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 FRA REDAKTIONEN 
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dele af det indleverede materia-
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5 blade om året 

Der er planlagt 5 udgivelser på 
et år: uge 9, 16, 26, 38 og 48. 
Deadline til næste nr. er den     

11. marts 2016 

Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

 
 

Så småt er vinteren slut, foråret 
spirer frem – sådan er det hvert 
år. I år er vi spændt på, hvor-
dan byen ser ud, når de oran-
gestribede afspærringer bliver 
fjernet og indholdet af bedene 
viser sig. Det har været en lang 
proces, og den er jo ikke færdig 
endnu, for snart venter samme 
øvelse på Bøjdenvej, hvor der 
som bekendt skal etableres 
cykelsti. Arbejdet ved hallen er 
også ved at være færdigt. Der 
er lavet depot, som allerede har 
optrådt på Facebook pga. 
manglende oprydning! Fitness-
centeret er blevet fordoblet og 
flyttet ned i niveau med parke-
ringspladsen foran hallen. Her 
skal fitnesscenteret signalere 
liv og bevægelse og indbyde til 
aktivitet. Vi venter i spænding 
på hvilke ændringer, der vil 
komme på P-pladsen foran hal-
len. Byfornyelsen er således 
ved at være tilendebragt, så nu 
er det op til os beboere at sæt-
te pris på fornyelserne, passe 
på dem og udvikle dem. Vi skal 
– som mange gange tidligere 
nævnt her i lederen – bruge 
vore faciliteter for at bevare 
dem. 

I mange år har vi gået og fryg-
tet for hallens eksistens, og nu 
har truslerne, i forhold til ned-
skæringer, også ramt vores 
fodboldbaner. Kommunens ud-
valg, Park og Vej, skal spare 
200.000 kr. pr. år, og udspillet 
fra kommunen er, at 14 fod-
boldbaner – ca. hver fjerde - i 
kommunen bliver ramt, enten 
med lukning eller med ændret 
pleje, så de ikke kan bruges til 
fodbold! Selvom vi benytter alle 
3 baner – og i øvrigt betaler 
12.000 kr. årligt – for at få lov til 
at passe godt på kommunens 
arealer – har vi udsigt til at vo-
res bageste bane, kun skal slås 
i begrænset omfang, eventuelt 
skal den plantes til med skov!! 
Fodboldklubberne i kommunen 
er forbavsede over, at embeds-
mænd og fritidskonsulent, kan 
fremsætte et forslag, der får så 
store og indgribende konse-
kvenser for så mange spillere 
og ledere - blot for at spare et 
så lille beløb. Vi håber på, at 
politikerne er fornuftige og har 
overblik og visioner, så dette 
embedsmandsværk bliver kas-
seret.  
Lokalrådet deltager i projekt 

mailto:plata@plata1226.dk
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”Landsbyklynger” – et projekt 
støttet af Realdania, som gen-
nemføres med hjælp fra konsu-
lent i DGI, Lise Bang. Landsby-
klyngen består af de 3 største 
byer fra den gamle Ryslinge 
Kommune: Gislev, Ryslinge og 
Kværndrup og deres respektive 
opland. Byerne er udvalgt i kon-
kurrence med andre små by-
samfund. Vi har brug for hinan-
den og har mange fælles inte-
resseområder ude i de små by-
samfund. Vi har brug for at stå 
sammen for fortsat at være at-
traktive bosætningsområder – 
ikke mindst i forhold til Ringe. 
Vi har i forvejen et vist klynge-
samarbejde, fx er de 3 idræts-
haller organisatorisk én enhed. 
Og netop hallernes funktion har 
fyldt en del på de første par 
møder. Projektet er døbt: 

”Landet på Midtfyn”, som også 
er navnet på projektets hjem-
meside. Navnet kan tolkes tve-
tydigt: man kan være landet på 
(bosat sig på) Midtfyn – møntet 
på tilflyttere. Men navnet kan 
også hentyde til naturskønhe-
den på landet - på Midtfyn. Der 
er dannet en meget spænden-
de gruppe af folk, som man ik-
ke sædvanligvis har stødt på i 
foreningslivet, så ”Landet på 
Midtfyn” kan vise sig at være 
en vigtig aktør i arbejdet for de 
små byers overlevelse.  
Kig for nærmere oplysninger på 
www.landetpaamidtfyn.dk. 
Uge 19 nærmer sig og i år er 
det med ny styrmand, idet Pe-
ter Nielsen forståeligt har valgt 
at trække sig, da han de sene-
ste par år har boet i Svendborg. 
Han har skabt en institution i 

byen, men han kan trygt over-
lade tøjlerne til sin efterfølger, 
Laila Nielsen, som allerede har 
vist sig som en god koordinator 
og tovholder. Bierparty er vel 
overstået, og vi venter lige nu i 
spænding på årets resultat, li-
gesom mange i byen er 
spændte på hvad der sker med 
Egeskov Marked: Hvordan 
kommer næste års marked til 
at blive afviklet – bliver det over 
en weekend eller stadig 3. ons-
dag i september? Foreningerne 
pusler med planer om at lave 
hattefest i Hallen, hvis Marke-
det ikke selv fortsætter denne 
tradition og Egeskov Slot har jo 
Heartland festival 2. weekend i 
juni. 
Nej man behøver ikke at kede 
sig på Midtfyn. 
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 NYHEDER 

Jørn Højager Nielsen: Farvel efter 43 år som kasserer – heldigvis forbliver 
han som hjælper i KB 1919. 
 
Af Anders Thorup 
 
På Kværndrup Boldklubs generalforsamling tirsdag den 26. januar 2016 sprang en bombe:  

Jørn Højager Nielsen proklame-
rede, at han efter 43 år som 
medlem af bestyrelsen i 
KB1919 – og stort set hele peri-
oden som kasserer – ikke hav-
de tid til at fortsætte som med-
lem af bestyrelsen – og således 
heller ikke som kasserer. Jørn 
har travlt på sit arbejde, og som 

vi alle ved, har han sandelig 
også travlt med at passe på 
banerne og pengene i KB1919. 
Ingen tvivl om, at Højager bli-
ver svær at erstatte, når det 
drejer sig om at holde styr på 
finanserne. Det har han gjort til 
UG. 
Heldigvis har han sagt, at han 
gerne vil fortsætte med at hjæl-
pe med at kridte baner eller 
hvad der ellers er af opgaver. 
Det er vi glade for. Og han er 
stadig meget velkommen i 
klubben, selvom han nok vil få 
nogle kommentarer med på 
vejen. 
I sommer fik Højager overrakt 
DBUs sølvnål – den højeste 
ære man som klub kan give et 
medlem. Så nu får Højager tid 
til at nyde det gode, denne ære 
giver ham: Nemlig gratis at 
kunne overvære alle fodbold-
kampe i Danmark – også i Par-
ken! 

Jørn Højager på sin sidste gene-
ralforsamling  

KB1919s tidligere målmand Lars 
Bay står i spidsen for seniorfodbol-
den i 2016 

Th: På samme generalforsamling 
blev Henning Nielsen udnævnt til 
årets træner – tillykke. 
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 SOGNEROD 

Mens temperaturen i det sne-
klædte vinterlandskab frøs fast 
ved minus 5 grader, dampede 
den varme terrin med gule ær-
ter i Kværndrup Forsamlings-
hus om aftenen den 20. januar 
2016. Her hyggede 25 lokale 
borgere sig i den lune stem-
ning, godt hjulpet på vej af har-
monikatoner, snaps og sam-
vær. Og så selvfølgelig de gule 

ærter, medister, rugbrød, sen-
nep og hvad der nu ellers hører 
sig til i den efterhånden traditio-
nelle nytårskur, for alle de frivil-
lige kræfter bag lokalbladet 
5772.Kværndrup. 
Som en særlig tak for indsat-
sen valgte lokalbladets besty-
relse, at uddele en nytårsgave, 
der kan hjælpe alle bladets fri-
villige bedst muligt på fode, in-

den arbejdet med det kommen-
de blad for alvor sætter ind. 
Nemlig et gavekort til byens 
nystartede fodbehandler.  
Tak til de mange ildsjæle, der 
hver især er med til at gøre det 
muligt, at alle borgere i Kværn-
drup Sogn fem gange om året 
kan sætte sig til rette med over 
30 siders lokalt læsestof.  

