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Når dette blad læses, har der
været afholdt styregruppemøde
vedrørende Byfornyelsesprojektets 3. etape, der handler om
byens gader og indretning af
disse. Et spændende arbejde
står foran Kværndrups borgere.
Det er vigtigt, at gaderne indrettes, så alle er tilfredse, - også
bilisterne, som nok må finde sig
i chikaner, så hastigheden holdes nede. Forhåbentlig mere
om dette projekt i næste blad.
Et andet spændende arbejde,
der står for døren er udarbejdelsen af en ny Udviklingsplan
for Kværndrup. Den gamle udviklingsplan, der i øvrigt kan
ses på www.kvaerndrup.info,
blev lavet af det allerførste Lokalråd, lige efter kommunereformen, og den har været til
inspiration for det arbejde, der
har fundet sted siden da med
forskellige besætninger i Lokalrådet. Frank Andersen er den
nuværende kaptajn for Lokalrådet, da Jesper Sell efter flere
års arbejde, de seneste 4 år
som formand, valgte at trække
sig. Jesper startede sit arbejde
i Lokalrådet efter Kommunen
lukkede vores lille lokale biblio-

tek. En beslutning, som berørte
Jesper, og som var medvirkende til, at han engagerede sig i
sit arbejde i Lokalrådet. Det var
også ham, der foreslog kommunen, at der skulle nedsættes et
kommunalt udvalg, der skulle
tage sig af lokalsamfundene. Et
forslag, som den nuværende
borgmester Christian Thygesen
har taget til sig, og i kommunen
er der nu et ”Lokalsamfundsog planudvalg”. Tak til Jesper
for indsatsen.
Frank er stifter af
www.kvaerndrup.info, og han
er ligeledes manden bag Lysavisen i Brugsen. Som det
fremgår andetsteds i bladet, er
der valg til Lokalrådet 19. marts
– vigtigt at møde op, hvis man
har lyst til at have indflydelse
på, hvad der foregår i byen –
og ikke mindst – have indflydelse på den nye udviklingsplan.
Januar og februar er jo pr. tradition månederne, hvor diverse
foreninger afholder deres generalforsamlinger. Typisk er der
ikke den store interesse for generalforsamlinger, i hvert fald
ikke, når man ser på fremmødet. Måske er man bange for at

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: Herdis Hanghøi
(t.v.) og Hanna Jakobsen (t.h.)
åbnede officielt den nye Røde
Kors-butik.
Fotograf: Kaja Graversen
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blive valgt ind, hvis man møder
op? Måske har ledelsen i klubben eller foreningen bare ikke
den bevågenhed, som den bør
have. Det er bestyrelsen, der
afstikker retningen for ethvert
foreningsarbejde, så bestyrelsens sammensætning er ekstremt vigtig, selvom man måske
ikke tænker sådan i hverdagen,
når foreningens arbejde bare
kører. Man kan præge udviklingen i den forening, hvor man nu
har sin gang, ved at møde op til
generalforsamlingen. Og ved i
øvrigt at stille sine egenskaber
til rådighed, f.eks. i en bestyrel-

se, hvor arbejdsopgaverne er
mangeartede, og hvor der er
brug for mange forskellige evner.
DGI har ført kampagne for at
fremhæve de frivillige i vore
foreninger og i bladet her, kan
du læse om det at være frivillig.
Alle foreninger skal bruge frivillige, og i fremtiden vil kommunen, via besparelser, stille endnu større krav til frivillige. Det er
enhver forenings drøm, at der
er rigeligt med frivillige, så man
ikke altid skal spørge de samme. Jo flere frivillige, des mindre belastning på den enkelte.

Vi er vist godt stillet med frivillige i Kværndrup – i hvert fald
har vi store arrangementer,
hvor vi kan finde hjælpere uden
de store problemer. Og tilsyneladende er det heller ikke noget
problem at bemande den nyeste butik i Kværndrup: Røde
Kors Genbrugsbutik.
Velkommen til Røde Kors Genbrug. Håber butikken møder
opbakning i Kværndrup og måske endda kan trække folk til
fra nabobyerne!
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Kom og oplev Skovhugger Konkurrence i Kværndrup Hallen Lørdag d. 28 marts, kl. 10:00!
Af Anders Thorup
Som det måske er nogle bekendt, har der de sidste par år været ny aktivitet ved Kværndrup Hallen. Brian Palsgaard er en af Danmarks dygtigste til sportsgrenen skovsport, som er en rigtig
stor sportsgren i Mellemeuropa og ikke mindst i Canada.

Brian Palsgård bag hallen
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Brian har sat nogle af sine konkurrenter i stævne i Kværndrup
hallen – kom og kig med!!!!!
Der vil deltage en god håndfuld
af de bedste øksemænd i Danmark. Desuden nogle danske
øksemænd, der blander sig
mellem de bedste i Norden
med en økse og en sav i hånden.
Der vil blive konkurreret i 5 discipliner:
Stående hugning - man hugger sig gennem en 30 cm stamme der står lodret op, man hugger halvt igennem fra begge
sider, hurtigst tid vinder.
Springboard Hugning - En
lodret stamme på 3 meters højde, hvor man hugger 2 huller i
stammen, og sætter springboard i, således at man står på

nummer 2 springboard og skal
hugge toppen over på stammen.
Single buck - Med en skovsav
saver man en skive over på ca.
46 cm i tykkelsen, det kræver
teknik og udholdenhed.
Hard Hit - Samme som stående hugning, men denne gang
gælder det om brug af færrest
hug, for at vinde.
Underhånds hugning - Man
står ovenpå en stamme i 32 cm
tykkelse, og hugger den halvt
igennem på begge sider, hurtigste tid vinder.
Kom gerne og oplev noget man
ikke ser til hverdag, du er garanteret en oplevelse rigere….
Se mere omkring sporten på
www.brianpalsgaard.dk
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Nekrolog – Sigurd Strandholdt
Af Edvin Larsen

Fhv.
murermester
Sigurd
Strandholdt, Lærkevej 9 sov
stille ind den 19. januar 2015.
Sigurd Strandholdt blev 85 år.
Strandholdt har tilbragt det meste af sit liv i Trunderup og
Kværndrup. Som 14-årig kom
han i 1943 i murerlære hos murermester Wognsen i Kværndrup, hvor han efter udstået
læretid fortsatte som murersvend. I begyndelsen af 1950’erne læste han til konstruktør

på Odense Tekniske Skole.
Ejendommen Nyborgvej 37 opførte han i 1954. Den blev hans
og hustruen Karens domicil i de
efterfølgende mange år. Han
begyndte som selvstændig i
1962 og fortsatte som sådan i
over 40 år. Strandholdt var
håndværkets mand, hvor fagligheden altid blev sat i højsædet. Bag hans murerarbejde lå
en faglig stolthed.
Strandholdt har gennem årene
været aktiv i mange bestyrelser: formand for mesterforeningen på Midtfyn, bestyrelsesmedlem i KSG&I, aktiv i den
radikale vælgerforening og formand for Kværndrup Forsamlingshus i to perioder 1982-89
og igen 1992-93.
I en sen alder skiftede han murerværktøjet ud med computeren, meldte sig til kursus på
VUC, Ringe, gik til eksamen og
bestod med glans. Computeren

blev hans redskab til at få erindringerne fældet ned.
Jeg har haft fornøjelsen af at
båndinterviewe Strandholdt til
Lokalhistorisk
Arkiv.
Hans
enorme lokalkendskab dels
som murermester og dels som
borger har jeg benyttet mig af,
når jeg har manglet oplysninger til brug ved den årlige byvandring, som Strandholdt var
en aktiv deltager i, så længe
helbredet tillod det.
Da
byfornyelsesprojektet
i
Kværndrup i efteråret 2011
skulle i gang, var Strandholdt
aktiv i gruppen med forslag og
skitser. Det er først i de sidste
1½ år, at Strandholdt af helbredsmæssige grunde har
måttet melde fra.
Strandholdt efterlader sin hustru, tre døtre, 10 børnebørn
og fem oldebørn.
Ære være Sigurd Strandholdts
minde.

Nyt job efter 37 år i Kværndrup
Den 1.marts 2015 starter Henning Møllemose Hansen som
salgskonsulent i firmaet Brdr.
Ewers i Vissenbjerg afdelingen.
Brdr. Ewers er Danmarks største privatejede foderstof. Efter
37 års arbejde i byen forlader
Henning Kværndrup til fordel
for Brdr. Ewers i Vissenbjerg.
Henning startede i 1978 som
kontorelev i Kværndrup Lokale
Foderstof. Efter elevtiden fortsatte han sit virke som kontorassistent i Kværndrup Lokale
Foderstof. I 1987 ændrede firmaet navn til SAB, hvor Henning også havde den daglige

kontakt og ekspedition med alle
kunderne fra Kværndrup og
omegn. I 2009 ændrede SAB
navn til Danish Agro og i alle
årene fra 1978 har Henning
været den faste mand på kontoret i Kværndrup og ekspederet og vejledet landmændene
og haft med kornmodtagelse i
høst at gøre på kontoret i
Kværndrup. Henning fortsætter
sit arbejde i samme branche og
vil dermed fortsætte med at ekspedere og vejlede landmænd
fra hele Fyn og have med kornmodtagelse i høst for Brdr.
Ewers.

