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Af Anders Thorup

Seneste blads leder handlede
om Kværndrup Skole og de
rygter, der var om, at skolen
skulle lukke. Heldigvis nåede
indholdet i lederen faktisk at
blive uaktuelt, før bladet udkom, idet ledende politikere
aftalte at bla. Kværndrup Skole
ikke var lukningstruet. Der er
som bekendt mange argumenter for, at den ikke skal lukke,
og heldigvis traf politikerne en
fornuftig beslutning – i hvert
fald i denne omgang – læs
valgperiode. Det sydfynske område mister nok nogle af de
små skoler, så om 4 år, når debatten om skolelukninger atter
popper op igen, så er det pludselig vores skole, der står først
for – medmindre vi i Kværndrup
de kommende år, virkelig tager
os sammen. Vi skal kæmpe for
at gøre vores lille by attraktiv at
bo i, så folk flytter hertil – gerne
børnefamilier.
Vi skal kæmpe for at bevare
vore butikker og virksomheder.
Derfor er det lidt trist at høre
Nick fra FIMA Byg og Service –
og i tidligere sponsorportræt
høre Søren Jansen fra Schous
Hvidevarer – sige, at det er re-

lativ begrænset, hvad virksomhederne har at lave i Kværndrup. Vi har nogle kompetente
virksomheder og forretninger i
Kværndrup og omkringliggende
småbyer, så hvorfor ikke bruge
dem, der lever og bor her? Er
man usikker på om de lokale
kan magte opgaverne? Er det
”finere”, at få firmaer fra de store byer til at arbejde for sig?
Kværndrups lokale virksomheder og butikker, er med til at
holde lokalsamfundet i gang,
sammen med de aktive fritidstilbud, velfungerende institutioner
og gode skoler.
Apropos fritidstilbud er der store ting på vej i Kværndruphallen. Arkitekt Kaj Munk har lavet
tegninger til, hvordan hallen
kan udvides. Først og fremmest
bliver facaden ændret og fitnesscenteret flyttet ned, så
man udefra kan se, at der er
aktivitet. Desuden bygges depot, så hallen kan få flere brugere.
Laila Hansen har overtaget cafeteriet, så man kan tilbyde forplejning ved arrangementer,
men også give service til hallens brugere i hverdagen. Disse
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tiltag gør, at hallen kan blive
brugt endnu mere, end den gør
nu. Aktivitetstallene er afgørende
for kommunens fremtidige støtte,
så se at få tilmeldt dig et hold,
eller kom med ideer til nye aktiviteter i hallen! Læs i øvrigt Anne
Sloth og Jane Bentsens indlæg
om hallen og om indsamling af
frivillige bidrag. Tænk over hvad
hallen betyder for din hverdag i
din familie, hvor let det er at ungerne bare skal op i hallen til
sportsaktiviteter og ikke køres
længere væk. De kan faktisk i
mange tilfælde transportere sig
selv.
Byfornyelsesprojektet kører fortsat og som en aflægger af dette,
har Vejdirektoratet bevilget penge til cykelsti til Egeskov. Kværndrup har i forvejen et godt stisystem, men stien mod vest har
virkelig været savnet. Stien omkring skolen er blevet gjort velegnet til skateboard – og rulleskøjteløb, så endnu en aktivitet er
mulig!

Næste etape i Byfornyelsen
handler om trafikken og gadebilledets indretning med chikaner
og beplantninger, så et spændende arbejde venter for styregruppen.
Egeskov Marked står for døren.
Markedet har de seneste år haft
nedgang i besøgstal og antal af
kræmmere. Markedsforeningen
har indkaldt til møde og hørt
hvad borgerne mente om situationen og fået mange input til nytænkning i forhold til Markedets
afholdelse. Som noget nyt åbner
Egeskov Marked allerede tirsdag
eftermiddag, så kræmmerne har
nogle flere timer at have åbent i.
Visse af markedets boder åbner
også tirsdag, så det bliver rigtig
spændende om de seneste års
tilbagegang stopper med de nye
initiativer. Som det altid er tilfældet, er det i krisetider, man skal
stå sammen, og indtrykket er da
også, at folk som altid glæder sig
til Markedsdagen(e).
Så brug de lokale virksomheder

og forretninger, brug den lokale
hal og de lokale skoler. Støt op
omkring Egeskov Marked og alle
de andre aktiviteter, der er i byen
– og nyd efteråret – gå en tur
ved Mågesøen. Kværndrups
fremtid tegner frodig: De kommende år vil der blive masser af
æbler i området vest for Mågesøen, som enhver kan nyde, det
bliver muligt at cykle en aftentur
til Egeskov under den tindrende
blå septemberhimmel, når cykelstien er færdig og man kan nyde
solfangeranlægget, der producerer ”gratis” varme.
Vær med til at gøre byen attraktiv, så lederen om 4 år ikke atter
skal handle om at skolen er truet
af lukning! Vi kan tage det gamle
slogan frem
TÆNK GLOBALT – HANDL
LOKALT
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Godt nyt til Kværndrup!
Af Trine Hedegaard Jensen, Faaborg-Midtfyn Kommune
Så er sommeren ved at være ovre – og vi skal i gang med byfornyelsen igen.

Kværndrup hallen og om opstarten på de projekter der drejer sig om gaderummene i byen. Der skal bl.a. ny belysning
på en del af Svendborgvej og
der skal tænkes nyt vedr. det
udtryk som statsvejen har.
Har du lyst til at blive en del af
arbejdsgruppen, er alle fortsat
velkomne. Send en mail på
trinj@fmk.dk og meld dig til, så
får du besked når der er nye
møder på vej.
Syd for A9 bliver der udsigt til hhv. cykelsti og solfangere.

Der er god grund til lige at dvæle lidt ved denne sommer – for
den bød på rigtig gode nyheder
til Kværndrup.
Som de fleste i Kværndrup nok
har hørt, er der nu afsat midler
til at realisere et længe næret
ønske om en sti mellem
Kværndrup og Egeskov Slot.
Ja, stien kommer sågar til også
at nå helt ud til Egeskov Mølle,
hvilket er en ekstra fin bonus,
som vil være til stor gavn for
både turister og de lokale skolebørn - og andre, der færdes
på cykel langs den befærdede
hovedvej.
At det nu lykkes at få stien anlagt, er ikke mindst lokale ildsjæles fortjeneste. Der har i
mange år – og senest gennem
en arbejdsgruppe under byfornyelsen, lokalt været arbejdet
på at overbevise staten/
vejdirektoratet om at stien var
både fornuftig og nødvendig.
Så husk lige at give et fortjent
4

skulderklap til de lokale ildsjæle
næste gang, I møder dem – det
er et flot stykke arbejde, de har
gjort på byens vegne.

HUSK – der kan fortsat søges
om støtte til renovering af
private ejendomme langs hovedgaderne i Kværndrup.
Kontakt
mig
gerne
på
72532031 hvis der er spørgsmål til dette.

Stien til Egeskov var nok den
største nyhed, men mange
børn og unge vil sikkert også
glæde sig over, at der nu er sat
bedre lys op på den lidt mørke
sti mellem skolen og hallen og
at der er kommet en god og
rullevenlig asfalt på en strækning ved skolen. Så kan der
både løbes, skates og rulles på
rulleskøjter, uden at få knæ og
håndflader flået helt til blods,
hvis uheldet er ude og man
styrter.
I afdelingen for små bitte nyheder, kan man glæde sig over at
skrotbunken ved det grønne
område nu er fjernet.
Dette efterår vil byfornyelsen
primært handle om fornyelser i

Josephine på løbehjul.
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Fjernelse af skrotbunke
Af Else Thorsen
Fredag d.4.juli 2014 var en glædens dag i Kværndrup, for os der færdes på stien mellem Kirkevej og Mågevej.
Vi fik igen det flotte kig fra stien
op mod bagsiden af vores kirke
tilbage uden generende skrammelbunke. Først som faldefærdigt skur på marken i mange år,
senere et par år som en bunke
skrot samlet sammen ved kanten af stien. Hvor vil vi nyde
sommeren langs stien.
Tak for fjernelsen!

Orientering fra Lokalrådet!
Af Aina Lind-Hansen, medlem af Lokalrådet
På grund af sommerferien er der ikke så meget at berette. Sæt kryds i kalenderen til fællesspisningerne!
Det vigtigste, der er sket siden
sidst er, at Kværndrup skole
blev trukket ud af spareforslaget, så truslen om lukning af
skolen er væk i denne omgang.
Det er ikke lokalrådets fortjeneste, men hele sagen har givet
anledning til mange møder.
Andre i byen har dannet en aktivitetsgruppe med blandt andet
det formål at se på, hvordan
man kan få flere mennesker til
at flytte til Kværndrup.
Skrotbunken ved Skolestien er
fjernet, og Lisbeth Østergaard
har lovet, at naturkyndige vil se
på Mågeparkens ve og vel efter
sommerferien.
Lokalrådet deltog i kommunens
"grundvandsmøde" den 14. august 2014. Man bad de 52 deltagere om gode ideer til den
bedste udnyttelse og bevaring

af grundvandet. Der kom ikke
noget konkret på bordet, men
mødet gav dog lokalrådet idé til
en
kampagne
vedrørende
grundvandet og forureningen:

"Du bor på dit vand, pas på
det, for du drikker det".
De næste fællesspisninger bliver 01.10.2014, 04.11.2014 og
02.12.2014. Nærmere oplysninger på Kværndrup INFO,
skærmen i Brugsen og opslag
rundt i byen.
På lokalrådets næste møde i
begyndelsen af september går
vi i gang med at revidere udviklingsplanerne for byen, og man
overvejer på et tidspunkt at inddrage de andre lokalråd i KNUDEPUNKTET til fælles drøftelse.

Referat
af
mødet
den
25.06.2014 kan læses på
Kværndrup INFO.
Vi modtager gerne ideer til emner, man ønsker behandlet i
lokalrådet.

BIERPARTY har lidt midler tilbage fra sidste år, og har besluttet at støtte Borger- og Erhvervsforeningen med 5.000
kr. til at få repareret Bakkelunden.
Trist, at det er nødvendigt.
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Kværndrup Fjernvarme Amba
Af Tage Hansen, formand Kværndrup Fjernvarme Amba
Kværndrup Fjernvarme forsætter planerne om etableringen af et solvarmeanlæg.
Efter generalforsamlingens godkendelse, 29. okt. 2013, hvor bestyrelsen fik mandat til at fortsætte planerne om at etablere et solvarmeanlæg i forbindelse med nuværende varmeanlæg på
Bøjdenvejen, er det tid til at gøre status på arbejdet med hensyn til dette spændende projekt.
holdelse af indbudt licitation er
udarbejdet af værkets rådgivende ingeniør. Det bliver udsendt i
uge 33 med afholdelse af selve
licitationen medio september.
Bestyrelsen ser med stor forventning frem til licitationen, spændende om de indkomne
tilbud vil være indenfor anlægsbudgettet, som blev fremlagt på
sidste generalforsamling.

