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5 blade om året 

Der er planlagt 5 udgivelser på 

et år: uge 9, 16, 26, 38 og 48.  

Deadline til næste nr. er den 

15. maj 2015 

Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

 
 

Det er altid spændende at skri-
ve lederen, fordi man får set 
tilbage på de sidste par måne-
der, og også gerne lidt fremad. 
De kommende måneder, ser 
det ud til, at der sker rigtig me-
get i Kværndrup. Lige nu står 
Kværndrupugen for døren – 
denne er efterhånden blevet en 
institution og har opbakning fra 
alle grene af livet her i Kværn-
drup. Programmet for ugen er 
som bekendt indlagt i bladet og 
er lige til at rive ud og hænge 
op. Men uden at forklejne 
Kværndrupugen er der mere 
permanente og vigtige projekter 
på vej. 
Store spadestik er lige op over. 
Der tages spadestik til 3 for-
skellige byggerier, som alle vil 
have indflydelse på fremtidens 
Kværndrup. En af vores bys 
livsnerver, hallen, bliver udvidet 
med bedre faciliteter for fitness 
og et bedre depot, så endnu 
flere aktiviteter i dette - byens 
samlingspunkt - kan tilbydes. Et 
stort behov og ønske opfyldes 
hermed for de mange unge og 
ældre, som har deres gang her. 
Hallen og dens aktiviteter er en 
vigtig forudsætning for byens 

overlevelse, så denne, trods alt 
lille, tilbygning bliver et symbol 
på overlevelse og vil være med 
til at trække folk hertil.  

HER VIL VI GERNE BO. 
 
Fjernvarmebestyrelsen har vist 
vejen for byen ved at investere i 
et stort solvarmeanlæg, som 
når dette læses, forhåbentlig er 
godt i gang med at blive byg-
get. Anlægget vil vække op-
mærksomhed på hele Fyn, og 
Kværndrup vil blive kendt for 
andet end Egeskov eller bran-
dene i Trunderup. Solvarmean-
lægget bliver et symbol på sol 
og energi, optimisme og tro på 
fremtiden. Her bor fremsynede 
folk, der er ansvarlige for miljø-
et og folk, der tør investere:  

HER VIL VI GERNE BO. 
 
Vejdirektoratet har efter flere 
års overvejelser omsider indset, 
at der er et behov for en sti fra 
Kværndrup mod Egeskov Slot 
og Egeskov Mølle. 1. spadestik 
er på vej, og hvis alt går glat er 
1. etape til slottet allerede fær-
dig i år. Kværndrup har mange 
og velfungerende stisystemer i 
forvejen, og denne sti vil åbne 

mailto:plata@plata1226.dk
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bevægemulighederne for de 
bløde trafikanter i retning mod 
vest, hvor der er storslåede na-
turområder. Tilgængeligheden 
bliver naturligt forbedret for turi-
ster til Egeskov Slot, som jo er 
en magnet for turisterne. Stien 
er et symbol på, at der tænkes 
på de bløde trafikanter og børn, 
der tænkes på natur og menne-
sker:  

HER VIL VI GERNE BO.  
 

Aktive borgere har gang i forbe-
redelserne til stor fest/festival 
med indhold af sport, kultur og 
meget andet - 8. august er da-

toen. Lokal og Borger – og er-
hvervsforeningen er i gang med 
arrangementet, der sætter 
Kværndrup på landkortet, idet 
festen bl.a. har til formål at inte-
grere udviklingshæmmede. Ini-
tiativ, frivilligt arbejde, omsorg 
for andre mennesker, kultur, - 
musik, sport er temaer –  

HER VIL VI GERNE BO. 

 

….og så siger jungletrommer-

ne, at der er bolsjebutik på vej i 

den gamle biograf:  

HER VIL VI GERNE BO! 
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Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg 
Af Tage Hansen, formand for Kværndrup Fjernvarme 
 
I forbindelse med Kværndrupugen i uge 19, holder Kværndrup Fjernvarme åbent hus, fredag d. 
8. maj fra kl. 14.00 til 18.00. Her er alle interesserede meget velkomne til at aflægge værket et be-
søg for at følge etableringen af dette spændende projekt, som pt. bliver det første på Fyn. 

Kværndrup Fjernvarme opstar-
ter uge 11/12 etableringen af 
dette solvarmeanlæg, som vil 
reducere værkets halmforbrug 
med ca. 20%, svarende til 1800 
t. halm. Anlægget skal være 
klar til start i uge 26, - så vi kan 
få glæde af en forhåbentlig sol-
rig sommer og efterår.   
 
Anlægget består af 510 stk. 
solpaneler, opstillet med 15 i 
hver række, i alt 34 rækker for-
bundet via et rørsystem med 
fjernvarmecentralen. Anlægget 
placeres umiddelbart vest for 
nuværende varmecentral. 
Panelerne er serieforbundet i 
rækker, således at der bliver 
pumpet kold glykol ind i den 
ene side, ca. 42 grader eller 
lavere. Det er optimalt at vær-
ket får så afkølet returvand fra 
forbrugerne som muligt. Igen-
nem panelerne bliver glykolen 
opvarmet til max. 100 grader. 
Fra den varme side kommer 
glykolen via rørsystemet retur 
til varmecentralen, hvor varmen 
via en varmeveksler bliver 
overført til ”fjernevarmevandet”, 

som sendes ud i ledningsnettet 
til værkets forbrugere. Glykolen 
sendes retur til den kolde side 
af solpanelerne.  
Der pumpes i alt ca. 1400 liter 
glykol rundt i panelerne. 
Pumpen, der pumper glykolen 
rundt i panelerne, er ha-
stighedsreguleret, og jo mere 
sol des højere hastighed på 
væsken. 
Er der kun solskin til at opvar-
me til f.eks. 50 grader varmt 
vand i styresystemet, føres det 
mindre opvarmede vand igen-
nem halmkedlen, for at opnå en 
udgangstemperatur på 75 gra-
der, som sendes ud i lednings-
nettet. Selv efterår/vinter med 
fuld sol på himlen kan der spa-
res halm til opvarmningen. 
 
Kværndrup Fjernvarme vil lige-
ledes meget gerne gøre alle 
forbrugerne opmærksomme på 
hjemmesiden: 
www.kvaerndrupfjernvarme.dk. 
Her kan værkets forbrugere 
meget hurtigt via links se deres 
løbende forbrug og afkøling.   
Kværndrup Fjernvarme vil frem 

over om muligt - når alle gamle 
målere er udskiftet - 3 til 4 gan-
ge om året indlæse målere og 
indsætte disse registreringer 
under Selvbetjening. Husk, at 
der skal oplyses forbrugernr., 
samt webpinkode for adgang.  
Disse kan ses på udsendte års-
opgørelser.   
Under Firmaprofil  kan Vær-

kets vedtægter ses, og der er 
altid opdaterede nyheder in-
denfor Dansk Fjernvarme, samt 

eventuelle kommende/igang-
værende renoveringer eller evt. 
driftstop.  
Dernæst er der altid den sene-
ste vejrudsigt for kommende 5 
dage.  
 
