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Fra redaktionen
Af Anders Thorup

De orange afmærkningspæle
er blevet fjernet, og vi kan nu
se, hvordan byfornyelsen tager
sig ud. De gule sten, blomsterbedene, Mågesøen og hallen –
jo der er sket meget de sidste
par år.
Der er tilsyneladende også
kommet gang i hussalget, ja
selv salg af byggegrunde er der
kommet gang i. Der er gang i
samarbejde med nabobyerne
og Faaborg Midtfyn Kommune
er ved at lave egnsprofiler og
snart kommer der flygtninge til
byen. Alle de forskellige projekter kræver arbejdsindsats fra
mange frivillige, så behovet for
at inddrage flere er absolut
stort.
Borgerforeningen har fået nyt
liv. Der er kommet en ny bestyrelse, og der er mange yngre
kræfter. Det er vist ingen hemmelighed, at mange af byens
foreninger har bestyrelser, der
er ældre end de medlemmer,
de repræsenterer. Dejligt, at
borgerforeningen har formået
at finde yngre folk – så måske
man tør håbe på, at tendensen
breder sig, så byfornyelsen også slår igennem på gennem-

snitsalderen på bestyrelsesmedlemmer. Behovet for frivillige hjælpere til flygtninge er
stort og til stor glæde, er der
mange yngre – endda teenagere – der har vist interesse og
deltaget i borgermøder. Det er
vigtigt, at de nye generationer
bliver inddraget i det frivillige
foreningsliv, som Danmark jo er
kendt for i hele verden. I en tid,
hvor individualisme er moderne, er det ekstra vigtigt, at de
unge kommer med i foreningslivet – også i bestyrelserne.
Foråret er generalforsamlingernes tid. Der har også været generalforsamling i Lokalrådet –
eller årsmøde, som det hedder
– men noget skuffende mødte
ingen op, selvom der blev lokket med hotdogs. Til gengæld
står folk nærmest i kø for at deltage – men også for at hjælpe –
til den damefrokost, som initiativrige folk har indbudt til på Facebook lørdag før Egeskov
Marked. Det er klart, at det er
mest fristende at engagere sig i
en fest, men på den lange bane
er det givende at deltage i bestyrelsesarbejde, fx i Lokalrådet. Således er en opfordring til
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at deltage i Lokalrådets arbejde
hermed givet videre.
Ellers indeholder dette blad jo
årets program til Kværndrup
Ugen. En fornøjelse at se så
mange forskellige aktiviteter,
der kan tilbydes i den lille by.
Så de frivillige mangler jo
egentlig ikke. Der er sammensat et meget alsidigt program,
og der er ikke tvivl om, at deltagelsen som de seneste år, vil
være meget stor. Heartlandfes-

tival på Egeskov er også på
vej. Spændende, hvordan denne lidt anderledes festival bliver
modtaget. Indtrykket er nok, at
det er folk udefra, der deltager.
I den nærmeste fremtid kan vi
forvente, at flygtningene flytter
ind i det gamle bibliotek. Det
kan blive et møde med en ny
og anderledes kultur, som vi
kan præge, men også blive
præget af - ligesom vi danskere
som helhed gennem årene er

blevet præget af så mange andre folkeslag i forbindelse med
andre krige. Undertegnede er
sikker på, at kværndrupperne
har overskud til at tage godt
imod de kriseramte medmennesker… Det er folk med overskud, der viser den gode vilje
og medmenneskelighed - og
det har vi!! Flygtningene vil blot
være et nyt element i bybilledet
- også en form for byfornyelse!
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Områdefornyelsen færdig inden sommer
Af Trine Hedegaard Jensen, Faaborg Midtfyn Kommune
Områdefornyelsen har desværre holdt en ufrivillige vinterpause hen over jul og nytår.
an Kværndrup Hallen, der matcher den flotte om- og tilbygning af selve hallen.

Så skal der bare plantes
Det har simpelthen været alt for
vådt og med frost spredt ud
med jævne mellemrum, var det
ikke muligt at færdiggøre brolægningsarbejdet inden jul, som
planlagt. Nu lysner det dog, og
vi forventer, at arbejdet med
gangarealer og bede er færdige
inden udgangen af april. Så
venter lidt arbejde med at fjerne
brostensfelter fra kørebanen på
dele af Svendborgvej – men
den gene vil forventet ikke stå
på i mere en ca. 14 dage. Så
der er lys forude og vi ser frem
til at kunne præsentere det
samlede resultat.
Tilbage er så kun at etablere en
grøn kile med beplantning og
græs på parkeringsarealet for-

Som et festligt punktum for områdefornyelsen, gennemføres
et kunstprojekt i Bakkelunden,
hvor byens unge mennesker
sammen med kunstneren Hans
Chr. Arntklit udsmykker de nye
grå og lidt kedelige facader.
Her regner vi med at kunne invitere til fernisering med lidt
musik og godt til ganen. Alt
sammen forventes at være afsluttet inden sommerferien melder sin ankomst i juni.
Også cykelstien mod Egeskov
Slot og Mølle går nu ind i dens
sidste faser. Vejdirektoratet går
snart i jorden for alvor og projektet forventes afsluttet i løbet
af efteråret. Alt i alt synes vi,
der bliver meget at glæde sig
over i Kværndrup i 2016.
Det er fortsat muligt at søge
støtte til renovering af bygninger langs de primære veje i

Hvilken bænk vil du foretrække? Vores egen ved Brugsen eller Kunstbænken?
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Kværndrup – kontakt FaaborgMidtfyn Kommune på mail:
ktomm@fmk.dk eller på telefon
72532029.
Er der spørgsmål til områdefornyelsen i øvrigt, så kontakt Trine Hedegård Jensen på
72532031 eller på mail:
trinj@fmk.dk

NYHEDER

Uddeling af støtte fra Lions i Ringe
Af Anne Sloth
Foreningerne i Kværndrup modtog 5.000 kr. til ombygning af hallen

I forbindelse med markering af foreningens 40-års
jubilæum uddelte Lions, Ringe støtte til forskellige
foreninger.
På vegne af foreningerne i Kværndrup modtog Anders Thorup en dejlig check på 5.000 kr. til brug ved
arbejdet med ombygningen af hallen.
Vi siger tak for støtten til Lions.
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Onsdag 16. marts besøgte ”Vores egn” Kværndrup med en skurvogn på Ppladsen ved SuperBrugsen.
Af Anders Thorup
Skurvognen indeholdt materiale, som de seneste måneder er blevet produceret af FaaborgMidtfyn Kommune i samarbejde med firmaet Urban Goods, som har været konsulent på opgaven: Hvordan stopper vi tilbagegangen af indbyggertallet i vores kommune?”



Kommunen er blevet opdelt i 3
egne: Faaborgegnen, Ringeegnen og forstadsbåndet (området i nord tæt på Odense). De
3 egne har hver deres særkende – profil – og det er disse profiler, som skal beskrives og efterfølgende formidles. Til denne
opgave har kommunen nedsat
en gruppe af 40 borgere fordelt
på alle 3 egne, ligesom der har
været afholdt indledende borgermøder.
Skurvognen tiltrak en del opmærksomhed og interesserede
borgere, og kommunens repræsentanter, Anna og Thomas,
havde en fin dialog med mange
lokale borgere. Specielt blev vi
opfordret til nu i denne fase, at
give vores mening til kende, så
vi kunne præge indholdet i de
kommende egnsprofiler. Status
i skrivende stund er, at der er
lavet 3 beskrivelser til hver af
de 3 egne, og disse 9 beskrivel6

ser skal sammenskrives til 3
beskrivelser – én for hver egn.
Kværndrup tilhører Ringeegnen
og de 3 beskrivelser, der ligger
for vores egn er kaldt:

Hånden og ånden

Kulturen som drivkraft
Bevæg dig og bliv bevæget.

