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Priserne er for 5 numre årligt, 
husstandsomdelt til ca. 1200 
husstande.  
 
Ordlyden af annoncen kan æn-
dres fra blad til blad. 

Forsidelogo:  
Rentegnet af NIMA 
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Om indlæg, artikler og andet  
indleveret materiale 

Ansvar for indlæg, artikler m.m. 
påhviler alene forfatteren/ind-
senderen.  
Det kan være nødvendigt at re-
digere, beskære eller udelade 
dele af det indleverede materia-
le, 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 plads-
mangel i bladet. 
 

5 blade om året 
Der er planlagt 5 udgivelser på 

et år: uge 9, 16, 26, 38 og 48.  

Deadline til næste nr. er den      

19. august 2016 

Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

 
 

Lederen 
”Bare vi står sammen” og 
”enighed gør stærk” er 2 fraser, 
som bliver brugt i flæng i det 
danske sprog. Fraser som i dis-
se år er aktuelle i mange min-
dre landsbyer over hele landet 
– og også for os i Kværndrup 
og omegn. Konjunkturerne i 
samfundet viser tendens til 
større enheder: Folk flytter til 
de større byer, små butikker 
lukker og gennem flere år er 
små skoler i kommunen blevet 
lukket. Og hvad gør vi så ved 
det? 
I sig selv er det ikke nogen kva-
litet at være stor. Vi kværndrup-
pere kan jo leve ganske ube-
sværet i vores lille samfund. Vi 
kan tage bilen og køre til dis-
countbutikkerne i Ringe og 
handle. Så får vi en tur ud af 
det og sparer måske 5 øre pr. 
liter benzin eller kan køre til 
Bilka og spare endnu mere? 
Butikker giver jo egentlig kun 
larm og ballade. Så hvorfor ikke 
bare bo her i vores lille by og 
så hente fornødenhederne i de 
større nabobyer? Og hvorfor 
ikke lade børnene gå i skole i 
Ringe og hvorfor ikke lade dem 

dyrke idræt i Midtfyns Fritids-
center? 
I Kværndrup har vi ikke undgå-
et butiksdøden, men undgået 
skolelukninger. Vi har velfunge-
rende skoler og 2 af slagsen, 
og dette er måske årsagen til at 
vi ikke har været udsat for sko-
lelukninger. Børnenes forældre 
har taget valg, og når man har 
gjort det, kæmper man for det 
(den skole) man har valgt. Re-
daktionen var repræsenteret på 
Trunderup Friskole i forbindelse 
med Grundlovsdagsarrange-
ment. Det var fantastisk at se 
børns og voksnes engagement 
på dagen, hvor der blev cyklet 
penge ind til skolen og til Bør-
necancerfonden, inden der blev 
holdt grundlovstale ved en for-
ælder. I sidste blad kunne man 
læse om Bent Hansens indtryk 
fra teaterforestillingen på 
Kværndrup Skole, hvor det 
samme engagement og sam-
menhold var til stede, og ele-
verne gav hinanden og foræl-
drene en fantastisk oplevelse 
med deres ”Olsen Banden”. 
Fælles for både Trunderup Fri-
skole og Kværndrup Skole er, 
at man står sammen omkring 

mailto:plata@plata1226.dk
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de 2 skoler, men også at man – 
nok i modsætning til ”i gamle 
dage” -  også mødes på tværs i 
mange andre sammenhænge. 
I Kværndrup har vi ikke undgå-
et butiksdøden, men undgået 
hallukning. Hallerne har været 
igennem en hård tid med ned-
skæringer og forringet service-
niveau. Det er en gammel sang 
fra utallige tidligere ledere. Men 
faktum er, at det er nu, at bru-
gerne af hallen skal op på mær-
kerne. Efter redaktionens dead-
line har der været fællesmøde 
omkring hallerne – og ikke 
mindst organisationen. Der er 
stillet forslag om, at hallerne 
skal blive selvstændige, dvs. at 
man løsriver sig fra det tætte 
samarbejde med Gislev Hallen 
og Ryslinge Hallen. Et spæn-
dende møde, hvor man forsø-
ger at finde ud af, hvad folk i 
byen tænker: Skal de 3 haller 
have hver sin bestyrelse, hvor 
man kan forudse større lokalt 

engagement? Eller skal man 
stå sammen – og udnytte for-
delene ved at være flere? 
Redaktionen synes, at det er 
vigtigt, det ikke går med skoler 
og haller, som det er gået med 
butikkerne. Så det engagement 
og sammenhold, der er om-
kring skolerne og hallen, er 
nødvendigt for at disse vigtige 
institutioner fortsat kan bestå. 
Vi skal bruge vores lokale sko-
ler og lokale hal for det kan ikke 

være i nogens interesse, at det 
hele foregår i Ringe eller Oden-
se. Der er lidt fremgang i be-
folkningstallet i Kværndrup og 
indtryk af mange nye børnefa-
milier. Denne positive tendens 
vil ikke fortsætte uden skoler 
og hal.  

