Sloth 
 
Sidste nummer af bladet blev ”layoutet” i Australien, nu er vi vel hjemme igen efter nogle begi-
venhedsrige uger. Man kan godt blive lidt filosofisk, når man ser tilbage på sådan en tur. 

Efter at vi er kommet hjem, er vi 
selvfølgelig ustandselig blevet 
mødt af spørgsmålet: Hvad var 
den bedste oplevelse ”Down-
under”? 
Det kan umuligt besvares! 
I skrivende stund – over 1 må-
ned efter at vi kom hjem – er det 
nok egentlig det hele – det at 
være helt væk fra alting 
(selvom vi lavede blad, og selv-
om Kaare af og til skelede til sin 
arbejdsmail, for at se om der var 
uopsættelige ting, som skulle 
løses). 
På 4 uger kommer man bare 
helt væk fra hverdagen, kom-
mer helt ned i tempo og finder 
ud af, at hverdagen er kræven-
de – både på arbejde og i friti-
den. Vi giver os 100 % uden ret 
mange pusterum. Det var det 
bedste: 28 dage med 24 timers 
pusterum. Og det er svært at 
komme op i tempo. Og måske 
skal vi slet ikke det. Hvem siger, 
det er sundt at nøjes med 5-6 
timers søvn, når kroppen lyn-
hurtigt vænner sig til 8 timer 
søvn (hvile) og 16 timers aktivi-
tet? 
 
Men bortset fra det. Hvad var 
så den største oplevelse? 
Spørgsmålet kan vitterlig ikke 
besvares. Der er så smukt. 
Forestil jer at drage gennem tre 
forskellige klimabælter – tropisk, 
subtropisk og tempereret – i lø-
bet af ca. 15 dage. Forestil jer at 
opleve forskellen i landskab, 
bevoksning, natur og beboelser 
ved at krydse en lille bjergkæde 
på måske 1000 meters højde.  
Forestil jer en uges tid i 300 % 

luftfugtighed, hvor intet kan tør-
re, så ligegyldigt, hvor mange 
forfriskende bade man tager, så 
lugter man – ikke af sved, men 
fugtigt, klamt. Våde sko lugter 
ikke, nej de stinker - de puttes i 
en plasticpose egentlig for at 
blive smidt ud, for de kan da 
aldrig blive til sko igen (men det 
kunne de med en gang brun 
sæbe tilbage i Kværndrup).  
Forestil jer at svømme ovenpå 
Great Barrier Reef med snorkel 
og være gemt væk i en anden 
verden. Det er så fantastisk. 
Forestil jer en tidlig, stille mor-
gen, hvor man står og kigger 
efter næbdyr (Platypus, som de 
hedder dernede), følelsen, når 
man erkender naturens vilde 
kræfter overfor store revner i 
landskabet med svulmende 
vandfald.  
Forestil jer 3 uger i træk at våg-
ne ved fuglenes sang og ligge 
lige så stille og lade dagen kom-
me tæt på – helt uden vækkeur 
og hast.  
Glæden ved de farvestrålende 
parakitters selskab til frokost, 
den uovertrufne fornøjelse ved 
at forsøge at fange deres farve-
strålende fjerpragt i et lille ka-
mera, der absolut ikke var egnet 
til opgaven, grinene over Latter-
fuglen, som vi ikke kendte, men 
kunne kende på grinet. Man kan 
kun le, når den åbner næbbet. 
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Ensformigheden, når man kører 
kilometer efter kilometer efter 
kilometer mellem sukkerrørs-
marker (der er så høje, at det 
eneste, man kan se, er de fjer-
ne bjergtoppe i baggrunden, 
hvis de er der). Forundringen, 
når himlen falder ned over den 
allersmukkeste udsigt og slører 
alt i hvidt, eller den blandede 
fornøjelse ved at gå en af de 
smukkeste ture i Blue Moun-
tains i regn og tåge, så det ene-
ste, man kan se af den smukke 
udsigt, er hvid tåge, men så op-
leve at himlen hæver sig igen 
og udsigten med forunderlig 
hemmelighedsfuldhed dukker 
frem mellem skyerne i brudstyk-
ker. 
 
Jeg har svært ved at finde ord . 
 
Vi ankom efter små 30 timers 
rejsetid til Cairns i det nordøstli-
ge Australien (ja, selvfølgelig 
var det hårdt, men ikke for 
hårdt). Allerede den anden dag 
havde vi en af de helt fantasti-
ske oplevelser, da vi tog til den 
tropiske regnskov i Kuranda. De 
to første dage, vi var i Cairns, 
faldt der ca. 160 mm regn. De 
to følgende dage nord for Cai-
rns faldt der ca. 400 mm (det er 
altså omtrent halvdelen af års-
nedbøren herhjemme).  
Jeg tror bedst, den første ople-
velse af tropisk regnskov beskri-
ves ved at citere en mail, vi 
sendte hjem til familien: 
Vi havde bestilt en tur op til 

Kuranda (ligger i verdens æld-
ste regnskov, World Heritage 
hele vejen mod nord og syd her 
langs kysten omkring Cairns) 
med et veterantog og ned igen 
med skytrail (svævebane) med 
tre stop. Togturen var til vores 
skuffelse aflyst, fordi regnen i 
nat (ekstreme mængder) havde 
skyllet noget væk. MEN..... Det 
blev en helt fantastisk dag. Vi 
tog svævebanen både op og 
ned. For en sikkerheds skyld 
tog vi mellemstoppene på vejen 
op. 
Første stop var en træbelagt 
gangbro rundt i regnskoven 
med forskellige skilte med for-
klaringer ved forskellige træer. 
Andet stop var ved Barons 
Vandfaldene, hvor de store ned-
børsmængder gjorde, at der var 
rigtig meget vand i (det er der 
ikke om sommeren, da er de 
nærmest tørret ud). Det var no-
get blandet, hvor meget vi kun-
ne se pga. skyer, regn og tåge-
dis fra vandfaldene, men flot var 
det. 
Sidste stop var landsbyen 
Kuranda, som var flipperlands-
by tilbage i de glade tressere. 
Nu er det en gang hæsligt, kom-
mercielt pjat, dog med gode op-
levelser ind imellem som et 
sommerfugle-kloster, med helt 
utroligt mange flotte sommer-
fugle og sommerfugleopdræt 
(ja, hvem har før hørt om det?). 
Da vi syntes, det var rigeligt, tog 
vi banen ned igen og gjorde 
stop begge stederne endnu en-
gang - det kunne vi jo lige så 
godt. Og var så helt fantastisk 
heldige, at der var en rundtur på 
regnskovsstien, hvor vi var de 
eneste deltagere. Guiden syn-
tes, det var sjovt at fortælle os 
om det hele, hvilket han slet 
ikke lagde skjul på. Han aflyste 
f.eks. den sidste tur, så vi fik al 
den tid, der var tilbage af da-
gen. 

Det var ubeskriveligt spænden-
de at høre om nogle af planter-
ne i regnskoven, hvordan de 
specialiserer sig, hvorfor de gør 
det osv. Vi så bl.a. en nok 500 
år gammel fyr. Arten kan føres 
uændret o. 375.000 år tilbage 
(og nej, det er ikke en skrive-
fejl). Det var SÅ sjovt og spæn-
dende. Han viste os også nogle 
kæmpeedderkopper. Kan blive 
så store som en middagstaller-
ken. Den, vi så, var dog kun så 
stor som hans hånd. De laver 
så stærke tråde, at man ville få 
verdens mest skudsikre vest, 
hvis det kunne væves. 
Og så har vi set flyvende hunde 
hænge i træerne i Cairns - man-
ge. Vi så enkelte i aftes her ved 
hostel.  
Vi lærte så meget den dag, som 
vi kunne bruge på de efterføl-
gende mange regnskovsture. 
Bevoksningen er forskellig i de 
forskellige klimabælter, men 
alligevel ens i sin opbygning.  
 
Fra anden-dagen havde vi lejet 
en camper van – en stor stati-
oncar, hvor vi kunne sove (godt 

og behageligt) – og med alt, 
hvad vi havde brug for, og i den 
kørte vi 4.160 km til Sydney 
(den slagne vej giver 2.500 km). 
De første to trediedele af vejen 
holdt vi os hovedsagelig til ky-
sten, men resten af turen fore-
gik et par hundrede kilometer 
inde i landet – bare for foran-

Lille bådebro i Daintree oversvøm-
met efter nattens regn. 

Flyvende hunde hænger i træer i  
Cairns 
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dringens skyld og for at undgå 
surferbyer og turister i hobetal.. 
 