Bestyrelsen har til denne opgave nedsat en arbejdsgruppe,
som har arbejdet intenst med
opgaven, og der har været afholdt adskillige møder med
værkets rådgivende ingeniør,
Rambøll, Fåborg- Midtfyns
Kommune, advokat og andre
aktører.

Den forventede forsyningsafgift
(FSA), som indgik i energiforliget i marts 2012, er efterfølgende blevet ”taget af bordet”,
hvorfor det naturligt er blevet
mindre attraktivt at investere i
et solvarmeanlæg.
Bestyrelsen har dog enstemmigt vurderet, at investeringen
på langt sigt er til fordel for selskabets forbrugere, hvilket i
øvrigt fremgår af intern økono-

mi-kalkule over investeringen,
som bliver fremlagt på kommende generalforsamling, tirsdag d. 21. oktober.
Bestyrelsens indstilling er
foretaget med ønsket om
mottoet: ”At være på forkant
med fremtiden”
På generalforsamlingen besluttes det endeligt om Kværndrup
Fjernvarme skal opføre planlagte solvarmeanlæg.
Det skal slutteligt oplyses, at
Kværndrup Fjernvarme helt naturligt tilbagebetaler det opkrævede
”Forsyningssikkerhedsafgift” på
40,- kr/MWh, som er opkrævet
for varmeåret 2013-2014.
Dette vil fremgå af de nyligt udsendte varmeopgørelser.

Arbejdsgruppen har desuden
været rundt på forskellige andre fjernvarmeværker, som har
fået etableret solvarmeanlæg,
for at indhente erfaringer og
inspiration. Kværndrup Fjernvarme har ønske om at opføre
et solvarmeanlæg på ca.
7000m2, som vil kunne forsyne
nuværende halmfyringsanlæg
med ca. 3.200 MWh, svarende
til ca. 19% af det årlige varmeproduktion.
Selve udbudsmaterialet til af6

Fremtidens solvarmeanlæg skal placeres her

SOGNEROD

Telt og Loppemarked
Af Frank Andersen
Vi holder fast i telt og tradition, for nu er det på andet år, vi afholder teltmarked på vores lokale
OK-Tank på Odensevej.

Og det er igen med mange positive og ivrige bodholdere
samt et stort antal besøgende.
Mange lægger lige vejen forbi,
og en hel del skal lige kigge og
handle, mens de alligevel skal
have benzin på bil eller motorcykel. Flere gør en god handel,
om det så er en blomst til lillemor eller haven, et nyt smykke
fra Zibrus, en loppeting eller et
flot lys fra Hjortshøj, ja så er
der noget for alle. Flere børn er
kommet med deres brugte legetøj og har tjent en god skilling på det, de ikke bruger mere, og som så får nyt liv hos en
ny lille dreng eller pige. Folk,

der lige har foretaget en oprydning på loftet eller i kælderen,
er der også kommet flere af, og
tingene skifter ejer og bliver
brugt igen i stedet for at havne
på lossepladsen, hvor de ingen
gavn gør!
Vi var i august plaget af en parkeret varebil, som optog en del
plads foran teltet, hvilket gav
lidt trængsel i selve teltet, men
igen udviste de mange bodholdere forståelse for hinanden og
en udbredt tålmodighed, når
der var kunder i teltet, hvilket
der heldigvis var, det meste af
tiden. Så ligger du inde med
loppeting, eller har dit barn noget gammelt lejetøj, der ikke
bruges mere, er her chancen
for at komme af med tingene,
så de igen kan gøre glæde, og
du/dit barn kan tjene lidt til no-

get nyt måske - eller til sparegrisen?
Det er gratis at have en bod i
teltet, men det er en betingelse, at man IKKE pakker NED
før lukketid, med mindre man
har udsolgt. Alle er velkomne.
Næste gang bliver d. 17/9 sammen dag som Egeskov Marked, hvor vi forventer et rigtigt
stort antal besøgende. Bodplads bestilles hos Butik Hjortshøj på OK-Tanken.
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FC Midtfyn
Af Anders Thorup
FC Midtfyns U17-piger Har holdt træningslejr i Kværndrup
søndag formiddag træningskamp mod Aarup, og FC Midtfyn vandt 3-2.
FC Midtfyn er et holdsamarbejde mellem fodboldklubberne i

Ny træner i FC Midtfyn:
Per Olesen

Sidste uge i sommerferien holdt
FC Midtfyns U17 piger træningslejr i Kværndrup fra fredag
til søndag. Pigerne havde slået
teltlejr op på græsset og heldigvis holdt vejret. Pigerne spillede
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Gislev, Kværndrup, Krarup/
Espe og Kværndrup. Trænerteamet har i år fået tilgang af
Per Olesen, som har stor erfaring med trænergerningen,
bl.a. fra Brøndby.
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”Kværndrups byporte”
Af Frank Fenriz
Kværndrup er rundkørslernes by. Kan disse rundkørsler få en ”byport-funktion”?
Jeg har gjort mig nogle tanker
om skulpturer, der kunne virke
som pejlemærker og ”indgange”
til Kværndrup, fra nogen af de
mange rundkørsler, der leder
ind til Kværndrup. Det måtte
gerne være noget, der var lidt
anderledes,
tankevækkende,
og også gerne kønt at kigge på
Jeg har 3 ideer til dette:

”Venus af Fiona” kunne være
et Fynsk modsvar til den kraftige ”Venus af Wilkendorf” eller
den yndefulde ” Venus fra Milo”
uden arme, som her er i en moderne abstrakt, men også kraft-

”The explorer” hvor det er en
kæk person, der har fødderne
solidt plantet i mulden og hænderne udfordrende i siden, men altså mangler sin overkrop. Det modsigende der opstår i dette vil kalde et smil frem
på læben og vække til eftertan-

Den fremstår 3-dimensionelt og
er i tykt bøjet og skåret jernplade, som er en teknik, jeg har
udviklet igennem de seneste
par år. Teknikken får hans figurer til at fremstå 3-dimensionelt
på en kraftfuld og elegant måde. Man kan se en tegning, der
er sammenstillet med den nordre rundkørsel ved motorvejen,
så man kan danne sig et nogenlunde indtryk.
Der er også et billede af en
jernskulptur med titlen ”Den

”Venus af Fiona” i profil

fuld feminin udgave. Den kunne i midten af en rundkørsel,
på en elegant tynd fod, hæve
sig smukt, æstetisk og være
udført i 3,5-4 m højt fiberbeton
med en poleret marmorstøvs
overflade.
The Explorer

ke. Den kan fungere godt i midten af en rundkørsel og være
solidt lavet i blå fiberbeton, som
er et materiale, jeg har lang tids
erfaring i og har skrevet en bog
om, der bl.a. kan lånes i Odense.

Den 3. og sidste, men ikke
mindste, kunne være ”Tanketræet”, som er en figur i jern,
der både er et menneske stående på hovedet og et træ, der
rejser sig. Der vil være gode
associationer til eg og Egeskov.

”Tanketræ”

illuminerede engel”, som er lavet på denne måde, og dette
kan give en meget god ide om,
hvordan ”Tanketræet” ville kunne se ud."
Se hjemmesiden www.frankfenriz.dk og man kan se mere
på youtube og issuu.com ved
at søge på ”Frank Fenriz”.
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Forretning på en fin facon
Af: Lars Skov Sørensen
Ingen skår i glæden da 5772.Kværndrup tog til Ryslinge for at besøge en af bladets annoncører

fra andre af landets krukkesalg.
Hollandske og norske turister
kan også være blandt de besøgende mellem de mange stabler af lertøj, keramik og fiberstone (glasfiber). ”Vi synes det er
sjovt, når folk vil købe vores
krukker”, lyder det fra Marianne, der elsker at sælge og have
med kunder at gøre. Ryslinge
Krukkemarkeds salgskoncept
med god service og fleksibilitet
krakelerer ikke uden videre –
heller ikke når særligt købsbevidste kunder forlanger netop
dén krukke, der står allernederst på en tonstung palle.

Marianne og Søren Banche fra Ryslinge Krukkemarked

”Du skal da også lige se det vi
har indenfor”. Marianne Banches fremstrakte arm peger ind
i en hal, hvor krukker, figurer,
underskåle og mosaikborde
flyder i rigelige mængder og
utallige afskygninger. Samme
scenarie udspiller sig rundt om
bygningen, hvor vidstrakte arealer er stablet op med tusindvis
af krukker, pyntekar og lerpejse. Nogle krukker er store,
mens andre er enorme! ”Denne
her, kunne Søren og jeg ikke
løfte med håndkraft..”, begynder Marianne Banche, mens
hun griber om kanten på en
Terracotta-skål, der snildt kunne rumme et par børnecykler,
”..så den måtte løftes med
truck”.
Marianne og Søren Banche driver sammen Ryslinge Krukke10

marked og selvom basen er en
lille midtfynsk landsby, så har
forretningen brændt sig fast
som et nationalt anliggende,
hvor krukkerne pynter haver i
både landets vestlige og østlige
kanter.
Ifølge Søren og Marianne, er
Ryslinge Krukkemarked et unikt
eksemplar i Danmark, når man
taler om et så bredt og specielt
udvalg af krukker. ”Vi forhandler mega store krukker. Dem
kan man ikke få andre steder.
Vi lytter også meget til, hvad
folk ønsker”, fortæller Marianne
Banche, der gerne får en sludder med kunderne. ”Her kommer alle mulige forskellige”,
siger Marianne om køberne.
Der er de trofaste, som kommer år efter år. Andre købere
dukker op, fordi de er henvist

Marianne og Søren sælger krukker til både inden- og udendørs
brug

Modne mænd køber blå krukker
Marianne og Søren har stykket
et imponerende lager sammen.
Men det handler om at have
hånd i hanke med behov og
trends. ”Vi skal tænke meget
over, hvad vi kan sælge. Kunderne skal ofte lige vænne sig
til de mere specielle varer”, forklarer Søren Banche. Her er
fynboer og nordjyder generelt
ikke så meget til forandring og
særpræg, som københavnerne
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når de tager til Ryslinge for at
købe udsmykning til hjemmet
og haven. ”Vi har blå krukker.
De er yt hos mange, men alligevel er der købere til dem”,
siger Søren. ”Jeg har”, fortsætter Marianne, mens hun griner,
”lagt mærke til at modne mænd
fra København gerne vil have
blå krukker!”. Livet som lertøjssælger smuldrer ikke nødvendigvis hen i kedsomhed. Marianne og Søren har begge et
lunt humør og er meget udadvendte. Nogle handler bringer
dem også vidt rundt i riget. ”En
kunde fra det centrale København ringede og bestilte 12 store krukker til sin baggård”, siger
Søren. ”Kort efter ringede en
kunde fra Vedbæk ligeledes og
ville købe samme antal”. Så her
rullede Søren afsted i varebilen
proppet med 24 store krukker til
det nordlige Sjælland. Flere fra
ejendommen midt i hovedstaden har efterfølgende købt
krukker, så hvis man en dag
vandrer rundt nær Amalienborg, kan man være heldig at
spotte en baggård med ikke
bare en masse flotte blomster,
men også en repræsentation af
Ryslinge Krukkemarkeds sorti-