Det, der er skyld i butiksdøden: 

nemlig manglende opbakning 

fra beboerne, må ikke ramme 

skoler og hal!    
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Damefrokost anno 2016 
 
 
Af Susan Nielsen 
 
Damefrokosten genopstår i lidt ny skikkelse 

Egeskov Markedsforening be-
sluttede efter sidste damefro-
kost i 2015, at efter 22 festlige 
frokoster med masser af flotte, 
farverige, frække og kreative 
hatte var det slut, da tilslutnin-
gen har været faldende gen-
nem de sidste år.  
Men efter et opslag på Face-
book omkring bevarelse af  da-
mefrokosten, viste det sig, at 
mange stadig gerne ville støtte 
op om arrangementet.  
Fodboldklubben og hallens ca-
feteria tog teten og besluttede 
at give damefrokosten et sidste 

forsøg, dog i en lidt anderledes 
form.  
Frokosten afholdes nu i Kværn-
druphallen og på en lørdag, 
men ellers er konceptet med fri 
bar (øl, vand og vin), 3 retters 
menu og lækker dansemusik 
for 300 kr. stadig det samme.  
De tre flotteste hatte vil blive 
præmieret, og der er flotte præ-
mier til vinderne.  
Vi håber, at mændene i byen 
stadig vil støtte op om arrange-
mentet og berige os med deres 
servicerende selskab.  
Damefrokosten afholdes lør-

dag d. 17. september 2016, 
fra kl. 13.00 – 19.00. 

Billetterne kan købes i Kværn-
drup Hallens cafeteria, mandag 
– torsdag fra 17.00 -22.00, og i 
weekenden er der åbent, hvis 
der er arrangementer.  
Ellers kan man kontakte Laila 
på tlf. 42 29 22 56 eller Susan 
på tlf. 28 93 79 91. 
 
Billetterne kan købes fra 1. juni.  
 

Ny afdelingsleder på Tre Ege Skolen 
 
Af Mette Schiel 

Når eleverne vender tilbage til 
skolen efter sommerferien, er 
ikke alt som det plejer. Vi har 
nemlig fået ny afdelingsleder – 
Morten Ejlsmark. 
Morten kommer fra en stilling 
som afdelingsleder på afdeling 
Ryslinge, hvor han har været 
ansat siden august 2015. Før 
det arbejdede han som lærer i 
8 år i Nyborg Kommune, inden 
han besluttede at tage lederud-
dannelsen.  
Morten er 36 år, gift og har 2 
børn.   
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Flot udstilling i forsamlingshuset 
 
Af Mette Schiel 
 
Fra luftballoner til finurlige dråber (flere billeder næste side) 

Igen i år var der udstilling af 
børneværker i Kværndrupugen. 
Denne gang havde man valgt 
at udstille i forsamlingshuset. 
Det var et godt valg.  
I hyggeafdelingen imellem de 2 
sale så man en flot by lavet af 
mælkekartoner. I den lille sal 
var der både udstillinger på 
væggen og på gulvet. Flotte 
luftballoner hang ned fra loftet, i 
midten stod et bord med solsik-
ker, og i et hjørne stod en jern-
bane med hjemmesnedkerere-
de tog. På alle vægge hang 

lærreder med parafraser af 
Fynbomalerne og billedkollager 
af Mågesøen, SuperBrugsen 
m.m. 
Hvis man gik ind i den store 
sal, kunne man se Egon Øster-
gaards flotte udstilling af foto-
grafier. Egon har specialiseret 
sig i at tage øjebliksbilleder af 
dråber, der rammer væske, 
hvorved der opstår mærkelige 
og finurlige figurer. Nogle gan-
ge fanges et billede af fx en 
blomst i dråben, andre gange 
fastholdes dråben før den 

splatter ud over fx en terning. 
På ferniseringsdagen kunne 
man deltage i en konkurrence 
om at vinde et af Egons udstille-
de værker. Vinderen af konkur-
rencen blev udtrukket om freda-
gen, hvor 4. + 5. klasse fra Tre 
Ege Skolen besøgte udstillin-
gen. Vinderen blev Aina Lind 
Hansen. 
Hvis man ikke nåede at se ud-
stillingen af Egon Østergaards 
fotografier, kan man gå ind på 
hans hjemmeside: 
 www.natcaro.dk  

Freja, Frederikke og Celine er meget interesserede i 
at høre om Egons fotografier  

I forgrunden ses Jon og Lasse 
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Kværndrup Børnehaves  
bidrag beundres af Amalie  

Oasens togbane 

Marie trækker vinderen af fotokonkurrencen  

SOGNEROD 

Borgere Bidrager Bare.  
 
Af: Birthe Krabek & Kaja Graversen 

Så blev der sat prikken over i’et 
i forbindelsen med byfornyel-
sen. 
Faaborg-Midtfyn Kommunes 
midler til byfornyelse er nu syn-
lige i Kværndrup. Et ønske om 
at få dekoreret busskuret er nu 
sat op. Det er borgerne, der har 
taget billederne og bycolla-
gen.dk, der har lavet collagen. 
Vi håber, borgerne tager godt 
imod den, og vi takker for alle 
bidragene i form af billeder fra 
borgerne i Kværndrup. 
I dag blev den sat op, og Kaja 
Graversen bidrog med forlæn-
gerledning, kaffe og to fine 

sten, som er som skabt 
til busskuret. En skøn 
dag og et vidunderligt 
arbejde. 
Busskuret kan du finde 
ved Svendborgvej 11. 
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Banksy i Bakkelunden 
 
Af Dorte Wittrup Winther 
 
I street-art er det ikke copyright der gælder, men i højere grad copyleft, hvor man gerne laver 
referencer til, dem der inspirerer. Og bare for en sikkerheds skyld, så er det ikke Banksy, der har 
været i Bakkelunden, det er årets konfirmander, der sammen med "Byrumspolifylla" har malet.   

