NR. 22 NOVEMBER 2014
INDHOLD:
SIDE 4: Nyt fra Kværndrup Fjernvarme
SIDE 9: Portræt af Laila
Hansen - Kværndruphallens cafeteria
SIDE 8: Referat af ekstraordinær generalforsamling i
Kværndrup Borger- og Erhvervsforening
SIDE 10: Egeskov Marked
SIDE 15: Efterår i Børnehuset Oasen
SIDE 17: Bedsteforældredag i Kværndrup
Børnehave
SIDE 18: Den nye bestyrelse i Kværndrup
Borger- og Erhvervsforening
SIDE 22: Nyt fra Lokalrådet
SIDE 23: Børn og unge

SIDE 29: Ejendommen Nyborgvej 31 - Kværndrup
Sogns Andelselektricitetsværk
SIDE 34: Opslagstavlen
SIDE 35: Aktivitetskalenderen

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

FRA REDAKTIONEN

Holdet bag

Fra redaktionen

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

Af Anders Thorup

Vidste du, at .... ? Tekster
Edvin Larsen m.fl
Tekst og billeder til bladet
plata@plata1226.dk
(billeder skal fylde mindst 1 MB.)
Layout og tryk
Anne Sloth
Kaare Paludan
Økonomi og annoncetegning
Tove Svendsen
Olav Engholm, (valo@pc.dk)
Tove Jørgensen
Uddeling
Bodil Engholm
Om indlæg, artikler og andet
indleveret materiale
Ansvar for indlæg, artikler m.m.
påhviler alene forfatteren/indsenderen.
Det kan være nødvendigt at redigere, beskære eller udelade
dele af det indleverede materiale, 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 pladsmangel 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
23. januar 2015
2

2014 var året, hvor Egeskov
Marked efter nogle magre og
triste år, atter fik medvind og
solskin. Det gode vejr, nye tiltag med Egeskov Marked allerede 3. tirsdag i september,
flere gæster og god købelyst,
var årsagen til en tredobling af
de senere års overskud. Dette
til gavn for byen og byens foreninger. Og pengene skal såmænd nok få ben at gå på.
Faaborg-Midtfyn Kommune har
i slutningen af oktober holdt 3
dialogmøder – et møde for den
nordlige del af kommunen, et
møde for den sydlige del og så
et møde for Ringe og Omegn,
hvor Kværndrup naturligvis hørte til. Borgerne var inviteret til at
komme med forslag til, hvordan
udviklingen i Kommunen skal
se ud. Mødet for Ringe og Omegn var placeret på Ryslinge
Friskole, og det var en glæde at
se så mange deltagere fra
Kværndrup møde op.
Nu er det ingen hemmelighed
længere, at politikerne arbejder
for, at Ringe, i vores område, er
bycenter. Mødet startede med
oplæg ved professor Bjarne
Ibsen fra SDU, og han kunne

fortælle om tendenserne i vores
samfund. Folk flytter til de større byer og kun få kommer tilbage. Faaborg-Midtfyn Kommune
har de seneste år mistet 1000
indbyggere pr. år. Beregninger
siger, at hver indbygger i en
kommune giver en indtægt på
50.000 kr., så kommunen lægger megen vægt på at stoppe
fraflytningen. Odense har gang
i rigtig store investeringer med
letbane og supersygehus, investeringer for 25 mia. kr. For at
udnytte ”Odenseeffekten”, er
det vigtigt, at de øvrige fynske
kommuner er forberedte. Bjarne Ibsen påpegede, at rent fysisk ligger Faaborg-Midtfyn
Kommune klart bedst i forhold
til de andre kommuner.
Kommunen lægger op til, at der
i vores kommune, er 4 såkaldte
centre, nemlig Faaborg, Ringe,
Årslev og Nr. Lyndelse. Et faktum, som næppe er til diskussion. I hvert fald handlede dialogmødet om, hvordan bycentrene
bedst muligt kan hjælpe omegnsbyerne – og hvordan omegnsbyerne bedst muligt kan
hjælpe bycentrene – i vores
tilfælde Ringe.

Priser for annoncer
⅟₈ side: 1.600 kr. ex. moms,
¼ side 3.000 kr. ex. moms,
½ side 5.500 kr. ex. moms,
⅟₁ side 10.000 kr. ex. moms.
Priserne er for 5 numre årligt,
husstandsomdelt til ca. 1200
husstande.

Forsidelogo:
Rentegnet af NIMA

Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad.

Forsidebillede: Fløjtespilleren
af Grethe Munk- årets billede
ved
Novemberudstilling
på
Trunderup Friskole
Fotograf: Anders Thorup
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Vi bruger jo i høj grad allerede
nu vore bycentre, inkl. Ringe.
Der er masser af andre indkøbsmuligheder, end der er i
Kværndrup, der er flere kulturelle tilbud, og mange folk fra
Kværndrup tager til Ringe for at
dyrke motion og ikke mindst
trækker svømmehallen mange
folk til. Den store opgave for
Kværndrup – og de andre lokalsamfund – er at have de gode
tilbud, der kan holde folk lokalt,
og forhåbentlig endda trække
folk hertil – gerne fra bycentrene. Og så er vi tilbage til et af
de gennemgående citater fra
dialogmødet: Hvorfor er der
længere fra Ringe til Kværndrup end fra Kværndrup til Ringe?
Naturligvis er der ikke længere
fra Ringe til Kværndrup end

omvendt – og det handler naturligvis om tilbuddet, der gives.
Undertegnede husker i hvert
fald, hvordan folk fra Ringe i
”gamle dage” valfartede til den
lokale slagter i Kværndrup – og
lige nu kommer piger fra Ringe
til pigefodbold i Kværndrup,
fordi der ikke er samme tilbud i
bycenteret!
Så vi skal naturligvis bare fortsætte med at dyrke vores lokale forretninger, foreningsliv og
aktiviteter med den samme gode kvalitet og mangfoldighed,
som vi har. Og så naturligvis
bruge Ringe og andre bycentre,
når Kværndrups evner ikke slår
til – og så er vi tilbage ved indledningen:
Dejligt, at Egeskov Marked giver os gode vilkår i konkurrencen/kampen eller lad os kalde

det samarbejdet. Men penge
alene gør det ikke. Det er også
nødvendigt med aktive frivillige
og opbakning til arrangementer
i byen. Derfor er det dobbelt
glædeligt, når nye træder til
ved Borger- og Erhvervsforeningens ekstraordinære generalforsamling, når der kommer
mange børn til Bevæg dig for
sjov, når vinterens forskellige
aktiviteter er kommet godt i
gang med god tilslutning, og
når der er opbakning omkring
fællesspisning i både forsamlingshus og om mandagen i
hallen, for bare at nævne nogle
ting. Det er et levende samfund, som kan have en tiltrækkende kraft på tilflyttere. Og det
er Kværndrup.
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Nyhedsbrev: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg.
Af Tage Foged Hansen, formand for Kværndrup Fjernvarme Amba
Kværndrup Fjernvarme har efter afholdt generalforsamling tirsdag den 21. oktober fået endelig
bemyndigelse til at etablere planlagte solvarmeanlæg.

Visuel udformning af anlægget, set fra vest

Efter igennem ca. 16 mdr.´s
arbejde og planlægning af solvarmeprojektet, som ligeledes
var på dagsordenen på sidste
års generalforsamling, etableres der fra marts 2015 et 6.500
m2 stort solvarmeanlæg, som
kan dække ca. 18 % af det årlige varmeforbrug til glæde for
forbrugerne.
Det første store solvarmeanlæg på Fyn. Anlægget placeres
umiddelbart vest for nuværende varmecentral.
Den samlede anlægsudgift er
ca. 12.400.000,- kr, hvorfor der
bliver optaget et kommunegaranteret lån på 12,- mill. kr.
fastforrentet igennem 20 år.
Det var således en glad og stolt
samlet bestyrelse, der efter generalforsamlingen kan planlægge det videre arbejde, som for
bestyrelsens synspunkt er en
fremtidsinvestering for værket,
4

og som på længere sigt vil give
billigere varme til forbrugerne.
Den eneste hindring for at igangsætte dette spændende
projekt er den endelige godkendelse af den udarbejdede
lokalplan, som pt. ligger til offentlig høring.
Kommunalbestyrelsens forventede godkendelse kan gives
primo feb. 2015, hvorefter anlægsarbejdet forventes igangsat marts 2015. Solvarmeanlægget forventes at producere
”gratis” varme ved hjælp af Solen fra 1. juni næste år.
Der var i øvrigt genvalg til Erling Jeppesen og Jan R. Hansen, som begge ønskede at
være med til at videreføre strategiplanerne for Kværndrup
Fjernvarme.
Yderligere oplysninger kan fås

ved henvendelse til:
Kværndrup Fjernvarme
Tlf.: 62 27 13 19
www.kværndrupfjernvarme.dk
eller
Tage Foged Hansen
Tlf.: 61 79 62 27