Finansiering og økonomi i 
solvarmeanlæg 

Et væsentligt element i beslut-
ningen om at etablere solvar-
meanlægget var anlæggets ka-
pacitet i løbet af året, prisen for 
anlægget og finansieringen.  
Solen skinner jo mest om som-
meren, hvor vi forbruger mindst 
varme. Derfor blev anlægget 
dimensioneret, så dets maksi-

http://www.kvaerndrupfjernvarme.dk
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male produktion passer til vo-
res varmeforbrug i sommermå-
nederne. For at få den bedste 
udnyttelse af solpanelerne blev 
det besluttet samtidig at udvide 
varmelageret med endnu en 
tank, så vi i alt får 3 lagertanke. 
Samlet er der tale om en inve-
stering på ca. 13 mio. kr.  
Ideen om at etablere solvarme-
anlægget opstod, da det var 
planen, at der skulle betales 
forsyningssikkerhedsafgift også 
af halm, som er værkets vigtig-
ste energikilde. Indførelsen af 
denne afgift ville medføre, at 
der var god økonomi i at etab-

lere solvarmeanlægget til den 
rente, der var gældende for ca. 
2 år siden.  
Da forsyningssikkerhedsafgiften 
blev opgivet, ændredes de øko-
nomiske forudsætninger til 
ugunst for solvarmeanlægget. 
Men da den rente, som vi for-
venter at få anlægget finansie-
ret til, er faldet betydeligt, siden 
vi startede med at arbejde med 
at etablere solvarmeanlægget, 
er der stadig god økonomi i at 
udbygge vores fjernvarmean-
læg med sol som supplerende 
energikilde. 
Anlægget forventes at have en 

teknisk økonomisk levetid på 
mindst 20 år og vil blive finan-
sieret med et 20 årigt annui-
tetslån til fast rente.   
Vi glæder os til at se jer den 8. 
maj, hvor der er rig lejlighed til 
at stille alle spørgsmål, også 
gerne omkring værkets almin-
delige daglige drift. 
Er der forbrugere der har pro-
blemer med hensyn til afkølin-
gen, kan der ligeledes gives 
gode råd omkring dette. 
 
 
På gensyn 



6  

 

 NYHEDER 

Faaborg-Midtfyn Kommune har afholdt Fejring af frivillighed og foreningsliv 
2014 i Carl Nielsen Hallen, Nr. Lyndelse. 
 
Af Reimer Bærentsen og Frede Rasmussen 

 
Gældsrådgivningen (Frede Rasmussen, Trunderup og Reimer Bærentsen, Kværndrup) var dels 
blevet indstillet og dels blevet nomineret til Årets Frivillige-sociale ildsjæl sammen med 2 andre 
nominerede. Udvalget bestemte, at Frede og Reimer blev udråbt og kåret som vindere af “Årets 
frivillig-sociale ildsjæl 2014” og fik overrakt diplom, statuette og en præmie på kr. 5.000,-. 

Behovet for gældsrådgivning til 
private borgere med dårlig øko-
nomi bliver mere og mere nød-
vendigt, især efter at stort set 
alle pengeinstitutter ikke afsæt-
ter ressourcer til disse ”dårlige” 
kunder. Kommunernes social-
rådgivere har også begrænset 
tid til denne slags borgere, og 
kan heller ikke efterkomme de 
mange henvendelser herom. 

Skal samfundets borgere have 
mulighed for hjælp til at få løst 
økonomiske problemer, inden 
de ender i det totale kaos, som 
kan føre til andre alvorlige pro-
blemer på den ene eller andet 
måde (skilsmisse, arbejdsløs-
hed, tvangsauktion, sygdom), 
er det meget nødvendigt med 
”nytænkning”. Alle, og specielt 
politikerne både nationalt og 
lokalt, bør være klar over, at 
der er opstået en fælles opga-
ve, som der bør være meget 
mere fokus på. 
Vi er 2 tidligere bankfolk, Frede 
og Reimer, som begge har væ-
ret ansat i den finansielle sek-
tor i over 40 år. Som rådgivere 
til både private og erhvervs-
mæssige kunder har vi et sær-
deles grundigt kendskab til, 
hvad der kræves for at finde 
løsninger for borgere, der er 
kommet i økonomiske proble-
mer. 
Vi har været tilknyttet en net-
værksgruppe under Frivillig-
centret i Ringe siden juni må-
ned 2013 og har ydet hjælp og 
rådgivning til ca. 40 borgere, 

og vi er bevidst om, at der vil 
komme endnu flere henvendel-
ser, når der sker omtale i pres-
sen. 
I efteråret 2014 er vor rådgiver-
gruppe blevet udvidet med 
yderligere 2 rådgivere, Anny og 
Linda samt en jurist, Finn 
Thaarup, til ad hoc opgaver, så 
vi står godt rustet til at modtage 
yderligere borgere, samt at vo-
re kompetencer dækker et end-
nu bredere område. 
Spørgsmålet rettes til politikere 
her i Faaborg-Midtfyn Kommu-
ne, om nødvendigheden af at 
tage denne opgave op til vurde-
ring, og ikke blot nøjes med en 
netværksgruppe, der yder frivil-
lig hjælp til rådgivning, men i 
stedet vil fremme dette gode 
initiativ til en arbejdsgruppe, 
som løbende står til rådighed. 
Nationalt kunne man overveje 
at foreslå politikerne en finan-
sieringspulje via udlånsvirksom-
heder, i lighed med stormflods-
afgift og bankpakker. 

Fra prisoverrækkelsen d. 27/2 - 
2015. Fra venstre - Anny Hes-
sellund, Frede Rasmussen, Rei-
mer Bærentsen og Linda Jensen. 
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Pressemeddelelse  
 

Hjælp til dig med gæld og bunker af uåbnede rudekuverter! 

Der findes en Frivillig Gælds-
rådgivning i Faaborg Midtfyn. 
Vidste du det?  
Og ved du, at der i rådgivnin-
gen er 6 kompetente frivillige 
rådgivere, der alle har en faglig 
baggrund inden for enten øko-
nomi eller jura. De brænder for 
at hjælpe dig, der er havnet i 
en økonomisk klemme. 
 
”Efter at jeg har været i Den 
Frivillige Gældsrådgivning, har 
jeg endelig fået et overblik over 
min økonomi”, fortæller en bru-
ger (navn kendt af redaktionen) 
og fortsætter, ”bunken af uåb-
nede rudekuverter på mit bord 
voksede til en faretruende stør-
relse. Jeg turde ikke åbne bre-
vene, så jeg mistede fuldstæn-
dig overblikket over, hvor man-
ge penge jeg skyldte rundt om-
kring”, siger brugeren og ryster 
på hovedet. ”En af mine venner 
fortalte mig om Den Frivillige 
Gældsrådgivning. Jeg ringede 
til dem og fik en aftale i stand. 
Og det har jeg sandelig ikke 
fortrudt. De frivillige i rådgivnin-
gen er utroligt kompetente, og i 

løbet af et par måneder hjalp 
de mig med at få et overblik 
over min gæld, og hjalp mig 
med at få en tilbagebetalingsaf-
tale med mine kreditorer”, slut-
ter brugeren. 
 
Rådgivningen har et år på 
bagen. 
Den frivillige Gældsrådgivning 
har nu eksisteret i lidt over et 
år. ”I 2014 havde vi 33 borgere 
igennem rådgivningen. Sager-
ne var meget forskellige, nogen 
kunne løses relativt hurtigt, an-
dre måtte vi bruge noget mere 
tid på”, fortæller Frede Ras-
mussen, frivillig rådgiver og 

fortsætter: ”Det gælder alle råd-
givninger, at vi arbejder sam-
men med borgeren, finder en 
løsning, der både kan godken-
des af pengeinstituttet og af 
borgeren. Vi har haft større sa-
ger, f.ex. gældssaneringssager, 
hvor vi har måttet henvise til 
andre instanser. Men vi be-
stræber os altid på, at alle, der 
henvender sig, går herfra med 
plan for, hvordan de kommer 
videre”, slutter Frede Rasmus-
sen. 
Den Frivillige Gældsrådgivning 
er et netværk under Frivilligcen-
ter & Selvhjælp Faaborg Midt-
fyn, og rådgivningerne foregår i 
Frivilligcenterets lokaler, Østre 
Ringvej 39 i Ringe. Rådgivnin-
gen dækker hele Faaborg Midt-
fyn, og kan kontaktes døgnet 
rundt på tlf. 5397 9518 eller 
mail: gaeldsraadgivningen@ 
gmail.com. Der er rådgivning 
hver torsdag fra 13.00 – 17.00 
eller efter aftale.  
Du kan også ringe til Frivillig-
center & Selvhjælp Faaborg 
Midtfyn på tlf. 6262 2201, hvis 
du vil vide mere. 

