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Bibliotekets Venner har kæmpet
bravt for den gode sag, men har
måttet overgive sig. Men jeg er
sikker på, at vi kommer til at
møde folkene bag Bibliotekets
Venner i andre sammenhænge
de kommende år. Tak for jeres
kamp!
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alene
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indsenderen.
Det kan være nødvendigt at
redigere,
beskære
eller udelade dele af det indleverede materiale, men såfremt
det drejer sig om væsentlige
ændringer, vil det selvfølgelig
være efter aftale med indsender. Redaktionen forbeholder
sig desuden ret til helt at fravælge indsendt tekst og billeder, hvis der er pladsmangel i
bladet.
Forsidebillede
Et af byens rum er Bakkelunden, som bl.a. hvert år er ramme om Fugleskydningen og
udendørs gudstjeneste i
Kværndrup-ugen. Skal Bakkelunden indgå i fremtidige planer for byfornyelse??
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Siden sidst har 5772.Kværndrup mistet sit faste mødested –
redaktionslokale om man vil. Biblioteket er jo lukket pr. 1. januar. Det er selvfølgelig trist – og er i modstrid med overskriften
for denne leder.

Kværndrup er udset til at få del i
byfornyelsespuljen. Fra Faaborg
-Midtfyn Kommune er Trine Hedegaard tovholder på projektet,
og Lokalrådet har haft et meget
positivt møde med hende og
hendes kollega Fay Mitchell Nielsen. Jeg håber, at Trines artikel her i bladet bliver læst rigtig
grundigt, idet der her står nogle
meget centrale ting i forhold til
Kværndrups fremtid. Citat fra
artiklen: ”En byfornyelse handler
nemlig i høj grad om lokalt engagement, om byens idéer og
om at udnytte den gode energi,
der findes i Kværndrup.” Vi vil
som borgere blive inddraget i
processen, og skal fortælle,
hvad det er, vi vil med Kværn5 blade om året
Der er planlagt 5 udgivelser på
et år: uge 9, 18, 26, 36 og 48.
Deadline til næste nr. er dog d.
27. marts 2011, idet bladet uddeles allerede i uge 16 pga.
ekstratillæg om Kværndrupugen.

drup. I forbindelse med møder
omkring bibliotekets lukning, var
det et ønske fra foreningerne, at
Kværndrup Hallen blev vores
fremtidige mødested som idræts
– og kulturcenter. Andre folk ser
anderledes på det, så det er vigtigt, at vi ytrer os. Som det fremgår indkalder kommunen forhåbentlig til møde i maj!
Byfornyelsen skal gå hånd i
hånd med de menneskelige og
sociale ressourcer, der er i
Kværndrup og omegn. Et godt
eksempel på dette har vi, som
står bag 5772.Kværndrup, inde
på allernærmeste hold. Helt
uopfordret fortalte Bodil og Erling Engholm, at de da nok skulle sørge for, at bladet kom ud til
samtlige 1200 husstande – og
dette uden beregning. Bodil og
Erling har et stort netværk fra
foreningslivet, mange sætter
pris på deres positive livsindstilling og livssyn, så derfor var det
nemt for dem at skaffe de mange hjælpere, som med deres
Priser for annoncer
1/8 side: 1600 kr. ex. moms,
¼ side 3000 kr. ex. moms,
½ side 5500 kr. ex. moms,
1/1 side 10000 kr. ex. moms.
Priserne er for 5 numre årligt,
husstandsomdelt til ca. 1200
husstande.
Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad.
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hjælp, yder et stort økonomisk
bidrag til vores blad – til lokalsamfundet. TAK for det!

kan få gratis PR og annoncer,
ønsker at bidrage til bladets
overlevelse.

Og nu vi er ved økonomien, så
fremgik det af seneste blad, at
man nu kan blive medlem – og
dette for en beskeden 50´er. Der
er på nuværende tidspunkt 21
personer, der har indbetalt 50
kr. og 4, der har indbetalt 100 kr.
HVIS man har lyst til at støtte
med mere end de 50 kroner, er
man selvfølgelig velkommen til
at indbetale mere. For det er
ingen hemmelighed, at vi endnu
ikke er oppe på det antal reklamer, der skal til, for at bladet
kan køre rundt. Vi håber stadig,
at de sidste reklamekroner kommer i hus, så vi sammen med de
frivillige bidrag og medlemskontingenter, kan fortsætte bladet.
Vi håber iøvrigt, at byens foreninger, som jo gennem bladet

Om sidste blad
Vi er i bladgruppen ikke professionelle, selvom man godt kunne tro det, når man har set det
færdige, flotte resultat, som layoutfolkene har leveret med de 2
første
udgaver
af
5772.Kværndrup. Vi har fået et
par kommentarer, der handlede
om, at indlæg fra Kværndrup
Skole, så ud til at være fra Trunderup Friskole. Vi havde heller
ikke fået skrevet annoncepriserne på side 2, som der ellers stod
i ”lederen”. Sådanne ”fejl” vil vi
ikke kunne undgå, så her må I
læsere bære over med os. Men
vi er glade for alle kommentarer,
som vi kan bruge for at gøre bladet endnu bedre.

Om næste blad
Vi er så småt allerede ved at
have tankerne henne på den 4.
udgave af 5772.Kværndrup. Til
denne 4. udgave er vi nødt til at
knytte en kommentar. Som det
har været nævnt i dagspressen,
ligger Kværndrup-ugen i år i uge
19, 8.-15. maj. For at kunne udnytte 5772.Kværndrup til markedsføring af Kværndrup-ugen,
har vi valgt at rykke udgivelsen
af næste blad frem til uge 16 i
stedet for i uge 18, som der har
stået i de tidligere blade. Deadline for artikler og andre indlæg
vil også blive rykket frem, nemlig
til 27. marts. Næste blad vil således indeholde programmet for
Kværndrup-ugen.

Indbetal minimum 50 kroner til
konto 5975 1090149
(oplys navn og adresse)

- så er du medlem frem til og med
generalforsamlingen i marts 2012.
Har du allerede betalt gælder dit medlemskab naturligvis også indtil da. Kontingentet giver stemmeret til generalforsamlingen, men skal primært
ses som en støtte til et blad, der også gerne skulle udkomme de næste år.

På forhånd tak for bidraget.
3

NYHEDER

Kværndrup – ikke så ringe endda!
Af Bent Bach, styregruppen for Kværndrupugen 2011
Overskriften er også temaet for Kværndrupugen 2011 som i år foregår i perioden søndag 8. majlørdag 14. maj 2011. I 2009 var ugens tema Kend din by, i 2010 Brug din by – og i 2011 altså det
ubeskedne Kværndrup – ikke så ringe endda! som styregruppen har besluttet som tema for
ugen.
Kværndrup sætter endnu engang fokus på sig selv – for en
del kværndruppere vil der være
tale om at opdage nye sider ved
Kværndrup, og for andre vil der
være mulighed for at genopdage
Kværndrup – og for os alle mulighed for at demonstrere
Kværndrups styrker.
Kværndrupugen 2011
Ugen gennemføres i lighed med
de tidligere år med støtte fra
Egeskov
Markedsforening.
Uden denne støtte ville det være
nærmest usandsynligt at nogen
ville forsøge sig med en Kværndrupuge.
Styregruppen for Kværndrupugen har netop taget hul på den
overordnede planlægning. Der
er også nedsat arbejdsgrupper,

som selvstændigt styrer deres
arbejdsområder. Helt fast ligger
det, at ugen indledes med udendørsgudstjeneste søndag og
afsluttes med markedsdag lørdag.
Dertil kommer de mange arrangementer og aktiviteter, der ligner de foregående års, men
selvfølgelig også nye og anderledes.
Planlægningen af ugens aktiviteter er allerede gået i gang i de
nedsatte arbejdsgrupper, og styregruppen vil løbende via dagsog ugepressen orientere om
ugen.

planlægningsforløb er der altid
tale om skrappe krav til overholdelse af fx deadlines. Det er der
også her, men det er jo ikke
større, end at der stort set altid
kan blive plads til gode ’sidste
øjebliks-ideer’.
Styregruppen er sammensat af
repræsentanter for foreninger og
institutioner i Kværndrup og af
privatpersoner. Styregruppens
medlemmer er:
Inge Eriksen, Jette Holm, Sonja
Eriksen, Randi Rasch, Lonnie
Malmberg, Svend Erik Larsen,
Anders Thorup, Peter Nielsen
og Bent Bach.