Gule ærter og godt humør 

Af Lars Skov Sørensen på vegne af bestyrelsen for Lokalbladet for Kværndrup Sogn. 
 
Gule ærter  -  en god tradition  
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Gæt krydsordet og send 
det, inden næste deadline, 
til redaktionen sammen 
med dit navn, adresse og 
telefonnummer. Så er du 
med i lodtrækningen om at 
blive denne udgaves kryds-
ordsvinder. 

Præmiekryds 

Flygtninge i Kværndrup. 
 
Af Frank Andersen, Lokalrådsformand 

Som de fleste ved er den plan-
lagte ankomst af flygtninge til 
Kværndrup udsat fra 1. februar 
til omkring 1. marts fordi om-
bygningen ikke kan nå at blive 
færdig. 
Jeg kan ikke undlade at blive 
rørt over alle de historier, vi til 
dagligt får serveret i presse og 
tv omkring de strabadser, flygt-
ningene har været udsat for, og 
samtidig står de grimme scener 
fra Köln og andre steder jo og-
så lysende klart! Hvem er det, 
der kommer? Hvad skal vi for-
vente af de 27 nye ”kværn-
druppere”, som vi ved, kommer 
i foråret? Jeg ved, at jeg vil ta-

ge imod dem med udstrakt 
hånd og byde dem velkommen 
til vores lille by, på samme må-
de, som jeg blev modtaget, da 
jeg i 2011 flyttede til Kværn-
drup. En smule sund skepsis, 
og så ser vi lige den ny ankom-
ne lidt an, men vi har de positi-
ve briller på. Det var måden, 
jeg føler, jeg blev modtaget på. 
Og bevares, jeg er da stadig 
tilflytter og vil altid være tilflyt-
ter, det er man jo i et lille lokal-
samfund. Det vil de nye også 
være, tilflyttere, men det er nok 
langt mere kompliceret at være 
indvandrer fra et ”sydland” end 
at være en ”køvenhavner”, der 

er landet på den anden side af 
broen. For mig var der ikke den 
store kulturforskel eller nogle 
direkte sprogbarrikader. For 
mig var det bare at ”dumpe” 
ned på Fyn og nyde den friske 
luft og de glade mennesker.  
Lidt anderledes ser det nok ud 
for en flygtning, som måske 
ikke kan andet sprog end sy-
risk og nogle få gloser dansk. 
En anden kultur og et andet 
livsmønster, helt sikkert langt 
fra det, de har oplevet i flygt-
ningecentret, hvor dagene har 
været præget af stor usikker-
hed og et spinkelt håb om en 
bedre fremtid i Danmark. 
Jeg ved, at der er mange posi-
tive kræfter, som vil arbejde for 
at få de kommende flygtninge 
integreret i lokalsamfundet på 
bedst mulig vis, og som vil stå 
klar til at tage handsken op. 
Lad os sammen byde de kom-
mende bysbørn velkommen og 
vise dem, at Kværndrup både 
kan og vil flygtninge.  
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Efteråret og julen der gik i Kværndrup 2015 
 

Af Lars Skov Sørensen 

Julestue på Egeskov Mølle, 28. november 2015. 
Foto: Kjeld Toftelund Larsen 

Borgerforeningen var vært med æbleskiver for byens børnehaver og dagple-
jere i Bakkelunden, 25. november 2015. 

Foto: Kjeld Toftelund Larsen 

Op mod 100 børn fik has på 430 æbleskiver og 17 liter kakao, 
25. november 2015 

Foto: Kjeld Toftelund Larsen 
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 SOGNEROD 

Egeskov Mølle, 28. november 2015.  
Foto: Kjeld Toftelund Larsen 

Heste og nisser bringer julestemning i gaderne under 
juleoptoget i Kværndrup, 4. december 2015. 

Foto: Kjeld Toftelund Larsen 

SuperBrugsen og Borgerforeningen fyrer op under ju-
lehyggen, godt hjulpet af næsten 700 æbleskiver og 17 
liter gløgg, 4. december 2015.  

Foto: Lars Skov Sørensen 
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 PORTRÆTTER 

Ny børnehaveklasseleder på Tre Ege Skolen 
 
Af Anja Steen 

 
Siden januar 2010 har jeg været ansat i Børnehuset Oasen i Kværndrup. 1. oktober 2015 
blev jeg ansat som børnehaveklasseleder på Tre Ege Skolen, afd. Kværndrup. 

Hvem er jeg så den nye børne-
haveklasseleder, og hvad står 
jeg for. Jeg vil prøve at skrive 
lidt her om, hvem jeg er. 
Privat bor jeg sammen med 
Kenneth, og vi har 2 børn sam-
men. Ann Cathrine på 11 år og 
Mikkel på 14 år. Vi har et dejligt 
hus i Svendborg. 
I min fritid sørger jeg for, at da-
merne i Brændeskov får sved 
på panden til latinamerikanske 
rytmer, idet vi kombinerer zum-
ba med stepbænke til at få pul-
sen op. 
Jeg er en børnehaveklassele-
der, der på egne og på børne-
nes vegne, er ambitiøs på en 
omsorgsfuld måde. Jeg ved, at 
børnene skal kunne mere og 
mere allerede fra børnehave-
klassen, og derfor er det vigtigt 
at have ambitioner på deres 
vegne.  Det kan gøres helt i ånd 
med leg og læring. Hvis jeg skal 
beskrive noget af den undervis-
ning, der er indlæring igennem 
leg, vil jeg nævne tegnediktat 
og Stomp, som vi i år har arbej-
det meget med. Tegnediktat er 
en del af dansk undervisningen. 
Metoden er med til blandt andet 

at styrke eleven, til at kunne 
knække læsekoden og afkod-
ning af skriftsprog. Samtidig 
bliver der nogle flotte tegninger 
ud af det, som er med til at 
styrke selvværd hos den enkel-
te elev. Stomp er en del af ma-
tematikken. Her er formålet, at 
eleverne får trænet tal ved 
hjælp af rytmer og bevægelser. 
Eleverne lærer også at lytte 
efter hinanden, så alle spiller 
den samme rytme på samme 
tid.  
En dag i 0. klasse er genken-
delig og har samme daglige 
rytme med rutiner og struktur. 
På samme måde kan jeg godt 
lide at tage udgangspunkt i 
årets rytme og tilrette undervis-
ningen herefter.  I de fire årsti-
der er der mange gode traditio-
ner og emner at tage udgangs-
punkt i, f.eks. fra jord til bord, 
vinterens fugle, fastelavn, på-
ske og jul. 

Nogle af traditionerne er vi fæl-
les med hele skolen om, og an-
dre foregår kun i børnehave-
klassen.  
Fælles er vi også hver morgen 
til morgensang. Her får vi sagt 
godmorgen til hinanden, og der 
bliver givet fælles beskeder. En 
rigtig god start på dagen. 
Jeg vil også nævne, at det er 
vigtigt for mig at arbejde med 
det sociale fællesskab. Det er 
lige så vigtigt, som at kunne 
læse og skrive.  Her snakker 
jeg med børnene om, at det er 
vigtigt, at alle børn føler sig som 
en del af et fællesskab. Jeg 
snakker med børnene om, at 
alle børn kan bidrage med no-
get, og at alle børn har forskelli-
ge ressourcer, som fælleskabet 
kan bruge. Jeg bruger rigtig 
mange forskellige metoder, der 
i blandt ”fri for mobberi” - mate-
rialet.  
Det var lidt om, hvem jeg er  

Anja og William 

0. klasse 
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 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Nyt fra Landsbyordningen Tre Ege Skolen. 
 