SOGNEROD

Tøjindsamling til Syrien NU
Vinteren nærmer sig, og der er stadig brug for alt til de internt fordrevne syriske flygtninge, som befinder
sig i lejre tæt på den tyrkiske grænse.
Indsamlingerne fortsætter med uformindsket kraft. Det vil sige, at der konstant fyldes containere, som
sendes med skib til Tyrkiet og herfra med biler ind i Syrien. Det er frivillige, der står for indsamlingerne,
for afsendelsen, og for transporten ind i Syrien. Set i lyset af at og måske netop fordi, ”containerhjælp til
syriske flygtninge” er et privat projekt, ydes der en alsidig og uvurderlig hjælp via de netværk initiativtagerne har opbygget.
Der er stadig brug for ALT, så hvis I trænger til at rydde op i gemmerne, eller er i gang med at sortere i
vintergarderoben, så kan det sikkert bruges i indsamlingen.
Alt skal være rent og helt (men gerne med lapper).
Mærk gerne sækken med indhold.
Der er bl.a. brug for:
Overtøj – Undertøj – Sokker – Vanter – Huer – Støvler – Tæpper – Soveposer – Sengelinned – Legetøj
– Malebøger – Tegnepapir – Blyanter – osv.
Det er NU – hellere i dag end i morgen.
Aftal evt. aflevering med en af undertegnede
eller sæt blot tingene i vognporten hos Gunnar Bundgaard, Trunderupgade 14, Trunderup.
Mvh.
Kirsten Søfelde (22749873, Lise-Lotte Liengaard(28902583)
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Danskernes Idrætspris - Per og Susanne
Af Anders Thorup
Vores nye seniortræner og hans kæreste er nomineret til DIF´s ”Danskernes Idrætspris”. Skulle
de nå til finalen og vinde er der præmieoverrækkelse i Boxen i Herning i januar, direkte i TV. Der
forventes over 2000 nomineringer!
Ildsjæle i FC Midtfyn Per Olsson og Susanne Kjeldgård Hedeager

Per og Susanne

Hvad går initiativet ud på?
Vi (FC Midtfyn U17 pigehold i
fodbold) vil gerne indstille et par
til prisen. Han er træner og hun
er medhjælper/massør.
Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?
FC Midtfyn klubben som vi træner i, er en samarbejdsklub,
som består af: Ryslinge, Gislev,
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Kværndrup, Krarup og Espe.
Det kan være svært at samle så
mange piger i den alder i ét område. Det er derfor vigtigt, at der
er nogle ildsjæle som Per og
Susanne som har lyst til at bruge deres tid på os.
Hvorfor skal dette initiativ vinde
Danskernes Idrætspris?
De er begge meget engagerede. Han startede som træner for
holdet i foråret, egentlig mest
fordi hendes niece spillede på
holdet. Han blev efterfølgende
så glad for holdet, at han stadig
er træner for os, selvom niecen
ikke spiller på holdet længere.
Der er ydermere startet 3 ekstra
piger på holdet, da det rygtedes, at der var kommet en kanon dygtig træner. Vi træner 2

gange om ugen og det er
yderst sjældent, at der er nogen der bliver væk. Per og Susanne lavede også en træningsweekend for os i sommerferien, hvor de brugte hele deres weekend på intensiv og
lærerig træning. Susanne er
med hver gang både til træning
og kamp. Hun har været
topudøver indenfor atletik og
har derfor også gode træningsøvelser til os. Hun hjælper også til ved kampene, hvis der
opstår skader. Alt i alt et perfekt match til os. Vi har stor fornøjelse og udbytte af deres
træning. Vi ligger i øjeblikket
som nr. 3, godt på vej mod toppen.

PORTRÆTTER

Ryslingehallerne har pr. 1. august indgået aftale med Laila Hansen om at
være forpagter i Kværndruphallen.
Af Laila Hansen
som håndboldspiller og træner.
Senere kom turen til fodboldafdelingen, hvor jeg virkede som
træner i en årrække.
Tidligere har jeg gjort rent i hallen under flere halinspektører
og hjulpet ved diverse arrangementer, så det var som at komme hjem igen.

Laila Hansen

Som ny forpagter af cafeteriet i
Kværndrup Hallen, vil jeg gerne
takke for den varme modtagelse, som jeg har fået.
For mange vil jeg være et kendt
og for andre et nyt ansigt.

I øjeblikket har vi om mandagen fællesspisning, så forældre
kan nå at få deres børn både til
gymnastik og badminton. Er
flere interesserede, skal man
blot tilmelde sig senest fredagen før.
Jeg ser frem til, at ombygningen af hallen bliver gennemført,
og de muligheder der vil kunne

Mit navn er Laila, gift med Carsten. Vi har 2 børn og 1 barnebarn, som alle har deres gang i
hallen.
Til daglig arbejder jeg hos Gasa
Bøg i Odense.
Jeg har været bruger af hallen
siden den blev bygget i 1975

Så sker der atter noget i Hallen –
her fra ”Bevæg dig for sjov”

blive for nye tiltag, så hallen
kan blive samlingssted for unge og ældre.
Døren står altid åben, og I er
velkomne til at komme ind og
få en snak om stort eller småt.
Jeg vil være at træffe i hallen,
hver dag fra kl. 16 til 22, samt i
weekender, når der er aktiviteter.
På gensyn i hallen!
Laila Hansen
Tlf. : 42 29 22 56
Mail: laicar@mail123.dk
Kommentar fra formændene
for Kværndrup IF og
KB1919:
Idrætsforeningerne i Kværndrup er glade for, at der atter er
kommet liv og lys i Hallens cafeteria. Det er en kæmpehjælp,
at vi ikke skal tænke på mad
og drikkelse ved stævner og i
hverdagen, og dejligt at Laila
og hendes familie altid er
hjælpsomme og venlige. Som
Laila skriver, ser vi alle frem til
at endnu flere folk gør brug af
hallen og dens cafeteria og håber, at Hallen bliver et samlingssted for alle i byen.
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Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling i Kværndrup Borger- og Erhvervsforening
Tekst og foto: Frank Andersen
Tirsdag d. 7. oktober 2014 var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Borger- og Erhvervsforening.

Knap 20 borgere deltog i den ekstraordinære generalforsamling

Oplægget til Generalforsamlingen var, at andre skulle overtage foreningsarbejdet, ellers lukkede Borgerforeningen. De aktiviteter, som Borgerforeningen
stod/står for, ville derfor forsvinde, hvilket ville betyde, at der
ikke længere ville blive afholdt
juletræstænding, fastelavn, eller fugleskydning i Kværndrup.
Alle er det arrangementer, der
vil være svære at undvære,
ligesom flagalléen ville forsvinde - og i sidste ende ville vi risikere, at miste Bakkelunden.
Så for de to bestyrelsesmedlemmer, måtte det være glædeligt at se 17 ildsjæle møde op
og aktivt deltage i debatten omkring Borgerforeningens fremtid.
Pia Jacobi (fungerende formand) bød velkommen og ville
som første punkt vide, om der
var nogen, der ønskede at stille
op til den nuværende bestyrel8

se, men en larmende tavshed
var alt der kom fra forsamlingen. Nærmest lidt beskæmmende at se folk kikke ned i
bordpladen og fumle med kuglepennen for ikke at blive
”taget” som værende et kommende bestyrelseselement. Da
ingen meldte sig, var næste
punkt på dagsordenen, om der
var andre, som ville overtage!
Inden vi nåede dertil, ønskede
Lonnie Braagaard at vide årsagen til, at de to i bestyrelse ikke
længere ønskede at fortsætte
arbejdet i Borgerforeningen!
Om det var manglende tilslutning til arrangementer, eller om
der var en anden årsag?
Til dette svarede Pia Jacobi, at
det ikke var det, der var problemet, snarere tværtimod, for generelt set var der en god og til
tider overvældende tilslutning til
de arrangementer, som Borgerforeningen stod for. Faktisk var
der 180 deltagere til fastelavns-