Det endelige program for ugen
bringes som midtersider i næste
nummer af 5772 Kværndrup. I et

Yderligere oplysninger hos styregruppens medlemmer, hvis email-adresser og telefonnumre bringes her:
Mailadresser/telefonnr.
Jette Holm, jho@faaborgmidtfyn.dk – tlf. arb. 72534045
Inge Eriksen, gert.inge@mail123.dk – tlf. 62272004, mo 24206871
Sonja Eriksen, msn14@live.dk – mo 31191418
Randi Rasch, randirasch@mail123.dk
Lonnie Malmberg, malmberg@hobby-art.dk – mo 20204080.
Svend Erik Larsen, formand@trunderup.dk – tlf. 60922023
Anders Thorup, plata@plata1226.dk – tlf. 62271274, mo 50991894
Peter Nielsen, peternielsen61@privat.dk – tlf. 62271358
Bent Bach, bebac@faaborgmidtfyn.dk – tlf. arb. 72533701
Styregruppen håber naturligvis på hele Kværndrup og omegns
samarbejde og opbakning – endnu en gang – så Kværndrup – ikke så ringe endda! kan leve op til sit navn.
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Finn Kroun, Nyvej 15,
5772 Kværndrup
tlf. 62272287
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Vi håber det kommer !
Opfølgning fra redaktionen
Salg af kommunens 17 byggegrunde øst for Egeparken, der
efter byggemodning blev sendt i udbud sidst på året inden de
nye momsregler trådte i kraft pr. 1/1-2011, lykkedes ikke i første ombæring. Hidtil er ingen grunde blevet solgt.
Hvad sker der?
Kværndrup bibliotek er nu blevet tømt, og nøglen er pr. 1. februar overgivet til teknisk forvaltning, oplyser Gyda Lauridsen
fra Ringe Bibliotek, der har forestået afviklingen af inventar
o.m.a. i det nu lukkede bibliotek.
De øvrige biblioteker i kommunen valgte inventar ud i første
omgang, derefter fik institutionerne tilbudet. Først de lokale
institutioner, derefter de øvrige i
kommunen. Der var meget inventar, men alt blev heldigvis
afsat til glade modtagere og kan
nu gøre nytte andetsteds, oplyser en tilfreds Gyda Lauridsen.
Bogbestanden undersøges og
registreres pt. nærmere. Det
bedste tages fra, resten kasse-

res eller sælges.
Jurist Dorthe Johansen fra Fællessekretariatet i FMK oplyser,
at der endnu ikke er truffet politisk beslutning om ejendommens fremtidige anvendelse.
Der arbejdes pt. på at udarbejde
en indstilling til kommunalbestyrelsesmødet i marts, men der er
endnu en del undersøgelser og
aspekter, der skal medtages.
Området er i flg. lokalplanen
udlagt til bolig og erhverv, og et
sandsynligt udfald vil nok blive,
at ejendommen sættes til salg til
brug for et ikke støjende, liberalt
erhverv med mulighed for bolig
på stedet. Formentligt engang i
foråret.

Nye Åbningstider
fra 1. oktober
Mandag til fredag
9,00 – 17,30
P.S. Lukket lørdag

Kværndrup Herresalon
V/Aksel Højgård
Tlf. 62271840

5

NYHEDER

Borgermøde i og om Kværndruphallen tirsdag d. 18.januar
Af Tommy Christensen, Formand for Egeskov Markedsforening
En lille, men meget engageret flok brugere ( ca. 25 ) mødtes denne aften til et meget konstruktivt
møde omkring Kværndrup Hallen, hvor temaet var fremtidsvisioner, og hvordan man kan få flere
aktiviteter i gang i vores hal og på den måde også en større indtjening til den slunkne kasse.
Synd der ikke var flere, der fik
denne oplevelse. Mødet og aftenens program blev præsenteret
af henholdsvis formand for Ryslingehallerne Gunnar Landtved
og bestyrelsesmedlem Anne
Sloth. I min egenskab som formand for Egeskov Markedsforening var jeg blevet bedt om at
komme med et lille indlæg, før
man blev grupperet for at drøfte
og brainstorme omkring nye tiltag i hallen både sportslige og
kulturelle.
Der blev drøftet og arbejdet med
forskellige temaer i 4 grupper,
og der var rigtig mange gode
ideer og forslag at evaluere omkring efter gruppearbejdet.
Miljøet i hallen
Et gennemgående ønske var at
skabe et rart og godt miljø i vores hal og specielt i cafeteriet,
så folk får lyst til at blive lidt længere. Hallen skal være stedet,
hvor man mødes, familien
Kværndrup, unge og gamle.
Den gode stemning, Anette og
Stig har skabt, skal føres videre,
og der skal skabes hyggelige
rammer og gode faciliteter. Vores nye cafeterieforpagter Niels
Eis, som også deltog i mødet, vil
da også gøre alt for at gøre cafeteriet spændende og attraktivt
for foreningerne, unge og gamle. Fornyelse af inventar, indretning, friske op med maling og
nye gardiner og måske videreføre initiativet fra biblioteket med
skiftende kunst på væggene og
6

på den måde stille og roligt integrere kulturelle aktiviteter i sportens hus.
Fremtiden
Den store fremtidsvision må være at samle aktiviteterne ved,
omkring og i hallen og derved
skabe et idræts - og kulturcenter
der siger Spar 2. En tilbygning,
så der bliver mulighed for at arrangere foredrag for en større
forsamling, eller dele rummet til
mindre grupperinger, læseklub,
boganmeldelser, kaffeklub, kortspil, ungdomsklub osv.
Fra kommunal side blev vi opfordret til ikke at spille på 2 heste, da vi overvejede at overtage
det gamle bibliotek til forskellige
aktiviteter. Man kunne forestille
sig, at det ville være nemmere
at få kommunal støtte og opbakning, hvis man samlede aktiviteterne ved hallen. Dette løfte håber vi jo så, at de kommunale
embedsmænd og politikere indfrier.

Projekt byfornyelse
I selskab med lokalråd har vi
afholdt møde med kommunale

embedsmænd om projekt byfornyelse, hvor vi netop påpegede
at Kværndruphallen / sportspladsen vil blive omdrejningspunktet for lokalområdet i fremtiden. Det kunne være overordentligt spændende, hvis idræts
- og kulturcentret blev en vigtig
og naturlig del af denne byfornyelse.
Visioner
Tilbage til mødet hvor vi drøftede rigtig mange konstruktive og
gode ideer omkring cafeteria og
aktiviteter i hallen. Jeg nævner i
flæng åbentcafeteria og folkekøkken en gang ugentlig, ældrecafe, hyggehjørner til læsning af
dagens avis i forbindelse med
eftermiddagskaffen, take-away,
sund mad osv.
Hvordan kan vi bruge hallen?
For hallens vedkommende kunne man arrangere forskellige
former for kursusvirksomhed,
musikarrangementer og koncerter. Tilbyde hallens faciliteter til
de forskellige bosteder, som jo
er rundt omkring i vores by, og
på den måde samarbejde med
stat, region og kommune, og
dermed skabe aktivitet på tidspunkter, hvor der normalt ikke
sker så meget. Banko og legestue for dagplejen, messer og
udstillinger, diskotek, stævner
og firmaturneringer, børnefødselsdage med fysiske aktiviteter,på tidspunkter, hvor der normalt ikke sker så meget.
(fortsættes)
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Arbejdsgrupper
På mødet var der nogle stykker, der meldte sig til at arbejde
videre med de mange ideer og
inputs og skulle der være nogle, der har lyst til at bidrage, er
jeg sikker på, at man kan henvende sig til Anne Sloth og dermed komme med i noget
spændende
gruppearbejde.
Det er meget, meget vigtigt, at
vi værner om vores idrætshal
og får skabt stemning, liv og
aktiviteter, og hvis jeg kender
vores lokalområde ret, er jeg
sikker på, at den lille flok på 25
meget hurtigt kan vokse til 525,
hvis og når behovet skulle opstå

Anders Thorup kåret til Årets frivillig
Fra de ”menige” medlemmer af redaktionsgruppen, uden chefredaktørens
vidende

Mange års markante energiudladninger i Kværndrups foreningsliv og i andre lokale aktiviteter, gør det nærmest indlysende, at Anders Thorup nu kan tituleres ”årets frivillig” i Faaborg-Midtfyn.
Kåringen fandt sted under fejringen af kommunens
frivillige
idrætsliv i Rolfhallen, torsdag
den 3. februar. Både Kværndrup
Idrætsforening
og
Gislev/
Kværndrup Håndboldsammenslutning står bag indstillingen af
Anders til den ærefulde titel.
Borgmesteren overrakte prisen.

ter blot en massiv kridtstreg af
berettigelse under valget af
”årets frivillig”.
Vi ønsker vores chefredaktør et
stort og velfortjent tillykke.

