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Fra redaktionen
Af Anders Thorup
Ting tager tid
Kværndrupugen var atter en
stor succes med mange mennesker til de mange forskellige
tilbud, som styregruppen med
Peter Nielsen som indpisker,
havde fået stablet på benene.
Det var 7. gang, der blev afholdt Kværndrupuge.
Kværndrupbladet 5772.Kværndrup har 5 års fødselsdag med
næste udgivelse. Bladet er som
bekendt en stor succes med
tilsyneladende mange læsere,
en god økonomi og med et formål, som i høj grad bidrager til
samhørigheden i vores lille lokalsamfund.
Bierparty er ved at blive en institution i byen. Festen bidrager
også til den lokale samhørighed og giver et væsentligt såvel
økonomisk som socialt bidrag
til lokalsamfundet. Næste fest
bliver den 5. af en forhåbentlig
lang række kommende fester i
hallen.
Fitnesscenteret under Kværndrup Idrætsforening har i år 6
års fødselsdag. Fitnesscenteret
har betydet, at der stort set altid
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.
Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad.

er en eller anden form for liv i
Kværndruphallen. Mange nye
medlemmer er kommet til, også
medlemmer, som ikke tidligere
har dyrket idræt eller motion.
Set fra helikopterperspektiv er
ovenstående aktiviteter nye indsatser, som mere eller mindre
er udsprunget af gamle eksisterende aktiviteter og udefrakommende faktorer: Kværndrupugen udsprang af biblioteket,
som desværre blev lukket.
5772.Kværndrup blev til som
erstatning for det lokale ugeblad, ”Lokalen”. Bierparty kom
godt i gang i en periode, hvor
Egeskov Markedsfest havde
vigende besøgstal, og endelig
startede fitnesscenteret med
baggrund i, at folk generelt valfartede til individuelle idrætsgrene uden sociale forpligtelser
fremfor til holdidrætterne.
I Kværndrup har vi nogle meget
gamle traditionelle aktiviteter,
som i disse år er i krise og de
ansvarlige bruger mange kræfter og tid på at udvikle og nytænke. Egeskov Marked har
haft vigende besøgstal og for få
Forsidelogo: Rentegnet af NIMA

Forsidebillede: Friluftskoncert i
Bakkelunden
Fotograf: Frank Andersen
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kræmmere og meget få dyr.
Bestyrelsen har nytænkt, lavet
markedet om til at vare i 2 dage
og skabt tiltag for at tiltrække
kræmmere og flere dyr. Spændende om tiltagene er tilstrækkelige til atter at få Egeskov
Marked sat på landkortet, som
markedet man bare skal til.
Borgerforeningen slog sig for
nogle år siden sammen med
Erhvervsforeningen og er i disse år med en ny ung bestyrelse
ved at finde sine ben at stå på
som Kværndrup Borger – og
Erhvervsforening. Den traditionelle fugleskydning har haft
nogle magre år, og det samme
kan siges om de tidligere markedsdage ved Brugsen. Spæn-

dende at følge med i Borger –
og Erhvervsforeningens arbejde fremover. Jungletrommerne
siger, at der er planer om ungdomsklub – et initiativ, som
med sikkerhed vil blive godt
modtaget i Kværndrup blandt
unge og forældre.
Idrætsforeningerne har i høj
grad også brug for nytænkning
i disse år. Aktiviteterne i hallen
skal øges, og forudsætningerne
skulle gerne være tilstede, idet
udvidelse af Fitnesscenteret,
mere depotplads samt nye mødelokaler er på trapperne. Endelig bliver det muligt at opdele
hallen i mindre rum. Hallen skal
være byens samlingspunkt,
selvom rygter har sagt, at byen

kunne overtage det gamle bibliotek fra kommunen mod at stå
for driften – men det var et rygte. Så der skal mere aktivitet i
hallen, ikke blot med idræt,
men med alle mulige aktiviteter. Et nyt tiltag har været
”Kværndrup på Vægten” – men
der er brug for meget andet.
Har du en ide, så sig frem!
Ryslingehallerne er i gang med
at nedsætte arbejdsgrupper og
en af grupperne skal prøve at
skaffe nye aktiviteter til hallerne. Til dette arbejde bliver der
brug for rigtig mange ideer og
initiativer – mange aktiviteter
skal afprøves og ting tager tid.
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NYHEDER

Bolchepigen

Kværndrup har fået slikbutik/fabrik.
Bolchepigen er allerede blevet indlemmet blandt vore annoncører. Redaktionen vil snarest aflægge bolchepigen et besøg og lave en artikel om
den nyeste butik i byen.

4

NYHEDER

Sidste runde af områdefornyelsen sat i gang
Af Trine Hedegaard, Faaborg-Midtfyn Kommune
Sidste runde af byfornyelsen - hallen og byens rum. Husk: Der kan fortsat søges midler til renovering af huse langs de centrale gader.
Nu nærmer enden sig for områdefornyelsen i Kværndrup. Den
sidste runde bliver dog den måske mest synlige af de indsatser der er lavet. Det handler
nemlig om, at omdanne nogle
af hallens inden- og udendørsarealer til nye uformelle mødesteder og så skal der ske forandringer langs Svendborgvej i
det centrale Kværndrup.
Begge projekter er godt på vej;
hallen forventes at stikke spaden i jorden inden juni og arkitekterne tegner på skitserne for
Svendborgvej, hvor anlægsarbejdet forventes færdigt med
udgangen af november 2015.
Ønsket er at give byens rum et
mere grønt udtryk og samtidig
etablere flere muligheder for at
slå sig ned og få en snak med
andre i byen. På tegnebrættet
er det planen, at indsatsen koncentreres om området fra krydset ved Bøjdenvejen og ned til
Brugsen, ved forsamlingshuset

og ved arealerne foran hallen.
Der arbejdes sideløbende med
at udsmykke et busskur på
Svendborgvej med informationer om byen – er der nogen
som kunne tænke sig at bidrage til dette arbejde, skal I endelig kontakte mig. Så kan man,
sammen med den lokale grafiker og iværksætter Peter
”Medskyldig” Lisbjerg, være
med til at forme indholdet.
Hvis midlerne rækker, og der i
samarbejde med vejdirektoratet
kan indgås en god aftale, så
bliver der måske også nogle
nye mindre tiltag langs Bøjdenvejen. Tiltag der kan få den til
at syne mere imødekommende
og knap så bred.
Der er fortsat midler at søge til
renovering af huse langs de
centrale gader i Kværndrup –
og støtten er nu hævet til 35 %
af den samlede støtteberettigede udgift. Forhåbentlig kan det
få nogle til at overveje at sætte

Hvem sagde byfornyelse….?

deres ejendomme i stand. Der
er fortsat ejendomme i det centrale Kværndrup, der trænger til
en kærlig hånd, og det vil kommunen gerne støtte op om.
Man er altid velkommen til at
kontakte os for en snak om de
muligheder der er.
Endelig er der grund til at glæde sig over at stien til Egeskov
og Egeskov Mølle etableres i
2016. Det bliver en kæmpe gevinst for Kværndrup og byens
mange gæster.
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Ny legeplads i Kværndrup.
Af Ulrik Krog

Vi er en gruppe frivillige, der
med hjælp fra Else Thorsen har
fået indsamlet 125.000 kr. til en
ny legeplads, der kommer til at
ligge ved siden af multibanen
ved skolen.
Legepladsen vil hovedsageligt
henvende sig til børn i alderen
2 til 12 år.
I denne forbindelse vil vi gerne
rette en tak til dem der har
sponsoreret penge til legepladsen:
Den Faberske fond
Værkstedskolen
Letkøb ved Claus
Bier Party
Markedsforeningen
Der er, med hjælp fra oversky-
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dende penge fra multibanen,
blevet indkøbt bord/bænkesæt,
som forældre kan gøre brug af
mens børnene leger.
Vi forventer at legepladsen vil
stå klar i løbet af august/ september.

Vi håber der er rigtig mange,
der vil bruge legepladsen og
være med til at passe på den,
så den kan bevares i mange år
frem.