Du kan læse de 3 beskrivelser
på www.voresegn.dk eller på
www.sammenom.fmk.dk
Gruppen mødes igen den 30.
maj, hvor Urban Goods har
samlet kommentarerne fra borgerne og sammenskrevet de 9
beskrivelser til 3 – en fra hver
egn. Forhåbentlig bliver resultatet et brugbart materiale, der
kan stoppe befolkningstilbagegangen, så der atter kommer
liv i forretningerne i alle vore
byer.

SOGNEROD

Forførende farvepragt blandet med rødt støv og plast - del 1
Af Anne Sloth
Om en tur til Guinea-Bissau. Beskrivelsen fortsættes i næste nummer
skærmen f.eks., længe efter at
de er taget i brug – for så kan
man se, at det er nyt grej!
Men en varm omgang var det,
og glade var vi, da jeg som den
sidste fik et visum i mit pas, og
vi kunne forlade Osvaldo Vieira
International Airport med Annemette sikkert ved rattet i en
kæmpestor,
airconditioneret
Toyota Landcruiser. Det første
stykke vej var det en fin asfalteret vej, men hen mod målet forsvandt asfalten, og vi stiftede
for første gang bekendtskab
med de støvede, hullede guineanske veje.
Mandag d. 15. februar ankom
vi til Osvaldo Vieira International Airport kl. 3 om natten. Kulsort og meget varm nat. Men til
min store forbavselse ikke med
en helt speciel lugt. Det forbinder jeg ellers med lufthavne i
mere eksotiske rejsemål.
Heldigvis var rejsetøjet valgt
med omhu, så det blot kostede
et lille smut ud, hvor man er
alene, for at gamacherne var
hevet af, sammen med undertrøjen. Pyha, så kunne jeg bedre udholde visa-seancen.
Noget af det første vi så, da vi
kom ind i ankomsthallen, var
Jespers hoved, som strakte sig
med girafagtig længde rundt
om karmen på døråbningen for
at finde os. Det var nu næppe
så svært, for vi var 4, som skulle af i Bissau. De andre i flyet
skulle videre til Gambia.
Men det var ufatteligt dejligt at
se hans glade, smilende ansigt

der i den helt ukendte lufthavn.
Også Annemette fik vi lov at få
et flygtigt glimt af.
Og heldigvis for Jesper og
hans erhvervede evner ud i
sproget kriol, for det der med
visum viste sig ikke at være så
let. Ikke fordi de var skrankepaver og sure og besværlige. Nej
slet ikke, - alle guineanere var
flinke og smilende, men de
skulle jo gøre deres arbejde,
om det nu var at lave vores visa eller at kontrollere, at det
hele gik rigtigt til. Stemningen
var hyggelig og fredelig, det tog
udelukkende lang, tid fordi visaene skulle udfærdiges på to
PC’ere, som delvist var pakket
ind i plastik endnu. Opdateringen skulle ske via en til tider
temmelig humpende internetforbindelse. Det er meget almindeligt i Guinea Bissau: At
tingene bliver ved med at have
en eller anden plastikfilm på

Guinea-Bissau
Vi er rejst til Guinea-Bissau,
fordi min søn Jesper og hans
kæreste Annemette (som dernede for nemheds skyld har
fået status af kone) er forskningsårsstuderende på Bandimprojektet i et år. De læser medicin og har taget et års orlov for
at forske i vacciner.
De bor i Bissau, som er hovedstaden i Guinea-Bissau.
Guinea-Bissau er et lille land på
størrelse med Fyn og Jylland til
sammen, tidligere portugisisk
koloni og dengang centrum for
slavehandel. Der er en befolkning på ca. 1,7 mill. indbyggere.
Guinea-Bissau er verdens 10.
eller 12. fattigste land målt på
BNP.
Det officielle sprog er portugisisk, men det taler kun ca. en
tredjedel af befolkningen. Jesper og Annemette har lært kriol,
for at kunne udføre deres arbej7
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de som supervisorer for de lokale assistenter. Kriol er portugisisk blandet med vestafrikanske sprog.
Det angives, at ca. halvdelen af
befolkningen bekender sig til
animisme, ca. 45 % er muslimer og 5 % er kristne.
Det hedder sig, at GuineaBissau er indfaldsvej for narkotika fra Sydamerika til det europæiske marked. Der er da også
mange små mere eller mindre
ubeboede øer i Atlanterhavet
ud for Bissau (Bijagos øerne).
Det er dem, som efter sigende

er gode gemmesteder for omladning af narkotika. Der går
vedholdende historier om, at
offentlige instanser er involveret.
Bissau
Det er hovedstaden i landet,
Bissau, vi er ankommet til, og
det er her, vi skal bo i
”annekset” hos Jesper og Annemette (og de andre danskere på Bandimprojektet). Det er
altså i Bissau, vi vågner op lidt
senere mandag morgen efter
nogle timers urolig søvn. Meget søvn er det ikke blevet til

Bissaus hovedfærdselsåre med ”toga-toga’er” og de
blå og hvide taxaer

Udsigt over hustage i Bissau

med særdeles store smil, når
man har indprentet sig:
Om formiddagen
Efter frokost
Om aftenen

Bon dia
Bo tardi
Bo noti

Følges det fra deres side af et
”Kuma?”, så skal man prøve at
huske at sige ”i sta bon”.
”Obrigado” skal vi også huske.
Det betyder tak.
Og så er der en ordleg mellem
sorte og hvide, som jeg ikke
helt har forstået, men som
stammer fra en tegneserie. Hvis
de råber ”branco” (hvide) efter
os, så scorer vi vist nok kegler,
8

for mit vedkommende, for det er
alt for spændende, hvad der
venter på den anden side af
døren og muren omkring gården.
Jesper og Annemette har taget
fri. Efter morgenmaden slentrer
vi en tur i byen. Stemningen er
glad, afslappet, venlig, imødekommende. Jeg kan ikke finde
nok gode ord frem. Der er absolut ingen påtrængenhed, måske også fordi de to snakker
rigtig godt kriol. Og vi fatter ikke
ret meget. Men vi lærer hurtigt
nogle af fraserne, som gør livet
lettere. Faktisk mødes man

Præsidentpalæet

hvis vi husker at svare
”preto” (sorte). Det er slet ikke
let at begå sig i et land, hvor
man kun forstår enkelte ord
uden nødvendigvis at fatte
sammenhængen. Det er en ny
situation for os.
Det meste af Bissau består af
lave hytter, som ligger tæt ved

siden af hinanden - beboelseskvarterer. Men der er også en
gammel portugisisk bydel med
rester fra kolonitiden. Den er
ikke særlig velholdt. Rødt støv
og plastik + andet affald dominerer. Så set fra den vinkel er
byen lidt trøstesløs.
Men når så den helt fantastisk
spraglede menneskeflok, der
vrimler rundt overalt, kommer
til, så ændres billedet til en levende, pulserende, smilende og
fascinerende myretue. Man møder kun glade mennesker. Jeg
tror ikke, vi på de 12 dage så
nogen sure.

