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Fra redaktionen
Af Anders Thorup

5772.Kværndrup fejrer 5 års
fødselsdag med dette blad du
sidder med i hånden – nr. 26 i
rækken af blade, som forhåbentlig fortsætter. Det, der startede som et projekt, der var
afhængig af nogle annoncører,
som ikke vidste, hvad det var,
de støttede, har vokset sig stort
og er blevet en faktor, som bidrager til samhørigheden i
Kværndrup. Meget belejligt er
jubilæumsnummeret endda lidt
tykkere, end det plejer, og det
er simpelthen fordi redaktionen,
- i forhold til for 5 år siden modtager mere og mere godt
stof, kulminerende med dette
blad nr. 26, som fylder hele 44
sider – imponerende! Omfanget
af tilsendt stof kan naturligvis
blive et (positivt) problem, men
redaktionen må så påtage sig
opgaven med at prioritere stoffet, udskyde eller udelade tilsendt materiale.
Redaktionen vil i hvert fald opfordre borgerne, foreningerne,
erhvervslivet og alle andre til at
fortsætte produktionen af materiale til 5772.Kværndrup.

5 blade om året
Der er planlagt 5 udgivelser på et
år: uge 9, 16, 26, 38 og 48.

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.

Deadline til næste nr. er den
23. oktober 2015

Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad.
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Siden sidst har der været folkefest – festival – i Kværndrup.
Over 400 mennesker skønnes
at have aflagt Brugsens Pplads et besøg. Lokalrådet var
arrangør af dagen med økonomisk støtte fra Faaborg Midtfyn
Kommune. Formand for Lokalrådet Frank Andersen trak det
store læs på dagen. Redaktionen er spændt på, om det bliver
en fast tradition i Kværndrup.
Der er mange faste traditioner i
Kværndrup, og en af de meget
vægtige traditioner nærmer sig,
nemlig Egeskov Marked, som vi
alle ønsker får stort besøgstal til glæde for alle i byen.
Husk at tilmelde dig som hjælper!!!!
Siden sidst er arbejdet med udvidelsen af faciliteterne i
Kværndrup Hallen gået i gang.
Der er udsigt til fordobling af
Fitnesscenteret, ligesom der
bliver nye muligheder for at mødes i de nye mødefaciliteter. Og
netop brugen af hallen var et af
temaerne ved borgermødet i
hallens cafeteria mandag den
17. august, hvor ca. 70 borgere
Forsidelogo:
Rentegnet af NIMA

Forsidebillede:
Sensommer
vest for Sønderhave
Fotograf: Lars Skov
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mødtes med kommunens nye
udvalg, landdistrikt – og planudvalget. Et rigtig flot fremmøde
på et tidspunkt, hvor mange
stadig ikke var kommet hjem fra
arbejde. Vi høstede stor ros fra
medlemmerne af udvalget for
fremmøde og engagement.
Et af temaerne på mødet blev
meget naturligt, hvordan vi i
Kværndrup fremtidigt skal bruge vores faciliteter. Der er kræfter, som kæmper for, at det
gamle bibliotek bliver et nyt kulturhus/mødested, mens andre
kræfter kæmper for, at hallen ud over centrum for idrætslige
aktiviteter - også skal være kulturhus/mødested. Selvom der
var forskellige meninger, var

det positivt, at der var god
stemning, og der var ikke tvivl
om, at alle var klar til at gøre
det så godt som muligt for byen. Men lige nu, hvor Hallen er
ved at blive udvidet, er der et
stort behov for, at mange af
vores kræfter forenes her.
Lige før bladet går i trykken, var
der møde i Følgegruppen ift
Byfornyelsesprojektet, som så
småt går ind i den afsluttende
fase. Trine Hedegaard kunne
fortælle, at de borgere, som
bliver påvirket af de ændringer,
der går i gang, alle er positive.
De ser eksempelvis frem til, at
belægningen bliver ensartet
omkring krydset ved Kværn-

drup Kro. Trine fremlagde tegninger over cykelstien til Egeskov Mølle. Cykelstien bliver
dobbeltrettet fra krydset og ned
til et helleanlæg syd for jernbanen. På cykelstien kommer muligvis også til at køre cykler,
som Egeskov Slot vil sponsere.
En af stationens naboer, Rita
Larsen, tilbød generøst, at
kommunen kunne placere cyklerne på hendes matrikel – flot
gestus, som fortjener stor anerkendelse.
….og snart får vi forhåbentlig
100.000 gæster på Egeskov
Marked!
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Kværndrup august 2015
Af Trine Hedegaard, Faaborg Midtfyn Kommune
Svendborgvej - renovering af hallen og husk fortsat mulighed for tilskud til renovering af nogle huse
Visualisering 1

– uanset om man dyrker sport, har strikkecafe,
fællesspisning eller blot har lyst til at slå sig ned
og hygge sig med kammeraterne. Projektet forventes færdigt i løbet af efteråret. Når håndværkerne er færdige med selve hallen, vil der også
ske nogle tiltag på pladsen foran hallen, så den
bliver mere grøn og får nogle elementer af leg
bygget ind. Det projekt er endnu ikke helt på
plads, men forventes at være helt færdigt i løbet
af foråret 2016.
Muligheden for støtte til renovering af huse

Visualisering 2

Nu er sommeren næsten gået og i områdefornyelsen er den blevet brugt på at indhente tilbud på
udførelse af sidste etape af områdefornyelsen. Nu
er tilbuddene inde, og vi kan med tilfredshed konstatere, at buddene holdt sig inden for den økonomiske ramme,. der er for projektet. Det betyder, at
der nu kan startes op på det anlægsprojekt, der
langs Svendborg vej – fra krydset og hen forbi
Brugsen - skal give gaderummet et grønnere indtryk og skabe mulighed for en lille plads hvor man
kan mødes og snakke – eller gøre holdt som turist.
Også halomdannelsen er i fuld gang – en del af
projektet er midler fra områdefornyelsen, for at
understøtte, at hallen fremover giver mulighed for
at mange flere kan gøre brug af de gode faciliteter
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langs de primære veje er fortsat til stede – så
kontakt os, hvis du går med planer om at give dit
hus et løft.
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Lokalsamfunds- og Planudvalget besøgte Kværndrup mandag d. 17. august.
Af Frank Andersen, formand for lokalrådet for Kværndrup Sogn
Med en lille uges varsel var budskabet nået vidt omkring, og 70 borgere fra by og opland mødte
op i Kværndrup Hallen for at fortælle de fremmødte politikere, hvad de mener og tænker om
Kværndrup. Og politikerne fik ikke en kedelig oplevelse: Hele 48 sager blev der at tage med
hjem på den politiske højborg til tanke, eftertanke og gerne til handling.
et medborgerhus skal bidrage
med, tilskud til hallen? Det lader tilbage at få en afklaring på
dette!

På mødet med politikerne fra Lokalsamfunds – og planudvalget, var den
fremtidige brug af Kværndrup Hallen et af punkterne. Udbygningen af hallen er som bekendt startet.

Talelysten var stor, og heldigvis
var de politiske ører slået godt
ud, for der var mange meninger
og holdninger. Mest fyldte nok
debatten omkring en genåbning
af det gamle bibliotek på Nyborgvej, kontra muligheden for
at benytte hallen til samlingssted, når den om få måneder vil
stå færdig.
Til den tid har halbestyrelsen,
lokalrådet og gruppen bag biblioteket holdt møde og fundet ud
af, hvad der kan lade sig gøre i
Kværndrup Hallen, og hvad der
ikke kan lade sig gøre! Trods
stor velvilje fra den kommunale
side, bla. med lovning på trans-

port fra Egebokvarteret til hallen i handicapvenlige busser,
så var der mange, der gerne
ville se dette, før de lagde sig
fast på en løsning. Dette gjaldt
ikke mindst pensionistforeningen, hvoraf en stor del er bosiddende i den nordlige ende af
Kværndrup, og her vil et medborgerhus i biblioteket være
den idéelle og centrale placering.
Et andet spørgsmål trænger sig
på, nu hvor kommunen har raslet med sparekniven endnu engang og vil trække yderligere i
haltilskuddet: Udløser de mange timer, som det er meningen,

Men det er klart, at bidrager et
kommende medborgerhus ikke
til at udløse aktivitetstimer i
Kværndrup Hallen, skal der
tænkes mere end kreativt i den
kommende tid for at skabe forøgede aktiviteter i Kværndrup
Hallen. Jos Bisschop forklarede, at kommunen aldrig havde
sagt, at der skulle lukkes en
hal, kun at der skulle spares
penge på halbudgetterne, og at
Ryslingehallerne så måtte finde
en alternativ løsning for de
manglende tilskudskroner!!
Et andet ”hot” emne, der blev
bragt på banen, var den truende skolelukning af Tre Ege
Skolen, Kværndrup, som blev
afværget i sidste sekund, - og
her var man ikke tilfreds med
kommunens håndtering af sagen. Man mente, at det var på
sin plads, at kommunen meldte
ud, at forslaget om lukning af
Tre Ege Skolen, Kværndrup var
taget af bordet, så folk igen
kunne tro på en fremtid for skolen i Kværndrup.
Samtidig redegjorde man fra
kommunens side for, at Tre
Ege Skolen, Kværndrup har en
fremtid, idet fremtiden afhænger af antal elever. Såfremt der
er over 90 elever på Tre Ege
5
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Skolen, Kværndrup, er den ikke
i fare, - er der mellem 80 og 90
elever, kommer skolen på listen
over skoler, der skal holdes
”øje” med.
I dag har skolen 135 elever.
Jens Elmgreen, kommunal politiker og formand for Gislev Lokalråd, foreslog, at vi ”frembragte” nogle flere børn, hvilket
gav en del latter blandt de fremmødte, da gennemsnitsalderen
hos de fremmødte kvinder nok
lå et stykke over den fødedygtige alder!!
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Lokalrådsformand Frank Andersen oplyste, at et netop overstået møde med kommunen,
DGI og RealDania, havde klarlagt muligheden for at styrke
Kværndrup via et samarbejde
mellem de tre landsbyer, der
tidligere udgjorde Ryslinge
Kommune. Et pilotprojekt skal
danne grundlag for en styrkelse
af landsbyerne set i forhold til
Faaborg-Midtfyn
Kommune
fremadrettet. Man vil satse på,
at de tre hovedbyer i kommunen skal være en magnet for
tilflytning, en tilflytning som de
små landsbyer vil gå glip af,

såfremt vi ikke styrker vores
indsatsområde. Og det gør vi
forhåbentligt bedst gennem et
samarbejde mellem Kværndrup, Gislev og Ryslinge, så vi
undgår at kæmpe mod hinanden om tilflytning.
Den livlige debat blandt de
fremmødte affødte et ønske om
nogle flere møder i byen og
gerne med et frit debatforum,
så lokalrådet vil over den kommende tid undersøge mulighederne for afholdelse af et eller
flere ”debatmøder” – enten med
- eller uden dagsorden.

