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Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

 
 

Efteråret er over os, Egeskov 
Marked overstået, julen og vin-
teren nærmer sig. Kværndrup 
har de seneste måneder gen-
nemgået en forvandling. Mange 
har været generet af udgravnin-
ger og besvær med at finde 
parkering, og man har måttet 
skifte til det andet fortov for at 
komme frem. Der er udsigt til 
mere udgravning, idet flere be-
boere bliver koblet på fjernvar-
men, og der vil nok også i frem-
tiden blive gravet op og lavet 
om…. Men mon ikke, de stør-
ste anlægsarbejder er ved at 
være tilendebragt, når 
5772.Kværndrup udkommer 
her i uge 48, og vi kan begynde 
at glæde os over resultaterne 
af Byfornyelsen. 
Men ét er, at de fysiske rammer 
er ændret. Nu kommer hverda-
gen, hvor ændringerne i byens 
rum skal benyttes. Mange folk 
lægger dagligt gåturen ned om-
kring Mågesøen, nyder natu-
ren, blomsterne og om ganske 
få år, vil det bugne med frugt 
fra de mange æble – og pære-
træer. Folk føler ansvar for sø-
ens velbefindende, dejligt at se! 
Togrejsende er ikke længere 

generet af grimme, nedrivnings-
modne bygninger, men kan i 
stedet se frem til informations-
stander og bycykler, og hvis 
man skal videre på cykel mod 
Trunderup eller Egeskov, kan 
dette i løbet af 2016 lade sig 
gøre via cykelsti. Multibane og 
legepladser bliver brugt flittigt af 
skolebørn og dagplejere. Flere 
husejere i byen har fået tilskud 
til at renovere deres facader, og 
selvom der stadig er bygninger, 
som trænger til en kærlig hånd, 
har byfornyelsesprojektet haft 
en gavnlig effekt på byens hu-
se. 
Et af byens huse, som har fået 
størst støtte fra Byfornyelsen, 
er huset, hvor mange folk mø-

des og har deres sociale net-
værk, huset, hvor unge og 

gamle kan få hjælp til at holde 
sig i en god fysisk form, huset, 

som lægger vægge til stævner 
og store fester til gavn for hele 
byen, huset, hvor børn og unge 

har trådt deres barnesko og 
fået gode motionsvaner, huset, 

hvor ældre dyrker deres idræt 
og forebygger livsstilssygdom-
me som sukkersyge og over-
vægt, huset, som er et af by-

mailto:plata@plata1226.dk
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 FRA REDAKTIONEN 

ens vigtige mødesteder, nemlig 
Hallen, og dette hus trænger i 
høj grad til ekstra opmærksom-
hed i disse tider. 
Kværndruphallen, som i sin tid, 
i 1970´erne blev bygget af frivil-
lige kræfter, har atter behov for 
de frivillige kræfter, som hele 
foreningslivet jo som alle be-
kendt er bygget op på. Hallen 
er en af de afgørende faktorer, 
når mulige nye beboere skal 
vælge stedet for deres kom-
mende huskøb – især hvis det 
drejer sig om børnefamilier. Så 
byens overlevelse hænger tæt 
sammen med Hallens overle-
velse. De attraktive timer i Hal-
len er på nuværende tidspunkt 
udlejet, så øvelsen for os alle 
sammen er at få brugt hallen på 
de mere skæve tider, - og sær-
ligt i weekender. Også i som-
merhalvåret vil det være godt 
med flere aktiviteter. Hallen 
med de tilstødende lokaler og 
ikke mindst cafeteriet, giver 
nogle muligheder, som man 
ikke kan finde andre steder i 
Kværndrup. I forhold til byens 

andre mødesteder, er det unik-
ke ved Hallen, at der er plads 
og mulighed for fysiske udfol-
delser, og at der er mulighed 
for at samle rigtig mange men-
nesker. Cafeterie og mødeloka-
ler gør det muligt at kombinere 
med undervisning og informati-
on til mindre grupper. Hallen er 
derimod ikke så egnet til ek-
sempelvis musik og teater, men 
så er der heldigvis andre steder 
i byen til det, jeg tænker på kir-
ken, skolen, kroen og forsam-
lingshuset. 
Hallen og dens nuværende bru-
gere gør en kæmpeindsats, og 
der er rigtig mange arrange-
menter i Hallen. Arrangemen-
terne er naturligt nok mest af 
idrætslig karakter – og godt for 
det – men der er muligheder for 
mange andre arrangementer, 

gerne rettet mod ikke-
idrætslige målgrupper og med 
arrangører udenfor de eksiste-
rende idrætsforeninger. Hallen 
skal åbnes op for hele byen, og 
der er behov for nytænkning: 
Hvorfor ikke holde børnefød-
selsdagen i hallen/cafeteriet – 
måske slå et par klasser sam-
men? Er du med i en bestyrel-
se kan du måske skaffe en ge-
neralforsamling eller et møde til 
Kværndrup (vi lover omtale i 
5772.Kværndrup), har du en 
netbutik eller en spændende 
hobby, du gerne vil dele med 
andre, kan du måske arrangere 
en messe eller et kursus i hal-
len – ja der er mange mulighe-
der. Hallen og cafeteriet vil væ-
re dig meget behjælpelig – det 
er helt sikkert! 
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 SOGNEROD 

Byfornyelsen går nu ind i sin sidste fase 
 
Af Anders Thorup 
 
Efter en 1. etape med fokus på de grønne områder, 2. etape med fokus på hal, stier, legepladser 
og multibane, er 3. etape nu i gang. 3. etape handler om byrummene, så derfor har byen ligget i 
byggerod de sidste par måneder. 

I skrivende stund ser det ud 
som om, at man er ved at være 
færdig med etablering af byrum 
foran Kværndrup Forsamlings-
hus. Træer er blevet fjernet 
gennem byen, og det er der 

mange, som har undret sig 
over. Der kommer ny og ensar-
tet belægning på fortovene og 
der bliver etableret chikaner 
med lav bevoksning. Der etab-
leres siddepladser på strate-

gisk gode steder, og der kom-
mer vist også et permanent, 
ægte juletræ. 
Foran hallen bliver der også ny 
belægning, men vist af en helt 
anden slags. Vi venter spændt 
på resultatet. 
Som en ekstra gevinst – og ik-
ke direkte i forbindelse med 
Byfornyelsen – etableres der nu 
cykelsti til Egeskov Mølle. Der 
bliver cykelsti helt oppe fra 
krydset ved kroen, og via et 
helleanlæg efter jernbaneover-
skæringen, kan man krydse 
vejen og køre ind på den dob-
beltrettede cykelsti i retning 
Faaborg. Et godt og veludbyg-
get stisystem i Kværndrup bli-
ver endnu bedre. 

Byfornyelsesprojektet er ved at være tilendebragt ved Forsamlingshuset.  
Når bladet udkommer er byggerodet sikkert overstået. 



 5 

 

 NYHEDER 

Nybygningerne ved Kværndruphallen. 
 
Af Anders Thorup 
 
Som man måske har bemærket, har der de seneste par måneder været heftig aktivitet omkring 
hallen. Ikke blot fra flittige motionister og Brian Palsgaard, men også fra håndværkere, der har 
arbejdet på at gøre vores faciliteter i hallen bedre. 

Det har i flere år været et øn-
ske, at gymnastikken kunne 
benytte hallen frem for skolen. 
Dette har ikke kunnet lade sig 
gøre, da man ikke havde plads 
til at opbevare de store gymna-
stikredskaber. Dette er der nu 
rodet bod på, idet der på sydsi-
den af Hallen er lavet en flot 
tilbygning, som giver mulighed 
for at Hallen nu kan opbevare 
redskaberne og dermed kan 
KIF få gymnastikken tilbage i 
hallen. 
Tilbygningen bliver en del af 
hallen, så der bliver ikke tunge 
døre, - en tremmeskydedør ad-
skiller tilbygningen fra hallen. 
Tilbygningen er blevet forsynet 
med en stor port, så fx instru-
menter nemt kan komme ind i 
hallen, direkte fra lastbil. 
Denne tilbygning er på nuvæ-
rende tidspunkt færdigbygget 
og klar til at tage i brug. Dette 
gælder nok lige knap for den 

anden tilbygning ved hallen, 
nemlig udvidelse af eksisteren-
de mødelokaler, som så skal 
laves til Fitnesslokale. Men ar-
bejdet skrider godt frem og her 
i december skulle vi så småt 
kunne begynde at flytte ind…. 
Tilbygningen, som ligger foran 
hallen, betyder, at fitnesslokalet 
bliver fordoblet i størrelse. Fit-
ness bliver et blikfang for hallen 
og viser, at der sker noget. Lo-

kalet får plads til spinningcyk-
ler, men der bliver også bedre 
gulvplads, så man kan træne 
på en måtte på gulvet – noget 
vi har savnet. Desuden bliver 
der et lille kontor til opbevaring 
af forskelligt udstyr. Noget vi 
også har savnet. 
Både det ”gamle” fitnesslokale  
og spinninglokalet bliver til mø-
derum. Det er bla. i disse rum, 
der fremtidigt gerne skulle kom-
me gang i mange forskelligarte-
de aktiviteter – også aktiviteter, 
der ikke har med idræt at gøre. 