Linda Jensen, Frede Rasmussen 
og Reimer Bærentsen i gang loka-
lerne i Frivilligcentret, Østre Ring-
vej 39, Ringe 

mailto:gaeldsraadgivningen@gmail.com
mailto:gaeldsraadgivningen@gmail.com
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Kværndrup på Vægten 
 
Af Christina Kørchen Pedersen 
 

Konceptet ”Kværndrup på Vægten virker på mig som en fantastisk idé. 

På Facebook ser jeg tilfældig-
vis et indslag fra en veninde i 
5772 Kværndrup, om Kværn-
drup på Vægten. 
I dag søndag d 15/3 har jeg så 
været til 3. vejning i Kværndrup 
Hallen, sammen med en mas-
se andre friske mennesker fra 
byen. Vi 6 tøser, der har dan-
net holdet Divas, mødes så vidt 
det er muligt hver søndag og 
bliver vejet og sammenligner 
resultater fra ugen. Jeg vil lige 
informere om, at jeg ikke var 
med på råd, da der blev valgt 
navn og håber meget på nav-
neforandring efter 8 uger til 

slanke divas. Vi har også 
valgt at danne en lille Face-
bookgruppe, hvor vi også deler 
vores oplevelser ugen igennem 
og støtter hinanden. 
Da jeg først så indslaget tænk-
te jeg, at jeg ikke orkede at 
melde mig til et program, hvor 
jeg ikke altid vil kunne deltage 
grundet mine meget skiftende 
arbejdstider. Det har dog vist 
sig slet ikke at være et pro-
blem, og det kan vi kun takke 
den store gruppe af frivillige, 
der bruger deres fritid i hallen, 
for at vi kan komme og motio-
nere og blive vejet og kondite-
stet.  
Alle gangene har jeg benyttet 
mig af at have ungerne med i 
hallen. De synes, det er super 
hyggeligt at mødes med de an-
dre Divas, og de vil meget ger-
ne ind og træne på løbebåndet, 
romaskinen og stepmaskinen, - 
selv konditesten har de været 
med til et par gange.  
Jeg har endnu ikke nået at be-
nytte mig af det gode tilbud 
Hallen tilbyder med sund mad 
lørdag, men det skal nås inden 
længe!  
Konceptet Kværndrup på Væg-

ten virker for mig som en fanta-
stisk idé. Det at man gruppevis 
går på kur, træner sammen el-
ler hver for sig, deler erfaringer 
og støtter hinanden virker rigtig 
godt. Der findes jo mange kure, 
hvor man får en masse profes-
sionel støtte, og Kværndrup på 
Vægten har da også sørget for, 
at vi kan komme og få kostvej-
ledning, men det, at man skal 
stå ansigt til ansigt med venner 
og bekendte, er en super god 
motivationsfaktor.  
Hver gang jeg går på kur/
kostomlægning/træning, så går 
det super de første 2 uger, men 
så mister jeg lidt af gnisten, og 
det er bare slet ikke godt nok, 
når der mindst skal ryge 10 kg. 
Så jeg glæder mig meget til at 
se resultaterne efter 8 uger, for 
alles vedkommende. Det giver 
så meget overskud at komme 
på en sund diæt, og motion er 
bare altid skønt, og ungerne er 
klar hver gang, mor skal afsted.  
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3E-Butikken skaber energi 
 
Af Anders Thorup 
 
En, for mange gammelkendt virksomhed i Kværndrup: Kværndrup El, har fået nye indehavere 
for et par år siden, hvilket måske er gået hen over hovedet på mange borgere her i Kværndrup. 
Butikken har været under renovering og åbnede i nye klæder 8. november 2014. 

”I 3E-butikken er der altid kaffe 
på kanden til vores kunder” for-
tæller 3E El-firma ApS driftsan-
svarlige Lars-Erik Larsen 
”Vi vil gerne have, at alle vores 
kunder føler sig rigtig godt tilpas 
og vi vil gerne fortælle om, hvad 
3E kan tilbyde” siger Lars-Erik, 
idet han fortsætter: ”3E er ikke 
”kun” den lokale elektriker, vi har 
også mange andre kompetencer 
som vores kunder med fordel 
kan benytte sig af.” 
 

Den daglige ansvarlige for forret-
ningen i Kværndrup, er Susanne 
Eriksen, som bor i Aarslev, og 
således er næsten lokal. ”Vi har 
elektrikere og lærlinge bosidden-
de i og omkring Kværndrup hvor 
vi udenfor arbejdstiden trives 
lokalt. Vi glæder os over det go-
de samarbejde med det lokale 
erhvervsliv, forretninger, forenin-
ger og byens borgere, ” fortæller 
Susanne. ”Vi synes også, at vi er 
kommet godt i gang med stor 
opbakning til de temaaftener, vi 
har haft.” 
 

Til trods for den fysiske samme 

placering, blev undertegnede i 
hvert fald klar over, at der er sket 
meget i den gamle butik, der og-
så har udvidet åbningstiderne. 
Susanne og Lars-Erik stiller be-
redvilligt op til interview, og det 
første naturlige spørgsmål er til 
navnet: Hvad betyder 3E? ”De 3 
E’er står for: El-installation, EDB 
og Elevator”, fortæller Lars-Erik, 
”og vi kunne passende supplere 
med et fjerde E, nemlig Energi. 
Baggrunden for de 3 E´er er, at 
firmaets indehaver Ole 
Lambrecht har faglig erfaring in-
den for disse områder, og det er 
da også inden for disse områder, 
at firmaet har sin primære be-
skæftigelse – men i dag supple-
ret med Energi.” 
 

”Nu har vi naturligt meget fokus 
på energioptimering, men det er 
jo også et meget bredt emne,”  

fortæller Lars-Erik. ”Vi har i butik-
ken indrettet et lille hjørne, hvor 
folk kan se LED-belysning i for-
skellige opstillinger. Vi har også 
indrettet en afdeling i butikken 
med ganske almindelige lamper, 
for de gamle lampebutikker er jo 
helt forsvundet – ikke engang i 
Svendborg er der lampeforret-
ning,” fortsætter Lars-Erik. For-
retningen i øvrigt er stor og rum-
melig, og det er muligt at se va-
rerne i funktion. Udvalget er stort 
– ”og hvis en vare ikke haves på 
lager, kan den skaffes hurtigt,” 
fortæller Lars-Erik. 
”Vi har også fået et nyt produkt-
sortiment i hvidevarer, blandt 
andet med ekstraordinær forlæn-
get garanti”. 
 

Jeg spørger Lars-Erik, hvad 
fremtiden i Butikken og 3E brin-
ger. ”Det er helt klart vores mål, 

Daglig butiksansvarlig Susanne 
Eriksen med driftschef Lars Erik 
Larsen i baggrunden  

Et blik ind i den nyindrettede butik 
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at 3E butikken skal fungere både 
som en butik, hvor kunderne kan 
købe deres daglige el-artikler 
lige fra en lille sikring til hårde 
hvidevarer eller en varmepumpe, 
og som et rådgivningscenter in-
den for vores fagområder” svarer 
Lars-Erik og fortsætter: ”Vi har 
de kompetencer der skal til for at 
løse alle typer el-opgaver. Vi vil 
løbende holde nogle temaafte-
ner, hvor alle er velkommen til at 
besøge 3E-Butikken for at få ud-
dybende kendskab til et specifikt 
produkt eller emne”.  
 

Lars-Erik fortæller om de sene-
ste temaaftner her først på året, 
den ene aften handlede om LED
-belysning, hvor 3E-Butikken 
havde inviteret deres LED leve-
randør ind så kunderne kunne 
stille konkrete spørgsmål og 
samtidig kunne få syn for sagen i 
forhold til, hvor mange penge 
man kunne spare på elregningen 
i løbet af et år ved at skifte til 
LED-pærer. Det var en stor suc-
ces og det vil helt sikkert blive et 
emne igen på en temaaften se-
nere på året. På den næste te-
maaften, var emnet ”varmepum-
per”. Her havde 3E samlet et 
panel af gode fagfolk, som holdt 
et informationsmøde om varme-

pumper til opvarmning af huset i 
stedet for oliefyr. 
Næste teamaften bliver den 22. 
april, og det bliver en sikringsaf-
ten, hvor vi fortæller lidt om mu-
lighederne for at sikre sin bolig 
bedst mulig, med både video og 
alarmer, og det gælder både fir-
maer og private. 
På 3E-Butikkens hjemmeside vil 
man altid kunne se, når der er 
arrangementer i 3E-Butikken. 
 