NYHEDER

Kværndrup har fået en ny legeplads - Jubii!!!
Af Ulrik Krog, på vegne af arbejdsgruppen
For dem, der ikke allerede ved det, ligger den oppe ved skolen ved siden af multibanen og tennisbanerne.

U10-piger på legepladsen

Legepladsen er blevet til ved
frivillig hjælp fra en gruppe ildsjæle, som I fællesskab har

gjort et stort stykke arbejde,
med at skaffe de økonomiske
midler, samt indhente diverse

tilbud på legeredskaber og gravearbejdet.
Alt er gået op i en højere enhed
og fredag d. 14. august stod
legepladsen færdig.
Vi håber, at rigtig mange vil
benytte legepladsen, samt at vi
i fællesskab kan hjælpe hinanden med at passe på den.
En stor tak til vores bidragsydere:

Nærbutikken Kværndrup

Den faberske Fond

Bier Party

Egeskov
Markedsforening

Værkstedsskolen Kværndrup
Og tak til Tre Ege Skolen,
Kværndrup for godt samarbejde omkring placering.
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Kværndrup Musik- og Markedsfest
Frank Andersen, Lokalrådsformand
Tilbage i februar måned blev Lokalrådet kontaktet af Sundhed og Handicap afdelingen under
Faaborg-Midtfyn Kommune, som ville vide, om vi ville være med til at afholde en musikfestival i
Kværndrup.
Som mange nok ved, fik vi afslag fra satspuljen. Kommunen
ville efterfølgende se, om de
kunne bevilge et langt mindre
beløb til afholdelse af et arrangement med musik og spisning. Men som tiden gik, havde
vi ikke længere troen på, at det
kunne lade sig gøre.
Så pludselig, midt på sommeren blev vi kontaktet. Der var
alligevel penge, ikke mange
bevares, men nok til at vi kunne afholde en mindre fest i
Kværndrup.
Faaborg-Midtfyn
Kommune hev penge fra et
trængt budget og gav grønt lys.
Kommunens bosteder skulle
have deres sommerfest.
Nu skulle der tænkes hurtigt og
kreativt, for vi var nu allerede
sidst i juli måned. Målgruppen
var stadig personer fra kommunens bosteder, og denne gang
skulle langt flere bosteder have
tilbuddet. Kunne vi mon nå at
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få fat i dem? Det var jo midt i
feriesæsonen og hvad med musik, telt m.m. - der var også ferie mange steder. Men vi tog fat
på opgaven med ildhu og fik
booket musik, telt og toiletvogn,
det var, hvad der var penge til.
Der skulle samtidig være noget
for de legesyge, så en henvendelse til Andelskassen Fyn i
Kværndrup lå lige for, og heldigvis var Andelskassen straks
med på idéen om at sponsere
en hoppeborg til de ”legesyge”.
En stor tak til Andelskassen
Fyn for den sponserede hoppeborg.
Super-Brugsens
parkeringsplads var stedet, hvor det skulle
foregå, og Thomas Rasmussen
- vores lokale brugsuddeler havde heldigvis allerede fra
starten udtalt, at han gerne stillede parkeringspladsen til rådighed for et arrangement. Men
da pladsen ikke rakte til det helt
store, valgte vi at kun at kontak-

te nogle af foreningerne i
Kværndrup (de mest oplagte
for målgruppen), som heldigvis
straks var klar til at stille op.
Super-Brugsen havde ytret ønske om, at de ikke var de eneste fra erhvervslivet, der deltog,
og at det ikke blev et rent foreningsarrangement. Som sagt
så gjort:
Bolchepigen var oplagt, men
desværre optaget til anden siden denne dag. Men hun var
straks villig til at sponsere bolcher og slikkepinde som gaver/
præmier. En stor tak til Bolchepigen på Nyborgvej fra festivaludvalget. Flere andre erhvervsdrivende blev kontaktet, og heldigvis var langt de fleste straks
klar til at stille op, trods et ultra
kort varsel.
Lørdagen oprandt og sikke en
morgen! Det regnede - store
tunge vanddråber faldt fra skyerne, der lå tungt over Kværndrup, men fra kilder rundt om
på Fyn lød det på opklaring senere på dagen. Super-Brugsen
havde været i gang siden klokken 6.00 for at få ”grillet svinet”,
og mens pattegrisen snurrede
lystigt på den store grill, mødte
flere og flere op på pladsen. De
første var det frivillige korps,
der havde lovet at give en hånd
med. Borde, stole og 5 ekstra
pavilloner kom på plads foruden de to store telte. Lidt senere kom de forskellige foreninger og erhvervsdrivende med
deres boder, og hvad de nu
medbragte. Handicaptoilet og
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hoppeborg ankom, og snart var
vi klar til det store rykind!
Og det kom. Folk strømmede
til parkeringspladsen og med et
forsigtigt bud så har der været
mindst 450 besøgende denne
dag. Pattegrisen blev hurtigt
udsolgt, så Thomas måtte hente nye forsyninger af kød til
grillen, mens en stigende
strøm af grillpølser med brød
blev langet over disken.
Der var trængsel på parkeringspladsen, og der blev sunget med på de kendte sange,
som duoen UGL og FUGL leverede. Der var en livlig stemning på pladsen og stor jubel
ved flødebollemaskinen. Her
gjaldt det om at ramme grydelåget med en tennisbold, og så
være hurtig, for hvis man ramte, skulle den flyvende flødebolle, som maskinen sendte ud
i hovedhøjde på de mange lidt
yngre deltagere, gribes. Til stor
jubel for alle der så på! På hoppeborgen var der i starten lidt
trængsel, da flere af de voksne
fra kommunens bosteder hyggede sig. Det gjorde de mindste lidt utrygge, men med en
venlig henstilling fra opsynsmanden, blev der så igen plads
til alle på hoppeborgen.
Fra Kommunens side var bostedet Toften der med en

stand, Danske Handicaporganisationer Faaborg-Midtfyn afd.
og Hjerneskadeforeningen Sydfyn var også repræsenteret
med informationsmateriale. Der
var en pæn tilstrømning af besøgende, der gerne ville vide
lidt mere, om alt fra fysiske til
psykiske handicaps.
Folk hyggede sig, og bortset fra
en enkelt knallertkører, der
mente at han helt sikkert skulle
igennem fra Lærkevej til Svendborgvej, (han hoppede dog af
og trak, da han så hvor mange
mennesker, der var på pladsen,
og tak for det!) var der ingen

episoder, og alle fik en god
dag.
Nu står det så bare tilbage, om
vi skal afholde en ny ”Musik- og
markedsfest” igen til næste år.
Denne gang var det Kværndrup
Lokalråd, der arrangerede,
men det burde være Borger- og
Erhvervsforeningen, der står
bag et sådan arrangement, så
måske en henvendelse der, vil
være det rigtige sted!
Til slut vil Lokalrådet gerne takke alle vores sponsorer og frivillige, for uden deres hjælp var
der ingen festival. Tak til Faaborg-Midtfyn Kommune
(Sundhed og Handikap), Andelskassen Kværndrup, Bolchepigen på Nyborgvej, Super
-Brugsen,
Hjerneskadeforeningen Sydfyn, Kværndrup
Lokalråd og de frivillige fra
Kværndrup, Svendborg, Otterup, Faaborg og Odense,
der alle har lagt en stor indsats
denne dag.
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100 års jubilæum i Andelskassen
Af Flemming Lunde, Filialdirektør | Kværndrup
Jubilæumsbog med fin beskrivelse af Andelskassens historie og udvikling uddelt. Det er stadig
muligt at få et eksemplar.
Her i Kværndrup var der cirka
85 – 90 kunder, der valgte at
besøge os på jubilæumsdagen,
og vi er meget glade for at så
mange ville dele dagen med
os. Vi fik en snak om løst og
fast og alle fik en jubilæumsbog
med hjem, så vi synes selv at
det var en rigtig hyggelig dag.

På jubilæumsdagen 10. juli
2015 blev der serveret kaffe og
kage i alle Andelskasseafdelinger.

Til dem som endnu ikke har
sikret sig et eksemplar, har vi
stadig mange på lager, så kig
endelig ind til os.

Selve jubilæumsbogen er et
meget fint værk, som beskriver
Andelskassernes historie og
den enorme udvikling der er
sket gennem tiderne, på en
meget spændende og inspire-

Tillykke til en af
vores sponsorer!

Carsten Nielsen har 1. oktober 2015 drevet
Gult-ved Auto i 25 år!
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rende måde og der er virkelig
lagt et stort og grundigt forarbejde/research.

Tillykke til en af
byens ildsjæle

Jørgen Holm fyldte 70 år d. 20. august.

SOGNEROD

Gadeturnering – gammel turnering er blevet genoplivet!
Af Anders Thorup

Sidste lørdag i juni måned – i år
den 27. juni – inviterede Kværndrup Boldklub til gadeturnering i
fodbold. Lærkevej – især med
deltagere fra familien Krog –
brillerede og vandt suverænt
turneringen.
6 hold havde tilmeldt sig, men

der er plads til mange flere.
Forhåbentlig spreder rygtet sig,
at deltagerne havde en rigtig
hyggelig dag med idræt og varme pølser på grillen og – ikke
at forglemme – kolde øl, som
Laila og Carsten sørgede for.