Også på udendørsarealerne 

sker der noget. Området foran 

hallen bliver omdannet til et 

mindre bakkelandskab. Områ-

det kan bruges til at køre på 

rulleskøjter eller skateboards 

på, og der vil også blive en 

markering af sammenhængen 

mellem Vængevej og stien ned 

langs med stadion til skolen. 

Det bliver spændende at følge! 

Facaden bliver ændret ganske betydeligt med den nye tilbygning 

Fitnesscenteret får 

dobbelt så meget 

plads. 

Det ventes færdigt 

medio december 
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Nyt fra Kværndrup Fjernvarme 
 

Af Tage Hansen, Formand for Kværndrup Fjernvarme 
 
Ledningsnettet udvides mod nord, altså Odensevej, og ringforbindelsen via Glasmestervej til 
nuværende ledningsafslutning på Industrivej 6. 

Kværndrup Fjernvarme har be-
sluttet, på baggrund af adskilli-
ge henvendelser, at udvide led-
ningsnettet mod nord, altså 
Odensevej og ringforbindelsen 
via Glasmestervej til nuværen-
de ledningsafslutning på Indu-
strivej 6. 

Hermed tilbydes resterende 
husstande på Industrivej, Glas-
mestervej og Odensevej (fra 
Glasmestervej) at komme på 
Kværndrup Fjernvarme. 
Ledningsarbejdet forventes 
udført fra november og afslut-
tes januar 2016. 

Derudover er det, af en samlet 
bestyrelse, besluttet at ”skrotte” 
den gamle halmkedel fra 1987. 
Denne kedel har stået ”stand 
by” siden 2007, hvor værket fik 
det nye halmfyringsanlæg. 
Den gamle halmkedel er gan-
ske enkelt for dyr at have stå-
ende, idet den altid skal være 
opvarmet til minimum 60 gra-
der, hvilket er en omkostning 
på ca. 85.000,- kr./år. Planen er 
at ”totalfjerne” denne gamle 
udtjente halmkedel, og erstatte 
den med et 1 MWh stort pille-
fyr. 
 
Herved er det forventningen at 
pillefyret sammen med solvar-
meanlægget kan opvarme 
Kværndrup ca. 5 måneder i 
sommermånederne, hvorved 
slidtagen på halmfyret er bety-
delig mindre, og dette betyder 
naturligvis mindre vedligehol-
delsesomkostninger. I alt en 
investering på ovennævnte til 
ca. 1,7 mill kr. 

Glasmestervej set fra Odensevej.  
Vi kan se frem til omkørsel i december og januar 

NYHEDER 
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 NYHEDER 

Trunderup Friskole indvier nyt klaver 
 
Af Kirstine Simon-Gaarde 

 
Trunderup Friskole har fået et nyt, lækkert klaver. Stor tak til Egeskov Markedsforening for flot 
tilskud! 

Faktaboks: 
Markedsforeningens formål er 
at drive forskellige aktiviteter i 
tilknytning til Egeskov Marked 
for derved at fremskaffe midler, 
der anvendes til et eller flere 
følgende almennyttige eller al-
menvelgørende formål. 
Støtte til lokale foreninger. 
Støtte til upolitiske foreninger 
med socialt arbejde beliggende 
i Kværndrup gl. sogn. 
Støtte til udbygning og vedlige-
holdelse af fritidsfaciliteter, her-
under medborgerhuse, kultur-
huse, forsamlingshus til glæde 
for borgerne i Kværndrup gl. 
sogn. 
Støtte til indkøb af forbrugsgo-
der til brug i børnehaver og 
skoler beliggende i Kværndrup 
gl. sogn 

Kilde: http://www.egeskovmar-
ked.dk/markedsforeningen/
formal. 

Op til efterårsferien ankom det endelig. Det længe ventede nye kla-
ver. Elever, personale og forældre ”afslørede” klaveret ved en lille 
indvielse i forbindelse med morgensang. 
 
Musiklærerne på Trunderup Friskole har længe ønsket sig et kla-
ver, der kunne holde stemningen, og med hjælp fra Egeskov Mar-
kedsforening kunne det lade sig gøre. 
Nu lyder der nye, velstemte toner til den daglige morgensang. 

En glad musiklærer Nyt klaver 
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 NYHEDER 

Juleoptog og æbleskiver for hele familien 
 
Af Mette og Kaja Borgerforeningen og Superbrugsen. 

Igen i år vil der være juleoptog 
gennem Kværndrup med heste-
vogn, heste og nisser, der kom-
mer til byen og spreder jule-
stemning for børn og voksne 
fredag den 4. december. 
Vi starter kl. ca. 14.20 med af-
gang fra forsamlingshusets par-
keringsplads, og så går det op 
ad Kirkevej til Oasen, hvor vil vi 
være kl. ca. 14.40. 
Efter opholdet ved parkerings-
pladsen oppe ved Oasen/ autis-
mecenteret rider vi kl 14.55 ned 
ad kirkevej igen. Vi vil gøre et 
kort holdt ved sfo’en på Kirkevej 
kl. ca. 15.05. 
Derefter vil vi ride ned til Svend-
borgvej og op til Brugsens par-
keringsplads, hvor vi vil være kl. 
ca. 15.15. 
Ved Brugsen vil borgerforenin-

gen forsøde julehyggen med 
gløgg, saft og æbleskiver. 
Byens artige børn kan denne 
dag hænge deres julesok op i 
brugsen. 
 
Så alle forældre og bedstefor-

ældre: -Tag jeres børn i hånden 
og følg med optoget rundt i by-
en, så vi i fælles flok kan gå op 
til Brugsen og få en hyggelig 
eftermiddag. 
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 NYHEDER 

Vinderen af jubilæumskrydsordet 

Stort tillykke til Elin Rasmussen, der blev den hel-

dige vinder af præmiekrydsordet i sidste udgave af 

5772.Kværndrup. Titlen kan nydes sammen med 

en gavekurv fyldt med lækkerier fra Bolchepigen 

på Nyborgvej. 

Elin vandt lodtrækningen blandt de øvrige læsere, 

der alle havde krydset sig frem til løsningsordet, 

som var ”GRILLSTARTER”. 

 

Tak til alle, der deltog i konkurrencen. 

Ny bog: ”Vognmanden fra Kværndrup af Max Rask”. 
 
Af Aina Lind-Hansen 

”Vognmanden fra Kværndrup” 
er en fin lille bog om et stadigt 
eksisterende firma. Firmaet, 
Kværndrup Entreprenør Forret-
ning, har eksisteret gennem 
næsten 100 år. Forfatteren er 
oldebarn af grundlæggeren 
Johs. Larsen, og bogens afsnit 
bliver levende fortalt af skiften-
de familiemedlemmer fra stifte-
rens datter Anna Petersen, til 
den nulevende ejer, Søren Bak-
mann Larsen. 
Der gives et sjovt tidsbillede af 
livet i en travl vognmandsfami-
lie gennem flere generationer. 
Man får fornemmelsen af et 

meget stærkt familiesammen-
hold, og familien glæder sig 
over og forstår, hvorfor det sta-
dig er muligt at drive en sådan 
selvstændig virksomhed i 
Kværndrup. 
Familien er jo kendt af mange i 
Kværndrup, og det er meget 
interessant at læse de meget 
personlige oplevelser, når man 
kender personerne. I et videre 
perspektiv kan man spinde en 
ende på, at værdierne i ud-
kantsdanmark måske er ander-
ledes end i de store byer, men 
at værdierne med familiesam-
menhold og glæde ved at ar-

bejde, har fået firmaet til at 
overleve og vokse. 
Som et kuriosum kan allerede 
nu nævnes, at Max Rask kom-
mer til Kværndrup Forsamlings-
hus onsdag i uge 19, 2016, 
hvor han til fællesspisning vil 
fortælle om sin bog. 
Bogen kan allerede nu købes i 
Superbrugsen, Kværndrup 
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 SOGNEROD 

Josefine bager Fyns bedste brunsviger 
  
Af Lars Skov Sørensen 
 
At brunsvigeren er en fynsk specialitet ved de fleste. Men at du kan møde den vidunderlige søde 
duft af gylden, lun remonce fra den allerbedste af slagsen under en gåtur i Kværndrups gader 
var du sikkert ikke klar over. Ikke før nu. 

Det var dog ikke i Kværndrup, 
men på Tøystrup Gods ved 
Ryslinge, at der duftede mest 
af farin og fedtstof lørdag den 
17. oktober 2015. Her æltede 
53 deltagere på livet løs for at 
kreere Fyns bedste brunsviger, 
til Spise med Prices Store 
Brunsvigerfest. Vinderen blev 
27-årige Josefine Jasiukiewicz 
fra Kværndrup. Ifølge Josefine 
selv lagde dommerne vægt på 
at hendes kage var luftig, saftig 
og havde en god harmoni mel-
lem bund og fyld. Og sidst men 
ikke mindst kunne den spises i 
bilen! Dommerne var i sig selv 

heller ikke ligegyldigt fyld, idet 
panelet bestod af selveste ka-
ge-tv-stjernen Mette Blomster-
berg og Thomas Larsen fra 
Wendorffs bageri.  
 