Dybt engagerede roller i Kværndrup Boldklub, Lokalrådet, foreningssammenlægninger og i
redaktørsædet på 5772. Kværndrup, gjorde det altså mere end
svært for dommerkomitéen at se
bort fra den lokale og evigt
brændende ildsjæl.
At Anders Thorup så også flittigt
medvirker i praktiske optrædener som stævneleder, dommer,
revyforfatter, arrangør af Kværndrupugen og meget andet, sæt-

Gultved Autoværksted &
Autolakering
Krumstrupvej 20, 5772 Kværndrup
Tlf. 62272734 V/Carsten Nielsen
gultvedauto@mail.dk. www.gultvedauto.dk
Alt i autoreparation og serviceeftersyn.
Klargøring til syn. Alt i autolakering.
Forsikringsskader/opretning m/bænk
Gratis lånebiler. Salg af kvalitetsbiler
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Kran og kornsilo krydser klinger

Foderstoffens gamle bygninger jævnet med jorden
Af Lars Skov Sørensen
Brag og bulder i gaderne omkring stationen i Kværndrup har i den seneste tid vidnet områdets
beboere om en heftig kamp mellem udtjente bygninger og byfornyelse.
Det aktuelle slag for en kønnere
by har siden slutningen af januar
udspillet sig i det gamle foderstof-enklave mellem Banepladsen og Stationsvej.
Det er ejeren af bygningerne,
Danish Agro, der selv har trukket i nedrivningstrøjen og sat det
svære maskineri ind i forsøget
på at få has på de monstrøse
monumenter.
Flere i alliancen
Krigserklæringen mod beskæmmeligheder i Kværndrups bybillede kommer overordnet fra Lokalrådet og Faaborg-Midtfyn
Kommunes
indsatspulje.
Ifølge Jos Bisschop fra kommunens Erhvervs- og Planlægningsudvalg, har puljen bidraget
økonomisk til Danish Agros indsats, efter ansøgning fra Lokalrådet i Kværndrup.
”Lokalrådet søgte, fordi de var
kede af, at bygningen lå som det
første, når man ankom til byen
med tog”, fortæller Jos Bisschop, der samtidig roser Danish Agro for samarbejdsvilje og
handlekraft.
Supervåben afgør udfaldet
Bisschop er ikke i tvivl om, hvorfor der nu kommer synlige gennembrud på fornyelses-fronten:
”Indsatspuljen var lige det værktøj, vi havde manglet for at løse
et problem i den størrelsesorArbejdet med at nedrive og sortere
tager mange uger.
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den”.
Græs indtager området
Det lokale byrådsmedlem påpeger dog, at den igangværende
mission er et stort projekt, som
kan vare måneder endnu.
Men når sidste murbrok fra den
gamle del af foderstoffen er endeligt nedkæmpet, skal området
i første omgang beklædes i
grønt med græs, og kommunen
vil sørge for en pæn afslutning
ud til vejen.Den videre strategi
for arealets anvendelse er endnu ikke afklaret med Danish
Agro.

Nye fronter trækkes op
Ifølge Jos Bisschop er der i øjeblikket ikke planlagt nye offensiver i byfornyelsens tegn, men
han kan sagtens forestille sig, at
der kommer flere operationer og
opfordrer i høj grad borgerne i
byen til at melde sig på banen.
”Såfremt kommunen også i
2011 får del i Indsatspuljen, vil
en del skulle bruges i Kværndrup”, lyder Jos Bisschops utvetydige advarsler til Kværndrups
faldefærdige bastioner.

SOGNEROD

Ny vært
i forsamlingshuset
Af Svend Erik Larsen,
formand Kværndrup Forsamlingshus

Kværndrup forsamlingshus er
opført i 1897 oprindeligt som
skyttehus, blev senere også
benyttet til gymnastik. Det oprindelige hus er det, der har
facade ud mod Svendborgvej.
Senere er vinklen med køkken
og lager tilbygget, og i firserne
blev den nye indgang med toiletter lavet. I 2009 fik huset nyt
tag, det gamle fra 1897 kunne
ikke mere.
Indvendig er der de seneste år
blevet malet, og der er monteret nye gardiner i hele huset.
En del af disse ting kunne ikke
lade sig gøre uden hjælp fra
Markedsforeningen
gennem
årene. Husets vedligeholdelse
står bestyrelsen for, mens værten står for den daglige drift.
Ny vært
1. januar 2011 har bestyrelsen
ansat Michael Nielsen som ny
vært, da Laila har søgt nye udfordringer. Michael er uddannet
kok i 2001 og har siden arbejdet flere steder. Han kender i
forvejen huset, da han har hjulpet Laila i køkkenet. Michael
agter at køre det koncept, Laila
har opbygget, videre.

Michael bor i Odense med kæreste og
børn, men flytter 1.
juni til Ringe for at
være i nærheden af
Kværndrup Forsamlingshus.

Michael Nielsen
Ny vært
i forsamlingshuset

Vi gratulerer
Af Tove Jørgensen
Et forsinket tillykke med Diamantbryllup.
Den 27. dec. 2010 fejrede
Ellen og Svend Aage Andersen deres 60 års bryllupsdag.
Ellen og Svend Aage er et
par aktive menneske, der
stadig nyder campinglivet i
egen vogn.

Økologisk oksekød
Af Jersey stude sælges.
Svend Aage Tukjær tlf.51269396
Tr-dongsgaard@hotmail.com
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Historien om tandklinikken i Kværndrup 1993-2011
Af Jørgen Bergmann
Som leder af Ryslinge-Ørbæk kommunale tandpleje fra 1979-2005 kom jeg jævnligt på Kværndrup skoles tandklinik. Ofte tænkte jeg på, at der manglede en privat ”voksen-tandklinik” i
Kværndrup. Da så Bikuben forlod sin filial i byen, kunne jeg se, at bygningen egnede sig fantastisk godt til tandklinik.
I 1993 foreslog jeg politikerne i
”Tandstyrelsen”, at jeg indrettede tandklinik i huset på Svendborgvej 5. Det blev drøftet og
anbefalet af både erhvervsudvalget og samtlige politiske partier, så efter et møde med senere borgmester Vagn Jørgensen
og daværende social- og sundhedschef Thorkel Hansen, hvor
jeg fik en klar opfordring til at gå
i gang, købte jeg huset og byggede det om til tandklinik med
hjælp fra gode, lokale håndværkere.
Den 27. august 1993 - på min
40 års fødselsdag - blev der
holdt indvielse. Der var flagallé,
brandbils-optog og orkester i
gaden, så det gik ikke stille af !
Klinikken har fra første dag været baseret på 3 grundprincipper: God kvalitet, rimelige priser
og skånsom behandling.
Fra dag 1 var der nok at lave. I
starten arbejdede jeg kun 12
timer om ugen med en enkelt
klinikassistent. Jeg havde jo
fuldtidsjob ved siden af og var
også formand for kommunens
sundhedsråd, så der var ikke tid
til mere.
I 1994 blev jeg kontaktet, om jeg
ville indgå en aftale med Røde
Kors om behandling af ca. 300
asylansøger-børn fra asylcentrene Nakkebølle, Gudme og Ollerup. Det ville jeg gerne. Jeg havde bare ikke tid. Heldigvis var
tandlæge Eva K. Jensen lige
flyttet til Fyn, hvor hendes mand
Erik havde fået job i Odense.
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Eva var villig til at påtage sig
behandlingen af asyl-børnene,
så hun blev ansat i 1994 på deltid. Senere kom der så mange
almindelige, voksne patienter på
klinikken, at Eva gik op på fuldtid og hun blev medejer i 1996.
Kommunesammenlægningen i
2007 var årsag til, at jeg
(allerede fra 2005) blev overtandlæge i Nyborg kommune.
Jeg var dog ikke glad for jobbet i
Nyborg og havde efterhånden
også fået for travlt i Kværndrup,
så i 2008 sagde jeg op i det
kommunale for at koncentrere
mig om klinikken i Kværndrup.
Ved samme lejlighed byggede vi
ud og indrettede 1. sal med personalefaciliteter.
Nu i 2011 er vi 2 tandlæger (Eva
og Jørgen), 2 klinikassistenter
(Lone og Pernille) og 2 elever

(Bolette og Maria) som behandler godt 2500 patienter fra Fyn
og omegn. Vi er meget glade for
den tillid, som Kværndrupborgerne viser os, og vi gør vores allerbedste for at leve op til
den.
Eva er tilknyttet Kæbekirurgisk
afdeling på OUH ved siden af
arbejdet her, og jeg er tandlægekonsulent for Svendborg kommune. For nylig blev vi spurgt,
om vi også kunne påtage os at
behandle indsatte fra det åbne
statsfængsel Søby Søgård, så
det går der nu ca. 4 timer hver
uge med. Desværre sker det
undertiden, at de indsatte benytter tandlægebesøget til at stikke
af !
Privat bor Eva i Davinde. Hun
har børnene Jo, Sara og Marcus. Jo har assisteret en hel del

Maria, Bolette, Frank, Eva, Pernille og Jørgen
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på klinikken, siden hun blev
student i 2009, men hun starter nu på lægestudiet i Århus.
Jeg bor i Faaborg og har børnene Rasmus fra 1978 og
Marie fra 1981. Min kone
hedder Dorte og er lige gået
på pension som tandlæge
efter 35 år i kommunal tandpleje. Dortes bror er også
tandlæge. Det samme er min
ene søster og min bror. Tænder må siges at fylde ret meget både i vores hverdag og i
familien…
Heldigvis er der dog også lidt
tid til tennis og sejlads for mit
vedkommende.
PS. Hvis vores hjemmeside
har interesse, så hedder den:
www.bergmannjensen.dk

Jørgen Bergmann og Eva K. Jensen

www.oles/olie/dk
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Hjertestop med lykkelig udgang
Af Anders Thorup
Den 4. januar 2011 blev en dag Frank Vingaard Thrane fra Trunderup aldrig vil glemme – og det
selvom han ikke kan huske så meget efter kl. 17. Ved 17-tiden i SuperBrugsen, sortnede det
pludselig for hans øjne, og han kan først huske noget igen, da han lå på sygehuset i Odense.