Af Vibeke Jensen, afdelingsleder Tre Ege Skolen Landsbyordning.  
 
Landsbyordningen for Tre Ege Skolen, afdeling Kværndrup omfatter Børnehuset Oasen, SFO 
Slottet og SFO2 Juniorklubben. 

Vi er allerede langt inde i det 
skoleår, hvor Tre Ege Skolen 
blev til Landsbyordningen Tre 
Ege Skolen. Landsbyordningen 
for Tre Ege Skolen, afdeling 
Kværndrup omfatter Børnehu-
set Oasen, SFO Slottet og 
SFO2 Juniorklubben. 
 
På SFO Slottet er der fyldt 
med 85 glade børn hver dag 
fra kl. 14. Når børnene kommer 

fra skole, står der lune gnave-
boller samt frugt og grønt klar til 
at spise, inden dagens aktivite-
ter begynder. Vi lægger vægt 
på, at der hver dag er mulighed 
for at vælge lidt forskelligt.  Der 
er ofte bål, tonsebane i gymna-
stiksalen, bordtennis m.m. 

Samtidig er der børn, som spil-
ler spil, leger i vores nyindrettet 
scenerum med udklædningstøj 
og musik, kreative aktiviteter på 
1. salen, og altid børn som le-
ger ude.  
Før jul havde vi travlt med jule-
gaver og pynt. Det er altid en 
meget hyggelig tid, men også 
en meget travl tid, så derfor gør 

vi ligesom de forgående år. Et 
par uger i januar har vi massa-
gerum med afslapning, hvor 
der bl.a. er fodbad og hånd-
massage, og børn der masse-
rer hinanden på arme, ben og 
ryg med dæmpet musik. Det 
har været vel besøgt, og man-
ge har nydt det.  
  
I SFO 2 Junior Slottet, som er 
for børn i 4.- 6. klasse, er der 
også glade børn. Her er 34 
tilmeldt. Her bliver der hygget, 

drukket te, lavet toast og snak-
ket i sofaen. Nogle dage er de i 
gymnastiksalen og spiller bold, 
andre dage laver de kreative 
ting ved bordet. Her er det i høj 

grad børnene, som bestemmer 
indholdet på eftermiddagen. De 
nyder nogle dage bare at være 
sammen. Ind i mellem tager de 
også på tur til Svendborg Bade-
land, laver aftensmad i skole-
køkkenet og spiser sammen. 
Ja, mulighederne er mange.  
 
I Børnehuset Oasen er vi lige 
nu 12 vuggestuebørn og 54 
børnehavebørn.  

Lige før jul var vi så heldige at 
få skiftet vores nedslidte lege-
tårn ud med et nyt legetårn. Det 
vakte stor glæde blandt børne-
ne og bliver flittigt brugt.  
Storegruppen er allerede godt i 
gang med 8 gange svømme-
træning i Svendborg Badeland. 
Der bliver kæmpet godt hver 
onsdag med at få tøjet af og 
på, stå under bruseren, lære 
nye ting i vandet og sidst men 
ikke mindst togturen frem og 
tilbage.  
Lige om lidt skal storegruppen 
arbejde med ”Hop om bord” 
med ord, et rigtig godt materia-
le hvor de øver ordlyde, laver 
opgaver, sange, rim og remser 
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 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

samt små lege, som forbereder børnene på ordlyde 
og bogstaver inden skolestart.   
Her i foråret begynder også den store cykeltræning 
for de store børn. Alle børn lærer nemlig at cykle på 
to hjul, inden de skal i skole. Så I møder nok flok-
ken rundt på stierne i Kværndrup, når den er ude at 
træne.  



12  

 

 



 13 

 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Vinterhi 
 
Af Frank Andersen, Lokalrådsformand 
 

Kværndrup i vinterhi kan man vel passende skrive som overskrift, for landsbyen er stille og ro-
ligt gået i hi.  

Når først vintermørket sænker 
sig over byen, sker der ikke me-
get på gade og vej, det er lidt 
som en døs har sat sit præg på 
byen. I morgen- og aftenmørket 
er det stort set kun SuperBrug-
sens bannerreklame, der lyser i 
mørket. Bevares, der er folk på 
gade og vej, men de fleste skut-
ter sig i vintermørket og skynder 
sig hjem til de lune stuer. Det 
med lige at stoppe op og få sid-
ste nyt på pladsen foran brug-
sen, ja det hører sommeren til. 
Nu er det LysAvisen, der leverer 
sidste nyt til de handlende: - et 
hastigt blik, der bliver fanget, 
mens man står i kasselinjen og 
venter på sin tur, jo - der sker 
noget i Kværndrup, trods mørke 
og kulde.  
 
I Bakkelunden, vores skønne 
oase på Kirkevej, som er blevet 
renoveret og som Borgerforenin-
gen har gjort et stort arbejde for 
at vedligeholde, er der mystiske 
kræfter på spil. Et par gange har 
der været øvet hærværk på byg-

ningerne, og sidste nye tiltag på 
den front, er at nogen åbenbart 
har set sig glad for den opsatte 
scenebelysning, i form at de fine 
LED spotlamper! De er i hvert 
fald væk - temmelig ærgerligt at 
nogle åbenbart ikke kan lade de 
ting være, der kommer andre til 
gode. 
  
Byfornyelsen blev ikke færdig til 
aftalt tid. Det våde efterår satte 
en klar grænse for det ellers 
fremskredne arbejde med byfor-
nyelsen. En ny - oplyst - info-
stander i rustbrun, såkaldt Cor-
ten Stål, er kommet på plads. Et 
metalskab, der afløser vores 
ellers elskede - og for nogle for-
hadte - trekant. Knap så om-
fangsrig er den nye infostander, 
så nogen vil nok mene, at der 
bliver kamp om pladsen på den 
to-sidede informationsstander. 
Men hvor der er hjertevarme, 
selv i en kold tid, findes 
der også løsninger. Stør-
ste problem er lige nu, at 
det faktisk er lidt svært at 

komme til at sætte noget op i 
infostanderen, da den er aflåst. 
Så låsene skal skiftes ud med et 
par vridere eller en magnetlås 
(det skulle gerne være ændret, 
når du læser dette). 
 
Til foråret afsluttes arbejdet med 
byfornyelsen. De sidste sten 
skal lægges, indkørslen fra 
Svendborgvej til SuperBrugsen 
skal ændres - de lagte sten kan 
nemlig ikke holde til vægten af 
store lastbiler, så derfor lægges 
der nye kørefliser. Og så skal 
der ny asfalt på et stykke af 
Svendborgvej. De gamle plante-
kummer, hvor vi har haft vejtræ-
er, skal fjernes, og der skal fin-
des en løsning med afskærm-
ning af de nye plantekummer, så 
billister og bløde trafikanter ikke 
”parkerer” midt i blomsterne.  
 