festen, hvilket havde givet bestyrelsen ”dårlige” nerver, for
var der nu slikposer nok? Arrangementet var en succes,
men dette skyldtes i den grad
også, at der på daværende
tidspunkt var 4 medlemmer af
Borgerforeningen, til at deles
om arbejdet. Men 2 af medlemmerne var efterfølgende trådt
ud af bestyrelsen, da de havde
andet at se til, og efterfølgende
følte Pia og Jörn Jacobi ikke, at
de magtede at stå alene med
de kommende arrangementer.
Trods flere tiltag for at skaffe
nye medlemmer var der ingen,
der ønskede at træde hjælpende til. Man havde forsøgt alt lige fra hvervekampagner/skiltning til at overtale folk, men alle
havde mere end rigeligt at se
til, og derfor stod de alene med
arbejdet, og det magtede de
ikke længere!
Økonomien i Borgerforeningen
lå på grænsen, men da der ikke var udarbejdet et endeligt
regnskab, fortalte den afgående kasserer, at der trods manglende medlemsindbetaling og
faldende erhvervskontingenter
alligevel var overskud i kassen.
Der var kommet 5000,00 kroner til istandsættelse af Bakkelunden fra Bierparty efter de to
gange hærværk, som var foregået i Bakkelunden.
De mange fremmødte havde
flere gode forslag til, hvordan
Borgerforeningen kunne fortsætte eller hjælpes. Birte Find
foreslog, at man oprettede en
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”backup”gruppe til at varetage
flagallé og Bakkelund samt en
”gå til hånde”–gruppe”, der kunne hjælpe til ved de forskellige
arrangementer. Men dertil svarede den afgående bestyrelse,
at de var færdige, de var kørt
træt og magtede det ikke længere. Arne Poulsen forslog, at
der blev nedsat en midlertidig
bestyrelse bestående af 4 personer, der skulle drive Borgerforeningen videre til den kommende generalforsamling i februar 2015. Men Pia fastholdt,
at de ikke længere magtede at
stå med Borgerforeningen, og
at den primære årsag var den
manglende opbakning fra byen.
Var der nogen, som ønskede at
overtage
bestyrelsesarbejdet
med Borgerforeningen? Til dette havde Lokalrådet på forhånd
sagt, at det ville de godt, så
Borgerforeningen var reddet,
og dermed flagallé, Bakkelund

og i hvert fald nogle af de mange arrangementer som Borgerforeningen stod for.
Så langt kom det dog ikke! For
inden punktet med overtagelse
af en anden forening kom på
bordet, brød Arne Poulsen ind
og fortalte, at en lille gruppe
bestående af tidligere medlemmer af Borgerforeningen gerne
ville overtage og drive Borgerforeningen. Derfor blev det ikke
aktuelt, at Lokalrådet trådte til,
da der nu var en ny og fungerende bestyrelse. Den nye bestyrelse består af Arne Poulsen, Keld Larsen, Lone Langeskov, Jan Andersen og Louise
Andersen, alle kendt fra tidligere bestyrelser i Borgerforeningen.
Det bliver spændende af følge
den nye bestyrelse og de arrangementer, som så sikkert
må og vil komme i den kommende tid, og om der er tid til at

få stablet et julearrangement
på benene i år, vil tiden vise.
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Egeskov Marked 2014 i billeder
Fotos: Lars Skov Sørensen

10

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Tale ved Egeskovmarkedsfest 4. okt. 2014
Af Uffe Østergaard, formand for Egeskov Markedsforening
Uffe Østergaard afløste efter Egeskov Marked 2013 Tommy Christensen som formand for Egeskov markedsforening – og blandt opgaverne er at holde tale ved Markedsfesten.

marked i Danmark – lad os
bare sige det – ja så er det
næsten lige så uudsletteligt
og ædelt som det gods, der
har givet det sit navn. Men et
marked skal lige som alt andet passes og værnes om
for at kunne bevare sit særpræg og samtidig holde trit
med udviklingen.

Mine damer og herrer. Det er
med stor ærefrygt og respekt, at jeg tager ordet og
beder om jeres opmærksomhed i 5 min.
Så kom vi her til – og det er
første gang, at jeg har været
involveret i det store set–up,
der i mange år har kørt med
dygtighed og omtanke forud
for det traditionsrige gamle
Egeskov Marked, hvor godtfolk gennem tiderne har sat
hinanden stævne.
Sådan er det stadigvæk. Jeg
er overvældet af beundring
for det system, I har udviklet
og forbedret hen ad vejen,
og imponeret over jeres opofrende frivillige indsats.
Med så kloge og saglige
principper, som er blevet
grundlaget for det kendteste

Jeg har lige sagt mange store ord. Lad mig nu komme til
det ord på tre bogstaver,
som udtrykker ydmyghed og
glæde på samme tid. TAK!
Det er mit privilegium her i
aften at sige tak til alle jer,
der er forsamlet her. I har for
gud ved hvilken gang – Børge kan nok sige for 40 tyvende gang -, ja og for nogen er
det første gang – ydet en
indsats, stor eller lille, timer
eller dage for at få gjort alt
klar til tredje tirsdag – onsdag i september.
Lad os gøre det igen – og
slå det endnu mere fast, at vi
altså tyvstarter Egeskov
Marked
2015
tirsdag
kl.13.00!
Frivillighed er det samme
som arbejde uden løn. De
gamle sagde, at arbejdet var
løn i sig selv, det blev man
bare ikke så mæt af. Jeg
ved, at vi holder af vores by
og egn, og jeg tror, at vores

fællesskab kun kan føles
bedre og større, når vi arbejder sammen og mødes for at
løfte denne gode sag.
Lad os derfor se hinanden i
øjnene – ja, se lige på dem I
sidder ved siden af og overfor – og fortæl hinanden, at
det her vil vi gøre igen til
næste år. Tak for det!
Det har været et godt marked. Stort besøg af gæster,
tilfredse kræmmere, der i
stort tal afleverede tilmeldinger til næste år. Lad os hver
især gøre, hvad vi kan på
samtlige sociale medier og
hvor vi færdes, for at få budskabet ud – Vi ses til Egeskov Marked! – om ikke
før?
Engang var jeg barn og gik
til Egeskov Marked – prøvede skydeteltet, tombolaen,
dødsdromen, sad med undrende øjne og så på Abdullah, der kunne bære 8 mand
på sin brystkasse og mine
kammerater og jeg blev hypnotiseret af Jean Felix. Vi
købte også en ged – og trak
hjem med den. Heste var
der mange af og der blev
handlet.
Som jeg husker det var der
sol over markedet. Det var
der sandelig også i 2014.
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FORENINGER OG INSTITUTIONER

Måtte vejrprofeter og guder
være lige så rundhåndede til
næste år. Så kommer folk til
marked.
Tak til alle udvalg fordi I tager det store ansvar for de
opgaver, I har med at gøre –
I gør det flot og rutineret. Tak
til mine kolleger i bestyrelsen, det har været utrolig
spændende at arbejde sammen med jer, høre jeres me-

12

ninger og følge jeres pligtopfyldende lange seje træk
med overblik, høj arbejdsmoral og gode vilje.
Vi skal holde fast i den gode
vilje, og alle I hjælpere kan
være sikre på – alt hvad vi
gør bliver gjort, fordi vi mener det godt, for at vi kan
dele sol og vind lige til fælles
gavn.

Alle jer, der yder en så betydningsfuld indsats burde
have et skulderklap, det håber jeg, at I her i aften kan
mærke for sådan er det
ment, og nu vil vi fejre det
rigtig pæne resultat. Rigtig
god markedsfest!
Egeskov Marked længe leve!

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Høstfest på Egebo
Af Connie og Mogens

….. en dejlig aften, hvor vi havde samlet beboerne på Egebo
og pensionister fra byen, som
er medlemmer af vores støtteforening. Vi var 74 deltagere,
der fik flæskesteg med sprød
svær, brune kartofler og rødkål
fra Ryslinge forsamlingshus.
Dessert var hindbærtrifli, som vi
selv stod for.
Efter spisningen havde vi fået
Karen og Tommy fra Gislev til
at levere en super god underholdning.
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Egeskov Møllelaug er klar til julestue d. 29 november fra 12 - 16.
Tove Andersen, Egeskov Møllelaug
Vi glæder os til en hyggelig julestue.
Så kom og kig på de mange kreative ting med udstillere udefra, Karen med Mølleboden, cafe, tombola og fiskedammen fra Møllelaugets side og ikke
at forglemme: melsalg.

I år får vores udstillere mere fast grund under
fødderne, da vi har fået lagt nyt broloft/gulv, doneret fra Den Faberske Fond. Et rigtig flot resultat og godt håndværk, udført af Carl Sonne,
Fjellerup og medlemmer af møllelauget.
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Efterår i Børnehuset Oasen
Af Vibeke, daglig leder i Børnehuset Oasen.
Sommerfesten i Oasen for alle børn og forældre den sidste fredag i august er en fast tradition,
hvor alle sejl er sat til.