Bakkelunden har fornyligt fået 
en markant ansigtsløftning. Alle 
"væggene" er blevet udsmykket 
med forskellige former for ga-
dekunst, eller street-art som det 
kaldes. Altså forskellige kunst-
neriske udtryk som kendes fra 
byrum i større byer, både her i 
Danmark men også ud over 
hele verden. Udsmykningen i 
Bakkelunden har både referen-
cer til street-art fra den store 
verden og fra Bakkelundens 
egen historie. Bakkelunden 
blev grundlagt ved hjælp af 
mange frivillige arbejdstimer, 
fordi sognet skulle have en dej-
lig lund/have at mødes i. Ideen 
dertil skulle være hentet i Tivoli 
i København og derfor findes 
der nu både rutsjebaner og pa-

riserhjul i Bakkelunden - eller 
rettere sagt på væggene.  
 
For at komme til den endelige 
udsmykning har årets konfir-
mander og Hans Christian Arn-
klit fra "Byrumspolifylla" mødtes 
for både at blive klogere på den 
lokale historie og de forskellige 
muligheder, der ligger i at ar-
bejde med street-art. Tivolite-
maet har fået lov at præge 
Bakkelunden, med et borde/
bænkesæt der egner sig rigtig 
godt til en hyggepianist eller til 
luft-klaver spil. Et andet bord 
har fået en næsten rødternet 
dug på bordet, så man kan få 
lyst til at tage kaffe og kage 
med i Bakkelunden. Der er 
kommet et hvidmalet stakit på 

væggene, der giver væggene 
et enkelt udtryk af dybde i moti-
verne, og samtidig giver de ind-
tryk af at være i en have, en 
hjemlig en af slagsen.  
 
Der er selvfølgelig også lavet 
en iskiosk i Bakkelunden, og en 
af de is, der kan købes, er alle-
rede ved at smelte lidt i solen.  
 
En stor del af malerarbejdet er 
udført med spraydåser, det 
gælder også for de to piger på 
vej til kiosken og de to drenge 
på æblerov, samt det store un-
dervandsbillede, der prydes af 
en hammerhaj i fuld figur.  
 
Pigerne og drengene er "lånt" 
af den verdensberømte street-
art kunstner, der går under 
navnet Banksy. Ingen ved rigtig 
hvem han er, men han skulle 
være fra England og han kom-
mer rundt i hele verden, hvor 
han ofte maler store vægmale-
rier med motiver, der stiller sig 
kritisk overfor pengenes magt 
og magtmisbrug. Han afbilder 
ofte børn, som dem der er flyt-
tet ind i Bakkelunden. En af 
pigerne har mistet sin helium-
ballon, vel at mærke en hjerte-
ballon, der er svævet ud af 
hendes hånd. Drengene må ty 
til at hjælpe hinanden for få fat i 
et æble, måske er de på rov, 
for spændingens skyld, måske 
er det den måde de må skaffe 
sig mad på.  Som al anden 
kunst er det op til betragteren 
at komme med bud på betyd-
ningen i maleriet.  

6. klasse (de kommende konfirmander) i Bakkelunden for at se på ud-
smykningen, som dette års konfirmander har lavet. 
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Nogle ville måske spørge om 
det er i orden at kopiere Bank-
sys figurer. Og det er i orden, 
for ved at bruge hans oplæg,   
bliver det en ode eller et udtryk 
for respekt for Banksy. I street-
art er det ikke copyright der 
gælder, men i højere grad co-
pyleft, hvor man gerne laver 
referencer til dem, der inspire-
rer. Og bare for en sikkerheds 
skyld, så er det ikke Banksy, 

1. klasse prøver klaveret 
Freja som ballonpige 

der har været i Bakkelunden, 
det er årets konfirmander, der 
sammen med "Byrumspolifylla" 
har malet.  
 
Væggen på scenen er malet af 
Tristan, fordi der også skulle 
være noget, der bare så rigtig 
godt ud, malet af en professio-
nel. Og det skulle være et værk 
med en haj i centrum, det var 
konfirmanderne sikre på efter 

at have set et par gode eksem-
pler på det. I Bakkelunden er 
hajen blevet til en hammerhaj. 
Og hvorfor skal vi have en så-
dan, ja det er bare fordi det ser 
fedt ud.  
 
God tur i Bakkelunden og tak til 
byfornyelsesgruppen for at give 
opgaven til konfirmanderne og 
"Byrumspolifylla".  
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Forførende farvepragt blandt rødt støv og plast – del 2 
 
Af Anne Sloth 
 
På tur udenfor Bissau. Der er på alle måder langt fra Kværndrup til Guinea-Bissau 

Som jeg beskrev i sidste num-
mer af 5772.Kværndrup, var vi i 
februar måned i Guinea-Bissau 
i en halv snes dage for at besø-
ge min søn Jesper og hans 
kæreste Annemette, som har 
været dernede i 1 år på et 
forskningsprojekt om børnevac-
cinationer. 
Vi var der henover en week-
end, og i den weekend tog vi 
på tur for at se chimpanser. 
 