Henning takker alle sine kunder for tiden i Kværndrup og
håber at fortsætte sit gode
samarbejde med landmændene for Brdr. Ewers i Vissenbjerg fra 1. marts 2015.
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Går du med en drøm om at få tabt et par overflødige
kilo, så har du nu chancen for – sammen med andre
– at få indfriet dit nytårsforsæt om at dyrke motion
og få en sundere livsstil…….GRATIS!
Kværndrup på vægten, vægten på Kværndrup
Af Idrætsforeningerne i Kværndrup

Baggrund
Der er fokus på sund livsstil, og
det er blevet moderne at dyrke
motion og at leve sundt. I fjernsynet er der op til flere realityprogrammer, hvor der er fokus
på vægt og livsstil. Alligevel er
mange danskere plaget af at
veje for meget, og mange ytrer
ønske om, at tabe sig. Dette
kræver i høj grad motivation,
hvilket projekt ”Kværndrup på
vægten, vægten på Kværndrup”
forhåbentlig kan bidrage med.
Motivationen skal findes i at dyrke vores konkurrencegen. Dels
ved at synliggøre måleresultater
over for sig selv og andre, dels
ved at dyrke fællesskabets sociale betydning.
Mål
At sætte fokus på sund livsstil
og motion for at forbedre sundheden blandt deltagerne. Desuden at danne baggrund for etablering af grupper, som fortsætter
projektet efter 9. maj, evt. som
medlemmer i idrætsforeningerne og som brugere af Hallen
Udførelse
Der etableres grupper bestående af et antal deltagere, minimum 2 - maximum 6. Deltagernes vægt registreres både individuelt og som gruppe. Desuden
måles kondital ved bip-test.
Grupperne etableres af folk selv
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via de eksisterende netværk, fx
en gruppe af badmintonspillere,
naboer, en familie eller lign. Foreningerne er gerne behjælpelige med at etablere grupperne.
Etableringen af grupperne og
synliggørelse af projektet foregår via beskrivelse af projektet
her i 5772.Kværn-drup . Nyheder fra projektet offentliggøres
på www.kværn-drup.info og på
lysavisen i Brugsen, samt på
facebookside Kværndrup Fitness og Motion.
Foreningerne indkøber Tanita
vægt, som i øvrigt vil være til fri
afbenyttelse i perioden og efterfølgende. Tanitavægten kan
give flere informationer end
vægten, f.eks. også måle fedtprocent og andre oplysninger.
Søndag d. 1. marts kl. 10.00 –
16.00, tirsdag d. 3. og torsdag
d. 5. marts kl. 19.00 – 21.00 vil
der være mulighed for tilmelding, indvejning og lille konditest samt yderligere information.
Dette foregår i Kværndrup Hallen.
I perioden 7. marts til 9. maj
2015, vil der hver lørdag kl. 16
og søndag fra kl. 12, foretages
kontrolleret vejning i Kværndrup
Hallen for deltagere som ønsker
dette. Det er en forudsætning,
at man deltager i ugens kontrolvejning, hvis man vil deltage i
lodtrækning om ugens præmier.
Ved præmieringer af hold, skal

samtlige deltagere vejes. Vejning foretages for sammenligningens skyld, i joggingtøj og
uden sko.
I samme tidsperiode, har man
mulighed for, under hensyn til
de øvrige aktiviteter i hallen,
gratis at dyrke idræt i Kværndrup Hallen, incl. fitness lokalet,
lørdag 9-12 og søndag 13-16,
ligesom der efter behov etableres spinninghold. Friske gåture,
joggingture eller cykelture er
naturligvis også motion. Omkostningerne til haltiderne tænkes finansieret af midler vi skaffer i byen. Idrætsforeningerne
stiller efter behov hjælpere til
rådighed, ligesom bolde, redskaber og andre faciliteter kan
benyttes.
Projektet bliver understøttet af
hallens cafeteria, der i denne
periode opfordres til specielt at
have fokus rettet på sund mad.
Der arrangeres fællesspisninger
af retter, som har fokus på det
sunde.
Præmier
Præmier tænkes finansieret af
byens forretninger og foreninger.
Økonomi i øvrigt
Projektet er gratis for deltagerne.
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Butikslokaler genbruges
Af Lars Skov Sørensen
Røde Kors på Midtfyn klæder nu også Kværndrup, hvor en ny butik netop er åbnet.

En sølvgrå Mazda gør holdt for
rødt lys på Odensevej ved krydset midt i Kværndrup. De fire
mennesker i bilen kigger nysgerrigt ud i januars råkolde bybillede. Passagererne opdager
hurtigt en forretning hvor et
mylder og virvar af mennesker,
får den ellers tætpakkede vogn
til at virke rungende tom.
De måbende ansigter klistrer til
bagruden da bilen tøffer videre,
mens folk fortsat strømmer ind
og
ud
ad
butiksdøren.
Et så stort opbud af kunder og
livlig handel en lørdag formiddag i vor lokale stationsby må
for mange også være et sælsomt syn. Ikke desto mindre var
det hvad der skete den 31. januar 2015 da Røde Kors på
Midtfyn indviede en butik i
Kværndrup.
Og knap havde FaaborgMidtfyn Kommunes socialudvalgsformand Herdis Hanghøi
markeret åbningen, før et væld
af sammenstuvede kunder
strømmede igennem den klip-

pede røde snor, der delte forretningen. Mange var tydeligvis
ikke kun kommet for at nyde
kaffe, kage og chips, men gennemsøgte ivrigt hylderne og
stativer med brugt legetøj, sko
og tøj. Snart bredte en regulær
kø sig fra disken mens kasseapparatet klingede. Nede fra
butikkens ene hjørne kunne
man også fornemme en fin
klang, der slap gennem grin,
snakken og mumlen. Her sad
to musikanter fra Årslev Spillemandslaug og gav auditiv indsigt i tonerne fra deres nøgleharper.
På alle måder er salget af genbrugstøj og nips skudt klædeligt i gang i Kværndrup.
”Vi mener det er godt at Røde
Kors er repræsenteret så mange steder som muligt”, fortalte
Egon Schlosser, der er formand for Røde Kors på Midtfyn. ”Vi tror på, at der kommer
mange og besøger os”, sagde
han.

Både tøj, sko og brugte ting er
faktisk før blevet langet over
disken i lokalerne på Nyborgvej
2, via forskellige butikker ejendommen har rummet gennem
de snart 20 år der er gået siden
Isenkramforretningen lukkede.
Men brugt tøj til en lav pris,
pakket ind i et frivilligt, humanitært formål gør foretagendet til
en nyskabelse i byen.
Bettina Storm, der har rødder i
lokalområdet, er daglig leder af
butikken på Nyborgvej 2 og
hun er ikke i tvivl om at genbrugstøjet har sin berettigelse:
”Der er mange børnefamilier og
folk på overførselsindkomster
her i byen og de går efter genbrug”, sagde hun og slog fast
at ”vi skal være gode på prisen”. Ud over de personlige
fordele, er man også med til at
hjælpe andre ved at købe genbrugsvarerne, eller donere
dem. ”Der har aldrig været så
mange flygtninge, der har brug
for hjælp, siden 2. Verdenskrig”, påpegede Hanna Jakobsen fra organisationens hovedbestyrelse.
Foreløbig har 30 frivillige meldt
sig som hjælpere i butikken og
på første åbningsdag ser kunderne altså også ud til at stille
op i kampen mod global hungersnød og lokal butiksdød.
Butikken har åbent:
Alle hverdage kl. 10-17
Lørdage kl. 10-13.
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Bierparty i Kværndrup Hallen 10. januar 2015
Af Søren Christensen
”KÆMPE SUCCES” - Endnu et veloverstået Bierparty blev afholdt i Kværndrup Hallen
pyntning, hjælp under festen og
til slut med at rydde det hele op
igen – TAK FOR DET!
Ydermere vil vi gerne sige tak
til Kværndrup Hallens Cafeteria
v/Laila Hansen for den støtte,
du har ydet under arrangementet.
Der skal også lyde en tak til
vores sponsorer:
 Kværndrup Andelskasse
 Superbrugsen Kværndrup
 Nima
 Feriepartner Blokhus

Det er fantastisk at stå for sådan en succes, som dette jo er,
og publikum har taget så godt
imod denne form for at mødes i
festligt lag.
Folk kommer jo næsten udklædte alle og er bare klar til

fest lige efter nytår .
Billetterne bliver simpelthen
revet væk - inden for 14 dage
er alt udsolgt!
Igen i år har det fungeret godt
med hjælp fra alle sider, lige fra
de første forberedelser med

Øverst: Festdeltagere
I midten: Hjælpere
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Musikken

Til sidst en kæmpe ros til vore
ambassadører og gæster, der
vil støtte op om dette arrangement.
Festens overskud blev 135.000
kroner – fantastisk!
Næste års Bierparty bliver afholdt den 9. januar 2016.
Billetsalg starter 16. september
2015 .
VI SES !!!

SOGNEROD

Tøjindsamlingen til Syrien
fortsætter
Vinteren er på sit højeste lige nu. Det sner og er koldt, og flere millioner internt fordrevne flygtninge bor i telte i de overbefolkede flygtningelejre, hvor der ingen radiatorer er til at varme sig
ved, og hvor maden er knap.
Mange – og især børn – er meget udsatte og risikerer at dø af kulde. Derfor er vores hjælp af
uvurderlig betydning for disse stakkels mennesker, der ganske uforskyldt er havnet i sådan en
situation.
Der er stadig brug for ALT! Så trænger I til at få ryddet op i garderobeskabet efter juleudsalget, så er alt kasseret tøj, sko osv. MEGET velkomment NU.
Der er bl.a. brug for:
Undertøj - bukser/kjoler - bluser - sokker - vanter - huer - overtøj – sko – støvler – TÆPPER - soveposer - sengelinned og alt håndterbart legetøj.
NB! Alt skal være rent og helt (men gerne med lapper)
Hvis muligt anvend klare plastiksække (sammensurret), og mærk gerne hver sæk
med indhold.
Sko og støvler surres sammen parvis og i sække for sig.
Alt, hvad der samles ind, bliver afhentet i Trunderup og kørt til København, hvor det fyldes i
containere, som med skib sendes til Tyrkiet og herfra videre med biler ind i Syrien. Det er frivillige, der med et netværk i Københavnsområdet står for indsamlingerne og for transporterne
ind i Syrien, og da ”Containerhjælp til Syrien” er et privat projekt, er der ingen, der drager profit
af dette arbejde. Ingen mellemled, vi har den direkte kontakt til initiativtagerne af projektet.
Det er NU! – hellere i dag end i morgen!
Aftal evt. aflevering med én af undertegnede
eller sæt blot tingene i vognporten hos Gunnar Bundgaard, Trunderupgade 14, Trunderup.
Mvh
Lise-lotte Liengaard (28902583), Kirsten Søfelde (22749873)
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Svend Aage Tukjær 60 år den 30. januar.
Af Anders Thorup
Svend Aage Tukjær er en af
lokalsamfundets mange ildsjæle, som har flere kasketter på.
Han var en af støtterne til
5772.kværndrup, da det lokale
blad blev etableret, og udover
at være sponsor fra starten,
deltog han også i økonomigruppen i den svære indledende fase. Han er stadig tilknyttet
gruppen omkring bladet og er
aktuelt dets revisor.
Svend Aage er også aktiv i
Trunderup, hvor han flere år
har siddet i bestyrelsen for
Trunderup Bylaug. Han siger
aldrig nej, hvis man spørger
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ham om tjenester, hvilket betød
at han for 2 år siden beredvilligt
åbnede sine stalde med kalve,
da Kværndrup Ugen manglede
en Åben Stald.
Når Svend Aage ikke er aktiv i
foreningslivet, er han aktiv med
sit arbejde på Højlund Mølle,
ligesom han nogle få timer om
ugen er personlig hjælper for
en handicappet medborger.
Svend Aage har fedekalve gående i sine stalde og på sine
marker, og som det fremgår af
annoncen i bladet, kan man
gøre en god handel med ham!