SOGNEROD

Kværndrupugen 2015
af Peter Nielsen fra styregruppen, fotos Frank Andersen
Årets Kværndrupuge, afholdt i uge 19 her i begyndelsen af maj måned, er nu vel overstået. Igen
i år har deltagelsen været stor og arrangementerne har været mange.

Der har igen i år været gang i
byen. Humøret har været højt,
flagene har været oppe, og der
har været stor aktivitet og gejst
overalt.
Og der har været noget for alle.

Tak til kirke og menighedsråd, til Edvin og Poul og Lokalhistorisk Arkiv, skoler og daginstitutioner, Møllevennerne og
alle jer andre, der åbner jeres
døre i vore åbent-hus arrangementer.
Tak til Bodil og Erling. Tak til
forsamlingshuset og revyholdet, til musikskoleeleverne og
andre musikere og tak til alle
jer herlige unger, der underholdt på markedsdagen under

Så alt er, som det skal være.
Kværndrupugen er nemlig et
tilbud til alle om at komme
rundt og se, høre, deltage og
være sammen i vor by og vort
sogn. En uge som forhåbentligt
styrker sammenholdet og sammenhængskraften i vores lille
lokalsamfund. Sådan er det
tænkt, og sådan oplever jeg
også, at det fungerer.
Kværndrupugen er samtidig
totalt afhængig af at byen bakker op, ikke kun ved at deltage i
aktiviteterne, men også ved at
byde sig ind mht. at stå for arrangementer, ved at sponsorere eller ved at hjælpe og medvirke på anden vis.
Og her er vi i styregruppen i
den glædelige situation, at vi
sjældent får et nej, når nogen
spørges.
Så tak til alle medvirkende igen
i år.

Gudstjeneste i Bakkelunden. Et
manglende mikrofonstativer er ikke noget problem for Karen Blauenfeldt

Anne Sloths ledelse.
Og tak til de mange foreninger
der har medvirket. Ligeledes
tak til Else Thorsen for at tilbyde sig med at arrangere et
spændende orienteringsløb for
hele familen i de grønne områder om søndagen og tak til Lis-

beth Østergård for rundtur ved
Mågesøen.
Og tak til dem der ikke er
nævnt.
Og også tak til sponsorerne:
Markedsforeningen, Bierparty,
lokalbladet
5772.Kværndrup,
Superbrugsen, Andelskassen
og Helles Blomster. Og tak til
Frank Andersen, der via Lysavisen og Kværndrup.Info har
introduceret og dækket ugen
og leveret fotos til dette indlæg
samt hjulpet, hvor han kunne.
Og når jeg nu er i gang med
alle disse taksigelser, så fortjener styregruppen for Kværndrupugen, der nu for 7. gang
har planlagt løjerne, vel også
en stor og berettiget tak for en
god indsats.
Så derfor - Inge Eriksen, Jette
Holm, Solveig Pedersen, Randi
Rasch, Sonja Eriksen, Bent
Bach, Svend Erik Larsen og
Anders Thorup. Tak for jeres
indsats og for det gode samarbejde igen i år.

Friluftskoncert i Bakkelunden
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TV.: Byvandring på cykel i
Gultved med Edvin og Poul.

TH.: Fernisering

HERUNDER: Markedsdagen
i hallen

HERUNDER: Tur om Mågesøen med Lisbeth
Østergaard

TH.: Kværndruprevyen 2015.
HERUNDER TV.: Storelegedag i Hallen
HERUNDER TH.: Koncert i kirken med Svendborg Herrekor
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Ikær Mose i regnvejr
Af Anders Thorup
21 personer – børn og voksne – samt 2 hunde, havde trodset vejr og vind, og havde en rigtig
dejlig tur tirsdag aften i Kværndrup Ugen på Ikær Mose med kyndige folk fra jagtforeningen som
guider.

Jagtforeningen havde gjort meget ud af arrangementet Ikær Mose er et eldorado for vildtet
– en skam at det regnede. Forhåbentlig er de friske næste år igen i tørvejr??

I hård konkurrence med Svendborg herrekor i Kværndrup Kirke og i – næsten – silende
regnvejr, formåede Kværndrup
Jagtforening alligevel af samle
en pæn flok borgere til rundvisning på Ikær Mose. Ikær Mose
ligger lidt gemt inde mellem
Trunderup Dongsvej og Søfælde Skoven, men der er en storslået natur med varieret beplantning og mange små søer.
Søer, hvor flere af deltagerne
på rundturen havde fisket gedder for år tilbage, og jagtforeningens guider oplyste, at der
stadigvæk er mange gedder i
mosen. Trods gedder er der
også mange ænder i de små
søer, som er skabt af tørvegravere.
Og mange andre dyr. Vi så en
stor flok af dådyr, mange fugle
og tudser. Vi så ingen ræve,
men rævegrave og en masse

spor af dådyr og andet vildt.
Jægerne fortale, at det var sæson for at finde gevirer, men så
heldige var vi dog ikke.
På turen fortalte Johnny og
Heine om deres oplevelser
med jagt og om jagtforeningens
arbejde. Heine – og hans gravhund – er ekspert på jagt af
ræve, og Heine fremviste mosens rævegrave, som for tiden
ikke var beboede. Rævene kan
også leve under rodnettet af
væltede træer f.eks. – så de
behøver ikke en rævegrav. Dette var nyt for undertegnede!

Mens vi gik, grillede Jan lækre
smagsprøver af and, fasan og
rådyr, som vi bagefter nød og
fik mere snak om jagtforeningens aktiviteter. Vi så også jagtforeningens skydevogn – en
vogn med 2 maskiner, som kan
skyde lerduer ud med voldsom
fart. Jægerne bruger skydevognen for at dygtiggøre sig til
gavn for dyrene….
Tak til jagtforeningen, især til
Heine og Johnny, som havde
planlagt aftenens forløb. Og til
Jan for de lækre smagsprøver!

Mens vi gik mosen rundt grillede
Jan lækkerier til os – heldigvis
var jagtforeningen forberedte på
regn.
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Kværndrup på Vægten – afslutning fredag i Kværndrupugen i Hallen.
Af Anders Thorup
Først motion, senere spisning i cafeteriet og uddeling af præmier. De 3 bedste hold blev præmieret med gavekort på 1000 kr til Sporten. Christina vandt suppekoger fra 3E, da hun viste den
største forbedring i konditest. Og Bettina havde tabt sig forholdsvist mest.

Christina med suppekoger fra 3E.
Bettina i baggrunden præsterede
største vægttabsindex (startvægt
divideret med slutvægt gange 100)

Kværndrup på Vægten har været en stor succes, hvor i hvert
fald 90 personer har haft fokus
på vægt og livsstil, idet de er
blevet vejet – og nogle har også lavet konditest. Vejningen
har foregået hver weekend, og
vi synes at interessen har været over al forventning.
Ved afslutningen – fredag i uge
19 – mødtes ca. 60 til afslut-
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ning. Der blev spillet volleyball,
hockey og badminton, og som i
resten af projektet, har der også været åbent i motionscenteret. Efter motion var der spisning i cafeteriet, hvor Laila og
Carsten, havde lavet sund menu, kalkunschnitzler med rodfrugter, og frugtsalat som dessert.
Kværndrup på Vægten handler
ikke blot om mad og motion i
hallen. Det handler om, at deltagerne via sundere livsstil,
øger deres livs længde, og at
livskvaliteten stiger. Sund livsstil er forebyggende i forhold til
livsstilssygdomme, hvor diabetes er én af dem. Undersøgelser viser endda, at sund livsstil
er forebyggende for livstruende
sygdomme, heriblandt nogle
kræftsygdomme.
Det har været en fornøjelse at

se og høre deltagernes reaktioner, når vægten afslørede, om
man har taget på eller tabt sig.
Heldigvis havde alle godt humør – og meget overraskende
viste det sig at samtlige havde
tabt sig.
Deltagerne i Kværndrup på
Vægten, ytrede ønske om at
fortsætte projektet til den 1. juli
– så det gør vi!
Ved afslutningen blev der uddelt præmier. Disse for de flestes vedkommende sponseret
af Bierparty, som jo nok ikke
ligefrem bidrager til vægttab –
men kompenserer lidt herfor via
støtten. Tak for det! Og tak til
Kværndrup Brugs for støtten til
afslutningen og til 3E, Schous
Hvidevareservice og til Sporten
for fine gaver.