Tur til Cantanhez National-
park ved Jemberem 
Fredag den 19. februar holdt 
stort set alle danskere på 
Bandim-projektet fri for at dra-
ge på eventyr til nationalparken 
Cantanhez ved Jemberem, 
hvor man skulle kunne se rigtig 
vilde chimpanser og flere andre 
aber. Bussen vi kørte i var en 
”toga-toga” med plads til 16 
personer, jf. de lokale – jeg ville 
dog nødig have været flere end 
de 9 + chauffør, som vi var på 
turen.  
En ”toga-toga” er en absolut 
stivbenet, lille bus med ikke 

spor bløde sæder. Når dertil 
kommer at almindelige danske 
markveje er de rene motorveje 
i forhold til mange af vejene i 
Guinea-Bissau, så var der lagt 
op til en absolut usædvanlig 
køretur, som vi ikke glemmer 
straks. 
De første ca. 230 km gik gan-
ske fornuftigt ad ret asfalterede 
veje. Det tog ca. 5 timer incl. en 
times spisepause ved en pragt-
fuld flod. De sidste 36 km er en 
historie helt for sig og tog 3 ti-
mer.  
Hvis jeg skriver, at vejen min-
dede om et totalt eroderet flod-
leje eller et bombekrater, giver 
det måske en billede på nethin-
den, som holder? Vi rumlede 
og skumplede i denne lille bus, 
hoppede op til loftet, når de 
næsten ikke-eksisterende stød-
dæmpere gik i bund. Bunden af 
bilen skrabede mod vejen med 
en skingrende, disharmonisk 
hvinelyd, som skar i sjælen 
(”godt det ikke er min bil”) – og 
glem ikke, at det var 30 – 35 oC 
varmt. Der var naturligvis ikke 

aircondition, men vinduerne var 
åbne, så der kom luft ind. 
Langt om længe nåede vi frem. 
Det var nogle farvestrålende 
hytter med stråtag, som vi skul-
le sove i. Der var 2-4 senge 
(alle med myggenet) i hver hyt-
te plus bad og toilet. Desuden 
var der en fælleshytte uden si-
der, hvor vi spiste og faktisk 
tilbragte det meste af tiden, når 
vi ikke var ude omkring på tur.  
 
Næsten med det samme spot-
ter vi de første aber. De er 
øjensynlig ikke spor bange, for 
de svinger sig fornøjet fra gren 
til gren på rigtig abemanér 
uden at kere sig om vores til-
stedeværelse. Der er både små 
og store og sågar en lillebitte 
abebaby, som klynger sig til 
moderens maveskind – SØDT. 
Forklaringen er, at formålet 
med denne nationalpark er at 
redde aberne. Dette budskab 
har landsbybeboerne forstået til 
fulde, så de kunne ikke drøm-
me om at jage dem. Aberne 
føler sig altså trygge i nærhe-

Vej i nationalparken. Det kan give bump i en stiv 
bus 

Vores ”toga-toga” med chauffør. Foto: Jesper Sloth 
Hansen 
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den af landsbyen. Det forholder 
sig helt anderledes ude i sko-
ven. Her er de udsat for kryb-
skytteri i udstrakt grad og er 
tilsvarende sky og vagtsomme. 
 
Vi har stor fornøjelse af de 
mange aber lige omkring hyt-
terne i landsbyen. 

Hele lørdagen bruger vi sam-
men med en lokal guide på at 
gå en del af urskoven tynd. 
Herligt – vi går nok 16 km i alt. 
Urskov har sin helt egen fasci-
nation også selv om den af og 

til brydes af cashew-plantager 
og marker, måske specielt for 
sådan en flok nordboere, som 
slet ikke er vant til det. En del af 
turen går gennem en mangro-
veagtig slette, hvor floden anta-
geligvis når op ved hvert høj-
vande. Der er mudret, og ingen 
af os har i virkeligheden fodtøj 
på til terrænet, men vi går der 
alligevel med fornøjelse. Der er 
så meget at se på. 
 
Søndag morgen skal vi så for-
søge at se chimpanser. Vi står 
op kl. 5.30 for at køre et andet 
sted hen – ca. ½ time. Det er 
nok ikke så langt, vejenes be-
skaffenhed taget i betragtning. 
Vi går lidt væk fra vores lille bus 
og venter på en grusvej i sko-
ven.  
SHHHHH – vi venter – SHHHH 
– vi venter…. Der kommer fire 
lokale kvinder glad pludrende 
hen ad vejen. Kort efter en mo-
torcykel – wrrmm – SHHHH, vi 
venter på chimpanser! 
Når ingen snakker eller kommer 
larmende på scootere/motor-
cykler, er der ganske stille, og 
forskellige fugle synger deres 
morgensang. Det er aldeles 
dejligt. Men det er jo chimpan-
serne, vi venter på. Kommer de 
mon nogensinde? 
Guiderne snyder os nok bare - 
Så har vi spildt en hel morgen. 
Der er kommet en guide num-
mer to til. Han er gået længere 
ud af vores vej for at rekogno-
scere.  
 
Pludselig går det hurtigt: Frem-
ad, fremad, fremad – (vi forstår 
jo ikke kriol, men skynder os 
fremad). 
Historien er, at der er en flok 
chimpanser på ca. 40 individer i 
området. Aftenen før spiste de 
frugter på venstre side af vejen. 
Omtrent halvdelen af flokken Urskov. Træ klatrer op ad et andet 

træ for at få lys 

Abemor med abeunge.  
Foto: Jesper Sloth Hansen 

gik over vejen, før de sov, så 
forventningen er, at den anden 
halvdel af flokken vil følge efter 
dem over vejen om morgenen. 
Mens vi venter, kan vi høre en 
ivrig udveksling af synspunkter 
mellem de to abeflokke: ”Kan I 
nu komme, morgenbananen er 
klar!” Og fra den anden side 
lyder: ”Nej-nej, vi tør ikke, der 
en flok hvide, som står og glor 
lige, hvor vi skal over!” Fra høj-
re side: ”Tag jer nu sammen. 
De er ikke farlige og bananen 
bliver altså varm”. Diskussio-
nerne står på længe, meget 
længe. 
Langt om længe bliver der fak-
tisk stille, og tre chimpanser går 
over vejen. Vel ovre på højre 
side stopper de op og betragter 
os vurderende med stor skep-
sis. Jeg tror, det var de tre stør-
ste hanner, der var sendt af 
sted som forpost. Bagefter føl-
ger ca. 15 aber, i tilfældig ræk-
kefølge og tempo. Men sjovt er 
det. Tænk, vi har set rigtig vilde 
chimpanser. 
 