”Hvad er det, der gør 3E og 3E-
Butikken unik?” spørger jeg Lars-
Erik Larsen om. ”Det unikke ved 
3E El-firma ApS er, at vi tager 
udgangspunkt i kundens behov. 
F. eks når vi taler om energiråd-
givning. Her gør vi ekstremt me-
get ud af at forholde os til kun-
dens situation samt den energi-
profil, kunden har. Vi rådgiver 
ikke kun om produktet, men også 
om de daglige rutiner, der er 
med til at skabe en helhed i pro-
jektet. Med andre ord, så har vi 
ikke en ”hyldevare” i forhold til 
energioptimeringen af en ejen-
dom, men vi skaber den skræd-
dersyede løsning, der giver mest 
økonomisk værdi for vores kun-
de – det mener vi er seriøs råd-
givning,” svarer Lars-Erik. 
”Netop det at kunne kombinere 

forskellige former for energi, ser 
vi som en af vores forcer. Vores 
kunder kan nøjes med at have 
en enkelt eller to leverandører – 
for vi kan skrue en løsning sam-
men, hvor flere specialer er in-
volveret. Vi kan også lave større 
opgaver, fx har vi lige lavet Leos 
Legeland i Odense. Det var en 
opgave, som krævede flere folk 
end vi kunne stille med. Men da 
vi er medlem af brancheforenin-
gen TS-gruppen, kunne vi via 
dette netværk stille med et større 
hold og alligevel byde ind på 
denne store opgave. ” 
 

Men ikke at forglemme, er 3E 
også et ganske almindelig elek-
trikerfirma, som man kan kontak-
te, hvis man har brug for at få 
monteret en stikkontakt eller sat 
en lampe op… ”Det er vores styr-
ke, at vi kan levere det, som kun-
den har brug for - og det uanset 
størrelsen på opgaven, ” slutter 
Lars. Det har været en fornøjel-
se, at besøge 3E, hvor kompe-
tente medarbejdere tydeligvis 
brænder for deres produkter. 
Dejligt at høre, at forretningen og 
medarbejdere brænder for det 
lokale liv i Kværndrup og, at de 
har tænkt sig at være en med-
spiller i Kværndrup. 
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Anne er til daglig miljøkonsu-
lent i landbrugsforeningen Cen-
trovice. Dette er et arbejdsom-
råde, hvor der kræves en stor 
indsats i at sætte sig ind i man-
ge nye regler og dernæst at 

Fødselsdag 
 

Af Jens Kring, kasserer Kværndrup IF 
 
En af Kværndrups frivillige kræfter og initiativtagere Anne Sloth fyldte den 13. marts 2015 60 år 

vejlede medlemmerne og vare-
tage deres interesse. 
I Kværndrup har vi fornøjelsen 
af Annes store og bemærkel-
sesværdige indsats på rigtig 
mange områder.  Gennem tiden 
er det blevet til bestyrelsesar-
bejde i Kværndrup Børnehave, 
Kværndrup Boldklub, Ryslinge-
hallerne og Kværndrup Idræts-
forening. I processen med at 
samle Kværndrup Tennisklub, 
Kværndrup Trænings- og Kul-
turcenter og Kværndrup Skytte-, 
Gymnastik- og Idrætsforening i 
2010 til en forening, Kværndrup 
Idrætsforening, gjorde Anne en 
stor indsats og har siden da va-
retaget formandshvervet.   
Ud over deltagelse i ledelse af 
foreningerne har Anne været 

aktiv i adskillige arbejdsgrupper 
mv., hvor hun på bedste vis 
søger at varetage lokalområ-
dets interesser og dermed mar-
kedsføre Kværndrup.  
Mens Anne var medlem af be-
styrelsen i Kværndrup Boldklub 
var hun redaktør for forenin-
gens blad. Siden 5772.Kværn-
drup kom på gaden har hun 
også medvirket her med bl.a. 
Layout og tryk.  
”Fritiden” og ferier bruger Anne 
sammen med sin mand Kaare 
til blandt andet have, sejlads og 
rejser i udlandet. Det førte såle-
des til, at 5772.Kværndrup for 
maj 2014 blev sat op i Australi-
en.   
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Jette Holm 60 år – tillykke! 
 
Af Anders Thorup 

 
Fredag den 6. marts rundede Jette Holm 60 år. 

Jette har sin store andel i – og 
ære for - dette blad, idet hun 
endnu engang har sat pro-
grammet for Kværndrupugen 
op – og dette, så det er blevet 
yderst overskueligt og let læst. 
Jette har i sin egenskab af le-
der for SFO, Slottet, haft plads i 
styregruppen for Kværndrupu-
gen og været med til at lave 
mange arrangementer i årenes 
løb. Dette til trods for at hun i 
forvejen er travlt beskæftiget 

med fuldtidsarbejde, rolle som 
næsten nybagt mormor og ikke 
mindst travlt i haven, hvor hun 
bruger meget af sin tid. Såle-
des har hun også holdt åben 
have i Kværndrupugen for et 
par år siden. 
Jette og hendes mand, Bo, de-
buterede i januar som hjælpere 
ved Bierparty. 
Jette fejrede den store dag 
med familie og venner på Trun-
derup Dongsvej. 
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Kværndrup Idrætsforenings vandrepokal 
 
Af Anne Sloth, formand for Kværndrup Idrætsforening 

 

Grete Jørgensen modtog foreningens vandrepokal ved årets gymnastikopvisning. 

En af bestyrelsens vanskelige, 
men sjove opgaver er at finde 
ud af, hvem, der skal have 
årets vandrepokal. 
Vanskelig fordi der er så man-
ge dejlige, aktive mennesker, 
som gør en helt særlig indsats 
for vores forening på mange 
leder og kanter. 
Sjov fordi det er en anledning til 
at tænke på alle jer. Jeg håber 
det ringede for jeres ører, da vi 
havde bestyrelsesmøde. 
 
Alligevel er der nogle, som 
springer i øjnene og har gjort 
det i mange år. Det gælder og-
så dagens modtager af poka-
len, 
Vedkommende er et af disse 

dybt engagerede mennesker, 
som sprudler af ideer og følger 
mange af dem til dørs, så de 
også bliver en realitet. 
Utallige mails har jeg modtaget:  
”Har du set….. 
Kunne det ikke være en ide…. 
Skulle vi ikke også…..” 
Og det er ikke kun først gymna-
stikforeningen og nu Idrætsfor-
eningen, der har nydt godt af 
indsatsen. Det har mange an-
dre foreninger også. 
 
Og jo: I år går vandrepokalen til 
Grete Jørgensen.  
Grete har været aktiv i Kværn-
drup Skytte-, Gymnastik- og 
Idrætsforening i mange år og 
formand i 10 år. Da hun stop-

pede som formand, fortsatte 
hun aktiviteten i arbejdet med 
at få etableret Motionscenteret. 
Det er således dette udvalg, det 
har nydt godt af hendes indsats 
de sidste år – indtil sidste år 
som formand.  
Forud for generalforsamlingen 
sagde hun, at nu var det slut, 
så vi tog afsked på behørig vis. 
Men jeg har bagefter ladet mig 
fortælle, at hun nu nok synes, 
det er godt med lidt mere over-
lap.  
Desuden er Grete også fortsat 
med i seniorudvalget 
Grete er en ildsjæl, der bræn-
der for de ting, hun sætter i 
gang. Det gælder både omkring 
ideerne, styring af processerne 
og opfølgning, ligesom hun be-
stemt ikke går af vejen for selv 
at tage fat i alle de forskellige 
praktiske opgaver, således og-
så i dag. Hun har været med til 
at sætte adskillige aktiviteter i 
gang og været en af drivkræf-
terne i at sikre idrætstilbud til 
både ung og ældre. Når Grete 
sætter sig et mål, skal det nås.  
 