Hvor mon de er sluppet ud fra?
- Personalet i Oasen ved Einstein-festen.
I år var temaet for festen
”Einstein”. Aftenens program
var fyldt med eksperimenter,
sjov med ord og bogstaver, vulkaner, vand og meget mere.
Det var en helt fantastisk aften,
regnen drev over og solen tittede frem, ligesom festen begyndte. Personalet var klædt
ud som ”Einstein”-genier og
stod klar rundt omkring på legepladsen med små aktiviteter for
børn og voksne, hvor der skulle
eksperimenteres. Der er lige et
par billeder af genierne fra
”Einstein” sommerfesten.
En anden fast tradition er at vi
deltager med storegruppen på
Kværndrup skoles motionsløb. I
år havde vi valgt at sætte fokus
på bevægelse for alle børn og
voksne i uge 41. Storegruppen
løb hver dag ca. 2,5 km, det var
hårdt og de fleste var super gode til at løbe hurtigt. De andre
børn i børnehaven og vuggestuen havde aktiviteter med
bevægelse, såsom dans, stafetløb og gymnastik hver for-

middag. Vejret var fantastisk i
den uge, så vi kunne være
udenfor hver dag kl. 9.30 og
lave motion. Der blev motioneret hårdt, også for personalet,
som i løbet af ugen havde
sved, der løb, blussende kinder, og nogle havde ret ømme
ben efter flere dages løbetur i
raskt tempo, sammen med børnene
Vi sluttede motionsugen af fredag med en motionsdag for alle
børn, og de forældre som havde mulighed for at deltage. En
uge i bevægelse for alle børn
og voksne var en stor succes,
som helt sikkert bliver endnu en
tradition.
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En tredje tradition her i Oasen,
er at vores alle sammes
”farmor” Inge kommer en torsdag kl. 7 om morgenen, og
tænder for suppegryden. Inge
koger suppe til alle børn i Oasen, og hele formiddagen står
Inge i køkkenet omgivet af
børn. Inge fortæller og viser
børnene, hvordan man koger
suppe på ben og grønsager.
Det er en dag, vi ser frem til
hvert år, og suppen smager og
dufter altid helt fantastisk. I år
skete det torsdag den 23. oktober.

16

Jeg var i Oasen en søndag
formiddag for at ordne lidt småting, og blev så varm om hjertet ved at se at vores legeplads
bliver benyttet, denne dag af
bedsteforældre med børnebørn. Så kom endelig og brug
vores legeplads, I er altid me-

get velkomne. Alle dage hele
året igennem er vores legeplads åben. Vi har altid kaffe på
kanden, hvis I kommer indenfor
vores åbningstid 

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Bedsteforældredag i Kværndrup Børnehave og andre begivenheder
Af Mette Møller
En gang om året laver børnene invitationer til deres bedsteforældre for at invitere dem til bedsteforældredag i Kværndrup Børnehave, hvilket i år var fredag den 26. september. Og så har
bølgen af hærværk og indbrud også ramt byens børn……men heldigvis er det snart jul!!!!!

Da dagen oprandt og bedsteforældre ankom, fik børnene
travlt med at vise hele børnehaven frem og fortælle om alt
det, som man kan lave i børnehaven. Klokken 10 samlede vi
alle ude på pladsen foran børnehaven. Efter en kort velkomst, sang vi i fællesskab,
nogle af de sange som børnene synger, når vi er i gymnastiksalen. Sange, som for nogle

bedsteforældre var nye og for
andre genkendelige. Vi sluttede
af med en god gang boogie
woggie, så alle havde varmen
til vi gik på legepladsen for at
lave saft.
Op til bedsteforældredagen var
der nemlig blevet indsamlet
æbler. Disse tog vi ud på legepladsen, hvor vi i fællesskab,
skar æblerne over, mostede og

Hærværk

pressede dem til den dejligste
friske æblesaft, som vi nød frisk
fra tønden.
Til frokost lavede vi en stor buffet med alle de dejlige retter,
som bedsteforældrene havde
medbragt. Der var en fantastisk
stemning i hele huset, hvor der
blev spist på begge stuer, på
tværs af alder og familier, og
ikke mindst talt en masse om
alt muligt og umuligt. Efter maden var der kaffe/saftevand
samt et stort kagebord med
noget for enhver smag – ”det
var en rigtig fest” som et af børnene sagde, efter sit andet
stykke kage.
Efter en dejlig dag med mange
bedsteforældre, fyldte maver
og masser af gode oplevelser,
sluttede vi dagen i takt med at
børnene blev trætte.
Nu glæder vi os over den dejlige dag og til at skulle invitere til
bedsteforældredag i det kommende år.

af Bestyrelsen for Kværndrup Børnehave
Der har først i november måned været begået indbrud og
indbrud med hærværk til følge,
dette er blandt andet gået ud
over Børnehaven Oasen, dagplejernes legestue og ikke
mindst Kværndrup Børnehave.
Hærværket har været af den
grovere karakter her i huset,
hvilket vi ikke vil nærmere ind
på.
Vi står uforstående over for dis-

se handlinger og vi synes, det
er synd og skam for børnene,
det er deres andet hjem, når
mor og far er på arbejde. Det
fylder selvfølgelig for alle i dagene derefter. Nogle af børnene laver fælder i sandkassen
med deres skovle, andre siger
at gerningsmændene bare kan
komme i fængsel og få suppe
med ost.
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Juletid i Kværndrup Børnehave
Af Tina Stenderup Skov, bestyrelsesmedlem

Den dejlige juletid nærmer sig
og glæden ved nisser, gaver og
julemanden følger med.
Sidste år ankom julemanden og
hans kone sammen med et helt
hesteoptog til Kværndrup Børnehave. Det var et fantastisk
syn, at se alle de fine nisseklædte heste og piger, der var
med til at følge julemanden og
hans kone til børnehaven. Der
blev danset om juletræ og sunget julesange, og da vi var fær-

dige med det, havde julemanden, til stor glæde for alle børn,
juleposer med til dem alle. Børnene stod pænt i kø og ventede, til det blev deres tur til at få
noget af julemanden. Derefter
gik alle indenfor, til æbleskiver,
saft og gløgg. Der blev hygget
og snakket, inden vi alle, efter
et par timer, kunne sige tak for i
dag og ønske alle en god
weekend.

Fredag den 5. december afholder Kværndrup Børnehave igen
juletræsfest for børnehavens
børn, søskende og forældre. Vi
håber at julemanden og hans
kone kommer forbi igen og
danser, synger og hygger med
os. Der vil med sikkerhed være
æbleskiver, gløgg og saft til alle
børn og deres forældre, og det
store hesteoptog kommer også
forbi børnehaven inden vi skal
danse om juletræet.

Den nye bestyrelse for
Kværndrup Borger- og Erhvervsforening
Af Kjeld T. Larsen, bestyrelsen

Den nye bestyrelse.
Bagerst fra Venstre: Lone - Brian - Arne
forrest fra V. Kjeld - Louise - Jan
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Den nye bestyrelse kan
mødes til Julearrangementet ved brugsen d.
5. dec. ved 15-tiden,
hvor vi vil servere æbleskiver, gløgg og saftevand. Der vil det også
være muligt at forny eller
tegne et nyt medlemskab i Borger og Erhvervsforeningen.
Vi glæder os til at se rigtig mange slutte op om
arrangementet, så vi kan
få pustet noget nyt liv i
foreningen.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig som følger:
Formand: Lone Langeskov
Jensen
Næstformand: Brian Anov
Kasserer: Kjeld Toftelund Larsen
Pr: Jan Andersen
Pr: Louise Faurskov Andersen
Medlem: Arne Poulsen

Da dette er sidste chance, vil vi
ønske alle byens borgere en
glædelig jul og et godt nytår.

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Kværndrup Boldklub ses her i deres nye spillertøj fra Andelskassen.
Af Anders Thorup
Michael Jørgensen er siden billedet blev taget, blevet afløst af Per Olsson.

Kværndrup serie 2 har indgået
aftale med ny træner: Per Olsson, som i øvrigt andet steds i
bladet er afbildet sammen med
sin kæreste Susanne, er vores
nye træner. Per er en erfaren
herre, som selv har spillet på
højt plan i B1909, inden skade
tvang ham til at indstille karrieren. Per har stor erfaring efter
27 år som træner, han er DBU

instruktør og har gennemgået
såvel ungdoms – som seniortræneruddannelse fra DBU.
Har trænet Brøndbys sjællandsseriehold.
Per er kendt i klubben, idet han
har trænet vores U17 piger i
FC Midtfyn det sidste halve år.
Det har han gjort sammen med
Kent Munch, som også vil hjælpe Per med vores seniorhold.