Vi så ”Bountystrande”, øde og 
vidunderlige, vi så ødelagte 
Bountystrande overbefolket 
med surferturister og høje hotel-
ler, vi var på små ydmyge cam-
pingpladser gemt væk lidt fra 
alfarvej (og de var de hyggelig-
ste), vi så en flod vokse til dob-
belt bredde ”over night”, vi så 
en kassuar (verdens farligste 
fugl og helt afgørende for at den 
tropiske regnskov bevares, da 
den spreder mange frø ved at 
æde dem), vi så tusindvis af 
parakitter gå i seng i 5 eukalyp-
tustræer, fulgt af 90.000 flyven-
de hunde på jagt efter mad i 
nattens mørke, vi så kænguruer 
– heldigvis ikke kun døde i vej-
kanten, men også græssende i 
irgrønne bakkedale, vi så turkis-
blåt hav og snehvide strande, 
bjerge og flade sletter med 
masser af kvæg. Vi fulgte The 
Waterfall-way og brugte et par 
dage på at beundre vandfald 
(og hundefrøs om aftenen og 
morgenen, for der var pludselig 
koldt)………… 
Vi kørte, vi gik, vi så og tog en 
dag ad gangen – VI SÅ, vi så 
planter, blomster, udsigter, 
landskaber, mennesker. Vi spi-
ste frokost på det mest fantasti-
ske udsigtssted på toppen af en 
bakke med udsigt milevidt om-
kring til alle sider, vi faldt over 
en speciel skulptør ved en øde 
og forladt tankstation i bjergene 
og sendte Frank Fenriz et par 
tanker. Vi nåede at blive bekym-
rede for, om benzinen ville ræk-
ke, eller vi skulle til at vente på 
hjælp eller gå - guderne må vi-
de hvor mange kilometer til 
nærmeste tank. 
Vi så Operahuset fra alle mulige 
vinkler og oplevede nogle inten-
se dage i Sydney, hvor Rasmus 
og Mia viste os rundt i både by 

og nærliggende øer og strande. 
Sydney er en stor meget leven-
de metropol med et myldrende 
menneskeliv døgnet rundt (vi 
checkede det dog ikke kl. 3 om 
natten). Der var øjensynlig altid 
nogen, som skulle spise, dagen 
lang og hele aftenen med. 

Vi så et fantastisk fyrværkeri 
over Darling Harbour fra første 
parket. Vi var på markeder, vi 
så museer. 
 
Vi faldt forresten over en skulp-
tur af Keld Moseholm i Sydney 
Botaniske Have, som byen hav-
de købt i 2010 og et kunstværk 
af de to danske piger, som har 
udsmykket Ærø-færgen. Det var 
en lille landsby, der lukkede sig 
om sig selv. Alle husene havde 
ansigter med forskellige udtryk. 
Tankevækkende. 
Verden er lille. 
 
Vi faldt hen over, hvor kort en 
historie Australien har, fulgte i 
straffefangernes spor og lærte 
en masse om koloniseringen, 
der ikke mindst skete ved hjælp 
af straffefanger, forsultne irske 
familier under kartoffelpesten og 
forældreløse irske unge piger. 
Men også mange danskere er 
emigreret til Australien. Vi stød-
te mange steder på navne som 
Rasmussen Road, Nielsen 
Street og Petersen Square. Når 
vi kom til et nyt sted, gjorde vi 

os det til en vane at kigge ind i 
den lokale turistinformation. De 
var altid meget hjælpsomme. En 
af de søde frivillige på sådan et 
kontor hed Karen Rasmussen. 
Hun var gift med en mand med 
danske aner – 4. generations 
dansker, som hun udtrykte det. I 
udkanten af byen – Hervey Bay 
– var der en kirkegård: Aalborg 
Cemetary, beliggende på Aal-
borg Road.  
I dag vil jeg næsten sige, at fler-
tallet i Sydney er af asiatisk op-
rindelse. Dernede tales om, at 
det inden længe bliver et pro-
blem, at de engelsktalende med 
europæiske rødder bor på lan-
det, mens storbyerne er befolket 
med borgere af asiatisk oprindel-
se, som dårligt nok taler engelsk.  
Og hvad er der så blevet af den 
oprindelige befolkning – the Ab-
originals? Som alle andre steder, 
hvor den hvide mand har slået 
sig ned, er de marginaliseret. I 
f.eks. området omkring Sydney 
er de ikke-eksisterende. De er 
væk! De aboriginaler, der nok 
overlever bedst i en by som Syd-
ney, er gadegøglerne, men jeg 
ved ikke lige, hvor værdigt, jeg 
synes, det er at opretholde livet 
ved at tivolisere ens kultur. De 
områder, hvor de nok har det 
bedst er en anden form for tivoli-
sering, kulturcentre, hvor de har 
udsalg af kunsthåndværk og ud-
byder ”drømmeture” med guide. 
Turene går så ad nogle af deres 
gamle stier i regnskovene. 
Andre steder oplevede vi, at de 
levede i kanten af bysamfunde-
ne. 
De anerkendes dog i dag på for-
skellig vis, og deres historie 
nævnes på mange museer. 
Mange af de berømte steder får 
nye, gamle navne. Ayers Rock 
hedder i dag f.eks. Urulu, det 
oprindelige aboriginale navn, og 
Fraser Island skal omdøbes til 
K’gary, hvilket betyder Paradis. 

Så sendte vi Frank en tanke. Ud-
brændt tankstation/truckerraste-
plads, hvor der øjensynlig boede 
en skulptør 
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Der var en enorm kontrast mel-
lem den storslåede natur, vi op-
levede de første tre uger og de 
sidste dage i den pulserende 
metropol, Sydney. Fascineren-
de så let det dog er at komme til 
smukke steder også tæt på 
Sydney. En halv time med en 
busfærge, så var man ved 

stranden med klipper og turkis-
blåt hav, der slog ind mod stran-
den med fristende bølger.  
 
Vi havde en fantastisk tur. 

Barron Falls 

En svulmende flod ved  
Kuranda 

Revet: Vandet fosser ud ved  
tidevand 

Solnedgang i ”Bountyland” -  Hervey Bay        

Byron Bay 

Billede tv.: 
Curtain fig ved Yuangaburra - et 
gardin af luftrødder 

Billede over: 
Operahuset i Sydney med Syd-
ney Harbour Bridge i baggrunden 

Meget selskabelig Latterfugl 

Sti omdannet til vandløb 

Vores hjem i 3 uger. 

Tilbage fra eventyret på Re-
vet. 
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Kværndrupugen 2014. 
 
Af Peter Nielsen, Styregruppen 

Kværndrupugen 2014, afholdt i 
uge 19 i begyndelsen af maj, er 
nu veloverstået. Nu for 6. gang. 
Og i styregruppen, der organi-
serer og planlægger ugen, er vi 
igen i år godt tilfredse. 
 
Formålet og intentionen bag 
Kværndrupugen - en fælles 
synliggørelse og aktivering af 
lokalområdet synes at holde. 
Alle involverer sig. Foreninger, 
kirke, institutioner, skole, han-
delsliv, enkeltpersoner, familier 
og mange andre. Ingen siger 
nej, hvis de spørges. Og der 
samarbejdes på kryds og 
tværs. 
Økonomien volder ikke proble-
mer. Markedsforeningen, Bier-
party og Andelskassen har gi-
vet økonomisk tilskud. Lokal-
bladet 5772.Kværndrup har 
sponsoreret folder samt Pjerrot-
foredrag, Brugsen har givet an-
dre sponsorater og præmier, 

Helles blomster har lavet buket-
ter og Kværndrup Info annon-
ceret. 
Selv en decimeret Borgerfor-
ening v. Pia og Jørn fik ryddet 
op i Bakkelunden før gudstje-
nesten, stillede stole op og 
gjorde klar. Fik sat flagallé op 
hver dag samt hjalp til med op-
måling og oprydning på mar-
kedsdagen. 
For ikke at glemme Laila og 
Carsten, der nu, da hallen er 
uden cafeteria, beredvilligt til-
bød sig med udskænkning af 
kaffe, øl, sodavand, kage og 
pølser og meget andet på mar-
kedsdagen og klarede opgaven 
med bravour. 
Eller de familier, der beredvilligt 
åbnede deres hjem og lod os 
komme indenfor i årets åbent - 
hus arrangementer indenfor 
temaet det lidt alternative. Og-
så tak til revyholdet, forsam-
lingshusets bestyrelse og så 

selvfølgelig de efterhånden fa-
ste udbydere af ugens kær-
komne og traditionsrige tilbud 
som bl.a. byvandring, koncert i 
kirken og udendørs gudstjene-
ste. 
Og mange flere kunne nævnes 
- tak til jer alle for stor opbak-
ning. 

 
Deltagelsen i år har været 
bedre end nogensinde – flere 

arrangementer har trukket fulde 
huse. 
Åbningen af Kværndrupugen v. 
formand f. fritids- og kulturfor-
valtningen, Lene Høsthaab, 
med kaffebord og udendørs 
gudstjeneste var igen i år sær-
deles velbesøgt og hyggelig. 
Edvin og Pouls byvandring om 
mandagen, nu på cykel, trak på 
trods af koldt vejr, næsten 70 
deltagere. 
Koncerten i kirken var en stor 
oplevelse, og kirken var fyldt. 
Fællespisning i forsamlingshu-
set med efterfølgende foredrag 
af Pjerrot havde 130 spisende 
og man måtte sige nej til man-
ge.   
Åbent - hus arrangementerne 
var relativt godt besøgte, nogle 
mere end andre. 
Samarbejdet mellem skoler, 
daginstitutioner og dagplejen 
resulterede i en fælles udstilling 
med mange deltagere til en 
festlig og spændende fernise-
ring i forsamlingshuset og med 
en fælles legedag i hallen. Og 
mange besøg hos hinanden. 
Årets tema - det alternative - 
kunne ses bl.a. i Oasens åbent 