SOGNEROD

Bag husene ser der således ud. Foran er der
pænt fejet
Gris roder i gårsdagens affaldsbål
Turen ude fra ”fortet” ind til
præsidentpalæet er en tur gennem to forskellige verdener.
”Fortet” ligger i den lokale del
af byen, midt i zonerne, hvor
guineanerne bor. Her laves
mad over bål, og livet leves i
gården og på gaden. Lige så
snart vi går udenfor døren i
”fortet”, mødes vi af kaglende
høns, geder med kid, og små
og store grise, som roder gårsdagens affaldsbål igennem for
godter. Der er også en lillebitte
bod, hvor en og anden tjener til
dagen og vejen ved at sælge
diverse fornødenheder (vand,
flutes, æg, lidt sæbe og sulfo,
cigaretter o.s.v.). Jeg bliver
hurtigt et kendt ansigt, fordi jeg
henter flutes til morgenmad
næsten hver morgen. Det er
vældig trygt og hyggeligt at gå
rundt i kvarteret som Jespers
”mama”.
Men der flyder med affald overalt. Hen mod kl. 19 hver aften
brænder de affald af. Sikkert i
den bedste mening, men det
lugter ikke godt.
Når man kommer ud på ”vejen”
– en støvet, rød grusvej, skal
man se sig lidt for. Det kan være svært at gennemskue færdselsreglerne, som synes at være domineret af, at bilernes tudehorn trykkes i bund, men vi

ser ingen alvorlige ulykker. Der
er blå og gule ”toga-toga’er”,
(som de små 16-personers bus
-ser kaldes, fordi de er tæt pakkede. Det betyder ”rør-rør”).
Der er blå og hvide gamle Mercedes-taxaer (de andre siger,
at de er fra 1980’erne), som ser
ud til at være ved at falde fra
hinanden – nogle store, mere
eller mindre flotte firhjulstrækkere og enkelte almindelige
personbiler (mere eller mindre
ramponerede). Dette krydres af
nogle motorcykler, som behændigt krydser mellem bilerne.
Jeg havde selv fornøjelsen af
en tur bag på Jespers lille motorcykel. Slet ikke en dum måde at komme frem på.
Når der er flest biler på vejene,
er benzindunsten afskyelig.
Langs fortovene og bag facaderne er der et sandt leben af
handlende. Sine steder synes
det at være et stort marked. Alt
faldbydes, men igen i en god,
hyggelig og slet ikke påtrængende atmosfære. Farvestrålende pangstof sælges side om
side med slanger til bilerne fra
nogle få kvadratmeter store
(eller små) boder.
Og man skal prutte om prisen,
selv om det er svært, når 5,5 m
fantastisk flot, kraftigt bomuldsstof koster 100 – 120 kr. i alt.

Men der er jo en eller anden
djævel, som gør, at man helst
ikke vil snydes. Så er det ikke
sjovt. Så hellere give godt med
drikkepenge.
Af og til dukker et ”minimercado” op, et lille supermarked, hvor man købe forskellige
daglige fornødenheder som
deodorant, sæbe, mel, pasta,
vin, øl, sodavand, toiletpapir
osv.
Som vi kommer ind mod præsidentpaladset bliver vejene mere asfalterede, og menneskemylderet bliver lidt mindre. Enkelte cafeer med ventilator eller
aircondition dukker op, men der
kommer ikke et egentligt strøgkvarter med moderne forretninger til syne. Disse cafeer og
restauranter frekventeres af
udlændinge og de guineanere,
som gør forretninger med udlændingene. Der er selvfølgelig
også masser af steder, hvor
guineanerne mødes, og desværre mange små steder, hvor
de hænger ud og drikker lokal
palmevin, når de er arbejdsløse. Det er vist et stort problem.
Med til bybilledet hører også
efter vores målestok ufatteligt
mange soldater, der passer på
præsidentpaladset. Det må vi
ikke komme tæt på, når han er
der.
9
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Det hører med til beskrivelsen,
at vi de fleste dage oplever, at
vandet forsvinder mellem klokken 8 og ca. 19. Så må man
skylle ud i toilettet med vand fra
de store spande, og bliver det
for
varmt
står
den
på
”spandebad”.
Jævnligt stopper el-forsyningen
også. Her er vi dog heldige, for
der er en generator på ”fortet”,
som fluks går i gang. På ”fortet”
står nemlig frysere og køleskabe, hvor vacciner og prøver fra
projektet opbevares. Heldigt.
Jovist, vi er kommet til en anden verden.

Bissaus hovedfærdselsåre

Gadebillede med boder

”Vores” gård med motorcykler og vasketøj

Præmiekonkurrence: Dan det rigtige ord
Vi modtog desværre ikke nogen rigtige besvarelser på krydsordet i sidste blad, hvor løsningsordet var
”halbal”. Vi prøver igen med en anden konkurrence og håber bladets læsere vil lege med.

gærpenvunkrud
Sæt bogstaverne sammen til det rigtige løsningsord og mail svaret, inden næste deadline, til
larsskovs@gmail.com.
Husk at oplyse dit navn, adresse og telefonnummer. Så er du med i lodtrækningen om at vinde denne
udgaves præmiekonkurrence
10
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Portræt af en af vores annoncører, Nybolig i Ringe, Østergade 8 i Ringe
Af Anders Thorup
Nybolig Ringe er en professionel mægler virksomhed med kerneområde i det midtfynske og
blandt andet med fokus på områderne Kværndrup, Gislev og Ryslinge. Det gør, at Nybolig Ringe
har et meget stort lokalkendskab, hvilket gør dem i stand til både at sætte den bedste pris og
samtidig få en ejendom omsat bedst muligt.

Fra venstre: John, Anders, Thomas og Henriette.

Tlf nr: 6262 3200 – mail: 5750@nybolig.dk
Kværndrup har tidligere haft
ejendomsmægler i byen, men
det er ikke tilfældet for tiden.
Derfor er det vigtigt, at de nærmest liggende ejendomsmæglere også har fokus på os, når
boliger skal sælges og købes.
Nybolig har åbent på kontoret i
Østergade hver dag fra 9-16 og
efter aftale også i weekenderne, hvor der traditionelt er travlt
med fremvisninger, da mulige
købere jo har fri. ”Vi er 4 mand
i butikken – 3, der sælger og
laver sagsbehandling (Anders,
John og Thomas) og 1
(Henriette) der udelukkende
arbejder med sagsbehandling
og marketing,” fortæller daglig
leder Thomas M. Thomsen
”Kværndrup er, med sin ideelle
beliggenhed tæt ved motorvejen og med direkte togforbindelse til Svendborg og Odense,
det ideelle kompromis for mange familier, som søger det hyggelige nærmiljø, som samtidig
tilbyder skole, børnehave, idræt
og indkøb. Derfor er Kværndrup også et vigtigt fokusområ-

de for Nybolig Ringe, hvilket
har gjort os til den mest sælgende mægler i området * med
den korteste gennemsnitlige
salgstid*!
”I løbet af januar 2016 alene
har vi solgt 5 ejendomme i
Kværndrup” udtaler Thomas M.
Thomsen fra Nybolig Ringe og
fortsætter, ”så Kværndrup er
kommet rigtig godt fra start i
2016 med hensyn til omsætningshastigheden på ejendomme. Derfor søger vi også konstant nye ejendomme i Kværndrup og omegn”.
Ovenstående optimisme fra
Thomas, bekræftes af befolkningsprognose udarbejdet af
COWI for Faaborg Midtfyn
Kommune:
I midten af kommunen ligger
Landbrugslandet med Ringe
som centrum og Ryslinge,
Kværndrup, Gislev og Espe
som mindre byer samt et større
antal landsbyer. Befolkningsudviklingen i Landbrugslandet varierer fra høj vækst i Ringe,
Kværndrup og til dels Espe, til