FORENINGER OG INSTITUTIONER

”Fedt du er frivillig”
Samlet af Christina Østergaard Egemose med bidrag fra mange frivillige

Gennem frivilligt engagement
kan du gøre en positiv forskel
for andre og for dit lokalsamfund. Men du vil også selv få
gavn af at være frivillig – det er
den erfaring, mange andre har
gjort sig. Der er små og store
opgaver. Du kan komme til at
lære noget nyt, udvikle dine
kompetencer, udvide dit netværk og ikke mindst opleve fællesskab med andre frivillige.
Søger du uddannelse eller job,
kan det at have frivilligt arbejde
på sit CV fx vise, at du er et
engageret menneske, at du holder dine kompetencer ved lige,
eller at du har praksiserfaring
inden for et bestemt område.
Og ikke mindst er frivilligt engagement en enestående mulighed for positivt samvær og gode oplevelser med andre mennesker.

Anna Klara Birkeland, 13 år
Jeg er hjælpeinstruktør på
Krudtugle-holdet, fordi jeg godt
kan lide små børn og gerne vil
lære de små børn en masse
ting, og jeg kan godt lide at
værre et forbillede for de små,
når de gerne vil lære noget og
er så glade hele tiden.
Gitte Jansen, 40 år
Frivillighed for mig er: Overskud, tid og lyst til at gøre en
forskel for andre, samt være en
del af et fællesskab, hvor jeg
har indflydelse og er medbestemmende på beslutninger.

Amalie Nielsen, 14 år
Jeg er frivillig, fordi jeg selv er
gymnast og gerne vil lære andre børn, det jeg har lært, igennem mine 11 års gymnastik
erfaring. Jeg elsker børn og
brænder for det, jeg laver. Jeg
har været på hjælpeinstruktør
kursus.
At være et forbillede for små
børn, er dejligt. Når man viser
dem, hvad de skal lære/lave,
og når de så laver det rigtigt, er
de stolte, og man får en enormt
god følelse indeni.
Liv Hellesen
Hvorfor være frivillig, når hverdagen i forvejen er fyldt med
gøremål? Ja, for mig er det meget enkelt :
Jeg gør det først og fremmest,
fordi jeg har lyst – og som frivillig får jeg både nye og andre
erfaringer/udfordringer samt en
masse oplevelser, der bryder
med de ”kendte små cirkler”,

Amalie Andersen, 14 år
Jeg er frivillig på krudtuglerne,
fordi jeg elsker at have med
børn at gøre, og jeg elsker at
lære fra mig.
Jeg er glad for at være et forbillede for dem. Jeg elsker at
komme til træning, for det er
bare så hyggeligt.
11
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jeg normalt færdes i - relateret
til arbejde, fritidsinteresser, familie, skole-hjem samarbejde
o.l.
Det at være frivillig kan heller
ikke sammenlignes med disse
”kendte cirkler” – det er mit engagement, der driver mig, lysten til at gøre en forskel – og
jeg har selv valgt at bruge af
min fritid – og den eneste fortjeneste jeg har ved det, er netop
de gode oplevelser… Jeg møder mennesker, som jeg ellers
ikke ville have truffet – og det er
da med til at udvikle mig som
menneske, at stå overfor nogle
opgaver som er uvante – og
skulle løse dem sammen med
andre, der også drives af lyst
og interesse…
Hvordan kom du i gang som
frivillig?Jeg blev spurgt, for
snart 6 år siden, om jeg havde
lyst til at træde ind som
”afløser” i daværende bestyrelse – og tænkte, at det lød da
meget spændende, og der var
tidsramme på ”opgaven”, så det
virkede overskueligt. Da jeg
havde været med i omkring 1
års tid, fik jeg tilbud om at uddanne mig til instruktør – hvilket
pludselig gav mig mulighed for
både at være sportsaktiv, lære
noget nyt/noget mere og samtidig kunne jeg ”dele” min interesse med andre. Jeg takkede
pænt ja – og selvom jeg aldrig
havde troet, at jeg siden skulle
være underviser – så har jeg
bestemt ikke fortrudt.
Faglighed
Respekt
Ideer
Værdier
Iver
Læring
Lederskab
Image
Grin
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Christina Østergaard
Egemose
Jeg er født i Kværndrup i ’78 og
opvokset i byen og har som
barn og ung tilbragt mange timer i og omkring hallen. Jeg vil
gerne bidrage til, at mine børns
generation også kan være aktive og have det sjovt med vennerne i vores lokale idrætsforening. Vi har haft nogle gode
og engagerede trænere, ledere
og hjælpere, hvor mange af
dem stadig er en del af foreningen og er ildsjæle, som jeg har
respekt for og tillid til.
Jeg er flyttet ”hjem” til Kværndrup efter at have boet en del

år på Sydfyn og har stiftet familie. Vi valgte blandt andet byen,
da jeg kendte til Idrætsforeningen og vidste, at vores børn
havde mulighed for at dyrke
forskellige sportsgrene og være
en del af et lille samfund, og
det fællesskab der er i en lille
forening, hvor alle kender alle,
især hvis man engagerer sig i
frivilligt arbejde.
I min familie har frivillighed altid
været noget, man gjorde og
gør med glæde. Jeg håber, at
mine børn også vil engagere
sig, når de bliver ældre.
Jeg har valgt at være instruktør
på hold, hvor mine egne børn
går, da jeg synes, at det er fedt
at have den tid sammen, og

samtidig giver jeg også andre
børn mulighed for at dyrke en
sportsgren i byen, mens de er
små.
Der er en rigtig god stemning,
når man mødes med trænere
og instruktører på tværs af
idrætsgrenene, og vores unge
hjælpeinstruktører og spirer
hygger sig sammen og deler ud
af erfaringer fra træning og kurser.
Som ny i en forening er der stor
fleksibilitet og mulighed komme
med nye idéer, medbestemmelse, kurser, planlægning af haltider, samt en masse fis og ballade, som gør det sjovt og værdifuldt at bruge sin fritid på. DET
KAN VARMT ANBEFALES!
Mette Vergo
Jeg er 32 år, gift med Alex og
har to børn på 6 og 8 år, har
boet i Kværndrup siden 2002.
Jeg startede som frivillig i Ryslinge gymnastikforening i 1995
som hjælpeinstruktør. Fik nogle
kurser, og da jeg var gammel
nok, begyndte jeg også at hjælpe på Midtfynsfestivalen.
Da jeg flyttede til Kværndrup,
søgte jeg hurtig efter noget at
lave i min fritid. Det var ikke
svært. Kom ind som instruktør
på krudtuglerne, og hurtigt blev
jeg også en del af bestyrelsen.
Jeg har holdt en lille pause i det
frivillige arbejde, mest fordi det
krævede lidt at tage ny uddannelse samtidig med to små
børn. Pausen har dog ikke været længere, end at vi i alle årene har hjulpet på Egeskov marked.
De seneste par år har det frivillige bestået af bestyrelsesarbejde, både i Kværndrup børnehave men også i Kværndrup IF og
nu også forældrerådet i 2. klasse på Kværndrup skole.
Jeg tror selv ikke, jeg kunne
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undvære det frivillige arbejde.
Det fællesskab, der er i foreningen, både i gymnastik afdelingen men også på tværs af
sportsgrenene. Muligheden for
at give børn, unge, voksne og
ældre en god oplevelse og fællesskab. Det er fedt, at se instruktørerne udvikle sig over
sæsonen. Og glæden ved at se
35 unger i alderen 3-6 år lave
en gymnastikopvisning, og se
hvor stolte de er over at have
lært at lave en koldbøtte.
Jeg håber meget, at mine unger
også har lyst til at være frivillige, når de bliver lidt større, så
de også kan opleve fællesskabet og samhørighed.
Jeg har i mit arbejdsliv også
kunnet bruge mange af de kurser og erfaringer, jeg har fået
gennem foreningslivet.
En gang foreningsmenneske
altid foreningsmenneske
Email: mettevergo@gmail.com
Mobil: 50871033
Lars Skov Sørensen, 33 år
Frivilligt arbejde er en vigtig fornøjelse.
For mig er det vigtigt, at der
sker noget for børn, voksne og
ældre i den by, jeg bor. En

landsby skal ikke bare være en
samling huse mellem markerne, men et åndehul, hvor vi har
en fælles interesse i, at her kan
livet leves og leges. At de mange tilbud og aktiviteter løftes af
lokale frivillige, er i mine øjne
endda med til at give tingene
en særlig ægthed og ædelhed,
når man lægger arbejdet i noget uden at gøre det blot for
egne penges skyld.
At være badmintontræner for
glade unge hver mandag i hal-

len, en del af en engageret bestyrelse i idrætsforeningen, lokalbladet, løbeklubben eller
blot pølsesælger en onsdag i
september, har jeg aldrig set
som en tung pligt, men som en
aktiv tilstedeværelse i det, jeg
selv ønsker et lokalsamfund
skal rumme.
Det frivillige arbejde giver indsigt og netværk, der yderligere
forstærker oplevelsen af, hvad
byen egentlig indeholder.
For når man intetanende kører
igennem en lille flække som
Kværndrup, syner byen nok
ikke af så meget. Men bag lukkede butiksfacader og øde villaveje, gemmer sig et usynligt
mylder af foreninger, ildsjæle,
arrangementer og sammenhold
som store byer vanskeligt kan
matche. Kværndrup emmer af
frivillig aktivitet og kampånd,
der giver byen et levende indre.
Det er for mig en fornøjelse
men også nødvendigt at være
en del af. Både som borger og
frivillig.