SOGNEROD

Tak Til alle for hjælpen ved Kværndrups første Skovhugger Konkurrence!
Af Brian Palsgaard
Det var en god og lun Kværndrup hal der stod klar, da 8 af de bedste Skovhuggere i Danmark
skulle dyste om at blive dagens vinder af "Kværndrup Wood".
Der skulle dystes i 5 Events, og
der blev givet point for hurtigste
tider for hver disciplin, så deltageren med flest point efter de 5
discipliner, blev vinder.
Dagen startede med præsentation af deltagerne:
Jens Johansen
Mathias Ringsholt
Denis Palsgaard
Kasper Kristiansen
Preben Palsgaard
Dirch Johansen
Martin Olsen
Brian Palsgaard
Efter dette gik det i gang med
Springbræts hugning. En krævende øksedisciplin, hvor man
hugger brædder ind i stammen
og kravler op på dem, for at
hugge toppen af stammen
over. Brian Palsgaard tog en
sejr på 1 minut og 34 sekunder.
Efter dette gjaldt det Underhånds hugning, hvor man står
oven på en stamme (32 cm
tyk), og hugger halvt igennem
på begge sider. Brian Palsgaard tog en sejr i denne disciplin på 32 sekunder
Så skulle der saves Single

Buck, enmands skovsav på tid.
Feltet lå meget tæt her på det
40 cm tykke træ. Jens Johansen vandt på 20 sekunder.
Stående hugning, foregår ved
at man står ved siden af en
stamme (30 cm tyk) der er
spændt op lodret og hugger
halvt igennem på begge sider
hurtigst muligt. Sejren faldt til
Hjemme drengen, på 28 sekunder.
Sidste event inden optælling af
point var Hard Hit (samme str.

træ som stående Hugning), ligesom den stående hugning,
men her er der ingen tidtagning. Vinderen er ham, der bruger færrest antal hug. 16 hug
var det Brian Palsgaard brugte,
imponerende forspring fra nummer 2, der brugte 22 hug.
Manden bag konkurrencen Brian Palsgaard, blev også den
glade samlet vinder på dagen,
efterfulgt af Kasper Kristiansen
samt 3. Preben Palsgaard.
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Mads Holmskov – en farverig fagmand
Af Lars Skov Sørensen
Lokal forankring er vigtig del af blandingsforholdet for byens malermester.

”Jeg er rigtig glad for at for at
bevæge mig rundt i det samfund jeg er opvokset i,” lyder
det fra Mads Holmskov. Som
malermester i Kværndrup har
han de seneste ni år ført penslen når vægge, loft og gulv har
fået ny glans og fremtoning
rundt om i byen og opland.
Selvom malergrejet tages med
rundt på det meste af Fyn og
sågar Sjælland og Sverige, så
er det her midt på Danmarks
grønne ø, at Mads ofte ruller
sig ud, med tapet, filt og farver.
Mads Holmskov er født og opvokset i Kværndrup og kender
mange i lokalområdet. ”Det er
rart at bo i samme by med så
mange man er vokset op
iblandt. Jeg føler, at vi kan stole på hinanden og det giver en
stor tryghed”, fortæller Mads og
betoner, at det er vigtigt at yde
en god service, så han kan se
folk i øjnene når han handler i
Brugsen. ”Når jeg giver tilbud
på malerarbejde, må det ikke
blive dyrere end det overslag
kunden får. Jeg har oplevet, at
det er blevet billigere og det er
12

rart at se, kunderne blive glade
over det. Jeg prøver at være så
imødekommende og serviceminded som muligt samt at nå
alt hvad jeg kan,” siger Mads
Holmskov, der dog kan have
svært ved at leve op til enkelte
kunders forventning om at komme ud og male allerede dagen
efter de ringer og bestiller ham.
Ordrebogen dækkes, modsat
malingen, meget ujævnt og således kan en arbejdsuge i denne branche være alt mellem 30
og 50 timer – uden helligdage..
”Man skal have is i maven”, forklarer Mads. ”Det er ikke sjovt
at sidde en vinteraften med en
gabende tom ordrebog.” Det
har han prøvet et par gange,
men så er opgaverne alligevel
spiret frem gennem isen. ”Om
vinteren handler det om hvornår folk får forårsfornemmelser,” siger Mads. Når Solen
kommer frem, begynder bestillingerne som regel atter at finde
vej til Timianvænget 1.
Mads hjælper gerne sine kunder med gode råd. Moden og
trends i farver skifter hen over
årene og her har Mads en praktisk tilgang: ”Det er fint du gerne vil have en bestemt farve i
dag, men hvad så om et år?”
Spørger han. ”På sigt bliver
man måske mere glad for hvidt
over det hele. Det er tit det jeg
anbefaler, da det er nemmere
og billigere at have med at gøre.” Ifølge malermesteren kan
de fleste billeder og møbler gå
til hvidt, ligesom dunkle gange
og rum tager sig bedst ud når
de males helt lyse.
Hvis det giver mere mening for

kunderne at få en murer til at
istandsætte en væg, anbefaler
Mads dem det, fremfor at han
skal give så mange lag grundinger og filt at det bliver for
dyrt. Også selvom han så mister arbejde her og nu.
Dialogen med kunderne betyder meget for Mads. Ikke kun
snak om pensler og petitesser,
men også samtaler om løst og
fast. ”Jeg kan godt lide det
menneskelige aspekt og at
komme ind til byens ældre borgere og få en snak over en kop
kaffe. Mange af dem kender
mine bedsteforældre, der havde en blomsterforretning på
Odensevej,” fortæller Mads, der
personligt kører rundt og afleverer fakturaerne i hånden til
de ældre kunder.

Mads sammen med sin datter Emma.

PORTRÆTTER

At han, ligesom bedsteforældrene, blev erhvervsdrivende i
Kværndrup var ikke noget, der
var givet på forhånd. ”Jeg vidste ikke, hvad jeg ville være, før
jeg kom på efterskole og hjalp
pedellen,” beretter Mads. ”Jeg
kom på malerskole i 1996 og fik
læreplads i Nyborg, hvor jeg
blev udlært i 1999.” Herefter
havde den nyudlærte malersvend arbejde hos forskellige
mestre og arbejdede også på
Sjælland i nogle år. Siden var
Mads tilknyttet et asfalthold et
par år, inden han atter rettede
arbejdsmæssigt fokus på Midtfyn, da han sammen med sin
daværende kone fik datteren
Emma. En dag mødte han sin
gamle lærer og studievejleder
fra Kværndrup Skole, Lotte
Frandsen, der spurgte ham, om
det ikke var en idé at starte
som selvstændig. Og det var
det. Så i 2006 kunne Mads kalde sig malermester. Det viste
sig siden at være et godt tidspunkt at starte op og etablere
sig inden krisen. ”Kaj Hansen
(tidligere malermester i Kværndrup, red.) stoppede og det gav
mig kunder,” lyder det fra
Mads. Men at overtage kunderne fra en så anset og erfaren
mester, var ikke ubetinget nemt
for en ung håndværker. ”Kaj
var meget grundig i sit arbejde,

mens jeg var oplært i en virksomhed, der afgav tilbud og
hvor tingene skulle gå tjept,”
husker den nu 36-årige Mads
Holmskov. ”Nu er jeg blevet
bedre til at planlægge min tid.”
I de første år, var arbejdsdagene præget af mange alenetimer, men et samarbejde med
en maler i Sallinge har givet
mulighed for sparring og større
projekter.
Nu er Mads Holmskov efterhånden selv blevet et navn, der
dækker godt i de lokales bevidsthed og årene der er gået,
har da også budt på spektakulære opgaver. ”Jeg skulle tapetsere en væg hvor der var et hul
så stort at det egentlig skulle
mures op. Kunden insisterede
dog på at jeg skulle klare det,
så den måtte have godt med
spartelmasse og så hurtigt på
med tapetet,” husker Mads. Et
par gange har en kunde ringet
og bestilt ham til at komme,
men da Mads mødte frem som
aftalt, var kunden ikke at finde
nogen steder. ”Og det var vist
ikke 1. april,” griner Mads.
Markedsføringen af malervirksomheden er langt fra så synlig
som de resultater Mads skaber
i stuer og områdets kommunale
lokaler. Faktisk annoncerer han