Fra udstilling og fernisering i Forsamlingshuset 
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hus med en alternativ og ma-
gisk eftermiddag med hekse, 
spåmænd og magiske lege. 
Møllevennerne fra Egeskov 
Mølle var som altid på vinger-
ne, og Gert Skov lærte et nyt 
hold at betjene hjertestarter. 
Åbning af multibanen og recep-
tion i Tennisklubben om freda-
gen druknede næsten i regn, 
men var alligevel velbesøgt og 
vellykket. 
Markedsdagen i hallen havde 
33 tilmeldte boder. Der var stor 
aktivitet, Klovnen Lulu under-
holdt børnene, der var sang og 
spil, gymnastik, håndlæsning, 
hoppeborg og meget andet. Og 
der var en særdeles god stem-
ning og rigtig mange besøgen-
de. Uventet udnævnte Anne 
Sloth fra Kværndrup IF, der var 
markedsdagens veloplagte mi-
krofonholder, en overrasket 
Bodil Engholm til som den før-
ste, at modtage KIF`s vandre-
pokal for en ekstraordinær ind-
sats. Et godt valg vil jeg mene, 

Fra Markedsdagen - Klovnen Lulu i aktion 

for også under Kværndrupugen 
yder Bodil en stor indsats med 
bl.a. uddeling af folder og ”syng 
sammen” på Egebo. 
Festen om aftenen om lørda-
gen var for første gang henlagt 
fra hallen til forsamlingshuset. 
Der var totalt udsolgt, maden 
var god, revyen festlig igen i år, 

stemningen var i top, og der 
var lavet et decideret børnerum 
med puder, film og andet - alt 
fungerede perfekt.   
 
Alt i alt – der er meget at være 
glade for i år. Tak endnu en 
gang for opbakningen. Vi ses 
næste år i uge 19.   

Fra byvandringen – Edvin Larsen fortæller den spæn-
dende historie om Vandmosehus på Filipsgyden  
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Byvandring på Cykel 
 
Af Peter Nielsen 

 
Mandag d. 5. maj, Kværndrupugen 2014 

Temperatur 10 grader, vind 2 
m/s, skydække og ingen sol og 
ved starten nogle stænk, som 
dog hurtigt fortog sig. Trods 
denne lidt dårlige vejrudsigt for 
en byvandring på cykel til 
Kværndrup Vænge var der, da 
klokken nærmere sig 19, en 
folkevandring fra alle fire ver-
denshjørner mod Kirkepladsen, 
 
Da der blev slået an til start, var 
der ankommet 65 cyklister og 2 

i bil (kom fra Ryslinge). Hertil 
kom to til undervejs.  Ældste 
cyklist var den 91-årige Jørgen 
Ø. Jørgensen. 
Der var 7 stop på den 8 km lan-
ge rute, hvor der blev fortalt på 
skift af de to guider: Poul Tou-
dal og Edvin Larsen. En spæn-
dende og interessant tur, hvor 
meget nyt åbenbarede sig. 
Igen i år med vore altvidende 
guider, der virkelig kunne for-
midle stoffet – og nu med me-
gafon. 

 
Kl.21.15 var alle tilbage ved 
udgangspunktet med mulighed 
for at varme sig på Arkivet med 
en kop kaffe, se udstillingen af 
fotos og følge den digitale by-
vandring, som kørte non-stop. 

Starten går fra Kirkepladsen 

Et lille udsnit af de ca. 70 deltagere . 

Poul Toudal fortæller ved Tidselhave 
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Buffet og Bakkens Pjerrot fyldte forsamlingshuset 

 

Af Lars Skov Sørensen  

Lækker skinke med flødekartof-
ler og tilbehør til en yderst 
overkommelig pris, var et alt for 
fristende tilbud for imponeren-
de 130 gæster, der midt i 
Kværndrup-Ugen onsdag den 
7. banede sig vej til buffeten i 
forsamlingshuset. Under kaffen 
leverede Bakkens Pjerrot, Kurt 
Flemming, underholdende for-
tælling om sit liv som Kværn-
drupborger i 1960-70’erne og 
videre frem til han entrerede 
den fortryllende scene i Dyre-
haven nord for København. 
5772.Kværndrup, der  i 2013 
bragte et portræt af Kurt Flem-
ming i bladet, gav foredraget 
som et bidrag til Kværndrup-
Ugen.  
Flere, der kender Kurt Flem-
ming fra tiden i Kværndrup, var 

at finde i salen og fik efterføl-
gende en sludder med den, for 
en stund, ’hjemvendte’ entertai-
ner. Kurt Flemming selv under-
stregede flere gange, at han 
havde glædet sig helt vildt til 
endelig at skulle holde et af si-
ne mange foredrag i netop 
Kværndrup. Der er ingen tvivl 
om at Kurts minder og anekdo-
ter fra ungdommen i det syd-
fynske for ham er lige så lune 
som den humor han krydrer 
fortællingerne med. 
 
 
Forsamlingshuset var fyldt – 
både med latter, hygge og 
mennesker sådan en næsten 
helt almindelig onsdag aften. 
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Syriensindsamlingen 
 
Af Kirsten Søfælde 
 
To lokale ildsjæle, Liselotte Liengaard, Kværndrup, og Kirsten Søfælde, Trunderup, etablerede i 
februar tøjindsamling til fordel for nødlidende i Syrien, hvor der som bekendt er borgerkrig. Læs 
her Kirstens spændende fortælling om, hvordan projektet startede og hvad det har medført.   

Som alle jo ved, så hærger en 
frygtelig borgerkrig på fjerde år 
i Syrien. Flere millioner menne-
sker er flygtet fra hus og hjem, 
nogle uden ejendele overhove-
det. Vintrene er hårde, forhol-
dende umenneskelige, og man-
ge mennesker er døde under-
vejs. 
 
Det fik Liselotte og mig før jul til 
at pusle med tanken om at sæt-
te en indsamling af tøj i gang. 
Og det var vores tanke, at det 
tøj, som vi samlede ind, også 
skulle være det, som flygtnin-
gene modtog nede i Syrien. De 
store hjælpeorganisationer vil 
kun have penge, så det stod 
hurtigt klart for os, at det ikke 
var den vej vi skulle gå. 
 
Derfor gik jeg på nettet og fandt 
ad snørklede veje frem til, at 
Roskilde Katedralskole ved ju-
letid havde samlet en masse tøj 
ind til Syrien, som var nået frem 
til bestemmelsesstedet. Skolen 
havde en syrisk pedel, som 
havde arbejdet der i mange år. 
Ham fik jeg tlf. nr. til og kontak-
tede. Via ham blev jeg så 
”stillet videre” til en mand, som 
viste sig at stå for alt det prakti-
ske i forbindelse med indsam-
lingen inkl. transport. Hans 
navn var Khalid Alsubeihi. 

Ham kontaktede jeg, fik en lang 
snak med og en klar fornem-
melse lige fra start af, at han 
var et seriøst menneske.   
 
Og så gik det stærkt. Nu havde 

vi baglandet i orden og vidste, 
at det tøj, vi forhåbentlig ville 
samle ind, også ville nå frem til 
de stakkels mennesker nede i 
Syrien. Og da situationen der-
nede efter jul var akut, gjorde vi 
os også klart, at indsamlingen 
skulle være meget tidsbegræn-
set, hvis den skulle gavne de 
mennesker i vinterkulden. 
 
Som alle, der har læst aviser, 
ved, fik vi en enorm opbakning 
fra lokalbefolkningen, og ikke 
blot fra Faaborg-Midtfyn, men 
også fra Nordfyn strømmede 
tøjet ind. Det er vi dybt taknem-
melige for. 
 
Khalid kom selv og afhentede 
de mange sække tøj i lastbil 
medbringende to hjælpere. 
 
Siden da har vi løbende modta-
get sække med tøj fra søde 
mennesker, og af samme grund 
er vi blevet enige om, at vores 

indsamling bør fortsætte, da 
behovet er enormt. Nu har vi 
lavet en fast aftale med Gunnar 
Bundgaard om, at folk kan 
komme når som helst og stille 
deres tøj mm i hans vognport, 
Trunderup Gade 14. Så vil han 

sørge for, at sækkene bliver 
anbragt i laden samme dag. Og 
så vil vi (jeg) sørge for afhent-
ning med jævne mellemrum. 
 
Når tøjet ankommer til Kbh., 
bliver det læsset over i contai-
nere, som så via skib bliver 
sendt til Mersin, som er en lille 
havneby i Tyrkiet tæt på den 
syriske grænse. Det sidste 
stykke transport foregår pr. 
lastbil, der kører direkte ud til 
flygtningelejrene. 
 
Hele denne proces har vi kun-
net følge på tæt hold både via 
den personlige kontakt til de 
mennesker, vi har med at gøre, 
og via de mange fotos og vide-
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oer, som vi har set undervejs. 
Og vi har på den måde kunnet 
se, at vores tøj rent faktisk når 
frem. 
 

Alt arbejde i forbindelse med 
indsamling af tøj, tæpper, sko 
og masser af andre ting bl.a. 
medicin, ambulancer, sygehus-
udstyr er frivilligt, og nød-
hjælpsarbejdet er fuldstændigt 
uafhængig af religion, politik, 
nationalitet osv., og alle de 
mange frivillige hjælpere er af 
alle nationaliteter, trosretninger 
og ”farver”. 
 