Som de foregående år, var det
også i år Kim Anov og Kim Fischer, som trak læsset med
tilmeldinger og planlægning af
dagens kampe. Mørket sænkede sig vist inden de sidste deltagere tog hjem efter en dejlig
dag.
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Præmiekrydsord
Af Lars Skov Sørensen
I anledning af lokalbladets fem år på gaden i Kværndrup Sogn, bringer vi her en præmiekryds, som vi
håber du vil deltage i.
Løs krydsordet og send svaret til ”larsskovs@gmail.com” inden næste deadline. Så deltager du i lodtrækningen om en lille præmie.
Husk at skrive navn, adresse og telefonnummer sammen med dit svar.
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Røde Kors Butikken i Kværndrup
Af Ellen Hansen, butiksleder - på vegne af de frivillige i Røde Kors Butikken.
der af salgbart tøj, nips, porcelæn, legetøj, cd'er, dvd'er, plader, bøger og meget andet. Det
har medført, at vi har et ret
stort udvalg af varer i butikken.
Vi vil fortsat gøre vores bedste
for at butikken er spændende
at besøge, og vi håber, at I fortsat tænker på Røde Kors, hvis
I har ting og sager, som I ikke
længere har brug for.
31. januar 2015 åbnede Røde
Kors Butikken i Kværndrup.
Præsident for Røde Kors Hanna Line Jacobsen og Herdis
Hanghøj fra kommunalbestyrelsen klippede snoren og åbnede
butikken sammen med mere
end 100 gæster, så butikken
var fyldt godt op.

Nu er der gået 6 fantastiske
måneder, hvor vi har mødt stor
velvilje fra borgerne og butikkerne i Kværndrup. Der har
været rigtig mange kunder,
som har handlet hos os.
Borgerne i Kværndrup og omegn har doneret store mæng-

I butikken er vi ca. 30 frivillige,
men der er altid plads til dig,
hvis du har tid og lyst til at være med i fællesskabet og lyst til
at bruge 4-5 timer om ugen på
humanitært arbejde. Vi vil tage
godt imod dig, så du kan roligt
henvende dig i bukken og høre
mere om, hvad vi laver.
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Bolchepigen er sød….
Af Anders Thorup
Et af Kværndrups mere markante huse har de seneste måneder fuldstændig skiftet profil. Og
man kan godt sige, at huset har prøvet lidt af hvert.

Bolchepigens butik har en af byens mest karakteristiske facader

Den gamle biograf med Tyrolerhytten på taget, blev i marts
overtaget af bolchepigen Hanne Lindegaard. Og siden da
har facaden sandelig undergået noget af en forvandling. ”Det
var den meget specielle hytte
på taget, som fangede mit blik
– og da jeg så, at den stod til
leje, var jeg ikke sen til at forhøre mig hos ejeren, Benny
Madsen, ” fortæller Hanne på
spørgsmålet om, hvorfor hun er
kommet til Kværndrup. ”Jeg er
nemlig tit kommet gennem
Kværndrup på mine ture fra
Langeland og rundt til diverse
markeder. Jeg har siden 2005
holdt til i Snøde, som jeg kom
til fra Møn. Jeg har været meget glad for Langeland, men
Kværndrup ligger altså meget
bedre placeret end Snøde, ”
14

er de meget velkomne til. Og
alle er også velkomne til at
komme og prøve selv! Her i
ferien har der været mulighed
for, at alle skolebørn hver dag
mellem 11 og 16 har kunnet
komme og lave deres egen
slikkepind! ” Og i efterårsferien
gentager vi tilbuddet, dog kl. 12
-15
Den gamle biograf har både
indvendigt og udvendigt gennemgået en forvandling. Som
det fremgår af billederne, bugner det med varer på hylderne,
”men jeg er kommet langt bagefter med produktionen, ” fortæller Hanne. Jeg har meget
travlt hen over sommeren og
efteråret, da der er mange markeder – både her på Fyn, men
også i resten af Danmark, ” fortæller Hanne, mens hun sætter
pinde i den bolchestribede sukkermasse, giver den en snoning og pludselig står med en
færdig slikkepind. ”Jeg sælger
faktisk fint her i butikken, men
på de mange messer og markeder, som jeg er kommet på i

fortæller Hanne, mens hun under dagens interview har travlt
med at fremstille bolcher. ”Jeg
er pga. flytteriet og ombygning
jo kommet i hvert fald 3 måneder bagud med produktionen,
så jeg har rigtig travlt her i sommeren. ”
Som det nok er de fleste bekendt, kan man, - fordi der
kommer kunder - ikke bare forlade en bolchemasse – i dette
tilfælde på 10 kg! ”Her i sommer har jeg heldigvis haft hjælp
fra min datter, Sara, så jeg også har tid til at have åbent her i
butikken, der jo samtidig er produktionslokale. Det er en fordel,
at kunderne kan se hele processen fra man starter med
sukkermassen til man står med
den færdige slikkepind – og tit Produktion af slikkepinde er hårdt arbejstår folk bare og kigger – og det de

PORTRÆTTER

Hanne har så småt oparbejdet varesortimentet efter flytterodet

mange år, er der naturligvis
mange flere mennesker, og
mange kender mig og mine
bolcher. ”
”Hvad med Egeskov marked? ”
”Jamen, her har jeg også haft
stadeplads gennem rigtig mange år, og har selvfølgelig også
min plads på dette års marked...! ”
”Hvorfor begyndte du i sin tid at
producere bolcher? ”
”Jeg arbejdede på Møn Bolcher, inden jeg startede min
egen virksomhed i 2000. Inden
da var jeg bager og konditor,
så nok er jeg selvlært, men der
er ingen uddannelse der hedder bolchekoger. Bolcheproduktion er noget man lærer – i
begrænset omfang – i konditorfaget. Jeg synes, at materialet
er meget fascinerende at arbejde med. Man kan forme sine
egne figurer, men det skal gå
hurtigt, for når bolchemassen
er blevet for kold, kan man ikke
fortryde. ”
”Jeg kan se, at du ikke kun har
bolcher i forretningen… ”
”Bolcherne er min vigtigste vare, men jeg laver og sælger
også håndlavet chokolade –
ikke at forveksle med hjemmelavet chokolade, ” fortæller
Hanne. ”Jeg forarbejder chokolademassen og laver så selv

chokoladestykker og pynter
dem. Måske skal jeg i gang
med at lave flødeboller. Ihvertfald har jeg meldt mig til kursus
på Kold College i denne kunst!
Og så sælger jeg jo også
Strynø Is, som jeg faktisk har
fælles
sælger/repræsentant
med. Strynø Is er jo et lille familieforetagende, der producerer
økologisk is af rigtig god kvalitet. Jeg vil gerne støtte det lokale – derfor er mine pinde til
slikkepindene også lavet lokalt,
nemlig på Stenstrup Savværk. ”
Hanne støtter også det lokale
foreningsliv. Hun har meldt sig
ind i vores fitnessforening, og
hun ser ligesom alle vi andre
frem til nybyggeriet på parkeringspladsen foran hallen er
færdigt. ”Jeg er nødt til at være
i god form, for det er tungt at
håndtere de tunge bolchemasser, men man må jo tage det
sure med det søde, om man så
må sige! ”

Hanne er kommet godt i gang
med bolcheproduktionen her i
Kværndrup. Dejligt at en sådan
produktion er kommet til vores
by.
”Jeg er optimist af natur, og tror
på, at jeg kan skabe en forretning, selvom Danmark som et
af de eneste lande er underlagt
en afgift på nødder – faktisk på
27 kr. pr. kilo - det rammer
chokoladeproduktionen.. men
vi betaler også en sukkerafgift
på 24 kr. pr. kilo, og bolcher er
jo nærmest ren sukker!”
Dejligt at få så farverig en per-

Relieffet på væggen har fulgt med
huset siden der var biograf

son til Kværndrup. Jeg er sikker
på, at vi i de kommende år vil
se Hanne som en institution i
byen i den gamle biograf. Det
flotte relief på væggen har fulgt
med og ”det forpligter,” slutter
Hanne dette portræt af.
Redaktionen siger tak for besøget og opfordrer folk i byen til at
aflægge en visit.
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Jørn Nielsen – Højager – nu indehaver af DBU´s sølvnål
Af Anders Thorup
I KB1919´s gamle protokoller
optræder der på datoen 7. januar 1975 et nyt navn som kasserer: Jørn Nielsen. Og den dag i
dag, står der stadig Jørn Nielsen ud for posten som Kværndrup Boldklubs kasserer. Allerede i 1971 støder man første
gang på Jørns navn i de gamle
protokoller – da blev han nemlig valgt til suppleant.
Højager, der har fået sit kælenavn, fordi han stammer fra
Højagergård ude i Vængerne,
er ikke bare klubbens pengeansvarlige. Han har mange andre

tillidshverv i vores bestyrelse,
og han er også den, der sørger
for at vore baner er til at spille
kampe på, da han som mange
bekendt, er ansvarlig for at
kridte vore baner op til kamp.
Han er altid at finde i klubben,
enten i hallen eller på banerne
- ellers på landevejene omkring hallen iført løbesko eller
racercykel. Af andre præstationer fra Højagers side kan nævnes hans engagement i Februar Cup, Egeskov Cup og ikke

Herover: Jørn Nielsen optræder i
de gamle bøger som kasserer for
40 år siden.
TV: Jørn Nielsen med det synlige
bevis på, at han har fået DBU´s
sølvnål.
TH: Jørn Nielsen fik overrakt
DBU´s sølvnål under årets gadeturnering
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mindst hans rolle i de nu forgangne spillegilder, som klubben stadig nyder gavn af.
Det vil føre for vidt at nævne
alle hans hverv her i Kværndrup Boldklub. Men ingen tvivl
om, at Højager, om nogen, har
fortjent DBU´s sølvnål, som i
øvrigt giver ham partoutkort til
alle fodboldkampe i Danmark.
Det er den højeste udmærkelse, vi som klub kan indstille til.
Så kæmpestort tillykke til Højager med håb om, at du også
opnår 50 års jubilæum.