Træner Per Olsson

Hjælpetræner Kent Munch

Hjælp vil Per og Kent også få
fra Susanne, som nogle i byen
måske kender, idet hun har
boet i byen fra hun var 12 til
hun var 16, og er søster til et
kendt ansigt i byen, nemlig
Torben Kjeldgaard. Susanne er
uddannet fitnessinstruktør og
selv aktiv udøver af atletik, ja
faktisk regerende verdensmester i mangekamp i hendes aldersklasse.
Målet er at blive i serie 2, men
på længere sigt skal vi tilbage i
serie 1. Vi anser det for vigtigt,
at træning foregår med bold,
og spillerne skal altid gå fra
træningen med en følelse af at
de har lært noget.
Vi forventer os meget af samarbejdet med KB1919 og gutterne. Håber på endnu flere
spillere, når træningen går i
gang i januar.
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Kværndrupugen 2015
Af Anders Thorup
Kværndrupugen er i 2015 som sædvanlig i uge 19

Styregruppen. Fra venstre: Inge Eriksen, Jette Holm, Svend Erik Larsen,
Anders Thorup, Peter Nielsen og Bent Bach
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Kværndrupugen er næste år fra
søndag 3. maj til lørdag 10.
maj. Kværndrupugen i uge 19
er efterhånden blevet en institution i byen og i år er 7. gang
den afholdes. Styregruppen
under ledelse af den til Svendborg udvandrede Peter Nielsen, har haft sit første møde.
Gruppen er intakt, ja faktisk er
Bent Bach vendt tilbage efter 1
års ”orlov”.
Kværndrupugen fortsætter stort
set efter samme koncept som
de tidligere år. Vi håber på
samme store opbakning til
gavn for samhørigheden i vores
lille by.

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Nytårsfortsæt
Af Herdis Henriksen, Kværndrup Idrætsforening
Begynd d. 4. januar 2015 til vores nytårskur
Du tænker måske ikke på det
lige nu, men julen står for døren! Som oftest byder den på
flere lækkerier, og vi mæsker
os i dem med stort velbehag.
Mørket er over os, og det er
ikke helt så let at komme afsted
til den vante motion.
Det siges, at det ikke er, hvad

der sker mellem jul og nytår,
der ses på sidebenene, men fra
nytår til jul. Om du har nytårsfortsæt eller ej, så har Kværndrup IF i år besluttet, at åbne

hallen for mange af de aktiviteter, der er i foreningen. Se annoncen her i bladet. Det sker
den 4. januar 2015, hvor vi håber at se rigtig mange fra by og
land. Om ikke andet, så for hyggens skyld!
Vi ses
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Nyt fra Lokalrådet for Kværndrup Sogn
Af Aina Lind Hansen, medlem af Lokalrådet
Kværndrup lokalråd har fået ny formand.

Ny formand for Lokalrådet: Frank Andersen

Jesper Sell har været med i
lokalrådet siden det blev oprettet, og han har gjort en
stor indsats for byen på mange fronter. På grund af tidsnød har han valgt at trække
sig, men har dog lovet at være kasserer indtil videre. Tak
til Jesper for det store arbejde. Frank Andersen fra
Kværndrup Info m.m. er heldigvis villig til at overtage
posten som formand – velkommen til ham.

frem til høring til den 11. november 2014.

Lokalrådet deltog den 3. september i stormøde med kommunen. Emnet var: “Hvordan
får vi råd til udvikling”. Deltagerne blev efter eget ønske delt
i seks forskellige “samtalesaloner”: Udvikling, skole, sociale område, ældres behov,
daginstitutioner og fritidsområdet. Man blev opfordret til at
komme med input og gode ideer, og der var en livlig debat. Referat fra mødet kan ses
på www.fmk.dk/fmkiudvikling.
Udviklingsstrategien er lagt

Mange vejskilte i byen trænger
til et eftersyn eller udskiftning. Derfor har Frank henvendt sig til teknisk forvaltning
desangående.
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Borgerforeningen har holdt ekstraordinær
generalforsamling
med henblik på eventuel nedlæggelse. Lokalrådet var forberedt på at stille sig til rådighed
på én eller anden måde, men
det blev heldigvis ikke nødvendigt, da en gruppe ildsjæle var
villige til at føre borgerforeningen videre frem til næste ordinære generalforsamling.

Fællesspisningerne i forsamlingshuset fortsætter med god
tilslutning. Den 4. september
var børnenes aften.
Nicolaj
serverede pizza og pasta, og
efter maden var der børnebanko med gevinster sponsoreret
af SuperBrugsen. Den 1. oktober var menuen gulerodssuppe,

frikadeller m.m. Kok var igen
Nicolaj med hjælp af forsamlingshusets bestyrelse.
Efter
maden var der foredrag med
Lene Stentoft og Per fra Autismecenteret. De fortalte om det
daglige pædagogiske arbejde
med beboerne, blandt andet om
spadsereturene i byen. Det var
meget interessant at få indblik i,
hvorfor “de gør som de gør” når
vi mødes rundt omkring. Som
sædvanligt spillede Erling Engholm til fællessangen, og lokalrådet/forsamlingshuset har fået
nye højskolesangbøger doneret
af Den Faberske Fond. Tak for
begge dele. Næste fællesspisning er den 2. december (den
store julefrokost).
“Udviklingsplanen for Kværndrup sogn” trænger som tidligere nævnt til en renovering. Den
gamle er fra 2008, og meget er
heldigvis gennemført, men nye
ting kommer til. Lokalrådet er i
gang, og vi vil meget gerne høre fra folk, hvis de har noget,
der skal med i den nye plan,
som vi håber bliver færdig sommeren/efteråret 2015.
Der er mange foreninger i
Kværndrup, og det sker, at flere
arrangementer falder på samme dag. Vi arbejder på at lave
en paraplyorganisation for alle
foreningerne således, at vi kan
trække på hinandens kræfter og
orientere hinanden om fremtidige planer.
Kommunen har atter indkaldt til
dialogmøde. Emnet er de tre
egns- og byprofiler. Repræsentanter fra lokalrådet vil deltage i
mødet i Ryslinge den 27. oktober (se lederen).
Som altid opfordres alle til at
henvende sig til lokalrådet, hvis
de har noget på hjerte.

BØRN OG UNGE

Dagen efter Egeskov Marked
Af Gabriella og Bjørk

Det er Kirsten med det brune hår

Hej .
Vi er to piger fra Kværndrup
Skole, og vi hedder ’’Bjørk
Thomsen’’ og ’’Gabriella Wiile.’’.
Vi kom torsdag morgen, dagen
efter markedsdagen, hen til
markedspladsen for at stille

nogle forskellige spørgsmål til
de mennesker, der var der denne dag. Vi spurgte blandt andet
om hvordan det var gået i år,
og om de havde fået solgt noget. Vi talte med Jette Grandhøj, som arbejdede i personaleteltet. Vi spurgte hende om,
hvordan hun syntes, at vejret
havde været i år. Jette sagde,
at det havde været fantastisk.
Derefter spurgte vi om, hvordan
børnene i 5. og 6. klasse fra
Tre Ege Skolen og Trunderup
Friskole havde klaret arbejdet
med at tømme skraldespandene. Det syntes hun, at de havde gjort godt. Det var dejligt at
høre, fordi vi jo begge havde
været med til at tømme skrald

onsdag formiddag.
Derefter mødte vi Kirsten. Hun
var frivillig skraldedame. Vi
spurgte hende angående tivoliet, og hun sagde: ’’Det har været et rigtig godt tivoli i år med
rigtig mange glade mennesker.’’
Lidt senere mødte vi en mand
ved navn Gunnar, han havde
en lille bod. Vi spurgte ham om,
hvordan vejret havde været i
år. Han svarede: ’’Ja, det har jo
ikke kunnet blive bedre vejr!’’ Vi
spurgte også om, hvordan det
var gået med salget, og han
svarede glad: ’’Ja, jeg har fået
solgt rigtig meget i år!’’
Da vi var på vej hjem, så vi alle
stodderne. De havde lige kronet kongen.