”Opskriften er en jeg med tiden 
selv har tilpasset og udviklet, 
så den blev som jeg synes en 
brunsviger skal smage”, siger 
Josefine Jasiukiewicz og påpe-
ger videre at ”Mange gør den 
fejl at der kommer alt for meget 
mel i dejen. Og så er der en 
hemmelighed i forhold til re-
moncen”, betror hun.  Vinder-
opskriften vil først blive afsløret 
når brunsvigerdysten vises på 
DR i Spise med Prices program 
om egnsretter i foråret 2016. 
Titlen betyder dog ikke at man 
skal forvente lokal storprodukti-
on og salg af vinderkagen. 
”Jeg synes det er en hyggelig 
sejr at have, men jeg vil ikke 
bruge den til andet end at bage 
brunsviger til enhver lejlighed”, 
afslører Josefine, der gerne 
tager imod en lignende udfor-
dring en anden gang, efter at 

flere venner opfordrede hende 
til at melde sig til brunsviger-
konkurrencen i Ryslinge. 
En opfordring der førte til at Jo-
sefines bagværksmæssige be-
drifter har hævet Kværndrup til 
det ypperste marcipanstykke 
midt på kagemandskortet. Det 
kan byen være stolt af. Vi øn-
sker Josefine stort tillykke med 
at have bagt Fyns (og dermed 
nok verdens) bedste brunsvi-
ger. 
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 SOGNEROD 

Slæbenettet har sat sig fast ude 
i søen, men ved fælles hjælp 
sammen med Aina lykkedes 
det at få det fri. 
 
 
Bent Larsen er i øvrigt barne-
barn til Johannes Larsen fra 
artiklen om ”Vognmanden fra 
Kværndrup”. 

Oprensning af Mågesøen 
 
Af Bent Larsen 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPGpj_qR7cgCFaTycgodwpEMqg&url=https%3A%2F%2Fourhouseinaarhus.wordpress.com%2Ftag%2Fnisser%2F&psig=AFQjCNHFCt6k0748ePSHqzJIMLR57_BUOQ&ust=1446395633156367
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 PORTRÆTTER 

Trunderup Friskole: et godt sted at være – et godt sted at lære. 
 
Af Anders Thorup 
 
En af Danmarks ældste friskoler, ligger som de fleste bekendt i Trunderup. Den nye leder Henrik 
Damm, vil ikke bruge krudt på at diskutere, hvorvidt skolen i virkeligheden er den ældste eksi-
sterende friskole. 
Trunderup Friskole er nok gammel, men lever i bedste velgående. 

Henrik Damm startede 1. maj 
som ny skoleleder på Trunde-
rup friskole, efter Jørn Frank 
Rasmussen, der valgte at gå på 
pension efter et langt liv i frisko-
leverdenen. ”Ét af de første 
mennesker jeg mødte, da der 
blev holdt tiltrædelsesreception 
for mig, var Poul Erik, som nok 
er kendt af de fleste her i byen, 
” fortæller Henrik. For dem, som 
ikke ved det, kan vi oplyse, at 
Poul Erik er den ældre herre, 
som bor på hjørnet af Gl. Ny-
borgvej og Trunderupgade. 
”Poul Erik har i flere år slået 
græs på vores skole, og han 
ville da lige komme med en lille 
gave og så i øvrigt spørge, om 

ikke nok han måtte fortsætte 
med at slå græs,” fortæller 
Henrik. ”Det tilbud kunne vi na-
turligvis kun tage imod med 
kyshånd, men dette lille eksem-
pel viser, at friskolefolk er af en 
ganske særlig støbning. Her på 
Trunderup Friskole har vi ek-
sempelvis ikke nogen pedel, 
men klarer opgaverne ved 
hjælp af forældre, som har den 
samme indstilling til tingene 
som Poul Erik,” fortsætter Hen-
rik. 
Trunderup Friskole er nok en 
gammel skole, men har allige-
vel fulgt med tiden. ”Og jeg kan 
i sammenligning med andre 
skoler, jeg har arbejdet på, ty-
deligt mærke, at der i Trunde-
rup er en kultur, som er stærkt 
forankret. Det er ikke noget, 
man så nemt kan sætte ord på, 
men det kan bare mærkes i 
atmosfæren på skolen”, fortæl-
ler Henrik. ”Det mest håndgri-
belige er nok, at der på skolen 
ikke forekommer hærværk eller 
tyveri, børnene er bemærkel-
sesværdigt stille og rolige, ek-

sempelvis til morgensamlinger-
ne og er i det hele taget meget 
velopdragne. Og denne helt 
grundlæggende basis er en 
afgørende betingelse for et 
godt læringsmiljø, ” fortæller 
Henrik. 
 
”Hvad er jeres profil? ” 

”Vi har nok en lidt gammeldags 
profil – en hyggelig og gammel-
daws profil. Nej, jeg ved ikke 
om den er gammeldags, men vi 
vægter fagene billedkunst og 
musik meget højt. Vi er ikke 
specielt idrætsprofileret, som 
så mange andre skoler er nu 
om stunder. Men vi har fokus 
på, at børnene får bevæget 
sig”. 
”Vi er ellers en skole med for 
tiden 81 elever og 23 børn i 
børnehaven, og heldigvis er 
elevtallet i skolen støt stigende. 
Vi har 15 elever indskrevet i 0. 

Skoleleder Henrik Damm 
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klasse næste år. Vi drager stor 
fordel af, at vi også har børne-
have, og heldigvis vælger næ-
sten alle forældre til børneha-
vebørnene at indskrive de små 
poder i skolen,” fortsætter Hen-
rik. ”Vi nyder i hverdagen stor 
fordel af at have fælles mor-
gensamling hver dag med mor-
gensang ligesom børnene jo 
kender hinanden fra den fælles 
færden i fælleslokalerne, blandt 
andet har vi fælles indgang og 
fælles garderobe. Så springet 
fra børnehaven til skolen er ik-
ke så stort.  
Vi har en fantastisk lærerstab 
bestående af 5 lærere og en 
støttelærer – foruden jeg selv, 
og jeg har faktisk timer i alle 
klasser, så jeg kender alle bør-
nene.  
Vi er en lærerstab, der dækker 
alle fag, med undtagelse af 
tysk, men det klarer vi også.  
 
Eleverne læser sammen på 
tværs af aldersklasser, og der 
er for tiden samlæsning i 5 
grupper.” 

”I børnehaven er der 3 pæda-
goger, en pædagog-assistent 
og 3 pædagogmedhjælpere. 
Vi har på skolen rigtig gode 
fysiske forhold – især er jeg 
personligt meget glad for det 
enormt store og flotte uden-
dørsareal, en facilitet som an-
dre skoler er misundelige 
over,” siger Henrik.  
”Udendørsarealerne og sko-
lens bygninger bliver heldigvis 
også brugt flittigt af den lokale 
beboerforening, Trunderup By-
laug. I fællesskab arrangerer vi 
Novemberudstillingen i novem-
ber, men også i hverdagen, 
bruger Trunderup Bylaug hel-
digvis skolen. Vi tror, at vi på 
denne måde er med til at øge 
samhørigheden her i vores lille 

samfund til fælles bedste,” for-
tæller Henrik. 
”Vi sørger også for at blande os 
i, hvad der sker i Kværndrup. 
Fx er vi deltagere i Kværndrup-
ugen, og vi hjælper også på 
Egeskov Marked hvert år - og 
det er ikke mindst pga. støtten 
fra Egeskov Markedsforening, 
at vi har kunnet investere i nyt 
klaver til glæde for børn og læ-
rere ved den daglige morgen-
sang.” 
 
”… og hvad med den nye 
skolereform? ” 

”Vi følger ikke den nye skolere-
form, men vi har dog øget vo-
res timeantal i dansk og mate-
matik. Vi har ikke fuld tilstede-
værelse, som det hedder. Be-

Morgensang 
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styrelsen indførte for nogle år 
siden, at børnene skal bestå 9. 
klasses afgangseksamen, så 
det bruger vi nogle ressourcer 
på,” fortæller Henrik. ”Eksamen 
eller ikke eksamen er et emne 
til evig diskussion i friskolever-
denen - Ryslinge Friskole har 
ikke eksamen, og det har med-
ført, at alle deres elever, der 
indstilles til gymnasiet, skal til 

optagelsesprøve. Det slipper 
vores elever for!  
Da Kværndrup Skole lukkede 
deres overbygning, kom der 
faktisk elever fra Kværndrup til 
Trunderup pga. overbygningen 
her, men det synes jeg ikke, er 
tilfældet nu. Det, tror jeg, er 
noget, vi kunne gøre en ind-
sats for fremadrettet,” slutter 
Henrik.  