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Markedsfest - som altid 1. lørdag i oktober.
Af Evelyn Hansen, festudvalget
Husk tilmelding senest d. 23. september - nu med mulighed for mad.
Som noget nyt i år, vil der være
mulighed for at bestille mad
ved tilmeldingen til markedsfesten. Dog kun et tilbud. Man
må stadig gerne tage sin egen
mad med som sædvanlig.
Maden vil komme fra Ryslinge
Forsamlingshus og koster 134
kr. pr. kuvert.
I skal være opmærksomme på,
at tilmeldingen til festen i år vil
være rykket frem til den 23.
september, pga. planlægningen med mad m.m.

Da vi syntes, at musikken sidste år levede op til vores forventninger og mange var enige,
har vi igen hyret CARSTEN BO
BAND til at spille.
Vi har måske været lidt uheldig
med musikken de foregående
år, men vi lægger stor vægt på,
at markedsfesten gerne skal
være for alle. Det er et bredere
publikum, som vi skal ramme,
så det er en svær kunst.
Vi har desværre de sidste år
set tilbagegang for tilmeldte til

markedsfesten, så vi håber, at
så mange så muligt igen har
lyst til at komme og deltage i
markedsfesten. En stor byfest
med folk fra nær og fjern. Ja
alle, der har hjulpet til på Egeskovs Marked med påhæng er
samlet til en hyggelig og festlig
aften.
Vi gør vores bedste for, at alle
kan få en hyggelig aften 
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Cykelsponsorløb og Grundlovsarrangement i Trunderup
Af Lykke Birkeland
Grundlovsdag 2015 var en smuk dag i Trunderup med godt vejr og stor lokal tilslutning til arrangementet, som blev til i samarbejde mellem Trunderup Friskole og Børnehave samt Trunderup
Bylaug. Over 250 deltagere - børn, forældre, bedsteforældre, skolekredsmedlemmer og borgere
fra Trunderup var mødt frem.

Dagen startede ud med det
årlige cykelsponsorløb. Det var
vanen tro konferencier og skoleforælder Torben Kjeldgaard,
som på bedste DSB-togkonduktør-vis fløjtede de mange spændte cykelryttere i gang.
Ruten var på i alt 2 km rundt i
byen og deltagerne havde i alt
1 1/2 time til at cykle så mange
runder som muligt. Hver gang
deltagerne passerede målstregen blev der hujet og klappet
og også rundt langs ruten sad
der mange lokale og heppede i
vejkanten.
For nogle børn var det første
gang de deltog og for andre,
både forældre og børn, blev
der kæmpet om at slå egne
rekorder fra tidligere år. Samlet

set var der dog kun vindere, for
overskuddet fra de mange kørte km går dels til Børnecancerfonden og dels til nye computere til skolens elever. I alt blev
der cyklet omkring 1.836 km.
Det er endnu ikke gjort op, hvor
mange sponsorkroner det løber
op i. Men det var en glad og
tilfreds
skoleleder
Henrik
Damm, der efter løbet takkede
de mange fremmødte og sponsorerne, der foruden forældre
og bedsteforældre m.fl. også
tæller en del lokale virksomheder, som eleverne selv har kontaktet og lavet sponsorkontrakter med.
Efter løbet var der mulighed for
at købe kaffe og kage, inden
årets
grundlovstaler,
Uffe

Østergaard, gik på "talerstolen". Uffe Østergaard er tidligere mangeårig lærer og efterskoleforstander og nu formand
for Egeskov Markedsforening.
Uffe har selv været elev på
Trunderup Friskole og holdt en
flot tale om bl.a. Grundlovens
tilblivelse og nuværende betydning i dagens demokrati, krydret med en lille historie om forstanden og lykken.
Dagen sluttede af med fællesspisning i den smukke aftensol
og med mere end 160 mennesker bænket ved borde helt ud
på vejen, var det et travlt
madhold, der dog leverede varen til UG!
Jo, demokrati og fællesskab
lever stadig i bedste velgående
i Trunderup!

Vidste du, at….
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Junigrundloven er betegnelse for den første frie forfatning, som trådte i kraft den 5. juni 1849
forudsætningen for Junigrundloven var ophævelsen af den enevældige styreform, som Danmark
havde haft siden 1660
med vedtagelsen af Junigrundloven blev Danmark et monarki med et tokammersystem, dvs. en
Rigsdag bestående af to kamre
de to kamre blev benævnt Folketing og Landsting
det kun var ca. 14 % af den voksne befolkning, som i 1849 fik tildelt valgret
med Junigrundloven blev landets borgere endvidere sikret en række personlige og politiske frihedsrettigheder i form af ytrings-, forenings-, forsamlings- og trosfrihed.
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Tak til verdens bedste børnehave- Kværndrup Børnehave
Af Susan Nielsen

Nu nærmer tiden sig, hvor vi
skal til at sige farvel til vores
helt fantastiske børnehave gennem 6 år, om lidt starter vores
pige et nyt og langt længere
kapitel i skole.
Indrømmet, klumpen i halsen
voksede, når der blev snakket
om hendes afslutning i børnehaven. Hvorfor stoppe noget,
der er SÅ GODT?
Vi er så evigt taknemmelige for

alt personalet, både dem der er
der nu og har været der, også
da vores søn gik der.
Vi har meget, meget sjældent
oplevet et så tæt og varmt nærvær nogen steder, som man
mærker og oplever hos jer.
Som tilflytter kan det være
svært at starte forfra i en ny by,
men vi blev hurtigt medinddraget i en meget energisk og imødekommende forældregruppe også tak til dem.
Kære voksne i Kværndrup Børnehave!
Tak fordi I har været i vores
børns liv. Tak fordi vi hver dag
har følt os velkomne. Tak fordi I

har ladet dem falde, få buler og
blå mærker. Tak fordi I har
samlet dem op trøstet og krammet. Tak fordi de har fået lov at
være børn og lege og i den
grad bruge deres fantasi. Tak
fordi I har lært dem, at det er
okay at blive ked af det, vred
og sige nej.
Tak fordi I har set dem og fortalt det. Tak fordi I har lært dem
at vise omsorg og være opmærksomme, nysgerrige børn.
Tak fordi I altid har haft tid –
Tak for det.
Tak fordi I har givet vores børn
den kæmpe oplevelse, det er at
komme på koloni og har lært
dem at bruge og nyde naturen
og det spændende dyreliv i
den. Tak for alle de hyggelige
arrangementer I har afholdt.
Tak fordi I har haft lysten til at
yde noget ekstra og for at give
vores børn og os som forældre
så mange dejlige oplevelser.
Tak for turene i svømmehallen
og tak fordi I inviterer vores
børn på overnatning, selvom de
ikke længere går i børnehave.
Tusind tusind tak til Mette, Dorte, Peter og Maibritt for at I har
givet vores børn værdier, indhold og styrke til at klare fremtiden.
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Dagplejen i Kværndrup - Lidt om hvordan det går hos os!
Af Annette Simpson, på vegne af dagplejerne i Kværndrup
Vi arbejder koncentreret med
vores læreplaner, både hos den
enkelte dagplejer og i legestuen.
Vi planlægger forskellige aktiviteter. Det kan f.eks. være noget om natur. I børnenes øjne er
der jo ikke noget mere spændende end at stå med et insektglas, fyldt med biller og edderkopper :))
I en periode koncentrerer vi os
måske om krop og bevægelse.
Det er jo dejligt at hoppe og
danse og få massage. Samtidig
med aktiviteterne er vi hele tiden opmærksomme på den børneflok, der skal deltage. Det
skal jo være sjovt at være barn i
dagplejen.
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Børnene skal også have tid til
"bare" at lege sammen og bruge
deres fantasi. Det lærer de nemlig også en hel masse af.

Ugen efter holdt vi vores årlige
dagplejedag. Det foregik i gymnastiksalen på Kværndrup Skole. Vi holdt pyjamasparty med
pudekampe, sang og musik.
Vi har et rigtigt godt samarbejde med dagplejere og børn fra
Gislev og Ryslinge, og de kom
og deltog på dagplejedagen.

Den 6. maj deltog vi i " store
legedag" i hallen. En super god
dag, hvor dagplejebørnene er
sammen med børnehavebørnene
i Kværndruphallen, og hvor de
fleste er meget aktive på en
masse madrasser m.m. Så hermed også tak til jer der står for
sådan et godt arrangement.

Den 10. juni holdt vi fællesspisning fra kl. 17 til 19 i Bakkelunden. Et arrangement der er stor
opbakning til, og det er vi meget glade for.
Det var dejligt vejr.
Dagplejerne stod for madlavningen, og bordpynten havde
børnene lavet.

Børnene skal føle sig velkomne
og anerkendte og føle, de er en
del af vores fællesskab.

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Kl. 17 kom alle "vores" børn og
forældre, så vi sammen kunne
få en hyggelig aften.
Den 3. juli holdt vi Tour de
France. Det foregik i vores legestue på Kirkevej.
Banen var kridtet op, og børnene drønede afsted i varmen på
deres løbecykler og scootere.
De helt små sad imens i barnevognen og kiggede på.
Efter cykelløbet gik vi om i haven, og så var der fri leg og gulerodskage og boller til alle.
Vores legestue på Kirkevej er
blevet lavet lidt om. Den fungerer meget bedre nu.