Hjælpeorganisationen hedder 
VIOMIS, og den startede 
egentlig som en gruppe fædre, 
der i fællesskab ville prøve at 
gøre noget ved problemet med 
utilpassede unge i Køben-
havnsområdet - i øvrigt i sam-
arbejde med ”natteravnene”. 
Sidenhen, da krigen i Syrien 
startede, har man valgt at bru-
ge dette netværk til at organise-
re hjælpearbejdet. Også øko-
nomisk bliver der spyttet man-
ge penge i kassen til det for-
mål. For alle transporterne til 
Syrien er jo dyre. 

”Vores” tøj bliver sendt til en 
flygtningelejr, der hedder An-
Nawa´er lejren, hvor der pri-
mært bor kvinder og børn 
(mange af kvinderne er enker). 
Denne lejr er Khalid personligt 
ansvarlig for, hvilket betyder, at 
han – sammen med en stor 
håndfuld frivillige hjælpere på 
stedet – sørger for, at flygtnin-
gene får mad, tøj på kroppen 
osv. Men de sanitære forhold 
er elendige, og mange af de 
telte, flygtninge bor i, er gamle 
og mugne. Hverken kvinder 
eller børn har noget at tage sig 
til. Derfor er man nu i gang med 
at organisere noget undervis-
ning til børnene, så de ikke en-
der som analfabeter, og man 
håber med de økonomiske mid-
ler, der kommer fra Danmark, 
snart at kunne lave en systue, 
så kvinderne kan komme til at 
foretage sig noget fornuftigt. 
 
Jeg har erfaret nu, at der er la-
vet vandforsyninger til lejren, 
og at der er blevet bygget nogle 
møller, så man nu er i stand til 
at male sit eget mel og derved 
kunne forsyne sig selv med 

brød (der er masser af korn i 
området). 
 
Der er over 200 telte i An-
Nawa`er lejren, nok til 2000 
personer. Hver dag strømmer 
der nye familier til. 
 
An-Nawa`er lejren er kun én ud 
af mange, mange flygtningelej-
re, der er i Syrien langs græn-
sen til Tyrkiet. Og man kan så 
måske spørge sig selv, om det 
arbejde, vi gør, overhovedet 
nytter noget, og om det tøj, vi 
sender, ikke kan være lige me-
get, når der er så mange men-
nesker i nød. Men vores hold-
ning er JO – selvom det også 
kun er en dråbe i havet. Og vi 
tror faktisk, at rigtig mange dan-
ske familier ville fryde sig, hvis 
de så en lille syrisk dreng eller 
pige klædt i tøj, der kom herfra. 
Det har jeg set og kan bekræf-
te, at ”dråben” kommer frem, 
og det hjælper!!!!! 
 
Lige her og nu er der en contai-
ner på vej til Syrien med mere 
tøj fra vores lokalbefolkning, og 
derudover er der noget Lego-
legetøj og Kompan-legetøj, 
som vi har været så heldige at 
få doneret. Vi glæder os enormt 
til at se børnenes øjne, når de 
bliver præsenteret for det. Kha-
lid har planer om at få bygget 
en legestue, hvor de mange 
børn så kan komme og udfolde 
sig, som børn jo skal. Derfor 
modtager vi/de også meget 
gerne legetøj. Alt helt, men ger-
ne brugt legetøj vil være en 
kærkommen gave. 
 
Situationen er, som vi kan følge 
i medierne, stadig forfærdelig 
for de internt fordrevne i Syrien. 
Antallet af flygtninge stiger hver 
dag, da større og større områ-
der er blevet til ruiner efter 

 
Fra venstre: Karsten, Khalid og Kirsten 
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bombardementerne. Private 
organisationer står stadig for en 
stor og betydelig del af hjælpen 
langs den syriske grænse, da 
de med deres kontakt til lokale 
hurtigt og effektivt formår at få 
hjælpen frem. Som nævnt er 
vores kontakt Viomis Aid eller 
på simpelt sprog ”Container-
hjælp til syriske flygtninge”, 
som kan følges på Facebook. 
Og som nævnt er vores kon-
taktperson den altopofrende 
Khalid. 
 
Vi fornemmer klart, efter at sen-
ding nr. 2 med tøj for godt en 
måned siden er blevet afhentet 
her i Trunderup af Khalid, at 
taknemmeligheden er stor, og 
at man i øvrigt ikke er vant til at 
to kvinder sådan på eget initia-

tiv laver sådan en indsamling. 
Det blev yderligere bekræftet, 
da Khalid hemmelighedsfuldt 
viskede i øret på Karsten, at vi 

(Liselotte og jeg) som VIP per-
soner ville blive inviteret til at 
fint arrangement i Kbh. – kun 
for kvinder! 

Khalid, Lise-Lotte og Kirsten 
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Sidste blad blev layoutet i Au-

stralien. Denne udgaves leder 

er skrevet i flyvemaskinen mel-

lem Billund og Malta, hvor 

Kværndrup Boldklubs veteraner 

spillede venskabskamp og i 

øvrigt nød varmen dernede i Kr. 

Himmelfartsferien.  

 

 

Til venstre ses de to fodbold-

hold. 
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Butik Hjortshøj med de lyse gaveidéer 
 
Af Lars Skov Sørensen 

 
Kreative varer giver unikke handlemuligheder i Kværndrup. 

Håndmalede stearinlys, tasker, 
lykønskningskort, malerier, vin 
og blomster. I Butik Hjortshøj 
bugner det med brugskunst og 
gaveartikler.  
Og det er gerne specielle varer 
hylderne her på Odensevej 
gemmer på. Ting som ikke kan 
købes andre steder i nærhe-
den. ”Som noget helt nyt har vi 
fået malet Egeskov Slot og 
Egeskov Mølle på lys, som vi 
sælger som souvenirs”, fortæl-
ler indehaver Helle Hjortshøj. 
På hylderne står lys i alle af-
støbninger. ”De håndmalede 
består af ren paraffin, har lang 
brændetid og skulle være nogle 
af de reneste”, forklarer Helle 
og retter derefter fokus på bu-
tikkens kollektion af palmeolie-
stearinlys. Som navnet antyder, 
består dette håndstøbte lys fra 
Juelsminde af vegetabilsk stea-
rin og har, ifølge Helle Hjorts-
høj den egenskab først at 
smelte ved 67 grader. Det gør 
at formen bevares, selv i et 
sensommerlummert stuevin-
due. 

At lysene har en særlig varm 
plads i Helles hjerte, står straks 
i et klart skær. De tændte nem-
lig for drømmen om butikken i 
Kværndrup: ”Jeg har altid syn-
tes at lys er spændende”, be-
gynder Helle. ”Vi købte et ned-
lagt lysstøberi i Sæby, men kom 
ikke i gang”. Det gjorde til gen-
gæld butikken, som Helle og 

hendes mand Carl i første om-
gang drev fra garagen ved pri-
vaten i Gislev.  
 
Kværndrup i stedet for Lan-
geland 

Parret ledte efter et egnet sted 
at bo og have butik. ”Vi ville 
gerne flytte til Langeland, hvor 
der er mange turister, men det 
er svært at låne penge til noget 
dér. Så opdagede vi, at lokaler-
ne her i Kværndrup var ledige”, 
siger Helle, der er tilfreds med 
salget efter de første år. ”Vi 
sporer en fremgang fra måned 
til måned”, beretter hun. Typer-
ne af kunder i butikken er lige 
så mangfoldige som varesorti-
mentet, der også tæller is, øl 
og sodavand, som OK-tanken 
og vaskehallens kunder gerne 
efterspørger. Altså bortset lige 
fra nu, hvor gravemaskiner 
midlertidigt har fået skovlen 
under benzinstandere og va-
skebørster. Heldigvis finder 
andre kunder stadig vej mellem 
hegn og jordbunker ind til Butik 
Hjortshøj og gør en god han-
del. 
 
Salg en selvfølge 

Salg og service er en naturlig 
del af Helles liv. ”Jeg er butiks-
uddannet og har altid arbejdet i 
forretning. Jeg har tidligere væ-
ret selvstændig med hobbyfor-
retning i Ørbæk og kunne tæn-
ke mig at prøve igen”, lyder det 
fra Helle Hjortshøj. Ud over 
salg direkte fra disken på 
Odensevej, shoppes der på 
butikkens hjemmeside (butik-
hjortshoej.dk) samt på messer 
over hele landet og enkelte 
markeder. ”Vi forsøger”, fortæl-

Helle Hjortshøj, i sin butik. 

Lysene er håndmalede af professi-
onelle malere i Litauen. 
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ler Helle, ”at være med overalt. 
Også ved lokale arrangementer 
i Kværndrup. Jeg mener det er 
vigtigt at bakke op om hvad der 
foregår i byen. Vi er også med i 
Projekt Gang i Fyn, som Fyn-
ske Medier står bag”. Her er 
der fokus på en mere massiv 
markedsføring af virksomheder-
ne.  

Butik Hjortshøj Helle og familien 
designer selv kort og malerier 
og mange af de øvrige varer 
tager Helle og Carl rundt og kø-

ber op som restpartier på aukti-
oner. Helle er 53 år, har 4 børn 
og kommer oprindeligt fra Rin-
ge. Carl på 58 har 5 børn og er 
fra Silkeborg-egnen. Parret har 
boet i eget hus sammen i Gis-
lev i syv år, indtil de for nylig 
rykkede ind i lejemålet ved si-
den af forretningen på Odense-
vej i Kværndrup. For Helle, der 
i hverdagene står bag disken, 
er det mere praktisk med de 
private gemakker ved siden af 
butikken. Carl arbejder som 
renovationsmedarbejder i 
Odense og hjælper med butik-
ken i fritiden. 
Et besøg i Hjortshøj vil næsten 
altid byde på nye oplevelser, 
da nye unikke varer og partier 
jævnligt dukker op i forretnin-
gen. Ofte til en god pris. Helle 
Hjortshøj vil sælge det meste. 
Som hun selv siger ”Bare ikke 
noget der kan købes henne om 
hjørnet”. 