OBS: Lørdagslukket
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DINE svar i spørgeundersøgelse er vigtige
Af Anne Sloth, formand

Som oplæg til det kommende
års arbejde i Kværndrup
Idrætsforening har bestyrelsen
besluttet at lave en spørgeundersøgelse sammen med DGI.
Som der står i indledningen til
undersøgelsen er formålet at få
viden om vaner og ønsker til
motion og idræt i Kværndrup og
omegn. Dine svar er meget vigtige, uanset om du er medlem

af foreningen eller ej, da vi vil
bruge undersøgelsens resultater til at udvikle foreningen og
gøre den endnu bedre til glæde
for hele lokalområdet.
Derfor vil jeg opfordre alle til
at gå ind på
www.kværndrupif.dk og besvare den. Det tager kun 5
minutter og vil være os til
stor hjælp.

Krocket

Krocket

Krocket

Af Kroketudvalget, Kværndrup IF Egeparken Kroket
Nu er foråret på vej og alle længes efter frisk luft og motion.
Det kan I få ved at spille krocket! Vi er en flok flinke spillere,
der gerne hjælper nye i gang,
så kom og prøv spillet på Egeparkens gode baner. Der er
også tid til socialt samvær og
spillet giver motion til både
kroppen og de små grå…
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Vi spiller:
Mandag 9.30 og onsdag kl.14.
Efter 1. april:
Tirsdag kl. 14. og torsdag 9.30
Yderligere oplysninger
Egon tlf. 28554087
Vi ses!

ved

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Generalforsamling i KB1919
Af Anders Thorup
Uddrag fra beretningen fra formanden ved Kværndrup Boldklubs generalforsamling 21. jan. 2015
– se hele beretningen på www.kb1919.dk

Årets træner, Allan Andersen

Trænermangel er aktuelt det
største problem, vi står overfor –
også større end, at seniorafdelingen ikke har været så lille i
mange år. Vi har nogle børn i
klubben, som møder op for at
spille fodbold, men vi har ikke
mulighed for at stille med en fast
træner. Altid har det været sådan, at de smås træner er en
forældre – senere, når børnene
bliver større, er det godt med nyt
blod og en træner uden familiær
tilknytning til holdet. Og det er
da også sådan for mange af holdene i KB1919 og FC Midtfyn.
Men i 2014 har vi ikke formå en
forældre til at være træner for
drengene fra 6-9 år. Der er såmænd mange voksne, der møder op til træningen, og heldigvis
også mange, der giver en hånd
med og er aktive deltagere. Vi
har også 2 potentielle trænere i
Jens og Jimmi, men begge er
pga. arbejde ikke stabile deltagere i træningen. Vi har altid
sørget for, at der har været en
voksen til stede, og børnene er
aldrig blevet sendt hjem – men
træningen har været ustruktureret og tilfældig – alt efter hvem

der nu var til stede i dag. Jeg
håber, at vi snarest får løst dette
problem. Problemet er jo, at børnene og forældrene søger andre
græsgange – væk fra vores lille
lokalsamfund, som har al mulig
brug for alle aktiviteter. Jeg vil i
høj grad appellere til vores forældre, om at fortsætte opbakningen til børnene, og at de vil være aktive hjælpere med at finde
den rigtige forældre, der kan stå
som kontaktperson og tilrettelægge børnenes træningsdage.
Jeg kan ikke lade være med at
tænke på, at håndbold i Kværndrup jo nu er et overstået kapitel!! Det skulle nødig gå på samme måde med fodbolden!
Generalforsamlingen var ellers
velbesøgt med ca. 20 medlemmer og for første gang i mange
år var der kampvalg til bestyrelsen. Der kom 3 nye i bestyrelsen
og blandt dem 2 forældre med
små børn.
Et andet tema på generalforsamlingen, var samarbejdet med
naboklubberne om FC Midtfyn.

Dette samarbejde udvides i år
med drengene fra Krarup/Espe.
De friske drenge havde første
træning lørdag den 24. januar
på kunstgræsbanen ved Hjemly
Efterskole i Hillerslev. Vi ser
frem til samarbejdet omkring
drengene også – pigerne har i
de seneste år haft et glimrende
samarbejde til gavn for alle parter.
Det fremgik også af beretningen, at det er vigtigt at bruge
Hallen og ikke mindst få nye
grupper til at bruge Hallen. Motionsfodbolden
(fodboldfitness)
hver tirsdag aften, hvor der kommer deltagere fra Kontraktpensionen, er et godt eksempel på
dette.
Susanne Hessellund er en af de
uundværlige trænere i Kværndrup Boldklub. Susanne blev
årets træner i 2013. Året træner
i 2014, blev Allan Andersen fra
vores talentfulde U13-U14 piger.

Træningsstart i FC Midtfyn, drenge U13-U17 .
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Beboere fra Kontraktpensionen deltager i Motionsfodbold i Hallen.

Sidste års træner Susanne Hessellund sammen med Emma Silja

Februar Cup
Af Anders Thorup
Et af Fyns store og traditionsrige indefodboldstævner er Februar Cup,
der afholdes 3 weekender i januar og
februar. Ca. 150 hold var i år tilmeldt
og i U13 pigerækken triumferede det
lokale hold fra FC Midtfyn. Holdet
overraskede alt og alle og vandt
stævnet foran Ubberud efter en meget spændende finale, der måtte ud i
forlænget spilletid.

De glade vindere
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Fra Lokalrådet
Af Aina Lind-Hansen, Lokalrådet

I oktober 2008 udkom ”Udviklingsplan for Kværndrup Sogn”
skrevet af det daværende lokalråd. Den kan læses på
www.kværndrupinfo.dk.
Det
var en ambitiøs plan. Meget er
gennemført, meget er ændret
siden 2008, og mange problemer er lige så aktuelle nu som
dengang. En revision af udviklingsplanen er fokusområde for
lokalrådets arbejde i 2015. For
at få så mange input som muligt, vil der senere blive indkaldt
til et fælles borgermøde.
HUSK
generalforsamlingen

Birte Find har desværre valgt at
trække sig fra arbejdet i Lokalrådet.

den 19. marts 2015 (se tid og
sted i bladet).

Lokalrådet for Kværndrup, Trunderup, Egeskov og Gultved
indkalder herved til generalforsamling
TORSDAG d. 19. marts kl. 19.00 i Kværndrup Hallen
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent + 2 stemmetællere
2.
Formandens beretning
3.
Regnskabet
4.
Planer og aktiviteter for det kommende år.
5.
Indkomne forslag
6.
Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne (2 årig valgperiode)
7.
Valg af suppleanter (1 årig valgperiode)
8.
Valg af 2 revisorer
9.
Eventuelt
(vedtægterne kan læses på Lokalrådets hjemmeside:
www.kvaerndrup.info/lokalrådet)
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, med tydelig afsender.
Allerede indkomne forslag:
Vedtægtsændringer. §3, §4 og §5
Ændringsforslagene kan ses på Lokalrådets hjemmeside.
Efter generalforsamlingen byder Lokalrådet på Hotdogs, samt øl eller sodavand
til de fremmødte mødedeltagere.
Vel mødt
Frank Andersen
Formand for Lokalrådet
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Borger – og erhvervsforeningen er atter aktiv i byen!!!!
Af Brian Anov, næstformand i Borgerforeningen (tekst) og Keld Larsen (fotos)
Efter styrkelse af bestyrelsen har Borgerforeningen har travlt
Fredag 5. december 2014 stod
dagen på julehygge ved Brugsen, masser af mennesker kiggede forbi og fik nogle æbleskiver og et glas gløgg, samt en
god snak om foreningen. Der
blev delt 500 stk. æbleskiver og
20 liter gløgg ud. Tak til hestepigerne for det flotte optog igennem byen. Vi håber, at vi kan
lave noget lignende næste år.
Folk fik også tegnet medlemskaber, og vil du gerne være
medlem, som firma eller privat
person, kan du kontakte en af
bestyrelsesmedlemmerne.

Onsdag 28. januar 2015 var
Kværndrups dagplejere samt
børn, inviteret i Bakkelunden til
æbleskiver og kakao. Det var
en super hyggelig dag, med
glade børn :)
Ved samme lejlighed fik dagplejerne udleveret en nøgle, til
toiletfaciliteterne i Bakkelunden
af formanden Lone Jensen, så
de har mulighed for af benytte
dette ved besøg i Bakkelunden.
Vi håber på, at det kan blive en
tradition med kakao og æbleskiver
i
Bakkelunden.

Bakkelunden er blevet trimmet
og gjort pæn. Håber folk vil bruge den og passe på den.
Der arbejdes på at få repareret
ødelæggelsen fra det sidste af
det hærværk, som er lavet.
Følg med hvad der sker i borger- og erhvervsforeningen på
Facebook
https://
www.facebook.com/kbe5772?
ref=aymt_homepage_panel
Læs mere i næste nummer af
5772.Kværndrup om fastelavn
og generalforsamlingen!