Egeskov Marked
Af Tobias 6.kl.
Torsdagen efter Egeskov Marked skulle femte og sjette klasse op til Egeskovmarkedspladsen og interviewe hjælperne,
der var på arbejde denne dag,
om hvordan markedet havde
været. Vi lavede grupper, og så
gik vi i gang. Jeg gik sammen
med to andre drenge, som hed
Mads og Jonas. Vi mødte først
Inge Eriksen og spurgte hende
om: ”Hvad for et år der havde
været bedst?” Hun svarede, at

det her år, havde været det
bedste.
Efter at have snakket med Inge,
gik vi rundt på hele pladsen, og
til sidst gik vi ind i Markedsteltet. Herinde lugtede det HELT
VILDT MEGET AF ØL…… AD,
hvor var det klamt. Inde i teltet
mødte vi nogle hjælpere, men
de havde ikke tid til at besvare
spørgsmål, så vi besluttede at
gå tilbage til skolen.
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Egeskov Marked
Af Sophia og Matilde
Hej, vi hedder Sophia og Matilde og går på Tre Ege Skolen i
5. klasse. Vi gik torsdag efter
Egeskov Marked ned for at
spørge de mennesker, der pakkede deres telte og boder sammen om, hvordan det var gået.
Vi udspurgte en masse mennesker.
Vi snakkede med Dorete Hansen, som var fra bestyrelsen. –
Hun fortalte, at der havde været meget udsolgt på markedet i
år, og at vagabonderne havde
holdt bryllup i det store markedstelt, det var et brag af en
fest.
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Men hvad er en vagabond
egentligt?
En vagabond er en omstrejfende person, som tit har en hund,
en barnevogn og øl på sig. For
det meste er en vagabond meget farverig. Vagabonder tigger
tit om penge, fx sidder de foran
butikker og på gaden. Da vagabonderne var i byen, sov / boe-

de de ved siden af Kværndrup
Børnehave i deres telte. Hvis
du har set en vagabonds cykel
eller barnevogn, så er de meget
farverige.
Hvad tænker vi om at være vagabond?
Vi tror, at det må være hyggeligt om sommeren at være vagabond, men også lidt irriterende. Det må være hyggeligt at
være sammen med vennerne
om sommeren, at kunne side
rundt om et bål og ligge varmt i
teltene. Om vinteren må det
være frygteligt, at være vagabond, ikke at kunne have råd til
varmt tøj og et varmt sted at
sove, fordi det må ikke være
rart at sove i et koldt telt om
vinteren.

BØRN OG UNGE

Min planet
For nogle uger siden havde vi en emneuge på Tre Ege Skolen i Kværndrup, hvor der blev arbejdet med
verdensrummet og planeter. Her ser I 2 af disse planeter og de to piger, der har lavet dem. Hvis I har
lyst til at se alle 44 planeter, så hænger de på den lange gang på skolen.

Skrevet af Alberte, 4. kl.: Min planet hedder Fintunia.
Det er den mindste planet med vand, så her lever kun
”vand-aliens” under vandet. Søpindsvin holder øje
med fjender fra andre planeter. Søpindsvinene lever
på en ring rundt om Fintunia.

Skrevet af Ida 4. kl.: Min planet hedder Fligenskus.
Det er en meget, meget lille planet, og der bor kun
elefanter. En dag var der en elefant, som ville rejse til
Jorden. Da elefanten kom til Jorden, fandt den en
ven.

Edderkopper, lavet af 2. kl.
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Læsekonkurrence i Ringe
Af Sofie, 4. kl.
der: ”Den gyldne nøgle” af Lene Dybdahl og ”Troldmandslavet” af Trudi Canavan. Jeg
har allerede læst begge to, og
de er nogle fantastiske bøger.

Fællesspisning
i
Kværndrup Forsamlingshus

Julefrokost
Tirsdag den 2. december
kl. 18.00

Hej, jeg hedder Sofie. Jeg er 9
år og går i 4. klasse. Jeg elsker
at læse, derfor tog jeg i sommerferien ind på biblioteket i
Ringe. Da jeg kom derind, så
jeg et opslag, hvor der stod, at
man kunne være med i en konkurrence om at læse flest mulig
sider i løbet af sommerferien.
Konkurrencen startede samtidig med at sommerferien startede, og den sluttede den 22.
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august. Da vi nåede til den 22.
august, havde jeg læst 4000
sider. Det skrev jeg på en slags
fisk og puttede bagefter fisken i
en rose, som stod på biblioteket. Den 9. september kom min
mor hjem og fortalte, at jeg
havde vundet i min aldersgruppe. Næste dag var jeg ovre og
vælge to bøger. Begge bøger
er seriebøger, men fra 2 forskellige serier. Bøgerne hed-

Pris:
Voksne
Børn

100 kr.
50 kr.

Billetter købes hos
Schous Hvidevarer
På gensyn
Bestyrelserne for
Kværndrup Lokalråd og
Kværndrup Forsamlingshus

BØRN OG UNGE

1864 - Trunderup Friskole i Dybbøl
Af Anna Klara Birkeland
For nylig var jeg til familiefest
og der var en mand med som
var over 80 år. Han fortalte at
hans gamle nabo, som nu er
død, havde været med i 1864
krigen og havde fortalt mange
historier om den og tabet af
hertugdømmerne i Slesvig. Jeg
kunne så fortælle at jeg lige her
i september havde været med
hele min skole dernede på lejrskole i en uge og set Dybbøl
mølle, 1864-museet og skanserne.
Vi boede på Gråsten Friskole

og tog blandt andet bussen ind
til museet i Dybbøl. Inde på
museet blev vi delt op i hold
hvor vi skulle prøve at stå i geledder, skrive et afskedsbrev
fra fronten og støbe projektiler
til forladegeværer. Projektilerne
måtte vi få med hjem. Vi prøvede også at morse til hinanden
og lave pandebrød af samme
slags som de havde spist i
1864 krigen. Bagefter var vi en
tur rundt omkring skanserne.
Det var utrolig livagtigt at opleve museet og skanserne og
næsten som om man kunne

Trunderup Friskole uden for 1864-museet

fornemme bragene fra kanonerne og det danske krigsskib
Rolf Krake og råbene fra sårede soldater. For de fleste af os
blev historien pludselig meget
vedkommende og de store
danske tab af soldater fra hele
Danmark kom meget tæt på.
Vi var også på Sønderborg slot
og i Frøslev lejren. Da vi kom
hjem fra turen arbejdede vi
med 1864 krigen i skolen og nu
følger vi spændt med i TVserien om krigen.

Dybbøl mølle inden afgang ad Gendarmstien (hvor
danske soldater holdt vagt) – 8 km march i flot solskinsvejr!

Gråsten Friskole hvor vi overnattede hele ugen
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Niklas og Julie
Af Lena og Anita
På Trunderup Dongsvej går der 2 store talenter rundt indenfor henholdsvis motocross og dressur. De 2 børn er kusine og fætter og har næppe deres interesse og talent fra fremmede, idet
Niklas´ far selv er bidt af en motor, og Julies mor og farmor selv rider. Det bliver spændende at
følge de 2 børn – og Josefine – de kommende år!
Hendes nye pony hedder Doria. På den er hun
allerede oppe og ride la1 og har kun haft den få
måneder. Julie håber, at hun kan ride fynsmester
klasser næste år, og at hun inden for de næste to
år kan komme ud og ride DM dressur for ponyer.
Det er hårdt arbejde at skulle være med på toppen, og det kræver meget af både Julie og hendes
familie, da hun næsten er afsted til stævner hver
weekend rundt på Fyn, og lidt i Jylland.

Julie Dam Jensen, 9 år, har redet siden hun var
ca. 2 år. Hun fik sin første pony da hun var ca.
2½ år og hun fik hurtig et meget naturligt forhold
til hesten og kunsten i at ride. Hun har på trods af
sin unge alder opnået meget med sine ponyer.
Den første store titel hun red sig til var elevmester på sin pony Miss Speedy, som hun selv har
redet op fra ingenting til la-niveau på C plan. I år
fik hun så stillet en anden pony til rådighed af sin
træner Dorthe Rohmann og hendes mor Else
Rohmann, som begge er fra Gislev. Dorthe har
sit eget sted i Skårup, hvor hun driver både en
rideklub, som hedder Hovgaard Rideklub og sin
salgsstald Top ponyer.dk. Dorthes egen datter,
Karoline Rohmann, er Julies helt store idol, da
hun i år har været til flere store stævner i udlandet, og hun har redet sig til en plads på ponylandsholdet, - og det er nu det, Julie også prøver
at gå efter. Hun var så heldig, at landstræner,
Jette Nevermann Torup, i år skulle holde talentsamling på Hovgaard Rideklub, og der mente både Dorthe og Else, at Julie skulle melde sig til, og
det gjorde hun så. Og det gik rigtig godt, hun fik
megen ros og skal til udtagelse næste år, når hun
er blevet lidt ældre. Det var en meget stor dag for
Julie.
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Nicklas Dam er 7 år gammel. Han har kørt cross
siden han var 3 år. Først kørte han bare hjemme i
haven, senere begyndte han at træne på crossbanen i Svendborg.
Som 3½ årig begyndte han at køre løb. Han er
blevet fynsmester i 2 år og klubmester i 2 år.
Han kører også DM rundt omkring i hele Danmark, hvor han også har fået nogle flotte placeringer. Han elsker sin sport og synes, at det er sjovt,
og de har et rigtig godt fællesskab – store og små
imellem.
Nicklas´ lillesøster, Josefine Dam, kører også
cross, men har i år bare trænet. Næste år starter
hun også med at køre løb.
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Ejendommen Nyborgvej 31 – Kværndrup Sogns Andels-elektricitetsværk
Af Edvin Larsen
I artikelserien om bygninger og huse i Kværndrup by fokuseres i dette nr. af Lokalbladet på
Kværndrup Sogns Andels-elektricitetsværk.