Næsten alt legetøjet er væk. Til
gengæld er der et fint læsehjørne - karruselstole og andre redskaber til at bevæge sig på - et
hule-rum - et kreativt/ opdagelses-rum, og et rum med megaduplo-klodser. Plus nye møbler
til børn og voksne.
Udenfor er der vores skønne
have og musikinstrumenter.
Vi har fået ny ladcykel med
motor, så vi nemmere kan komme ud på tur, lidt længere væk.
Ind imellem tager vi selvfølgelig også på besøg i børnehaverne, så børnene stille og roligt

ser, oplever og fornemmer,
hvad det vil sige at gå i børnehave.
For de fleste er sommerferien
slut, og det er gået rigtigt fint
med gæstepasning af børn de få
steder, hvor det var nødvendigt.
Sidst men ikke mindst kan vi
lige nævne, at vi, når bladet
kommer ud, lige har holdt bedsteforældredag den 4. september 2015. Vi håber på, at mange
bedsteforældre har haft tid og
lyst til at deltage.
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Nyt fra Kværndrup Forsamlingshus
Af bestyrelsen
Bestyrelsen vil gerne her i bladet give udtryk for den glæde
og taknemmelighed, vi føler for
den store opbakning, der stadig
kommer huset til gode i form af
hjælp til den daglige rengøring,
den store rengøringsdag, samt
til fællesspisningerne og de øvrige arrangementer, vi afholder
i forsamlingshuset. Endvidere
en tak for den positive modtagelse vi får, når vi kommer

rundt med medlemskort.
D. 3. september er Dorthe Wittrup på besøg, og d. 6. oktober
kommer Mikkel og Maria (se
billedet).
Kværndrup Forsamlingshus tlf.
2278 1277
og/eller
kig ind på vores hjemmeside
www.kvaerndrupforsamlingshus.dk

Mikkel og Maria Runøe, Glasmestervej fortæller om at trekke/hike i
bla. Island og Nepal . 6. oktober
efter fællesspisning

Nyt fra Egebos Venner
Af Connie og Mogens Jensen
Egebos Venner har været på
en dejlig udflugt til Odense,
hvor vi så Odins Bro med efterfølgende sejltur på Odense Å,
som sluttede ved Carlslund.
Efterfølgende gik man gennem
skoven til restauranten. Der
nød vi deres berømte æggekage.
Der deltog 67 medlemmer, så
vi måtte bestille en lille bus
ekstra.
Vi i bestyrelsen er meget glade
for den store tilslutning.
Vi føler os meget heldige, at vi
nåede det inden restauranten
brændte.
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Den 12. august holdt tennisklubben åbent hus.
Af tennisudvalget v. Aina Lind-Hansen
23 spillere og tilskuere nød det
gode vejr og havde en hyggelig
aften med spil, ost og rødvin.
Klubbens medlemmer bruger
de gode baner flittigt, både formiddag og aften, men der er
plads til mange flere aktive spillere.
Hvis man er interesseret kan
man finde oplysning på KIF's
hjemmeside under "tennis".
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Legeplads ved multibanen
Skrevet af Celine og Amalie i 4. kl.
I sidste uge blev der sat en ny
legeplads op ved Multibanen og
tennisbanerne ved vores skole.
Vi ville gerne finde ud af hvorfor,
så derfor besluttede vi at interviewe Bent Bach om den nye legeplads. Først spurgte vi om,
hvorfor den blev bygget. Bent
svarede, at det er et led i et større projekt, som begyndte ved
Multibanen. Så spurgte vi om,
hvor mange han tror, der vil lege
på. Det, syntes Bent, var svært at
svare på, fordi dem, der bor oppe
i byen også må lege på den.
Bent ved ikke, om der kommer
flere ting på legepladsen, men
han fortalte, at der om nogle år
kommer et slags fitnesscenter for
voksne. Vi spurgte også, om det
var Bent, der havde besluttet, at
legepladsen skulle bygges. Hertil
svarede han, at det var skolen og
idrætsforeningerne, der havde
besluttet det sammen. Bent syntes, det var en rigtig god ide, og
det var der mange andre, der også syntes. Pengene til legepladsen var nemlig nogle, de fik rundt
omkring i byen. Legepladsen ko-

Her ser vi, at der kommer grus på legepladsen. Frederikke S. og Frank fra
SFO2 ser på.
Foto: Ida Foged, 4. kl.

stede over 125.000 kr.
Vi synes begge, at det er en
rigtig god ide med legepladsen,
fordi så kan både store og små
børn lege det samme sted.
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Den nye 0.kl.
Skrevet af Frederikke C og Yasmin, 4. kl.
Vi har været nede i 0. kl og se, hvad de
lavede. Først skulle de tegne deres eget
hus. Derefter hængte de tegningerne op
på væggen, så de kunne se, hvordan de
andre boede. Efterhånden som de blev
færdige, fik de lov til at gå ud og lege.
Da de alle sammen blev færdige, skulle
de ind og se Orla Frøsnapper. Vi nåede
desværre ikke at se filmen, men vi håber, at det var en god film.
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Turen går til Kværndrup Vest
Denne gang betræder artikelserien de ruter og seværdigheder, der ligger i gå-, løbe- og cykelafstand lige vest for byen.

Indgangen til Sønderhaveskoven

Bukgårdsvej
Af Lars Skov Sørensen

Sønderhaveskoven
Af Lars Skov Sørensen
Få hundrede meter adskiller
kværndrupborgerne fra bøgenes himmelrækkende trækroner og tætte grantykninger. Allerede ved stiens start midt på
Engvej høres et fasanskræp,
der fortoner sig i et fjernt ekko
ind mellem stammerne. Sønderhaveskoven er dog ikke så
fjern endda, for efter få meter
slynger stien sig rundt om den
evigt kvækkende mose og ind i
viadukten under Svendborgbanen. På den anden side hilser
skovbrynet straks velkommen
og herefter følger man stien
langs jernbanen til den drejer
skarpt til højre, hvorefter jagthytten idyllisk markerer indgangen til selve skoven. Når man
følger skovvejen spirer flere
flotte og farbare ruter frem mellem træer og lysninger. Ved at

blive på samme vej føres man
elegant tværs gennem skoven
og efter knap 1,5 km forvandles
den grønne og tætbevoksede
scene til et frit skue ud over vidder og bølgende marker i Sønderhaves vestlige udkant. Inden man når så langt kan skovturen dog snildt forlænges betydeligt ved at dreje ad en af de
seks sideveje der byder sig til
undervejs. De fleste stier er i
god stand og går i ring så man
kan havne på hovedstien igen
før eller siden. Ved at kombinere de forskellige rundstrækninger kan vandreren, løberen og
cyklisten skrue en yderst varieret distance sammen på 2-5 kilometer. Man kan let returnere
til Kværndrup, men er ben og
pedaler til lidt flere oplevelser
kan turen med fordel fortsætte
ud ad Bukgårdsvej gennem
skovens vestlige port.

Med Sønderhaves tavse trækroner bag sig mødes grusvejen af den asfalterede del af
Bukgårdsvej. Ved at dreje til
venstre, kan den sydlige halvdel af skoven besøges, nemlig
den del, der hedder Højes Ris.
Selvom de to skove reelt er ét
stort beplantet areal, er der ikke nogen direkte vejføring mellem Sønderhave og Højes Ris.
Højes Ris byder på en god
lang rundstrækning og man
kan endda, via små og ujævne
markstier nå helt til Hundtofte

Bukgårdsvej
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og Stenstrup. Denne sydgående rute vil dog betyde adskillige
ekstra kilometer, så i første omgang anbefales det at dreje til
højre i Bukgårdsvejens nordlige
retning: Vejens sidetræer danner en allé, der smukt skærer
sig igennem markerne. Til højre titter fjernvarmen og Kværndrup Kirkes tårn frem ude bag
skoven. Til venstre rækker
markerne langt ud mens vilde
blomster og buske er spredt ud
over naturens eget maleri. Mod
vest, nogle hundrede meter
ude, anes vandspejlet fra fugleparadiset Karlsmosen.
Karlsmosen
Af Lars Skov Sørensen
Her finder man, ifølge Bent
Hansen fra Egeskov Møllelaug,
et enestående og nyskabt vådområde på 62,5 hektar som er
yderst rigt på fugleliv. Området
kiler sig ind mellem Bukgårdsvej i øst og Grønnebjergvej i
vest, cirka to kilometer syd for
Egeskov Slot. Mosen er tidlige-

Karlsmosen. Foto Bent Hansen

re blevet afvandet og benyttet
til tørvegravning.
Karlsmosen kan som nævnt
skimtes fra Bukgårdsvej med
det blotte øje, men er man på
cykel eller i bil bør man dog
overveje at se området fra
Nældebjerg på den modsatte
side, sydvest for Karlsmose.
Billedet er netop taget fra dette
udsigtspunkt.
Parkeringspladsen ligger ved
Assensvej 306, der nås via
Bøjdenvejen og Grønnebjergvej. Herfra opnås en væsentlig
bedre udsigt end fra Bukgårdsvej.
Ikke langt fra Karlsmosen, prydes landskabet af et skønt vartegn, der står til smukt skue, ikke bare fra Bukgårdsvej men
også helt fra Kværndrup. Er du
på cykel eller i god kondition
bør næste stop på turen være
Egeskov Mølle: Fortsæt ad

Bukgårdsvej til den rammer
Bøjdenvejen og drej til venstre.
7-800 meter længere fremme
finder du Grønnebjergvej på
venstre hånd og altså også
Egeskov Mølle.
Egeskov Mølle
Af Bent Hansen, formand for
Egeskov Mølleaug.