Billeder fra de forskellige hyggelige arrangementer, Borgerforeningen står for.
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Lokalbladet for Kværndrup Sogn holder generalforsamling
Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19.00 på skolebiblioteket, Tre Ege Skolen, Kværndrup.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Bestyrelsens beretning
3.
Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
4.
Behandling af indkomne forslag
5.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
6.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
7.
Valg af revisor
8.
Eventuelt
Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes sendt på mail til larsskovs@gmail.com senest 12.
marts 2015

Nytårskuren
Af Anders Thorup
Som traditionen byder det, så kunne formand for 5772.Kværndrup, Lars Skov Sørensen, byde
Velkommen til årets nytårskur.
Alle, der har en finger med i
udgivelsen af 5772.kværndrup,
var 22. januar samlet i Kværndrup Forsamlingshus til de traditionelle gule ærter med medisterpølse og flæsk, rødbeder,
sennep og brød, og der blev da
også drukket en enkelt snaps
hertil. Maden blev som sædvanlig leveret af slagterafdelingen i Kværndrup Brugs.
Dejligt at møde alle de frivillige,
uden hvis hjælp, det ville være
fuldstændig umuligt at lave
5772.kværndrup. Vi tænker her
specielt på uddelerne, som i alt
slags vejr, ses på gaderne,
straks når bladet udkommer.
Efter spisningen kom Erlings
harmonika frem, og det samme
gjorde de nyindkøbte højskolesangbøger, som Faberfonden

så venligt har sponseret til Forsamlingshuset.
Efter et par rigtig hyggelige timer, sagde vi tak for i aften, og
på gensyn næste år. Vi håber,

at se alle igen næste år til denne hyggelige aften, som jo tjener som årets aflønning til de
mange frivillige.
TAK for hjælpen
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Åbningsdage på Egeskov Mølle i 2015
Af Bent Hansen, formand Egeskov Møllelaug

DATOER
Søndag 22.februar 13-16

AKTIVITET
Melsalg ved mølleporten

Søndag 29. marts 13-16

Melsalg ved mølleporten

Søndag 26.april 13-16

Melsalg ved mølleporten

Torsdag 7.maj 13-16

Åbent på Egeskov Mølle i Kværndrupugen

Fredag 8. maj 13-16

Åbent på Egeskov Mølle i Kværndrupugen

Lørdag 9.maj 10-16 i Hal

Markedsdag i Kværndruphallen

Lørdag 9.maj 13-16

Åbent på Egeskov Mølle i Kværndrupugen

Søndag 31. maj 13-16

Melsalg ved mølleporten

Søndag 7.juni 13-16

Første sommeraktivitet: Rundvisning-hestevognskørsel-pandekagebagning

Søndag 21.juni 10-16

Markedsdag og Møllernes Dag

Søndag 28. juni 13-16

Melsalg ved mølleporten

Søndag 5. juli 13-16

Tredje sommeraktivitet : Rundvisning-hestevognskørsel-pandekagebagning

Søndag 19.juli 13-16

Fjerde sommeraktivitet : Rundvisning-hestevognskørsel-pandekagebagning

Søndag 26. juli 13-16

Melsalg ved mølleporten

Søndag 2. august 13-16

Femte sommeraktivitet : Rundvisning-hestevognskørsel-pandekagebagning

Søndag 16. august 13-16

Sjette sommeraktivitet : Rundvisning-hestevognskørsel-pandekagebagning

Søndag 30. august 13-16

Melsalg ved mølleporten

Søndag 27.sept. 13-16

Melsalg ved mølleporten

Torsd. 15.oktober 13-16

Efterårsferien

Fredag 16. oktober 13-16

Efterårsferien

Lørdag 17. oktober 13-16

Efterårsferien

Søndag 25.oktober 13-16

Melsalg ved mølleporten

Lørdag 28.november

12-16 JULESTUE

Søndag29.novemb.13-16
Søndag 27.decemb.13-16

Melsalg ved mølleporten
Melsalg ved mølleporten
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Fotografisk dokumentation i 2015
Af Edvin Larsen
Alle ejendomme i Gislev, Kværndrup og Ryslinge sogne fotograferes over tid - i sommer er det
Gultved-området herefter Egeskov.
Lokalhistorisk Forening for Gislev, Kværndrup og Ryslinge
Sogne søsatte i foråret 2011
dette projekt.
I nr. 16 af 5772.Kværndrup –
september 2013 skrev jeg om
dette projekt, som har til formål
at få alle ejendomme i de tre
sogne, som foreningen dækker,
fotograferet (digitaliseret). Materialet vil herefter blive sammenholdt med gl. fotos, som
Lokalhistorisk Arkiv råder over,
og en kort historie om den enkelte ejendom skrives i forbindelse med digitaliseringen.
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Ud over at forening og arkiv på
den måde kan sikre samtlige
ejendommes historie for eftertiden, vil der også være mulighed for at låne det til brug ved
arrangementer i det enkelte
lokalområde fx byvandringer,
festuger, festivals osv., hvis der
er interesse for det.
Projektet er tidsmæssigt ikke
afgrænset, men foregår løbende og færdiggjorte resultater
kan ses på foreningens hjemmeside:
www.lokalhistoriskforening-g-kr.dk

I Kværndrup Sogn vil Gultvedområdet blive fotograferet i foråret 2015. Herefter følger Egeskov-området.
Jeg vil fra vejsiden tage billeder
af hver enkelt ejendom fra forskellige vinkler. Så når/hvis I
ser en person ”liste” rundt med
et kamera, er det ikke spionage, men blot undertegnede, der
er i gang med et historisk værdifuldt stykke arbejde, som eftertiden kan have stor glæde af.

FORENINGER OG INSTITUTIONER

En dag i Kværndrup Børnehave
Af leder Mette Møller
En dag i Kværndrup Børnehave starter kl. 6.00, hvor huset åbner og morgenmaden sættes frem.
Kl. 16.30 er huset ryddet op, skraldespandene tømt, og det sidste barn går ud af døren.
Der hygges, og børnene møder ind lidt efter lidt. Når morgenmaden afsluttes kl.8 har
cirka 1/3 del af børnehavens
børn nydt deres morgenmad i
huset.
Morgenen går med leg i hele
huset, imens de resterende
børn møder ind. Når alle, både
børn og voksne, er kommet i
børnehaven kl. ca. 9.15, går
dagen i gang med de opgaver
og aktiviteter, som en dag har.
De børn, som har en indsatsplan omkring sproget, skal i
sproggruppen. Imens en anden
voksen sætter gang i maling af
nye billeder på den ene stue.
De børn, som har lyst til at deltage, kommer på skift til, når et
andet barn er færdig. I løbet af
formiddagen har cirka ½ delen
af børnene været med til at male de nye billeder.
I musikrummet ved siden af er
der en gruppe piger i gang med
at opføre show for dem, som vil
se det. De danser, synger og
laver ansigter til stor glæde for

de andre og bagefter byttes
der, så det er andre, der optræder.
En gruppe på 5 drenge er i
kælderens puderum, hvor de
laver en bane, som de skal gå
på uden at røre jorden. Ind
imellem man går på banen,
skal man passe på ikke at blive
skudt eller spist af zombierne,
så det kræver en god balance
at klare sig igennem.
I klodserummet er to drenge –

en stor og en mindre – i gang
med at bygge en anden slags
bane, nemlig en bane af klodser, som dyrene skal gå igennem, inden de kan komme ind i
borgen. De har brugt lang tid
på at sætte alle de små dele op
og er meget koncentrerede, da
jeg kigger ind.
I dukkerummet er nogle piger i
gang med at lege mødregruppe. De har meget travlt med at
give babyerne mad, så de kan
stoppe med at græde.
Imens jeg har været rundt i huset og kigget ind i alle rum, har
en anden voksen hjulpet en
gruppe af mindre børn i tøjet,
for der er vand på legepladsen,
og dette skal undersøges og
bruges.
Jeg sætter mig og hjælper med
puslespil, imens er den voksne
i garderoben blevet færdig og
er begyndt at spille rummikop
med to drenge. Der tælles og
tælles, indtil de er helt enige
om resultatet.
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Sådan fortsætter formiddagen
med forskellige aktiviteter, indtil
kl. bliver 11, og vi skal rydde
op, vaske hænder og spise
madpakker.
Vores børn spiser i tre forskellige rum/grupper alt efter alder.
Lillegruppen er der, man starter, mellemgruppen er de 4-5
årige, og storgruppen er de
kommende skolebørn.
Under måltidet taler vi om årstiden, vejret, hvilken dag det er,
og om hvad der lige rør sig i
gruppen. I storgruppen taler vi
denne dag om bamsevenner –
hvordan er man en god ven, og
hvad kan man godt lide, at andre gør?
Efter maden tager størstedelen
af børnene tøj på og løber ud,
imens de små, som stadigvæk
har brug for en lur, bliver puttet
i deres krybbe.
Der ryddes op efter frokosten,
og der bages boller til eftermiddagsmaden, som serveres kl.
14 cirka.
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Børnene udefra kommer ind lidt
efter lidt, og det våde tøj hænges i tørreskabet. Legene rundt
om i huset begynder igen, ofte
er der lidt mere gang i bøger,
spil, perler og teknoklodser om
eftermiddagen, hvor alle finder
et roligt område til lige netop
det, som de har lyst til.
Inden vi sætter os til bordet for
at nyde bollerne, har vi hjulpet
hinanden med at rydde op, vaske hænder, og alle børn er
blevet råbt op denne dag efter
efternavn. Knap er bollerne og
frugten spist, førend de første
børn bliver hentet.
Resten af eftermiddagen går med leg
i alle kroge og løbende afhentning
af børnene.