Også Buddha kan købes i keramik

De udendørs krukker koster lige
fra 98 – 5.500 kr.

ment over det forventelige.
Krukkemarkedet selv handler
primært hos fire forskellige producenter i Vietnam. Via tilsendte cd-rom’er, mails og ind i mellem ture til Vietnam, kan Søren
og Marianne se årets kollektioner og har desuden mulighed
for selv at få fremstillet specielle produkter. De bestilte krukker er uger undervejs, da de
fragtes pr. skib, så Søren og
Marianne samler bestillingerne
til hele containere, få gange om
året. Nogle af krukkerne hentes
dog også hjem fra Italien, mens
visse figurer købes i Herning.
Tidligere Kværndrup-borgere
Forretningen i Ryslinge tog
form i Ryslinge i 2004. ”Vores
søn Thomas havde et krukkemarked i Svendborg men overlod salget af varerne til os”, fortæller Marianne Banche. Det
var der også god plads til her
på den rummelige ejendom på
Rødamsvej i Ryslinge, som
Marianne og Søren havde
overtaget fra tømrerfirmaet
G.A. Schlüter, som i første omgang lejede sig ind i et par af

bygningerne. Siden benyttede
Faber nogle af bygningerne i
en periode. Endelig har sønnen
Thomas Banche haft salg af
fyrværkeri (som nu er rykket til
Ringe), inden krukker og keramik overtog al pladsen. Salgsarealet er endda løbende blevet udvidet. Det samme gælder
staben, hvor også Marianne og
Sørens datter, Helle, der også
har Midtfyns Teltudlejning og
Service, giver en hånd med.
Selvom Søren har rundet de 70
år og Marianne de 68, drømmer parret stadig om at udvikle
firmaet. ”Vi vil gerne have plads
til et drivhus, til at udstille krukkerne i” siger Søren, der dog
ikke har planer om at udbygge
med andre slags varer. ”Det
ville være oplagt også at sælge
blomster og planter. Men det er
meget bedre at henvise til fagfolk på dette område”, siger
han. Han er erfaren i det at væ-

Foråret er højsæson for Ryslinge
Krukkemarked, der har åbent fra
1. marts til 1. december.

re selvstændig: Da parret i en
årrække boede i Lørup, startede og drev han it-firmaet Netplan System Design, som siden er solgt fra og flyttet til Årslev. Forinden arbejdede Søren
med EDB hos Shell og har undervist i faget på Svendborg
Handelsskole. Han er autodidakt inden for it-programmering. Marianne og Søren er
begge oprindeligt fra Odense
og efter ungdomsstudier i År11
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hus og København, boede de frem til
starten af 80´erne i Kværndrup, hvor de
stadig har mange bekendte. Flere kommer også gerne og køber krukker.
Selvom virksomhedens fysiske placering
i det midtfynske ikke er den mest synlige, er familien Banche alligevel ganske
tilfreds med salget. Også selvom der
bruges en del penge på annoncering.
”Ryslinge har en god placering og er tæt
på motorvej”, siger Marianne, der mener,
det vil være for dyrt at etablere sig i
f.eks. Ringe eller Odense. ”Vi har en god
beliggenhed her på Rødamsvej”, fastslår
Marianne. Under interviewet ruller da
også en hel flok cyklende damer ind og
betragter de mange flotte krukker, der
tårner sig op på pladsen. En bil, vil dog
unægtelig gøre turen fra Ryslinge Krukkemarked sjovere. Men så er mulighederne også store i mere end en forstand.
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Pebersvend fyldt med energi
Af Anders Thorup
Tømrer Nick Nielsen startede for 4 år siden - juni 2010 - FIMA Byg og Service. På daværende
tidspunkt kun knap 25 år gammel, så Nick er som 30-årig allerede en erfaren selvstændig håndværker - og pebersvend d. 4. september! Tillykke!

Nick Nielsen, FIMA , Byg og service

Som født og opvokset i Kværndrup er Nick kendt i bybilledet.
Nick er engageret i lokalsamfundet, og han er den suverænt
yngste, der har deltaget i arbejdet med Byfornyelsen. ”Det lokale engagement er meget vigtigt for Kværndrups overlevelse,
og det vil jeg som far til to små
piger gerne deltage i. Jeg tror
også, at det har været godt for
Byfornyelsesprojektet, at der
har været en håndværker i
gruppen. Og det har da også
kastet lidt arbejde af sig.”
Nick fortæller levende om sit
arbejde som selvstændig tømrer. ”Det er lidt skuffende, at
borgerne i Kværndrup ikke er
så gode til at bruge os lokale
håndværkere. Jeg har lavet forskellige mindre tilbygninger og
renoveringer, men det meste
arbejde er udenbys – mest i
Odense. Der er nok lidt mindre
lyst til at investere i boliger i
Kværndrup end fx i Odense –
og så har vi flere selvbyggere!”
Nick har lige udvidet firmaet

med sin far Kurt. ”Jeg har altid
tænkt, at FIMA kun skulle bestå
af mig selv og min bil. Men heldigvis har jeg haft så travlt, at
det er blevet muligt at ansatte
min far, som er snedker. Det
betyder, at jeg kan påtage mig
lidt større opgaver, da det naturligvis er svært at håndtere
tunge materialer ene mand.
Jeg har ingen ambitioner om,
at firmaet skal være større, end
det er nu. Det er de små opgaver, fortrinsvis for private, der
er vores målgruppe, så jeg er
meget tilfreds som det kører nu
– og dejligt at have fået min far
som kollega. Jeg har ikke lyst
til at lave store investeringer,
og så sidde med håret i postkassen, hvis der kommer krise.”
FIMA er i øjeblikket beskæftiget

Nicks rullende værksted

et med større projekt på Skarø.
”Skarø Is udvider, så de skal
have gjort plads til større maskiner og lager. Det er en
spændende opgave, men selvfølgelig upraktisk på en ø. Men
vi bor derovre og tager så hjem
på lang weekend.”
Nick har ikke kun siddet i Byfornyelsesgruppen som medlem,

Nick og Sabrinas to piger Filippa
og Mathilde, som har lagt navn til
firmaet.

men har også været manden
bag renoveringen af Bakkelunden. Og manden bag nogle af
byens renoverede facader, incl.
hans og Sabrinas eget hus på
Svendborgvej. ”Det var dejligt
at arbejde med renoveringen af
Bakkelunden, da det dels var et
projekt med stor opbakning fra
hele byen – dels fordi det jo er
et sted, som betyder noget for
mig som født og opvokset i byen. Desto større er også skuffelsen over, at nogle har kunnet
finde på at udøve hærværk.
Men glædeligt, at byggeriet var
så solidt, at hærværksmændene ikke kunne komme ind.”
Nick har særlige kompetencer
indenfor energiforanstaltninger.
”Jeg har taget uddannelsen
som certificeret energihåndværker, hvilket indebærer, at
jeg kan beregne, om de energi13
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besparende foranstaltninger nu
også kan betale sig.”
Som det fremgår af Trine Hedegaards artikel her i bladet er
det stadig muligt at søge byfornyelsesmidler til facaderenovering. Nick var med i styregruppen fra dens start. ”Jeg lavede
flyers til uddeling, da Byfornyelsesprojektet startede.
Her fremgik det, hvilke støttemuligheder der er, når det
handler om at udføre forbedringer af sin bolig. Jeg tror ikke, at
folk er klar over hvilke muligheder for støtte, der findes, når
det handler om at spare energi.
Som det nok er kendt, kan man
trække udgifter fra til håndværkernes arbejdsløn - endnu -,
men det gælder jo for alt arbejde og ikke kun for at spare
energi. Men der ud over er der
mulighed for at få tilskud til
energibesparende
foranstaltninger. Man kan få tilskud til
alle isoleringsopgaver, ligesom
man kan få støtte til at udskifte
ældre vinduer med energirigtige – ja, man kan få støtte til at
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udskifte blot glasset. Man får
typisk et tilskud på ca. 25 ører
pr. kWh, man skønnes at spare
– så den kan blive en rigtig god
forretning. Alle er meget velkomne til at kontakte mig for
yderligere oplysninger. Jeg
hjælper også gerne med at lave
ansøgning. ”
Når man som kunde vælger en
håndværker, er det vigtigt, at
man har en garanti for kvaliteten af arbejdet. ”Jeg har naturligvis, som de fleste andre selvstændige håndværkere, en
Byggegaranti forsikring, så hvis
der skulle ske fejl, er kunden
sikret med beløb op til 100.000
kr. pr. bygningsdel. Denne gælder også ved ophør af firmaet

Tilbygning

eller ved konkurser.”
Nick er en grundig og fornuftig
ung mand, hvilket hans opstart
på firmaet vidner om. ”Jeg startede jo som meget ung, men
det første halve års tid var jeg
sikret arbejde, da mig og min
bil var lejet ud til et Nyborg firma. Så kunne jeg se om der
var basis for at fortsætte, - det
var der heldigvis, og det har
jeg aldrig fortrudt, at jeg gjorde.
Jeg er selv udlært tømrer fra et
ganske lille firma, Kronberg
Montage i Odense – og det er
måske derfor jeg synes, at
småt er godt. Jeg har min bil,
og så har jeg lager nede i den
gamle Kværndrup Maskinfabrik.
Redaktionen siger tak for besøget hos Nick og opfordrer
samtidig til, at vi alle bruger de
lokale håndværkere og andre
lokale firmaer – ikke mindst
vore butikker. Som Nick afslutningsvis fortæller, da jeg ønsker ham en god fødselsdagsfest, så holder han den naturligvis i Kværndrup Forsamlingshus og får vin leveret fra
Kværndrups nystartede ”Vinhuset” - altså lokalt.
Isen kommer dog forståeligt
nok fra hans gode kunde på
Skarø!
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Kværndruphallen og byfornyelse
Af Jane Bentsen og Anne Sloth
Skitser for ombygning af hallen er godkendt af kommunen - nu kan det kun gå for langsomt.
På et møde i april med deltagelse af mange forsekllige interessenter blev nedsat en arbejdsgruppe,som siden har haft et
par møder. Formålet var tilpasning af byggeplanerne for hallen
til flest mulige ønsker.
Efterfølgende har arkitekt Kaj
Munk udarbejdet tegninger til
brug for en udbudsrunde med
en indbudt kreds af lokale håndværkere og til at sende til godkendelse i kommunen.
Målet for os var i første omgang
at få bygget 120 m2 depot med
ovenlys og 2 adgange til eksisterende hal, der skulle stå klar
til brug medio august a.h.t. gymnastik fra Kværndrup Idrætsforening. Det bliver det ikke, men
det eksisterende depotrum er
tømt for de fleste ting og kan
bruges, så det burde ikke give
problemer. Depotfaciliteter var
en forudsætning for, at mange
af gymnastikholdene er flyttet til
hallen i denne sæson.