kun i 5772.Kværndrup. Resten
af reklamerne sker via netværk
og omtale. ”Tidligere kollegaer
har for eksempel anbefalet mig
til udlejere i Odense. Folk får
kendskab til mig via mund til
mund,” siger Mads. Han har
oplevet at få bestillinger fra folk
som var helt ude i tredje led af
mundtlige anbefalinger.
Mads sælger også maling af
mærkerne Dyrup og Gori, hvor
private kunder kan spare helt
op til 40%. Efter han begyndte
at
annoncere
salget
i
5772.Kværndrup
er
efterspørgslen eksploderet.
Som nyt tiltag pusler Mads med
idéen om sammen med hans
samarbejdspartner, Ulrik, i Sallinge, at starte et decideret
spartlingsfirma, der ordner gips
og vægge. Firmaet skal blot
være et supplement til den enkeltmandsvirksomhed
Mads
tegner
sig
for
i
dag.
Og den virksomhed vi kender i
dag bliver ifølge Mads Holmskov liggende på Timianvænget i Kværndrup de næste
mange år.
”Jeg vil gerne bibeholde det jeg
har nu og blive boende her.
Man bliver ikke millionær at
være selvstændig maler her,
men det giver en stor frihed at
være sig selv,” slutter Mads og
interviewet lakker mod enden.
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Lokalbladets beretning 2015
Af Lars Skov Sørensen, på vegne af bestyrelsen i Lokalbladet for Kværndrup Sogn.

I kølvandet på den overståede generalforsamling i slutningen af marts, bringer vi her bestyrelsens beretning i Lokalbladet for Kværndrup Sogn.
Snart har lokalbladet 5772.
Kværndrup været en trofast
gæst i sognets postkasser gennem 5 år. I tiden der er gået er
det min klare fornemmelse at
bladet er blevet et velkendt og
brugt medie i det lokale bybillede. I hvert fald oplever vi at
enkeltpersoner, institutioner og
virksomheder på eget initiativ
bidrager med stof, ligesom bladets arbejdsgrupper og bestyrelse ofte modtager positive
kommentarer fra lokale borgere. Bladet har stille og roligt
vundet mere spalteplads i sognets bevidsthed.
Set udefra har selve bladet og
organisationen bag, ikke foldet
sig ud i de store nyskabelser og
udviklinger i 2014. På den anden side er det lykkedes at beholde ca. 25 engagerede og
efterhånden erfarne mennesker, der frivilligt kaster energi i
projektet. Også kirkebladet og
de fleste annoncører har valgt
fortsat at være en del af
5772.Kværndrup. Det må tegne
en overskrift om, at der er tilfredshed med bladet og samarbejdet.
Således holder mange af bladets sektioner et yderst tilfreds-

stillende niveau og er med til at
cementere
forankringen
i
Kværndrup og omegn.
Enkelte nye frivillige og annoncører er endda kommet til og
det bliver glæden jo ikke mindre af. Forhåbentlig har også
nye læsere sat sig til rette i lænestolen med 5772.Kværndrup
i årets løb.
I hvert fald velkommen til alle
nye ansigter og virksomheder i
og udenfor bladet. Og ikke
mindst tak til uddelere, layoutere, redaktionen, annoncetegnere, bestyrelsen, annoncører,
kirkebladet, trofaste læsere og
andre der på forskellig vis fortsat giver bladet sin berettigelse
og opbakning.
Efterhånden som lokalbladet
de senere år har slået dybere
rødder er en særlig gunstig
økonomisk situation blomstret
op, hvilket regnskaberne også
afspejler. Først og fremmest
har det bredt et solidt sikkerhedsnet ud under det kommende års udgivelser, men den
fortsatte fremgang har givet
bestyrelsen anledning og rum
til nye overvejelser.
I første omgang har det sidste
år givet os mulighed for at klæ-

de bladets frivillige på til de
mange timers arbejde de hver
især investerer. Dernæst har vi
sørget for gratis foredrag med
Bakkens Pjerrot, Kurt Flemming, under 2014-udgaven af
Kværndrup-ugen. Senest har vi
valgt at støtte op om det kommende halbyggeri, for at bevare og forbedre hallen, der som
et vigtigt idræts- og kulturcentrum er en livsnerve i byen og
dermed også vital for lokalbladet samt i tråd med foreningens
formål om at skabe lokal kommunikation, der skaber samhørighed og fællesskabsfølelse.
En af opgaverne for den nye
bestyrelse vil være at gøre sig
tanker om hvordan Lokalbladet
for Kværndrup Sogn skal engagere sig i byen i de kommende
år. Skal bladet og organisationen understøttes og udvikles i
højere grad, eller ændres for at
følge med tiden? Skal andre
tiltag sættes i værk?
Det er fantastisk positivt at man
som bestyrelse har ro og mulighed for at kunne arbejde med
så spændende dagsordener og
det er et arbejde jeg ser frem
til.

Lokalbladets nye bestyrelse er valgt og konstitueret
Tirsdag den 24. marts 2015 blev der afholdt generalforsamling i Lokalbladet for Kværndrup
Sogn.
I bestyrelsen blev Jesper Sell afløst af Ulla Hansen, som vi byder velkommen i bestyrelsen.
Bestyrelsen har konstitueret sig og ser ud som
14

følgende:
Lars Skov Sørensen, formand.
Anders Thorup, næstformand.
Tove Jørgensen, kasserer.
Mette Schiel, sekretær.
Ulla Hansen, bestyrelsesmedlem.
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Blæserklasserne på Kværndrup Skole
Af Thomas Buchreitz, Musiklærer Tre Egeskole, Kværndrup
Søndag d. 3. maj var 4. 5. og 6.
klasse fra Kværndrup Skole i
Tivoli. Det var dog ikke nogen
helt almindelig tur. Eleverne
skulle nemlig spille koncert til
“Musikskolernes Dag” på scenen ved H.C.Andersenslottet.
I forbindelse med den nye skolereforms i krafttræden i august
sidste år, er der sket noget helt
nyt på Treegeskolen i Kværndrup.
4. 5. og 6. klasse er, som en
del af den ordinære musikundervisning, begyndt at få undervisning på blæseinstrumenter.
I samarbejde med FaaborgMidtfyns Musikskole er der blevet indkøbt trompeter, trækbasuner og tenorhorn, så hver
elev i klasserne har fået udleveret sit eget instrument at spille på.

Anders Ringgaard og Thomas
Buchreitz er ansat af Musikskolen til at varetage denne undervisning. Undervisningen foregår i musiktimerne i skoletiden
og ikke som normal instrumentalundervisning efter skoletid.
Så vidt det har været muligt,
har eleverne haft indflydelse på
valg af blæseinstrument, godt
vejledt af deres undervisere, og
fælles for alle elever har det
været, at ingen før har spillet
på et blæseinstrument. Alle er
startet helt fra bunden.
Det har været en stor oplevelse
at møde elever, der er gået på
med krum hals. Selv om børnene ikke selv har valgt denne
undervisning, og dette er nyt
for dem, har de taget positivt
imod den og mødt glade op til
hver time.

For mange af disse børn har
det været noget nyt at spille på
et instrument. Det, at børnene
ikke selv har haft inflydelse på
valget af instrumenttype, har
været en øjenåbner for mange.
Det har været oplevelsen af, at
skulle fordybe sig i noget, der
er helt anderledes, end noget
de er vant til i deres hverdag.
De er blevet udfordret både
fysisk og mentalt på en anden
måde end de er vant til. Undervisningen fortsætter til næste
skoleår, og børnene på Treegeskolen i Kværndrup får lov
til, som nogen af de få på Fyn,
at fortsætte deres udforskning
og fordybelse af musikken.
Til koncerten i Tivoli mødtes
solskin og musik i en højere
enhed og gav alle en dejlig oplevelse.