Denne aften lukker huset dog
ikke helt, da personalet bliver
tilbage og har deres månedlige
personalemøde. Et møde som
bruges på at gennemgå alle
børnene vha. kommunens børnelinje, evaluere alle de indsatsplaner, som vi har, samt på
at koordinere de ting, som vi
laver og mener.
Efter en god lang dag lukker
huset først på aftenen, og der
er tyst lige indtil kl. 6 næste
morgen.

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Så starter svømmesæsonen igen i Kværndrup Børnehave
Af Peter og Dorte
Vi starter svømning med kommende skolebørn i den sidste uge i januar. Nu er vi kommet godt
over jul og nytår, og nu glæder vores 12 kommende skolebørn sig til at komme til svømning i
Svendborg Badeland de næste par måneder.
gruppe.
Men efter en gang god leg i
bassinerne kommer vi ud og
skal have tøj på igen, og så
kan problemerne komme. Specielt underbukserne er slemme
til at drille. Blusen er på vrangen og strømperne for små, så
det kræver god tid for ikke at
komme for sent i gang med at
spise vores madpakker, inden
vi skal nå toget hjem igen.

Men det er ikke bare det at tage
i badeland.
Turen starter allerede hjemmefra, hvor de selv skal sørge for
at have en rygsæk med badetøj
samt mad og drikke med. Samt
huske at have det rette overtøj
på og følges ad i gruppen.
Det er nogle stolte børn, vi går
af sted med den 1. gang. Der er
nogle, der ikke så tit kører med

tog, så det er også meget
spændende.
Vel ankommet til badeland skal
vi have tøjet af, vaskes og have
badetøj på, hvilket som regel
går godt. Inde i svømmehallen
er der også mange udfordringer, vand i hovedet, holde balancen og benene på bunden
samt løfte dem igen, køre i rutsjebanen, og huske man er en

Ja, der er mange udfordringer
sådan en dag, men når vi har
klaret den, er vi virkelig blevet
noget større, end da vi tog
hjemme fra.
Det, at vi tager af sted flere
uger i træk, gør, at det bliver en
rutine, og at de får et sammenhold i gruppen samtidig med, at
udfordringerne bliver lidt mindre gang for gang.
Så vi glæder os!
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Autismecenter Holmehøj
Af Per H. Andersen, pædagog i Hus C på Kirkevej og Lene Stentoft, vicecenterleder.
Kontakt: ac@rsyd.dk
Hvem er det som bor på Kirkevej nr. 14 og hvad sker der?
Indledning:
Vi fik en indbydelse til at deltage i fællesspisning i Kværndrup forsamlingshus i oktober måned, hvor vi
så efterfølgende skulle fortælle lidt om, hvad der sker på Kirkevej 14 i Kværndrup.
Per H. Andersen og Lene Stentoft tog imod indbydelsen og blev fantastisk godt modtaget.
Vi fortalte lidt generelt om hele institutionen, om borgerne, pædagogikken, om vores tanker mm og der
var mange spørgsmål, som var medvirkende til at udfolde historien om, hvad der sker på Kirkevej 14.
Til sidst blev vi spurgt, om vi ville skrive lidt om emnet til Lokalbladet og derfor kommer denne artikel.
Hvem er vi:

Historien:
I 1988 startede Centrumhuset op på Centrumpladsen i Ringe for 8 unge mennesker med autisme. Siden er institutionen udvidet af flere gange og senest med Kirkevej 14 i Kværndrup.
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Kirkevej 14:
På Kirkevej er der 2 botilbud, nemlig hus A med 14 unge mennesker og hus C med 6 unge mennesker.
Desuden er der et værksted til 20 mennesker med autisme. Der er også en administration med kontorfaciliteter og møderum.
Hvem bor på Kirkevej 14:
Her bor 20 unge mennesker med hver sit særpræg. Alle har brug for tæt støtte i hverdagen til både den
personlige pleje, det praktiske, det sociale liv, det økonomiske, fritidsaktiviteter mm.
Alle er meget forskellige, men ens for alle er behovet for støtte i forhold til det sociale, det kommunikative og i forhold til adfærd/manglende forestillingsevne.
Alle har brug for at blive beskyttet imod sanseindtryk, men har også brug for at komme ud i den friske
luft/få motion.

Pædagogik:
Alle har gavn af struktur og forudsigelighed. Lige som det er nødvendigt med personalestøtte alle 24
timer i døgnet.
Personalet skal hele tiden kunne forudse, hvad der vil ske lige om et øjeblik, så de kan forberede den
enkelte på, hvad der vil ske.
Alle har i høj grad brug for tryghed/tillid for at kunne bo og udvikle sig.
Vi ved fra vores erfaringer fra Ringe, at det tager lang tid for unge mennesker at flytte hjemmefra mor/
far eller fra et tilbud for børn - og unge til et tilbud for voksne.
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Alle har et dagsprogram, ugeplan mm. Nogle benytter visuelle støtteskemaer, andre har brug for, at
personalet støtter dem på den samme måde hver eneste gang lige meget, hvem som hjælper dem.
Vi arbejder generelt ud fra en anerkendende, ressourcefokuseret og konfliktnedtrappende tankegang
og med en individuel tilgang.
Vi arbejder meget med mål og delmål, som evalueres med jævne mellemrum for at kunne dokumentere
en udvikling for den enkelte borger.
Personale:
Der er personale døgnet rundt, og i begge huse er der vågent nat-personale.
Langt de fleste er uddannede pædagoger, men selvfølgelig er der også ansat kontorpersonale, pedel
og rengøringspersonale.
Vi har et fælles køkken, hvor der er ansat en køkkendame.
Værkstedet:
Lige nu er der 19 borgere, som passer deres arbejde på Værkstedet fra ca. kl. 9 – 15.
Værkstedet har følgende værksteder: Natur-udehold, træværksted, kreativ værksted, sy- og væveværksted, motionsrum, sanserum og computerværksted. Desuden er der flere enkeltmandsrum, hvor en
borger kan være og lave det, der den dag står på vedkommendes dagsplan.
Nogle borgere deltager i svømning, andre i ridning i værkstedstimerne. Andre borgere er med i butikken, som ligger i Ringe, 1 gang om ugen.
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Fritiden:
De mennesker, som bor på Kirkevej 14, har ikke brug for fritid, hvor de ikke ved, hvad der skal ske. De
kan ikke administrere det. Det betyder, at også de pauser, de har brug for, skal være planlagte og
strukturerede. De skal vide, hvor de kan opholde sig, og om de skal høre musik, se fjernsyn eller lave
en kendt aktivitet, der har en klar begyndelse og en klar slutning. De er selv med til at vælge aktiviteter i
det omfang de magter det. Det er vigtigt at have indflydelse på sin egen hverdag, selv om man ikke
selv kan overskue at planlægge og strukturere det hele. (Personalet hjælper og støtter den enkelte i at
kunne holde pause, hvor de, som magter det, får valget mellem 2 aktiviteter. Det kan være alt fra musik
eller lægge puslespil til ”dimser” med en snor eller lignende.)
Mange af Jer vil opleve, at borgene er ude at gå tur sammen med 1 personale, men at vi ikke hilser på
Jer. Dette er IKKE fordi, vi ønsker at være uopdragne, men for at beskytte borgerne mest muligt.
Nogle af Jer har måske set/oplevet, at nogle borgere kan have en udfordrende adfærd med f.eks. høje
råb, spyt eller løben efter andre.
I skal vide, at vi er meget bevidste om dette, men at vi ofte vælger at ignorere en sådan adfærd, da det
ellers kan få borgeren til at reagere endnu mere uhensigtsmæssigt.
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Selvstændighed:
Personalet arbejder i hverdagen meget med selvstændighed for den enkelte. Nogle kan lære at gå selv fra
hus A til Værkstedet, andre kan lære at tage en jakke på eller lignende.
Flere borgere arbejder på at lære at vælge mad fra forskellige skåle, andre er i gang med at lære at bruge
mobiltelefon.
Mange lærer mere og mere i forhold til personlige gøremål, såsom selv at kunne gå i bad, mens personalet er tilstede i et lokale tæt ved badeværelset eller at kunne sidde alene i stuen med egen Ipad, mens personalet går frem og tilbage.
Vores erfaring er, at de unge mennesker kan lære rigtigt meget, men også at det tager lang tid i forhold til
hver enkelts læreproces.
Vi vil til hver en tid vurdere, om vedkommende kan klare denne opgave/aktivitet i dag, eller om vedkommende skal have lidt ekstra hjælp. Det kan være fordi, at personalet er nyt, er vikar, eller fordi vedkommende borger har haft en svær dag på værkstedet osv.

Samarbejde:
Vi har et tæt samarbejde mellem husene og værkstedet hver eneste dag og har ligeledes et fantastisk godt samarbejde med forældre og andre pårørende.
Desuden er vi meget glade for det tætte samarbejde, som vi har
med byens læger, tandlæge, butikker og andre erhvervsfolk i byen.
Det er enormt vigtigt for os, og hvis der er noget, I undrer Jer over,
så kontakt os gerne. På den måde kan byen være med til at hjælpe
borgerne på Kirkevej14.
Afslutning:
Vi kunne blive ved med at skrive om Kirkevej 14, men vælger at
stoppe her.
Hvis I har spørgsmål til det skrevne eller til noget I ser, så kontakt
os gerne.
Endnu engang TAK for denne mulighed for at informere lidt om Kirkevej 14.
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Karikaturtegninger
Af Mette Schiel
En karikatur er en billedmæssig fremstilling af personer, hvis karakteristiske træk overdrives på
komisk og ikke særlig smigrende måde. Da der i januar var særlig fokus på denne udtryksform,
tog vi tegnemåden op i billedkunst på Tre Ege Skolen. Her ser I 2 meget vellykkede karikaturer
af henholdsvis Bent Fabricius- Bjerre og Luis Suárez.

Tobias 6. klasse

Jonas 5. klasse
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Tre Ege Skolen deltager i EDIT24

EDIT24

Af Mette Schiel

Af Gabriella, 6.kl.