Ryslinge og Gislev, der haft betydelig tilbagegang. I Landbrugslandet er der lige som i
forstæderne gode muligheder
for unge familier, der lægger
vægt på samme kvaliteter som i
forstæderne, men accepterer
lidt længere transporttid til
Odense.
I Landbrugslandet er der mulighed for at bo "ude på landet" til
billige penge, tæt på en attraktiv handels- og serviceby som
Ringe og med stor personlig
frihed til at dyrke sine interesser.
Thomas´ udsagn bekræftes af
Camilla, en af de Kværndrup
borgere, som Nybolig Ringe
netop har hjulpet videre i livet:
”Da vi købte vores hus i Kværndrup var det Nybolig Ringe, der
havde det til salg, og der fik vi,
som købere, en rigtig god oplevelse, og derfor var vi heller
ikke i tvivl, da vi skulle sælge.
Det skulle Nybolig Ringe naturligvis hjælpe os med. Det har vi
bestemt ikke fortrudt. Hele forløbet med at sætte til salg og få
lavet salgsopstilling, videre i
forløbet med fremvisninger,
frem til salg og overdragelse,
har fungeret super fint, og vi
har været i super professionelle
hænder hos Nybolig Ringe
igennem hele processen”. Går
man med salgstanker for sin
bolig er mulighederne i dag
mange, men direkte adspurgt
er Camilla ikke i tvivl: ”Skulle
jeg sælge min ejendom igen,
ville jeg til hver en tid vælge
11
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Nybolig Ringe – de har fået os
trygt, godt og professionelt
igennem en svær beslutning og
en lidt uoverskuelig proces”,
fortæller Camilla.
Til det tilføjer Thomas.” Tak for
de pæne ord, vi er naturligvis
meget taknemmelige for vores
kunders tilbagemeldinger. Vi
betragter det som vores fornemmeste opgave at yde en
professionel mægler assistance
til sælger i forbindelse med salget af deres bolig”.
Nybolig har også fået gang i
salget af byggegrunde i det nye
boligkvarter, Svalevænget. ”Vi
har solgt den første byggegrund og forventer at sælge
flere i de kommende måneder.
Kvarteret er meget attraktivt
med udsigt til Mågesøen og
frugttræerne, tæt på indkøbsmuligheder, skole og hal og
med Kværndrup veludbyggede
stisystem lige udenfor indkørslen”, fortæller Thomas.
Prognoserne for opførelse af
nye boliger i hele kommunen,
siger, at der i årene frem til
2027 vil blive bygget 123 boliger pr. år. Vi håber, at mange
af disse nye boliger vil blive
bygget i Kværndrup, hvor der
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udover grundene i Svalevænget også er byggegrunde til
salg i Egeparken. I årene frem
til 2027 siger fødselsprognosen
i øvrigt, at der i kommunen vil
være 413 fødsler og 572 dødsfald om året.
Så der vil altid være behov for
hjælp til hussalg og huskøb – vi
håber i Kværndrup, at Nybolig
Ringe og de andre ejendomshandlere får rigtig travlt med at
sælge huse og byggegrunde i
vores lille hyggelige by, der forhåbentlig er blevet mere attraktiv med færdiggørelsen af byfornyelsesprojektet.

Så går du også i salgstanker,
så ring til Anders, Thomas eller
John hos din lokale ejendomsmægler, Nybolig Ringe.
5772.kværndrup siger tak for
besøget. I redaktionen er vi glade for, at ”udenbys” forretninger/firmaer viser interesse for
vores blad og vores by. Vi opfordrer til at handle i Kværndrup
- men når et tilbud ikke findes,
er Ringe jo naturligvis lokalt.
*)Kilde: Boligsiden: d. 9/3-2015
til d. 8/3 2016 for postnr. 5772.

PORTRÆTTER

Ny – men gammelkendt - brugsuddeler i SuperBrugsen….
Af Anders Thorup
Pr. 1. februar startede Peter Bastholm som ny brugsuddeler efter Thomas Rasmussen.
Peter Bastholm, som er 34 år
er født og opvokset i Trunderup
og har sammen med sin tvillingebror Mads, gået i den lokale
Trunderup Friskole og fra 8.
klasse i Kværndrup Skole. Han
er således et kendt ansigt i
Kværndrup, og har da i øvrigt
også i sin karriere i COOP tidligere været i vores SuperBrugsen, nemlig som elev.
Aktuelt kommer han fra en stilling som uddeler i SuperBrugsen i Ullerslev, hvor han har
været i 5 år.

Peter har spillet fodbold og er
stadig klar, hvis det lokale oldboyshold mangler spillere. Han
er i det hele taget bidt af en
sportsmand og kan også ses
på cyklen eller som maratonløber.
Når han ikke arbejder eller dyrker sport, bruger han sin tid på
Laura, som tilsyneladende også bliver sportsmand!
Der vil i et senere 5772.Kværndrup komme et længere portræt af Peter.
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Velkommen til Midtfyn, eller kender du ”Landet På Midtfyn”?
Af Frank Andersen, lokalrådsformand i Kværndrup.
Hvor meget kan og vil Gislev, Ryslinge og Kværndrup arbejde sammen, og hvad har vi ud af
det?
I sommeren sidste år blev tre
lokalråd indkaldt til møde på
rådhuset i Ringe, for at høre om
et nyt tiltag og begreb i Faaborg
-Midtfyn Kommune, nemlig
Landsbyklynger! De tre lokalråd
var Ryslinge, Kværndrup og
Gislev, og vi skulle høre om et
projekt, sat i værk af DGI og
Realdania. Et projekt, der skulle
klarlægge, om der er bæredygtighed i de små lokalsamfund
om alle kan have en købmand,
et forsamlingshus, en idrætshal,
et bibliotek, en skole mv. eller,
om det var mere gavnligt for de
små lokalsamfund at satse på
fælles ressourcer og nedlægge,
hvad der ikke kunne bære sig
selv.
Stor skepsis hos de tre lokalrådsformænd, som på ingen
måde ønskede at indgå i et projekt, hvor vi skal lukke noget i
vores lokalsamfund, for ingen
af de tre berørte landsbyer kunne jo undvære noget, specielt
ikke i tider, hvor der er øget fokus på fraflytningen i landszonerne. Vi skal ikke være med til
at lukke noget som helst. ”Vi
skal slet ikke give kommunen et
skema med spareforslag, som
de kan høste frit fra”, var kommentarerne fra lokalrådsformændene.
”Udgangspunktet for projektet
er derfor en hypotese om, at
hvis de små bysamfund begynder at arbejde sammen om –
og også prioritere mellem – forskellige faciliteter og tilbud, kan
fællesskabet og livet i landsbyerne styrkes, samtidig med, at
den kommunale service og drift

optimeres.” Citat fra Realdanias
hjemmeside: https://realdania.
dk/samlet-projektliste/landsbyklynger.
Der er bare noget, man har
glemt i den fine formulering. Og
det er, at man ikke bare kan
flytte rundt med folk som en
anden handelsvare. Vi er vant
til at gå til vores lokale købmand, vores bibliotek, og vores
idrætshal, i forsamlingshuset
samles vi og holder fest, bryllup, fødselsdage og fællesspisninger, og det har vi gjort i herrens mange år. Man kan ikke
bare tage det fra os eller flytte
aktiviteten til et andet sogn i et
forsøg på at styrke livet i landsbyerne og for at ”optimere den
kommunale service og drift”.
Lokalrådene arbejder for udvikling og for at styrke lokalsamfundene - det er derfor, vi er
her. Vi skal være med til at skabe vækst og fremdrift i de små
lokalsamfund, vi skal ikke lukke
noget for at bevare noget andet. Vil kommunen lukke noget,
bliver det IKKE med lokalrådenes hjælp og gode vilje. Vi vil
udvikling til tilflytning, vi vil gerne samarbejde på tværs af
sogneskel og også med dem
”syd for åen”, vi ER vores lokalsamfund, og det vil vi kæmpe
for.
Så de tre lokalråd gik sammen
med DGI/Realdania og dannede en ny treenighed – ”Landet
På Midtfyn”, som hurtigt fik flere
medlemmer fra de tre sogne.
Der blev dannet en styregruppe
og en erhvervsgruppe, en gruppe, der skulle kigge på lokalite-

terne i de tre sogne. Der blev
holdt møder med forsamlingshusene, hallerne og en kommunikationsgruppe blev nedsat til
at varetage den nye Facebookgruppe og hjemmesiden, der i
samme omgang så dagens lys.
Styregruppen, som allerede fra
starten talte 16 personer fordelt
over de tre sogne, satte sig for
at undersøge, hvilke områder,
der står svagt i de tre sogne, og
hvor vi via en fælles indsats kan
hjælpe og gavne. Det viste sig
hurtigt, at der var brug for
hjælp. Med i projektmappen
fulgte også en pæn sum penge,
som vi høster af, blandt andet til
professionel rådgivning i flere af
de mange indsatsområder, vi
har iværksat og som økonomisk
støtte til den nye hjemmeside,
der med tiden skal blive det fælles samlingspunkt for de tre
sogne, som vi har døbt ”Landet
På Midtfyn”.
En stor opgave, vi kastede os
over, var ”Spørgeskemaundersøgelsen”, som skulle analysere og beregne vores forbrug af
de ressourcer, vi råder over i de
tre sogne.
Var der virkelig brug for tre af
hver slags i de tre sogne? Kunne man - via en undersøgelse,
hvor folk skulle sætte nogle
krydser i et spørgeskema - finde de svar, som man søgte.
Kan sådan en undersøgelse
vise, hvad der er brug for i en
lille landsby som Kværndrup,
Ryslinge, eller Gislev. Jeg tror
det næppe, men svaret finder vi
på de kommende Borgermøder
i Gislev, Kværndrup og Ryslinge.