Heldige omstændigheder
Hvis man kan tale om held og
uheld i forbindelse med liv og
død, så kan man roligt sige, at
Frank har været utrolig heldig.
Det er ikke mange, der overlever et hjertestop, men takket
være resolut indgriben fra personale og kunder i SuperBrugsen i Kværndrup, lykkedes det
for Frank. En vigtig – ja nok den
altafgørende – detalje, var at
naboen, tandlægeklinikken, for
ganske få måneder siden anskaffede sig en hjertestarter.
Heldigvis var personalet i SuperBrugsen klar over eksistensen
af denne og til alt held arbejdede tandlæge Jørgen Bergmann
længe denne tirsdag, så klinikken var åben. Heldigvis havde
personalet lige været på kursus,
så betjening af hjertestarteren
og håndtering af situationen var
i frisk erindring.
Frank er det meste af dagen
ude i haven eller i skoven, hvis
han da ikke er ude på sin daglige cykeltur, så at hjertestoppet
skete på et sted med mange
mennesker, var også et rent lykketræf.
Hverdag igen
Det lykkedes at få gang i Franks
hjerte, og i dag er han tilbage på
sit lille, dejlige landsted lige
udenfor Trunderup. Han er blevet udstyret med en pacemaker,
som skal sørge for, at hans hjerte ikke stopper igen. Han er lidt
12

Frank Vingaard Thrane og Jørgen Bergmann
øm endnu efter hjertemassage
og stød, men er ved godt mod.
Han er begyndt at cykle sine
lange, daglige ture, hvilket er
god genoptræning. Han har heldigvis meget brænde liggende til
sit brændefyr, men pønser på at
skulle i skoven igen, når vejret
bliver til det.
”Når jeg kommer mig helt over
denne forskrækkelse, så er det

min plan, at jeg skal have lavet
tænder. Jeg har utrolig gode og
stærke tænder, og det uden at
have været til tandlæge i mange
år. Men nu skal det være – og
jeg vil gerne have at Jørgen
Bergmann laver dem, slutter 73årige Frank.”
Frank og Jørgen Bergmann er
efter denne oplevelse enige om,
at det er vigtigt, at så mange
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mennesker som muligt har
kendskab til brug af hjertestarteren. Den er nem at betjene,
men naturligvis er det en fordel,
at man har set den – og allerhelst været på kursus. Derfor
afholder foreningerne i Kværndrup kursus i brug af hjertestarteren i Kværndrup-ugen. Dato,
tid og sted følger i programmet
for Kværndrup-ugen, som bliver
en del af næste númmer af
5772.Kværndrup.

Frank V. Thrane
I god behold hjemme
i Trunderup

HJERTESTARTER
Udover hos tandlægerne, er der
hjertestarter i Kværndrup Hallen.
Den er placeret til venstre, når
man kommer op ad trappen.

Gæt en kværndrupper!
Hvem er han?

en lokalpatriot der arbejder, bor og virker i
Kværndrup

han ses og høres tydeligt overalt i byen

en beskeden, flittig, populær og hjælpsom samfundsborger med sunde og sportslige interesser, en til tider støjende adfærd og et smittende
humør

og med hang til kødelige lyster når lejligheden
byder sig, og det gør den tit

han hjælper gerne andre med at få stillet deres
kødelige begær

men er ikke nem at lokke ud i fordærv

har både fagligt og i sin fritid fokus på ben i
mange udformninger og indpakninger

har speciel interesse og flair for ”gode ben” og
det de kan udrette

han ryger i arbejdstiden, men ellers ikke

engang var han ”grøn” - nu klæder han sig i blåt
(især i arbejdstiden)
Svar indsendes til redaktionen inden 27. marts.
Præmie: 1 lækker steg. Såfremt flere finder det
rigtige svar trækkes lod.
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Kværndrup udvalgt til byfornyelse
Af Trine Hedegaard Jensen, Faaborg-Midtfyn Kommune
Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt
Kværndrup som næste sted for en vitaminindsprøjtning i form
af en større byfornyelse.
Det har de af flere grunde, men
ikke mindst er valget faldet på
Kværndrup, fordi byen har en
masse potentiale, som fortjener
at komme i spil.
Infrastrukturen
Byen ligger f.eks. godt i forhold
til infrastrukturen – både hvis
man foretrækker at bruge bilen,
hvor motorvejen er lige uden for
byen, eller hvis det er den offentlige transport, der trækker.
Det gør byen attraktiv for bl.a.
familier med børn, fordi mor eller
far – eller dem begge – hurtigt
kan komme til og fra arbejde.
Kværndrup har også mange af
de andre kvaliteter, vi ved, børnefamilier efterspørger. Der er
bl.a. alle de servicetilbud man
har brug for – skole, børnehave
og vuggestue og mulighed for at
handle lokalt.
Mange lægger også vægt på
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kort afstand til naturskønne oplevelser, og det har Kværndrup
– især hvis vi gennem en byfornyelse kan hjælpe lidt på vej
med f.eks. skilte og forbedringer
af de stier, der allerede findes.
Det er også oplagt at gøre mere
ud af nogle grønne arealer i byen, så der åbnes for nye og
spændende anvendelsesmuligheder.
Foreningsliv
Desuden har byen oven i købet
et rigt og meget engageret foreningsliv, der hellere end gerne
vil bidrage til byens udvikling.
Her er plads til nye medlemmer,
nye fælles oplevelser og måske
nye måder at tænke fritid og
idræt på.
Det var blot nogle af de eksempler, der bidrager til et solidt fundament for byfornyelse i Kværndrup.

En ansøgning er sendt
Når kommunen sætter gang i en
byfornyelse kræver, det også en
medfinansiering fra staten. Lige
efter jul sendte kommunen derfor en ansøgning af sted til ministeriet, og engang i april har vi
forhåbentlig et positivt svar tilbage. Med staten som makker,
kan vi nå en hel del mere, end vi
selv kan løfte, så det håber vi
meget vil lykkes.
Sammen med en byfornyelse,
vil der også blive afsat penge til
de af byens facader, der trænger til en renovering.
Borgermøde
Såfremt kommunen opnår støtte
fra ministeriet, vil der allerede i
maj blive indkaldt til et møde
med byen, hvor alle, der har lyst
til at være med, skal være mere
end velkomne. En byfornyelse
handler nemlig i høj grad om
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lokalt engagement, om byens
idéer og om at udnytte den gode energi, der findes i Kværndrup. Alt sammen samlet i den
følgegruppe af lokale, der i fællesskab med kommunen skal få
ideerne og tegne stregerne for
de ting, der skal ske i byens
rum de kommende år.
Byforskønnelse er startet
Som de fleste i Kværndrup nok
har bemærket, så er der allerede ved at ske forandringer i bybilledet. Den store erhvervsbygning ved stationen bliver i
løbet af foråret revet ned, og
det vil på mange måder gøre
en markant forskel for Kværndrups ansigt. Nedrivningen har
ikke direkte forbindelse til den
byforskønnelse, som sættes i
gang, men den er blevet mulig,
fordi ejeren var velvillig til at
gøre noget for byen med støtte
fra kommunen gennem Indsatspuljen. Den type projekter,
med udspring i et lokalt ønske,
vil der, under en byfornyelse
også være mulighed for at arbejde med.

Ildsjælenes lønningsdag
Af Signe Erendal Haastrup, Formand for Kværndrup Lokalråd
Lokalrådet har igennem længere tid været i positiv dialog med
kommunen omkring byudvikling.
I den forløbne uge, hvor der har
været livlig aktivitet og nedrivning af store mængder skrot
ved Banepladsen har min indre
GPS ustandseligt styret mig i
denne retning. På vej til og fra
arbejde i Odense, ned og hente
unger, i brugsen etc. Alle veje
har ført mig et smut forbi foderstoffen. For: Hvilken tilfredshed
at opleve gravmaskinerne æde
bid for bid og køre det væk i
store lunser. Se en skøn stationsbygning komme mere til sin
ret, og genvinde himmelkig
over Kværndrup.
Det er lønningsdag for lokalrødder og ildsjæle, og det er endda
kun begyndelsen…
Med foråret følger for mange
naturligt en gennemgribende
rengøring. Ikke kun på overfladen, men sådan virkelig ind i
alle hjørner og kringelkroge.
Sanering, frasortering, udsmidning og polering. Dem, der har
prøvet det, siger, det giver en
vældig energi og glæde ved de
nære omgivelser. Kære borgere – det er den
slags forårsrengøring, vi på byplan
har foran os, og
jeg håber, at I vil
være med til at
forskønne, opdage nye fortrin og
uuddyrkede
potentialer ved vores
by.

tid været i positiv dialog med
kommunen omkring byudvikling, og I vil i dette blad kunne
læse mere om den forestående
områdefornyelse. Ligesom I vil
kunne læse Tommys artikel om
fornyelse og udvikling af hallen.
Hallen står øverst på listen over
Lokalrådets
indsatsområder.
Den er rammen om fritids- og
foreningsliv for borgere i alle
aldre, den er socialt samlende
og en vigtig institution i byen.
Men den skriger på at blive
gjort tidssvarende, så den kan
matche nutidens behov og forventninger og i langt højere
grad udnytte sit fulde potentiale.
Og de to ting; områdefornyelse
og hallen – ja de hænger faktisk sammen. For nu booster vi
Kværndrup, og lader synergieffekten arbejde med os. Vejdirektoratet er også kontaktet, og
vi håber på, at de vil være med
på at løfte, der hvor de kan bidrage med en forskel; nemlig
på Nyborgvej/ Bøjdenvej. Der
er stadig ubekendte, men der
mangler ikke gode intentioner,
og Lokalrådet er lykkedes med
det forberedende benarbejde.
I denne forvandlingsproces er
engagement og fællesskab
nøglebegreber. For med nedrivningen af foderstoffen har vi
nu bevist, at det lønner sig, og
at vi kan gøre en konkret forskel, som vi alle kan have glæde af.