Noget af det, vi så og gætte-
de på 
På de ture, vi kørte – både til 
Cantanhez og ud til Jespers 
landsbyer - så vi os jo meget 
omkring. 
Det var årtusinders sammen-
stød, vi passerede: Vi kørte i 

Chimpanser 
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bus til Cantanhez - ikke en ma-
gelig airconditioneret en af slag-
sen, men dog en bus. Chauffø-
ren var guineaner med mobil i 
lommen, som han flittigt brugte. 
Langs vejen så vi nyligt høste-
de rismarker med ris i neg. Alt-
så må der være høstet med 
f.eks. machete. 
Vi så tærskepladser, hvor stråe-
ne lå tilbage, og kvinder stod og 
fik blæst avnerne fra i vinden 
med en flettet flad kurv. 
Vi så kvinder, der gik bøjet i de 
bittesmå marker, med høje vol-
de til at dyrke på og dybe kana-
ler imellem til at sikre vandin-
gen. Kvinderne lugede eller 
hakkede med hakker. 
Vi hørte, at folk i en landsby 
lavede et dige på 1-1½ meters 
højde for at holde tidevandet 

ude, så de kunne dyrke ris – de 
lavede diget med skovl. Mar-
kerne omkransedes af lavere 
diger, så de kunne styre vand-
forsyningen til risen.  
Vi så cashew-plantager og af-
skalningsfabrik, men prisen er 
usikker, og det sikreste er at 
have sine egne basale fødeva-
rer i ”baggården”. Uden ris er 
man fattig og sulten, selv om 
det måske ikke er objektivt rig-
tigt, fordi der er andre fødeva-
rer, men de føler, at det er så-
dan, fik vi at vide. 
 
Inde i Bissau så vi også mange 
af disse små marker med kana-
ler omkring og kvinder, som 
passede dem. På den måde 
var der heller ikke meget storby 
over Bissau. 

Mange steder så vi brønde, 
som var finansieret af en eller 
andet fond eller et land. Der var 
ikke mindst mange, som var 
finansieret af Portugal og Ku-
wait. Hvorfor det lige var Kuwait 
ved vi ikke. 
 
Overalt i både by og på land så 
vi bål, for mad laves over bål – 
også inde i Bissau. Der er ikke 
mange køleskabe, komfurer og 
emhætter. 
Vi så usandsynlige mængder af 
affald: Plastik af enhver art i 
særdeleshed (flasker, poser, 
stykker – PLASTIK). Det ville 
være en god gerning at erstatte 
plastikposer med papirsposer, 
som kan omsættes.  
 

Bålet brænder hele tiden. Her ca. 2 m træstam-
me, der bare brændes fra en ende af 

Tærskeplads 

Drenge fra landsbyen skal se billeder, jeg har taget 
af dem.                              Foto: Jesper Sloth Hansen 

Brønd finansieret af Kuwait. Stadig hårdt arbejde for 
pigerne. 
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Vi så meget: 
Vi så ganske få børn, der tigge-
de. 
Vi så velnærede børn, der 
brugte tørrede fisk som slikke-
pinde. 
Vi så glade mennesker. 
Vi så mennesker, som tydelig-
vis kun havde til dagen og ve-
jen. 
Vi så ingen bekymrede menne-
sker. 
Vi så et meget fremmed, men 
meget fascinerende og frodigt 
land.  
 
Vi oplevede den enorme for-
skel, der er på et rigt land i lille 
Norden og et fattigt land i store 
Afrika.  
 
Det tog lang tid at lande igen  

Små marker/køkkenhaver ved Bissau med dybe vandingskanaler 
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Bierparty 2016 
 
Af Søren Christensen 

Der blev endnu engang holdt 
Bierparty i Kværndrup Hallen, 
som i år igen gav et godt over-
skud til det lokale - 135.000 kr. 
blev det til - tak for det.  
Festen gik fantastisk igen og 
alle billetter var udsolgt på 12 
dage – dejligt med sådan en 
opbakning.   
Som noget nyt er der bygget et 
depot på siden af Hallen, som 
hjalp os rigtig meget. Vi fik alle 
rekvisitter denne vej og alle 
hjælpere kunne gå i tørvejr.  
Stor tak til vores hjælpere – der 
er meget arbejde for at få så-
dan en fest op at stå.  

Også tak til alle vores sponso-
rer - Super Brugsen, Nima, An-
delskassen og Feriepartner 
Danmark.  
Og kæmpe tak til vores ambas-
sadører og sidst men ikke 
mindst til vores gæster, uden 
dem ingen fest. 
 