15

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Gymnastikopvisning i Kværndrup hallen
Af Ena Kirkegaard
Endnu en vintersæson med
gymnastik og spring nærmer
sig sin afslutning i Kværndrup
Idrætsforening. Resultatet af
årets anstrengelser blev flot
fremført for stolte forældre og
andre fremmødte ved gymnastikopvisningen i Kværndrup
Hallen den 5. marts.
For nogle af de små nye gymnaster var det en overvældende
oplevelse at træde på gulvet
foran de mange fremmødte, andre solede sig i opmærksomheden.
Det lille drengehold gik på med
attitude og udstråling, og leverede en cool performance,
mens de jævnaldrende ”pigetonser” indtog gulvet med paraplyer, som for at understrege
forårets vejrskifte.

I pausen blev foreningens vandrepokal overrakt af formanden til Inger Kristensen for
hendes mange årige engagement i foreningen.
Gymnastikken i Kværndrup
fortsætter med et sommerhold
for drenge og piger 0. – 5.
klasse.

Uddeling af årets vandrepokal
Af Anne Sloth, formand for Kværndrup Idrætsforening
Det er altid en sjov men vanskelig opgave at finde en modtager. Der er så mange, som
gør en stor indsats på forskellig
vis. Hvem skal vi vælge?
Den person, som valget i år er
faldet på, har altid boet i området og har altid været aktiv i en
eller flere sammenhænge, indenfor den lokale idrætsverden
ved siden af en travl hverdag
med både ”hjemmearbejdsplads”, ægtefælle og 4 børn. 4
børn, som for resten så vidt jeg
har fået at vide, alle er noget
med forbindelse til idræt i dag.
Så såvel egen familie som det
lokale idrætsliv er i allerhøjeste
grad blevet præget af denne
person.
Det er blevet til mange år i
håndboldens verden, også i be16

styrelsen der, og det er blevet
til en plads i DGIs seniorudvalg, for nu at nævne et par
ting. Men vedkommende er aldrig bange for at løse praktiske
opgaver og har f.eks. haft en
plads i udvalget bag det store
kaffetelt på Egeskov Marked i
mange år. Også i dag giver hun
en hjælpende hånd ved arrangementet.
Inger Kristensen – for hende er
det - har været med til at starte
kroket op i foreningen og været
med til at lægge byens to
krocketforeninger sammen til
en. Hun har også været med i
vores senioridrætsudvalg i adskillige år.
1000 tak til Inger Kristensen for
hendes alsidige indsats gennem mange, mange år.

Foto: Tina Baumgartz-Frederiksen
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Tak til afgående formand for Fitness-udvalget
Af Fitnessudvalget
Liv Hellesen har i
et par år været
formand for Fitnessudvalget, ligesom hun det
sidste år har været medlem af
byggeudvalget.
Liv har også været meget aktiv
som instruktør i Fitness, - det
har været hende, der typisk er
blevet kontaktet, når der skulle
oprettes nye brugere, og når
der var tvivl om noget. Liv har
haft kontakten til leverandører
af maskiner og har en væsentlig del af æren for, at fitness-

centeret nu fremstår indbydende og er en vigtig del af hallen
og Kværndrup Idrætsforening.
Liv har samtidig med arbejdet
med fitnesscenteret uddannet
sig indenfor bl.a. pilates og yoga og har været instruktør i pilates i Kværndrup IF på skolen
hver torsdag aften.
Desværre har Liv valgt at holde en pause fra udvalgs– og
instruktørarbejdet i forbindelse
med Fitness, hvilket vi alle i
udvalget er kede af.
Stor tak til Liv for indsatsen
gennem årene og velkommen
tilbage!

Nu er det nye fitnesslokale færdigt
I seneste nummer af 5772.kværndrup var spinning-cyklerne på plads i det nye lokale. Nu er resten af maskinerne også på plads.
Fitnessudvalget har haft travlt
med at indrette og de arbejder
også på at anskaffe nye maskiner, ligesom de gamle jo skal
vedligeholdes. Vi synes, at lokalet er blevet rigtig godt, og
det er dejligt, at spinningscyklerne har fået deres eget rum.
Der er blevet mere gulvplads til
øvelser på måtter og til øvelser
med de frie vægte og vægtstænger – forbedringer, som vi
har efterspurgt længe.
Et lille hjertesuk fra de mange
frivillige, som sørger for at motionscenteret fungerer:
Sørg for at overholde de ordensregler, som gælder for lokalet. Tænk på at andre skal
overtage maskinerne efter dig
– så efterlad alt i samme tilstand, som du selv ønsker at
overtage maskinerne.
Små børn må ikke lege med
motionsredskaberne, selvom

forældrene træner samtidig.
Det forstyrrer måske andre brugere – og så kan det altså også
være farligt.
Ryd op efter dig! Alle hjælpere

er frivillige og har lyst til at hjælpe med instruktion og vejledning – de er ikke frivillige opryddere….!
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Forår i Kværndrup Børnehave
Af Mette Møller, leder
Efter en lang og trist vinter er
foråret nu endelig kommet, og
vi tager imod med åbne arme
og fornyet energi til de mange
aktiviteter, som vi altid har gang
i om foråret samtidig med, at alle udelegene tager mere og
mere tid.
Storgruppen, som har gået til
svømning en gang om ugen, er
ved at være færdige med det,
og de er snart parate til at skulle begynde deres forberedelser
til den afskedsforestilling, som
de vil opføre for os andre til vores sommerfest i juni.
Foråret byder også på mange
fødselsdage, hvilket betyder, at
vi tit er til fest enten i børneha-
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ven eller hjemme hos den som
har fødselsdag. Hjemmebesøgene er højt skattet og prioriteret både af børn og voksne. Vi
nyder at kunne dele dagen
sammen med fødselaren samt
have mulighed for at se barnets
hus, værelse og seng - noget
som vi kan bruge resten af året
på at mindes.
Vi er også ved at lægge an til
at skulle på koloni igen de tre
første dage af maj. Denne
gang går turen til Thurø, hvor vi
skal bo i en spejderhytte. Kolonien er et af årets højdepunkter, som vi mindes resten af
året. Den er en udfordring for
både børn og forældre i forhold
til at skulle undvære hinanden,

men det går altid godt og gensynsglæden er stor, når børnene bliver afhentet i hytten den
sidste dag.
Når vi kommer hjem fra koloni
er det tid til Kværndrup Ugen.
Forberedelserne er allerede så
småt gået i gang. Temaet i år
er meget inspirerende for os og
passer godt ind i foråret og varmen som er på vej. Vi hygger
os meget med at klippe og klistre som start på forberedelserne.
Klippe og klistre gør vi også pt.
til påsken som nærmer sig hurtigt. Der bliver malet æg, brugt
glimmer og klippet kyllinger. Vi
skal så karse i vindueskarmene
og holde øje med om påskeha-
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ren kommer forbi og gemmer
æg i haven.
I foråret har vi altid mange udeaktiviteter i gang. Haven skal
ordnes efter efteråret og vinteren og klargøres til sommerens
komme. Blade rives sammen,
sand fejes væk, træer beskæres og blomsterkasserne skal
plantes til. I år har vi valgt at
beskære en del af vores træer
kraftigt samt helt fjerne nogle,
for at få mere lys ind i haven og
i huset. Alle aktiviteter giver
mange nye muligheder for lege,
da børnene gerne hjælper til
med at ordne og fjerne grene
mm. Når grenene bliver lidt mere tørre skal vi have et par båldage, hvor vi vil brænde alle
grenene af og måske kan vi
samtidig bruge bålet til at lave
noget mad.
Inde i vores hus har vi på arbejdsdagen, i efteråret, fået
malet alle vores grupperum, så
disse nu fremstår lyst og lækkert med nye farver. Dertil er
der også opsat nye lamper i