Men men men – kommunen stillede krav om et samlet projekt,
før de ville bevilge pengene. Vi
lavede to forslag:
Forslag 1:
- Depotrum
- Indretning af fitness i cafeteria
lokalet.
- Indretning af mødelokale i lokalet hvor fitness er i dag.
- En mindre ombygning af køkkenet med åbning ud mod gangen.
Forslag 2:
- Udvidelse af mødelokale mod
parkeringspladsen m.h.p. anvendelse til fitnesslokale
- Det er tænkt med glasfacade
og med en tagterrasse, som
man kan få adgang til via cafeteriet.
- Nuværende fitnessrum og cafeteria kan anvendes til andre
aktiviteter
Kommunen foretrækker forslag

2. Det vil også betyde, at ændringer på 1.salen bliver begrænsede og måske kan udføres af frivillige.
Kommunen ser gerne, at facaden og parkeringspladsen får en
mere moderne og indbydende
fremtræden.
Depotrum kommer i forhold til
kommunes midler i anden række, men er vigtig for os a.h.t.
mulighederne for at få timer i
hallen.
Der er 1,5 mill. kr. til brug i området. Af disse skal ca. 125.000
kr. bruges til en sti mellem skolen og hallen. Vi er blevet opfordret til søge penge andre steder, hvilket vi skal i gang med.
Af de 1,5 mill.kr. kommer 1 mill.
fra kommunen og ½ mill. fra staten.
Ting tager længere tid, end man
kunne ønske sig, men vi tror
fortsat på, at det bliver til noget.
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150.000 kr. fra Kværndrup Idrætsforening til hallen
Af Anne Sloth, formand
På en velbesøgt ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Idrætsforening var der enstemmig tilslutning til at støtte den forestående ombygning af Kværndruphallen med op til 150.000
kr.

Onsdag aften var der ekstraordinær
generalforsamling
i
Kværndrup Idrætsforening. Planerne for ombygning af Kværndruphallen blev gennemgået af
Jane Bentsen fra Ryslingehallernes bestyrelse. Derefter fulgte en god og konstruktiv debat
om anvendelsen af de forskellige rum.

Der er flere formål med ombygningen af hallen:
 at bygge et nyt depot, så
der bliver plads til alle vores
gymnastikredskaber, så hallen
bedre kan anvendes til gymnastik
 at bygge til ud mod Svendborgvej, så der bliver mulighed
for et større fitnesslokale, en
mere moderne facade og indgangsparti
 at skabe bedre forhold for
ikke-idrætslige aktiviteter, så
hallen kan komme til at erstatte

På generalforsamlingen blev det foreslået at starte en indsamling til ombygningen. Flere foreninger var til stede, og
alle bakker op om ideen.
Jeg vil derfor opfordre alle borgere i byen til at give et beløb til ombygningen af
Kværndruphallen, alt er velkomment
småt som stort. Det er jo velkendt, at
”mange bække små gør en stor å”. Beløb kan indsættes på flg. konto i Andelskassen:

Reg: 5975 –
Konto: 5000458
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de funktioner, som tidligere var
i det nedlagte bibliotek, altså
give bedre muligheder for mere
kulturelle aktiviteter
Åbne cafeteriet, så det bliver
mere attraktivt.
Det var en herlig følelse, da
stemmerne var gjort op, og vi
kunne konstatere, at der var
100 % opbakning til at støtte
ombygningen af Kværndruphallen med 150.000 kr.
Det viser endnu engang, at vi
vil vores by!
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Godt nyt fra Kværndrup Forsamlingshus - Et Nøglehus
Af Dorthe Nielsen, formand Kværndrup Forsamlingshus

Efter en turbulent tid med mange spekulationer og bekymringer omkring forsamlingshusets
fremtid, kan bestyrelsen nu glæde sig over, at huset fungerer over al forventning.

Udlejningen ligger på nuværende på et niveau, der er bæredygtigt, og sammen med fællesspisningerne og øvrige arrangementer, som bestyrelsen
står for, er der kommet balance
i tingene.
I løbet af året har vi fået sponsoreret 50.000 kr. fra Fionia
Fonden, 15.000 fra Faber Fonden, og der blev samlet røde
poletter i Super Brugsen, som
blev udbetalt med 4.184 kr.,
hvilket har bevirket, at vi har
kunnet købe køle- og fryseskab, gulvvasker og fået gulvene lakeret.
Bestyrelsen varmer sig ved de
mange positive tilkendegivelser, der kommer fra lokalbefolkningen. Lokalrådet har stået os
bi hele vejen igennem, og samarbejdet fortsætter fremover
med bl.a. fællesspisningerne,
hvor vi har været så heldige, at
flere "kokke" har budt ind med
frivillig arbejdskraft, så vi har
mulighed for at tilbyde god
mad, hygge og sammenhold.
I forbindelse med den daglige
drift er der mange i byen der

giver en hånd med, bl.a. ved
opsætning af borde for pensionisterne til banko, vinduespudsning og rengøring efter fester.
Den 24. juni blev der afholdt
arbejdsdag i forsamlingshuset,
hvor vi fik malet, vasket lamelgardiner, borde, stole, lamper
mm. Der var 15 der havde
meldt sig under fanerne, og der
blev virkelig gået til den, samtidig med, at vi havde en rigtig
hyggelig dag. Forsamlingshuset var vært med ”rester" fra
fællespisningerne.

Efter at huset er blevet et nøglehus, har bestyrelsen erfaret,
at det har givet et helt andet
tilhørsforhold til vores dejlige
forsamlingshus, denne følelse
vil vi rigtig gerne give videre til
byens borgere ved at afholde
forskellige arrangementer, som
fællesspisning i samarbejde
med Lokalrådet, medarrangør
af julebazar, juletræs fest mm.
I skrivende stund sælges medlemskort, og bestyrelsen vil
gerne takke for den positive
modtagelse og store opbakning
vi møder, når vi kommer rundt.
Det har vist sig på vores tur, at
der er en vis usikkerhed om-

kring, hvordan huset nu fungerer som et nøglehus.
Huset udlejes af bestyrelsen,
og derefter bestemmer man
selv, hvordan man ønsker festen. Bestyrelsen er behjælpelig med henvisning til kokke,
kogekoner, serveringspersonale og andre samarbejdspartnere, som gerne vil stå for dele af
eller hele arrangementet, så
man bestemmer selv hvor meget / lidt man vil gøre.
Kontakt bestyrelsen på
tlf. 22 78 12 77.
Kig også ind på vores hjemmeside www.kvaerndrup-forsamlingshus.dk.
Hvis vi af den ene eller anden
grund er kommet til at gå jeres
dør forbi, og I har lyst til at støtte vores forsamlingshus, er I
velkommen til at overføre pengene til konto 5975-5000128 skriv jeres adresse og I vil blive
opført som medlem.
17

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Koloni for første gang
Af Victor, far og mor
At skulle sende sin nyopstartet søn med på koloni, var en stor
ting. Især var tanken nok værst for mor og far.
Når man er 3 år gammel, så
ved man ikke, hvad ordet koloni betyder. Når vi nævnte ordet
koloni, sove ude, sjov, leg og at
mor og far ikke skulle med – ja
så kunne Victor da meddele, at
han heller ikke skulle med. Det
var derfor ikke noget, vi snakkede så meget om, før ugen op
til de skulle af sted. Jo tættere
på vi kom dagen, og jo mere vi
fik snakket om, hvor sjovt han
ville få det, lød det mere og
mere spændende i Victor´s
ører. Han skulle jo også have
lommelygte med og køre i stor
bus ud til kolonien.
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Dagen kom, hvor jeg skulle aflevere Victor og sige farvel. Victor var cool og klar. Men at
skulle stå der i døren, kysse og
kramme farvel med en stor
klump i halsen og mærke vandet i øjenkrogen, var noget af
en måde, at få dagen skudt i
gang på. Det var nok mest savnet til ham og tanken om, at
han ikke var der de næste 2
døgn. For jeg vidste jo, at han
ville klare det og var i trygge
hænder, samt sammen med
alle sine kammerater.
Det var to lange dage herhjemme. Endelig blev det fredag, og

vi måtte hente ham. Det kunne
ikke gå for langsomt. At komme
til kolonien og se ham sidde der
og nyde det sammen med de
andre børn, var en fornøjelse. At
se hans blik og lys i øjnene, da
han fik øje på os var guld værd,
det kan stadig give mig våde
øjne bare ved tanken. Man er
vel pyldermor.
Det var tydeligt både på kolonien og herefter, at Victor har haft
en fantastisk koloni og selvfølgelig en stor oplevelse for sådan
en lille gut.
Stor tak til Kværndrup Børnehave for, at Victor blev den oplevelse rigere.
Så koloni med Kværndrup Børnehave kan varmt anbefales.
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På tur med 34 børn i 3 dage
Af Mette Møller
Koloni. Alene ordet kan give kriller i maven hos både store og små.
Da dagen oprandt for kolonien
var luften tyk af forventning. Alle
børnene var klar, og tingene
pakket og klar. Børnene sitrede
af spænding og glæde, hvilket
smittede af på os andre, så da
bussen kom, jublede alle.
Første store ting var busturen.
Det, at sidde med sine bedste
venner i en kæmpe bus på vej
mod nye eventyr, var bare fedt.
Næste store ting var at ankomme til kolonien. Alle børnene løb
ind for at finde en seng, som
skulle deles med en ven. Efter
at alle senge var redt, og vi havde spist vores medbragte madpakker, skulle alt udforskes, alle
senge prøves, og taskerne skul-