Hjortshøj udfører gerne specielle 
bestillingsopgaver. F.eks. portræt-
ter på lys. Som her en konfirmand. 
Det kan også være et dåbsminde 
med billede af barnet med fødsels-
dato og vægt. 
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GoCook 
 
Af Michele  Sørensen 

Den 9/4 2014 var 5. og 4. klas-

se i skolekøkkenet. Da vi an-

kom, var Anne Ravn, Mette 

Grønkjær Jensen og Anita 

Knudsen i skolekøkkenet. Ma-

den gav Super Brugsen. Alle 

os 18 børn, der skulle laver 

mad, blev delt op i grupper. Jeg 

kom sammen med Mathilde og 

Anna fra 4. klasse. Vi skulle 

laver 3 retter ud af de 9 retter. 

Vi startede med at lave mad kl. 

14., og kl. 16 var der foredrag 

for vores forældre. Det var An-

ne Ravn, der fortalte om mad. 

Nogen fra 4.klasse skulle dæk-

ke bordene. Vi skulle være 70 i 

alt. Da foredraget var slut, skul-

le vi spise maden. Efter spisnin-

gen var der oprydning. Men det 

gad 4. og 5. klasserne ikke, så 

vi gik ud og spillede fodbold på 

multibanen. Men så kom Mette 

og sagde, vi skulle ind. Da vi 

kom indenfor, fik alle dem, der 

havde lavet mad en kogebog. 

Jeg har lavet nogen af opskrif-

terne der hjemme. Det var en 

SUPER god dag.  

Michele, 5. kl. 

Anna K. og Kirstine, 4. kl. 

Anne Ravn 

GoCook 
 
Af Tobias Buch Goldenberg 

Onsdag d. 9/4 klokken 14 til 17 

skulle 4.kl og 5.kl lave mad 

med Mette Schiel, Mette Jen-

sen, Anita Knudsen og Anna 

Ravn. Vi var 18 børn, der blev 

delt i grupper. Jeg håbede, at 

jeg ville komme i gruppe med 

Jeppe og en anden, det gjorde 

jeg heldigvis også. I køkkenet 

stod mig, Jeppe og Chris og 

lavede urtemos på ristet rug-

brød. Retterne var Ufoer med 

krydret fyld, salat med grønne 

bønner, tomater og sprøde rug-

brødscroutoner. Rugbrødscrou-

toner, Spidskålssalat med ba-

con, Urtemos på ristet rugbrød, 

Rodsuppe, Wokket kål og æble 

i mild karrycreme og Torske-

rognsfrikadeller og Bønnemos 

af kidney bønner. Klokken 16 

skulle forældrene til foredrag 

med Anne Ravn. Vi var i alt 70 

mennesker til spisningen. No-

get af maden smagte godt, og 

noget smagte dårligt. Næsten 

alle børnene gik på Multibanen, 

efter vi havde spist. Teis cykle-

de hjem efter en bold, vi kunne 

spille med. Vi nåede kun at 

spille lidt fodbold, fordi så var 

aftenen slut, og vi skulle hjem. 

Tak til SuperBrugsen, fordi vi 

fik alle madvarerne fra dem. 

Tobias, Teis, Oliver og Gabriella 

Mike og Mads, 4. kl. 
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Overrækkelse af Kværndrup Idrætsforenings vandrepokal 
 
Af Anne Sloth 

 
Første modtager af Kværndrup Idrætsforenings nye vandrepokal er Bodil Engholm 

Jeg tror for en gangs skyld, at det 
lykkedes at overraske Bodil Eng-
holm, nemlig da hun som den 
første modtog Kværndrup Idræts-
forenings nyindstiftede vandrepo-
kal ved Markedsdagen i Kværn-
drupugen. 
Vandrepokalen skulle selvfølgelig 
have været uddelt ved vores 
gymnastikopvisning, men da ho-
vedpersonen var til fest gik det 
ikke. 
Indstillingen af Bodil lød som føl-
ger: 
Her først på året fik vi KSG&I’s 
gamle pokal tilbage. Det var Gre-
te, som syntes, den havde stået 
længe nok hos hende. Det inspi-
rerede os til, at vi da også ville 
have en pokal i Kværndrup 
Idrætsforening. Det er jo en god 
tradition en gang om året at hæd-
re en af de mange aktive menne-
sker, som findes i foreningen. 
Hvem skulle så være den første 
til at få den? 
Jeg vil sige, at der var ikke tvivl 
om valget – slet ikke. 200 % 
enighed! 
Hvem er det så? Vedkommende 
er til stede her. 
Vedkommende er altid til stede, 
når der sker noget i Kværndrup, 
især, når der skal ydes en ind-
sats. Og det gælder ikke bare 

vores forening, men ganske 
bredt: Om det er oprydning i by-
en, uddeling af sedler til et eller 
andet, eller det vedkommende 
har gjort mest – jeg vil ikke sige, 
hvad det er - altid parat med en 
hjælpende hånd eller et godt råd. 
Og lægger altid gerne hus eller 
tid til en hyggestund. 
Det kan jo passe på flere, men 
bedst på vores pokalmodtager. 
Det er ikke en ”indfødt”, der skal 
have vores pokal første gang. 
Det er en jyde. Det passer også 
på mange. 
 
Vedkommende kom til området i 
1959 – første gang – og vendte 
tilbage et par år senere - og for-
lod aldrig området igen. Heldig-
vis! For os! 
Det passer også på flere. 
Jeg har ladet mig fortælle, at 
Egelund ofte begyndte sine taler 
med: ”Der kom 3 piger fra Viborg 
Gymnastikhøjskole…..” 
Det er en af dem, som er vores 
pokalmodtager. 
Efter første ophold i området 
blev det til et ophold på Engels-
holm Håndarbejdsskole og Ger-
lev Idrætshøjskole. Men vores 
område kaldte – var det en 
mand? – du kom i hvert fald til-
bage og blev lærer på Trunderup 
Friskole. 

Du blev gift i 1963 og flyttede i 
nybygget hus i 1966. 
 
Javist, Bodil det er dig. Hvem 
ellers? Du kom tilbage til byen. 
Og blev heldigvis så længe som 
lærer på Trunderup Friskole, at 
mine børn også har haft glæde 
af dig. Jeg har hørt, at en elev 
engang i historietimen spurgte, 
om du også var lærer på Trunde-
rup, da Gorm den Gamle levede. 
Det var du nok næppe. Men du 
har altid været i Kværndrup. Altid 
lagt en masse kræfter i forenin-
gen – og udenfor den. Du har 
lagt et utroligt engagement i først 
KSG&I og siden 2010 i Kværn-
drup Idrætsforening foruden alle 
de andre ting, du gør. Lad mig 
blot nævne uddeling af 5772. 
Kværndrup, som du hurtigt fik 
organiseret med frivillige. Dertil 
når du jo også at passe både 
familie og venner. 
Kære Bodil: Det er mig en fornø-
jelse at overrække dig Kværn-
drup Idrætsforenings nye van-
drepokal som den første. Jeg 
tror aldrig, vi får en mere værdig 
modtager af den. 1000 tak for 
dine mange timer, 1000 tak for 
dit store engagement, 1000 tak 
for din hjælpsomhed. Egentlig vil 
jeg bare sige TAK. 
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Fynsmester i Badminton 
 
Af Ulrik Krog – Formand og træner i Kværndrup IF Badminton 

Kværndrups U15 drenge har 
gjort det igen. For 3. år i træk 
har de vundet fynsmesterska-
bet i badminton under DGI. 
Drengene har også været et 
smut i Fredericia for at spille 
Landsmesterskaber. Her blev 
det til en meget flot 5-6 plads til 

drengene, men alt dette kunne 
slet ikke lade sig gøre uden de-
res sponsorer. Drengene har 
fået hver sin sponsor. Casper 

Weber har Butik Hjortshøj som 
sponsor, Magnus Glaser Løkke 
har 1wood, Oscar Foged har 
Butikken og Mads Lorenzen og 
Andreas Krog har Westrup. 
Pizza Palermo er yderligere 
ærmesponsor for Andreas 
Krog. Der udover har alle dren-
gene en fælles sponsor som er 
Midtfyns Efterskole. Der skal 
derfor lyde en stor tak til vores 
sponsorer for deres støtte. 
Det har været en rigtig god sæ-
son for KIF Kværndrup Bad-
minton. Vi har haft 3 hold med i 
holdturneringer under DGI. Et 
U15B drengehold, et U11D 
hold og et Herre B hold. Vores 
U15B vandt – som tidligere 
skrevet – deres række og blev 
dermed fynsmester. Vores 
U11D hold er alle forholdsvis 
nybegyndere, så det er første 
år, de er med i holdturneringen. 
De har alle fået nogle rigtig go-

de kampe og synes, det har 
været sjovt at prøve at spille 
holdturnering, og de har alle 
heldigvis mod på mere. Vores 
Herre B hold blev nr. 5 ud af 7 
hold, men vi var de eneste, 
som slog Krarup/Espe, som 
vandt rækken og dermed ryk-
kede op i Herre A. Også på 
Herreholdet har vi haft nogle 
rigtig gode kampe, og der er 
rigtig mange, som gerne vil 
med ud og spille kamp. Vi træ-
ner hver onsdag fra kl. 18-20, 
hvor vi er 10-12 stykker, som 
spiller på kryds og tværs.  
Vi slutter altid sæsonen for alle 
seniorspiller – motionister og 
turneringsspillere – lige inden 
Påske, hvor vi først spiller 
doubler, alle mod alle, for at 
slutte af i cafeteriaet med hånd-
madder og en tår at drikke. En 
rigtig hyggelig afslutning på 
sæsonen. 