Tillykke Grete. 

Grete Jørgensen modtager vandrepokalen ved årets gymnastikopvisning 
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Kværndrup på vægten, vægten på Kværndrup 
 
Af Anders Thorup 
 
Går du med en drøm at få tabt et par overflødige kilo, så har du nu chancen – sammen med an-
dre – at få indfriet dit nytårsforsæt om at dyrke motion og få sundere livsstil…….GRATIS ! 

Sådan så invitationen ud til et 
lille projekt fra Kværndrup Bold-
klub og KIF, Fitness. Ca. 90 ak-
tive borgere fra byen tog imod 
det gode tilbud, og hver week-
end har der i hallen været akti-
vitet omkring vægten.  
Folk har fået dyrket mere moti-
on, der er blevet gået ture og 
forhåbentlig har den øgede mo-
tion også givet sig udslag i bed-
re livskvalitet – nu og på læn-
gere sigt. 
 
Kostvejleder – og meget andet 
– Liselotte Liengaard har stillet 
sin ekspertise til rådighed for 
projektet, og har givet megen 
god inspiration til projektets 
deltagere. Det at tabe sig hand-
ler i høj grad om livsstil.  
Projektet har modtaget stor 
støtte fra Bierparty, ligesom der 
er sponseret gaver fra Sporten, 
3E, Schous Hvidevareservice 
og Brugsen. 
 
Hvis der er ønske om det, kan 
projektet sagtens gentages…. 
 
Den indkøbte Tanitavægt står 
permanent i Motionscenteret – 
spørg instruktørerne om at låne 
den, hvis du vil følge op på di-
ne resultater! 

Liselotte vejleder om kost 

Deltagerne vejes 

søndag eftermiddag 

…også mænd er deltagere i projektet 
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Børnehuset Oasen – en Landsbyordning 
 
Af Vibeke Jensen, Leder Oasen  

 
Som mange af jer nok har læst i dagspressen overgår Børnehuset Oasen til at blive en Landsby-
ordning d. 1. august 2015.   

Der er mange spørgsmål, om 
hvad det betyder for Oasen, og 
jeg vil her prøve at give nogle 
svar på det jeg faktisk ved lige 
nu.  
 
Hvad betyder det?  
Det betyder at Børnehuset Oa-
sen bliver en Landsbyordning § 
24 A under Dagtilbudsloven.  
 
Og hvad betyder det så?  
At Hanne Rygaard skoleleder 
for Tre Ege skolen Ryslinge og 
Kværndrup, bliver øverste leder 
for Børnehuset Oasen. Der skal 
være en daglig leder som nu i 
Børnehuset Oasen. Det samme 
personale som nu fortsætter i 
Børnehuset Oasen.  

Skal Børnehuset Oasen flytte 
op på skolen?  
NEJ, Børnehuset Oasen bliver 
på samme matrikel som nu.  
 
Hvad betyder det for børne-
ne?  
Alle børn kan gå i Børnehuset 
Oasen, uanset hvilken skole de 
skal gå på efterfølgende.  
Alle børn kan gå på Kværndrup 
Skole, uanset hvilken børneha-
ve de kommer fra.  
 
Hvordan skal Oasen og 
Kværndrup Skole samarbej-
de?  
Vi skal fortsætte det gode sam-
arbejde vi har i dag, det vil hen 
ad vejen blive styrket i forhold 

til at arbejde ud fra fælles vær-
dier.  
 

Der er sikkert mange andre 
spørgsmål, og mange flere vil 
dukke op hen ad vejen. Jeg vil i 
de kommende numre af 
5772.Kværndrup bladet infor-
mere jer om, når og hvis der er 
nyt om Børnehuset Oasen.  
MEN en ting er helt sikkert: Vi 
glæder os meget og ser frem til 
det kommende samarbejde 
med Tre Ege Skolen. Jeg er 
helt sikker på at denne nye 
struktur vil være til gavn og 
glæde for både børnehave og 
skolen i fremtiden. Vi vil gensi-
digt gøre hinanden stærkere   
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I denne dejlige forårstid tager 
Storegruppen til svømmehallen 
i Svendborg 8 gange, vi har 18 
børn som skal i skole til som-
mer. De øver sig i, hvordan 
man sidder stille i toget og 
snakker stille med hinanden 
under togturen til Svendborg. I 
svømmehallen bliver der øvet i 
at tage tøjet af selv, vaske sig 
selv under bruseren og deltage 
i de planlagte aktiviteter, der 
bliver lavet i vandet. Formålet 
er at øve børnene i at færdes i 
det offentlige rum, øve dem i at 
være selvhjulpne med at tage 
tøj af og på og sidst men ikke 
mindst øve alle børnene i at 

blive glade og trygge med at 
lave forskellige aktiviteter i van-
det.  
Jeg vil også her gerne sige jer 
alle 118 tilmeldte borgere, som 
var til fællesspisning i forsam-
lingshuset torsdag d. 5. marts 
2015 – 1000 tak for en hyggelig 
aften.  
Vi personaler fra Børnehuset 
Oasen hyggede os i køkkenet 
med at lave med til jer sammen 
med Nikolaj Rudolf. Dejligt at 
være en del af et stærkt lokal-
samfund, som møder op til og 
er en del af de forskellige arran-
gementer i Kværndrup.  
Jeg vil ønske jer alle et dejligt 

forår, I er altid meget velkomne 
til at bruge vores legeplads. 
Vi har været så heldige at få en 
ny stor hængekøje af Egeskov 
Markedsforening, den bliver 
allerede brugt flittigt. I er meget 
velkomne til at komme og prø-
ve at ligge i den, både børn og 
voksne, ligge og kigge op, og 
nyde foråret.  
 
I er altid meget velkomne til at 
kontakte mig, hvis I har spørgs-
mål eller andet   
Bedste hilsner Vibeke – Daglig 
leder Børnehuset Oasen. (mail: 
vje@faaborgmidtfyn.dk )   

mailto:vje@faaborgmidtfyn.dk
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Spændende udvikling for Tre Ege Skolen i Kværndrup 
 
Af Hanne Rygaard, skoleleder Tre Ege Skolen  

Det er nu besluttet, at der fra 
1.august etableres landsbyord-
ning mellem Tre Ege Skolen og 
Børnehuset Oasen. Det glæder 
vi os meget til bliver en realitet, 
da det er i god forlængelse af 
det gode samarbejde, som fin-
der sted mellem skolen og by-
ens institutioner.  
 
Det er vigtigt at understrege, at 
vores samarbejde stadig indbe-

fatter de børn, som kommer fra 
Kværndrup Børnehave. De vil 
sammen med børnene fra Oa-
sen blive inviteret ind på skolen, 
så det bliver en god skolestart 
for alle børn, når de til august 
starter sammen i 0. klasse på 
Tre Ege Skolen. 
 
Udover at Oasen og Tre Ege 
Skolen bliver en landsbyordning 
i 2015, glæder jeg mig over, at 

renoveringen af afdeling 
Kværndrup er på det kommuna-
le budget. Selve renoveringen 
vil gå i gang i 2016, men forar-
bejdet starter i år. Med tanke på 
at vi sidste år stod i en situati-
on, hvor man overvejede sko-
lens fremtid i Kværndrup, må 
jeg konstatere, at situationen nu 
er ganske anderledes med alle 
de spændende ting, som er sat 
i værk. 