Ejendommen Nyborgvej 31. Foto: Edvin Larsen, 2011.

”Følgende til fremtidig Efterretning:
Den 25. September 1911 vedtoges det at indgaa paa Overenskomst med A/S Dansk Elektricitetskompagni i Odense om
Anlæggelse af et Elektricitetsværk for Kværndrup og Trunderup. I Henhold hertil drev nævnte Elektricitetskompagni Værket
i Kværndrup indtil 11. December 1917.”
Sådan står der at læse som
indledning til forhandlingsprotokol fra januar 1918 for Kværndrup Sogns og Omegns Elektricitetsværk.
Dannelse af en forening
Elværket i Kværndrup var et af
en række mindre elektricitetsværker, der i tiden op til 1. Verdenskrig blev anlagt rundt om i
landet. I begyndelsen var det
Elektricitetskompagniet,
som
producerede og solgte elektrici-

tet. Forbrugerne, som i 1913
dannede en forening, var købere af elektriciteten og havde ingen økonomiske forpligtelser
over for elværket. Selve ejendommen skal, hvor elværket
blev opført, iflg. BBR være opført i 1907.
Foreningens bestyrelse bestod
i november 1917 af: gårdmand
Hans J. Jensen, Feldholm,
Trunderup Bleg (formand),
Jens Hvidkær, Sandager, gårdmand Niels Nordtorp, Trunderup, Anders Rasmussen, Trunderup og sadelmagermester
Johs. Pedersen, Kværndrup.

kommet bestyrelsens indkaldelse til et møde den 25. november 1917 på Kværndrup Kro,
besluttede enstemmigt at følge
dens forslag om at købe og
overtage hele driften af elektricitetsværket til fremtidig andelsdrift med solidarisk ansvar. Pris
for elværk, ledningsnet og alt
tilbehør var kr. 46.000. Foreningen overtog elværket den 11.
december 1917. Nu havde
Kværndrup og Trunderup som
mange andre sogne fået deres
eget
Andelselektricitetsværk.
Med overtagelsen af Kværndrup Elektricitetsværk voksede
bestyrelsens opgaver voldsomt,
hvorfor det blev nødvendigt at
udvide bestyrelsen med to
medlemmer. De nyvalgte blev
H. Markvardsen, Kværndrup og
dyrlæge Madsen, Kværndrup
samtidig med at sadelmagermester Johs. Pedersen blev ny
formand.
Ansættelse af en elværksbestyrer
En af bestyrelsens allerførste

Køb af elværket
Den svigtende olietilførsel under 1. Verdenskrig betød, at
Elektricitetskompagniet
ikke
kunne opfylde forpligtelserne
over for forbrugerne og levere
elektricitet til den aftalte pris.
Det hele endte med, at de 60
forbrugere, som havde imøde29
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opgaver var at ansætte en elværksbestyrer. Valget faldt på
elektriker Rasmus Nielsen, som
for en årlig løn på 1200 kr. fik
ansvaret for pasningen af elværkets maskiner og ledningsnet samt aflæsningen af forbrugernes målere. Som bibeskæftigelse var det ham tilladt at
vedligeholde andelshavernes
installationer vel at mærke til rimelig pris. En vis uenighed
mellem bestyrer og bestyrelse
medførte, at Rasmus Nielsen
den 1. august 1918 blev afløst
af cykelhandler Christian Hansen med titel af værkpasser. At
drive et elværk krævede en
faguddannet person, så allerede den 1. juli 1920 blev Rasmus Nielsen genansat, men nu
med en årsløn på 4800 kr.
samt gratis lys i privaten. Denne gang blev Rasmus Nielsen
”i pladsen” helt frem til sin død i
1937, hvor han blev efterfulgt af
installatør Jørgen Andersen.
Blandt 36 ansøgere blev Anders R. Brun ansat som elværksbestyrer den 1. september 1944 og blev elværkets sidste bestyrer.

Elværksbestyrer Anders R. Brun
foran el-tavlen.
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Fra én energiform til en anden
Elværkets dynamoer krævede
trækkraft for at kunne frembringe jævnstrøm. Oliemanglen under og umiddelbart efter 1. Verdenskrig krævede, at bestyrelsen som trækkraft til dynamoerne tænkte i ”alternative energiformer”. En overgang blev gasmotor anvendt som drivkraft.
Tørv blev benyttet som brændsel til gasmotoren, og i 1920
blev en vindmotor opstillet.

Skitse af en vindmotor som trækkraft

Vanskelige tider
Det var vanskelige tider for det
lille elværk. Selv om man rådede over batterier, som i perioder med god blæst kunne lades
op, var man meget sårbar, hvilket bl.a. ses af forhandlingsprotokollen den 30. juni 1920, hvor
der under pkt. 7 står: ”Fra 15.
Nvbr. Til 15. Febr. deles de Andelshavere der har Landbrug i
2 Hold og har kun ret til at tærske og male 3 Dage om Ugen
dog fik 3-4 Stk. af de største
Gårde ret til at bruge Kraft 4
Dage om Ugen. Hvem der ikke
overholder disse Bestemmelser
betaler en Mulkt hvis Størrelse
fastsættes af Bestyrelsen.”

Kværndrup Andels-elektricitetsværk, 1948. SJ Luftfoto.
(Jævnstrøms-vindmøllen
blev
opsat i 1940, da den gamle vindmotor var blæst ned.
Til venstre ses Kværndrup Frysehus, som i dag er revet ned.)

Men det var ikke kun på energisiden, det var vanskelige tider –
også på den økonomiske.
Strømprisen måtte flere gange i
løbet af 1920’erne forhøjes,
hvilket dog ikke var nok til at
undgå, at gældsbyrden voksede og på et tidspunkt rundede
100.000 kr. Det var vanskeligt
at låne penge, hvorfor foreningen måtte ty til lån hos de andelshavere, som havde råd til
at låne foreningen kapital mod
pant i ejendommen Nyborgvej
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31 (matrikelnr. 9q). Trods dette
nedsatte bestyrelsen prisen i
1930 til niveauet på overtagelsestidspunktet.
Trækkraft
Fremstilling af elektricitet krævede dynamoer. Til at trække
dynamoerne var der brug for
trækkraft. I det følgende ses et
par af de motorer, som gennem
årene var blevet brugt som
trækkraft.

To 6-cylindrede dieselmotorer fra
B&W. Den nederste er elværkets
største og sidste - nu med turbolader. Fotos udlånt af Uffe Brun

Snedkermester Laurits Pedersen
Mange navne knytter sig gennem årene til Andels-elektricitetsværkets historie. Disse
navne er der ikke plads til i
denne artikel, men et navn –
snedkermester Laurits Pedersen – har præget værkets historie. Laurits Pedersen blev
valgt ind i bestyrelsen den 16.
maj 1934 og var dets formand
fra 1941 og frem til foreningens
nedlæggelse den 17. februar
1972.
Jævnstrømsværk
Kværndrup Andels-elektricitetsværk var og blev et jævnstrømsværk. Da samfundet i
slutningen af 1950’erne forvandledes fra et landsbrugssamfund til et industrisamfund,
var stationsbyerne et oplagt
sted for virksomhederne at placere sig. Infrastrukturen skal
være i orden, hvis en by skal
kunne tiltrække nye borgere og
erhverv. Trafikalt set har
Kværndrup tilbage i tiden ligget
i et geografisk smørhul, men
selv om infrastrukturen var og
er en nødvendighed, kan den
ikke stå alene. De fleste erhverv har brug for energi i form
af elektricitet og vand, og netop
disse to energiformer var
Kværndrups akilleshæl.
Så sent som den 16. maj 1956
blev der på foreningens gene-