Redaktionen siger tak for 
besøget på en lokal instituti-
on, der oser af atmosfære 
og tradition. Skolen og fol-
kene omkring den ønskes 
held og lykke fremover, og 
tak for jeres bidrag til bladet 
– både som annoncør og 
som flittige skribenter. 
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Velkomsttale ved indvielse af det nye solvarmeanlæg, lørdag 26. september 
2015 
 
Af Tage Hansen, formand for Kværndrup Fjernvarme 
Fotos: Frank Andersen 
 
På en dejlig efterårslørdag kunne Tage Hansen byde velkommen til de mange fremmødte med 
nedenstående ord: 

Velkommen til alle - såvel 
forbrugere som øvrige gæ-
ster, der er kommet i dag. 
Fantastisk og dejligt, at der 
er kommet så mange!!  
En særlig velkomst til vores 
Energiminister Lars Ch. Lille-
holt. Glædeligt, at du ville be-
søge os igen - som du gjorde i 
maj 2013 i forbindelse med 
værkets 50 års jubilæum. Den 
gang var du energipolitisk ord-
fører for venstre og samtidigt 
næstformand i ”Danske Fjern-
varme”. 
Nu er du, om jeg så må sige, 
rykket op i superligaen og ble-
vet landets energiminister.   
Hjertelig velkommen!  

Der skal ligeledes lyde en sær-
lig velkomst til lærer og elever 
fra 6. klasse på Kværndrup 
Skole, som har taget opgaven 
op - og arbejdet med vedvaren-
de energi/solvarme. I er fremti-
dens forbrugere!!! De vil lidt 

senere fortælle om resultatet af 
deres projektarbejde.  
 
Skal jeg være ærlig, så vil jeg 
starte med at sige, at det er en 
stolt formand, der på vegne af 
en samlet bestyrelse kan afhol-
de værkets officielle indvielse 
af vores nye solvarmeanlæg i 
dag. Et projekt som har været 
ca. 2½ år undervejs. 
Mit motto som ny formand for 
værket for 3 år siden har fra 
start været: Vi ønsker at være 
et veldrevet varmeselskab på 
forkant med fremtiden! Det for-
pligtiger! 

Heldigvis består bestyrelsen af 
dygtige fremtidsorienterede 
medlemmer, som i slutningen 
2012 blev enige om, at det ville 
være en god ting, - og et godt 
arbejdsredskab - at få Ingeni-

ørfirmaet Rambøll til at udar-
bejde en strategiplan for de 
kommende år.  

Ud fra denne plan plukkede vi 
de nederste frugter: Renove-
ring af SRO-styringssystem 
(Styring, Regulering, Overvåg-
ning), opdatering af lednings-
nettet på såkaldt LER (register, 
der indeholder oplysninger om 
det danske fjernvarmenet), så 
vi altid har en opdateret led-
ningsoversigt. Dermed har vi 
en god styring med hensyn til, 
hvor det er mest fordelagtigt at 
renovere/energioptimere på 
hele forsyningsanlægget.   
Og ja - der var ligeledes en be-
skrivelse af et solvarmeanlæg 
med estimerede anlægsudgif-
ter - og kalkule på driften af et 
sådan anlæg. Det var samtidig 
med, at den daværende rege-
ring puslede med en såkaldt 
FSA (Forsynings og Sikker-
hedsAfgift) på ca. 32 kr./MW. 
Det så rigtigt fornuftigt ud for 
værket at etablere, og vi be-
gyndte det nødvendige indle-
dende arbejde! 
På den baggrund fik vi ved ge-
neralforsamlingen 2013 man-
dat til at fortsætte vores arbej-
de med solvarmeprojektet. 
 
Det kan være besværligt at 
agere inden for varmesekto-
ren med skiftende regeringer 
og udmeldinger: 

Som alle kender til, blev lov-
forslaget i folketinget i foråret 
2014 ikke vedtaget! Hvad så? 
Måske Energiministeren vil for-
tælle lidt omkring dette? 
En samlet bestyrelse vedtog 
dog på baggrund af stadig po-

Der var fulde huse ved indvielsen af Fjernvarmens nye solvarmeanlæg 
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sitive budgetter, at fortsætte 
planlægningen af solvarmean-
lægget - ikke mindst på grund 
af den hermed opnåede bespa-
relse på energiafgifter på i alt 
ca. 1.200.000 mill. kr. 
Bestyrelsen fik således på sid-
ste års generalforsamling ende-
ligt mandat til at igangsætte 
projektet.  
Projektet blev igangsat i uge 10 
og afleveret til testkørsel man-
dag 15. juni. Det har været et 
anlægsforløb fuldstændigt uden 
nogen problemer og i henhold 
til tidsplanen. 
Anlægget er afskrevet og betalt 
om 20 år, hvorved det bliver 
”gratis” at producere på anlæg-
get, og væsentlig billigere var-
meudgifter kan forventes. Der-
for er I, kære elever, inviteret til 
at arbejde med bla. solvarme, 
da I jo netop er fremtidens for-
brugere! Vi glæder os til at høre 
om jeres arbejde med dette. 
 
Den første udfordring på vejen 
til at etablere solvarmeanlæg-
get var helt naturligt en henven-
delse til vores nabo, Egeskov 
Gods, som ejer stort set al jor-
den omkring os! 
Jeg vil gerne på bestyrelsens 
vegne sige tusind tak til Ege-
skov Gods, som lige fra start 
har været meget positiv og imø-
dekommende på vores henven-

delse om langtidsleje af jorden. 
Jeg kan kun beklage at Greve 
Michael Ahlefelt desværre er 
forhindret i at deltage i dag. 
Der skal også lyde en tak til 
Faaborg-Midtfyn Kommune for 
deres venlige og hurtige hånd-
tering og myndighedsgodken-
delse af anlægget. 
Jeg vil også gerne fra bestyrel-
sen sige tak til Egeskov Mar-
kedsforening, som må vi sige, 
har fået ændret en del på de-
res P-plads i forbindelse med 
afholdelse Egeskov Marked. 
Men Markedsforeningen har 
ligeledes fra start været imøde-
kommende og forstående over 

for vores planer. 
Til sidst også stor tak til hele 
bestyrelsen og Torben og Niels 
for deres arbejde med dette 
spændende projekt. Her må og 
vil jeg fremhæve vores næst-
formand Erling Jeppesen og 
vores økonomichef Jens Kring, 
som har ydet et helt ekstraordi-
nært arbejde. 
Kværndrup Fjernvarme er en 
del af lokalsamfundet og øn-
sker aktivt at være med i udvik-
lingen af vores lille by. Dette 
bla. først og fremmest med så 
billig varmeudgift for vores for-
brugere som muligt. Derfor kan 
jeg love vores forbrugere, at vi 
hele tiden arbejder med andre 
tiltag for at opfylde dette og 
samtidig: ”Være på forkant med 
fremtiden”! 
Tak til jer alle for jeres deltagel-
se i dag ved den officielle indvi-
else af ”Fyns første og største 
solvarmeanlæg”! 

En veloplagt energiminister - Lars Chr. Lilholt - deltog i indvielsen 

Der var både sol, fadøl og pølser ved indvielsen. 
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Solvarme på skemaet 
 
Af afdelings- og viceskoleleder Bent Bach, Tre Ege Skolen, KVÆRNDRUP AFDELING 

 
Det fine samarbejde mellem Kværndrup og Kværndrups skole fandt et nyt udtryk, da formanden 
for Kværndrup Fjernvarme, Tage Foged Hansen, en dag kort efter sommerferien, kom forbi mit 
kontor på skolen og spurgte, om vi ville være med til at markere indvielsen af byens fremtidssik-
rende solvarmeanlæg. 

Tage forestillede sig, at 6. klas-
se i undervisningen skulle ar-
bejde med energiforsyning, 
herunder naturligvis sol- og 
fjernvarme, at klassen skulle 
komme på ekskursion til fjern-
varmen, og at elever fra 6. klas-
se skulle foretage den højtideli-
ge indvielse af solvarmeanlæg-
get sammen med den ansvarli-
ge minister, energi-, forsynings- 
og klimaminister Lars Christian 
Lilleholt. 
 Eleverne i 6. klasse og deres 
lærer i matematik og natur/
teknologi, Ea Ørsted Brandt, 
har i den mellemliggende perio-
de arbejdet målrettet (mål-
styret) og seriøst med opgaven. 
 Arbejdet udmøntede sig i fire 
grafiske fremstillinger (’plan-
cher’ hed det i gamle dage), i 
digitale fremstillinger og i en 
præcis og klar mundtlig frem-
læggelse for alle deltagerne i 
indvielsen af solvarmeanlægget 
lørdag 26. september 2015 – 
med en meget lyttende minister 
i spidsen. 
 En helt nødvendig forudsæt-
ning for elevernes fulde forstå-
else af hvordan Kværndrups 
solvarmeanlæg fungerer, var 
klassens ekskursion til fjernvar-
men nogle dage før indvielsen. 
Her gav bestyrelsesmedlem i 
fjernvarmen Erling Jeppesen os 
på bedste pædagogiske og vel-
forberedte vis en indføring i, 
hvordan et solvarmeanlæg fun-
gerer – for lydhøre og interes-
serede elever. Øjnene blev åb-
net både for de privatøkonomi-

ske perspektiver og den sam-
fundsmæssige betydning af at 
fjernvarmen ’opdateres’ med 
solvarme. 
 Ved indvielsen blev der holdt 
taler: Formanden for fjernvar-
men, ministeren og tre elever, 
Bjørk, Sophia og Chris. Tage 
Foged Hansen gennemgik det 
historiske forløb, ministeren 
talte om det lokale engage-
ment, betydningen for og af 
den grønne omstilling, at der 
ikke var tale om statslig medfi-
nansiering, at anlægget vil væ-
re som et udstillingsvindue. 
Eleverne bedømte efterfølgen-
de talerne. Tages var lang, 
men god (’Vi havde ikke for-
stået meget af den, hvis vi ikke 
havde arbejdet med emnet’). 