grupperummene, sådan at lyset nu er mere venligt hele
døgnet. Forbedringer der kan
nydes ekstra meget nu, hvor
solen skinner ind og fremhæver de nye farver. Vi har også
lavet et nyt grupperum til den
madgruppe, som består af de
store kommende skolebørn.
Storgruppen har nu deres helt
eget rum som vi i løbet af foråret håber på at få helt færdig
med tavler, knager med hvert
barns egen pose til deres malebog og bamseven samt dekorationer på væggene.
De næste forbedringer i huset
regner vi med skal ske i køkkenet, der også trænger til nye
farver. Vi håber at dette kan
stå klart inden sommeren kommer.
Sidste år havde vi besøg et par
gange af nogle børn/unge som
ikke helt kunne passe på vores

ting - både inde og ude. Vi har
derfor valgt at få sat alarm op
indenfor, samt videoovervågning ude på vores legeplads.
Alle er forsat meget velkommen
til at bruge vores have/
legeplads, både i hverdagen og
i weekenderne, blot vil vi henstille til, at man respekterer vores ting samt rydder op efter
sig. Og forhåbentlig gør foråret,
at vi nu endelig kan få de legehuse op, som blev ødelagt de
to gange vi havde uindbudte
gæster.
Slutteligt kan vi konkludere, at
vi i Kværndrup Børnehave er
meget parate til at tage imod
forårets kommen og glæder os
til alle de nye opgaver vi nu
skal løse børn og voksne sammen. Skulle du have lyst til at
se, hvad vi laver, er du altid
meget velkommen til at besøge
os.
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Borgerforeningen klar til nye togter
Af Lars Skov Sørensen
En større og slagkraftig bestyrelse gør nu Kværndrup Borger- og Erhvervsforening endnu bedre
rustet til årets lokale aktiviteter for børn og voksne.
At bestyrelser ligefrem vokser i
størrelse, er vist ikke hverdagskost i foreningslivet i disse år.
Ikke desto mindre blev det udfaldet, da Kværndrup Borgerog Erhvervsforening afholdt generalforsamling torsdag den 25.
februar i hallen. Her blev bestyrelsen udvidet fra fem til syv
medlemmer. Endda selvom de
to, der var på valg, ikke genopstillede.
Medvinden er altså fortsat tiltagende ovenpå det der, for mindre end to år siden, ellers lignede Borgerforeningens endelige
forlis.
Dengang indkaldte de to tilbageværende
bestyrelsesmedlemmer til ekstraordinær generalforsamling, hvor spørgsmålet
var om en af byens ældste foreninger skulle ophøre.
Det skulle den heldigvis ikke,
og en blanding af tidligere, erfarne bestyrelsesmedlemmer
og nye ansigter overtog roret
og fik sat kursen i den rigtige
retning. ”Vi er glade for at have
udvidet bestyrelsen. Det styrker
foreningen, at der er flere til at
bidrage med kræfter og nye tiltag”, fortæller foreningens nye
formand, Ulrich Ammitzbøll.
”Vores mål for Kværndrup Borger- og Erhvervsforening er at
skabe gode og hyggelige arrangementer, til glæde for byens
borgere” siger Ulrich.
Således stævner foreningen atter ud på sit årlige togt med de
velkendte og populære arrangementer som fastelavn, hyg20

Borgerforeningens nye bestyrelse. Fra venstre er det Laila Nielsen, René
Jørgensen, Helle Jansen, Anita Johansen, Ulrich Ammitzbøll, Karsten
Mikkelsen og Johnny Hansen.

gedag i Bakkelunden for dagplejere og børnehaver samt julearrangement ved Brugsen.
Dertil kommer naturligvis også
flagalléen langs byens hovedgader og juletræet med lys.
Kværndrup Borger- og erhvervsforening har altså fuld
damp på kedlerne og ser dermed ud til at være kommet på
ret køl. Til glæde for børn og
voksne i Kværndrup Sogn.

Sådan ser den nye bestyrelse ud:
Formand: Ulrich Ammitzbøll.
Næstformand/sekretær: Johnny Hansen
Kasserer: Helle Jansen.
Flagallé: Karsten Mikkelsen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
René Jørgensen, Laila Nielsen
og Anita Johansen.
Suppleanter: Lars Skov Sørensen og Brian Kirkegaard.

Foreningens aktiviteter kan følges via Facebook og har man
lyst til at støtte op om arrangementerne, kan private blive
medlem for 100 kr. pr. husstand (50 kr. for pensionister)
og erhvervsdrivende for 500 kr.

Leje af flagallé, borde, stole
og telt:
For leje af flagallé, kontakt Karsten Mikkelsen på telefon
27 80 21 38.
For leje af borde stole og telt,
kontakt Arne Poulsen på telefon 61 34 63 48.
Stole koster 5 kr. pr. stk. og
borde koster 30 kr.
Teltet kan lånes for 300 kr.

Beløbet overføres til reg.nr.
5975 konto 5001126. Husk at
skrive navn og adresse.
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Bevæg Dig For Sjov
Tekst og foto: Anders Thorup
Første lørdag i hver måned indbyder idrætsforeningerne til Bevæg dig for sjov. Dejligt at se voksne og
børn lege og dyrke sport sammen, køre på rulleskøjter og waveboards eller bare sidde og snakke.

Kage og saft for sjov

Badminton for sjov

Jacob udsat for vrid i anklen…
De voksne hygger sig også
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Ny forkvinde og ny kasserer i Kværndrup Boldklub
Tekst og foto: Anders Thorup
På det konstituerende bestyrelsesmøde efter årets generalforsamling overlod Anders Thorup
formandens klokke til Susan Nielsen. Susan sad i forvejen i
bestyrelsen, så hun er langsomt blevet introduceret til fodbolden, som er en forholdsvis
ny verden for hende. Hendes
børn, Albert og Olivia, spiller
begge fodbold, mens hendes
mand spiller badminton. Susan
er vant til foreningsarbejde, og
har været formand for Kværndrup Børnehave. Susan har i
det første år i bestyrelsen taget
en vigtig tørn som sekretær og
hun har taget stor del i fodboldstævnerne Øens Hold Cup og
Februar Cup. Til hverdag arbejder Susan med sin internetbutik
www.lyseroedlakrids.dk.
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Susan Nielsen

Chris Christophersen

Bestyrelsen i KB1919 ser frem
til mangeårigt godt samarbejde
– og nu for første gang med en
kvinde som formand.
Men der er jo også kvindelig
formand i byens anden store

idrætsforening KIF…..
Ved samme konstituering valgtes Chris Christophersen som
afløser på kassererposten efter
Jørn Højager Nielsen. Som dog
stadig vil hjælpe til.

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Ny møllestenskran til Egeskov Mølle
Af ”Møller” Svend
Under et besøg i Stenstrup
Idrætsforenings lokaler i den
gamle foderstof ved banen, lagde jeg mærke til en galge til en
møllestenskran, der stod midt
imellem møblerne på loppemarkedet.
Jeg spurgte, om den ikke stod i
vejen og skulle fjernes. Hvis det
var tilfældet, ville vi gerne på
Egeskov Mølle overtage den.
”Den er jeres!” - lød det straks
fra Preben.
Galgen står nu ved siden af
kværnen, og kan svinges ind
over kværnen, når stenen skal
løftes op, for rengøring eller
bildning (ihugning af nye riller).
På et tidligere tidspunkt blev alt
inventar (på nær kværnene)
fjernet på møllen, så galgen
manglede.
Vi har ændret lidt på beslagene, så den kunne monteres ved
den ene kværn, og nu kan vi vise, hvordan det virkede førhen.