ralforsamling drøftet overgang
til vekselstrøm, men der var ingen af de fremmødte, der talte
for overgang til vekselstrøm,
selv om det var velkendt, at foreningen allerede tre år tidligere
i 1953 havde måttet sige nej til
DSB om levering af vekselstrøm til et nyt relæanlæg på
Kværndrup Station. Af et bestyrelsesreferat fra 2. oktober
1957 fremgår det under eventuelt, at nu var hele Kværndrup
Station overgået til vekselstrøm. På dette tidspunkt var
Kværndrup Andels-elektricitetsværk ved at være et af de allersidste jævnstrømsværker på
Fyn.
Mejerifusionen betød vekselstrøm til byen
Til alt held for stationsbyen var
der tre andre andelsselskaber
(mejerier) i Trunderup, Kværndrup og Rudme som fusionerede. I 1960 planlagde de opførelsen af et nyt mejeri Feldholm, Odensevej 36 - beliggende inden for elværkets ledningsnet. Følgende krav blev
stillet elværkets bestyrelse: Elværket skulle levere vekselstrøm, ellers ville Feldholm købe strømmen fra Rudme. På
generalforsamlingen den 15.
november 1961 blev det enstemmigt besluttet at overgå til
vekselstrøm i 50-året for værkets etablering - lidt paradoksalt.
Den 1. juli 1963 indstillede værket egenproduktionen, men
først i 1966 havde de sidste beboere i sognet fået vekselstrøm. Kværndrups alt for lange
jævnstrømsæra var slut. Fremover og indtil 17. februar 1972
købte foreningen vekselstrøm
udefra (Effla) og solgte den videre til foreningens medlemmer.
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Jævnstøms-vindmøllen fjernes i
1956. Foto udlånt af Uffe Brun.

På det store billede ses til venstre for elværksbygningen L.M.
Larsens Møbelfabrik, som i dag
ejes af Bøllemosen Døre & Vinduer A/S og til højre ses bestyrerboligen, som blev opført i
1952. Bestyrerboligen blev frasolgt
Kværndrup
Andelselektricitetsværk samtidig med,
at elværket gik over til udelukkende at formidle indkøbt vekselstrøm til foreningens medlemmer i 1966.
Lidt statistik
Der findes ingen tal fra de før-

Kværndrup Andels-elektricitetsværk, 1959. SJ Luftfoto

ste år af værkets drift, hverken
produktionsmæssigt eller hvad
antallet af medlemmer angår.
Omkring 1940 havde elværket
249 andelshavere/forbrugere.
Dette tal var ved 50 års jubilæet i 1962 steget til 450 andelshavere.
I 1962 producerede værket
906.810 kWh. Heraf blev der
solgt 778.153 kWh, hvilket indbragte 205.170 kr. Til sammenligning blev der i 1931 solgt

42.550 kWh til en samlet pris af
22.450 kr. Omregnet til pris pr.
kWh svarede det til 52,7 øre i
1931 mod 26,3 øre i 1962.
Umiddelbart inden overgangen
til vekselstrøm rådede man
over fem motorer, som tilsammen ydede 1040 HK. Ledningsnettet var godt og vel 30 km
langt, hvilket svarede til ca.
25.000 kg kobber.
Salg af ejendommen Nyborgvej 31
Da der ikke længere blev produceret elektricitet fra matriklen, var der heller ikke brug for
en ejendom. Derfor blev ejendommen solgt til daværende elværksbestyrer Anders R. Brun.
Brun fik skøde på ejendommen
den 23. marts 1966.
Brun havde ejendommen frem
til 19. juli 1972, hvor maskinforhandler Bent H. Larsen sammen med maskinfabrikant Henning Gitz købte ejendommen.
Knap et år efter – 11. maj 1973
- solgte Henning Gitz sin part til
Bent H. Larsen. Fra ejendommen blev der drevet motorcenter.
Efter Bent H. Larsens død solgte Wini Larsen ejendommen til
direktør Erik Dyhr, Tommerup
med skødedato 2. juli 1975.
Kronborg Christensen og sene-

32

TEMA OG LOKALHISTORIE

re Søren Lund lejede sig ind i
ejendommen, som 5. maj 1976
blev videresolgt til Andreas Petersen, Højby, som indrettede
AP Motorcenter på matriklen.
Her blev repareret plæneklippere og mindre ”husholdningstraktorer”. I en periode efter år
2000 havde Fyns Cykellager
ApS lejet sig ind i ejendommen

og oprettet en afdeling med
salg af cykler og cykeltilbehør
fra ejendommen. Ejendommen,
som pt. står tom, ejes i 2014 af
AP Trading ApS, Højby. Den
oprindelige bestyrerbolig på
matrikel 9q har gennem årene
været udlejet til privat beboelse.

Kilder:
Bygnings- og Boligregistret (BBR). www.ois.dk
Forhandlingsprotokol for Kværndrup Andelselektricitetsværk.
Jørgensen, Ejgil (Lokalredaktør af Svendborg Avis): Svendborg Avis
Larsen, Edvin: Foreningers og fællesforetagenders rolle i moderniseringen, Institut for Historie, Kultur
og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet, januar 2011.
Lokalhistorisk Arkiv, Kirkevej 3, Kværndrup.
Statens Arkiver (ejendomsoplysninger). www.sa.dk
Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek.
Samtale med fhv. snedkermester Hans Otto Larsen (tidligere Nyborgvej 33).
Samtale med Uffe Brun, søn af elværksbestyrer Anders R. Brun. www.fam-brun.dk/elvaerk/elvaerk.htm
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OPSLAGSTAVLEN

SÆLGES / KØBES
Her er plads til
din GRATIS annonce

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

Sælges
4 vinterdæk Power Grip 185/70
R14 8m/m mønstret, monteret
på stålfælge.
Tlf.62271037.
Sofabord - lys bøg. Bordplade
75 X 109 cm. + 35 cm. hængslet plade, højde 55 cm. Pænt.
Tlf.62271037
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AKTIVITETSKALENDEREN

Dato

Kl.

Arrangement

Sted

Arrangør / tilmelding Pris

2.12

18.00

Fællesspisning, Julefrokost

Forsamlingshuset

Lokalrådet,
lingshuset

4.12

19.30

Julekoncert. Se omtale i KirkeKirken
bladet

Kværndrup Kirke

5.12

14.00

Julehygge

Egebo

Egebos venner

5.12

15.00

Julearrangement

SuperBrugsen

Borger- og Erhvervsforeningen

6.12

14-17.30 Bevæg dig for sjov

Hallen

Brugergruppen

28.12

14-17

Juletræsfest

Forsamlingshuset

Kværndrup
lingshus

14-17

Nytårskur. Bagefter fællesspisHallen
ning

Kværndrup IF. Tilmel- ce andet
sted i blading senest 19.12

4.1

Forsam- V: 100,B: 50,Gratis

20
kr./
barn

ForsamSe annondet

13.1

14.30

Hyggeeftermiddag

Egebo

Egebos venner

17.1

14-17.30 Bevæg dig for sjov

Hallen

Brugergruppen

27.1

19.30

Generalforsamling

Forsamlingshuset

Kværndrup
lingshus

2.2

18.30

Generalforsamling

Skolen

Kværndrup Husholdningskreds

17.2

14.00

Generalforsamling

Egebo

Egebos venner

19.2

19.30

Generalforsamling

Hallen

Kværndrup IF

20
kr./
barn

Forsam-

Efter deadline
Af bestyrelsen, 5772.Kværndrup
Efter deadline har vi holdt bestyrelsesmøde i 5772.Kværndrup. Et af punkterne handlede
om vores økonomi, som heldigvis er god. Den er faktisk så
god, at vi for nuværende ikke
har behov for frivillige bidrag. Vi
takker for alle de frivillige bidrag, der i høj grad var med til
at løbe bladet i gang.
Det fremgår af vedtægterne, at
bladets formål er at bibringe
samhørighed og fællesskabsfø-

lelse i lokalområdet. Vi har tidligere ydet støtte til Kværndrup
Ugen, som jo i høj grad øger
vores samhørighed og fællesskabsfølelse i lokalområdet. Og
på seneste møde vedtog en
enig bestyrelse at give støtte på
20.000 kr. til udbygningen af
Kværndrup Hallen, som bliver
fremtidigt mødested for alle i
Kværndrup. Mange andre er
med til at øge samhørighed og

fællesskabsfølelse, og bestyrelsen modtager gerne forslag til
hvad - eller hvem - vi ellers
kunne glæde med støtte, såfremt vi stadig er i den lykkelige
situation at have midler.
Naturligvis er alle også velkomne til at deltage i Generalforsamlingen og på den måde være med til at præge bladets udvikling.
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