Bjørk, Sophia og Chris’ tale var 
den bedste. 
 
For mig som skolemand er der 
ingen tvivl om, at det ovenfor 
omtalte samarbejde mellem lo-
kalsamfundet Kværndrup og 
skolen er af allerstørste betyd-
ning. Oplæring af aktive borge-
re der driver fjernvarmen, mar-
kedet, idrætsforeningerne, hal-
len, skolen, … kan ikke begyn-
de for tidligt. 
 
Kværndrup kan med rette være 
stolt af byens seneste store 
fælles projekt. Jeg er på sko-
lens vegne stolt over at fjern-
varmen tænkte på skolen i den-
ne forbindelse og stolt af mine 
elever. 
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Projekt Landsbyklynger – vores lokalråd deltager i Realdania-projekt sam-
men med lokalrådene i Gislev og Ryslinge….! 
 
Af lokalrådsformand Frank Andersen 

 
”En Landsbyklynge kan defineres som et antal landsbyer, i relativ nærhed til hinanden, der sam-
arbejder i en netværksstruktur, benytter hinandens styrker, samt borgernes evner, viden og er-
faring, til at udvikle den individuelle landsby ud over dens egne potentialer, og hele klyngen”. 

En stor misforståelse omkring 
Projekt Landsbyklynger er, at 
mange tror, det drejer sig om at 
lukke et eller andet i vores by! 
Sådan er det slet ikke. Det dre-
jer sig tværtimod om at styrke 
vores landsby og finde nogle 
fælles styrker de tre landsbyer 
imellem.  
Med andre ord: Vi skal finde en 
mulighed for bedre at kunne 
udnytte de faciliteter, der er i de 
enkelte landsbyer. Det drejer 
sig om at tænke fremad kon-
struktivt og gerne se opgaver 
og problemer, FØR de kommer 
og handle således, at vi ikke ta-
ber noget.  
 
Kværndrup, Gislev og Ryslinge 
er 3 landsbyer, udgjorde før 
kommunesammenlægningen 
en kommune, nemlig Ryslinge 
Kommune. Så kom regeringen 
og lagde de mange små lands-
byer sammen til en storkommu-
ne, og sammenholdet i Ryslin-
ge kommune blev splittet og re-
vet itu! Sammenholdet er dog 
ikke glemt, og nu har vi en op-
lagt mulighed for igen at stå 
sammen og vise vores styrke! 
Ikke imod regering og stat, men 
mod den tilflytning, der for tiden 
sker til de større byer, blandt 
andet Ringe, Årslev og Faa-
borg.  
Vi skal have del i den tilstrøm-
ning, der er til de tre ”storbyer” i 
kommunen, og det kan vi bedst 
få ved at stå sammen og vise, 
hvad vi kan tilbyde. Skal vi 

overleve i en tid, hvor foran-
dringens vinde er stærke, skal 
vi stå sammen, for kun sam-
men kan vi præge udviklingen. 
 
På Realdanias hjemmeside 
kan man læse ”Mange landsby-
er kæmper for deres overlevel-
se. Realdania og DGI har der-
for igangsat projektet ”Lands-
byklynger”, der skal pege på 
nye løsninger i landsbyerne. 
Projektet skal bl.a. belyse, 
hvad landsbyerne kan få ud af 
at samarbejde og deles om 
f.eks. hallen, købmanden og 
skolen”. 
 
Men vi vil IKKE deles om køb-

mand, skole eller hal, vi vil be-
vare vores lokalsamfund, vi vil 
bevare de dele, der udgør 
Kværndrup, Gislev og Ryslin-
ge, og finder vi en svaghed, 
skal vi satse benhårdt på at 
styrke den, og det gælder for 
alle tre landsbyer, for kun så-

dan undgår vi nedskæringer og 
kommende lukninger! 
Det er derfor vigtigt, at vi – så 
mange som muligt – deltager i 
dette projekt og ser muligheder 
og ikke begrænsninger, finder 
de svage led og styrker dem og 
står sammen for at skabe udvik-
ling og fremgang. 
Jeg kan kun anbefale dig at del-
tage i et - eller flere - af de man-
ge udvalg, der er skabt til at 
styrke landsbyerne.  
 
Projektlisten kan du se på lokal-
rådets hjemmeside, 
www.kvaerndruplokalraad.dk 
 
Hvis du allerede nu har lyst til at 
arbejde videre med et eller flere 
af projekterne, kan du melde ind 
til Lise Grønbæk fra DGI, på 
mail, lise.groenbaek@dgi.dk, el-
ler på telefon 4019 8741, som 

så vil hjælpe dig med at finde 
andre medlemmer til arbejds-
gruppen. 

http://www.kvaerndruplokalraad.dk
mailto:lise.groenbaek@dgi.dk
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Velkommen til Kværndrup – fra Lokalrådet 
 
Af lokalrådsformand Frank Andersen 
 
I oktober måned afholdt Faaborg-Midtfyn Kommune et velkomstmøde på Rådhuset i Ringe, hvor 
alle, der var flyttet til Ringe og de omkringliggende byer inden for de sidste 6 måneder, var invi-
teret til en aften med lidt godt til ganen, musik og information om Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Lokalrådene for de inviterede 
byer var også med på sidelin-
jen og skulle – via deres lokal-
kendskab - fortælle de nytil-
komne nærmere om netop det 
lokalområde, de var flyttet til.  
Borgmesteren lagde ud med at 
fortælle om kommunen i et lidt 
større perspektiv og om Ringe i 
særdeleshed, - han fortalte, at 
Ringe da havde både jernbane 
og motorvejstilkørsel. Dette gav 
jeres lokalrådsformand (Frank, 
red.) anledning til på et senere 
tidspunkt denne aften at give 
Borgmesteren et verbalt nyre-
stød, - ”Jernbane og motorvejs-
tilkørsel - Det har Kværndrup 
også, og så har vi et SLOT”, 

stik den Christian!  

Det godmodige drilleri frem-
tvang et stort smil på Borgme-
steren, som lovede at tage det 
in mente til de efterfølgende 
velkomstmøder. 
For Kværndrups vedkomne var 
der inviteret 6 nytilflyttere, og 
det gav lidt stof til eftertanke, at 
”kun” tre par havde meldt sin 
ankomst. Hvor er de resteren-
de 4 par, der efter oplysninger-
ne skulle være tilflyttet Kværn-
drup? Måske havde de ikke tid, 
lyst eller også kender de til 
Kværndrup i forvejen? Det er 
ikke til at vide? 
Lokalrådet arbejder for tiden 
med en ny velkomstfolder til til-
flyttere, og samtidig med det 
har vi lavet et nyt velkomst-

brev, som kommunen automa-
tisk tilsender tilflyttere til Kværn-
drup Sogn/postnummer.  
Det er planen, at velkomstfolde-
ren i første omgang skal hus-
standsomdeles til alle, der i for-
vejen får 5772.Kværndrup bla-
det og selvfølgelig tilsendes/
afleveres til alle tilflyttere, som 
vi får kendskab til.  
Velkomstfolderen vil indeholde 
information om Kværndrup, lidt 
historie, en liste med praktiske 
telefonnumre, lidt information 
fra by- og opland, samt en 
guide til gode ture i Kværn-
drups skønne natur. 
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Hvad skal der til for at 
blive en god forfatter? 
 
Skrevet af Louise Mindegaard 

Svaret på dette spørgsmål er, 
foruden en god fantasi, at man 
har et smart computerprogram 
og går på Tre Ege Skolen i 
Kværndrup. 
Mandag den 5. oktober udstille-
de 2. og 3. klasse fra Tre Ege 
Skolen, sammen med andre 
skoler i kommunen, en række 
flotte bøger på en stor bogmes-
se på Ringe bibliotek. Her fik de 
unge forfattere, ud over at frem-
vise og tale om deres bøger, 
muligheden for at tale med 
borgmesteren og for at møde 
og arbejde sammen med en 
kendt børnebogsforfatter.  
Forud for denne bogmesse, 
havde eleverne arbejdet inten-
sivt med at sammensætte bille-
der og tekst, til hver deres lille 
bog. Et arbejde der fik skolen til 

Elever fra 3. kl. viser nogle af deres bøger 

at syde af begejstring og virke-
trang. Senere på året vil bøger-
ne kunne lånes på alle kommu-
nens biblioteker.  
Men inden det sker, er der mu-
lighed for at møde alle forfatter-

ne og se deres flotte resultater 
på Skolebiblioteket på Tre Ege 
skolen i Kværndrup.   
Den 26.11. kl. 16 - 17  afholder 
Tre Ege skolen bogmesse, og 
alle er velkommen. 
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GoCook 
 
Skrevet af Frederikke S., 4.kl. 
på Tre Ege Skolen 

 
Vores lærer besluttede, at vi 
skulle være med i GoCook, så 
vi så nogle videoer, og så om 
mandagen hvor vi har 4 timer 
med hende, skulle vi lave mad. 
Før vi gik i gang med at lave 
mad, blev vi delt op i hold og 
skulle så læse opskriften godt 
og grundigt. Mit hold skulle lave 
gulerodssuppe. Nogle andre 
skulle lave gulerodsboller eller 
Korn-Otto. Det hele smagte 
godt. 
Dagen efter havde vi blind-
smagning af 3 slags gulerød-
der. Der var almindelige, hvide 
og lilla. Det viste sig, at de fle-
ste bedst kunne lide de lilla. 
 