Jo, Kværndrup er gået i hi.  
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Fitnesscenteret er færdigt – forhåbentlig er der, når 
du læser dette, også monteret træningsapparater 
 
Af Anders Thorup 
 
Spinning har tyvstartet 

”Det gamle” fitnesscenter har 6 
år på bagen, og som det frem-
går af billedet har der været 
trangt. Og endelig kan Kværn-
drup Idrætsforening, Fitness, 
nu byde velkommen i nye og 
større lokaler. Spinningscykler-
ne får deres egen afdeling, så 
instruktørerne kan skrue op for 

den inciterende musik, som 
motiverer cyklisterne til at yde 
deres yderste. 
Træningsapparaterne er mon-
teret på væggene, og derud-
over er der også plads til at 
træne med frie vægte eller på 
en måtte på gulvet. Lokalet har 
udsigt til P-pladsen, er lyst og 

venligt, så vi håber at både 
gamle og nye brugere tager 
godt imod det nye fitnesscen-
ter. 
Udover fitnesscenteret er der i 
Kværndrup hallen også lavet 
nyt depot, som giver mulighed 
for at gymnastikredskaberne 
kan opbevares og er let tilgæn-
gelige 
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Egeskov Markedsforening søger m/k til bestyrelsen 
 
Har du lyst til at være en del af Egeskov Markedsforenings bestyrelse og have ansvaret 
for restaurationsafdelingen? Du skal sta  for indkøb af fødevarer og fordeling af dette til 
salgsstederne pa  pladsen. Du ma  derfor rigtig gerne have kendskab til indkøb og/eller 
fødevarer.  
Gert som har varetaget arbejdet gennem de sidste 16 a r, har valgt at stoppe. Han vil 
utrolig gerne fortælle om funktionen og har en masse gode materialer til overlevering.  
Bestyrelsen besta r af 7 personer, der hver har et ansvarsomra de. Fælles for os alle er, at 
vi er afslappede mennesker, der hygger os godt sammen, og brænder for sagen. Nogle af 
os er ”gamle” medlemmer, mens andre er nyere. Vi afholder 7-8 bestyrelsesmøder a rligt. 
Den største travlhed er selvfølge op til og pa  markedsdagene.  Til dette er der en gruppe 
hjælpere, hvor hver person har ansvaret for et salgssted pa  markedsdagene. 
Skriv nu – ba de hvis du bare har spørgsma l til arbejdet, overvejer det eller har besluttet 
dig for, at ville.   
Tænk IKKE: ”Der er nok nogen der melder sig” – Tænk: ”Hey, kunne det egentligt ikke 
være lidt sjovt?”. Det er DIG, vi søger. 
Vi glæder os til at fa  netop DIG i bestyrelsen. 
 
- sa  ses vi… 
Egeskov Markedsforenings 6 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Skriv til mail: doretehansen@gmail.com eller ring til tlf. 20 52 33 21 
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Bogmesse på Tre Ege Skolen 

 

Af Mette Schiel 

I efteråret arbejdede 2. og 3. 
klasse på Tre Ege Skolen in-
tensivt i et par uger med at 
sammensætte billeder og tekst 
til hver deres lille bog.  
Den 26.11.2015 blev der så af-
holdt en bogmesse på skole-
biblioteket, hvor forældre og 
andre interesserede havde mu-
lighed for at møde alle forfatter-
ne og se deres flotte resultater.  
 
Pia Jacobsen, dansklærer i 2. 
klasse bød velkommen til bog-
messen, hvorefter hun fortalte 
lidt om forløbet.  
Herefter var der rig mulighed 
for de mange fremmødte til at 
læse nogle af bøgerne, se de 
unge forfattere arbejde eller til 
at få vejledning i skrivepro-
grammet, som var blevet brugt 
undervejs. 
Efter ca. en halv times tid blev 
der vist en film, hvor man kun-
ne se elever arbejde med com-
puterprogrammet både her på 
skolen og på andre skoler, 
samt se optagelser fra den 
kommunale bogmesse på Rin-
ge Bibliotek, der blev afholdt i 
begyndelsen af oktober. 
Bogmessen trak fuldt hus, og 
det var tydeligt, at de små for-
fattere nød den megen op-
mærksomhed. 
Her 2 måneder efter bogmes-
sen er der igen kommet fokus 
på bøgerne, idet det er blevet 
muligt for resten af skolens ele-
ver at låne bøgerne med hjem. 
Det er dejligt at se, at det ikke 
kun er ældre søskende, der lå-
ner bøgerne, men at de lånes 
hjem af såvel yngre som ældre 
elever. 

FORENINGER OG INSTITUTIONER 
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Klubben på Trunderup Fri-
skole har fået et bordtennis-

bord. Det er eleverne rigtig gla-
de for. Pengene til bordet har 
Trunderup Bylaug givet, så by-
ens børn og unge har endnu 
mere at glæde sig over, når de 
går i klub. 
Klubben er for elever fra 5. 

Bordtennis er sagen på Trunderup Friskole 
 
Af: Kirstine Simon-Gaarde 
 
”Det er sjovt, fordi alle kan være med,” siger Karoline fra 6. klasse 

klasse og op, og det foregår 
onsdag aften. Her hygger bør-
nene sig med stikbold, god mu-
sik, snak og slik - og nu kan de 
altså også spille bordtennis. 
”Det er godt, vi har fået et bord-
tennisbord. Tak til Bylauget for 
det,” siger eleverne i 7. - 9. 
klasse samstemmende. Som 
den ældste gruppe på skolen 

må de også spille bordtennis i 
frikvartererne. Alle andre skal 
være udenfor. 
Hørt om bordet: 

”Det er sjovt at spille ’rundt om 
bordet’.” (Frederik, 5. klasse) 
”Jeg er glad for, at vi har fået 
penge til det, så er der noget 
sjovt at lave i klubben.” (Julie, 
5. klasse) 
”Det er nemt at slå op og 
ned.” (Jesper, 6. klasse) 
”Det er hyggeligt, fordi mange 
kan spille.” (Sophie, 5. klasse) 

FORENINGER OG INSTITUTIONER 
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I Lokalhistorisk Forening for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne er der 
gang i mange ting - for at formidle og bevare vor fælles historie. 
 
Af Runa Fjeldstad 

F.eks. har vi genoptrykt Ryslin-
ge Sogns Historie (H.M. Henrik-
sen) fra 1955, og her kan du 
finde fortællingen om Ryslinges 
fortid, læse om landsbyens op-
rindelige, gamle gårde og ud-
skiftningen, hvor byen ændrede 
udseende for altid. Historien om 
hvordan det gik til, at Ryslinge 
har 2 kirker og 3 menigheder er 
spændende læsning. I bogen er 
også fortællingen om de kold-
ske skoler, friskoler og Ryslinge 
folkehøjskole.  
Imellem alle de faktuelle oplys-
ninger, som er baggrunden for, 
at vores by nu ser ud, som den 
gør, finder man også folkesagn, 
overtro og historier om spøgeri. 
Det er en spændende bog at 
læse fra ende til anden, eller at 
bruge som opslagsbog. 
Bogen har i adskillige år været 

umulig at opdrive, men nu er 
chancen her! 
Ryslinge Sogns Historie kan 
erhverves af medlemmer af Lo-
kalhistorisk Forening for 150 kr. 
Ikke-medlemmer må betale 
250 kr. for bogen. Måske er det 
værd at overveje et medlem-
skab - det koster 80 kr. om året 
- og det gælder for hele hus-
standen. Som medlem modta-
ger man hvert år tidsskriftet By-
hornet, hvor lokale personer 
fortæller om personer, huse og 
hændelser i området. 
Ryslinge Sogns Historie kan 
købes hos Runa Fjeldstad, 
Ryslinge, tlf. 24 43 03 60, mail 
runa.fjeldstad@mail123.dk, 
hos Poul Toudal Frandsen, 
Kværndrup, tlf. 62 27 17 81, 
hos Keld Riber, Gislev, tlf. 29 
71 47 29, eller på Lokalhisto-

risk Arkiv, hvor arkivleder Keld 
Riber og arkivets medarbejdere 
byder velkommen i åbningsti-
den (hver den 1. og 3. onsdag i 
måneden fra kl. 16-20) på Kir-
kevej 3, 5772 Kværndrup.  
"Arkivbutikken” har meget an-
det at byde på:  
For 150 kr. kan du købe en dvd 
med Gislev Sognefilm fra 1949, 
filmen varer 70 min. og er i sort/
hvid og uden lyd – men der føl-
ger et teksthæfte med. Vi har 
også et restlager af postkort 
med motiv fra sognefogedgår-
den i Kværndrup til 10 kr. pr. 
stk. Hvis du har lyst til at købe 
ældre eksemplarer af årsskriftet 
Byhornet, kan nyere årgange 
erhverves for 20 kr. pr. stk., 
mens ældre årgange fås for 10 
kr. pr. stk. 