Mange forældre og søskende deltog i turen til Tivoli

4. klasse i forgrunden

15
Fuld koncentration

Pigesiden med Sophia i forgrunden
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Alexander, Tommy, Lukas, Marius og Jonas

Jonas, Tobias og Jeppe

Thomas dirigerer
Thomas omgivet af elever

Vidste du, at det er fælles for blæserinstrumenter, at udøveren (musikeren) puster i instrumentet for at frembringe en luftstrøm. Luftstrømmen
sættes i svingninger, og svingningerne forstærkes af instrumentet og opfattes som lyd

17
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Af Egeskov Markedsforenings bestyrelse
Vi gentager succesen med tyvstart tirsdag. Sidste år blev vi
overraskede over tilstrømningen af mennesker og var derfor
ikke helt klar til det rykind, der
kom.
Vi vil prøve at løse opgaverne
tirsdag bedre i år. Det kræver
blandt andet lidt flere hjælpere.
Vi har åbent på markedspladsen tirsdag fra kl. 13 til kl. 19.
Markedskroen, grillen, pølseboden og to ølvogne vil være åbne. Kræmmerne holder åbent i
det omfang, de er klar, Nordisk
Tivoli Park kører også. Parkeringen bliver åben fra kl. 11 til
kl. 19.
Gratis tivoli for børn op til skolealderen flyttes til kl. 14 - 15.
Cirkus Fyr og Flamme kommer
og underholder børn og voksne
i Markedskroen kl. 15 og kl. 17.
Onsdagen forløber, som den
plejer. Kæmper dog for at få
flere heste og/eller optræden af
forskellige hesteforeninger.
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Der bliver mulighed for at betale med Swipp i Markedsforeningens salgssteder.
Der sker lidt ændringer med
markedspladsen. Dyrene flyttes
ind på pladsen efter Fjernvarmen og bliver dermed en mere
integreret del af markedspladsen.
Der er blevet sat mere fokus på
salg af stadepladser og placering rundt på pladsen, så vi ikke
får huller.
Der var en negativ stemning
omkring ændring af bespisning
til hjælperne. Den oplevelse har
vi i bestyrelsen været kede af
og måske lidt uforstående overfor. Det var kun dem, som arbejdede lørdag, der ikke fik mulighed for at komme og spise
onsdag. Vi har tænkt meget
over det og er kommet frem til,
at alle hjælpere, uanset arbejdsdagen, kan få et måltid
mad i personaleteltet onsdag.
Der bliver ikke udleveret spise-

billet, men der bliver krydset af
på en medhjælperliste.
Nyt tiltag til markedsfesten: Der
bliver mulighed for at købe
mad. Det bliver som buffet.
Man må selvfølgelig fortsat
gerne have egen mad med.
Bemærk tilmeldingsfristens dato bliver ændret til tidligere. Det
er af hensyn til bestilling af
mad.
Markedsforeningen tror på
fremtiden og en bedre indtjening. Det kommer os alle til gode. Kom og vær med, vi har
brug for din hjælp. Vi vil gøre,
hvad vi kan, for at du som hjælper får en god oplevelse, og at
vi sammen arbejder for udvikling af Kværndrup.
Kværndrup Sogn ”sover” ikke der er gang i den hele året:
Kværndrup-ugen, Bierfest, byens foreninger, hallen, forsamlingshuset og meget mere.
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Skolelederskifte på Trunderup Friskole og Børnehave.
Af Lotte Mostrup, formand for bestyrelsen
Efter 6 år som skoleleder på Trunderup Friskole og Børnehave valgte vores skoleleder Jørn
Rasmussen at gå på efterløn.
finde den helt rigtige person til
at videreføre en af Danmarks
ældste friskoler.

Fra venstre: Henrik Damm, ny leder af Trunderup Friskole, Lotte
Mostrup, formand og Jørn Rasmussen, afgående leder.

Jørn Rasmussens beslutning
om at gå på efterløn har været
kendt af bestyrelsen igennem
længere tid og bestyrelsen har
derfor haft god mulighed for at

Trunderup Friskole og børnehave oplever for tiden en stor tilgang til både børnehave og
skole. Det har derfor været vigtigt for bestyrelsen, at den nye
skoleleder videreudvikler skolen
og børnehaven med respekt for
de værdier, som Trunderup Friskole og børnehave bygger på.

Ved en reception den 29. april
2015 tog forældrene afsked
med Jørn Rasmussen og bød
velkommen til Henrik Damm.
Skolekreds og børnene fik sagt
pænt farvel ved morgensangen
den 30. april 2015.
Tusind tak til alle dem, der var
med til at markere dagen.

Skolen og børnehavens nye
leder hedder Henrik Damm.
Henrik er 53 år, han er fra lokalområdet og kommer med en
mangeårig ledererfaring indenfor friskoleverdenen.
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Resultater af spørgeundersøgelsen
Af Anne Sloth, formand
Køn:
64% kvinder
33%mænd
Først på året gennemførte DGI
en spørgeundersøgelse for
Kværndrup Idrætsforening.
I forbindelse med undersøgelsen trak vi lod om tre præmier.
Vinderne heraf blev:
Bodil Simonsen
3 mdr. i Fitness
Ulrik Krog
3 fl. rødvin
Marianne Kristensen
2 billetter til Ringe Bio
Tillykke til jer.
Formålet med undersøgelsen
var at blive klogere på, om foreningen har de tilbud, som I
gerne vil have.
Deltagere i undersøgelsen
Vi modtog 160 besvarelser.
Tak for dem.
Besvarelserne fordelte sig som
følger:
Relation til foreningen:
74 medlem og/eller frivillig
34 frivillig
34 forældre til børnemedlem
16 ikke medlem
7 aktive ikke medlem
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Alder:
6% 20-29 år
19% 30-39 år
29% 40-49 år
14% 50-59 år
18% 60-69 år
Bopæl:
85% i postnummer 5772
83 % af svarpersonerne dyrker
motion aktivt.
Ønsker om nye aktiviteter
Det ser ud til, at vi dækker behovene ganske godt, men heldigvis fik vi også forslag til nye
ting, vi kan tage op. Blandt disse er:
Yoga:
24 personer
Skov-/Naturfitness:
23 personer
Hygge-/Familiecykling:
17 personer
Rytmisk damegymnastik:
13 personer
Kampsport:
12 personer
Herremotionsgymnastik:
6 personer
Vi vil forsøge at arbejde videre
med nogen af punkterne. Hvad,
det lykkes os at få på benene til

kommende sæson, vil fremgå
af vores program, som husstandsomdeles lige efter sommerferien.
Har du lyst til at stå for en af
disse aktiviteter, hører vi meget
gerne fra dig.
Information
Der blev også spurgt ind til,
hvordan I helst vil have information fra os. Der var mange
bud, blandt andet:
Mail:
75%
Facebook:
42%
Lysavisen i Brugsen:
42%
SMS:
38%
Foreningens hjemmeside:35%
Foreningsblad:
31%
Post/husstandsomdelt: 26%
Dette vil vi have i tankerne, når
vi fremover skal have oplysninger ud. Vi vil fortsat omdele
årets program til alle husstande
lige efter sommerferien, så alle
får det lige ind ad døren.
Hvornår vil man dyrke motion?
Der var en overraskende stor
andel, som gerne vil dyrke motion om formiddagen og i weekenden. Vi snakker meget om
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det og vil forsøge at efterkomme ønsket – vi har allerede to
aktiviteter på hverdagsformiddage, nemlig Pilates og torsdagsmotion. Det kan være
svært at efterkomme ønskerne
i højere grad, da skolen har
førsteret til hallen i skoletiden. I
forhold til weekendaktiviteter
kan det knibe med at finde instruktører, som ønsker at binde
sig hver lørdag eller søndag.
Samtidig er hallen også jævnligt optaget af stævner o.l. om
vinteren.
Kulturelle aktiviteter
14 % af jer, som svarede, mener, at vi skal udbyde kulturelle
aktiviteter. Forslag hertil var:

Foredrag/musik/teaterarrangementer – meget






gerne i samarbejde med
andre foreninger
Dansearrangementer
Sociale arrangementer:
Fastelavnsfester, by-/foreningsfester
Musikfestival for børn og
unge

De foreslåede sociale arrangementer, tror jeg ikke, vi vil gå
ind i. Borgerforeningen arrangerer hvert år fastelavnsfest og
hvorfor konkurrere med dem?
By- og foreningsfester er der
også flere af i byen, og jeg vil
hellere opfordre til at deltage i
dem: Fællesspisning i både
hallen og forsamlingshuset,
familieaften i forbindelse med
Kværndrupugen, Boldklubbens
gadeturnering med efterfølgen-

de spisning m.v.
Men har nogen tid og lyst til at
arrangere foredrag, teater/
koncerter eller danseaftner, så
lægger vi gerne navn og rammer til og er behjælpelige med
det praktiske.
Foreningen generelt
Generelt har undersøgelsen
givet os det indtryk, at vi dækker behovene ganske godt, at
der er en god stemning både
blandt de frivillige i foreningen
og på de forskellige hold. Det
er jo en dejlig følelse at sidde
tilbage med.
Tak fordi I deltog. Vi vil arbejde
videre med de input, vi har fået.
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Nyt fra lokalrådet.
Af Aina Lind Hansen, Lokalrådet
Lokalrådet arbejder på en velkomstkurv til nye borgere. Den
skal indeholde information om
skole, børnehaver, dagpleje,
erhverv, foreninger, sponsorgaver og meget andet. Problemet
er at få afleveret kurven, da
kommunen pga. registerloven
ikke må oplyse, hvor der er flyt-
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tet nye folk ind. En idé kunne
være at have en vågen repræsentant i hvert kvarter, som kan
oplyse lokalrådet om nye naboer. Vi hører gerne fra sådanne
repræsentanter.
Vi har haft møde med Vejdirektoratet. Cykelstien til Egeskov
bliver færdig i 2016 som lovet.

Affaldsindsamlingen gik godt.
37 ihærdige borgere samlede
ca. 400 kg affald en søndag
formiddag. Tak for indsatsen.
Der arbejdes med udviklingsplanen, og man undersøger
endnu engang mulighederne
for nyt liv i det gamle bibliotek.
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Stor er forventningens glæde – fra Kværndrup Børnehave
Af leder for Kværndrup Børnehave, Mette Møller
Stor er forventningens glæde i denne tid og det er ikke engang jul. I Kværndrup børnehave går
vi nemlig og glæder os til at, vi alle sammen skal af sted på koloni onsdag den 20. maj.
Vi tager af sted med bus klokken 9.30 for at bo i en spejderhytte ude i skoven i tre dage.
Fredag den 22. maj kommer
forældrene efter frokost ned i
spejderhytten og henter deres
trætte og stolte børn. Stolte fordi de har været på koloni og
sovet uden far og mor samt
trætte fordi vi er i gang hele tiden og måske går lidt senere i
seng.
Vi skal bruge dagene på at finde dyr/insekter, lege med de
ting skoven kan byde på samt
hygge os på tværs af alder og
køn. Og ikke mindst skal vi sove sammen uden mor og far.
En stor ting for alle uanset om
man har været med før eller
om det er første gang.
En anden stor forventning som
vi oplever ofte lige for tiden er
forventningen op til ens fødselsdag. Spændingen er stor

og ofte er det svært at sove dagen før. I Kværndrup Børnehave holder vi fødselsdag på to
forskellige måder.
Man kan holde sin fødselsdag i
børnehaven enten med mor og
far eller uden. Vi pynter frokostbordet fint med lys og flag samt
en tronstol til fødselsdagsbarnet. Derudover får barnet sin
speciallavet krone på og vi synger fødselsdagssang alt efter
barnets ønske. Barnet deler ud
af hvad det har med – dette
kan både være kage som vi
spiser efter madpakken eller
frokostmad til alle. Efter maden
og fødselsdagssangen får barnet sin gave som er en bog
med billeder af det sidste år
samt tegninger fra alle vennerne.
Man kan også holde fødselsdagen hjemme, hvilket der er
mange børn som vælger. Det
betyder, at børnehaven kommer hjem til barnet med den
madgruppe som barnet sidder

i. Ved en hjemmefødselsdag
går vi fra børnehaven klokken
9.30 og er hjemme igen kl.
13.00 senest. Ved en hjemmefødselsdag er det barnet og forældrene der har bestemt menuen og programmet, men barnet får altid sin egen krone på,
vi synger fødselsdagssang og
barnet får sin gave.
At være hjemme til fødselsdag
er fantastisk og det er dejligt for
barnet at vise sit hus samt ikke
mindst sit værelse og legetøjet
frem. En stor ting, som vi ofte
taler om, er hvilken seng barnet
har og hvilke farver, der er på
værelset.
Hjemme i børnehaven igen taler vi bagefter altid om dagen
og besøget. Både samme dag,
men også i tiden bagefter og
børnene taler sammen om
”dengang du var hjemme hos
mig og lege med mit legetøj”.
Vi hører ofte om, at legeaftaler
efterfølgende bliver sat i stand
for nu kender børnene til hinan23
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Sidste nyt fra Børnehuset Oasen.
Af Vibeke Jensen, leder af Børnehuset Oasen

dens hus og derfor er det ikke
så svært at komme på besøg
efterfølgende. Som voksen får
vi også et godt samtaleemne
med barnet fremadrettet. Vi får
et mere nuanceret billede af
barnet og vi ved hvad barnet
taler om, når det fortæller om
noget hjemmefra sit værelse.
Så fødselsdage er noget som vi
ser frem til med store forventninger.
Forventninger var der også
mange af i forhold til Kværndrup Ugen. Både til vores haletudseprojekt som skulle udstilles i forsamlingshuset (haletudserne kan stadigvæk ses i
Børnehaven og de har endnu
ikke fået ben), til vores åbent
hus hvor de små dagplejebørn
ville komme, til store legedag i
hallen med alle de andre børn,
til besøget i legestuen hvor
man tidligere har gået og til
markedsdagen hvor man skulle
hygge med mor og far samt se
Lulu. Og alle forventningerne
blev udløst og vi havde alle en
dejlig uge med mange gode aktiviteter.
Og alle forventningerne blev
udløst og vi havde alle en dejlig
uge med mange gode aktiviteter.
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Vi arbejder i de sidste måneder
inden sommerferien med læreplanstemaet: krop, bevægelse,
natur i nærmiljøet. Storegruppen som skal i skole til sommer
har trænet i at cykle på tohjulet
cykel uden støttehjul. De har
trænet i at cykle sammen som
gruppe på tur, længste tur har
været til Egeskov. På cykelturene bliver der trænet balance, fysisk og psykisk koncentration.
De er bare så seje til at cykle i
flok, kende trafikregler og har
fået muskler i benene. En af
deres remser som bliver sagt
højt undervejs, når energien
skal fornyes er :” Ælle bælle bule bang – sol måne, kæp og
stang- Ister bister gummisko,
du er go` ”
Storegruppen har også arbejdet
med bogstaver, en del her i det
sidste år. Bogstaverne har fx
ligget på lur på legepladsen og
rundt omkring i byen, børnene
har samarbejdet om at finde
bogstaver som kan blive til ord.
Når vi bevæger os bliver vi så
glade i låget, sir´ de store børnehavebørn.
Vi har lige lagt kartofler i køkkenhaven, sået radiser, gulerødder, rødbeder, dild, plantet
knoldselleri, sukkermajs, jordbær, krydderurter, tomater, sol-