Victor

le tjekkes for indhold. Vejret var
fantastisk, og efter en god
strandtur lavede vi aftensmad
over bål til stor glæde for alle.
Luften var tyk af bålrøg, glæde
og forventningen om at sove
uden mor og far. Alle børn var
glade og legede sammen uden
konflikter, hvilket var en fryd at
være vidne til. Efter godnatkrammene, afprøvning af lygter
og en godnathistorie sov alle
hurtigt og vi voksne kunne hygge os sammen stille og roligt,
imens næste dag blev planlagt.
Dagen efter havde alle klaret
natten i fin stil uden problemer,
og vi kunne straks gå i gang
med at nyde dagen. Vi fik gået
en lang tur ved stranden, var på

skattejagt om eftermiddagen,
hvor alle sanser skulle bruges
for at finde Kaptajn Sabeltands
skat. Om aftenen spiste vi is
ved kiosken. Hele dagen forløb
så roligt og i sådan en kærlig
atmosfære, at jeg blev helt rørt.
Sikke gode børn vi har. Hjælpsomme, kærlige og gode til at
inddrage hinanden.
Sidste dag bød på oprydning
og leg i alle kroge samt en fødselsdag. Alt sammen blev nået
stille og roligt, inden forældrene
kom og hentede deres meget
stolte børn.
Hjemme igen kunne jeg gøre
status over min første koloni i
meget lang tid, og selv om jeg
ikke havde sovet meget, var jeg
så stolt og glad. Glad for mine
gode kollegaer og stolt over, at
børnene var så gode til alt. Så
flot og dejligt at opleve, så nu
ser jeg frem til at komme med
på flere kolonier og til fremover
at være med til at give børnene
en kæmpe oplevelse.
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Kværndrup Husflidsforening
Af Anna Sigurðardottir
23. marts fejrede Kværndrup Husflidsforening sin 120-års fødselsdag med arrangement
på Egeskov Mølle.
Efter et foredrag af Husflidskonsulent Erikson fra Kolding
d. 17. marts 1894, enedes nogle af de tilstedeværende om at
forsøge at oprette en Husflidsforening for Kværndrup Sogn.
Skriftlige
indbydelser
blev
sendt ud til sognets beboere og
den 24. marts 1894 blev
Kværndrup
Husflidsforening
stiftet. Til bestyrelsen blev der
valgt:
Dyrlæge P. Jensen, Kværndrup. Lærer Fausing, Kværndrup. Gårdejer Jens Kristiansen, Kværndrup vænge. Gårdejer Hendrik N. Nordtorp, Trunderup. Gårdejer Hans Lundsgaard, Trunderup. Husmand
Hans Rasmussen, Egeskov.
Snedker J. Mortensen, Trunderup.
Der var meget, der skulle falde
på plads, inden skolen kunne
starte. Der skulle vælges en
mand til at tage hen på et hus-
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flidskursus for at uddannes til
lærer, og hertil blev Træskomager Mads Nielsen på Sandager Mark valgt. Der skulle købes værktøj, tegnes medlemmer og opkræves årsbidrag.
Så skulle der findes passende
lokale, og i starten blev præstegårdens sal benyttet som
Husflidsskole.
I referat fra oktober 1894 kan
man læse følgende: ”De karle
mfl. Der har givet bidrag ved
foreningens oprettelse har fortrinsvis ret til at indtræde i skolen som elever”. I referatet fra
april 1895 kan man læse, at
der har været undervist tre aftener om ugen. 2 hold drenge
som hver har fået en aftens
undervisning og 2 hold karle,
som har fået hver to aftener
om ugen. Medlemstallet dette
år udgjorde 132.
Om foråret 1895 blev den første udstilling i Kværndrup Forsamlingshus afholdt. Før ud-

stillingen blev der udsendt en
opfordring, hvor man kunne
læse følgende: ”alle blev opfordret til at deltage i, unge som
gamle, mænd som kvinder og
om man var medlem af husflidsforeningen eller ej.” Kvinder gik ikke på Husflidsskolen.
De efterfølgende år blev der
holdt udstilling nærmest hvert
forår. Der blev solgt adgang til
udstillingerne, der blev holdt foredrag, amerikansk lotteri og
tombola med bortlodning af diverse gode præmier. Der var
fællesspisning af medbragt
mad, evt. opført et lille lystspil,
og aftenen sluttede så med
nogle timers dans. Ofte gav
udstillingerne overskud til foreningens
kassebeholdning,
som ellers var meget lille.
Foredrag blev der også holdt til
generalforsamlingerne,
eller
som der siges i referat fra 26.
april 1901: ”Da der ikke var
bleven lejlighed til at afholde
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generalforsamling (ingen foredrag) ansås det for unyttigt at
prøve på at afholde den, da der
i den anledning alene næppe
ville møde nogen”. Så det med,
at det er svært at få folk til at
deltage i generalforsamlinger
er ikke noget nyt fænomen. I
Kværndrup var der en foredragsforening og det ser ud til
at husflidsforeningens bestyrelse har brugt lejligheden og
holdt generalforsamlinger efter
foredrag som foredragsforeningen har arrangeret.
Skolen startede, som før sagt, i
præstegårdens sal. Men hurtigt
opstod der behov for større og
mere anvendeligt lokale. Der
forhandles om muligheder. Den
29. marts 1897 bliver der noteret: ”Der er overvejende sandsynlighed for, at greve Ahlef. L.
Bille vil overlade foreningen en
del af den gamle gymnastikplads frit til byggeplads”. Det
vedtoges nu yderligere at søge
at få tegnet flere lån.
På generalforsamlingen d. 23.
april 1897 opstod der en stor
uenighed om valg af byggeplads til skolen. Der var valg i
mellem en plads i Trunderup
og den før nævnte plads på
den gamle gymnastikplads i
Kværndrup. Forhandlingerne

trak længe ud, og da der skulle
foretages bestyrelsesvalg viste
forsamlingen sin interesse ved
at udvandre af salen.
Byggepladsen på gymnastikpladsen i Kværndrup blev benyttet. Greven havde velvilligt
tilbudt foreningen at bygge hvor
de ville på pladsen og at huset
måtte blive liggende på grunden uden afgift så længe det
benyttes som husflidsskole,
hvorom der udfærdiges skriftlig
overenskomst.
Der blev lavet et forsøg med
husflidsskole i Trunderup. Den
blev åbnet i Trunderup forsamlingshus i nov. 1897, i nov.
1898 flytter den til friskolens
gamle lokale og efteråret 1899
noteres, at der påbegyndes ikke i år nogen husflidsundervisning i Trunderup på grund af
vanskelighederne med at skaffe et passende lokale og fordi
der i året før mødte for få elever der og endelig fordi nogle
medlemmer holdt deres bidrag
tilbage, da de anså det for
unødvendigt at anvende foreningens penge på to skoler,
hvor en formentlig var tilstrækkelig.
Året 1916 forhandles der med
Sognerådet om Husflidsskolens
flytning da den lå i vejen for
den nye skole. Det blev be-

stemt at sammenkalde dem,
der havde givet rentefri lån til
skolen for at høre deres mening, om den skulle flyttes et
andet sted hen eller den skulle
nedlægges.
”Ved et møde der afholdtes i
september 1924, vedtoges det
at gøre forsøg på, at få husflidsskolen sat i gang, den havde vært ude af virksomhed i flere år, dels på grund af krigen
og dels ombygning af lokale”
Der fremkommer 23. okt. 1935
at på grund af at tilslutningen til
husflidsundervisningen er så
stor, vedtages det, at give husflidslæreren 50 kroner ekstra,
for at have undervisning 6 aftener om ugen for voksne.
Året 1957 fremgår det, at der
var lidt mindre elevtal end sædvanligt på grund af lokalets flytning til Egeskov. Året 1959 flytter husflidslokalet til den gamle
forskole i Kværndrup og skolen
var i dette lokale indtil huset
blev solgt. Derefter var husflidsskolen på Ahornvænget i Fjellerup nogle år og fra året 2009 i
Espe, hvor foreningen lejer sig
ind hos Espe husflidsforening.
I referat fra generalforsamlingen 1962 bliver, som første
gang, nævnt at der har været
kvindelige elever på skolen, 13
piger og 4 kvinder. Året 1981
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Marianne Salomon
bliver den første kvinde valgt til
bestyrelsen, Edith Møberg.
Fra 1984 har Husflidsforeningen haft en repræsentant i Egeskovs markedsforening. Foreningen har flere gange fået
støtte fra markedsforeningen,
enten som bidrag, eller særlig

støtte til køb af maskiner. Fx
modtog foreningen 12.000,- kr.
i 1991, som blev anvendt til en
ny rundsav.
Året 2012 blev der lavet en
”klippekortsordning” hos foreningen, som et forsøg. Så i
stedet for at betale fast årligt
kontingent, kan det vælges at
betale for hver gang vedkommende møder. Dette passer
fint for dem, der fx har skiftende arbejdstider.
Året 2013 fik foreningen tilskud
på 10.000,- fra Den Faberske
fond, som gik til køb af nye
spændepatroner, der bliver flittig brugt af de yngre kvinder,
som er de mest aktive i foreningen nu. Kvinderne står og drejer alle mulige slags nytte/pynte
-genstande.
I foråret 2014 blev der, som noget nyt, holdt et kursus i pileflet.

Det blev så godt modtaget at
det kommer på programmet
igen i kommende sæson.
Der bliver holdt en drejeweekend for kvinder i oktober og
som noget nyt bliver der i vinter
åbnet både tirsdag formiddag
og onsdag aften.
Der er nye tider, men foreningen har overlevet og fejrede
sin 120 års fødselsdag med
udstilling på Egeskovs Mølle d.
23. marts, der blev budt på kaffe og boller, bagt på nymalet
mel fra møllen. En rigtig vellykket dag.
Nuværende bestyrelse består
af:
Marianne Salomon,
Anna Sigurdardottir,
Tina Leonhard,
Tina Pedersen og
John Jensen, som også er
husflidsskolens underviser.