Badminton i Kværndrup 
  
Af Andreas Krog – Spiller og hjælpetræner i Kværndrup IF Badminton 

Jeg synes det har været en 
fantastisk sæson med masser 
af træning og en del stævner. 
Det er rigtigt sjovt at spille bad-
minton og i løbet af sæsonen 
er vi bl.a. til et stort stævne i 
Fredericia, hvor vi får spillet en 
masse kampe og hygger os 
sammen som klub. Vi slutter al-
tid sæsonen med Natbadmin-
ton, hvor vi spiller badminton 
og andet sjovt fra kl. 7 fredag 
aften til kl. 6 lørdag morgen. 
Ved dette års Natbadminton 
var der et rigtig flot fremmøde 

af både børn/unge og deres 
forældre/søskende, hvilket gjor-
de det ekstra sjovt. Vi er i øje-
blikket 34 børn og unge som 
spiller badminton, men vi har 
plads til mange flere. Så hold 
øje med Kværndrup Idrætsfor-
enings program og se, hvornår 
vi træner næste sæson og mød 
op og få et par prøvetræninger, 
så du kan se, om det er noget 
for dig.  

Andreas, Mads, Casper, Magnus og Oscar 
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Lørdag den 24. maj spillede Kværndrups 
friske U10 piger stævne i Kværndrup, hvor 
de mødte Vindinge, Marstal og Gislev. Pi-
gerne afsluttede stævnet med straffespark 
til alle pigerne og et fællesbillede til Face-
book. 

25-års jubilæum i ten-
nisklubben 
 
Af Hans Hansen 
 
Fredag den 9. maj var en stor 
dag for Kværndrup IF Tennis 
hvor der kunne fejres 25 år 
med tennis på de 3 flotte baner 
ved skolen. 
 
Dagen startede med velkomst-
tale af formand Hans Hansen, 
efterfølgende holdt klubbens 
første formand Poul Frandsen 
en tale, hvor han fortalte om 
klubbens historie. 
Dagen fortsatte  med opvis-
ningskampe af nogle af Fyns 
bedste ungdomsspillere fra 
Fruens Bøge og Vesterskernin-
ge tennisklubber samt nogle af 
klubbens første ungdomsspille-
re. 
Klubben var vært med grillpøl-
ser, øl, sodavand, kaffe og ka-
ge som ca. 100 mennesker 
nød godt af. 

Indvielse af Multibanen 
Selvom vejret ikke var med arrangemen-
tet ved tennisbanerne og multibanen fre-
dag i Kværndrupugen, var der alligevel 
godt besøg. U8 drenge fra Gislev og 
Kværndrup indviede banen, og resten af 
dagen blev banen brugt af både store og 
små – sådan skal det også gerne være til 
hverdag fremover.  

Sebastian førte saksen, da snoren 
blev klippet over til Multibanen. 

Anders Thorup holdt åbningstalen ved indvielsen af Multibanen. 
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Egebos Venner 
 
Af Anelise Nielsen 

Da jeg ikke længere er med i bestyrelsen for Egebo/s 
venner, vil jeg fortælle lidt herom.  
Efter flere perioder, som blev til 10 år heraf de 9 år som 
formand, valgte jeg at tage beslutningen om at stoppe. 
Mit motto er ” At man skal stoppe medens legen er 
god”, og man selv synes, det går godt. Jeg har været 
glad for arbejdet sammen med bestyrelsen, som jeg 
synes er et godt team. Ligeledes også sammen med 
beboere, centrets personale på Egebo, og medlemmer i 
foreningen, som har været og stadig er flinke til at støtte 
op om arrangementerne. 
Stor blev overraskelsen og glæden, ved forårsfesten, 
hvor bestyrelsen udnævnte mig til æresmedlem, og jeg 
fik overrakt æresmedlemsbevis med en flot beskrivelse i 
glas og ramme. Det er meget stort! 
 
Tak til alle, såvel beboere, personale, medlemmer, tidli-

gere og nuværende personer i bestyrelsen. 
Også stor tak for et dejligt blad 
5772.Kværndrup. 
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Lokalrådet orienterer 

Lokalrådet har på bestyrel-
sesmøde den 27. marts kon-
stitueret sig således, at 
Frank Andersen blev valgt 
som formand med det forbe-
hold, at Jesper Sell det næ-
ste halve års tid skal ”lære 
ham op”. Birte Find blev 
valgt som referent. Se mere 
på Kværndrup info under re-
ferater. 
Til fællesspisningen den 1. 
april i forsamlingshuset del-
tog ca. 60. Menuen var ris-
taffel, og kok var Jesper Sell 
med Jens Lind-Hansen som 
medhjælper.  Endnu en hyg-
gelig spisning med Erling 
Engholm som akkompagna-
tør til sangene. 
Ved mødet i Hallen den 10. 
april efterlyste lokalrådet 
endnu en gang egnede loka-
lefaciliteter til ikke-idrætslige 
formål. Der blev foreslået 
dannelsen af en kunst-, kul-
tur- og kreativitetsforening, 
men da andre grupper, 
blandt andet fitness, heller 
ikke har fået deres behov 
opfyldt i den udformede skit-
se blev der nedsat et ar-
bejdsudvalg. Vi afventer re-

sultatet af deres møde. 
Den 27. april arrangerede lo-
kalrådet i samarbejde med 
Danmarks Naturfredningsfor-
ening en rengøringsdag un-
der mottoet ”Kværndrup ren 
by”. Teknisk forvaltning stille-
de container til rådighed. Ca. 
30 friske borgere mødte op 
på Brugsens parkerings-
plads til kaffe og rundstykker 
(sponseret af Brugsen). Efter 
kaffen fordelte man sig rundt 
i byen og på ind- og udfalds-
veje medbringende store 
sække. I løbet af et par timer 
blev der fyldt 29 sække med 
blandet affald og samlet ca. 
280 dåser, heraf 24 med 
pant, som blev doneret til 
Børns Vilkår. 
Tak for indsatsen, vi genta-
ger succesen til næste år på 
samme dato som naturfred-
ningsforeningen. Det pynter 
på byen. 
Den 7. og 10. maj var der i 
forbindelse med Kværndru-
pugen, fællesspisning i for-
samlingshuset.  Begge dage 
var der fuldt hus (150 perso-
ner). 
Kommunen har forgæves 

forsøgt at sælge de nye byg-
gegrunde ved Egeparken.  
Jesper Sell har spurgt borg-
mesteren, om man ikke kun-
ne sætte prisen ned og fik at 
vide, at man er klar over pro-
blemet og arbejder på sa-
gen. 
Den store grimme skrotbun-
ke ved Skolestien er stadig 
ikke fjernet trods positiv til-
kendegivelse på byfornyel-
sesmøder og tilladelse fra 
grundejeren. Der trænger til 
at blive luget omkring de nye 
æbletræer i Mågeparken, 
som ellers er blevet et dejligt 
sted, som nydes af de man-
ge spadserende. Lokalrådet 
har ringet og skrevet til kom-
munen om problemerne. 
Den 27. maj deltog lokalrå-
det i dialogmøde på rådhu-
set i Ringe. Kommunens ud-
viklingsstrategi blev præsen-
teret og forsamlingen blev 
inddelt i grupper og bedt om 
indspark og gode ideer. 
Satsområderne er: bosæt-
ning, beskæftigelse og bran-
ding. Blandt forslagene var 
ønsket om en kontaktper-
son, som lokalrådene kan 
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kontakte direkte, og som er 
forpligtet til hurtigt at bringe 
emnet videre til rette instans. 
Den 28. maj indkaldte Børne
- og ungdomsudvalget i Faa-
borg-Midtfyn kommune til 
borgermøde. Anledningen 
var udgivelsen af et spareka-
talog udarbejdet efter et poli-
tisk krav om besparelser på 
180 millioner kroner på 4 år, 
heraf 31 millioner på skole-
budgettet. Udvalgsformand 
Jakob Holm og 5 andre poli-
tikere deltog sammen med 
ca. 170 personer fra alle de-
le af kommunen. Emnet var 
konsekvenser og udfordrin-
ger ved det faldende børne-
tal. Aviserne har røbet et for-
slag fra skolechef Tonni Jør-
gensen om lukning af 7 min-
dre skoler deriblandt Tre 
Ege skolen i Kværndrup, 
hvilket gav anledning til en 
meget livlig debat. Der kom 
mange gode forslag og argu-
menter mod skolelukninger i 
de små byer, blandt andet, 
at det passede meget dårligt 
med den planlagte strategi: 
bosætning, beskæftigelse og 
branding. 
Politikerne afsluttede mødet 
med at pointere, at forslaget 
slet ikke var blevet drøftet 
endnu, og at det slet ikke var 
sikkert, at der skulle lukkes 
skoler. De lovede at tage for-
slagene med til en grundig 
politisk debat inden vedta-
gelsen af næste års budget 
om 5 måneder. 
Efterårets fællesspisninger i 
forsamlingshuset finder sted 
den 4/9, 1/10 og 2/12. Se 
nærmere på opslag og på 
Kværndrup info senere. 