Lokalrådet
har
igennem længere
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Generalforsamling i Kværndrup
Boldklub
Onsdag 26. jan. afholdtes ordinær generalforsamling i
Kværndrup Boldklub.
Det blev besluttet at slanke vores bestyrelses størrelse fra
11 medlemmer til nu 7 medlemmer. Der bliver således
brug for folk udenfor bestyrelsen til at gå ind i arbejdsgrupper og udvalg. Vi tror, denne organisation passer
bedre til vores tid, så folk udefra kan få nogle afgrænsede
opgaver og ikke er forpligtede til mange møder.
Laurits Demuth blev nyvalgt medlem.
Under eventuelt blev Jørn Højager Nielsen, Leif Ottesen,
Bent Larsen og Egon Pedersen, hyldet for deres store
arbejde gennem årene, og udnævnt til æresmedlemmer.

KIF Fitness- og motionscenter
Sådan kommer du i gang (igen)
Har du stadig nøgle er prisen:
1 måned
kr. 200,00
3 måneder kr. 500,00
6 måneder kr. 900,00
1 helt år
kr. 1450,00

Husk: din nøgle skal opdateres, så snart der indbetales for en ny periode. Opdatering foregår i hallen.
Indbetaling kan ske enten via bankoverførsel til
konto nr. 5975 8006098 (husk at angive navn og
periode) eller via onlinebetaling til halbooking
Kværndrup IF. Onlinebetaling kan foretages fra
januar 2011.
Indbetalingskort kan fås ved instruktør.
Får du brug for hjælp eller bliver i tvivl, så kontakt
os endelig.
Instruktører:
Vagn Jørgensen
Ejvind Sørensen
Liv Hellesen
Dennis Hellesen
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Kværndrup Børnehave
fylder 40 år
Af Morten Sørensen,
leder af Kværndrup Børnehave

Den 25. marts fejrer Kværndrup
Børnehave, at den i 2011 har
eksisteret i 40 år. Det sker med
et åbent hus arrangement fra
kl.14-17, hvor vi håber at se en
masse tidligere, nuværende og
kommende børn og forældre.
Den 25. marts fejrer Kværndrup
Børnehave, at den i 2011 har
eksisteret i 40 år. Det sker med
et åbent hus arrangement fra
kl.14-17, hvor vi håber at se en
masse tidligere, nuværende og
kommende børn og forældre.
Ligeledes håber vi at se samarbejdspartnere, tidligere personaler og alle andre, som har
haft eller har en eller anden forbindelse med Kværndrup Børnehave.
Meget er sket siden Kværndrup
Børnehave startede i det små
som selvejende institution tilbage i december 1970. Dengang

var der både store og små
børn, som havde sin gang på
Toftevej 9. Siden blev det til en
ren børnehave.
I 2002 ville det daværende Ryslinge Kommune gøre børnehaven kommunal for så bagefter
at lukke den. Det betød, at personale og forældre indledte en
sand overlevelseskamp, som
betød, at børnehaven overgik til
privat drift den 1. januar 2007. I
2010 blev børnehaven endelig
herre i eget hus efter, at Faaborg-Midtfyn Kommune ændrede den beslutning, der var taget
i det gamle Ryslinge Kommune.
Der sker mange spændende
ting i Kværndrup Børnehave,
og vi trives i bedste velgående.
Desværre er pengene jo lidt
små her i det midtfynske
(vi
får 650.000.-kr. mindre om året,
end vi ville have fået, hvis vi
havde ligget i Svendborg kommune), så hvis der er nogle, der
har tænkt sig, at komme med
en gave, så ønsker vi os meget
penge til nogle af vores mange
aktiviteter. F.eks. Markedsdag,
Store hoppedag, Besøg fra

Fjord og Bæltcentret, børneførstehjælp, biografture, svømning
og meget andet. Alt det der giver børn og voksne nogle ekstra oplevelser.
Fredag den 25. marts fejrer vi
også, at en del af vores trofaste
personale har små jubilæer.
Peter har været her i 25 år,
Bente i 15 år, Mai-Britt i godt 10
år og Morten i 10 år.
Mød op, vi byder på lidt at spise
og drikke.
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Kværndrups skole – ikke så ringe endda!
Af Bent Bach, afdelingsleder, Tre Ege Skolen, KVÆRNDRUP AFDELING
Når jeg vælger at bruge temaet for dette års Kværndrupuge om skolen, skyldes det blandt andet
forundring over hvordan skolen af og til bedømmes – mest af mennesker, der absolut ingen tilknytning har til skolen og aldrig har haft det. Hverken som elever eller forældre.
Vi, der arbejder på skolen hver
dag (elever, lærere, pædagoger
i skolefritidsordningen, andre
personalegrupper)
ved,
at
Kværndrups skole er en god
skole – en folkeskole som er
åben for ALLE, en skole hvor
elever og forældre er trygge, en
skole der leverer god undervisning i bred forstand – kort sagt,
en skole der fungerer på mindst
samme niveau som i ’de gode
gamle dage,’ da der også var
overbygning i byens skole med
flotte resultater for afgangseleverne.
Det skal den også gøre i fremtiden. I december 2010 besluttede kommunalbestyrelsen noget
godt for Kværndrup, nemlig at
Kværndrups skole skal fortsætte, og jeg er overbevist om, at
denne beslutning bl.a. skyldes,
at Kværndrup er udpeget som
udviklingsområde i kommuneplanen.
Byen
ligger
på
’Motorvejsbåndet’ og har i tilgift
hovedvej 8 og jernbanen. Appelsinen i Kværndrups turban

viser sig måske at være en anden positiv kommunal beslutning fra december 2010 – nemlig at Kværndrup får højeste
prioritet i område- og bygningsfornyelsen i Faaborg-Midtfyn
Kommune.
Lokalsamfundet
Kværndrup
benytter først og fremmest skolen som skole. En meget stor
del af børnene i Kværndrup er
som den største selvfølgelighed
elever på skolen. Lokalsamfundet benytter skolen til fritidsaktiviteter, møder og arrangementer, og den gamle Ryslinge
Kommunes lokalhistoriske arkiv
er flyttet ind på skolen. Dagplejerne har gymnastiksalen fast
en gang om ugen, Oasen det
samme – vore fremtidige elever
er allerede rykket ind på skolen.
I sidste weekend af marts indtager knap 200 10-årige fodboldspillere fra hele landet skolen,
når Kværndrup Boldklub/FC
Midtfyn inviterer til fodboldstævne.
Således udnyttes skolens loka-

Koncentration

ler fuldt ud efter fjernelsen af
overbygningen for fem-seks år
siden.
Skolens
egen
’bygningsfornyelse’ er netop påbegyndt:
43-bygningen har fået nyt tag
midt i vintervejret, og jeg forventer, at der i de kommende
år vil ske en del ændringer indvendig, ligesom vedligeholdelsen mindst skal op på tidligere
tiders niveau.
Skolen med dens undervisnings- og fritidstilbud har stor
betydning for lokalsamfundet,
og det er skolens håb og forventning, at den i fremtiden bliver et endnu mere benyttet
samlingssted, gerne i tæt samarbejde med de kræfter, der
arbejder for at fremtidssikre hallen.
De to ’lokale kulturcentre’ er
meget passende naboer.
Feltarbejde i natur/teknik
Oplagte muligheder i skolens nærhed benyttes.
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Natgymnastik
reportage fra en aften i hallen fredag d 21. januar
Af Herdis Henriksen

Fredag aften lidt i otte begynder der så småt at blive liv i hallen 28 forventningsfulde gymnaster og 8 instruktører samles
for at styrke det sociale liv på
tværs af alder og evner. De
mest forventningsfulde er nok
de 4 børnehaveklasser, der er
med for første gang. Fulde af
beundring kigger de på de store gymnaster, og heldigvis er
der et par hjælpeinstruktører
imellem, så der er flere kendte
ansigter.
I løbet af meget kort tid er alle i
gang med at lege fangelege,
stafetter mm. Aftenen byder
også på masser af gymnastik,
og et vigtig element er træningen af fællesserien, som igen i
år er et scoop og bliver en fantastisk afslutning til dette års
gymnastikopvisning. Det er
simpelthen fantastisk, som