KB1919
Af Anders Thorup

Kværndrup Boldklub er på vej mod de 100 år, men forsøger at følge med udviklingen og
være fremsynede. Det er grunden til, at vi i mange af ungdomsårgangene i år har været
deltagere i holdsamarbejdet – FC Midtfyn.
På spillernes opfordring har vi i
det forgangne år forsøgt at udvide dette samarbejde til også
at gælde for vore seniorhold.
Krarup/Espe har ikke været aktuelle for samarbejde, idet denne klub har haft et betydeligt
højere niveau end de andre
klubber. Ryslinge har, efter et
par år uden seniorfodbold, atter
startet med seniorfodbold og
ønskede at afprøve dette.
Gislev IF, fodbold og Kværndrup Boldklub var derimod
langt henne i planlægningen
med delvis fusion af vore klubber, så også seniorfodbolden
fremover skulle være i FC Midtfyn regi. I bestyrelserne så vi
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mange fordele ved samarbejdet, og på generalforsamlingen
i januar 2014 var der enstemmig opbakning til projektet.
Bestyrelsen har hele tiden lyttet
til spillernes ønsker – og dette
er faktisk baggrunden for at
samarbejdet strandede. Spillerne ønskede nemlig at spille
kampene i Kværndrup, hvilket
medførte, at bestyrelsen i Gislev IF, fodbold, ønskede at stille samarbejdet i bero.
Mange tidligere Gislevspillere,
spiller derfor nu i Kværndrup,
hvilket vi jo kun kan være glade
for. Men vi tror stadig, at de
spillere, som i deres ungdom
har spillet i FC Midtfyn, havde

haft glæde af at fortsatte i dette
regi, fremfor, at de nu skal til at
vælge klub.
Aktuelt har Kværndrup Boldklub hold i serie 2 og serie 3,
Gislev i serie 4 og vi håber alt
godt for alle holdene. KB har lavet aftale med 2 gamle kendinge i klubben, Jan ”Grundtvig”
Rasmussen og Brian Anov om
at tage sig af serie 4, mens serie 2 fortsat trænes af Michael
Jørgensen – nu med en anden
gammel kending, Tonny Christensen – som holdleder.
Spændende hvordan udviklingen bliver, og hvordan det ser
ud i 100-års jubilæumsåret
2019!
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Gode madvaner til sunde børn.
Af Lotte Moestrup
I dagene 4. – 8. august 2014 åbnede Trunderup Friskole og Børnehave dørene for 19 børn, der
havde meldt sig til Madskole.

Madskolerne er et samarbejde
mellem Landbrug & Fødevarer,
4H og REMA 1000. Alle instruktører er frivillige.
Idéen med Madskolerne er at
give børn og unge viden om
sund mad, kost og motion på
en sjov, lærerig og aktiverende
måde, så børnene har lyst til at
fortsætte det, de har lært, når
Madskolen slutter. Og hvem
ved - måske kommer de hjem
med inspiration til forældrene.
Madskolerne foregår i dagtimerne, hvor børn og unge bruger en uge af deres skoleferie
på at lave mad, lære om kost
og lave motion. Der bliver også
tid til at lege, tage på ekskursion og tilberede maden til et
festligt arrangement for forældrene.
Formålet med Madskolerne er,
at børnene:
 møder produkter fra dansk
landbrug
 får værktøjer til at gøre varieret kost til et naturligt valg
 har gode oplevelser med
mad og motion
 har det sjovt
 lærer 4H (bedre) at kende.

Temaerne på Madskolerne er
forskellige fra år til år. I 2014
var det Fødevarestyrelsens ernæringsmærke,
Nøglehullet,
som var et af årets temaer.
Aktiviteter på en Madskole
På alle Madskoler er madlavning (herunder morgenmad,
middagsmad, aftensmad og
mellemmåltider), motion, forældreaften og gårdbesøg / fødevarevirksomhedsbesøg faste
elementer. Som minimum bliver deltagerne bekendt med de
10 kostråd og lærer, hvad det
vil sige at spise varieret.

Madskolernes historie
Madskolerne blev afholdt som
et pilotprojekt 6 steder i landet i
2004 og var en succes med ca.
120 deltagende børn. I 2006
startede et nyt projekt kaldet
Etniske Madskoler og endnu et
nyt projekt startede i 2007 kaldet Ungdomsmadskoler. Siden
2004 er antallet af Madskoler
steget støt og i dag afholdes
langt over 120 Madskoler rundt
om i landet.
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Sidste nyt fra Børnehuset Oasen.
Af Vibeke – Daglig leder i børnehuset Oasen
Hverdagen er ved at indtage Børnehuset Oasen igen, efter en dejlig sommerferie med det skønneste vejr.
I de sidste uger har vi nydt godt
af at høste tomater fra vores
planter, gulerødder og ikke
mindst kartoflerne. Der blev lavet kartoffelpizza, tomatmadder, og børnene prøvede at
trække en gulerod op af jorden
og spise den.
Vi har plukket brombær og lavet brombærmarmelade, som
er spist på boller, som børnene
også selv bagte. Der er også
blevet produceret pesto af krydderurter og spist på hjemmebagt knækbrød.
Børnene nyder at være med til
at høste bær og grønsager,
snakke om: Hvornår er et brombær modnet til at spise? Hvor-
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dan kan man se om guleroden
er stor nok til at trække op af
jorden? Hvad er hyldebær?
Hvordan smager sure æbler?
At lære at lade æblerne hænge
på træet til de bliver modne.
Når børnene efterfølgende skal
tilberede frugten, grønsager eller bage i køkkenet, eller over
bålet, er samarbejdet imellem
dem virkelig en kunst, som bliver øvet. Der er rigtig meget
læring i at følge årstiden frugt
og grønsager for børnene året
rundt, og sidst men ikke mindst
smage på det, vi tilbereder både i køkkenet og nu igen over
bålet. Der er samtidig mange
sanser på spil i disse læringsprocesser. Det planlægger vi
en del af vores pædagogiske
aktiviteter efter, nemlig at give
børnene en flig af denne læringsproces omkring årstidens
frugt og grønsager.
Engang imellem, når børnene
bager boller, får de en lille pose, hvori de kommer vand,
gær, olie og mel. Binder knude

på posen og ”ælter” det sammen, lægger posen til hævning
inde på deres mave. Efter et
stykke tid bager børnene deres
egen bolle/brød over bålet. Det
smager fantastisk, når man
selv har lavet det hele.
Billederne er fra den tidlige
start i foråret, hvor der blev lagt
kartofler og sået i vores højbede.
Til sidst vil jeg lige nævne, at I
alle i Kværndrup er meget velkomne til at komme og besøge
os. Både når vi er her i hverdagen og uden for åbningstiden.
Kom endelig og brug vores legeplads.
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Afsked med Montagen
Af Jos Bisschop
Efter 22 år som leder på Montagen har jeg besluttet mig at trække mig og få lidt mere tid til mig
selv, min familie og ikke mindst mine dejlige børnebørn, Tobias og Cecilia.

Reception 26. juni på Montagen

For 22 år siden blev jeg kontaktet af Fyns Amt, som ikke eksisterer mere i dag, og bedt om
at finde en egnet bygning som
skulle indrettes som beskyttet
værksted for borgere som er
psykisk sårbare. Jeg faldt ret
hurtigt for den gamle møbelforretning i Kværndrup. Størrelsen
og pladsen til udvikling var genial, men det har alligevel vist
sig igennem de sidste år, at
Montagen er kommet i pladsmangel. Det var også grunden
til, at jeg sidste år lagde billet
ind i biblioteket, som værested,
med tilknytning af Kværndrups
frivillige/borgere. Men det var
der andre, som ikke syntes var
en god ide.
Kværndrup og hermed Montagen, ligger centralt, da det er
nemt at komme fra Fåborg, Nyborg, Odense og Svendborg.
Således ville det være nemt for
mange borgere at komme til
Montagen. Med den beliggenhed som Kværndrup har, burde
den have en helt anden størrelse, ift indbyggere, end det har i
dag.
Jeg startede et lignende projekt
i Odense, hvor jeg efterfølgen-

de fik tilbudt en lederstilling. I
dag er jeg glad for, at jeg sagde nej tak. Montagen er den
bedste arbejdsplads, jeg har
haft.
At få lov til at indrette en bygning, som havde stået tom i rigtig mange år, var da også en
stor fornøjelse. Gad vide hvad
der var sket med bygningen,
hvis Montagen ikke havde anvendt de pragtfulde lokaler.
Mange kører forbi Montagen
hver dag, uden at vide, hvad
der egentlig sker i bygningen.
Men det er nok Kværndrups
største arbejdsplads. Cirka 130
mennesker, inklusiv personale
er tilknyttet Montagen. Tanken
med vores arbejde er, at få så
mange som muligt af vores
borgere tilknyttet en ordinær arbejdsplads. De fleste af disse
borgere er psykisk sårbare og
med støtte og hjælp, lykkes det
da også at få skabt praktikpladser hos de private erhvervsdrivende, - en praktikplads, som
kan ende med en fastansættelse. Nogen ønsker en uddannelse og også her er vi parat i
samarbejde med uddannelsessteder, at få skabt pladser.
Der er sket en stor udvikling
gennem 22 år. Fra at være en
beskyttet beskæftigelse for 18
borgere, til at ligne mere et rehabiliteringscenter for 110 borgere. Et sted hvor vi er på jagt
efter den enkeltes ressource og
styrke dem i at komme videre
med deres liv. Væk fra offentligt forsørgelse, væk fra Montagen, og hen til et arbejdsliv og
kunne forsørge sig selv. Over

halvdelen af disse borgere bliver henvist direkte fra jobcenter.
Dette kræver en del kompetencer og Montagen har da også
haft fokus på personalets efteruddannelse og også at få ansat
det rigtige personale, hvor faglighed og et godt menneskesyn
spiller en stor rolle. Alle har en
vigtig rolle, og de sidste 4 år er
staben udvidet med socialrådgiver, pædagoger og virksomhedskonsulent. Der stilles flere
krav og dem skal og kan vi opfylde. Personalet skal have en
stor ros. Uden dem ville vi aldrig have nået så langt og løst
opgaverne med så stor kompetence som det sker på Montagen.
Det er så nemt at sige: ”Bare
kom i gang og find dig et arbejde. ” Man hvad nu, hvis man er
skrøbelig, er ordblind, har
angst, har ADHD, ingen selvtillid? Vi mennesker er gode til at
dømme og fordømme andre. Vi
tror at vi ved hvad er er godt for
andre. Men vi har alle et unikt
behov for at blive taget alvorlig,
få imødekommenhed og blive
lyttet til. Alle har selv forudsætningerne for at definere det gode liv. Vi er dem vi er, og skal
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respekteres for det. Der skal
være plads til alle, uanset uddannelse, udseende eller herkomst.
Udover produktion, tilbydes undervisning, både internt som
eksternt, motion, fitness, køkkenarbejde, rengøring, Nada
(akupunktur), individuelle samtaler, osv.
Jeg kan blive ved med at fortælle om Montagen og opgaven
lød ellers på at fortælle om mig.
Men da Montagen er en del af
mig og mit liv, er det ikke nemt
at fortælle om mig uden at fortælle om Montagen. Jeg kunne
godt have fortsat på Montagen,
men jeg følte at det rigtige tidspunkt var nu. Jeg vil gå nu,
hvor Montagen står i blomst og
hvor jeg med god samvittighed
kan overdrage mit arbejde til
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den næste leder.
”Hvad skal du dog få tiden til at
gå med? ”: er der mange der
spørger. Ud over mit politiske
liv, ved jeg det ikke endnu. Men
jeg ved, at når jeg lukker en