I indskolingen har vi arbejdet 
med dyr/natur. Vi har været i 
skoven, hvor eleverne fandt 
dyr, som dagen efter skulle 
undersøges i mikroskoper. 
Derudover lavede eleverne 

Kværndrupugen 
 
Af Pernille Birkkjær 

fantasidyr af naturens mate-
rialer, der blev brugt til at 
skrive digte og historier om. 
Ydermere har vi været på 
Egeskov, haft båldag og la-
vet friser. 
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Dagplejenyt 
 
Af Annette Simpson - på dagplejernes vegne 

Det har som altid været nogle 
aktive måneder i dagplejen. 
Vores motoriktema, som har 
stået på i mange måneder, er 
vel overstået. Det blev afsluttet 
en eftermiddag i gymnastiksa-
len, hvor forældre var inviteret 
til at komme og se, hvor langt 
alle børn var nået. Se hvor mo-
torisk gode de var blevet. Nu er 
det jo bare blevet en helt natur-
lig del af vores hverdag at have 
fokus på motorik. 
I februar holdt vi fastelavn med 
børnene. Stor tak til Fence-
Line v/ Mads Joensen, som 
sponsorerede fyld til faste-
lavnstønderne og fastelavns-
boller, og tak til Remone for at 
levere en portion boller. 
 
Kværndrupugen ser vi jo altid 
frem til. 
Vi ved, der er mange frivillige, 
der arbejder på, at det bliver en 
god og spændende uge, og det 
er jo fantastisk. 
For dagplejebørnene er det 
især store legedag i hallen, der 
er god. Det er en dag i sjov, leg 
og bevægelse sammen med 
børnehavebørnene. 
Vi var også med til at lave 
kunst  til udstillingen i Forsam-
lingshuset, og det havde bør-
nene rigtigt meget sjov ud af. 
Der blev malet ” mælkebøtter” 
, som et af børnene kaldte 
det, til vores hus lavet af mæl-
kekartoner. 
Åbent hus i legestuen gik fint. 
Tak for besøget til Oasen og 
Kværndrup Børnehave. 
Vi deltog på markedsdagen i 
Hallen. Vi havde en bod, hvor 
børnene kunne lege med 
kæmpe klodser eller male lidt. 
Boden var godt besøgt, og det 

er rart, når så mange kommer 
forbi. 
Vores læreplansarbejde er i 
fuld gang. Især har vi lige nu 
stor opmærksomhed på børne-
nes sociale kompetencer.  
 
Det er jo blevet forår og snart 
sommer, og vi nyder, at der nu i 
vores by igen er en legeplads, 
hvor børnene kan boltre sig. 
 
I juni måned har vi to arrange-
menter, som vi glæder os til. 
Den 18. juni har vi fællesspis-
ning med dagplejebørnene og 
deres forældre. Vi laver maden 
og håber at se rigtigt mange. 
 
Sidst men ikke mindst skal bør-
nene jo, en dag i juni, når vejret 
er til det, være med i Tour de 
France i Kværndrup. Så går det 
afsted på vores små løbecykler 
rundt nede ved tennisbanerne.  
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3. klasse fra Tre Ege Skolen på lejrskole 
 
Af Mette Schiel 

 

Igen i år tog 3. klasse på lejr-

skole til dejlige Trente Mølle. 

Vejret var pragtfuldt, eleverne 

forventningsfulde og omgivel-

serne kunne ikke være bedre. 

Lejrskoleopholdet varede i 3 

dage, og i den tid oplevede ele-

verne alt fra samarbejdsøvelser 

i skoven, træklatring, fiskeri, 

snobrødsbagning til GPS-løb i 

naturen omkring Trente Mølle. 

De fangede fisk bliver undersøgt og beundret, før de 
igen bliver smidt i søen.  

Det ene hold forsøger sig med 

klatring i træer. 

Her bliver der fisket i søen bag møllen.  

Her øves samarbejde  

Imens det andet hold fisker, går det tredie over åen 
på en tovbane  

 
Leg i åen ved Trente Mølle  
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Vi har haft et begivenhedsrigt 
forår, som har budt os mange 
gode oplevelser her i Oasen.  
 
Den årlige ”Bedsteforældredag” 
er en dag børnene glæder sig 
til i mange dage forud. Vi har 
en tradition med at bedstefor-
ældrene medbringer fx en som-
merblomst, krydderurter o. lign. 
og planter dem sammen med 
deres barnebarn. I år fik vi lavet 
nogle helt fantastiske flotte 

blomsterbede, højbede med 
krydderurter og plantet tomat-
planter.  
Børnene er så stolte, og passer 
hver især ”deres” plante nu 
igennem sommeren.  
 
I år har vi også anlagt en lille 
”køkkenhave” i højbede ved 
”Hyggekrogen” med bl.a. radi-
ser, rødbeder og gulerødder. 
Børnene nyder at passe køk-
kenhaven sammen med Darek. 
Det giver gode drøftelser sam-
men med børnene og læring at 
kunne se frø vokse og senere 
kunne tilberede og spise afgrø-
derne.  
 
Vi har lige afholdt ”forældre ar-
bejdsdag” med stor tilslutning, 
hvor vi fik udført en masse go-
de ting på legepladsen. Der 
blev malet legehuse, bygget 
miniby af paller, sat nyt læhegn 
op ved hyggekrogen, kørt nyt 
sand i sandkasserne  og etab-
leret det grundlæggende arbej-
de omkring vores ”Musikalske 
have” og meget mere.  Endnu 
en dejlig dag, hvor jeg sjældent 
har oplevet sådan en arbejdsi-
ver, der blev virkelig svedt, ar-
bejdet, og samtidig hygget over 
en is, og senere aftensmaden. 

Vi går og nyder det gode resul-
tat på legepladsen i disse dage. 
Vi er så taknemmelige for jeres 
indsats, og hjælp til at forskøn-
ne vores store legeplads.    
 
Som nævnt ovenfor, er vi i dis-
se dage ved at få grundlagt 
rammerne for vores 
”Musikalske have”. Vi var så 
heldige at blive udtaget til at 
kunne få del i en portion penge 
fra Brugsen i Kværndrup, og de 
går som tilskud til at få anlagt 
en musikalsk have . 
Vi har købt Percussion Play 
udendørs musik instrumenter, 
”de støjer ikke, og kan være 
med til at skabe en beroligende 
og behagelig atmosfære. Man 
bliver simpelthen så glad, når 
man spiller på de udendørs mu-
sik instrumenter”. Så det glæder 

vi os meget til at få indviet.  
Vi holder indvielse af ”Musikalsk 
have” onsdag d. 11. juni kl. 16, 
hvor kulturudvalgets politiker 
Lene Høsthaab og og  måske  
Thomas fra Brugsen i Kværn-
drup,  vil komme og klippe den 
røde snor. Vi er efterfølgende 

vært med lidt til ganen og der er 
naturligvis mulighed for at prø-
ve instrumenterne. 
Vi bruger vores legeplads rigtig 
meget året igennem og vil ger-
ne, at alle børnenes sanser 
kommer i spil, når vi er ude.  
I som borgere er meget velkom-
ne til at bruge og besøge vores 
legeplads/grønne område, der 
er altid åbent, bare I vil hjælpe 
os med at passe på vores ting, 
planter og nu om lidt også mu-
sikinstrumenter.  
 
Sidst men ikke mindst vil jeg 
slutte med at sige kæmpe stor 

tak til alle jer ”ildsjæle”, som 
står bag Kværndrup-ugen. Det 
har, som altid også i år været 
en stor fornøjelse at være en 
del af. 
Det er utrolig dejligt at være en 
del af et lokalsamfund som 
Kværndrup, som er så aktivt og 
fyldt med energi. Jeg tror, det 
er meget vigtigt i disse år, at lo-
kalsamfundet ”viser” sig frem 
og tiltrækker nye borgere, som 
vi fx gør i Kværndrup-ugen. 
Kværndrup er en attraktiv 
landsby ”fyldt” med ildsjæle, så 
stor TAK til jer skal lyde herfra. 

Foråret i Børnehuset Oasen 
 
Af Vibeke - daglig leder i Børnehuset Oasen 
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Ejendommen Svendborgvej 37 – Kværndrup Bageri 
 
Af Edvin Larsen 

 

I dette nr. af 5772.Kværndrup genoptages artikelserien om de bygninger og huse i Kværndrup 

by, hvis udseende og indhold har ændret sig igennem de sidste 50 – 100 år. 

Ved at kigge i folketællingerne 
(FT) kan man se, at Kværndrup 
i 1840 havde én bagermester i 
byen. Den næste folketælling, 
hvor en bagermester optræder, 
er ved FT1880. Her står bager-
mester Søren Jørgensen opført 
med bopæl på matrikel 7o – i 
dag Svendborgvej 37. På Lo-
kalhistorisk Arkiv findes et foto-
grafi fra 20. juli 1922, hvor Sø-
ren Jørgensen i en alder af 70 
år fejrede sit 50 års jubilæum 
som bagermester i Kværndrup, 
hvorfor der må have været ba-
geri på matriklen i 1872. 