Det bliver ligesom i familien Sydfyns Korn har ejet bygningerne i Stenstrup. Det var også

Sydfyns Korn der ejede Egeskov Mølle i 1949 da mølledriften blev indstillet.

Bagagerumsmarked
Ved Egeskov Mølle
Søndag den 24. april 2016
Søndag den 29. maj 2016
Søndag den 26. juni 2016
Søndag den 31. juli 2016
Søndag den 28. august 2016
Søndag den 25. september 2016

- B1
- B2
- B3
- B4
- B5
- B6

Ny
he

d

Tidsrum: fra kl. 12.00 – 16.00
Pris: 100 kr. pr. søndag. Ved tilmelding og betaling alle 6 gange er prisen i
alt 500 kr. Indbetaling på kontonr.: 5975 0001045424 (Andelskassen
Fyn). Husk at skrive hvilken søndag du ønsker (f.eks. ”B1” eller alle ”B16”) og dit navn.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte Tove på telefon 21 74 68 87.
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Egeskov Møllelaug
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EDIT 24
Tekst og foto: Mette Schiel
Igen i år deltog Tre Ege Skolen i den store lommefilmkonkurrence Edit 24.
4. og 6. kl. på Tre Ege Skole var sammen
med 104 andre klasser fra 40 fynske skoler med til at lave enten realfilm eller animationsfilm i ugerne 8 – 11. Der blev i alt
lavet 550 skarpe, sjove, seriøse og seje
kortfilm i øjenhøjde med børn og unge.
Fra Faaborg/Midtfyn Kommune deltog 5
skoler: Brahesminde Skole, Carl Nielsen
Skolen, Toftegaardsskolen, Hjemly Friskole og Tre Ege Skolen med i alt 9 klasser og 200 elever. Hele uge 10 stod der
film på skemaet i stedet for de sædvanlige fag som historie, engelsk og matematik. Der blev skrevet manuskript, drejebog
og skudliste. Talt om fugleperspektiv, tilt
og panorering. Optaget film på skolen,
hjemme og i Brugsen, hvorefter alt blev
klippet sammen til færdige film, der max
måtte vare 4 minutter.
På Tre Ege Skolen blev der produceret i
alt 7 film, men kun 2 film pr. klasse blev
nomineret til at dyste med film fra de andre skoler i kommunen. Det var alle elever i 4. og 6. kl., der stod for nomineringen.
Mandag d. 14.3. var der så lokalgalla på
Tingagerskolen i Ringe. Desværre foregik
gallaen ikke i biografen, som de foregående år, da man er i gang med en større
ombygning af biografen i Faaborg – og
Ringe Biograf var ikke stor nok til 200 tilskuere.
Selvom gallaen ikke foregik i en rigtig biograf, manglede den røde løber, feststemningen og gallatøjet ikke. Drenge kom
med butterfly, slips, jakkesæt og hat. Piger kom med flotte kjoler i alle farver og
længder, stilletter og make up.
Desværre gik ingen af vores nominerede
film videre til den endelige galla, men det
er allerede besluttet, at vi prøver igen næste år.
Alle film kan ses på Edit 24`s hjemmeside
– www.edit24.dk
På Edit 24`s facebookside kan man desuden se de flotte billeder af alle deltagerne.
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Anna M, Jonas, Bjørk og Sophia 6. k

Så er det lige før showet starter. Elever fra 4.kl.

I forgrunden ses elever fra 6. kl.

Det er sådan en dag, man aldrig glemmer!
Anmeldelse af skolekomedien på Tre Ege Skolen, skrevet af Bent Hansen
Det er min fødselsdag i dag,
solen skinner, og så får man
gaver:
"Egons store plan" fik jeg lov til
at overvære som generalprøve
for "småfolk", kommende klassekammerater og pensionister....
Det var en gave! Min anmeldelse giver 5 stjerner ud af 5 mulige. Lærerinden (Frk. Olsen)
har en "kloning". Hun sad lige
ved siden af mig, nemlig min
kone Lisbeth. Hun elsker også
strikketøj, og hendes pædagogik på Kværndrup skole var
sammenlignelig med Frk. Olsen. "Der skal være ro i klassen!"
Ellers vil jeg ikke fremhæve nogen. ALLE spillede fantastisk
med små "hints" til politiforliget
(man havde sparet hundene

væk i hundepatruljen) og
"lærerpakken", hvor vi fik at vide, der skulle vær 32 børn i
klassen!! Tak til 5.klasse for en

vidunderlig oplevelse - og så
må vi jo ikke glemme lærerne,
der styrede det hele med en
flot instruktion, LYD og timing!"
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Kværndrup Brugsforening (SuperBrugsen) – Svendborgvej 9, 10 og 12
Af Edvin Larsen
Artiklen i dette nr. er den første af to, som omhandler de ejendomme, SuperBrugsen igennem
120 år har drevet forretning fra i Kværndrup by.
pålagt at tage plads i en brugsforening i to til tre måneder for
at uddanne sig til bestillingen.

Forrest til venstre: Forskolen, Svendborgvej 11 – herefter nr. 9, 1915

Kværndrup er et af de områder
i landet, hvor andelsbevægelsen har haft stor indflydelse,
hvilket kom til at præge Kværndrup Sogns udvikling omkring
1900. Trunderup Andelsmejeri
(1887), Kværndrup Andelsmejeri (1889), Kværndrup Forsamlingshus (1892), Trunderup
Brugsforening (1896), Kværndrup Brugsforening (1896),
Kværndrup Lokale Foderstofog Gødningsforening (1906),
Kværndrup
Elektricitetsværk
(1917), Kværndrup Andelskasse (1917), Kværndrup Vandværk (1933), Kværndrup Andelskølehus (1948), Kværndrup
Andelsvaskeri
(1954)
og
Kværndrup Fjernvarme (1963)
er alle et resultat af andelsbevægelsen. I dag eksisterer Forsamlingshuset, SuperBrugsen,
Vandværket og Fjernvarmen,
medens de andre andelsforetagender er nedlagt eller flyttet fra
sognet.
Da andelsbevægelsen havde
gjort sit indtog i Kværndrup i
slutningen af 1800-tallet, gik
der ikke lang tid, inden der
blandt sognets beboere voksede et udbredt ønske frem om
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oprettelse af en forbrugsforening. Efter nogle forberedende møder stiftedes foreningen
ved et møde den 26. marts
1896 i Kværndrup Forsamlingshus.
Svendborgvej 9
SuperBrugsen, eller som den
oprindelig hed: Kværndrup
Sogns og Omegns Forbrugsforening, begyndte sit virke på
den anden side af Svendborgvej i bygningen Svendborgvej 9
(matr. nr. 8bi), som var opført i
1850. Her lejede den sig ind. I
dag har frisør Aksel Højgaard
til huse her.
Som foreningens første uddeler, eller som det hed på daværende tidspunkt bestyrer, antog
bestyrelsen den 24-årige møllersvend H. P. Markvardsen,
Egeskov Mølle. Dengang var
det ikke ualmindeligt, at møllersvende og mejerister fik ansættelse i stillinger, hvor det
var et krav, at man kunne regne, stave og gerne have en læselig håndskrift. Da Markvardsen ikke havde papir på den
gængse uddannelse som kommis, blev han af bestyrelsen

20. oktober 1896 åbnede butikken, og foreningen kunne begynde sin virksomhed. Varesortimentet var ud over alm. butiksvarer også brændsel, trælast, frø, cement og en del foderstoffer. Dette varesortiment
holdt sig uændret helt frem til
1964.
Efter fire år købte foreningen
den 11. december 1900 den lejede ejendom for kr. 4.800.
Købssummen blev betalt kontant. I løbet af nogle år viste det
sig, at lokalerne i ejendommen
efterhånden var blevet for trange. Derfor vedtog man på en
ekstraordinær generalforsamling i 1908 at udvide bygningen
med 15 alen eller ca. 9,5 m
(nuværende Pizza Palermo 4).