dør, så åbner der sig andre.
Man skal bare gribe de muligheder, som opstår. En ting er
sikkert: Jeg vil ikke arbejde 50

til 60 timer om ugen mere, ved
siden af det politiske arbejde.
Jeg er kun 64 og har stadig en
masse energi til at prøve kræfter med andre ting.
Jeg glæder mig til at få mere tid
til det politiske liv. Jeg er meget
taknemmelig for at blive valgt
for 6. gang og for den opbakning jeg fik i Kværndrup. Tænker jeg årene tilbage, på nogle
af de beslutninger der er taget,
er flytning af de store klasser
fra Kværndrup skole til Gislev
skole, den mest forkerte beslutning der blev taget i daværende Ryslinge Kommune. Jeg
stemte imod, men et lille flertal
mente at Gislev var den by,
hvor der skulle ske den største
udvikling. Nu er Gislev skole
lukket og Kværndrup skole har
måtte lide meget. Friskolen i
Gislev er et godt alternativ for
Gislev borgere.
Når alle ønsker en skole i lokalområdet og hvor skolelukning
er et fy ord, må vi også være
åben for en drøftelse hvor kvalitet af undervisning indgår. Kan
vi tilbyde samme kvalitet, når
antallet af børn falder?
Nå, nu får jeg mere tid til at læse alle de bilag der følger med
til alle møderne. Læser du
mange bøger, Jos? er der nogen der spørger. Nej, når jeg
har læst 300 sider til et udvalgsmøde, så orker jeg ikke
læse mere, udover en avis.
Men en bog i ny og næ bliver
det til og fremover flere håber
jeg.
Til sidst vil jeg sige at jeg føler
mig meget privilegeret. Et godt
arbejdsliv, en dejlig familie og
et godt helbred. Hvad kan man
ønske sig mere?
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Legepatrulje på Tre Ege Skolen
Af Mette Schiel
For at skabe mere liv i skolegården – både fysisk og socialt, har vi på Tre Ege Skolen
oprettet en legepatrulje. Legepatruljen består af 7 elever fra
5. og 6. klasse, som blev uddannet på et ét-dagskursus i
Ørbæk tirsdag d. 19.8. sammen med 25 andre elever fra 7
forskellige skoler. Det er Dansk
Skoleidræt i samarbejde med
Trygfonden, Kræftens Bekæmpelse og DGI, der står for uddannelsen og konceptet.

Kursusdag i Ørbæk.

Legepatruljen har et mål om at
få børn til at bevæge sig mere i
løbet af skoledagen gennem
leg i frikvartererne. Det vil være
legepatruljens opgave at sætte
gang i legen for de yngre skoleelever typisk 2 gange om
ugen i et af 30 minutters frikvartererne og i bevægelsestimen om onsdagen.

Kirstine og Matilde fra legepatruljen forklarer en leg

Alt er ikke helt på plads endnu
med hensyn til, hvornår legepatruljen skal være aktiv. Alligevel benyttede legepatruljen
sig af muligheden for at vise
mellemtrinnet, hvad de havde
lært i en fordybelsestime.
Så leges der
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Det Fynske Dyrskue
Af Teis Clausen
Vi havde i lang tid planlangt, at
vi igen i år skulle til Det Fynske
Dyrskue. Fredag den 13/6 tog
vi af sted til dyrskuet. Vi startede om morgenen, hvor vi skulle
møde på tog stationen kl.8.20.
Men da vi kom ned på stationen, så vi på togplanen, at toget var 15 min. forsinket. Vi
ventede og ventede på at toget
skulle komme. Pludselig hørte
jeg lyden af et tog, der kom.
Endelig, det var vores! Vi alle
skyndte os at tage vores tasker, og så var det ind i toget på vej til Det Fynske Dyrskue.

Gabriella, Jeppe, Tobias og Teis i
fuld gang med smagsprøver

Da vi var kommet til dyrskuet,
stod vi af toget sammen med
en masse andre børn. Efter at
have ventet i lidt tid på at de
små børn var væk, begyndte vi

Tænk at en ko giver 30 liter mælk
om dagen!

28

Gabriella har fået øje på 5 ællinger
i en balje

at gå hen til dyrskuet. Efter lidt
tid var vi der. Vores lærer Mette
så lige, at vi alle var der, og så
gik vi videre. Der var mange
store flotte dyr, maskiner og
den slags. Vi startede med at
gå ned og se på hestene, men
pludselig begyndte det at regne. Hele klassen skyndte sig
ind til hestene, hvor der var ly.
Vi stod i lang tid og ventede på,
at regnen skulle stoppe. Efter
en 15 min. stoppede regnen,
og vi kunne gå videre. Vi gik
derefter hen til de flotte malkekøer. De var kæmpestore og
flotte. Manden, der ejede koen,
sagde, at den lavede 30 liter
mælk om dagen. Det syntes jeg
var rigtig meget! Der var også
nogle store springheste, som vi
kiggede på. De var meget store, og meget flotte. Vi havde
planlagt, at vi skulle se grisevæddeløb. Det gjorde vi så. Vi
skulle ikke gå ret langt. Vi gik
forbi nogle halmballer, hvor der
var mange småbørn, der klatrede i dem. Lidt længere henne
så vi en mobiltelefon, der lå helt
for sig selv i græsset. Vi samlede den op og besluttede at
bringe den hen til informationen
efter grisevæddeløbet. Grisevæddeløbet lå lige ved siden

af. Der var allerede mange
børn og voksne. Pludselig kom
en dame, og så begyndte det.
Damen havde ingen mikrofon,
så vi fattede ikke, hvad hun
plaprede om. Jeg forstod kun 3,
2, 1, NU! De små grise løb
rundt i cirkler og hoppede over
nogle små hegn. Det var meget
kedeligt.
Da grisevæddeløbet var slut,
gik Tobias, Jeppe og jeg op til
receptionen, hvor vi afleverede
mobilen. Da vi kom tilbage,
skulle Tobias og mig lige have
en pølse og et brød. Da vi havde spist, gik vi hen til Mette og
Gabriella. De havde købt en
chokoladebolle. Da Jeppe så
det, blev han meget interesseret i sådan en. Så den måtte
Jeppe have. Da Jeppe havde
spist, gik vi andre også i gang
med at spise vores mad, som vi
havde med hjemmefra. Vi satte
os på en lille bakke og spiste,
mens vi kiggede på nogle heste, der sprang rundt og sådan
noget.. Gabriella måtte bare ind
i et lille telt, hvor man kunne
købe alt muligt til en 10`er. Derefter gik vi videre til et sted,
hvor man kunne købe brændte

Jeppe og Teis nyder de dyre mandler

BØRN OG UNGE

Drengene er mere begejstrede for
maskinerne end Gabriella

mandler. Jeppe og jeg købte
en pose. Jeg syntes, de var ret
dyre. En lille pose kostede 20
kr. Derefter gik vi hen til et
sted, hvor man kunne smage
alt muligt. Der var smagsprøver
på: store ærter, hjemmelavet
spegepølse, en pølse med 80
% kød og meget andet.
Til sidst gik vi hen til nogle maskiner. De var helt nye. Der var
mange af dem. Vi gik videre til
udgangen, hvorefter vi gik op til
toget. Der var igen mange
børn. Efter 2 min. kom der et
tog, som vi ikke skulle med.
Det skulle alle de andre børn.
Da toget var kørt, var vi helt
alene med en gammel dame
på stationen. Igen ventede vi
på toget i lang tid. Endelig kom
det. Vi tog vores ting og gik ind
i toget, som kørte til Kværndrup.
Det havde været en rigtig god
tur til Det Fynske Dyrskue.

Den her plæneklipper er desværre
for stor til vores have

Når man går på den lange gang på Tre Ege Skolen, kan man
ikke undgå at se de pragtfulde selvportrætter af de nye
0.klasse elever. Hver elev har tegnet ansigt, hænder og fødder, som titter ud af deres medbragte tøj. De nye elever er:
Andreas L, Andreas R, Freja, Jonas, Karl, Lærke, Malou, Mathilda, Noah, Oliver, Sebastian, Silas og Viktor. Hvis I vil se alle portrætterne, må I kigge ind på skolen!
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Ejendommen Nyborgvej 9 – Kværndrup Bio
Af Edvin Larsen
I artikelserien om bygninger og huse i Kværndrup by, hvis udseende og indhold har ændret sig
igennem de sidste 50 – 100 år, fokuseres i dette nummer af bladet på Kværndrup Bio.
Fynsk Ambulante Biograf
Anden Verdenskrigs afslutning
i 1945 betød, at man gik nye tider i møde. Rejsebiografen eller som dens officielle navn var
her på Fyn – Fynsk Ambulante
Biograf - fik i september 1945
bevilling til at vise film én gang
om måneden i Kværndrup Forsamlingshus. Biografen var nu
kommet til Kværndrup, og det
skulle hurtigt vise sig, at der var
et publikum, som måned efter
måned sad på bænkene i
Kværndrup Forsamlingshus og
så datidens skuespillere gøre
sig på det store lærred, som
blev hejst op under loftet.
Denne ordning løb i 1½ år indtil, en lokal beboer, kørelærer Albert Pedersen, Trunderup
søgte bestyrelsen i Kværndrup
Forsamlingshus om tilladelse til
at ”åbne” biograf i forsamlingshuset. Albert Pedersen fik tilladelse på betingelse af, at han
selv bekostede de nødvendige
elektriske installationer og selv
sørgede for oprydning og rengøring af lokalet efter endt
brug.
Kværndrup Sogn havde i 1950
omkring 1988 indbyggere. Heraf boede 695 i Kværndrup by.
(I 2014: 2348 indbyggere i sognet og 1650 i byen). I årene
umiddelbart efter Anden Verdenskrig var det de færreste,
der var motoriseret. Derimod
var ”jernhesten” det mest benyttede transportmiddel, hvilket
betød, at når der var filmforevisning i Kværndrup Forsamlingshus, var der brug for ordentlig cykelparkering, eller
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Kværndrup Bio, 1959. Bemærk: Nyborgvej 11 er endnu ikke blevet bebygget.
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek

som det kaldtes en cykelstald,
således at transportmidlet kunne komme i tørvejr. Forsamlingshuset rådede over en cykelstald, som bestyrelsen for
forsamlingshuset i november
1947 besluttede at udleje for et
årligt beløb på 20 kr.
Kværndrup Bio på egen matrikel
Kværndrup Bio var fra starten
en så stor succes, at Albert Pedersen hurtigt fandt det nødvendigt at have et permanent
biograflokale. Det var efterhånden svært at få logistikken mellem biograf og andre arrangementer i forsamlingshuset til at
gå hånd i hånd. Albert Pedersen havde været forudseende
og allerede i januar 1948 købt
matriklerne: 9ah (Nyborgvej 9
for kr. 3.650) og 9ai (Nyborgvej
11 for kr. 2710,50), Kværndrup
by. På matriklen 9ah opførte

han biografbygningen i 1950.
Den nye biograf i Kværndrup
var indrettet med 210 pladser.
Ved indvielsen søndag den 1.
oktober 1950, hvor filmen ”Den
opvakte jomfru” – farce i sort/
hvid og en spilletid på 100 min.
og med flere store navne som
Marguerite Viby, Helge Kjærulff
-Schmidt, Lisbeth Movin, Kjeld