Skolehave i Kværndrup 

 
Signe Nelleberg Rasmussen, Underviser i ”Skole i Naturen”  

De første spæde tegn på for-
året er begyndt at vise sig, og 
inden længe er det sæson for 
alt det der spirer og gror. Vi i 1. 
klasse på Tre Ege Skolen, 
Kværndrup Afdeling vil også 
være med. 
Vi er så heldige at have fået 
adgang til et stykke jord, i kolo-
nihaverne ved Kløvervej. Gen-
nem foråret og sommeren skal 
vi ned og arbejde i vores haver. 
Vi skal lære at så, dyrke, høste 
og tilberede mad med egne 
afgrøder. 

Men vi har brug for hjælp. Kan 
nogen hjælpe os med at skaffe 
et skur til haveredskaber, ikke 
større end 5 m², enten gratis 
eller til en fornuftig pris? Det 
samme gælder haveredskaber 
(river, hakkejern, kultivator, 
gravegreb). Hvis I har noget 
stående, som I ikke bruger så 
er der 20 haveglade elever der 
gladeligt tager imod. Hvis I kan 
hjælpe, kontakt skolen evt. på 
tlf. 72 53 03 92. På forhånd tak. 
Vi glæder os meget til at kom-
me i gang og til at så de første 

frø i et projekt som forhåbentligt 
vil bidrage med en masse sam-
menhængsforståelse og ople-
velseslæring. 
 
PS. Vi regner med at være i 

fuld gang når det bliver Kværn-
drupuge, hvor der vil være 
’åben skolehave’. 
I er meget velkomne til at kigge 
forbi haven, hvis I er nysgerrige 
og har lyst til at se vores have. 

Den kommende skolehave trænger til en kærlig 

hånd. Haven ses her med Kildegården i baggrun-

den 

I skolehaven står 3 bærbuske – så der er lidt at 

starte på…. 
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Emneugen på Tre Ege Skolen 
 
Skrevet af 6. kl. 

Tre Ege Skolen havde emne-
uge i uge 10. Imens 5. kl. arbej-
dede med at øve skolekomedie 
og lave kulisser, skulle vi i 6. kl. 
lave vægavis. De yngste lærte 
om skolen i gamle dage. Hver 
dag skulle 0. – 4. kl. stille op 
ude i skolegården, hvor de 
skulle stå klassevis i lange ræk-
ker, indtil de fik lov af deres læ-
rer til at gå indenfor i aulaen, 
hvor der var morgensang. 
Mandag kom Poul Toudal, som 
havde været lærer for 9 år si-
den på Skolen. Poul startede 
ud med at vise en gammeldags 
blækpind, som han selv brugte, 
da han var dreng. Han fortalte, 
at det svinede forfærdelig me-
get i bøgerne. Han viste og for-
talte om de lege, han legede, 
dengang han var lille. Fx flag-
stangslegen: Her fik man en hel 
masse elever til at holde fast i 
hinanden. Den første elev skul-
le holde fast i flagstangen og 
gå rundt om den, den sidste 
elev i rækken skulle løbe hurtigt 
rundt, fordi han var den yder-
ste. Han fortalte også om 
Skammekrogen: Hvis en elev 
havde været irriterende i timen 
eller havde snakket, når han ik-
ke måtte, blev han sendt i 
skammekrogen. Der skulle han 
stå med hovedet ind mod mu-
ren og hænderne på ryggen i 
resten af timen. Han fortalte og-
så, at man i meget gamle dage 
kun gik i skole 200 dage om 
året. Børn skulle også arbejde, 
når de ikke skulle i skole. Ele-
verne kom i skole om manda-
gen, onsdagen og om freda-
gen. 
Efter Pouls foredrag gik vi med 
i 1. kl. Her så vi, at eleverne 
skulle rejse sig op, når de skul-

le sige noget, og når læreren 
kom ind i klassen. Helt ligesom 
i gamle dage. 
I pausen talte vi med nogle af 
eleverne, og de var alle enige i, 
at det var bedre at gå i skole 
hele ugen end at arbejde 2 af 
dagene. 
Mandag efter den store pause 
gik vi op i hallen for at danse 
gamle danse. Anne Rye og 
Tommys orkester spillede til. 
Det var rigtig hyggeligt og sjovt. 
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Kartoffeltryk  
 
Af Jeppe Dinesen  

Onsdag i emneugen, gik jeg et 
lille smut ned i 0.kl. for at se, 
hvad de lavede.  
Da jeg kom derned, skulle de 
lige til at gå i gang med at lave 
kartoffeltryk. Læreren skar en 
kartoffel ud og dyppede den i 
maling. Børnene glædede sig, 
til de måtte gå i gang. Efter at 
læren var færdig med at vise, 
hvordan man gjorde, fik de en 
kartoffel hver. Derefter gik de i 
gang med at skære i den. Jeg 
prøvede det også, men det var 
svært, fordi at der var en, der 
ville have en mand med pun-
kerhår. Jeg prøvede så godt 
jeg kunne, selv om jeg syntes, 
at de var lige så gode selv, 
som jeg var. 

Jeppe hjælper de yngste bagerst i 
billedet. Noah ses i forgrunden. 

Her er Karl og Lærke i fuld gang 
med at skære en kartoffel ud. 

Tovfletning i SFO 
 
Af Tobias Buch Goldenberg 

Torsdag var 0.-4.kl. blevet delt 
op i 4 grupper. Grupperne var 
fordelt ud på skolen. En gruppe 
var i skolekøkkenet og lavede 
mad, en anden gruppe var i 
SFOens have og lege, den 
tredje gruppe var i 3.kl, hvor 
der blev fortalt om skolen i 
gamle dage. Den sidste gruppe 
var i SFO`en og flettede tov, 
som man gjorde i gamle dage. 
Jeg var et smut inde i SFOen 

Det er godt at være fire, når der skal laves tov. 

for at se, hvad de lavede. 
Tovfletning: Man har 4 perso-
ner, som står med 4 snore. 
Personerne står som i et kryds, 
sådan at der er to der står over 
for hinanden. Snoren er bundet 
oppe på fx en lampe, hvor der 
går fire snore ned. En person 
får en snor. De to der står over 
for hinanden svinger snoren 
over til hinanden, og bagefter 
gør de to andre det samme. 
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Medister med Katrine 
 
Af Gabriella S.W.P  

Torsdag i emneugen skulle 
6.kl. ind i skolekøkkenet og stil-
le spørgsmål til, hvordan man 
laver medister.  Katrine fra SFO 
Slottet havde fået en gruppe 
børn på 23-25 stykker fra 0-
4.kl. Holdet var blevet delt op i 
tre små grupper. Det ene hold 
skulle lave ’’fyldet’’ til mediste-
ren. Et andet skulle tage tar-
men på en maskine, det synes 
jeg var MEGA klamt! Det tredje 

hold skulle stege medisteren, 
når den var klar. Tobias, Jeppe 
og jeg skulle hjælpe holdet, der 
skulle lave ’’fyldet’’. Vi skulle 
hjælpe dem med at putte alle 
ingredienserne i, som fx kødet 
og krydderierne. Til sidst skulle 
de massere alt sammen med 
hænderne. Det så ikke ligefrem 
appetitligt ud! Jeg syntes, at det 
var spændende at se på, hvor-
dan man lavede medister i 
gamle dage, men ikke lækkert! 

Først sættes tarmen på ....derefter kommes farsen i. 

Medisterpølsen ser da helt flot ud, 
ikke? 

Medisterpølsen smagte bare godt. 
Her ser I Patrick og Sophie 
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Ejendommen Bøjdenvejen 4 – De Gamles Hjem 

 
Af Edvin Larsen 

 

Artikelserien om bygninger og huse i Kværndrup by er i dette nr. af Lokalbladet nået til De Gam-

les Hjem. 

Bøjdenvejen 4 – 1950’erne. Foto: Arne Bakmann 

I 1876 lod det sydfynske jern-
baneselskab stationsbygningen 
i Kværndrup opføre i forbindel-
se med anlæggelse af Odense-
Svendborgbanen. Stationen 
blev anlagt i landsbyens nord-
vestlige udkant med åbent land 
vest for jernbanen og meget lidt 
bebyggelse mellem station og 
den ca. 200 m østligere løben-
de landevej mellem Odense og 
Svendborg. 
 