Redaktionen har bedt mig skrive om Egeskov Mølle.
Ved sådan en lejlighed i dette
blad vil jeg endnu engang takke Den Faberske Fond for alle
donationerne. Det er en ære for
mig at kunne skrive det i
5772.Kværndrup.
Egeskov Mølle er bygget i
1848. Indtil 1926 tilhørte møllen
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Egeskov Gods. I 1950 blev den
overtaget af Kværndrup Hjemstavnsforening, som i 1987 donerede møllen til Ryslinge
Kommune.I dag ejes stedet af
Svendborg Museum.
Egeskov Møllelaug er ansvarlig
for den daglige drift af møllen
og modtager gerne turister,
skoleklasser og andre gæster.
Mange besøgende er fra nabolaget, men også turister kommer før/efter deres besøg på
Egeskov Slot. Når flaget er
hejst på Egeskov Mølle, eller
når møllen drejer rundt, kan
der købes stenmalet hvedemel
direkte fra mølleporten
Navnet Egeskov kan spores tilbage til Middelalderen, og som
navnet antyder, bestod området hovedsageligt af egetræer.
Oprindeligt var møllen kun en
vandmølle. Det var først i 1768,
at den blev nævnt som en vindmølle, men den var beliggende
syd for den nuværende mølle,
nemlig på Højbjergmarken.
Denne mølle blæste ned en juleaften i 1830'erne. En ny vindmølle blev bygget i sin aktuelle
position mellem 1848 og 1855

på banken lidt syd for vandmøllen (som blev nedlagt 1890).
I 1952 blev møllen kendt i hele
landet. Den var afbildet på den
nye 10 krone-seddel af illustrator Ib Andersen.
I januar 1956 blæste hat og vinger ned under et voldsomt
stormvejr. Egeskov Mølle blev
restaureret ved hjælp af hat og
vinger fra Højlund Mølle i Gudbjerg.
En stor del af mølleinventaret
blev bevaret under den store
restaurering i 2005, og møllen
drives i dag som beskrevet
ovenfor. Efter restaureringen i
2005 overleverede Ryslinge
Kommune møllen til Svendborg
Museum for den symbolske
sum af 10 kr..
Møllelauget og folkene bag
Egeskov Mølle
Her bringer jeg lidt historie om
Egeskov Møllelaugs oprettelse
efter den store renovering i
2005, laugets pause og genopståen. Men jeg nævner ikke,
hvor meget konsummel vi maler til salg. Det er en virksomhedshemmelighed.. vi er jo ikke

en produktionsmølle, men en
velbevaret museums-genstand
under Svendborg Museum. Vi
maler mel, som vinden blæser!
Egeskov Mølle fra 1956 til
Ryslinge Kommunes store
restaurering afsluttet i 1986.
Jeg vil begrænse mig til nogle
begivenheder, hvor jeg blev involveret efter kommunesammenlægningen i 1970. Jeg blev
valgt til Ryslinge kommunalbestyrelse i 1978. De første 4 år
uden tilknytning til Egeskov
Mølle. Fra 1982-86 overtog jeg
posten som formand for Beskæftigelsesudvalget. Vi brugte
Egeskov Mølle som beskæftigelsesprojekt.Somme tider hører man den bemærkning:
”Beskæftigelsesprojekter er der
ingen visioner i”. Jeg tænker på
dengang unge arbejdsløse piger (typisk 18-22 år) slog spån
på Egeskov Mølle i 1986. Det
var egespån fra et andet beskæftigelsesprojekt, Kastaniely
ved Fåborg. At hatten efter
1956-havariet ikke passede og
vandet derfor drev ind ”fra
oven” var ikke pigernes og
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spånenes skyld.
Pigernes arbejde i 1986 var
med til at redde et stykke kulturarv! Det var der da visioner i.
Fra 1986 og til Ryslinge Kommune ophørte, var jeg formand
for Teknik og Miljø rundt regnet
i 20 år med forskellige kommuneingeniører.
En af dem vil jeg fremhæve,
nemlig kommuneingeniør Bjarne Knudsen, som var den
egentlige igangsætter af fondsansøgninger m.m. Han havde
en vision: ”Egeskov Mølle skal
male mel igen”.
”Som at få en meget stor julegave” var overskriften i avisen
23/12-2002. Følgende citat er
fra avisen: "Møllerenovering.
Politiker klapper i hænderne
over privat initiativ. De 2 millioner fra den Faberske Fond,
som gør det realistisk at få renoveret 10-kr-møllen, blev særdeles vel modtaget på det seneste møde i Ryslinge Kommunes udvalg for teknik og miljø”.
Ryslinge Kommune var dermed
moralsk forpligtet til at give et
lignende beløb til den nye store
restaurering. Den samlede renovering beløb sig til ca. 5 millioner kr.
Selve restaureringsfasen og
indvielsen
Der kom nye spån og ny hat på
i perioden 2002-05. Spånene
blev denne gang lagt på af professionelle tømrere, til en lidt
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anden pris!
Restaureringen blev filmet over
den flerårige periode og kostede ca.100.000 kr. Efter kommunesammenlægningen
fik
Egeskov Møllelaug restoplaget
foræret. En god pris for en genoptrykning gør, at vi i dag kan
sælge DVD’en med fortjeneste
på Egeskov Mølle, for kun 50
kr.
Efter restaureringens afslutning og indvielse i 2005 dannes et nyt møllelaug
På
Kværndrup
Kro
den
27.september 2005 valgte man
på en stiftende generalforsamling den første bestyrelse på 5
medlemmer i Egeskov Møllelaug.
Møllelauget stod for rundvisninger, og man kunne vise, hvordan man malede mel.
Den nye formand Svend Lings
(den første formand var rejst til
Jylland) skrev et år efter: ”Da
møllen for et år siden blev genindviet med smældende dannebrog, borgmestertaler, øl og
musik i teltet, var der nogle
stykker som med en vis entusiasme skrev sig på møllelaugets medlemsliste.. men herefter skete der ikke ret meget.
Stiftende generalforsamling afholdtes på Kværndrup Kro den
27. september 2005, og en ny
bestyrelse valgtes. Så blev der
igen stille. Det betyder nu ikke,
at der ingenting er foregået. I
foråret deltog 9 laugsmedlem-

mer faktisk i et endagskursus
på møllen (”kørekursus”), og i
sommerens løb har der adskillige søndage været eftermiddagsåben for besøgende. Den
16.september bliver møllekroppen tjæret med deltagelse af
flere bestyrelsesmedlemmer”
Så kom en meget stille periode
i 2006-2009 på Egeskov Mølle.
Men den 7. februar inviterede
Egeskov Møllelaug til orienteringsmøde på møllen, for at vise og fortælle om hvad der var
lavet på Egeskov Mølle samt
fremtidige tanker.
Denne dag, den 7. februar
2009, med 10 laugsmedlemmers underskrifter etableredes
et nyt Egeskov Møllelaug, som
har været utroligt driftsikkert siden. Næstformand (Povl), kasserer (Rita) og jeg (formand)
har fungeret siden. Ved sidste
generalforsamling i 2015 blev
møllersvend Svend næstformand, da Povl takkede af.
I den ”laugsstille periode” fra
maj 2007 helt hen til 31. marts
2009 må vi takke Esben, Verner, Carl, Ole, Povl og Svend
Erik fra Årslev for et kæmpearbejde med, at vi endelig kunne
komme til at male ”konsummel”
på Egeskov Mølle. Det, der jo
var Bjarne Knudsens vision!
Museumsinspektør Esben Hedegaard fra Svendborg Museum kunne invitere til reception
tirsdag den 31.marts 2009 på
Egeskov Mølle, med overskrif-
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mange møder men arbejder. Vi
mødes første tirsdag i hver måned til arbejdsdag på Egeskov
Mølle. Det fine hvide egetræs
rækværk på omgangen har vi
f.eks. selv malet!
Kommende
arrangementer
på Egeskov Mølle
Sidste søndag i hver måned:
Melsalg fra mølleporten mellem
kl. 13-16.
I efterårsferien: Åbent på Egeskov Mølle torsdag-fredaglørdag fra kl. 13-16.
Julestuen er som sædvanlig
sidste lørdag i november.
ten: ”Efter årtiers pause males
der igen mel til menneskeføde”stod der i invitationen.
De aktive laugsmedlemmers
virke i de sidste 5 år har I kunnet læse om i avisen eller på
vores hjemmeside: egeskovmoelle.dk. Lige fra melproduktion, markedsdage, sommeråbningsdage, julestuer med julenisse, ombygninger, nyt broloft
(også med Faber-tilskud) til de
hyppige rundvisninger. Og så
må vi jo ikke glemme Møllernes
Dag,
hvor
vore
"mølleaugsdamer" arrangerer markedsdag!
Hvad får man ud af at være
med i et Møllelaug?
At være med til at bevare en
kulturarv, og dermed gøre et
gammelt stykke håndværk
kendt! En masse arbejde og
oplevelser. Vi har delt arbejdet
imellem os: Markedsføring,
hjemmeside m.m. og reparationskalkning inden pinse (ved
formanden). Regnskab (ved
kassereren og Svendborg Museum)- Melproduktion og salg
og rundvisninger (ved de flittige
møllersvende). Sidst men ikke
mindst arrangementsudvalget,
vore damer. Vi holder ikke

Egeskov Slot
Af Lars Skov Sørensen
Tilbage på Bøjdenvejen i retning mod Kværndrup dukker
Egeskov Slot op på venstre
side. Den berømte turismagnet
er altid et besøg værd og behøver næppe megen nærmere
beskrivelse her. Skulle der være læsere, der endnu har til gode at besøge slottet fra 1500tallet, med de velholdte parker
og museer, kan Egeskov være
en dagsbegivenhed for hele familien. Drej til højre ned ad
Egeskov Gade og lad dig betage af den ridderlige og hyggelige stemning, eller bliv på vejen
og nøjes med at nyde slottet på
afstand mens du følger Ege-