Albert Pedersen i operatørrummet.
Foto: Mary Camilla Pedersen,
Kværndrup Sogn 2.
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Petersen, Ib Schønberg og
Dirch Passer - blev vist, var der
fuldt hus.
Kørelærer om dagen biografdirektør om aftenen
Biografdirektør Albert Pedersen, som i dagtimerne fungerede som kørelærer, gjorde meget for at gøre bygningen og
dens lokaler indbydende for biografgængerne. En af foyerens
vægge var udsmykket med et
stort relief af Fyn, hvor Kværndrup var markeret i ”centrum”.
Selve salen havde den lokale
malermester H.C. Nielsen,
Svendborgvej 27 – også kendt
som ”den fine maler” – udsmykket med skitser af Pisas skæve
tårn og Lillebæltsbroen.
Drift
I Kværndrup Bio var der én aftenforestilling alle dage med
undtagelse af mandag, som var
biografdirektørens fridag. Søndag eftermiddag blev der også
vist film, som for det meste
henvendte sig til børn og den
yngre generation.
Besøgstallet var helt frem til
slutningen af 1950’erne i konstant fremgang. Det var en periode med god økonomisk ud-

Indgangspartiet til Kværndrup Bio, o.1970. Foto: Kværndrup Sogn 2.

vikling i samfundet og en periode, hvor hr. og fru Hansen ofte
gik i biografen og skulle have:10. række nr. 2 og 4. Det var
også en tid, hvor adspredelserne var få. Det fortælles, at en af
Kværndrup Bios faste og mere
specielle biografgængere var
sognets læge, Adolf Grost, Nyborgvej 16. Han købte altid to
billetter – én til ham selv og én
til hatten, som blev placeret på
stolen ved siden af, hvor han
sad. Dette gjorde han alene ud
fra, at han ikke ønskede støjende børn eller forelskede unge
mennesker alt for tæt på.
Som biografdirektør betalte
man et fast beløb for leje af en
film. En del af entreen gik til udlejeren af filmen. Først når denne udgift var spillet ind, kunne
der tjenes penge. Filmene blev
leveret på 4 – 6 spoler, alt efter
filmens spilletid. Der skulle to
filmfremvisere til, for at en film
kunne vises. Når den ene spole
var kørt igennem på den første
filmfremviser, skulle den næste
spole sættes i gang på den anden filmfremviser. Operatøren

måtte veksle mellem de to filmfremvisere for at afspille en
film. Der blev på lærredet givet
tegn til operatøren, når en spole skulle skiftes. Det var præcisionsarbejde, da publikum i salen ikke måtte lægge mærke til,
når en spole var ved at løbe ud,
og den næste gik i gang.
På et tidspunkt blev der også
sat reklamer på spolerne. Det
var både landsdækkende og lokale reklamefilm. Størstedelen
af biografreklamerne var de
landsdækkende fra trompetpigerne.
CinemaScope i Kværndrup
Bio
Efter ca. 10 år på Nyborgvej 9
gik Albert Pedersen i gang med
en modernisering af biografen.
Bl.a. fik Kværndrup Bio CinemaScope i 1961. Denne form
for fremvisning kom fra USA og
blev første gang demonstreret i
SAGA i København i september 1953. For de biografejere,
som allerede fra begyndelsen
ønskede at være med i den nye
epoke, gjaldt det altså om at
anskaffe sig de tre fundamenta31
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le installationsenheder: mirakelspejllærredet, CinemaScopelinsen og stereofonisk lydanlæg, så nye film kunne vises i
en bedre kvalitet. Albert Pedersen ønskede at følge med den
teknologiske udvikling inden for
biografen, men desværre ændrede tiderne sig også. Fjernsynet begyndte at vinde frem,
hvilket gik ud over biografernes
besøgstal, men fjernsynet var
ikke den eneste årsag til nedgangen. Den øgede fritid, som
bl.a. afstedkom, at flere fik bil,
fritidshuse kom på mode, camping blev for alle, og fritidsundervisningen blev organiseret
og udviklet, havde en væsentlig
indvirkning på, at publikum kunne foretage sig andet i deres
fritid end at gå i biografen.
Beboelse på Nyborgvej 11
Umiddelbart efter at Albert Pedersen havde afsluttet moderniseringen af Kværndrup Bio i
1961, gik han i gang med opførelsen af privat bolig på nabogrunden. Huset Nyborgvej 11
stod færdigt i 1962. I 2004 købte Anni og Kenneth Andersen
ejendommen.
Tiderne skifter
Tiderne blev vanskeligere og
vanskeligere for de små provinsbiografer, som en efter en
måtte dreje nøglen. Albert Pedersen drev biografen på Ny-
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Nyborgvej 9, 2011. Foto: Edvin Larsen

borgvej frem til 1972, hvorefter
den blev lejet ud til Hans Gotfred Jensen, der i slutningen af
1960´erne havde drevet biografen i Gislev. Det skulle dog hurtigt vise sig, at Kværndrup Bio
ikke var rentabel, hvorfor den
måtte lukke i marts 1973.
I tiden op til lukningen forsøgte
en gruppe borgere i daværende
Ryslinge Kommune at redde biografen. Tanken var at bruge
salen til filmforevisning og amatør- og børneteater, men trods
de mange anstrengelser, som
borgergruppen lagde i projektet
for at beholde Kværndrup Bio
som en del af sognets kulturelle
liv, lykkedes det ikke. Ud over
at være en kulturinstitution er
en biograf også en erhvervsvirksomhed. Da bundlinjen i
regnskabet viste røde tal, var

der ingen anden udvej end lukning, hvorved byen mistede en
erhvervsvirksomhed.
Fra biograf til udstillingslokale
Efter at Kværndrup Bio var blevet lukket som biograf, blev
bygningen i oktober 1973 købt
af gdr. Jens Rasmussen,
Brændehavegård. Jens Rasmussen drev automobilhandel
og kunne se muligheder i at
indrette den tidligere biograf til
biludstillingslokale. Brændehavegård Biler holdt til på adressen fra 1978 og frem til februar
1981, hvor Per Andersen fortsatte med automobilhandel på
stedet for senere i december
1982 at overtage ejendommen.
Allerede i oktober i det følgende år solgte Per Andersen

TEMA OG LOKALHISTORIE

ejendommen til Karen Jensen
og Hans Østergaard Madsen.
Hans Østergaard Madsen var
mekaniker og havde et ønske
om at drive automobilhandel på
adressen. På et tidspunkt fik
Hans Østergaard Madsen monteret en ”schweitzerhytte” i træ
til beboelse oven på indgangen, og biografens front blev
bygget om. Dette projekt stod
Tegn & Beregn ved Arne Anov
for. Tegn & Beregn havde tegnestue og kontor i bygningen i
perioden april 1980 og frem til
januar 1984. 1.april 1986 afhændede Hans Østergaard
Madsen ejendommen til Benny
Attermann Madsen.
Ejer af Nyborgvej 9 siden
1986
Benny Attermann Madsen kom
fra Nybølle ved Ringe og var
uddannet maskinarbejder, men

havde i sin fritid istandsat og
forhandlet brugte biler. Nu skulle fritidsinteressen gøres til en
levevej. Forretningen havde
åbent hver dag, også lørdag/
søndag. I de efterfølgende 14
år havde Benny Attermann
Madsen brugtvognsforretning i
den nedlagte biograf.
Herefter lejede Dams Autohandel ved Martin Dam Jørgensen
sig ind i ejendommen og drev
automobilhandel herfra frem til
oktober 2008. I den efterfølgende periode etablerede Kværndrup Auto- og Veteranservice
ved Brian Hansen sig på adressen. I 2014 er udstillings- og
baglokale lejet ud til en ukrainer, som eksporterer brugte biler.
Benny Attermann Madsen er i
2014 fortsat ejer af ejendom-

men, som ud over udstillingslokale og baglokale også indeholder en lejlighed på 1. sal, som
er udlejet til privat beboelse.
Kilder:
Biografen i 70-erne, Filmfonden
1972.
Bygnings- og Boligregistret
(BBR). www.ois.dk
Forhandlingsprotokol
for
Kværndrup Forsamlingshus.
Lokalen (tidligere lokal ugeavis i
Ryslinge Kommune).
Lokalhistorisk Arkiv, Kirkevej 3,
Kværndrup.
Schultz Henrik (red.): Kværndrup Sogn 2 Fra 1940-1995, 1.
udg. 1996. s. 73, 74 og 204.
Statens
Arkiver
(ejendomsoplysninger).
www.sa.dk
Sylvest Jensen Luftfoto, Det
Kongelige Bibliotek.
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OPSLAGSTAVLEN

OPSLAGSTAVLEN
Private små annoncer :

SÆLGES / KØBES

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

Her er plads til
din GRATIS annonce

RØD OG GRATIS
Indsend små annoncer

gratis

inden næste deadline til

plata@plata1226.dk
Egeskov Marked – fortid, nutid og fremtid
TV2 Fyn Retro sender søndag den 14. september kl. 19.45 en udsendelse om Egeskov Marked
FOR 3. ÅR I TRÆK AFHOLDER BEBOERNE PÅ KALKBRÆNDERIVEJ LOPPEMARKED.

LØRDAG D. 14. SEPTEMBER FRA KL: 10-15
KOM OG GØR EN GO`HANDEL!!
PÅ GENSYN: BEBOERNE PÅ KALKBRÆNDERIVEJ
Hilsen Birte Find
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AKTIVITETSKALENDEREN

Dato

Kl.

Arrangement

Sted

Arrangør / tilmelding Pris

13.09.

14-17

Bevæg dig for sjov

Hallen

Brugergruppen

GYMNASTIK BEGYNDER

HALLEN EL- Kværndrup
LER SKOLEN forening

UGE
39

20 kr./
barn

Idræts- SE
PROG

11.10.

14-17

Bevæg dig for sjov

Hallen

Brugergruppen

20 kr./
barn

1.11.

14-17

Bevæg dig for sjov

Hallen

Brugergruppen

20 kr./
barn

Musik på Midtfyn

Medl.:
175
Ikke-m:
200

11.11

19.30

Sebastian

Kirken
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