Af folketællingen i 1880 fremgår 
det, at Kværndrup by/sogn hav-
de 373/1375 indbyggere. 27 % 
af sognets indbyggere boede i 
Kværndrup by. Kort fra den-
gang viser, at Bøjdenvejen fra 
vejkrydset til jernbanen på dette 
tidspunkt nærmest var åbent 
land. For at få byens status æn-
dret fra landsby til stationsby 
var det derfor vigtigt at få statio-
nen og byen bundet sammen. 
Dette kunne ske ved at opføre 
ejendomme som bolig eller 
kombineret erhverv/bolig på 
Bøjdenvejen.  
I perioden 1880-1920 er de fle-
ste ejendomme på denne 
strækning opført. Et af de første 

huse på Bøjdenvejen var nr. 4 
(matr.nr. 8n), som blev bygget i 
1877. 
 
I folkemunde kendes Bøjden-
vejen 4 som De Gamles Hjem, 
men i 1877 var det en alminde-
lig bolig opført i røde sten med 
frontspids, skifertag, danne-
brogsvinduer og et lille jord-
stykke (forhave) mellem vej og 
ejendom. Alle kendetegn på et 
typisk stationsbyhus opført i 
årene umiddelbart efter at jern-
banen kom til byen. Denne 
ejendom skal artiklen her hand-
le om.  

Historien om De Gamles 
Hjem 

Ved at kaste et blik på folketæl-
lingerne fra 1880 og frem til 
1930 kan man konstatere, at 
den ikke- erhvervsaktive befolk-
ningsgruppe, der først og frem-
mest bestod af ældre, udgjorde 
en voksende andel af indbyg-
gerne i Kværndrup by. Fra 7 
personer i 1880 svarende til 2 
% af byens indbyggertal til 59 
svarende til 11 % i 1921. Udvik-
lingen over tid tegner et klart 
billede af en konstant stigning i 
befolkningen uden for de er-
hvervsaktive rækker, en udvik-
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ling der tydeligvis accelererede 
i begyndelsen af 1900-tallet i 
den periode, hvor Kværndrup 
ændrede karakter fra landsby til 
stationsby. Baggrunden for 
denne tendens hang i første 
række sammen med stations-
byens placering mellem land og 
by. Noget lignende kan ses i 
andre stationsbyer på den tid. 
En uundgåelig følge af den ge-
nerelle stigning i de ældres an-
tal var, at der kom til at påhvile 
samfundet en større 
”forsørgerpligt”. Selv om ”Loven 
om Alderdomsforsørgelse for 
ubemidlede fra 1891” havde 
været med til med et slag at 
vende alderdommens sociale 
degradering til en forholdsvis 
tryg alderdom, så meldte tan-
ken sig alligevel om ”De Gam-
les Hjem” i Kværndrup. 
 
I 1918 var frk. Anna Hansen 
ansat af Kværndrup Kommune 
som sygeplejerske for sognets 
beboere. Selv om Anna Han-
sen var glad for sit arbejde og 
meget afholdt af beboerne i 
Kværndrup, gik hun med planer 
om at søge stillingen som be-
styrerinde på alderdomshjem-
met i Hundtofte. Da dette blev 
kendt af flere af sognets beboe-
re, opstod tanken om et alder-
domshjem i Kværndrup med 
frk. Hansen som bestyrerinde. 
Der blev i løbet af foråret 1918 
afholdt nogle forberedende mø-
der hos sognerådsmedlem og  
tømrermester Rasmus Hansen, 
hvorefter der blev indkaldt til et 
møde i Kværndrup Forsam-
lingshus, ”hvortil 60-70 kvinder 
og mænd kom”.  Mødet munde-
de ud i, at der blev nedsat et 
arbejdsudvalg på 10 personer, 
der fik til opgave at tegne bi-
drag til oprettelse og drift af 
hjemmet og finde en passende 
ejendom. Der indkom efterføl-

gende kr. 2.885 og blev tegnet 
årlige bidrag på kr. 1.215. Alt i 
alt en startkapital på kr. 4.100. 
Udvalget havde fået kig på 
ejendommen Bøjdenvejen 4 til-
hørende Knud Skov. Udvalget 
forhandlede sig frem til en kø-
besum på kr. 9.000 samtidig 
med, ”at sælgeren skænkede 
kr. 500 af købesummen til 
hjemmet”. 
 
Konstituerende generalforsam-
ling blev afholdt 3. maj 1918 i 
Kværndrup Forsamlingshus. Til 
foreningens første bestyrelse 
blev følgende valgt: grevinde 
Ahlefeldt, Egeskov, gdr. Søren 
Rasmussen, Kværndrup Væn-
ge, gdr. Peder Clausen, Gul-
tved, tømrermester Rasmus 
Hansen, Kværndrup og gdr. 
Christian Jensen, Højmark, 
som var hjemmets første for-
mand helt frem til 1929.  
Umiddelbart herefter begyndte 
sygeplejerske Anna Hansen 
som bestyrerinde. Ved starten 
havde hjemmet tre beboere, 
men allerede inden udgangen 
af året var dette steget til 8. An-
na Hansen forlangte ingen kon-
tant løn, det skulle først vise 
sig, om hjemmets økonomi 
kunne bære en sådan udgift. 
Indvielsen af De Gamles Hjem 
fandt sted den 24. juni 1918. 
 
Perioden 1920-1939 

Hjemmet var en selvejende in-
stitution ”normeret” til 10 bebo-
ere. For at få driften til at løbe 
rundt krævede det en stor ind-
sats fra bestyrelsens side. Da 
frivillige havde taget over, kun-
ne Kværndrup Kommune ”køre 
frihjul” og undgik dermed at in-
vestere i et alderdomshjem. Fri-
villige er således ikke en ny fo-
reteelse. 
Der blev årligt afholdt basar og 
tombola på hjemmet. Over-

skuddet i 1924 blev brugt til in-
stallering af centralvarme. Efter 
6 år på posten som bestyrerin-
de blev Anna Hansen den 1. 
november afløst af Else 
Hovalld.  I de følgende år var 
der løbende bestyrerindeskift 
med 6-7 års mellemrum.  
 
Hjemmet fik sin første elektri-
ske vaskemaskine i 1927, og i 
1934 fik man indrettet badevæ-
relse og WC. For at kunne tage 
imod flere beboere foretog man 
nogle mindre bygningsændrin-
ger to år senere. Verandaen 
blev indrettet til værelse og på 
1. sal fik man indrettet to værel-
ser.   
 
Bestyrelsen vedtog i 1935 at 
bevilge hver beboer et måned-
ligt lommepengebeløb på 2 kr. 
ud over det af det offentlige 
fastsatte beløb til lommepenge.  
Da bestyrelsen havde nok af 
arbejdsopgaver omkring hjem-
met, blev den i 1937 udvidet fra 
5 til 7 medlemmer. 
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Perioden 1940-1959 
I 1942 fik hjemmet indlagt tele-
fon, og året efter kunne man 
den 14. juli fejre De Gamles 
Hjems 25 års jubilæum. Festlig-
hederne startede med en guds-
tjeneste i Kværndrup Kirke, 
herefter samledes ca. 150 
mennesker til fællesspisning af 
medbragt mad i Kværndrup 
Forsamlingshus. Og daværen-
de formand Aage Danholt frem-
drog træk af foreningens histo-

rie i sin festtale. 

Det blev efterhånden mere og 
mere almindeligt, at foreningen 
modtog testamenterede beløb 
til hjemmet. Disse blev som of-
test anvendt til nye investerin-
ger i form af tilbygning med spi-
sestue, yderligere to værelser, 
større kælder samt et ekstra 
WC med håndvask, som kunne 
indvies i 1950. Det var også på 
tide, da 11 beboere hidtil havde 

skullet deles om én håndvask. 