TEMA OG LOKALHISTORIE

Svendborgvej 10
H. P. Markvardsen forlod Brugsen i 1914. Som ny uddeler
blev Johannes Larsen ansat.
Ret hurtigt fik den nye uddeler
noget at tænke på, da bestyrelsen den 23. marts 1916 besluttede at afhænde Svendborgvej
9 for i stedet at købe et stykke
jord på den anden side af
Svendborgvej,
Svendborgvej
10, og der opføre en rummelig
og tidssvarende butik. Den nye
bygning indeholdende butik, lager, baglokale og beboelse til
uddeleren stod færdig i slutningen af 1917.
Samme år lejede man et lokale
ud (venstre ende af bygningen)
til det nystiftede andelsforetagende, Kværndrup Andelskasse. H. P. Markvardsen vendte
nu tilbage – dog ikke til Brugsen, men til Andelskassen som
kasserer. Som ny uddeler tiltrådte R. M. Hansen i 1922.
I 1931 blev varesortimentet udvidet, idet forretningen fik opstillet en benzinstander i gården, hvorfra man med håndpumpe kunne sælge benzin.
Selvbetjeningstanken
R.M. Hansen overlod uddelerpladsen til sønnen, Erling, den
1. april 1954. På dette tidspunkt
var selvbetjeningstanken så
småt begyndt at vinde indpas i
Danmark.
Brugsforeningsbe-

Kværndrup Sogns og Omegns Forbrugsforening,
Svendborgvej 10, 1917-1963. Foto: Kværndrup Brugsforening.

Kværndrup Brugsforening, Svendborgvej 10, 1939.
Foto: SJ Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek.
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vægelsen var i front. Allerede i
1947 havde Hovedstadens
Brugsforening i København lavet et eksperiment med selvbetjening i en del af sine butikker,
og i 1949 åbnede Esbjerg Omegns Brugsforening landets første helt gennemførte selvbetjeningsbutik. De gode erfaringer
herfra gav flere brugsforeninger
mod på at overgå til den nye
butiksform, og efterhånden fulgte andre med. I 1953 var der
117 selvbetjeningsbutikker i
Danmark. Dette tal var i 1957
steget til 470.
Inspirationen til selvbetjeningsbutikkerne kom fra USA. Her
var selvbetjening i detailhandelen påbegyndt allerede i 1916
og havde i 1930'erne fundet
den form, vi i dag forbinder med
begrebet. Først med USA's dominans i Europa efter Anden
Verdenskrig blev danske detailhandlere dog interesserede i
denne forretningsform. Det skete til dels gennem studierejser
til USA, hvor Marshall-hjælpen
og andre amerikanske programmer bidrog med deres direkte sigte på at eksportere
amerikansk knowhow.
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Forside af Samvirke, 1957

Selvbetjeningstanken blev i
1950'erne genstand for en del
debat i detailhandelsbranchen.
Mange købmænd mente, at
idéen var udtryk for socialisme
og derfor uforenelig med de
traditioner, som dansk købmandskab var kendt for. De private købmænds kritik hang
blandt andet sammen med, at
det var brugsforeningerne, som
var baseret på andelsbasis, der
først havde taget selvbetje-

ningstanken op. Men der var
også modstand mod tanken, da
man mente, at man med den
nye butiksform mistede den for
købmandskabet så vigtige personlige kontakt. Kritikerne trak
dog i længden det korteste
strå.
I Kværndrup turde man dog ikke indføre selvbetjening i et
snuptag. I stedet besluttede
man i 1956 at lave butikken om
til ”selvvalgsbutik”. En stor del
af varerne kunne kunderne selv
finde på hylderne for derefter at
gå hen til disken og enten betale kontant eller få dem skrevet i
bog. Moderniseringen var på
det tidspunkt ret omfattende og
kostede ca. 25.000 kr.
Men den nye tid var lige om
hjørnet. Uddeler og bestyrelse
var klar over, at ”selvvalgsbutikken” fra 1956 ikke var tidssvarende og på lånt tid. Derfor
var man også gennem flere år
jævnligt på studieture for at bese FDB-fabrikker og de sidste
nye butiksindretninger på Fyn
og i Jylland.
Det hele endte med, at foreningen i 1962 købte et jordstykke
på 2000 m2 ud til Lærkevej for
kr. 10.000. Denne handel var
en nødvendighed, hvis en total
ændring af foreningens butiksstruktur skulle gennemføres.
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Året efter besluttede foreningen
at bygge et moderne etplans
”butikshus” med fuldt fødevaresortiment baseret på selvbetjeningstanken.
16. april 1964 kunne Brugsen
åbne sit nye topmoderne supermarked i en bygning med
built-up-tag, eller som det også
blev kaldt ”fladt tag”, under stor
festivitas. Byggestilen med flade tage kom ligesom selvbetjeningstanken fra USA umiddelbart efter Anden Verdenskrig
og blev benyttet frem til begyndelsen af 1970’erne, hvor den
gik af mode.
Nu var selvbetjeningstanken
blevet til virkelighed i Kværndrup, som kunne ”prale af” at
have Fyns første landsupermarked. Herefter blev den
smukke 1917-bygning, som ikke længere var tidssvarende,
revet ned.
I FDB var man begyndt på at
bringe varer ud om natten, hvilket gjorde det nødvendigt med
en tilbygning på ca. 87 m2 til
lageret. Bygningen blev taget i
brug 20. januar 1969. Brugsen
var nu i stand til at modtage varer fra FDB’s natkørsel. Samme år blev OK-benzinanlægget
moderniseret til salg af både
super og almindelig benzin.
Der skulle hele tiden tænkes
nyt med et blik på fremtiden.
Mere plads var hele tiden det
centrale, hvilket betød, at en
større modernisering med udvidelse af selve butikken fra 250
til 380 m2 og nyt inventar blev
afsluttet 22. november 1973.
Kværndrups store opland gjorde, at mange kunder kom i bil,
derfor blev det nødvendigt at
udvide parkeringspladsen med
23 pladser og udkørsel til Lærkevej.

Brugsen, Svendborgvej 10, 1964. Foto: Kværndrup Brugsforening
(Fortsættes i næste nummer af bladet)
Kilder:
Brugsen i Kværndrup 26. marts 1896 – 26. marts 1996 – jubilæumsskrift.
Bygnings- og Boligregistret (BBR). www.ois.dk
Kværndrup Sogns og Omegns Forbrugsforenings forhandlingsprotokol,
Lokalhistorisk Arkiv.
Statens Arkiver (ejendomsoplysninger). www.sa.dk.
Sylvest Jensen Luftfoto, (SJ Luftfoto), Det Kongelige Bibliotek.
Samtale med fhv. uddeler Erling Hansen, Egevænget 1, Kværndrup.
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OPSLAGSTAVLEN

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

Kvindelig instruktør
søges til Fitness
Har du lyst til at være en
af instruktørerne i vores
nye, dejlige fitnesscenter?
Henvendelse kan ske til
Grete Jørgensen:
62271006
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AKTIVITETSKALENDEREN

Dato

Kl.

Arrangement

19.04.

14.30

Hyggeeftermiddag Madam Nielsen med ledsager Egebo
underholder

Egebos Venner

Årets udflugt med Sydfyens
Veteranjernbane

-

Egebos Venner: Bindende tilmelding se- nest 19/5 - 30265623

02.06.

Sted

Arrangør / tilmelding Pris

19.06.

10-16

Møllernes dag/Markedsdag

Egeskov Mølle Egeskov Møllelaug

25.06.

10.00

Gadeturnering

Boldbanerne

-

-

Kværndrup Boldklub 100 kr./
tilmelding:
hold
Brian Anov 40273992

Hårdtslående kattekonger/dronninger og vindere af flotteste udklædning til fastelavn på
skolen den 7. februar 2016 arrangeret af
Kværndrup Borger- og erhvervsforening.

Fra venstre er det: Elise Hegaard Bredo,
Carl Theodor Bach-Lenda, Malou Stampe, Freja Elisabeth, Noah Clausen, Lasse Dinesen, Jeppe Dinesen, Emil
Strandgaard og Emma Hedal Jensen.
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