Det fine overskud - ca. 130.000 
kr. -  vi lavede også i år er brugt 
til følgende ting: 
 Skab til hjertestarteren 

ved Egebo, så den kan 
komme ud 

 Penge til færdiggørelse af 
hallen 

 Tilskud til ribber i hallen 
 Boldskab til badminton 
 Tilskud til spejdernes 

landslejr 
 Tilskud til reparation af 

taget på spejderhytten 
 Skærm til Lysavis i hallen 
 
Det kan samtidig nævnes, at 
kontrakten med Top Seven er 
fornyet 3 år frem. 
 
Næste Bierparty er den 14. 
januar 2017 

 
På gensyn  

Stort tillykke til Bent Hansen, der er vinder af lodtrækningen blandt 
alle dem der puslede sig frem til løsningsordet, som er 
”Kværndrupugen”. 
Foruden æren har Bent modtaget et gavekort til byens lokale fod-
terapeut. 

 

Tak til alle jer der legede med! 

 

Vinderen ses til højre 

Foto: Lars Skov Sørensen 

 
Vinderen af konkurrencen i sidste blad 
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LysAvisen overlever trods modgang 
 
Af Frank Andersen 

Som det har været de fleste 
oplyst, har Lysavisen været in-
de i en kritisk periode, hvor 
manglende økonomi var lige 
ved at slå bunden ud af kasse-
beholdningen, hvilket havde 
betydet et farvel til LysAvisen. 
En storstilet indsamling blev 
iværksat og der kom midler til 
driften af LysAvisen i endnu et 
par år.  
Men udstyret er slidt og træn-
ger til udskiftning – styresy-
stem/computer er lige udskiftet, 
og skærmen står for tur og det 
koster mange penge. 
Men midt i nøden ringede tele-
fonen, og en person fortalte at 
hans organisation gerne ville 
sponsere en ny skærm, da han 
og mange andre mener at Lys-
Avisen er et gode for Kværn-
drup og vigtig at bevare. 

Sammenholdt med de indtæg-
ter der var indkommet ved ind-
samling og ikke mindst Anne 
Sloths store indsats i Kværn-
drup Ugen for at finde midler,  
ser det lysere ud.  
Bidrag modtages dog fortsat 
gerne på  
MobilPay/Swipp 6177 6633 
eller konto 9370 4561079450. 
LysAvisen er et “levende” me-
die som er til for dig og Kværn-

drup, og et medie der har fun-
det sin plads i byen. 
Jeg vil gerne takke alle der har 
bidraget til LysAvisen med stort 
som småt, og ikke mindst min 
nye sponsor, der uden forbe-
hold/betænkning sagde JA til at 
bevare LysAvisen. 
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En blomstrende by, KVÆRNDRUP 
 
Af Laila Nielsen, på vegne af Styregruppen - Fotos: Lars Skov Sørensen 

 
 
KVÆRNDRUP-UGEN 2016 og dermed 8. sæson blev igen i år en stor succes. 

Denne uge, hvor hele vores by 
atter stod sammen om at få la-
vet et fantastisk flot program, i 
år under temaet Kværndrup, en 
blomstrende by. 
Temaet blev valgt allerede ved 
evalueringen af Kværndrup-
ugen 2015, hvor vi vidste at der 
ville komme mange nye be-
plantninger op i gennem vores 
by i 2016. Men temaet blev og-
så valgt, fordi det kan fortælle 
om det liv der samtidig blom-
strer i byen - med nye borgere, 
nyfødte, tilflyttere - danskere 
eller ikke danskere - som vi står 
klar til at tage godt imod, tiltag 
og initiativer fra private og fra 
erhvervet som kan være med til 
at udvikle og skabe liv byen, 
nye kunstnere og nye idéer -  
jeg synes der sker meget vi kan 
være en del af og stolte af i 
Kværndrup.  
Meget af dette kunne årets pro-
gram for ugen illustrere på flot-
teste vis. 
Og da ugens vejr blev noget af 
det skønneste som Danmark 
kan byde på, fik det rigtig man-
ge ud af husene og frem til de 
gode tilbud byen havde sat 
sammen i årets program. 
Ugen blev skudt i gang søndag 
den 8. maj i Bakkelunden med 
åbningstale af Lene Høsthaab, 
kommunens formand for Kultur- 

og Fritidsudvalg, samt af me-
nighedsrådet, som bød på mor-
genkaffe og brød, hvorefter der 
blev afholdt udendørsgudstje-
neste.  
Alle ugens hverdage stod by-
ens institutioner klar med Åbent 
Hus, ligesom de op til ugen 
havde forberedt en meget flot 
udstilling omkring ugens tema. 
Derfor var der budt til fernise-
ring i Kværndrup Forsamlings-
hus mandag eftermiddag, hvor 
Egon Østergaard også havde 
udstillet sine flotte og meget 
unikke billeder. Folk myldrede 
til, og Olivia der skulle klippe 
den røde snor, kom i fin kjole 
og klarede åbningen meget flot. 
Mandag aften blev der også 
afholdt kursus i hjertestarter i 
Kværndrup Hallen. 
Og hvis vi fortsætter i de private 
og erhvervsmæssige initiativer, 
så kunne byens børn ugen 
igennem besøge Bolsjepigen 
og lave deres egen slikkepind, 
og tirsdag bød på åbne haver i 
2 flotte, kreative og meget for-
skellige haver på hhv. Kalk-
brænderivej 23 og Svendborg-
vej 27, hvor man også blev 
budt på kaffe og hjemmebag 
med dejlig solskin foroven. Hos 
Bellisima kunne man møde fle-
re af byens damer på jagt efter 
et af de mange gode tilbud. 
Onsdag var der gratis adgang 
til Egeskov for Kværndrups bor-
gere, hvor man udover at kun-
ne nyde alle parkens skønne 
planter og seværdigheder, også 
kunne få øjnene op for, at det 
altid er muligt at købe planter, 
som er dyrket frem på Egeskov. 