Hvad jeg har lært: Jeg har lært 

rigtig meget om økologi og gu-
lerødder. 

GoCook  
- med en forstuvet finger 
 
Skrevet af Cille, 4. kl. på Tre 
Ege Skolen 

 
Mandag morgen skulle vi lave 
mad. Jeg skulle egentlig have 
lavet gulerodsboller, men fordi 
jeg havde forstuvet min finger, 
blev jeg sat til at lave Korn-
Otto. Der var to andre hold.  
 
Nogle skulle lave suppe, og 
nogle skulle lave boller. Der 
var meget, jeg ikke kunne lave, 
men jeg havde en god ven, 
Amalie, som hjalp mig med det 
meste.  
 
Jeg har lært om økologi og om, 
hvordan man laver Korn-Otto. 
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Fremtidens fodboldtalenter til stævne i Kværndrup 
 
Tekst og foto: Anders Thorup 
 
I weekenden 9. – 11. oktober afholdt FC Midtfyn Øens Hold Cup stævne på Kværndrup Bold-
klubs baner. Ca. 300 11-årige drenge, samt mange forældre og trænere, tilbragte 3 dage på 
Kværndrup Skole og på banerne, og udkæmpede mange spændende fodboldkampe.  

Øens Hold er en paraplyorgani-
sation med Odense Boldklub i 
spidsen og Kværndrup Bold-
klub samarbejder, sammen 
med mange andre små klub-
ber, om målet: at have et fynsk 
hold i Superligaen. 
Stævnet Øens hold cup er en 
af aktiviteterne, som vi i år har 
været en stor del af. Vi havde 
også stævnet i marts måned, 
og i skrivende stund er vi ved at 
arrangere endnu et stævne, 
nemlig i weekenden 6. – 8. no-
vember. 
Børn, forældre og trænere skal 
overnatte 2 nætter, ligesom de 
skal forplejes. Dette kræver 
mange frivillige, som vi heldig-
vis plejer at kunne skaffe. Men 
det kræver også en fantastisk 
velvilje fra vores lokale skole, 
SFO og Kværndrup Børneha-
ve, som alle har lagt lokaler til. 

Stort TAK for det! Og sidst, 
men ikke mindst stor tak til Lai-
la og hendes stab fra Kværn-
drup Hallens cafeteria uden 
hvis store hjælpsomhed og 
fleksibilitet, stævnet ikke har 
kunnet gennemføres. 
Vi kan kun være glade for den 
aftale Ryslinge Hallerne lavede 
forrige år med Laila…. Det gør 
det hele meget nemmere – og-
så i hverdagen, hvor det er en 
glæde næsten altid at se lys i 
cafeteriet. 
Et sådant stævne betyder for-
håbentlig også lidt mere handel 
i byens forretninger, ligesom 
Kværndrup, ihvertfald hos de 
involverede børn og deres fa-
milier, for en weekend er kom-
met på landkortet. 
På billederne ses talentfulde 
spillere fra hele Danmark i 
kamp på vores baner.  
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Rune T. Kidde: 
H.C.Anderledes 
2005, Modtryk 
Anmeldt af Anton 4. kl. 

 
I bogen er der 11 historier:  
Kejserens nye kluns handler 

om, at kejseren går nøgen 
rundt, og det gør hele hans folk 
så også. Karl Klat, Karl Klat 
og Karl Klods handler om, at 
alle vil gifte sig med prinses-
sen, og det sker så for Karl 
Klods, men han gider ikke at 
arbejde, så det gør prinsessen. 
Prinsessen på tærten handler 

om, at prinsessen splatter kon-
gens og dronningens og prin-
sens sidste tærte ud, og så ste-
ger de hende og så dør de af 
sult. Hvad fatter gør er altid 
det forkerte handler om, at fat-

ter går ud på markedet og byt-
ter nogle gode ting til nogle 
dårlige, som mutter ikke vil ha-
ve, og så bliver hun sur, og så 
må fatter ikke bo hos hende 
mere. Den grumme ælling 
handler om en grum ælling, 
som hele tiden bander. I hvert 
eneste sætning bander han, og 
så fryser han ihjel. Den fede 
kalkun handler om en fed kal-

kun i det fede kejserie med den 
fede kejser, som synger så dår-
ligt, at alle i kejserriget græder. 
Det er vist ganske vist hand-

ler om en historie, som bliver 
værre og værre. Mutter maren 

i muddergrøften handler om 
en sur mutter, som vil have alt, 
og til sidst vil hun have fred. 
Store Kaj og stumpe Kaj 

handler om en stor kaj, som er 
fed og om en lille kaj, som er 
tynd. Til sidst dør store Kaj af 
fedhed, og stumpe Kaj dør ad 
tyndhed. Blæselampen hand-

ler om en ond mand, som 
brænder hele byen ned. Grum-
melyden handler om en lille 

fed pige, som har en mega dår-
lig stemme og er så grim og så 
uartig, at hun bliver smidt ud. 
Hun flytter ind hos markmusen, 
her finder hun en fugl, som hun 
holder fanget i spindelvæv. 
Jeg synes bogen er sjov og 
god for dem, der godt kan lide 
dårlige og onde ting. Jeg synes 
ikke, der er noget, som er dår-
ligt i bogen. Jeg synes, at bo-
gen er lidt mærkelig, fordi at al-
le historierne er onde. Den min-
der meget om H.C.Andersens 
historier. Jeg vil anbefale den til 
dem der godt kan lide dårlige, 
onde og sjove historier.  
Jeg giver bogen 6 stjerner. 
 
 
Puk Krogsøe: 
Rose og veninderne 
2014, Carlsen 
Anmeldt af Runa 4. kl. 

 
Bogen handler om en pige, der 
hedder Rose, som er 11 år og 
går i femte klasse sammen 
med sin bedste veninde Klara. 
Klara bliver mobbet af to piger, 
der hedder Frida og Solvej. Da 
Rose bliver venner med Frida 
og Solvej og vender Klara ryg-
gen, varer det ikke længe, før 
hun finder ud af, at det var me-
get dumt,for hun ved jo godt, at 
Frida og Solvej er nogle dum-
me tøser. Klara blev selvfølge-
lig meget ked af det, da Rose 
bare vendte hende ryggen. Så 

lige pludselig en dag, ser Rose 
dem gå sammen med Klara, og 
det forstod Rose jo ikke, for de 
plejede jo at mobbe Klara. Da-
gen efter da Rose kommer i 
skole, går de lige pludselig 
sammen med Klara og ignore-
rer Rose. Det bliver Rose jo og-
så meget ked af. 
Efter hvad jeg synes, er bogen 
meget realistisk. Man kan også 
lære af moralen, som er: Man 
skal aldrig vende ryggen til 
sine venner. 

Hvad jeg synes om bogen: 
Jeg syntes bogen er god, fordi 
den handler om det der med, at 
man ikke skal glemme sine 
venner, og man ikke skal be-
gynde at vende sig mod dem. 
Den minder ikke rigtig om no-
gen anden bog, jeg har læst, 
fordi den har en helt anden mo-
rale end nogen af de bøger, jeg 
har læst. 
Jeg vil anbefale den til piger, 
der godt kan lide at læse om 
andre piger. Den er bestemt ik-
ke egnet til drenge, men den 
ville være god til piger, som er 
10-12 år. Piger som også godt 
kan lide problemer, som even-
tuelt skal løses i bogen, så jeg 
giver fire stjerner ud af 6. 
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Søndag blev vi hentet af bus-
sen klokken 18.30. Der var af-
gang fra skolen. På vej derned 
var turen egentlig meget hyg-
gelig, lige indtil vi skulle til at 
sove. Dem bag i bussen larme-
de en del. Klokken ca. 08.30 
landede vi i Theresienstadt. En 
koncentrationslejr fra 2. Ver-
denskrig. Efter vi havde været 
derinde, skulle vi hen til vores 
campingplads. Vi skulle sove i 
hytter med plads til 3 eller 4 
personer. 
 
Mandag skulle vi ud at hike i 
sandstensklipperne. Vi skulle 
op til et slot, der hedder 
Valdštejn. Turen derop var rig-
tig stejl, da det kun gik opad. 
Da vi kom op til slottet, fik vi lov 
til at gå rundt og se slottet. Da 
vi skulle ned igen, gik det sjovt 
nok nedad. Personligt synes 
jeg, det var rigtig grænseover-
skridende på grund af højden. 
Men selve turen ned var rigtig 
hyggelig. Alle var godt trætte 
om aftenen.  
 