1950’erne var også den perio-
de, hvor fjernsynet langsomt 
vandt frem i de danske hjem. 
Ella Larsen, som havde været 
bestyrerinde siden 1941, ind-

Bøjdenvejen 4 og 6, 1959. Foto: SJ Luftfoto.  

købte i 1958 et fjernsyn til ad-
spredelse for hjemmets beboe-
re, et fjernsyn som mange af 
byens børn og unge også hav-
de glæde af, da bestyrerinden 
var gæstfri over for de unge 
mennesker, der gerne så med, 
når der blev vist 6-dagesløb fra 
Forum i fjernsynet. 
 
Men det var ikke kun inden for 
alderdomsforsorgen, at Kværn-
drup Kommune overlod opga-
ven til private. I 1957 kom loven 
om hjemmehjælpere. Loven på-
bød kommunen at stille hjælp til 
rådighed i hjemmet, hvis en 
pensionist blev syg og ikke kun-
ne klare sig selv. Loven vakte 
røre i Kværndrup Sogneråd, 
hvor flere af dens medlemmer 
var imod, at kommunen skulle 
træde til. De havde den opfat-

telse, at den opgave måtte fa-
milierne selv tage sig af. 
 
Perioden 1960-1979 

1960’erne var en periode, hvor 
der skete store ændringer. 
Kværndrup by fik fjernvarme i 
1963. En af de kunder, der var 
med fra starten var De Gamles 
Hjem. Efter 24 års ansættelse 
som bestyrerinde opsagde Ella 
Larsen sin stilling. Som ny be-
styrerinde blev Poula Nielsen 
ansat pr. 1. maj 1965. Bestyrel-
sen gik bort fra personlig op-
krævning af medlemsbidrag 
ved døren til udsendelse af gi-
roindbetalingskort. Konse-
kvens: Medlemstallet blev hal-
veret, men det indkomne beløb 
steg til ca. det dobbelte. 
 
Siden foreningens start var års-
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møderne altid blevet indledt 
med en eftermiddagsgudstjene-
ste i Kværndrup Kirke med en 
af omegnens præster som præ-
dikant, hvorefter man samledes 
i hjemmets have eller på 
Kværndrup Kro i dårligt vejr. 
Disse møder havde gennem 
årene haft stor tilslutning af bi-
dragyderne, men efterhånden 
som stifterne af hjemmet var 
døde, faldt tilslutningen til års-
møderne, hvorfor man fra 1966 
gik over til aftenmøde. 
 
Frem til 1965 havde Kværndrup 
Kommune intet plejehjem til sy-
ge og gamle. Man købte sig til 
plejehjemspladser hos andre 
kommuner. Egeskov Skole blev 
nedlagt som skole i 1959. Her-
efter var den auktionslokale, in-
den den blev indrettet til privat 
plejehjem. Først i 1977 blev 
dette overtaget af Ryslinge 
Kommune og kommunaliseret. 
Helt frem til år 2000 var det i 
brug som plejehjem. Fra 1. ok-
tober 2000 har det været ud-
slusningsinstitution for Kriminal-
forsorgen. 
 
Efter 12 år års brug blev det 
sort-hvide fjernsyn udskiftet 
med et i farver i 1970. Embeds-
lægen var i 1970 kritisk over for 
boligforholdene på hjemmet, 
hvilket betød, at bestyrelsen ef-
ter forhandling med Ryslinge 
Kommune gik i gang med en 
ombygning, som betød en for-
bedring af de sanitære forhold. 
Pris for ombygning løb op i 
90.000 kr. Endvidere blev der 
oprettet en overenskomst mel-
lem De Gamles Hjem og Rys-
linge Kommune. 
 
I 1975 valgte Poula Nielsen at 
opsige stillingen som bestyrer-
inde. I hendes sted blev Inga 
Knudsen ansat. Inga Knudsen 

havde i mange år været med-
hjælper på hjemmet.  
 
Kravene til institutioner havde i 
flere år været stigende og vel-
begrundet. Dette førte til at 
man på årsmødet i 1976 valgte 
at opfylde myndighedernes 
krav om brandtrapper, alarme-
ringsanlæg, isolering m.m. 
samt at udskifte vinduer og 
gangdør. Overenskomsten 
med Ryslinge Kommune blev 
ligeledes fornyet frem til 31. 
marts 1979.  
 
På dette tidspunkt lå det lige-
som i luften, at De Gamles 
Hjems dage var talte. Derfor fik 
man på årsmødet i 1978 udvi-
det vedtægterne med en para-
graf, som omhandlede, hvad 
der skulle ske med foreningens 
formue, hvis hjemmet blev ned-
lagt. Paragraffen lød ”Ved for-
eningens opløsning realiseres 
foreningens ejendom og midler 
på bedst mulig måde til opret-
telse af eet legat, der admini-
streres af det sociale udvalg i 

Ryslinge Kommune. Renterne 
af legatet uddeles årligt i de-
cember måned, fortrinsvis til 
folkepensionister i gammel 
Kværndrup Sogn, der klarer sig 
i eget hjem.” 
 
Allerede året efter blev hjem-
met nedlagt som institution og 
foreningen opløst. Og den hidti-
dige bestyrerinde Inga Knud-
sen og hendes mand Poul køb-
te ejendommen, som de fik til-
skødet den 26. oktober 1979. 
 
Perioden 1980-2015 

Inga og Poul Knudsen ejede 
ejendommen i 8 år, inden de 
solgte den til Steven Jepsen 
m.fl. den 31. august 1987. 
Steven Jepsen blev eneejer af 
ejendommen den 29. april 
1992. Samme år solgte han 
ejendommen med skødedato 
den 18. juni 1992 til Ejendoms- 
og Handelsselskabet, Ringe 
ApS, som fortsat er ejer af 
ejendommen. Ejendommen er i 
dag en udlejningsejendom in-
deholdende fire lejemål. 

Bøjdenvejen 4, 2011. Foto: Edvin Larsen.  

Kilder: 
Bygnings- og Boligregistret (BBR). www.ois.dk 
Forhandlingsprotokol for foreningen for De Gamles Hjem, Lokalhi-
storisk Arkiv. 
Statens Arkiver (ejendomsoplysninger). www.sa.dk 
Sylvest Jensen Luftfoto, (SJ Luftfoto), Det Kongelige Bibliotek. 
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 OPSLAGSTAVLEN 

 OPSLAGSTAVLEN 
Private små annoncer :   

 

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

 

SÆLGES / KØBES 
 

Her er plads til  
din GRATIS annonce 

 

RØD OG GRATIS 

Indsend små annoncer gratis inden næste deadline til   

 plata@plata1226.dk 

Mangler du somme tider fryserplads? 
Kværndrup Vænges Frostanlæg (Frysehuset på Filipsgyden) 
 
har 3 ledige bokse   KUN 425 kr./år. 

 
Henvendelse:  Villy Poulsen: 24 47 89 27 
   Dorete Hansen: 20 52 33 21  
eller mail:  doretehansen@gmail.com 

mailto:plata@plata1226.dk
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 AKTIVITETSKALENDEREN 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

4. - 9. 
maj 

- 
Kværnsrupugen - se indlagt 
program - RIV UD OG GEM 

Hele byen Kværndrupugen - 

31.05. 13-16 Melsalg ved Egeskov Mølle Egeskov Mølle Egeskov Møllelaug - 

02.06  Udflugt til Odinsbroen og bådtur - 

Egebos Venner, 
Bindende tilmelding 

Jytte: 62 27 19 71 
Connie: 30 26 56 23 

Senest 
15/5 

07.06 13-16 
Rundvisning, hestevognskørsel, 
pandekagebagning 

Egeskov Mølle Egeskov Møllelaug - 

21.06. 10-16 Markedsdag og Møllernes Dag Egeskov Mølle Egeskov Møllelaug - 

27.06. 10.00 Gadeturnering Ved Hallen Kværndrup Boldklub 
150 kr./
hold 

28.06. 13-16 Melsalg ved Egeskov Mølle Egeskov Mølle Egeskov Møllelaug - 
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