EDIT24 er et koncept, der giver
de 11-14-årige på Fyn en enestående mulighed for at lave
deres egne film på mobil eller
iPad – fra idé til færdigklippet
film. EDIT24 går ud på, at unge
i grupper på 3-5 skriver et kortfilmmanuskript, optager klip til
filmen på deres mobiltelefon eller Ipad, lægger klippene ind på
en computer, klipper dem digitalt for til sidst at uploade dem
til www.edit24.dk. Filmene skulle være mellem 1-3 minutter
lange, og EDIT24 foregik i alle
de ti fynske kommuner fra uge
3-6.
I hver kommune udvalgte en
kompetent jury en vinderfilm pr.
klassetrin samt en samlet vinder, som blev præsenteret ved
den lokale galla på Heliosteateret i Faaborg tirsdag d. 3.2.
Den samlede vinder, skal repræsentere kommunen i den
fynske galla fredag d. 27.2. i
BioCity i Odense – hvor de ti
vinderfilm dyster om at få prisen som den bedste fynske
EDIT24-film i 2015.
1. præmien er en tur til FILM-X
i København for hele klassen.
I Faaborg/Midtfyn kommune

deltog 6 skoler og 12 klasser i
projektet. 5. /6. kl. på Tre Ege
Skolen var 2 af klasserne, som
deltog i uge 5. De lavede 4
film, som alle blev vist på den
lokale galla. Hvis I gerne vil se
filmene, skal I bare logge ind
på www.edit24.dk og finde filmene i filmarkivet. Vores 4 film
hedder:
Det magiske øjeblik
DET MAGISKE ØJEBLIK
Ulykken
Tvillingerne

Det færdigklippede godkendes

Redigeringen er i fuld gang
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Hej, jeg vil gerne fortælle lidt
om, hvordan vi arbejdede med
Edit24 på Tre Ege Skolen.
Først blev vi delt op i 4 grupper,
så vi kunne have 2 grupper,
som deltog i 6. klassekonkurrencen og 2 grupper, som deltog i 5. klassekonkurrencen.
Jeg er en 6. klasser, men kom
sammen med 3 fra 5. kl.: Lina,
Mike og Bjørk.
Vi fik alle sammen overskriften:
”Et magisk øjeblik”. Min gruppe
besluttede, at vi skulle have noget med et talentshow og noget
med, at en bliver kørt ned og
overlever. Det magiske øjeblik
er, at den person, der overlever, er heldig.
Vi startede med at filme et interview til talentshowet, hvor
Bjørk fortæller, om dengang
hun blev kørt ned og overlevede, OG hvor hun ligger på hospital med blod i ansigtet. Derefter et lille flashback om hendes
genoptræning. Vi filmede mandag, tirsdag, onsdag og lidt af
torsdag. Torsdag brugte vi det
meste af tiden på at redigere
vores film. Vi er glade for at
være kommet med i Edit24 –
det har været sjovt.

BØRN OG UNGE

Den store EDIT24-galla i Helios Teateret i Faaborg
Af Mette Schiel
Rød løber, flot galla - alt var i orden til den store galla i Faaborg.

Ankomst til den faaborg-midtfynske galla

Tirsdag d. 3.2. skulle vi så til
den store galla i Faaborg. Eleverne havde denne dag fået
besked på at møde ved busstoppestedet ved Fåborgvej og
stationen. Alle var meget forventningsfulde og glædede sig
helt vildt til at se deres egen
film.
Da vi ankom til Helios, viste det
sig, at vi var de allerførste. Der
var rullet en rød løber ud, som
det er sædvane ved sådanne
arrangementer, og for enden af
den røde løber var der opstillet
to fotografer, der fotograferede
eleverne gruppevis, før de blev
lukket ind i biografsalen.
I salen fik hver klasse fra hver
skole tildelt en stolerække. Herefter bød Anne Bertram, projektleder for EDIT24, velkommen. Hun sagde blandt andet,
at dette var den sidste lokale
galla. Den lokale jury bestod af
Michael Vølke fra Station
NEXT i Fåborg, samt af to elever fra filmlinjen samme sted.
Så startede filmfremvisningen.
Den første film var en af vores
film: Ulykken. Efter fremvisnin-

gen blev der klappet, og de elever, der havde lavet filmen,
skulle rejse sig op. På denne
måde fortsatte man, indtil alle
film var vist, og vi fik en lille
pause, hvor der blev serveret
juice og boller.
Efter pausen var det tid for kåringen af de 3 vindere for hver

årgang. Præmierne var et diplom og et gavekort til en kagemand til klassen. Filmen, der
gik videre til den store galla i
Odense, blev ”Skilsmissen” lavet af 5. kl. fra Toftegaardsskolen. Her var præmien en biograftur, diplomer og selvfølgelig
deltagelse i arrangementet i
Odense den 23. februar for hele klassen. I kan se filmen på
edit24.dk!
Selvom ingen af vores film
vandt konkurrencen, tror jeg, at
alle har haft en festlig dag. Vi
har fået lov til at opleve en galla med rød løber, flot tøj, spændende film og forhåbentlig lært,
hvad der skal til for at lave en
vinderfilm. Jeg er sikker på, at
Tre Ege Skolen vil deltage i
EDIT24 også til næste år. Og
måske er det så os, der vinder!

Over: Fuld biografsal med over
250 gæster

TH: Mathilde, Chris og Bjørk
klædt på til galla
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Ejendommen Bøjdenvejen 8 – Kværndrup Bryggeri
Af Edvin Larsen
Artikelserien om bygninger og huse i Kværndrup by er i dette nr. af Lokalbladet nået til Kværndrup Bryggeri
Vi danskere har igennem flere
århundreder – nogle vil sige årtusinder – haft et særdeles
godt forhold til øl og ølbryggeri.
Derfor er bryggeriets historie i
Danmark også langvarig. Når vi
taler om de danske vikinger,
kædes disse ofte sammen med
øl i et godt drikkelag. Egil Skallagrimsson skriver i sagaen fra
900-tallet ”at vikingerne drak
sig fulde i øl og brækkede sig.”
Om der i denne forbindelse var
tale om øl, som vi kender det i
dag, eller det var den noget sødere mjød, fortæller historien
ikke noget om.

Fra Egil Skallagrimssons saga

Fra 1454, hvilket vil sige i slutningen af middelalderen, findes
der flere skriftlige kilder, som
omtaler det legendariske Kongens Bryghus. Kong Christian
d. 4., som havde gang i meget,
lod i 1618 opføre det første
selvstændige Kongens Bryg34

hus. Endvidere indførte han forbud mod import af tysk øl samt
påbegyndte en beskatning af
malt og øl.
Inden for industrihistorien betegnes perioden 1840-1895
som den første industrialiseringsbølge. Det var i denne periode, at nærings- og nydelsesmiddelindustrien vandt frem. I
1847 blev Carlsberg grundlagt
af brygger I.C. Jacobsen. Ni år
senere i 1856 kom det århusianske bryggeri Ceres til. Albani
i Odense er fra 1859, og først i
1873 blev Carlsbergs største
konkurrent gennem tiderne Tuborg grundlagt.
Ovennævnte bryggerier blev alle anlagt i landets største byer.
Herefter kom turen til købstæderne. På landet blev anlagt 9
bryggerier i 1880’erne og 90’erne. Disse udsprang fra diverse
gårde, hvor man i en menneskealder eller mere havde brygget øl. Sådan var det også i
Kværndrup. Kværndrup Bryggeri, hvis bygning på Bøjdenvejen 8 ifl. BBR blev opført i 1900,
startede på en af byens gårde i
1880’erne. Ved starten var der
tre ansatte. En af disse var
propskærer Jørgen Christoffersen. Jørgen Christoffersen forlod imidlertid bryggeriet i 1890
og flyttede til Ringe, hvor han
grundlagde korkvarefabrikken
dér, da forudsætningerne for industri ikke var særlige gunstige
i Kværndrup. Fabrikken blev i
løbet af få år Ringes største industri.

”Fremtidshåb”
Kværndrup Bryggeri (matrikelnr. 8h. Ejerlav: Kværndrup By,
Kværndrup), eller som det hed
”Fremtidshåb”, var et meget lille bryggeri. Bryggeriet blev i
1903 købt af Lars Langæble.
Lars Langæble – født i 1880 var ølkusk og medhjælp på
Langeskov Bryggeri, hvor han
også traf sin kone Marie.
Lars Langæble flyttede alene
ind på Kværndrup Bryggeri,
men allerede i 1905 blev Lars
og Marie gift. Det var beskedne
kår, som Lars og Marie startede under. For at få økonomien
til at hænge sammen havde de
to sæt lejefolk i det store stuehus. Da der ikke var et malteri i
bygningen, gik Lars Langæble i
gang med at indrette kælderen
til malteri. Byggen til maltning
skulle være af høj kvalitet.
Langæble købte det meste byg
på Rubjerg under Egeskov. Det
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Carlsberg Lagerøl fra depot var
23 øre pr. flaske. Depotbestyreren skulle selv afholde alle udgifter til prop, flaske m.m.
I 1907 gik Carlsberg over til
selv at tappe øllet og levere det
i kasser, hvilket var en stor lettelse for depotbestyrerne rundt
om i landet.