Det var også dagen for Store 
Legedag i hallen for byens yng-
ste borgere,-dagpleje, vugge-
stue og børnehaver. Tre Ege 
Skolens 6. klasse stod klar med 
masser af godt humør og aktivi-
teter, som de hjalp alle de små 
med, hvorefter der blev spist 
godt af alle de frisksmurte 
”madder”.  
Dagen sluttede med fællesspis-
ning i et fyldt forsamlingshus, 
hvor børnekoret sang vinterens 
indlærte sange og Max Rask 
fortalte om familien og idéen 
bag bogen ”Vognmanden fra 
Kværndrup”. 
Torsdag kunne vi besigtige 
Kværndrup Fjernvarme og det 
nye solvarmeanlæg, pladsens 
kønneste lam og får skulle kå-
res og navngives, og der var 
forfriskninger til alle. 
I styregruppen havde vi lagt op 
til et arrangement fredag, hvor 
byens nye borgere fra andre 
lande og kulturer, kunne være 
med til at stå for nogle timer 
som kunne vise os, hvordan de 
er vant til at leve og spise. Men 
der var ikke flyttet nogen ind i 
det ombyggede bibliotek, så det 
kunne ikke blive til noget,- men 
hermed er måske givet en god 
idé videre til en aktivitet i andet 
regi? 
Lørdagen stod også i alle de 
initiativrige borgeres og virk-
somheders tegn i hallen, da der 
blev afholdt markedsdag. Rigtig 
mange mødte op med stande, 
både private og erhverv. Klov-
nen Lulu lavede sjov med alle 
hele dagen igennem, og der var 
underholdning undervejs af  
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Trunderup Friskoles frivillige 
musikundervisning, Tre Ege 
Skolens blæserklasser og An-
dreas Krog og Haakon E. Haa-
strup på keyboard. Anja Steen 
fik sat gang i folk med zumba, 
og ellers kunne man blive rørt 
på airtracken og i hoppeborgen. 
Dagen blev spundet fint sam-
men af vores dygtige konferen-
cier, Anne Sloth. Det var en god 
og meget aktiv dag. 

Da alle havde fået hvilet sig, 
stod den på ugens afslutning 
og familiefest i forsamlingshu-
set med spisning og hygge for 
børn og voksne og ikke mindst 
den helt fantastiske revy, lavet 
af revyteamet, hvor aktørerne, 
teksterne, instruktør, musik, 
lyd, lys - ja alt - er lavet af loka-
le og bestemt også OM lokale, 
hvor ingen kan vide sig sikre 
for at gå ”fri”, end ikke teamets 
egne. 
Derudover har vi så også alle 
de ”gode gamle” aktiviteter i 
byen som f.eks. alle foreninger-
ne, som også konstant holdes i 
live og blomstrer med jubilæer, 
nye tiltag og aktiviteter fra en 
masse ildsjæle. 
Disse foreninger stod naturlig-

vis også i år klar med aktiviteter 
i ugens løb. 
Kværndrup Idrætsforening fej-
rede søndag deres 150 års ju-
bilæum, ved at holde Åbent 
Hus i Skydehuset i Trunderup, 
med fortælling og demonstrati-
on omkring de gamle våben. 
Mandag åbnede Lokalhistorisk 
Arkiv dørene, da den ellers ef-
tertragtede Byvandring måtte 
aflyses pga. sygdom. Tirsdag 

var der kaldt til hyggeligt sam-
vær, sang, musik og små sjove 
historier af Egebos Venner i 
Bofællesskabet Egebo. Bodil 

og Erling Engholm stod for un-
derholdningen i nogle meget 
hyggelige timer. 
Kværndrup Sogns Jagtforening 
havde også god tilslutning til 
deres rundtur i Ikær Mose, hvor 
de bød på de lækreste smags-
prøver på dådyr, rådyr og fa-
san.  
Foreningen bag Egeskov Mølle 
gjorde igen i år et stort arbejde 
med Åben Mølle både torsdag, 
fredag og lørdag, så vi kunne 
få den fine mølle at se - også 
helt oppe i hatten. 
 
Fra Kværndrup Borger- og Er-
hvervsforening har vi gennem 
ugen nydt godt af deres store 
hjælp til praktiske gøremål. 
Fra styregruppen bag Kværn-
drup-Ugen skal der hermed 
lyde en STOR TAK til alle jer, 

som har stået for arrangemen-
terne ugen igennem - det er jer 
som gør ugen mulig. Også 
STOR TAK til alle byens bor-

gere for den store opbakning, 
med besøg og deltagelse i alle 
de fine tilbud. 
 
Vi glæder os til at se jer alle 
igen til Kværndrup-Uge i 2017. 
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Bent Bach stopper på Tre Ege Skolen, Kværndrup 
 

Af Christina Kørschen Pedersen, Bestyrelsesformand for Tre Ege Skolen.  
 