Christina og Mai kan fange børnene og få serien til at ligne
noget, der har været øvet i ugevis, og det på blot en enkelt aften.
Før der kommer gang i alle red-

skaberne og springgymnastikken, skal vi sørge for, at alle
har noget at give af, og som
altid har flere forældre forsynet
os med boller og kage, så der
er rigelige forsyninger til en
lang nat.
Efterhånden er der børn, der
må bukke under for trætheden,
og de putter sig i deres soveposer. Enkelte tager som aftalt
hjem til midnat, fyldte med dejlige oplevelser og måske nye
kammeratskaber. De mest seje
og stædige overvinder trætheden og leger til den lyse morgen, men det skulle undre mig,
om der så ikke også er ro derhjemme til langt op ad dagen.
Skønt Kværndrup IF har så engagerede instruktører, gymnaster og forældre, at sådan en
aften/nat kan lade sig gøre!
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29. december 2010 – sidste åbningsdag
på Kværndrup Bibliotek
Af Edvin Larsen
Selv om Kværndrup Bibliotek lukker, går livet videre, men brugere af Kværndrup Bibliotek må
finde andre veje fremover. Desværre er der mange: børn, unge og ældre, som ikke har den mulighed. De bliver taberne i dette spil.
I 1802 rejste den sjællandske
præst L. M. Wedel rundt i landet
for at studere landsbyer og
landsbyliv. Wedel besøgte også
Kværndrup. I Wedels optegnelser om landsbyen Kværndrup
og dens befolkning skriver han
bl.a. ”… de læse godt i Bog,
som man siger…” Det var ret så
usædvanligt på dette tidspunkt,
men det vidner om, at der fandtes stor læseiver hos sognets
almue - en kultur der var stor
forskel på fra sogn til sogn. Men
ingen ting kommer af sig selv –
heller ikke interessen for at læse.
Umiddelbart efter stavnsbåndets
ophævelse igangsatte man i løbet af 1790erne forsøg med almuebiblioteker 10 steder rundt
om i Danmark. Et af disse almuebiblioteker kom til at ligge i
Kværndrup. Dette var måske
årsagen til, at Wedel kunne skrive ovennævnte ord om Kværndrups befolkning. Det er en
kendsgerning, at avislæsende
bønder var helt usædvanligt i
denne periode, da aviser og folkeblade næsten ikke fandtes og
sjældent blev læst på landet.
Kværndrup fik sin læseforening i
1842. Denne blev senere til et
bibliotek, som førte en omskiftende tilværelse, indtil det den
25. marts 1974 kunne åbne dørene i Kværndrup Kommunes
tidligere administrationsbygning
- Nyborgvej 7 fra 1947. Med
kommunalreformen af 1970 var
der ikke længere brug for denne
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bygning til administration. Med
årene er dette lille hus via omog tilbygning blevet til lokalsamfundets kulturhus takket være et
godt samspil mellem en energisk og dygtig biblioteksleder
gennem mange år, Inge Malmos
og den til enhver tid politiske
bevågenhed, som fandtes i kulturudvalget i Ryslinge Kommune. Denne entusiasme er senere blevet videreført af de bibliotekarer, som gennem årene har
arbejdet på Kværndrup Bibliotek.
Den sidste åbningsdag blev en
særlig dag – en trist dag – hvor
vi i KBVs bestyrelse valgte at
være til stede de sidste to timer
af
Kværndrup
Biblioteks
”levetid”. I den tid oplevede vi, at
mange af bibliotekets trofaste
brugere stak næsen indenfor for
at tage afsked dels med bibliotekarerne Helle og Lars og dels

med Kværndrup Bibliotek og
den ånd og atmosfære, som
igennem årene har hersket her.
Kl.17.01 var det slut.
Selv om Kværndrup Bibliotek
lukker, går livet videre, men brugere af Kværndrup Bibliotek må
finde andre veje fremover. Desværre er der mange: børn, unge
og ældre, som ikke har den mulighed. De bliver taberne i dette
spil.
Faaborg-Midtfyn Kommune forventer at spare 575.000 kr. ved
at lukke Kværndrup Bibliotek.
Om et par år kunne det være
interessant at få oplyst om den
besparelse, der er kalkuleret
med er blevet en realitet, eller
der i stedet er sket serviceforbedringer i biblioteksvæsenet på
de til den tid eksisterende biblioteker i kommunen. Det svar får
vi næppe. Ligeledes kunne det
være interessant at undersøge
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konsekvensen af lukningen af
Kværndrup Bibliotek.
I Kværndrup Biblioteks Venner
har vi, som det er de fleste bekendt, arbejdet på et Andelsbibliotek. Der er sagt og skrevet
meget – også i bladet her - om
dette projekt, som vi i KBV havde håbet ville blive en realitet.
Der manglede ikke lokal opbakning. Kultur- og fritidsudvalget i
Faaborg-Midtfyn
Kommune
sagde imidlertid NEJ. I KBV er
vi demokratiske borgere, som
respekterer en kommunalpolitisk beslutning, sådan er demokratiet. Det, vi står helt uforstående overfor, er følgende: Den
2. oktober 2010 fremsendte vi
en skrivelse til borgmester
Hans Jørgensen, hvori vi redegjorde for KBVs syn på sagsbehandlingen og på den politiske
udtalelse, som formanden for
kultur- og fritidsudvalget gav til
pressen. (Skrivelsen kan læses
i sin fulde ordlyd på KBVs
hjemmeside: www.kvaerndrupbiblioteks-venner.dk ) Efter 3
uger havde borgmesteren hverken givet os en tilbagemelding
eller en kvittering for modtagelsen. Vi blev i tvivl om, hvorvidt
skrivelsen
var
gået
tabt
(postvæsenet). Efter en høflig
forespørgsel på mail kom følgende svar i form af en mail fra
borgmesteren den 28. oktober:
”Jeg har modtaget dit brev den
4. oktober, og det er scannet
og lagt på sagen. Desuden kan
jeg oplyse, at jeg vil se nærmere på sagen.” Så langt så godt.
Medio januar 2011 har borgmesteren fortsat ikke svaret på
KBVs brev af 2. oktober 2010.
I dag er KBV af den opfattelse,
at foreningen aldrig får en tilbagemelding fra borgmesteren,
hvilket efterlader os i dyb despekt for det politiske system i
Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kværndrup Biblioteks Venner

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
onsdag den 9. marts kl. 19.30
i Kværndrup Skoles aula.
Dagsorden iht. vedtægterne.
Som en konsekvens af, at Kommunalbestyrelsen i FaaborgMidtfyn Kommune den 24. marts 2010 enstemmigt besluttede at
lukke Kværndrup Bibliotek pr. 31. december 2010, har en enig
bestyrelse i KBV besluttet at indstille til generalforsamlingen, at
foreningen Kværndrup Biblioteks Venner ophører.
Under forudsætning af, at generalforsamlingen
Vedtager bestyrelsens forslag
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
onsdag den 30. marts kl. 19.30
i Kværndrup Skoles aula
med det ene punkt på dagsordenen:
Nedlæggelse af foreningen Kværndrup Biblioteks Venner.
P.b.v.
Edvin Larsen
formand
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Overraskelse
ved årets trænerafslutning
Årets trænerafslutningstur, som 1. december gik
til Europa League kampen mellem OB og spanske Getafe, fik en overraskende start.

Niels modtager Nordeas Idrætspris af bestyrelsesmedlem for Nordea, Allan Hansen

Niels og Lone Krog
Under spisningen troppede
KB´s gamle træner og tidligere professionelle fodboldspiller, Allan Hansen, uventet op,
og efter at Allan Hansen havde afsluttet sin tale, kunne vi
alle hylde vores kvindeseniortræner, Niels Krog, som fortjent modtager af Nordeas
Idrætspris. Med hyldesten
fulgte en check på 5000 kr.
som Niels` kone Lone straks
lagde i sin taske.
Vi er i klubben glade for, at
Nordea på denne måde hyldede Niels for det kæmpearbejde han gennem hele sit liv
har ydet i Kværndrup Boldklub. Først som spiller og nu
som træner for kvindesenior i
FC Midtfyn. Og så er han et
stort aktiv i mange andre sammenhænge, hvor der er brug
for hans hjælp.
Stort tillykke til Niels!
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Lykke og Johnnys
piger
Stort tillykke til Lykke Birkeland, som på KB´s
generalforsamling onsdag 26. januar fik anerkendelse for hendes store arbejde, med udnævnelse til ”årets træner”
Ungdomsafdelingen i Kværndrup Boldklub viser for første gang i 4
år medlemsfremgang. Dette er ikke mindst pga. en flok piger i alderen fra 8-11 år. Antallet af fodboldspillende piger vokser, og dette
skyldes ikke mindst deres trænere Lykke Birkeland og Johnny
Crawford. De er ikke bare blevet flere – de er også blevet gode –
rigtig gode! De har været til stort stævne i Stenstrup hallen og løb
af sted med 2 pokaler. Tillykke til spillere og trænere.
Se de glade piger med pokalen side 24

Til alle mænd og drenge - Vi har gaven
Til koner, kærester, søstre og tanter
Lise-Lotte Liengaard
62272561/28902583
Sønderhave 3, Kværndrup
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KVÆRNDRUP PENSIONISTFORENING
Af Ruth Greve, bestyrelsen Kværndrup Pensionistforening