Tirsdag skulle vi ud at river-
rafte, det vil sige sejle på en 
flod i små gummibåde. På vej 
hen til floden var der nogle, der 
var rigtig nervøse, inklusiv mig 
selv. På selve turen var det ik-
ke så vildt, som vi havde regnet 
med. Det var faktisk rigtig hyg-
geligt. Alle fra klassen deltog, 
selv om der var nogle af os, der 
ikke rigtig ville, fordi vi var ban-
ge for at sejle på den måde. 
 
Onsdag skulle vi ud at rappelle, 

Trunderup-elever på tur til det Bøhmiske Paradis i Tjekkiet 
 
Af Amalie Andersen, 9. klasse, Trunderup Friskole 

 
7.-9. klasse på Trunderup Friskole har været på tur til det naturskønne Tjekkiet. Turen har budt 
på vandreture, cykling på mountainbike, rafting, rappelling og til sidst en dag i den smukke ho-
vedstad, Prag. 

altså fire os ud over en klippe-
væg ved hjælp af reb og bære-
seler. Vi skulle op i sandstens-
klipperne igen, fordi de havde 
den rigtige højde. Den klippe, 
vi skulle gøre det fra, var ca. 15 
meter høj. Vi var et par stykker, 
der var virkelige bange. Men 
når først man kom ud over kan-
ten, var det rigtig fedt. Alle på 
nær én gjorde det faktisk, også 
lærerne. Vi, der ikke var så vil-
de med det, var rigtig stolte af 
os selv. På turen tilbage til lej-
ren blev der ikke snakket om 
andet, end hvor stolte vi følte 
os. 
 
Torsdag var det tid til at tage 
hjem igen. Bussen hentede os 
allerede klokken 07.30, for vi 
skulle tidligt ind til Prag. Vi 
skulle bruge dagen i byen, in-
den vi skulle køre mod Dan-
mark om aftenen. I Prag var vi 
på en slags orienteringsløb 
rundt til de største seværdighe-
der. Vi havde også tid på egen 

hånd til at shoppe. Vi sluttede 
dagen af med at spise sammen 
på en restaurant, før vi skulle 
ind i bussen og hjemad. Turen i 
bussen var rigtig lang. Vi skulle 
også køre om natten. Her var 
der mulighed for at sove. Vi 
skulle dele bus med to andre 
skoler. En skole fra Hellerup og 
en fra Ringe. Det var en rigtig 
god tur, hvor vi fik prøvet lidt af 
hvert og overvundet nogle 
grænser. 

BØRN OG UNGE 
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Ejendommen Odensevej 16 – (18) 
Af Edvin Larsen 
 
Ejendommen Odensevej 16 (matr. nr. 7br), som omtales i dette nr. af 5772.Kværndrup, har en 
historie, der går 80 år tilbage. 

Ejendommen blev opført i 1935 
som kombineret erhverv/bolig, 
Stueetagen blev indrettet til 
mekanikerværksted, medens 1. 
salen rummede den tilhørende 
privatbolig. 
De to porte til højre på billedet 
var portene ind til mekaniker-
værkstedet, da bygningen blev 
opført. Mekaniker A. C. Thue-
sen lod i 1944 opføre en side-
bygning indeholdende en værk-
stedshal (vaskehal) ud mod Ny-
vej - ses som porten til venstre i 
billedet. Under Anden Verdens-
krig blev ejendommen centrum 
for sabotage, da mekaniker 
Thuesen fast reparerede ty-
skernes vognpark. 
 
Om aftenen den 9. november 
1944 skete det, som kunne for-
ventes, ville ske. Ejendommen 
blev udsat for sabotage, men 

Odensevej 16, 1957. Foto: SJ Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek  

også ildkamp. En af sabotører-
ne, John Larsen har beskrevet 
aktionen i bogen ”John Larsen” 
på følgende måde: 

”Vi havde længe haft en Tur til 
Ringe og Kværndrup planlagt, 
men det var blevet forhindret, 
fordi Tyskerne holdt store Øvel-
ser omkring Kværndrup netop i 
de Dage, vi vilde have været 
derned. En Kammerat dernede 
fra ringede os op og advisere-
de os om at vente lidt. Vi udsat-
te da Aktionen en Uge, og gik 
saa en Dag nogle Stykker af os 
ned paa Værket, holdt Perso-
nalet op og laante Bilen. Ved 
Dalum Landbrugsskole blev 
Resten af Holdet taget op, 
hvorefter vi fortsatte Farten 
mod Ringe. Her blev Lederen 
W. sat af…” ”Vi andre fortsatte 
til Kværndrup, hvor vi standse-

de op udenfor det mekaniske 
Værksted, mod hvilken vor Ak-
tion skulde foretages. 
Det var omsider blevet Midnat, 
og det var meget mørkt. Vi hav-
de lavet saa meget Spektakel 
med Bilmotoren som det var 
muligt, for at vække Mekanike-
ren, der boede paa første Sal 
ovenpaa Værkstedet. Der blev 
ogsaa tændt Lys over det hele. 
Saa der blev ganske lyst uden-
for. Saa gik vi to Mand op og 
ringede paa Døren for at faa In-
dehaveren ned. 
Vi havde ikke regnet med, at 
det skulde blive nogen særlig 
vanskelig Sabotage, men Man-
den lod ikke til at vilde lukke op, 
og visse Anelser begyndte at 
dæmre for os. Pludselig gaar 
dog alligevel et Vindue op, og 
Manden spørger, hvad vi vil. Vi 
siger saa, at vi gerne vil have 
ordnet noget ved Bilen; men 
han undskylder sig paa forskel-
lig Maade. Han kan ikke kom-
me ned, og vil heller ikke, og 
smækker saa Vinduet i. 
 
Vi samles nede ved Bilen og ta-
ler om, hvad vi nu skal gøre; 
saa faar jeg Øje paa en stor 
Brændeøkse og ser, at der er 
en stor Glasdør ind til Værkste-
det. Jeg faar en Idé, springer 
op og griber Øksen, to Kamme-
rater stiller sig op ved Trappen 
med Pistolerne parat, og jeg 
smadrer Glasruden, da der ikke 
var andet at gøre. I det samme 
hviner der en kugle forbi mit 
Ansigt, og ligesaa hurtigt kon-
staterer jeg, at der er tykke 
Planker indenfor Glasruden. 
Manden skød; men vi kunde 
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ogsaa skyde. Vi var fuldt op-
lyst, men paa mindre end Se-
kunder havde vore Pistoler be-
sørget Bælgmørke.  
 
Mekanikeren vedblev at skyde 
fra Vinduet, og rasende Hunde-
glam hørtes inde paa Værkste-
det af to Schæferhunde. Saa 
var der ikke anden Udvej, Dø-
ren maatte sprænges. Vi fo’r til-
bage, kastede en Haandgranat 
mod Døren, som sprængtes til-
lige med den ene af Hundene. 
Den andens hvide Tænder ly-
ste op i Mørket fra det gabende 
Hul i Døren. Et Skud strakte 
den til Jorden. Da var Mekani-
keren sporløst forsvundet. Hvor 
han var blevet af, begreb vi ik-
ke, men væk var han. Vi lagde 
saa Bomberne ved de store ty-
ske Militærbiler, der stod paa 
Værkstedet. Det var ikke selve 
Værkstedet, men kun Bilerne, 
vi var ude efter, og disse blev 
ogsaa ødelagt. 
 
Manden var derimod ikke kom-
met noget til, for næste Dag var 
Gestapo nede og undersøge 
Bilen paa Værket, da de havde 
faaet den tilbage, fordi de men-
te, at Mekanikeren havde 
dræbt en Mand eller i hvert 
Fald saaret ham. Det sidste var 
rigtigt nok. Den ene af Gutterne 
havde ganske rigtigt faaet et 
Strejfskud ved Øjet…”  

Efter krigens ophør fortsatte 
mekaniker Thuesen med at dri-
ve forretning på matriklen frem 
til 1959. 
 
DLAM rykker ind 

Umiddelbart efter krigens slut-
ning påbegyndtes en mekani-
sering inden for landbruget. Det 
fik Landbo- og Husmandsfor-
eningerne til i fællesskab på ini-
tiativ af Fællesforeningen Dan-
ske Brugsforeninger (FDB) i 
1947 at stifte et andelsmaskin-
indkøb, som fik navnet DLAM. 
Selskabet blev stiftet med det 
formål at skaffe landbruget ind-
flydelse på landbrugsmaskin-
udviklingen herhjemme. Denne 
indflydelse mente man kunne 
opnås ad denne vej. I de føl-
gende år stiftedes et antal min-
dre forretninger over hele lan-
det. Det var typisk mindre for-

retninger, omtrent som landsby-
smedjer, men der var så mange 
af dem, at de begyndte at være 
en faktor i den danske maskin-
handel. Økonomisk blev de 
hjulpet i gang med Marshall-
hjælpen, som Danmark i 1948 
sammen med 15 andre euro-
pæiske lande sagde ”ja tak” til 
fra USA. I de næste fem år 
modtog Danmark 1,7 milliarder 
kroner, som hovedsagelig gik til 
landbrugsmaskiner som trakto-
rer (Ferguson, John Deere 
m.f.).   
 