Bagermester Søren Jørgensens 50 års 
jubilæum, den 28. juli 1922  

Af BBR fremgår det, at ejen-

dommen er bygget i 1907. Hvis 

den oprindelige bygning, hvor 

Søren Jørgensen havde bageri 

fra 1872 eller måske tidligere, 

ikke er blevet revet ned (kan ik-

ke læses af kilderne), må det 

være en ombygning eller tilbyg-

ning, der har fundet sted i 

1907. Billedet fra 50 års jubilæ-

et den 20. juli 1922 er det æld-

ste billede, der eksisterer af 

Lejlighedskompleks 2, Svendborgvej 37. Foto: Edvin Larsen 2011  

Svendborgvej 37. Billedet er ta-

get fra Svendborgvej. 

 

Bagermesteren hed Clausen i 

44 år 

I 1927 købte bagermester Val-

demar Anton Clausen Svend-

borgvej 37 af bagermester Sø-

ren Jørgensen. 

Allerede to år efter købet gik 

Clausen i gang med at opføre 

en hjørnebygning til bageriet og 

indrette café og konditori i til-

knytning til bageriet. På billedet 

af rejsegildet i 1929 ses hånd-

værkerne på tagkonstruktionen 

(Bemærk: Det var før, der var 

noget, der hed Arbejdstilsynet). 

Blandt de lokale håndværkere, 

som stod for opførelsen af hjør-

nebygningen, var snedkerbrød-

rene Laurits og Kristian Peder-

sen, Odensevej 28. En del af 

det byggeri, som blev opført i 

stationsbyerne i begyndelsen 

af 1900-tallet, er kendetegnet 

ved at have bygninger, som ra-

gede op over de almindelige 

stationsbyhuse. Bygningerne 

blev mange gange udstyret 

med tårn eller spir, som gav 

bygningerne et eksklusivt islæt 

i stationsbyen, som så kom til 

at lugte lidt af forholdene i køb-

stæderne, som man gerne ef-

terlignede, dog uden at man på 

Rejsegilde på hjørnebygningen i 1929.  
Foto: Aase B. Larsen  
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noget tidspunkt kunne måle sig 

med dem i deres udformning. 

Bagermester Valdemar Anton 

Clausen overdrog i marts 1942 

sit bageri til sønnen bagerme-

ster Aage Bernhard Clausen. 

Umiddelbart efter overtagelsen 

gik Aage Bernhard Clausen i 

gang med en tilbygning, som 

hans far også havde gjort, da 

han overtog bageriet i 1927. 

På siden af bygningens front 

ud mod Svendborgvej lod han 

opføre en veranda.  

For Aage Bernhard Clausen 

havde verandaen stor betyd-

ning, da han som faderen også 

drev café og konditori fra ejen-

dommen. Stedet var et sam-

lingspunkt for stationsbyens 

unge, hvad enten de kom fra 

fodbold på sportspladsen bag 

forsamlingshuset eller blot 

skulle hygge sig over en soda-

vand. 

Bagermester Aage Bernhard 

Clausen drev på adressen 

Svendborgvej 37 bageri og ca-

fé i 16 år. I 1958 døde Aage 

Bernhard Clausen. Bageriet 

blev ført videre af hans kone 

Christa, som tog sig af det 

regnskabsmæssige, medens 

datteren Aase (Aase B. Lar-

sen, Egevænget, Kværndrup) 

stod for indkøb og salg i forret-

ningen og caféen. Produktio-

nen i bageriet blev varetaget af 

bagersvende og lærlinge. Fru 

Clausen afhændede bageriet til 

Birthe og Johannes Jakobsen i 

september 1971. 

 

Bagermester Jakobsen 

Jakobsen beholdt bageriet og 

Svendborgvej 37, 1948.  Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 

Kværndrup Bageri, Svendborgvej 37, 1958. Foto: Aase B. Larsen  
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forretningen, men lejede caféen 

ud, som herefter blev omdan-

net til grillbar og bodega. Gen-

nem flere år drev Ruth og Ove 

Rasmussen bodegaen, hvorfra 

der også blev leveret mad ud af 

huset. 

Bager Jakobsen ophørte med 

forretningen ved årsskiftet 

1993/1994 og fraflyttede heref-

ter ejendommen, men lejede 

bageriet ud til en brødprodu-

cent, som producerede palæsti-

nensisk brød. Lejeren af bage-

riet voldte med tiden bager Ja-

kobsen en del problemer. Da 

lejeren af bageriet havde mis-

ligholdt lejekontrakten, valgte 

bager Jakobsen den 7. marts 

1996 at opsige lejeren af bage-

riet. I bygningen, som ud over 

bageriet også indeholdt en lej-

lighed på 1. sal, hvor Jakob-

sens søn, Michael og sviger-

datteren boede med deres et-

årige søn, var der også et leje-

mål i den tidligere grillbar i 

stueplanet, hvor to svende, 

som var ansat i bageriet, boe-

de.  

 

Brand i bageriet 

Kl.04.30 fredag den 8. marts 

vågnede bager Jakobsens søn 

ved et gigant-brag og opdage-

de, at bageriet stod i flammer. 

Alle beboerne i bygningen red-

dede sig ud uden at komme til 

skade. Efterfølgende kunne po-

litiet konstatere, at branden var 

blevet påsat. Fem steder i ba-

geriet havde politiets teknikere 

fundet arnesteder, hvor der var 

hældt benzin ud på gulvet, og 

man havde forsøgt at tænde ild 

i væsken.  

Fra bageri til lejlighedskom-

pleks 

Bageriet blev ikke til bageri 

igen. I stedet købte tømrerme-

ster Carsten Knudsen ejen-

dommen i 1996. Ud fra et bud-

get på 1.8 mio. kr. blev bygnin-

gerne renoveret og istandsat, 

hvilket er gjort med respekt for 

deres oprindelige udseende. 

Det kunne måske være en ide, 

at der på den ”gule” murstens-

flade opsættes et skilt med tek-

sten: ”Kværndrup Bageri 1872-

1996”, der kan fortælle efterti-

den, hvad bygningen tidligere 

har rummet. 

 I den forreste del af bygningen 

blev indrettet fire lejligheder, 

hvoraf de to er i forskudt plan, 

Grill-Inn, 1989. Foto: Kværndrup Borgerforening  

Kilder: 

Bygnings- og Boligregistret (BBR). www.ois.dk 

Folketællinger i perioden 1840-1930 

Lokalhistorisk Arkiv, Kirkevej 3, Kværndrup 

Lokalen (tidligere lokal ugeavis i Ryslinge Kommune) 

Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek 

Ombygning af Kværndrup Bageri, 
1998. Foto: Lokalen. 

og efterfølgende blev der ind-

rettet tre mindre lejligheder i 

den bagerste del. Ejendom-

men Svendborgvej 37 ejes og 

administreres i dag af ejen-

domsfirmaet Knuca APS, hvis 

ejer er tømrermester Carsten 

Knudsen, Ringe. 
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 OPSLAGSTAVLEN 

 

RØD OG GRATIS 

Indsend små annoncer gratis inden næste deadline til   

 plata@plata1226.dk 

Syriensindsamling 
 

Indsamlingen af tøj fortsætter på ubestemt tid. 
Klare sække med helt, rent tøj, tæpper og fodtøj ta-
pet parvis og meget gerne helt, brugbart legetøj 
(også farveblyanter, papir, spil osv.) kan afleveres i 
vognporten hos Gunnar Bundgaard, Trunderupgade 
14 
 
P.S.  Vi henstiller til, at sækkene surres ordentligt til, 
og tøj og sko såvel som legetøj bedes venligst leve-
ret i separate sække 
Desuden ville det være fint, hvis sommertøj og vinter-
tøj holdes adskilt (lige nu er behovet for sommertøj 
stort, så det er det der skal videresendes først). 
 
NB!  Vi modtager ikke køkkengrej eller ting, der ellers 
skulle have været havnet på lossepladsen. 
 
Ring til undertegnede ved tvivlsspørgsmål eller i for-
bindelse med større leveringer: 
 
Lise-Lotte Liengaard  Kirsten Søfelde 
Tlf. 28 90 25 83   Tlf. 22 74 98 73 

Har du brug for mere 
plads til bøjler med tøj – 
eller kan du bruge skelet-
tet af denne Global Goal 
til noget andet? Kværn-
drup Boldklub har fået et 
nyt eksemplar af dette 
trænings/legeredskab til 
samme pris som reserve-
dele til den gamle koste-
de. Så kan du bruge det-
te aluminiumsskelet til 
noget – kontakt Anders 
50991894 

mailto:plata@plata1226.dk
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 AKTIVITETSKALENDEREN 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

20. 
aug. 

14.30 
Hyggeeftermiddag m. un-
derholdning v. Carl Bent 
Fischer 

Egebo Egebos Venner - 

1. sep. 18.00 Fællesspisning Forsamlingshuset 
Bestyrelsen og Lokal-
rådet 

Senere 

13. sep. 14 - 17.30 Bevæg dig for sjov KværndrupHallen Brugergruppen 
20 kr./ 
barn 

 

 

HUSK at fortælle os om  
jeres arrangementer til  

kalenderen 
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