Ved udgangen af 2010 har Kværndrup Pensionistforening 254
aktive medlemmer og 93 passive medlemmer. Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Den 12/2 1956 blev der stiftet en Alders- og invalideforening i
Kværndrup.
Efter 10 års virke blev der, ifølge gammel protokol, på møde den
27/3 1966 bestemt generalforsamling, hvor hele bestyrelsen gik af.
Jubilæum
Den 11/5 1971 startede Kværndrup
Pensionistforening, og foreningen har derfor bestået i snart 40 år.
Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager pension, samt enhver der er fyldt 60 år. Pris 50,- kr.
Som passivt medlem (støttemedlem) kan optages enhver person
eller virksomhed, som ønsker at støtte foreningens arbejde og formål og betaler et fastsat årligt kontingent på 10,- kr.
Aktiviteter
Foreningen har banko torsdag i
ulige uger kl. 19.00 i Kværndrup
Forsamlingshus. Desuden bliver
arrangeret en bustur til Holland
fra 4. til 8. maj 2011, heldagsudflugt i august/september, efterårsfest den 21. oktober og julefest
den 9. december

Ny cafeteriaforpagter
Niels Eis, som bor i Ringe,
har overtaget cafeteriadriften
i Kværndrup. Han skal samtidig også stå for driften af cafeteriet i Gislev hallen, så han
kommer til at dele sine timer
imellem de 2 haller.
Som vi skrev i seneste nummer
af 5772.Kværndrup er Anette
stoppet i Ryslinge Hallernes
cafeterier. Dette blev markeret
med reception i Ryslinge Hallen, hvor Anette og Stigs mange venner, sportsfolk fra Gislev,
Kværndrup og Ryslinge, og ikke mindst, mange af de hjælpere, de har haft gennem årene,
strømmede til.
Stig fortsætter naturligvis som
halinspektør i de 3 haller, og
mon ikke, at vi stadig i ny og
næ, får Anette at se – det håber vi.
Erfaring i branchen
Niels er tilsyneladende kommet
godt i gang med jobbet. Han
har haft nogle travle dage med
Februar Cup i Kværndrup Hallen, og foran ham venter flere
store opgaver. Niels er slagter
af uddannelse, har tidligere haft
værtshus, så han kender til
branchen. Han har mange nye
ideer, f.eks. har han planer om
ældrecafé i Kværndrup hallen,
hvilket vi tror er en rigtig god
ide.
Anette byder sin efterfølger
Niels Eis velkommen
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Guitar i Kværndrup
Skrevet af Oskar, 3. kl. Kværndrup

Jeg går til guitar. Der lærer vi
sange og akkorder, så når vi
har lært det, spiller vi lidt guitar,
hvis vi har tid, og det plejer vi at
ha`. Vi er det eneste hold, der
går til det. Jeg synes, det er
sjovt, og hende, vi spiller med,
er god. Nu kan jeg forskellige
akkorder og sange. Det er sjovt
at spille sange, og de ting vi
laver, kan vi bruge til at spille
sange med. En dag, da vi havde morgensang, havde vi lavet
vores egen sang ovre i
SFO`en, så den skulle vi spille,
og jeg spillede på guitar. For
ikke så længe siden skulle vi
spille til et julearrangement,
hvor jeg igen spillede på guitar.

Pigefodbold i
Kværndrup
Skrevet af Anna Klara og Natasja fra 3.kl.
Kværndrup Skole

Pigefodbold er en sjov sport. Vi
hygger os sammen, og vi har
lige vundet vores første pokal.
Vi har været på Als, og der havde vi det også sjovt sammen.
Vi træner hver fredag kl. 17.0018.00. Både U9 og U10 spiller
på samme tid i hallen. Vi leger,
mens vi træner, og vi spiller
kampe mod hinanden. Vi øver
os i at score på mål. Vi er mange på hele holdet. Lige nu spiller vi indendørsfodbold. Til foråret spiller vi igen udendørs.
Når vi er til kamp, vinder vi
nogle gange og taber nogle
gange.
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Hvad går børn og unge til i fritiden?
Selv om Kværndrup ikke er så stor, er der mange muligheder for at få sig rørt.
Ca. en gang om måneden er der: Bevæg dig for sjov i Kværndrup Hallen, hvor der er mulighed for at løbe på rulleskøjter og
stå på waveboard.
Josefine og Sara fra 5. kl. på Kværndrup Skole fortæller, at det
er vældig hyggeligt at deltage, og at der hver gang er en ny aktivitet, man kan prøve.
På de næste sider kan du læse om flere af de tilbud, der findes.
Måske er der et, der frister dig!
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Badminton
Skrevet af Christine, 5. kl. Kværndrup
Skole.

Hej jeg hedder Christine. Jeg er
11 år og går til badminton.
Det er sjovt. Man hygger sig og
lærer meget. Jeg har en træner, der hedder Nicolai. Lige nu
er han ved at lære mig at serve.
Når man begynder til badminton, skal man nok regne med at
få ondt i den arm, man spiller
med i begyndelsen. I hvert fald
hvis man ellers ikke bruger armen særlig meget.
Man behøver ikke have en ketsjer. Man kan bare låne en i
Kværndrup Hallen, men man
skal have indendørs sko og en
flaske vand med.
Jeg spiller om onsdagen fra kl.
17 – 18. Kom og vær med! Det
er rigtig sjovt.

Spejder i
Kværndrup
Skrevet af Casper og Jacob, 3. kl.
Kværndrup Skole.

Spejder er hver mandag. De
fleste ting er udenfor. Vi laver
knob. I vinter byggede vi snesko. Vi gik en tur i skoven og
fandt nogle dyrespor. Hver
gang synger vi en sang.

Badminton i
Kværndrup

Rytme/Dans
Skrevet af Sophie 5. kl. Kværndrup
Skole.

af Nicoline og Daniel 3 kl. Kværndrup Skole

Badminton er sjovt, fordi vi leger mange sjove lege fx kongerækken eller stikbold.
Det er hver mandag fra 18.0019.00

Rytme pigerne i
Kværndrup
Skrevet af Sia og Mathilde fra rytmepigerne.

Rytme pigerne er hver torsdag
kl. 18.00-19.30. Der bliver lavet
meget, og det er meget sjovt.
Man oplever meget i den sæson, man er der, og det er meget godt, at det er hvert år.
Vi laver mange serier, leger og
styrketræner, og man får meget
god træning. Vi er ikke så mange, men vi håber på, at der
kommer nogen flere næste år.
Lige nu kan vi ikke tage flere
ind, fordi at vi har fået dragter til
opvisningen. Det bliver fedt at
lave opvisning for jer.
Hvis det lyder spændende, så
kan du komme, når der er opvisning for at se, om det er noget for dig. Opvisningen er oppe i Kværndrup hallen. Desværre ved vi endnu ikke, hvornår der er opvisning.
Træningen er oppe i Kværndrup Skoles gymnastiksal. Men
hvis vi bliver under 8 på holdet,
stopper de det, og det ville være synd. Det er fra 3 kl. og opefter. Vores trænere hedder Christina og Mai. De er hårde men
søde. Bare kom til næste sæson! Vi håber I vil komme.

Hej mit navn er Sophie, og jeg
har gået til rytme i 26 uger. Jeg
har lært en masse om housedance og alt muligt. Indtil videre
har vi kun 2 serier, men der
skal nok komme flere. Lige nu
er vi i gang med at lave en serie sammen med gymnastikholdet.
Vi har de bedste lærere: Christina og Mai.
Hvis I har fået lyst til at være
med, så foregår træningen om
torsdagen fra kl. 18 – 20.
Indtil videre er vi 9 på holdet,
så det ville være dejligt, hvis
der kom nogle flere.

Rytme
Skrevet af Yasmin, 5. kl. Kværndrup
Skole

Hej piger!
Jeg hedder Yasmin, og jeg har
gået til rytme. Det var rigtig
sjovt.
Når man kommer hjem, er man
selvfølgelig mega træt, så du
skal ikke komme og være med,
hvis du ikke gider løbe i en halv
time op og ned gennem gymnastiksalen.
Der kommer noget godt ud af
strabadserne. Du får muskler af
stål.
Jeg gik til det, fordi jeg var lidt
tyk, men det er væk nu, og jeg
har fået det meget bedre og
mere selvtillid.
Jeg synes, at I skal melde jer til
RYTME til næste år. Det er både dans og styrketræning.
Lige nu er der et hold kun for
piger, der er mellem 8 og 15 år.
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Svømning

Zumba i Kværndrup

Skrevet af Freja Linde, 5.kl. Kværndrup
Skole

Skrevet af Lotte 3. kl.
Kværndrup Skole

Hej alle sammen!
Jeg er en pige på 11 snart 12, der
går til svømning i Ringe Svømmeklub.
Jeg synes, det er vildt sjovt og lidt
hårdt, men man kommer i form.
Det er helt sikkert.
Samtidig får man en masse gode
venner, og trænerne er meget søde og hjælpsomme.
Vi svømmer en masse baner, øver
hovedspring, svømmer på tid og
laver mange andre ting.
Hvis du vil vide mere, så gå ind
på: www.ringesvømmeklub.dk for
at få mere information.