skov Gade videre frem i østlig
retning, til Holmegyden. Til
venstre dukker flere skovoplevelser frem. Den nærmeste er
Rugbjerg Skov.
Rugbjerg Skov
Af Lars Skov Sørensen
Egeskov Slot omkranses af fine
skovområder, hvor der er offentlig adgang. Et af disse er
Rugbjerg Skov, der ligger mellem slottet og Kværndrup By.
Fra Egeskov Slot eller Bøjdenvejen fortsættes der cirka 500
meter ad Holmegyden. En bakke med en rislende å i bunden,
markerer begyndelsen på skoven. Drej til højre ad skovvejen
og nyd den fine rundstrækning i
det grønne. Skoven kan forlades samme sted som man kom
ind. Turen kan nu fortsætte
nordpå til Egeskovvej mod Bleget Skoven og Rudmevej (som
beskrevet i den tidligere artikelserie om Kværndrup Nord).
Man kan også returnere til Bøjdenvejen og i nær fremtid benytte den nye dobbeltrettede
cykelsti tilbage mod Kværndrup.
Stien mellem Egeskov og
Kværndrup
Af Bent Hansen, en af initiativtagerne, der i de sidste 20 år
har kæmpet for den nu kommende sti. Bent skriver følgende overordnede linjer om den
nye trafiksikre passage til vest
for Kværndrup:
Selve projektperioden var ifølge
projektleder Sonja Petersen fra
Vejdirektoratet beregnet til 3 år.
Alt går planmæssigt. Licitationen skulle være klar først i
2016 med en forventet afslutning på stiprojektet september
2016. Et fromt ønske kunne
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Du kan læse mere om stien på
Vejdirektoratets hjemmeside:
vejdirektoratet.dk - søg på
Dobbeltrettet sti Kværndrup
Alt i mens går turen tilbage
mod Kværndrup og fjernvarmens nye solvarmeanlæg, der
stort og imponerende breder
sig ud bag markerne foran byen…
være en "indvielse" af stien inden Egeskov Marked 2016..
Den dobbeltrettede sti på sydsiden af A8 har, udover den trafiksikkerhedsmæssige og turistmæssige værdi, også en naturoplevelsesværdi og forbinder
Bukgårdsvej og Sønderhave,
og sidst men ikke mindst
Kværndrup med Egeskov Mølle. Fra "omgangen" kan man se
ned over vådområdet Karlsmosen.
Projektleder Sonja Petersen
skriver endvidere følgende om
foreløbig status:
Vejdirektoratets ingeniører anbefaler, af hensyn til trafiksikkerheden, at udvide projektet
med et fortov i nordsiden mellem Kværndrup Station og
stikrydsningen i Kværndrup. Vi
vil føre fortov og cykelsti gennem sikringsanlægget og supplere med stibomme. Vi har
derfor rettet henvendelse til Banedanmark i et forsøg på at få
foretaget en ombygning af sikringsanlægget i Kværndrup. Vi
afventer lige nu svar.
Vi er i dialog med Øhavsmuseet i Fåborg, som har orienteret
os om at vi kan forvente, at de
ønsker at foretage arkæologiske forundersøgelser på strækningen.
I løbet af sommeren skal de endelige aftaler laves omkring
hvornår og hvordan undersøgelserne skal foregå.
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Solvarmens vej til Kværndrup Fjernvarme
Af Edvin Larsen
Så er solfangerne etableret, og
det nye anlæg taget i brug. Det
vil Kværndrup Fjernvarmes bestyrelse gerne vise frem og fortælle brugerne/borgerne om.
Derfor er der planlagt en officiel indvielse lørdag den 26.
september kl. 11.00.
Formand Tage Foged Hansen
oplyser, at man desværre har
fået afbud fra grev Michael Ahlefeldt (er bortrejst) og borgmester Christian Thygesen, Faaborg-Midtfyn Kommune, men
håber stadig på at få Lars Chr.
Lilleholt, energi-, forsynings- og
klimaminister til at komme og
tale ved indvielsen. Formanden
lægger ikke skjul på, at det pt.
er Fyns første og største solvarmeanlæg, som hermed indvies.
Selv om programmet for dagen
endnu ikke er på plads, er det
sikkert, at der både er pølser,
øl og sodavand samt balloner og is til alle børn!
Lidt om tilblivelsen af solvarmeanlægget
Erling Jeppesen, næstformand
i bestyrelsen og projektleder på
solvarmeanlægget fortæller:
Bestyrelsen besluttede i regnskabsåret 2012-13 at få udar-

bejdet en strategiplan for lettere
at kunne leve op til Energistyrelsens sparekrav her og nu
samt formodede forventninger
til fremtiden. På daværende
tidspunkt var kravet en reduktion på 8 % af mængden af produceret energi eller køb af
energisparepoints af andre varmeværker, som havde overskud.
Ingeniørfirmaet Rambøll fik til
opgave at udarbejde et katalog
(strategiplan)
over,
hvad
Kværndrup Fjernvarme kunne
gøre:
at installere et natsænkningsprogram på varmen, som
blev sendt ud til forbrugerne
(blev gennemført)
at udvide forsyningsområdet til
Trunderup (blev fravalgt)
at installere en røggaskøler for
at sænke røggassen 20-30º
yderligere fra 109º (blev fravalgt)
at etablere et solvarmeanlæg,
der kunne producere ca.
3200 MWh pr. år, ville kunne
spare Kværndrup Fjernvarme
for indkøb af energisparepoints til en værdi af ca. 1,3
mio. kr. svarende til de næste 5 års forbrug af energisparepoints (skulle der arbejdes videre med).
Bestyrelsen tog arbejdstøjet på
og tog på studietur til Ærø for at
se på solvarmeanlæg i Marstal,
Rise og Ærøskøbing.
Rambøll fik til opgave at udarbejde et projektforslag, som bestyrelsen gennemarbejdede i
sommeren
2013.
Gørding
Fjernvarme havde et anlæg,
som lignede det, Kværndrup
satsede på, derfor var bestyrelsen flere gange i Gørding.
Derefter blev der indledt forhandlinger med Egeskov Gods
om køb eller leje af ca. 2,2 ha
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jord. Køb kunne ikke lade sig
gøre, men leje var mulig, og en
lejekontrakt blev forhandlet på
plads.
På generalforsamlingen i oktober 2013 blev projektet fremlagt
og gennemgået af Rambøll.
Generalforsamlingen
sagde
god for projektet, så bestyrelsen kunne fortsætte arbejdet.
Udarbejdelse af lokalplan og
licitation
Herefter blev der udarbejdet
ansøgning til Faaborg-Midtfyn
Kommune med henblik på lokalplan. Det følgende år blev
brugt på detailprojektering og finansiering, således at bestyrelsen på generalforsamlingen i
oktober 2014 kunne fremlægge
det endelige projekt til godkendelse.
Projektet blev opdelt i følgende
fire licitationsområder. Licitationen blev afholdt i slutningen af
2014:
1. Solpanelerne
2. Rør og maskiner (rør i jord
og over jord, samt pumper
og varmeveksler)
3. Akkumuleringstank
4. Elinstallation og styring
Bestyrelsen inviterede tre tilbudsgivere i hver gruppe. Følgende blev valgt som leverandør:
Gruppe 1: Arcon Solar, Skørping DK
Gruppe 2: Vagn Hansen A/S,
Odense
Gruppe 3: Steeltank, Esbjerg
Gruppe 4: Dansk Miljø og Energistyring, Holstebro
Licitationspris 12,2 mio. kr.
Tidsplan
I december 2014 blev tidsplan
for byggeprojektet udarbejdet.
På grund af indsigelser til lokalplanen blev den først vedtaget

Etablering af solfangerområdet, 2015. Foto: Kværndrup Fjernvarme

på kommunalbestyrelsesmødet
i februar. 2015.
Første spadestik blev taget i
uge 10, og arbejdet var i gang.
Alle leverandører gjorde så stor
en indsats, at det var muligt på
det første byggemøde i marts
2015 at justere og stramme
tidsplanen op, så igangsætning
og aflevering af anlægget kunne finde sted i uge 25.
Byggeperioden forløb som ventet uden skader på bygninger
og vigtigst af alt heller ikke på
medarbejderne på projektet.
Ibrugtagning
Mandag den 15. juni (uge 25)
kunne flaget hejses ikke alene,
fordi det var Valdemarsdagen
(flagets dag), men også fordi
Arcon kunne justere ventilerne
på solpanelerne og igangsætte
solvarmeanlægget kl. 12. Fyns
første og største solvarmeanlæg var nu i drift.
Anlægget har kørt fra første
dag uden problemer, dog har
det været nødvendigt at justere
systemet, for at samspillet med
det eksisterende anlæg blev så

optimalt som muligt.
Ved maksimalt solindfald på
1300 W pr. m2 solfanger cirkulerer ved et tryk på 2 bar ca.
120 m3 glykol i timen gennem
anlægget. Ved mindre tryk reduceres mængden for at få
temperaturen på glykolen så
tæt på 85º som muligt. Glykolen
passerer i et lukket system fra
solfangerne gennem varmeveksleren, hvor fjernvarmevandet til forbrugerne opvarmes.
Hvis der er mere opvarmet
fjernvarmevand end det, der
bliver sendt ud til forbrugerne,
bliver det oplagret i akkumuleringstankene.
Fra 15. juni og frem til 8. august
har anlægget produceret 729,9
MWh. Forbrugerne har ”købt”
2040 MWh, og der er suppleret
med 700 baller halm, som har
givet 1300 MWh. I perioden 25.
juli - 8. august har halmkedlen
ikke været i funktion.

Vidste du, at solen i Danmark
skinner ca. 1800 timer om året.
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Ejendommen Odensevej 3 – det tidligere Kværndrup Savværk
Af Edvin Larsen
Artikelserien omhandler i dette nr. af Lokalbladet - Kværndrup Savværk, som ikke længere findes i bybilledet.
Lidt historie generelt om savværker
Inden savværket blev opfundet,
kløvede man enten træstammerne med kiler eller havde to
mand til at save dem igennem
med en lang sav. Herefter kunne de høvles. Et savværk kan
ganske kort defineres som et
sted, hvor træstammer bliver
savet op til planker, lægter og
andre trævarer.
De første savværker opstod i
Romerriget for ca. 2000 år siden. Saven i disse savværker
blev drevet ved hjælp af vandkraft. Omkring år 1000 fandtes
der også savværker, som benyttede vandkraft. Disse lå i
den islamiske del af verden fra
Andalusien i Spanien over
Nordafrika til Centralasien.
Franskmanden Villard de Honnecourt skitserede et vanddrevet savværk omkring år 1250.
Kort tid efter opdagelsen af Madeira i 1420 blev savværker introduceret på øen og siden
spredt ud over det meste af Europa i de næste par hundrede
år.
Rundsaven, som vel er sav-
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Kværndrup Savværk, 1948. Foto: SJ Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek

værkets vigtigste redskab, blev
opfundet i Holland i slutningen
af 1600-tallet. Under den industrielle revolution, som fandt
sted i Storbritannien fra omkring 1750 og de næste 100 år,
begyndte man at anvende
dampmaskiner som trækkraft til
savene.
I Danmark blev det første savværk – Rold Skov Savværk –
grundlagt i 1850. Sammen med

det tidligere Vejle Amt er Fyn
det område, som har haft flest
registrerede savværker. Det
ældste savværk på Fyn er
Naarup Savværk, som er fra
1876.
I Kværndrup Sogn var der to
savværker: Kværndrup Savværk og Trunderup Savværk.
Kværndrup Savværk
De første 20 år af 1900-tallet
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var en periode, hvor Kværndrup by og sogn oplevede den
største vækst i 100 års perioden fra 1860 og frem til 1960.
Befolkningstallet i byen steg fra
447 til 569, medens det tilsvarende tal for sognet var 1521
og 1781. Antallet af bebyggelser steg fra 72 til 126. Heraf var
de 20 bebyggelser inden for
kombineret erhverv/bolig.
I Kværndrup Vænge (nuværende Kværndrup Vænge 10)
boede de to brødre Hans Henning og Emil i 1916 - begge
savskærere - hjemme hos deres mor. De arbejdede i det
små på at etablere et savværk i
Kværndrup Vænge, men den
vækst, som Kværndrup by oplevede i denne periode, fik dem
til omkring 1920 sammen med
deres tredje bror, Henrik at købe matr. nr. 8dl, Kværndrup By
(nuværende Odensevej 3) og
opføre et savværk på grunden.
De tre unge iværksættere fik efterfølgende på formidabel vis
hurtigt etableret en stor arbejdsplads midt i byen.
Selv om Kværndrup by havde
fået eget elektricitetsværk i
1912, havde det ikke mulighed
for at levere den elektricitet, der
skulle til for at drive de forskellige save, som hørte til på et