sikker og meget andet, så vi
glæder os til at kunne høste
grønsager senere på året til når
vi laver kartoffelpizza over bål,
selleri til når farmor Inge skal
koge suppe til efteråret og hvad
vi ellers finder på med grønsager vi selv har dyrket.
Sidste nyt fra Landsbyordningen: Jette Holm er pr. 1. august
ansat som afdelingsleder under
Tre Ege skolen afdeling Ryslinge, hvor Jette skal være afdelingsleder for Børnehuset Eventyrhuset, SFO Kålormen og juniorklub. Vibeke Jensen er ligeledes blevet ansat som afdelingsleder under Tre Ege Skolen afdeling Kværndrup, og jeg
skal være afdelingsleder for
Børnehuset Oasen, SFO Slottet og juniorklub. Vi glæder os
begge meget til de nye spænende udfordringer.
Alle i Kværndrup er jo altid velkommen til at komme og besøge os og bruge vores legeplads.
Mange hilsner Vibeke.
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Fugleliv i lokalområdet
”Vi kigger på fugle...” i Kværndrup
Af Signe og Johnny, SFO Slottet og Tre Ege Skolen
”Ja, hvorfor ikke”. - Tidligere på skoleåret kom der en forælder til os med en god ide om at gøre
noget for fuglelivet i Kværndrup.
Ideen omhandlede bl.a. at Tre
Ege Skolen og SFO Slottet i
samarbejde med forskellige lokale aktiver skulle bygge og opsætte fuglekasser ved området
omkring mågesøen.
Derfor inviterede vi en fritidsornitolog som vi tog på en rundtur i lokalområdet. Han kvitterede med en masse viden omkring fuglelivet og inspiration til
diverse fuglekasser. Derudover
tilbød han at komme og ringmærke nogle af de fugle (der
forhåbentlig) flytter ind i kasserne, så børnene kan følge med i
fuglenes færd.
I SFO slottet har vi, sammen
med børnene, arbejdet med at
bygge fuglekasserne. Derudover har der i undervisningen i
indskolingen, bl.a. i faget,
”skole i naturen” og ”natur og
teknologi”, været timer med fo-

kus på emnet. Børnene i indskolingen har i Kværndrupugen
været på tur med den føromtalte ornitolog som delte ud af sin
store fugleviden og inspicerede
kasserne sammen med børnene.
Vi håber at projektet vil være
med til at berige området omkring mågesøen og give børnene et større kendskab til og en
bredere viden om naturen i lokalområdet.
Hermed skal der også lyde en
opfordring til at tage familien
med en tur rundt om mågesøen
til foråret og se på fuglelivet og
de opsatte kasser.
Tak til Kværndrupbladet 5772
for at sponsorere materialer til
fuglekasserne, og tømrerfirmaet Keld Hermann for at sponsorere træ til fuglekasser.
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Ejendommen Bøjdenvejen 1 – Kværndrup Kro
Af Edvin Larsen
Artikelserien omhandler i dette nr. af 5772.Kværndrup Kværndrup Kro (matrikel 32a). Dele af artiklen har tidligere været trykt i BYHORNET 2007, som udgives af Lokalhistorisk Forening for
Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne.
Kroernes oprindelse
Ældre tiders besværligere og
mere langvarige rejser nødvendiggjorde et relativt stort antal
herberger. I middelalderen
fandtes kroer kun i købstæderne, medens klostrene, præstegårdene og bøndergårdene
måtte tjene de rejsende som
herberg i landsbyerne. Allerede
under Erik Klipping (1259-86)
og Dronning Margrethe d.1.
(1353-1412) blev herbergerne
forbedret. I 1396 besluttede
Dronning Margrethe d.1., at der
maksimalt måtte være 4 mil
(ca. 30 km) mellem kroerne på
de store veje. Det var den afstand en hest kunne klare pr.
dag.

Under Christian d. 2. (14811559) blev dette ændret til en
befaling om at anlægge kroer
med 2 mils (ca.15 km) mellemrum på landets hovedlandeveje. For at drive en kro krævedes et særligt kongeligt privilegium. Sådanne forordninger
blev udstedt i årene 1681, 1686
og 1695 og betød, at landet fra
slutningen af 1600-tallet var
blevet relativt velforsynet med
kroer langs hovedfærdselsårerne. Kromandens løn for at tage imod de vejfarende var i begyndelsen:

tilladelse til at brænde
brændevin

tilladelse til at brygge øl
samt bage brød til salg
såvel i huset som ud af
huset

endvidere fritagelse for
borgerlige ombud, herunder også fritagelse for
indkvartering af soldater.
Ud over funktionen som herberg for de vejfarende har kroen også altid været et vigtigt
samlingssted for landsbyens
beboere. Derfor var kroen oftest placeret i nærheden af bystævnet. Bystævnet var hovedsamlingssted for landsbyens
bymænd, når sager, der vedkom hele landsbyen, skulle afgøres, hvilket var helt almindeligt i fællesskabets tid.
Kirkebogen i Kværndrup
Den ældste kendte kilde, som
omtaler kroholdet i Kværndrup,
er kirkebogen. Magister og

26

sognepræst Peter Andersen
Claudianus, som var tiltrådt stillingen som sognepræst i
Kværndrup i 1691, skriver i kirkebogen i 1695, at der fandtes
flere kromænd i landsbyen.
Kroen var ikke mindst farlig for
kirkegængerne, da mange gerne ville have sig en hjertestyrkning om søndagen. Af kirkebogen fremgår det, at kromand
Peder Christensen Bøye gentagne gange havde tappet
brændevin om søndagen, hvilket havde medført, at to soldater, der havde tærsket korn for
præsten, under prædiken havde drukket og var herefter kommet i slagsmål. Slagsmålet var
lige ved at ende med, at de
havde slået hinanden ihjel i
præstegården.
Claudianus,
som var en myndig nordmand,
måtte selv tage geværet fra
dem. Resultatet blev, at ridefogeden på Egeskovgaard forbød
Peder Christensen Bøye at
sælge øl og brændevin, og
samtidig blev han ”kaldt for
præsten”, som gav ham en irettesættelse.
To andre personer, som også
var kendt for at drive krohold i
Kværndrup, Hans Smed ved
broen og Rasmus Rasmussen
lovede efter at have fået en advarsel at holde op med drive
krohold. Den bro, som omtales,
er broen på Svendborgvej over
Hågerup Å. På den nordlige
side af åen og syd for, hvor forsamlingshuset ligger, lå der et
krohus.
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Fæstebrev
På Kværndrup Kro, som lå mellem bystævnet og Hågerup Å,
blev der den 30. september
1750 udstedt et fæstebrev.
Af fæstebrevet fremgår det, at
Kristian Felding i 1750 var kroholder, og at kroen på dette
tidspunkt var kongelig privilegeret. Det sidste var ikke overraskende, da Kværndrup by lå
ved landevejen Nyborg - Faaborg, som var den rejsevej,
kongen benyttede sig flittigt af,
når han skulle på besøg i hertugdømmerne.
Omkring år 1800 var Mads Nielsen kromand. Godsejerinde
og konferensrådinde, fru Bille
Brahe, Egeskov havde et stort

ønske om at få kroen flyttet fra
Hågerup Å til korsvejen, hvilket
uden tvivl hang sammen med,
at kroens omsætning ville stige
betragtelig ved en flytning til
korsvejen. En stigning i omsætningen ville igen betyde en
større fæsteafgift til Egeskovgaard. Men så længe Mads Nielsen levede, måtte man erkende, at en flytning af kroen ikke
var mulig. Ligeledes var den
nye landevej mellem Nyborg og
Faaborg ikke færdiganlagt.
Dette blev den først i midten af
1800-tallet, hvorfor færdslen
endnu var begrænset. Men da
Mads Nielsen i en alder af 70
år afgik ved døden den 1.
marts 1803, besluttede fru Bille
Brahe i en skrivelse til amtman-