Jeg går til Zumba hver tirsdag. Og
det er meget godt for musklerne.
Vi har det rigtig sjovt sammen.
Vores underviser hedder Sanne,
og hun smiler til alle.
Det er oppe i Kværndrup-hallen. Vi
ses nok.

Lad os få en svømmehal i Kværndrup!!
Skrevet af Anne, 3.kl. Kværndrup Skole

Vi har ikke en svømmehal i
Kværndrup, og det er vi kede af.
Det ville være lettere, hvis vi havde en. Vi har heller ikke ret mange
butikker, så en svømmehal ville
gøre byen mere tiltrækkende. Så
ville børnene også kunne gå hen
til svømning.

Tennis i Kværndrup
Skrevet af Maja W. Jansen

Jeg går til tennis i Kværndrup. Det
er rigtig sjovt. Det er bl.a. sjovt,
fordi vi leger bjergbestiger, spiller
kamp mod hinanden og mange
andre sjove ting. Hvis du vil være
med, så er det oppe ved Kværndrup skolen. Det ærgerlige er, at
vores træner er flyttet til København, og vi mangler stadig en træner.

Bevæg dig for sjov
Af
brugergruppen
Kværndrup Hallen

omkring

Brugergruppen
omkring
Kværndrup Hallen har stor
succes med arrangementet:
”Bevæg dig for sjov”.
52 børn og ca. 25 voksne
brugte lørdag eftermiddag 8.
januar til at få rørt sig efter
julemåneden. Arrangementet
foregår i en fantastisk god
atmosfære, hvor glæde og
lyst til at bevæge sig og hygge, er i højsædet.
Børnene har lov til at løbe på
rulleskøjter, og det er en aktivitet mange voksne også nyder – en aktivitet, som man
ellers ikke har så mange muligheder for at dyrke og slet
ikke i denne hårde vinter.
Hoppepude
På dagen havde vores lokale
festudlejningsfirma, Festfyn.dk, velvilligt stillet hoppepude op, og denne gjorde
lykke og blev flittigt benyttet
fra start til slut.
Tak til Jes fra Festfyn.dk
Næste ”Bevæg dig for sjov”
er den 12. marts 14.00 –
17.00

3.kl. Tre Ege Skolen, Kværndrup
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Motionscykling
i hallen
Den står på musik og
motion når indoor cycling ruller ind i
Kværndrup.
Af Lars Skov Sørensen

Et energisk cykelfelt
hvor alle sveder men
ingen bliver hægtet af.
Kværndrup IF sætter
konditionen i rette gear
når indoor cycling sætter
tempo i hallen om torsdagen.
”Man forbrænder en
masse kalorier”, lover
Ejvind Sørensen fra motionsudvalget om mulighederne på de 10 indkøbte motionscykler.

Motionscyklerne i hallen står klar til friske ryttere

Tour de France-form ikke nødvendig
En af de fire friske instruktører sørger for at holde deltagernes puls oppe i en time med rytmiske pedaltramp. ”Instruktørerne hjælper med at indstille cyklen og sørger for den rigtige opvarmning”, fortæller
Ejvind Sørensen og påpeger, at alle kan være med uanset niveau. ”Det er vores hensigt at oprette hold
for både nybegyndere og øvede”, siger han. Men meget afhænger af hvor stor tilslutningen er. I første
omgang er der startet træning i sadlen torsdage eftermiddage, men der er også tanker om et formiddagshold.
Man reserverer plads på et hold, ved at skrive sig på en seddel, der hænger overfor indgangen til motionscentret i hallen.
Grunden til at Kværndrup IF øger aktivitets-kadencen til nu også at omfatte indoor cycling, skal ifølge
Ejvind Sørensen findes i, at det er en populær sportsgren, som klubben har fået flere efterspørgsler på.
De svedfremkaldende træningssessioner får nu chancen frem til starten af sommeren, hvor interessen
forhåbentlig er så stor, at hallen også fremover lægger terræn til store cykeloplevelser.

TANDLÆGERNE I KVÆRNDRUP
Jørgen Bergmann & Eva K. Jensen
Svendborgvej 5, 5772 Kværndrup, tlf.: 62 27 27 71
Se vores hjemmeside: www.bergmannjensen.dk
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Niels Krog og FC Midtfyn også
i serie 1!
For 8 år siden var der besvær med at stille juniorfodboldhold for piger i Gislev, Ryslinge og
Kværndrup. I stedet for at opgive pigerne og deres fodbold, stiftede de 3 klubber et samarbejde,
FC Midtfyn.
Mange af spillerne fra dengang, er nu blevet voksne
og har i denne sæson præsteret at rykke op i den fynske serie 1. En flot præstation, som blandt andet indeholdt en højst overraskende sejr i Svendborg over
SfB´s bedste hold. Holdet er meget ungt, så der stilles store forhåbninger til holdet i de kommende år.
Niels Krog har som træner været med på bænken i hele perioden fra opstarten af FC Midtfyn til nu.
Det bliver spændende at følge spillerne i en højere række, hvor der er større krav til fysik og teknik.
Kathrine og Caroline
Udover at være engageret træner, har Niels også væsentlige andele i spillertruppen, idet 2 af de bærende kræfter på holdet er døtre af Niels. Kathrine og Caroline har roller som henholdsvis angriber og
forsvarer på holdet. Caroline bor i Odense, men tager gladeligt turen til Kværndrup, når der fløjtes op
til kamp. – og altså i april måned i serie 1!

GENERALFORSAMLING
I KVÆRNDRUP
SOGNS LOKALRÅD.
Onsdag d. 16 marts kl. 19,30
afholdes der generalforsamling i
Kværndrup Hallen ´s mødelokale.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag sendes inden den 9 marts. til
jesell@mail.tdcadsl.dk
Kom og deltag i den indledende debat
om forskønnelsen af dit lokalområde.
Med venlig hilsen,
Lokalrådet
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OMTALE AF KOMMENDE ARRANGEMENTER

5772.Kværndrup
holder generalforsamling
Mandag den 21 marts 2011 kl. 19:30
på Skolebiblioteket – TRE EGE Skolen
Dagsordenen er følgende:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
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AKTIVITETSKALENDER

Dato

Kl.

Arrangement

23 feb.

18:00

Bowlingtur
Tilmelding senest 17 feb.
tlf 62272577

Kværndrup Husholdningskreds

23 feb.

18:00

Bowlingtur
Tilmelding senest 17 feb.
tlf 62272577

Kværndrup Husholdningskreds

9 marts

19:30

Caféaften—Harald Haugård Ryslinge højskole
og Helene Blum

M. på Midtfyn

2 marts

19:00

Foredrag v. Tove Nielsen fra Kværndrup For”Reden” Tilmelding senest samlingshus
2o marts tlf. 62271933

Kværndrup Husholdningskreds

21. marts

17:30

Forårsfest med middag og Egebo plejecenter
underholdning
” Karen og Tommy ”
Tilmelding senest 14 /3

Egebos venner
Lise 62271361
el. Anelise
62272218

6 marts

Fastelavnsfest

Borgerforeningen

12 marts

Bevæg dig for sjov

Idrætsforeningerne

Generalforsamling i Kværn- Hallen
drup Sogns Lokalråd.

Lokalrådet

Syng foråret ind

Kværndrup Kirke

Generalforsamling i 5772— Biblioteket på
Kværndrup
TRE EGE Skolen

5772—
Kværndrup

Foredrag

Husholdnings
kredsen

10 på stribe
Ryslinge højskole
Opera elever fra Odense
Musik konservatorium

M. på Midtfyn

Gymnastikopvisning

Kværndrup
Idrætsforening

16 marts

19:30

18 marts
21 marts

19:30

23 marts
7 april

19:30

9 april

Sted

Arrangør

3 maj

18:00

Besøg på Fattiggåren—
Svendborg Tilmelding senest
28
april—
Tlf.
62272729

Kværndrup Husholdningskreds

4 maj

14:00

Hyggeeftermiddag med ori- Egebo
entering om situationen på
Egebo af ny leder: Inge Vester, Bofamiko

Egebos venner
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Pris

100,-

75,-

AKTIVITETSKALENDER

26 maj

31 Maj

13:30

Generalforsamling i Musik på Midt- Ringe Bibliotek
fyn. Pianist Karoline Bogus

Musik på Midtfyn

Udflugt til Egeskov
Tilmelding senest 24 maj

Egebos Venner
Lise 62271361
el. Anelise
62272218

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

Pænt super ellipse
Spisebord m. 4 stole.
750 kr. Henvendelse
41435052

Indsend små annoncer gratis inden næste deadline til plata@plata1226.dk

Klinik Hygia
Zoneterapi – Laserterapi
Gode råd om kost, vitaminer,
mineraler
Gives i forbindelse med behandling.
Sanne G. Tyllesen
Rødhøjsvej 16, 5772 Kværndrup

Tlf. 60 67 87 88 www.klinik-hygia.dk
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Egeskov Marked 2011

”Husk at det er vigtigt, at man
samarbejder hele året rundt
i Kværndrup og omegn,
ikke kun til Egeskov marked”

Egeskov Markedsforening
Bøjdenvejen 22
5772 Kværndrup
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