FORENINGER OG INSTITUTIONER 
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Lokalbladet for Kværndrup Sogn holder generalforsamling 
 
Torsdag den 31. marts 2016, kl. 19.00 på skolebiblioteket – Tre Ege Skolen, Kværndrup 
 
Dagsordenen er følgende: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

 
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes sendt på mail til larsskovs@gmail.dk inden 10. 
marts 2016. 
 
På vegne af bestyrelsen 
 
Lars Skov Sørensen  

 
 

Af Bente Rosager 
 

Ældre Sagen, lokalafdeling Midtfyn har lejet et lokale i FirmaHuset i Gislev, som i første 
omgang primært skal anvendes til undervisning i slægtsforskning og IT   

Ældre Sagen glæder sig over, 
at kunne tilbyde undervisning i 
et indbydende lokale med god 
internetforbindelse, samt mulig-
hed for at benytte køkken og 
mødelokaler til socialt samvær 
i forbindelse med de forskellige 
kurser.  
Bestyrelsen i Ældre Sagen, lo-
kalafdeling Midtfyn, er meget 
interesseret i at starte nye akti-
viteter op i det nyerhvervede 
lokale, og hører gerne fra med-
lemmer, som har en god idè til 
en ny aktivitet. Det kan f.eks. 
være kortspil og forskellige for-
mer for hobby’s og håndarbej-
de, som er egnet til at foregå i 
det lejede lokale.  
Ældre Sagen har allerede taget 
lokalet i brug, idet undervisning 
i Slægtsforskning er startet i ja-

nuar måned. I den første uge 
af februar starter de øvrige IT-
kurser op. Program og under-
visningsdage kan ses på Æl-
dre Sagens hjemmeside: 
www.aeldresagen.dk/midtfyn, 
og yderligere information kan 

fås ved henvendelse til Niels 
Hempler på tlf. 40 40 48 05. 
Bestyrelsen i lokalafdeling Midt-
fyn glæder os, til at byde vores 
medlemmer og andre interes-
serede velkommen i lokalet i 
FirmaHuset.  
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Den kulturelle rygsæk og Tre Ege Skolen 
 
Af Mette Schiel 
 

Den kulturelle rygsæk er skræddersyede undervisningsforløb i kunst og kultur til alle elever i 
folke-og friskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Rygsækken byder på unikke kulturoplevelser 
samt på masser af praktiske øvelser for eleverne inden for de forskellige kunstneriske genrer. 

De sidste mange år har det 
været fast kutyme, at 5. klasse 
på Tre Ege Skolen har beskæf-
tiget sig med Fynbomalerne. 
Eleverne har læst om malerne i 
dansktimerne, taget Fynbus til 
Faaborg og besøgt Faaborg 
Museum for her at beundre 
Fynbomalernes billeder, imens 

skiftende museumsinspektører 
har fortalt om museet og de ud-
stillede malerier. På disse be-
søg har eleverne altid med-
bragt blyanter og papir for at 
kunne tegne skitser af udvalgte 
malerier. Disse skitser blev til-
bage på skolen brugt til ele-
vens eget “fynbomaleri”. 
Sådan er det ikke mere. 
Den kulturelle rygsæk har gjort 
- Fynbomalerne før og nu - til 
et obligatorisk kulturforløb for 
alle folkeskoleelever i Faaborg/
Midtfyn Kommune. Det bety-
der, at det ikke kun er 5. kl., 
der skal igennem et forløb om 
Fynbomalerne, men alle ele-
ver, der går i 4., 5. eller 6. kl. i 
det skoleår Den kulturelle ryg-
sæk i vores område (område 
MIDT) beskæftiger sig med bil-
ledkunst. 
Mandag d. 18.1. og tirsdag d. 

19.1. deltog 4. og 5. klasse i en 
billedkunstdag på Faaborg Mu-
seum og Faaborg Børnebilled-
skole.  
Begge dage startede allerede 
kl. 7.45, hvor vi blev hentet med 
bus og kørt til Faaborg Muse-
um. Her ventede en museums-
inspektør på os. Vi fik en rund-
visning på museet, hvor der 
kort blev fortalt om konserves-
fabrikant Mads Rasmussen, der 
grundlagde museet. Derefter 
blev der fokuseret på Fynboma-
lerne, deres baggrund og fami-
lieforhold samt malestil.  
Rundvisningen tog knap halv-
anden time. Eleverne havde 
mange spørgsmål, da de jo 
havde læst eller hørt om de fle-
ste af malerne på forhånd. 
Efter en kort pause var det tid 
til, at en ægte kunstner, i vores 
tilfælde Karsten Auerbach 

Dagene startede med en kunstgennemgang. Her er det 4.kl., der lytter til 
en gennemgang af Fritz Sybergs billede. 

Marie, 5.kl., tegner skitse direkte 
på lærred  
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Historie og baggrund 
Ideen om at udvikle en kulturel rygsæk er første gang beskrevet 
i Faaborg-Midtfyn Kommunes Kulturstrategi 2012-2020. Forsla-
get udsprang af et ønske om at udvikle den kulturelle og kunst-
neriske dimension i folke- og friskolerne i Faaborg-Midtfyn Kom-
mune. Man ville sikre et tættere og mere målrettet samarbejde 
mellem skoler og kulturinstitutioner. 
I skoleåret 2014/2015 startede Den kulturelle Rygsæk med et te-
aterforløb for alle 0. klasser samt med 3 forløb målrettet indsko-
lingen (1. - 3. kl.). I dette skoleår er rygsækken blevet udvidet, 
idet der er forløb til mellemtrinnet (4. -6. kl.). Næste skoleår er 
der planlagt forløb målrettet 7. - 9. kl..  
Idemændene bag Den kulturelle rygsæk håber på denne måde, 
at alle børn i Faaborg-Midtfyn Kommune på et eller andet tids-
punkt i løbet af deres skolegang stifter bekendtskab med alle 
kulturinstitutioner. 