Det skulle hurtigt vise sig, at 
mange af de mindre landbrugs-
maskinforretninger, som opstod 
omkring landsbysmedjen, hav-
de svært ved følge med den ek-
spanderende maskinudvikling. 
Det førte i slutningen af 1950’-
erne til en fusionsbølge, som 

DLAM, 25. juli 1960, Foto: Fyns Amts Avis  
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skyllede ind over landet, hvor-
ved maskinhandelen samledes 
i større centre med specialud-
dannede montører. Med købet 
af Odensevej 16 den 1. oktober 
1959 etablerede DLAM sig i 
Kværndrup. Ikke overraskende, 
da Kværndrup var en oplands-
by, som siden slutningen af 
1800-tallet havde hørt til an-
delsbevægelsens højborg. Sø-
ren H. Villadsen blev ansat 
som forretningsfører. 
Ved afdelingens start i Kværn-
drup var der tre mand ansat. 
25. juli 1960 kunne man i Fyns 
Amts Avis læse, at afdelingen 
havde afleveret sit hidtil største 
salg af traktorer, siden afdelin-
gens start i 1959. Det var fire 
Bolinder Munktell-traktorer, 
hver på 52 HK, som entrepre-
nør E. Tolstrup Larsen, Ørbæk 
havde udvidet sin maskinpark 
med. Der var god gang i afde-
lingen i Kværndrup, hvilket før-
te til, at man allerede i 1963 
måtte udvide med kontor og en 
lille hal. Næste udvidelse kom i 
1968. 
 
DLAM’s vokseværk og  
konkurs 

Fredag den 6. december 1968 
kunne DLAM indvi en helt ny 
værkstedsbygning på 250 m2. 
Samtidig med nybygningen 

blev den hidtidige værksteds-
bygning ud mod Odensevej 
omdannet til reservedelslager. 
Med den nye værkstedsbyg-
ning var man nu i stand til at få 
selv de største mejetærskere i 
hus under reparation. DLAMs 
bebyggede areal var nu 1025 
m2, hvilket betød, at der ikke 
var plads til flere udvidelser på 
matriklen. På dette tidspunkt 
var der beskæftiget mellem 15 
og 20 mand i afdelingen. For-
retningsfører Søren H. Villad-
sen var en markant skikkelse, 
som også involverede sig i lo-
kalsamfundet. Han var bl.a. for-
mand for Kværndrup Fjernvar-
me fra september 1968 til sin 
død i 1974. DLAMs hidtidige 
salgschef Henning Andersen 
blev efter Villadsens død ud-
nævnt til forretningsfører. 
Det var en periode, hvor DLAM 
havde vokseværk. Mekanise-
ringen inden for landbruget 
blev øget år for år, hvilket be-
tød, at DLAM havde brug for 
større lokaler. Dette havde man 
forudset allerede i 1970 og der-
for købt naboejendommen 
Odensevej 18 (matrikel 7dp). 
Huset her var blevet opført af 
murermester Anton Hansen 
som kombineret erhverv/bolig i 
1933. I 1974 havde man opført 
en mindre hal, som blev om-

DLAM, 3. december 1968, Foto: Fyns Amts Avis  

Odensevej 18, 1959. Foto: SJ 
Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek  

bygget og udvidet i forbindelse 
med, at huset Odensevej 18 
blev revet ned i 1978. Forret-
ningsfører Henning Andersen 
blev afløst af forretningsfører 
Olsen i 1979. 
I 1983 blev de tre selskaber 
DLAM, Tectum og Maskinfa-
brikken Mullerup samlet i et 
holdingselskab med navnet An-
delsmaskiner A/S. Selskabet 
var 90 % ejet af DLG og de sid-
ste 10 % af FAF. På trods af at 
DLAM virkelig havde noget at 
tilbyde landmændene, kneb det 
stadig at holde styr på omkost-
ningerne, og flere gange måtte 
DLG træde til med økonomisk 
hjælp til at dække underskud. I 
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1989 blev en sidste kraftan-
strengelse gjort for at rette sku-
den op, da DLAM, Dronning-
borg, Kongskilde og Maskinfa-
brikken Mullerup – alle med 
skrantende økonomi – gik sam-
men og etablerede ”Dania 
Center”, som fik afdelinger 
rundt om i landet. 
Det lykkedes stadig ikke at 
bringe økonomien i balance for 
DLAM. Nogle afdelinger kørte 
ganske udmærket, medens an-
dre gav tab. I 1993 var det slut. 
Samtlige afdelinger blev lukket. 
En del af de bæredygtige afde-
linger blev overtaget af især 
forhenværende ledende med-
arbejdere, som kendte deres 
kunder og havde lyst og mod 
på at videreføre deres gamle 
arbejdsplads. 
 
Odensevej 16 – 18 i nyere tid 

Efter konkursen 5. oktober 
1993 fik Dania Ejendomme 
ApS skøde på ejendommen 
Odensevej 16 -18 den 5. no-
vember 1993.  
 
Et år senere – den 17. novem-
ber 1994 – blev Odensevej 16 
tilskødet Tages El-service v/
Tage Christiansen, som allere-
de den 5. maj havde åbnet for-
retning i ejendommen. 
 
Ejendommen Odensevej 16 
blev indrettet dels med forret-
nings- og værkstedslokaler og 
dels med tre lejligheder til be-
boelse. Forretnings- og værk-
stedslokalet blev den 1. juli 
1996 udlejet til Finds El-service 
v/ Finn Lauritsen. Finn Laurit-
sen ophørte med forretningen i 
år 2000, hvorefter Tages El-
service fortsatte på ny frem til 
2012. 
 
Siden 2012 har 3E-butikken le-
jet sig ind i ejendommen. 

Dania Servicecenter v/Lars 
Lundsgaard Hansen lejede sig 
i 1993 ind i ejendommen Oden-
sevej 18. Efter et par års leje-
mål købte firmaet ejendom-
men, som den 8. marts 1996 
blev tilskødet Lars Lundsgaard 
Hansen. Virksomheden har 
gennem årene oparbejdet stor 
erfaring inden for svejsearbej-
de, reparationer og vedligehol-
delse og er specialist i rustfrit 
stål og hydraulik. I 2015 er virk-
somhedens største kunder: Ar-
kil Vejservice, NCC og Munck. 
 
Kilder: 

Bygnings- og Boligregistret 
(BBR). www.ois.dk 
Dansk Veteran Traktor Klub: 
Dansk Landbrugs Andels-

Dania Center, 1989. Foto: Kværndrup Borgerforening 

Odensevej 16, 2011.  
Foto: Edvin Larsen  

Odensevej 18, 2011.  
Foto: Edvin Larsen 

Maskinindkøb (DLAM) - Et 
stykke dansk landbrugshistorie, 
Bladet Pioneren, april 2015. 
Fyns Amts Avis, 25. juli 1960 
og 3. december 1968. 
”John Larsen”, 20.000 var Pri-
sen (Forfulgt af Gestapo), For-
laget Frigjort, Odense, 1945, s. 
42-45. 
Statens Arkiver 
(ejendomsoplysninger). 
www.sa.dk. 
Sylvest Jensen Luftfoto, (SJ 
Luftfoto), Det Kongelige Biblio-
tek. 
Samtale med Gerda Andersen, 
Tage Christiansen og Lars 
Lundsgaard Hansen. 
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 OPSLAGSTAVLEN 

 

RØD OG GRATIS 

Indsend små annoncer gratis inden næste deadline til   

 plata@plata1226.dk 

 
Kværndrup Boldklub indkalder til ordi-
nær generalforsamling i Kværndrup Hal-

len,  
tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30.  

 
Dagsorden iflg. lovene.  
Forslag til generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 8 dage før gene-
ralforsamlingens afholdelse 

 

mailto:plata@plata1226.dk
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 AKTIVITETSKALENDEREN 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

22.11. 10-16 Julebazar 
Kværndrup For-
samlingshus 

Lene Feder og 
Kværndrup Forsam-
lingshus 

Gratis 

26.11. 16-17 Bogmesse 
Tre Ege Skolen, 
Kværndrup 

- - 

3.12. 16-17 Julesang med kaffe og knas Kirken 
Kirkens organist, Lyk-
ke Dahl Chetronoch 

Gratis 

12.12. 14-17.30 Bevæg dig for sjov Hallen Brugergruppen 
20 kr./ 
Barn 

28.12. 15-18 Juletræsfest 
Kværndrup For-
samlingshus 

Kværndrup Forsam-
lingshus 

- 

  2016    

09.01. 10.00 Kværndrup på Vægten Fitnesscenter 
Kværndrup Idrætsfor-
ening og Kværndrup 
Boldklub 

50 kr. 

26.01. 19.00 Generalforsamling 
Kværndrup For-
samlingshus 

Kværndrup Forsam-
lingshus 

- 

11.02. 19.30 Generalforsamling 
Kværndrup For-
samlingshus 

Lokalhistorisk Fore-
ning 

- 

16.02. 14-17.30 Bevæg dig for sjov Hallen Brugergruppen 
20 kr./ 
barn 

 10.00 Aktiviteter i hallen Kværndruphallen  - 

27.02. 12.30 Fælles frokost Cafeteriet 
Kværndrup Idrætsfor-
ening 

Følger 
senere 

 14.00 Generalforsamling Mødelokalet  - 
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