Brygger Lars Langæble ved ølvognen, 1904.
Foto: Gerda og Erik Andreassen, Kværndrup Sogn 1900-1965.

foregik på den måde, at forvalteren kom med en prøve, som
herefter blev vejet og målt på
en hollandsk vægt. Først derefter blev byggen køb, hvis den
var af tilfredsstillende kvalitet.
Hjemmebrygning fandt på dette
tidspunkt sted på de fleste gårde. Det var derfor også helt
normalt, at gårdmændene kom
med byg for at få det lavet til
malt.
Kværndrup Bryggeri var fra begyndelsen et hvidtølsbryggeri,
men produktionen blev siden
hen udvidet til også at omfatte
mineralvand.
Kombineret bryggeri og depot
Den 7. maj 1905 blev Langæble depotbestyrer af øl og mineralvand. På det tidspunkt fik
Langæble øllet hjem fra Carlsberg på 66 liters tønder. Langæble betalte 39,85 kr. pr. tønde. Langæble skulle dernæst
sammen med sin medhjælp
tappe det på flasker. Det foregik ved hjælp af et tappeapparat. Når flasken var fuld, blev

den sat over i en propmaskine,
hvor proppen blev sat i. Herefter blev den dækket af en tynd
ståltråd, som dannede en lykke
om flaskehalsen og over proppen for til sidst at blive snoet
sammen på modsat side. Proppen fik hætte på, hvorefter flasken kom i kedlen og blev pasteuriseret. Til sidst blev der
sat etiket på flasken. Så var flasken klar til at blive solgt.
Salgsprisen for en gammel

Langæble havde tre heste. Så
var der altid en reservehest,
når der skulle køres øl ud til
kunderne, hvilket skete alle dage med undtagelse af helligdage. Den første ølkusk var Johannes, som senere selv startede som brygger. Efter ham
kom Povl, som i 1915/16 blev
afløst af Hans Jørgen Nielsen,
som var ølkusk ved bryggeriet i
41 år. Sidste gang Hans Jørgen Nielsen spændte hestene
for ølvognen var den 23. maj
1923. Hans Jørgen Nielsen forbliv bryggeriets ølkusk, men
udbringningen skete herefter
med lastbil.
Udvidelse af bryggeriet
Bryggeriet er i flere omgange
blevet bygget om og moderniseret. I slutningen af 1920’erne
var malteriet blevet for lille. Det

Ølkusk Hans Jørgen Nielsen.
Foto: Gerda og Erik Andreassen, Kværndrup Sogn 1900-1965.
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førte til, at Langæble lod opføre
et stort maltgøreri, som sammen med bryggeriet i midten af
1930’erne gjorde Kværndrup
Bryggeri til et af de største
landbryggerier på Fyn. Bryggeriet havde en stor kundekreds,
som strakte sig ud over sognegrænsen til Gislev, Mullerup,
Ringe og Stenstrup.
Ud over at være en dygtig forretningsmand tog Lars Langæble også del i sognets foreningsliv. Han sad i Kværndrup
Andelselektricitetsværks bestyrelse i 21 år fra 1920 til 1941.
Heraf var han formand fra 1929
til 1940. Da Langæble fyldte 70
år i 1950, måtte han ikke længere være depotbestyrer for
Carlsberg. I forbindelse med afskedsfesten for ham, fik han
overrakt et sølvfad med inskription samt Carlsbergs medalje i
guld med tak for godt samarbejde gennem mange år. Efter
den tid begyndte helbredet at
vakle, og den 6. oktober 1952
døde Lars Langæble.
Ny ejer af Kværndrup Bryggeri
Som ny ejer fik landmand Niels
Pedersen den 27. november

kitøllet overlevede længst. Øletiketterne til stakitøllet var som
regel fremstillet, så de kunne
sidde øverst på flaskens hals.
Hvis man er interesseret i øletiketter, kan det anbefales at besøge Fjerritslev Bryggeri i
Nordjylland, som i dag er et lille
bryggerimuseum med en stor
samling af etiketter - herunder
alle de etiketter Kværndrup
Bryggeri har anvendt gennem
årene.

1952
skøde
på Bøjdenvejen 8. Sammen med hustruen
Eva
flyttede
han
ind på Kværndrup Bryggeri.
Han kunne nu

Øletiket fra stakitøl fra Kværndrup
Byggeri.

i en alder af 42 år skifte titlen
landmand ud med brygger, hvilket bogstavelig talt blev det
”efternavn”, som fulgte ham resten af livet. Niels var født i
Rynkeby ved Ringe, hvor hans
far var landmand. Det var under Niels ”Brygger” Pedersen,
at stakitøllet i begyndelsen af
1950’erne vandt frem som afløser for ølankrene. Stakitøl var 5
eller 10 liters flasker, som blev
placeret i et stativ af træ, som
kunne minde lidt om et stakit.
Fyn var den landsdel, hvor sta-

Bryggeriet var i drift som selvstændigt bryggeri helt frem til
1972, hvor brygningen blev indstillet. Herefter drev Niels
”Brygger” depot fra ejendommen.
Mange små landbryggerier
måtte dreje nøglen i 1970’erne.
De fleste af disse var rene
hvidtøls- og mineralvandsbryggerier. De bryggerier, som også
producerede pilsnerøl, blev opkøbt eller fusionerede med andre og større bryggerier. Efter
år 2000 er tiden igen blevet en
anden, hvor mange mikrobryggerier er opstået som nichebryggerier. Pilsnerøl er i dag et
industriprodukt, derfor er der et
marked for mikrobryggeriernes

Kværndrup Bryggeri, 1959.
Foto: SJ Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek.
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nicheproduktion. Flere mikrobryggerier er opstået i relation
til en eller anden herregård og
er måske blevet en afløser for
herregårdsmejeriet.
Musikeren Niels ”Brygger”
Niels ”Brygger” havde også talent som musiker. Da Niels var
12 år, fik han en tværfløjte i julegave. Det var ifl. Niels selv en
af hans bedste gaver nogensinde. Hans musikalske talent fik
musiker og billedskærer Emil
Hansen, Ryslinge – kendt som
”Fløjte” Emil – til opgave at udvikle. I folkemusikerkredse gik
Niels ”Brygger” også under
navnet ”Fløjte” Niels. Niels spillede i folkedanserforeningen,
ved Fugleskydning i Bakkelunden og ved almindelige traditionelle fester, hvor besætningen
ofte var violin, klaver og tværfløjte. I begyndelsen af 1970’erne mødte han Evald Thomsen
fra Vester Åby. Dette møde be-

tød, at Niels ”Brygger” genoptog sin interesse for folkemusikken. Han blev en af spillemændene i Evald Thomsens nationalkendte folkemusikgruppe og
kom til at spille med mange unge, som dengang tog fat i den
danske
folkemusiktradition.
Men Niels ”Brygger” dannede
også duo med Alfred Larsen fra
Gestelev ved Ringe. Niels og
Alfred havde spillet sammen i
deres unge dage, så nu var tiden kommet til at genoptage
denne tradition.
Den 27. oktober 1973 indgik
Niels ”Brygger” en lejeaftale

med Torben Rohde. I 1984 blev
ejendommen Bøjdenvejen 8
solgt til Solveig Ottesen,
Kværndrup og cykelhandler
Jørgen Jørgensen, Kværndrup
(skødedato:17. maj 1984). Tre
år senere solgte Solveig Ottesen sin andel af ejendommen til
Jørgen Jørgensen (skødedato:12. maj 1987), som siden
har været eneejer af ejendommen. Ejendommen er indrettet
med lejligheder. Kværndrup
Bryggeris sidste brygger Niels
”Brygger” Pedersen døde i
1995.

Kilder:
Andreassen Anna, datter af Lars Langæble, Erindringer fra 1982.
Bygnings- og Boligregistret (BBR). www.ois.dk
Christensen Anders Chr. N.: Vildspil og nodespil, Forlaget Kragen, København 2011.
Lokalhistorisk Arkiv, Kirkevej 3, Kværndrup.
Schultz Henrik (red.): Kværndrup Sogn 1900-1965 en billedbog, 1. udgave
1998, Kværndrup Borgerforening.
Statens Arkiver (ejendomsoplysninger). www.sa.dk
Sylvest Jensen Luftfoto, (SJ Luftfoto), Det Kongelige Bibliotek.

Niels ”Brygger” og Evald Thomsen, berømt, statslønnet
spillemand kendt langt ud over landets grænser.
Foto: Ole Berner ca. 1974. (Fra Vildspil og nodespil.)
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SÆLGES / KØBES

Private små annoncer :

Her er plads til
din GRATIS annonce

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

RØD OG GRATIS
Indsend små annoncer

gratis

inden næste deadline til

plata@plata1226.dk
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AKTIVITETSKALENDEREN

Dato

Kl.

Arrangement

Sted

Arrangør / tilmelding Pris

25.02.

19.30

Generalforsamling

Kværndrup Kro

Kværndrup
Borgerog erhvervsforening

-

01.03.

10 - 16

Kværndrup på vægten, Vægten
Hallen
på Kværndrup - tilmelding

Idrætsforeningerne

-

03.03.

19 - 21

Kværndrup på vægten, Vægten
Hallen
på Kværndrup - tilmelding

Idrætsforeningerne

-

05.03

19 - 21

Kværndrup på vægten, Vægten
Hallen
på Kværndrup - tilmelding

Idrætsforeningerne

-

05.03.

18.00

Fællesspisning

07.03.

14.17.30 Bevæg dig for sjov

07.03.

16.00

Kværndrup på vægten, vægten
Hallen
på Kværndrupo - kontrolvejning

Idrætsforeningerne

-

08.03.

12.00

Kværndrup på vægten, vægten
Hallen
på Kværndrupo - kontrolvejning

Idrætsforeningerne

-

11.03

18.30

ForsamlingsOst og øl fra Gundestrup Mejeri
huset

Husholdningskredsen
- tilmelding senest
200 kr.
2./3 til Doris Hansen:
62 26 23 45

19.03.

19.00

Generalforsamling

Hallen

Lokalrådet

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset og
Lokalrådet

Oplyses
senere

Hallen

Brugergruppen

20 kr./
barn

24.03.

19.00

Generalforsamling

Skolebiblioteket, Tre Ege Lokalbladet for
Skolen,
Kværndrup Sogn
Kværndrup

08.04.

18.00

Fællesspisning

Forsamlingshuset

14.04.

18.30

Besøg på TV2

06.05.

18.00

Fællesspisning

Forsamlingshuset og
Lokalrådet

-

-

Oplyses
senere

Husholdningskredsen tilmelding senest
50 kr.
31.03. til Doris Hansen: 62 26 23 45

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset og
Lokalrådet

Oplyses
senere
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