(mandag) og Oliver Streich 
(tirsdag), tog over. Eleverne 
blev gjort bekendt med parafra-
setegning. En parafrase er en 
fri bearbejdning af en anden 
kunstners værk. Herefter fik al-
le udleveret et lærred, blyant 
og viskelæder, hvorefter de 
hver især skulle finde et maleri, 
de kunne lave en parafrase 
over. Dette arbejde tog det me-
ste af en time, og alle elever fik 
lavet et flot udgangspunkt til 
selve maleriet. 
Da det ikke er tilladt at male 
med andet end blyant på et 
museum, gik vi over til Faaborg 
Børnebilledskole, som ligger i 
Byskolen kun 5 minutters gang 
fra museet. Her gik eleverne i 
gang med deres parafraser un-
der vejledning af henholdsvis 
Karsten eller Oliver.  Karsten Auerbach med elever fra 4.kl.  
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Oversigt over alle forløb i Den kulturelle rygsæk skoleåret 2015/2016  
TEATER - 0. klasse. Årets forestilling: Statsministeren ved Quasi Teateret 
MUSIK - 1. - 3. kl. område SYD - Musikskolen Faaborg/Midtfyn og orkesteret Phønix 
MODERNE DANS OG BALLET - 1. - 3. kl. område MIDT -  sArt Danseteater 
SANG OG OPERA - 1. - 3. kl. område NORD - Den Fynske Opera og Den Fynske Sangskole 
KULTURARV - 4. - 6. kl. område SYD - Øhavsmuseet/ Arresten i Faaborg, Odense Teater 
BILLEDKUNST - 4. - 6. kl. område MIDT - Faaborg Museum og Faaborg Børnebilledskole 
ARKITEKTUR OG DESIGN - 4. - 6. kl. område NORD - Dansk Arkitektur Center 

vidste. Det var svært, fordi at vi 
skulle tegne malerierne. Det 
var spændende, fordi vi skulle 
høre om andre ting fx Ymer-
brønden.Det havde været sjo-
vere, hvis vi fik en belønning. 
Jeg har lært noget om De fyn-
ske malere. 
 
Alberte, 5.kl.:        

Det var godt, fordi jeg lærte 
meget, jeg ikke vidste, og jeg 
fik god interesse for det. Det 
var en god måde at fremlægge 
på.  
Jeg lærte også meget om at 
male, og imens var det rigtig 
sjovt. 
Jeg lærte også om Faaborg 
museum, og så elsker jeg at 
male. 
 
Thomas, 5.kl.: 

Det var svært, fordi det var 
svært at tegne en skitse. 
Det var godt, fordi at jeg lærte 
noget nyt, og det var spænden-
de. 
Det var hyggeligt, fordi vi gik al-
le og hyggede os og det var 
hyggeligt at være dernede. 
 
Sofie, 5. kl.: 

Det var en god oplevelse, og 
det var meget spændende, 
men der måtte gerne ha´ været 
nogle flere pauser, hvor man 
kunne få noget frisk luft. et var 
mega hyggeligt, og hvis det 
stod til mig, skulle vi afsted næ-
ste år dog på et andet muse-
um. 

Hvad mener eleverne? 
 
Clara, 4.kl.: 

Det var sjovt at lære om maleri-
er.  
 
Runa, 4.kl.:  

Jeg fandt ud af, at man godt 
kan male et mesterværk med 
fingrene, og jeg fik en masse 
erfaring med at male. Det var 
både spændende og lærerigt. 
 
Anton, 4.kl.:  

Det var godt, fordi at Carsten 
hjalp godt, og han roste mig 
meget for den farve, jeg havde 
lavet. Det var sjovt at male på 
lærreder, fordi vi skulle male 
med både fingre, pensler og 
bagenden af penslen. Jeg har 
lært at lave krims, krums og 
blande farver. 
 
Alexander, 5.kl.: 

Det var godt, fordi at vi lærte 
mange andre ting, som vi ikke 

Oliver Streich bruger god tid på at 
evaluere de mange parafraser. Er 
det nu tydeligt, hvilket billede der 
er blevet efterlignet?  

på skolen på den lange gang 
og i aulaen indtil påske. 
Det er ikke kun 4. og 5. kl. der i 
denne tid har fornøjelse af Den 
kulturelle rygsæk. Efter dead-
line, nemlig d. 4.+ 5.2., skal 
skolens 1.,2. og 3. klasser til et 
3 timer langt danse workshop 
ved sART Danseteater i Ryslin-
ge. Hvorefter eleverne i april 
måned vil få fornøjelsen af at se 
en ”ægte” danseforestilling.  

Der blev arbejdet koncentreret 
og ihærdigt, så langt de fleste 
elever blev færdige med deres 
parafraser.  
Det var en fornøjelse at gå 
gennem gågaden og hen til 
bussen med en flok elever med 
hver deres flotte maleri. Der 
var da også en del forbipasse-
rende, der stoppede for at be-
undre og spørge til malerierne. 
Hvis I skulle have lyst til at se 
malerierne, vil de være udstillet 
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Flotte dyrebilleder lavet af 2. klasse på Tre Ege Skolen 
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Spil bordtennis – en af verdens største idrætsgrene! 
 
Af Frederik Ottosen 
 

Der er plads til mange flere bordtennisspillere – både børn og voksne, piger/damer og 
drenge/mænd. Frederik og 6-8 af hans kammerater spiller på Kværndrup Skole hver 
torsdag. 

Min oplevelse med bordtennis 
har været rigtig god. Vi har en 
rigtig hyggelig bordtennisklub 
hvor der er plads til alle og har 
rigtig hyggelige træninger hver 
torsdag. 
Jeg kan godt lide vores sam-
menhold i klubben og alle spil-
ler mod alle, så vi også lærer 
hinanden noget, og det synes 
jeg er fedt. Vi har gode facilite-
ter og det er selvfølgelig også 
med til at gøre det fedt. 
Her for nylig har 4 af os været 
til Fyns Mesterskaberne i Lan-
geskov, hvor Thomas Krog Kir-
kegaard fik en flot 1. plads i sin 
række og jeg fik en delt 3. plads 
i min række. 
 
Alt i alt havde vi en rigtig god 
dag i Langeskov, og kunne ikke 
klage over spændingen i kam-

pene. Derudover var alting 
godt planlagt, og det var også 
med til at gøre det til en rigtig 
god dag.  
Men tilbage hvor det hele star-
tede: Så vil vi gerne se flere 
glade ansigter til bordtennis i 
Kværndrup, så hvis du tænker 
det er noget for dig, så synes 
jeg du skal møde op i gymna-
stiksalen på Kværndrup Skole, 
hver torsdag klokken 17:30-
19:00 til en lærerig omgang 
bordtennis. 
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Zone-Redningskorpset i Kværndrup - det var dengang… 

 
Af Edvin Larsen 

 
Artiklen i dette nr. af 5772.Kværndrup sætter fokus på Zonen, som havde redningsstation i 
Kværndrup i 30 år. 

Når ordet Zonen nævnes, giver 
det hos de fleste 60+ drenge 
nogle associationer. I begyn-
delsen af 1950’erne var jeg 
barn og meget optaget af at le-
ge med teknobiler, som også 
omfattede redningskøretøjer. 
Som garageanlæg til mine red-
ningskøretøjer havde jeg en 
redningsstation eller rettere en 
”Zone-station”, hvor alle køre-
tøjerne holdt stand by. At det 
var en Zone-station, var en 
selvfølge for mig; thi få kilome-
ter fra mit barndomshjem på 
Lolland lå i den nærliggende 
landsby - Slemminge - en af 
landets mange små landstatio-
ner med en ”vognpark” på ét 
køretøj: en brandsprøjte. 
 

Zone-Redningskorpsets  

tilblivelse 

Fra 1906 og frem til 1930 var 
der i Danmark ét rednings-
korps: Falcks Redningskorps. I 
1922 udvidede redningskorpset 
sit arbejdsfelt med brandvæ-
sen. Brandvæsenet på landet 
var på dette tidspunkt baseret 
på hestetrukne sprøjter med 
håndpumper. Falck så, at der 
var mulighed for at oprette et 
motoriseret brandvæsen i land-
kommunerne. Falck leverede 
materiellet, lavede kontrakter 
med sognerådene og fik en lo-
kal smed eller mekaniker til at 
stå for ”zone-brand-vagten”.  
En af disse ”zone-brand-
vagter” på Falster gik imidlertid 
sine egne veje og etablerede i 
1930 Zone-Redningskorpset 
(ZR), som ud over brandsluk-

ning også beskæftigede sig 
med ambulance- og kran-
vognskørsel. Fra Lolland-
Falster bredte redningskorpset 
sig i løbet af kort tid ud over 
landet og fik base i større 
landsbyer og stationsbyer. 
 