Fæstebrev paa Kværndrup Kro
Jeg Sophie Juul Salig Hr. Etatsraad Niels Krags Enke
Ejerinde af: Egeskovgaard med Skjoldmose, Flintholm og ……. Gaarde.
Giøre vitterlig:
At have forundt Sted og Fæste, som jeg herved Steder og fæster: Kristian Felding det hus
med tilliggende i Kværndrup som tidligere Saddelmager har beboet, samt Kroholdningen
i bemelte Kværndrup, hvorpaa mig aldernaadigst kongelig Privilegium er formelt paa vedtagende Conditioner:
Han tiltræder huset, samt antager Kroholdningen samme Mikkelsdag, til hvilken Tid han
nyder det uden afgift til andet Aar til Mikkelsdag 1757 med Condition til Amtstuen efter Privilegium, samt svarer alle personlige Skatter og Afgifter for sig og sin Familie.
Huset indretter han således at han kan modtage og logere Rejsende og Vejfarende og holde
dem med nødvendig Øl og Spisning, samt Senge og anden Nødvendighed, hvorfor han efter
… - men ikke tillader at mine Bønder og Tjenere at forlokke der ved Nattersæde eller ud
over nødtørftig Drik deres Penge og Midler at bortøde og fortære.
Krohuset og Kroholdningen har han aarlig til Afgiftspenge = 10 Rigsdalerer som naar disse
… Forløbet at erlægge til hvert Aars Mikkelsdag; samt holder alle Bygninger i forsvarlig
Stand.
Huset og Kroholdningen må han for Livstid nyde og bruge og beholde, naar han sig efter
mine forskrifter retter og forholder
Saa tillader det også hans Hustru fem Aar efter hans Død, om min i Enkestand hensidder –
at nyde og beholde – alt, som ham var tilladt.
Til Bekræftigelse under Min Haand og Segl
Egeskov d. 30. September Anno. 1750
Salig Hr. Niels Krags Enke Sophie Juul

den underskrevet den 16. april
1803 af Rasmus Rasmussen at
søge:

om fornyelse af privilegiet
på kroholdet i Kværndrup,

om tilladelse til at flytte
byens daværende krohus
- beliggende på matr. nr.
54 nord for Hågerup Å,
der hvor Svendborgvej 41
og 43 i dag ligger - til
korsvejen
nord
for
Kværndrup, når hun fandt
det passende og

om tilladelse til at fortsætte med at holde krohus
for de rejsende, som var
rejsende på landevejene.
Svaret fra amtmanden kendes
ikke. Og kroen ved Hågerup Å
blev liggende her helt frem til
1834. Først da blev den nuværende kro bygget ved korsvejen. Vi ved ikke præcist, hvornår den gamle kro ved Hågerup
Å blev revet ned, men vi ved, at
det skete i slutningen af 1800tallet. Herefter blev et nyt hus
opført på stedet. Dette hus blev
revet ned i 1953.
Kroen ved korsvejen.
I 1852 hed gæstgiveren på kroen Tøisen. I en skrivelse til generaldirektoratet samme år anførte Tøisen: ”at gården – kroen – er beliggende ved fire veje, nemlig Odense til Svendborg (6 mil), fra Nyborg til Faaborg (6½ mil). Der er intet sted i
Danmark, hvor Posterne bedre
kan støde sammen”. Tøisen
blev efterfølgende beskikket
brevsamler og fik brevsamlingssted på kroen. Fra 1858 og
frem til 1876 var der også postekspedition og telegrafstation
på kroen, hvilket gav arbejde til
to diligencekuske. Diligencekusken var en uniformeret per27
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son, som sørgede for, at persontrafikken og posten på betryggende vis blev befordret i
statens gule postdiligence. Kroen blev besøgt af postdiligencen formiddag og eftermiddag,
hver gang måtte kromanden,
som jo var postmester, iføre sig
kasket med guldstribe, når han
ekspederede posten. Ved jernbanens åbning i 1876 blev posten og telegrafen imidlertid
flyttet fra kroen til jernbanestationen.
Til den nye kro ved korsvejen
hørte der også et ganske betydeligt landbrugstilliggende. Kroen var af og til i konkurrence
med præstegården, som var
landsbyens største virksomhed.
På kroen var et fastboende folkehold af karle og piger. Kroen
var således før jernbanen blev
anlagt kort sagt landsbysamfundets materielle omdrejningspunkt og et billede på byens
økonomiske placering i datidens moderne samfund.
I 1880’erne toppede antallet af
tjenestefolk med i alt 11. Herefter blev personalet reduceret i

Kværndrup Kro fra o. 1900. Foto: fra Kværndrup Sogn 1943

takt med de nye tider. Kroen
blev som en af sognets ældste
erhvervsvirksomheder i 1890
frigjort fra Egeskov og overgik
til selveje.
Kværndrup Kro og Egeskov
Marked.
Egeskov Marked forbindes i
dag med Kværndrup. Sådan
var det ikke i tidligere tider.
Som navnet siger, var det oprindelig mere herregårdens
marked, end det var Kværndrup bys marked. Kværndrup
Kro er måske årsag til, at Ege-

Automobiltræf ved Kværndrup Kro, o. 1930. Det Kongelige Bibliotek
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skov Marked i dag afholdes i
Kværndrup og ikke i Ringe. I
1907 blev markedet i hvert tilfælde for første gang afholdt
uden for Egeskov Gods, da
gæstgiver F. Falkenberg på
Kværndrup Kro stillede den
nødvendige plads til rådighed
for markedet. Samme år havde
indenrigsministeriet
nemlig
nedsat en kommission til at forberede en reorganisering af alle markeder på Fyn. Handelsstanden i Ringe fandt lejligheden passende til at sætte alle
kræfter ind på at få markedet
flyttet fra Kværndrup til Ringe.
Dette lykkedes som bekendt ikke. Der blev indkaldt til et møde
på Kværndrup Kro den 20. maj
1907, hvor en eventuel flytning
blev behandlet. Kommissionen
var villig til at lade markedet blive, hvis der kunne fremskaffes
et areal, der var egnet til formålet. Julius greve Ahlefeldt Laurvig-Bille af Egeskov kom
Kværndrup til hjælp, da han tilbød at udlægge et ca. 2 ha
stort areal til markedsplads på
det areal, hvor markedet i dag
holder til. Byen bestod på dette
tidspunkt af to dele, den gamle
landsbydel i syd omkring kirken
og den mere moderne bydel i
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nord ved landevejskrydset og
kroen.
Kroen i dag
Kroen har som alle andre ejendomme måttet ændre udseende igennem de år, den har ligget ved korsvejen. Kroen blev
ombygget i 1965, hvor den fik
sit nuværende udseende. Stråtaget blev udskiftet med tegl,
og hovedindgangspartiet blev
flyttet fra øst til syd. Kroladen
var datidens servicestation,
hvor hestene kunne hvile ud og
tanke op til næste dags strabadser. Den blev revet ned i
1957, hvorefter grunden blev
matrikuleret fra og solgt til BP,
som i 1958 lod opføre og en ny
moderne
BP-servicestation,
som blev forpagtet af Peter
Møller Jensen. I krohaven er
der i 2003 opført en række boliger, således at kroens matrikel
i dag er blevet noget mindre i
forhold til tidligere.
Ejere af kroen i nyere tid
1. maj 1968 fik fru Johanne
Kathrine Hedegaard Madsen
skifteretsattest på Kværndrup
Kro. Kroen blev tilskødet Else
og Mogens Nielsen den 13.
september 1979. Efter bodelingsoverenskomst den 13. august 1985 blev Else Nielsen
eneejer af kroen. Siden 11. februar 2005 har Troels Dalsgaard Jakobsen stået som ejer
af kroen.

Kværndrup Kro, 1939. Foto: SJ Luftfoto

Kværndrup Kro, 2011. Foto: Edvin Larsen
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OPSLAGSTAVLEN

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

Hvem mangler denne Kildemoes El-cykel? Fundet bag Mågesøen.
Kontakt Lykke på tlf: 41597740

Kværndrup tennisklub inviterer
alle interesserede til åbent hus
onsdag den 12. august kl 18.
Få et slag tennis, lidt godt at
spise og hyggeligt samvær.
Tilmelding: se plakatsøjlen og
Kværndrup Info.
Venlig hilsen tennisudvalget
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AKTIVITETSKALENDEREN

Dato

Kl.

Arrangement

Sted

Arrangør / tilmelding Pris

27.06.

10.00

Gadeturnering

Boldbanerne

KB1919

12.08.

18.00

Åbent hus

Tennisbanerne

KværndrupIF, tennisudvalget

20.08.

14.30

Syngepigerne fra Søndersø

Egebos Venner

25.09.

17.30

Høstfest med spisning

Egebos Venner
Jytte: 62271871
Connie: 30265623

Voksenhold:
150 kr.

Tilmelding
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