Savværksejer Emil Hansen og arbejdere ved ”Trianglen” omkring 1930.
Foto: Ejner (Radio) Hansen

savværk. På Kværndrup Savværk måtte man derfor ty til
dampmaskine og som reserve
for dampmaskinen en 2cylinder Burmeister & Wain dieselmotor. Trækkraften herfra
blev med en rem overført til en
aksel placeret i en kanal under
jorden. På akslen var monteret
hjul, hvorfra der gik remme til
hver enkelt sav. Dampmaskine
og dieselmotor blev anvendt
som hovedtrækkraft helt frem til
1961-62 og blev først nedlagt,
da Kværndrup i midten af
1960’erne gik over til vekselstrøm som et af de sidste områder på Fyn.

Savværk. Bøgetræ blev skåret
op til jernbanesveller på en
bloksav. Svellerne blev herefter
læsset på jernbanevogne på
Kværndrup Station og med
DSB sendt rundt til de landsdele, hvor jernbanestrækninger
skulle have fornyet svellerne.
Savværker har altid tilhørt de
erhverv, hvor risiko for brand er
stor. Kværndrup Savværk var
ingen undtagelse. I 1929 udbrød der brand på savværket.
Dette blev dog hurtigt genopbygget, så produktionen kunne
fortsætte.
Savværket skar også firkanter
ud af bøgetræet til stole. Via

Produktion
Det var de fynske skove, som
leverede træet til Kværndrup

Genopbygning efter branden i 1929. Foto: Lokalhistorisk Arkiv.
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Odense Havn blev firkanterne
eksporteret med skib til England. Man leverede også opskåret bøgetræ til karetmagerne. Bøgetræ var velegnet til
hjulfælge, medens grantræ på
den store rundsav blev savet til
tømmer, lægter og brædder.
Meget af det fyrretræ, som blev
skåret op, stammede fra skovene omkring Langeskov. Det var
ofte fyrretræer på 18-20 m,
som enkeltvis blev transporteret til Kværndrup. Egeskov
Mølle har bl.a. på et tidspunkt
fået møllevinger, som var skåret til på Kværndrup Savværk.
Savværket skar også skibskøle, som blev leveret til Svendborg Værft. Ligeledes blev
bundgarnspæle – hovedsagelig
af eg og asketræ - produceret
og sendt med jernbanen til en
fiskeeksportør i Skagen.
Savværket var også mobilt.
Ved hjælp af en transportabel
feltsav, som blev trukket af et
lokomobil, der blev fyret i med
affaldstræ, tog man rundt og
savede træ. Blandt andet godset Glorup benyttede sig gennem mange år af Kværndrup
Savværks mobile savværk.
Savværkets lastbil var en
”Triangel” – en dansk produce-

ret lastbil – fremstillet af Thrige
i Odense.
”Trianglen” kørte til langt op i
1950’erne dog afløst af heste
under Anden Verdenskrig. Det
fortælles, at køleren på lastbilen altid blev meget varm, hvorfor chaufføren på lastbilen, når
lejligheden viste sig, kogte æg
på ”Trianglens” køler.
Savværksbrødrene havde mange jern i ilden. Savværket lejede også træhuse ud til fester. I
alt 6 huse blev transporteret
rundt på Fyn og stillet op af
chauffører og fast mandskab.
Husene var anvendelige hele
året, da de var udstyret med
kakkelovn.
Kværndrup Savværk var en af
sognets største arbejdspladser,
og som Martha Hansen fortæller i Et tilbageblik, det var dengang… , så var Kværndrup
Savværk også en god arbejdsplads, hvilket arbejdernes familie nød godt af bl.a. ved den årlige udflugt. Det foregik på en
dejlig sommerdag og altid samme dag, som det blev bestemt.
Efter at arbejderne med deres
familier havde indtaget deres
plads på nogle bænke på ladet
af savværkets lastbiler, kørte
man ”ud i det blå”, hvilket som

regel var Lundeborg eller et
sted, hvor der var strand.
Under Anden Verdenskrig, hvor
man havde specialiseret sig i
karburatorbrænde, havde savværket 30 mand ansat. Efter
krigen gik antallet af ansatte
ned, men helt op i 1960’erne
var der stadig 15 mand, som
havde faste arbejde på savværket.
Lidt om de tre brødre
Hans Henning, som var født i
1886, blev gift med Sofie i
1921. De fik tre børn Erik, Poul
og Ellen. Hans Henning var
bestyrelsesmedlem i Kværndrup Skytte- og Gymnastikforening i perioden 1921-26, i
Kværndrup
Elektricitetsværk
1926-42 og i Kværndrup Forsamlingshus 1933-41. Hans
Henning døde knap 62 år i
1948.
Den yngste af brødrene Emil
var født i 1892. Han blev gift
med Ella og afløste storebror
Hans Henning i elværkets bestyrelse i 1942 og sad her de
næste to år. Han var også en
ivrig jæger, hvilket gjorde, at
han var med til at starte Kværndrup Jagtforening i 1933 og sad
i dens bestyrelse frem til 1947.

Firmaudflugt på Kværndrup Savværk – arbejdere med familie. Foto: Lokalhistorisk Arkiv.
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Den sidste bror Henrik var født
i 1888 og blev gift med Marie i
1921. De fik to sønner Ejner
(Radio) og Svend Aage, der
blev snedker. De sidste år, inden savværket lukkede i 1980,
blev det ”kørt” af Ejner og
Svend Aage.
Efter 1980
Da savværket lukkede, blev det
overtaget af Poul Arne Christensen, som indrettede det til
malerværksted og autolakering.
Efter nogle år lukkede Poul Arne Christensen virksomheden
ned, og bygningerne blev solgt
til nedrivning. Planerne var herefter, at der skulle bygges boliger på området. Men med kartoffelkurens indførelse i oktober
1986 under Schlüter-regeringen blev det dyrere at låne til
boligbyggeri. Området kom til
at ligge ”brak” i nogle år og blev
byens ”øjebæ”. Dette benyttede
den daværende Kværndrup Erhvervs- & Handelsstandsforening sig af og ”gjorde” savværksgrunden til markedsplads
for byens handlende.

Markedsdag på savværksgrunden i 1988.
Foto: Kværndrup Borgerforening

Savværksgrunden i dag
E.T. Byg Kværndrup ApS købte
savværksgrunden, og en del af
grunden bag til blev matrikuleret fra. Her blev der i begyndelsen af 1990’erne opført andelsboliger. 20. december 1995 fik
Karsten Stuhr Thygesen skøde
på ”resterne” af den oprindelige
matrikel 8dl. Her har han i 1997
opført et fritliggende parcelhus,
og foran ud mod Odensevej driver han i dag Kværndrup Auto,
hvorfra der sælges brugte biler.

Savværksgrunden mod Odensevej. Foto: Edvin Larsen, 2009
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Markedsdag på savværksgrunden
Foto: Kværndrup Borgerforening

Rettelse til Bøjdenvejen 1 –
Kværndrup Kro (af Edvin Larsen)
I afsnittet Kroen i dag i sidste
nr. af 5772.Kværndrup var der
desværre indsneget sig en fejl.
Her stod ”Den blev revet ned i
1957, hvorefter grunden blev
matrikuleret fra og solgt til BP,
som i 1958 lod opføre en ny,
moderne BP-servicestation…”.
Årstallet 1958 er forkert. Der
skulle have stået 1964. Den
nye tankstation åbnede den 21.
oktober 1964. På grund af byggerestriktioner gik der en række
år fra BP overtog grunden, og
indtil den nye servicestation
blev opført.
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AKTIVITETSKALENDEREN

Dato

Kl.

Arrangement

25.09.

17.30

Høstfest, Torben
underholder

26.09.

11.00

Indvielse af solfangeranlæg

06.10

18.00

Fællesspisning

8.10

19.00

Virksomhedsbesøg:
brikken SMEL

22.10.

14.30

Hyggeeftermidag - Inge Vester
om Egebo , indlæg v. Dorthe
Wittrup Winther

4.11

18.00

Fællesspisning

14.11.

Kommer
senere

22.11

27.11.

3.12

Sted

Egebos Venner
Jytte: 62271871
Connie: 30265623

Tilmelding senest 18/9

Fjernvarmen

Fjernvarmens bestyrelse

-

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset,
Aina Lind-Hansen og
Birte Find

Voksne
65/
børn 40

Sandager

Lokalhistorisk Forening

Nikolajsen

Maskinfa-

Arrangør / tilmelding Pris

Egebos Venner

-

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset,
Aina Lind-Hansen og
Birte Find

Voksne
65/
børn 40

Arkivernes Dag - Åbent hus

Lokalhistorisk
Arkiv

Lokalhistorisk Arkiv

-

10-16

Julebazar

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset og
Lene Feder

-

14.00

Julehygge m. gløgg og klejner
mm. Bodil og Erling underholder

Egebos Venner

-

Forsamlingshuset,
Aina Lind-Hansen og
Birte Find

Voksne
100/
børn 40

18.00

Fællesspisning - julefrokost

Forsamlingshuset
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