Redningsstation i Kværn-
drup 

På Svendborgvej 9 i Kværn-
drup (i dag frisør Aksel Høj-
gård) havde Autocentralen ved 
Frederik Jensen sit mekaniker-
værksted. Det var her Kværn-
drup fik sin redningsstation. 
Etableringen af denne hang 
uden tvivl sammen med 
Kværndrups centrale placering 
ved de to hovedlandeveje (A8 
og A9), og at Kværndrup som 
stationsby i årene frem til 1930 
havde gennemgået en kraftig 
udvikling.  

Stationen på Svendborgvej 9, 1936 

Med Frederik Jensen som stati-
onsleder åbnede stationen den 
6. maj 1936 som den tredje i 
rækken af fynske stationer og 
efter samme koncept: Etable-
ring i lejemål hos stationslede-
ren, der blev ansat af ZR og 
drev stationen. Af profession 
skulle stationslederen helst ha-
ve en uddannelse som smed 
eller mekaniker.  
 
På billedet herover fra statio-
nens åbning i 1936 ses de to 
køretøjer, som var stationens 
første. Til venstre ses kranvog-
nen, en Ford AA årgang 1931 
og til højre ambulancen, en 
Studebaker årgang 1931.  
De fire personer på billedet er 
fra venstre: Ukendt, Frederik 
Jensen, Harald Clausen og 
Carl Hansen. 
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Zone-Clausen 
Harald Clausen, som i folke-
munde blev kaldt ”Zone-
Clausen”, overtog ledelsen af 
stationen efter Frederik Jensen 
i 1942. Harald Clausen havde 
været ansat hos Frederik Jen-
sen siden stationens oprettelse 
i 1936.  
Harald Clausen var ungkarl. 
Det var lidt af et problem, da 
der så ikke var en ”zone-kone”, 
som gratis kunne stille sig til 
disposition for pasning af nr. 45 
(stationens telefon). Det var før 
automatiseringens tid. Telefon-
centralen i Kværndrup holdt til 
på Svendborgvej 3 (i dag Kari-
nas Klipotek) og var betjent. 
Derfor havde man en aftale 

med centralen om telefonpas-
ning og opbevaring af meldin-
ger, indtil redningsmandskabet 
igen var tilbage på stationen. 
 
Egeskov Marked 

Det har gennem årene været 
en tradition, at redningskorp-
set, hvad enten det har været 
Zonen eller senere Falck, den 
3. onsdag i september har haft 
en stand på Egeskov Marked. 
Herfra kunne man vise materi-
alet frem og måske også tegne 
abonnementer. Det var Zone-
stationen i Kværndrup, der tog 
initiativet til dette. Denne stand 
tiltrak publikum, hvilket ses af 
ovenstående billede.Så længe 
redningskorpset havde station i 

Kranvognen yder assistance til Kværndrups rutebil. 
Kværndrup Brugs på Svendborgvej, ca. 1940. 

Kværndrup, blev denne på 
markedsdagen forlagt til mar-
kedspladsen. Stationen i 
Kværndrup fik denne dag assi-
stance såvel på mandskabsom-
rådet som for vognparkens 
vedkommende fra Zonen i 
Haarby og Røde Kors. Telefo-
nen blev passet via en felttele-
fon fra stationen på Svendborg-
vej 9, hvorfra der blev trukket 
en ca. 500 meter lang ledning 
gennem folks haver.  

Studebaker-ambulancen på standen, Egeskov Marked, ca. 1940. 
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Anden Verdenskrig 
Under Anden Verdenskrig blev 
stationens kranvogn og ambu-
lance anvendt til at transportere 
modstandsfolk rundt i sognet til 
diverse nedkastningssteder for 
at opsamle våben, som derefter 
skulle transporteres til et vå-
bendepot.  
De tyske patruljer fattede aldrig 
mistanke til et redningskøretøj, 
når en meget uskyldig udseen-
de våbentransportør som Zone-
Clausen (medlem af mod-
standsbevægelsen) sad bag 
rattet, men en aften var det nær 
gået galt, da han kom kørende 
med våben i sin ambulance. En 
tysk patrulje fik mistanke og 
satte efter ambulancen. Zone-
Clausen tændte blinklyset, tråd-
te speederen i bund og satte 
kursen mod Svendborg Syge-
hus.  
Afstanden mellem ambulancen 
og den tyske patrulje blev stør-
re og større, så da ambulancen 
nåede sygehuset, var der tid til 
at sætte overlægen ind i sagen. 
Ambulancen blev tømt for vå-
ben, som blev bragt i sikkerhed 
i sygehusets kælder. I mellemti-
den havde overlægen fundet 
en ”patient” til Zone-Clausen – 
en ung mand fra Lakkendrup, 
som hurtigt så meget syg ud. 
Den tyske patrulje fik den for-
klaring af overlægen, at det 
havde været nødvendigt for Zo-
ne-Clausen at køre så stærkt, 
fordi ”patienten” skulle under 
hurtig lægebehandling. Den for-
klaring valgte tyskerne at tro 
på. 
 
Faldt ud af ambulancen 

Dette var overskriften på et 
avisudklip fra 7. april 1952. ”Fra 
vor Korrespondent i KORSØR, 
MANDAG Ved Udkørslen fra 
Korsør skete der i gaar en ejen-
dommelig Ulykke, da en Ambu-

lance fra Zoneredningskorpset 
i Kværndrup paa Fyn kom kø-
rende fra Færgen mod Køben-
havn, hvor en patient skulde til 
Specialbehandling.  
Da det trak ind gennem Døren, 
rakte Sygeplejerske Frk. Anna 
Bøgstrand, Svendborg, Haan-
den tilbage for at lukke Døren. 
Den blev imidlertid grebet af 
Vinden, og hun blev slynget 
bagud af Ambulancen. Chauf-
føren fandt hende blodig og 
forslaaet liggende paa Vejba-
nen, og han tilkaldte en Ambu-

lance fra Falck (konkurrenten), 
som bragte hende til Korsør 
Sygehus.”  
 
Stationens renommé 
I Zonens topledelse satte man 
stor pris på Zone-Clausen og 
på måden, han varetog assi-

stancerne fra stationen i 
Kværndrup på. I 1958 besøgte 
Suhr fra topledelsen samtlige 
stationer i hele Danmark. I den 
efterfølgende rapport om 
Kværndrup hedder det: ”Denne 
station er pæn med en masse 
løst materiel der er i fin stand”. 

Den senere så berømte ZR 389 (Bedford årg.1951) fra Kværndrup.  
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Fra Svendborgvej 9 til Oden-
sevej 8 (Vinkelvej) 

I 1960 flyttede Zone-stationen 
domicil. Garageanlægget på 
Odensevej 8 (det senere Mønt-
vaskeri) blev den nye Zone-
station.  
 
ZR 389 

Kranvognen kræver lidt ekstra 
omtale. I Zonens register over 
køretøjer er den opført som ZR 
389. Den har en lang og inte-
ressant historie.  Kranvognen 
blev oprindeligt leveret til statio-
nen i Haarby, men kom efter 

Redningsstationen, Svendborgvej 9 omkranset af installatørforretning og 

slagterforretning, 1959, Foto: SJ Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek.  

kort tid i oktober 1952 til statio-
nen i Kværndrup. Efter at den 
var ophørt med at køre som 
kranvogn, kom vognen til at kø-
re på pladsen på et savværk, 
hvor den trak træstammer, og 
herfra endte den hos mekaniker 
Erling Jensen her i Kværndrup. 
Erling Jensen solgte den efter-
følgende i juni 1986 til Fonden 
Redningsteknisk Samling til 
brug for det kommende muse-
um for Zone-Redningskorpset, 
hvor den blev den første Zone-
bil i samlingen. Et salg, som 

Zone-Clausen med kranvognen – ZR 389, Foto: 1961. 

”Zonen” over porten er ”fake”, Foto: 6. aug. 2011. 
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Falck var ærgerlig over, da 
Falck også ville have købt vog-
nen. Vognen kom dog først til 
Holbæk, hvor den blev renove-
ret, og er senere endt på Dan-
marks Teknisk Museum i Hel-
singør.  
Her har den tjent museet til stor 
nytte som kranvogn, når bjer-
gede ”Zone-biler” har skullet 
hentes til museet. Den er også 
blevet anvendt til studenterkør-
sel i Nordsjælland. På den må-
de har den været med til at 
skaffe penge til museet.  
 
Den er i dag fuldt funktionsdyg-
tig med kran og motorspil. I 
1999 deltog den i filmoptagel-
ser til Edderkoppen. Den 6. au-
gust 2011 var den på kort visit 
på Odensevej 8 i Kværndrup – 
kranvognens gamle arbejds-
plads. 
 
Nye tider 

Men nye tider var på vej. Den 
skarpe konkurrence med Falck 
lagde imidlertid en dæmper på 
de økonomiske muligheder, 
hvilket førte til, at der i somme-
ren 1962 blev indledt forhand-
linger om en sammenlægning 
af de to korps. Den 1. januar 
1963 overtog Falck aktierne i 
Zone-Redningskorpset, og red-
ningskorpset kom til at hedde 
Falck-Zonen. 
 
Med sammenlægningen fulgte 
en rationalisering. Falck havde 
på dette tidspunkt haft en 
brandvagt i Stenstrup. Denne 
blev nedlagt og flyttet til Kværn-
drup, således at stationen blev 
opnormeret til brand- og red-
ningsstation, som fortsat havde 
Clausen som stationsleder. 
Men yderligere rationalisering 
eller snarere centralisering var 
på vej. 
 

Lidt statistik 
Iflg. redningskorpsets egen sta-
tistik fra 1965 blev mandskabet 
i Kværndrup kaldt ud til 46 
brande. Ambulancen rykkede 
ud 270 gange, medens kran-
vognen assisterede 1110 gan-
ge. Arbejde var der således 
nok af til de to til tre personer, 
som skulle dække alle statio-
nens vagter, men den 1. no-
vember 1966 var det slut.  
Efter 30 år blev stationen i 
Kværndrup nedlagt og offer for 
redningskorpsets centralise-
ring.  
Zone-Clausen blev overflyttet 
til stationen i Ringe som assi-

stent. Her var Clausen frem til 
sin pensionering i 1975. 
 
 
Lidt efter lidt blev zone-
begrebet helt opslugt af Falck. I 
1973 var virksomheden holdt 
op med at anvende Zone-
navnet, og i 1977 - to år efter, 
at Zone-Clausen havde forladt 
korpset, udgik ordet ZONEN 
helt af Falcks bomærke.   
 
Fra nu af eksisterede Zonen 
kun blandt tidligere ansatte, 
venner af redningskorpset og i 
museumsverdenen. En æra var 
slut. 

Kilder:  
Danmarks Tekniske Museum, Zone-samlingen. 
Fyns Socialdemokrat, 17. oktober 1952. 
Frydendahl H.C. (red.): Kværndrup Sogn, Fynsk Hjemstavnsforlag, 1943, 
s.347. 
Schultz Henrik (red.): Kværndrup Sogn 2 1940-1995,1. udgave 1996,  
s.196, Lokalhistorisk Forening. 
Sylvest Jensen, (SJ Luftfoto), Det Kongelige Bibliotek. 
Samtale med mekaniker Erling Jensen, Kværndrup. 
Trap Danmark, Svendborg Amt, 5. udgave, G.E.C. Gads Forlag, 1957, 
s.694. 

Stationen på Odensevej 8. Foto: efter 1. januar 1963. 
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 OPSLAGSTAVLEN 

Bagemaskine sælges - som ny, 
har aldrig været brugt.  
Sælges for 300 kr.  
Henvendelse tlf. 22 41 89 22 

 
Lørdag d. 27. februar er hallen åben for aktiviteter 
for både børn og voksne fra kl. 10.  
Kom op og lad os lege og hygge os sammen før  
generalforsamlingen.  
Der er også Kværndrup på Vægten. 
Der vil være leg for børnene under generalfor-
samlingen. 
Foreningen er vært ved en let frokost kl. 12.30 forud for 
generalforsamlingen. 
Tilmelding til spisning nødvendig senest fredag d. 
19. februar til Reimer Bærentsen marina_b@mail.dk 
eller på tlf.: 62 27 10 80 

 
Indkaldelse til ordinær  

generalforsamling i 

Kværndrup Idrætsforening 

 
lørdag d. 27. februar 2016 kl. 14.00 i Kværn-

druphallen.  
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede års-
regnskab 

4. Planer for det nye år 

5. Behandling af indkomne forslag - ingen forslag ind-
kommet 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er Reimer 
Bærentsen (modtager genvalg) og Johnny Lysbeck 
Quarfot (modtager ikke genvalg). 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  
- nuværende suppleanter er  
Herdis Henriksen  
Inge Jensen 

8. Valg af revisor – på valg er Jørgen Larsen 
Eventuelt 

Bestyrelsen 

 
Regnskab og beretning kan hentes på www.kvaerndrupif.dk 

fra d. 19. februar 2016. 

 

Indsend små annoncer gratis inden næste deadline til   

 plata@plata1226.dk 

Køredragt sælges størrelse M, 
kun brugt en sæson.   
Henvendelse  tlf. 22 41 89 22 

http://www.kvaerndrupif.dk
mailto:plata@plata1226.dk
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 AKTIVITETSKALENDEREN 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

27.02. 14.00 Generalforsamling Hallen 
Kværndrup Idrætsfor-
ening 

- 

04.03. 
Hele 
dagen 

Skolernes trivselsdag 
Tre Ege Skolen, 
Kværndrupafde-
ling 

Tre Ege Skolen,  
Kværndrupafdeling 

- 

05.03.  Gymnastikopvisning Hallen 
Kværndrup Idrætsfor-
ening 

Voksne: 35 kr. 
Børn u.  
15 gratis 

12.03. 
14.00 - 
17.30 

Bevæg dig for sjov Hallen 
Brugergruppen 
Kværndruphallen 

20 kr. 
pr. barn 

17.03. 
18.30 - 
21.30 

Skolefest 
Tre Ege Sko- 
len, Kværn-
drupafdeling 

Tre Ege Skolen,  
Kværndrupafdeling 

- 

17.03. 19.00 Generalforsamling Hallen Kværndrup Lokalråd - 

18.03.  
Børn løber for børn med 
kræftløbet (Rynkebyløbet) 

Tre Ege Skolen, 
Kværndrupafde-
ling 

Tre Ege Skolen, 
 Kværndrupafdeling 

- 

18.03. 17.30 
Egebos Venners Forårsfest 
Tommy og Karen underhol-
der 

Egebo 
Senest 11. marts 
Jytte: 62271871 
Connie: 30265623 

- 

20.03.  Forårsopvisning 
Midtfyns 
Fritidscenter 

1. Hovedkreds og DGI - 

31.03. 19.00 Generalforsamling 
Tre Ege Skolen, 
Kværn- 
drupafdeling 

Lokalbladet for  
Kværndrup Sogn 

- 

19.04. 14.30 
Hyggeeftermiddag 
Madam Nielsen med ledsa-
ger underholder 

Egebo Egebos Venner - 
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