 Men det, som flere gange kommer frem, er stoltheden over det gode samarbejde med lokalsam-
fundet gennem årene  

Bent har besluttet sig for at gå 
på pension, idet han også fyl-
der 65. Jeg bad om et lille inter-
view med ham for lige at høre 
lidt om, hvordan hans tid på 
skolen gennem mange år har 
været.  
Bent kom til Kværndrup Skole i 
1978. Han havde en drøm om 
at bo i en kystby, men valgte at 
flytte fra Middelfart til Kværn-
drup, fordi han her fandt den 
helt rigtige stilling på Kværn-
drup Skole. I Kværndrup boede 
Bent med sin hustru Bodil og 
børnene Mette og Bjørn i en 
årrække, indtil de fik bygget 
hus i Svendborg, hvor Bent og 
Bodil bor den dag i dag.  
Da Bent var almindelig lærer, 
underviste han i dansk, latin og 
samtidsorientering. Ja, faktisk 
tror Bent, at han igennem åre-

ne næsten har undervist i alle 
fag.  
Bent havde undervist nogle år, 
før han overhovedet blev lærer. 
Bents skoleinspektør havde 
hørt, Bent var kommet hjem, 
efter at han havde været ude 
og sejle. Han blev tilbudt et vi-
kariat, og det blev til to års un-
dervisning, inden han startede 
på selve læreruddannelsen.  
Bent var lærer på Kværndrup 
skole indtil midten af 80erne. 
Her blev han første gang kon-
stitueret viceskoleleder. Han 
syntes rigtig godt om arbejdet, 
men det var også hårdt, især 
kostede det meget på familie-
fronten at have ledelsesarbej-
de.  
Gennem årene har Bent ople-
vet stor tillid fra både kolleger, 

ledere, forældre og elever. Han 
følte sig utrolig godt modtaget, 
da han kom til skolen og havde 
også tidligt i sin karriere en 
drøm om at blive leder.  
I 2006 blev Bent viceskoleleder 
på afdeling Kværndrup, det var 
kort efter, at Tre Ege Skolen 
var blevet en realitet, og den 
daglige drift har i stort set alle 
årene været Bents ansvar. 
Samarbejdet mellem skolerne 
var svært. De tre lokalsamfund 
er meget forskellige, og der var 
en del utilfredshed, når en by 
fik noget, en anden ikke fik. 
Gislev rendte med overbygnin-
gen, og Bent overvejede kort at 
flytte med derover. 
Når Bent skal fortælle, hvad 
han har brændt mest for gen-
nem årene, så er det Kværn-
drup Skole. At den daglige drift 
fungerede godt, at lærerne hav-
de gode arbejdsvilkår, at ele-
verne var glade for at gå i skole 
og lærte en masse. Men det, 
som flere gange kommer frem, 
er stoltheden over det gode 
samarbejde med lokalsamfun-
det gennem årene, og som 
Bent selv udtrykker det: Det var 
længe inden det stod i en sko-
lereform, at han så, at det var 
vigtigt for en lille skole i et sam-
fund. Han blev stolt, når elever 

kunne komme ud i erhvervs-
praktik for så nogle år efter at 
kunne komme i lære i selvsam-
me virksomhed.    
Men hvad skal dagene så bru-
ges på, når man ikke længere 
skal troppe op på Afdeling 
Kværndrup 5 dage om ugen? 
Bent har mange planer. Både 
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Bodil og han går på pension, så 
nu skal længe udskudte rejser 
blive en realitet. Der skal selv-
følgelig også bruges mere tid på 
børn og børnebørn, men Bent 
har også en drøm om, at han vil 

starte på noget socialt frivilligt 
arbejde. Det er noget, han læn-
ge har drømt om, men tiden 
har ikke rigtig været til det før 
nu. Han ønsker at involvere sig 
i flygtninge i Svendborg.  

Når Bent ser tilbage på, hvad 
der har gjort ham stolt, er det at 
få nogle dygtige elever sendt 
ud i verden. Dygtige på det de 
nu brænder for. Bent beskriver 
også, at alt jo ikke gøres op i at 
være dygtigst i de boglige fag, 
men også på alle de andre om-
råder. Han elsker at høre, hvor-
dan det går tidligere elever, når 
de kommer ud på andre skoler. 
Han har nydt at være med til at 
udvikle skolen til den skole, 
den er i dag, og selvom han 
gerne havde set Kværndrup 
havde fået den overbygning, er 
han glad for, at SFO’en Slottet 
blev til, og at bygningerne ikke 
kom til at stå tomme.  
Vigtigst af alt har dog været det 
samspil, man har med elever-
ne, den gensidige tillid mellem 
elev og lærer. Bent bliver sta-
dig glad indeni, når han har 
undervist, for det giver så me-
get igen. 
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Tre Ege Skolen i Kværndrupugen 
 
Af Mette Schiel 
 
Emneuge om trafik, cykling og Egeskov Slot  - se billeder under Børn og Unge 

Tre Ege Skolen holder traditio-
nen tro altid emneuge i Kværn-
drupugen.  
 
Indskolingen havde fokus på 
trafik/cykelundervisning. Hver 
dag kunne man se alle børne-
ne med cykelhjelm og cykler 
forcere de opstillede baner i 
skolegården.  
Ugen startede med at alle cyk-
ler og cykelhjelme blev tjekket, 
hvorefter cyklerne blev vasket 
og pyntet. For hver dag steg 
sværhedsgraden af cykelba-
nerne, og da ugen var omme, 
fik alle de elever, der deltog i 
det praktiske på cykelbanen, 
”Det lille cykelkort”. 
 
4. og 5. kl. havde fokus på 
Egeskov Slot. Ugen startede 
for deres vedkommende med 
at cykle til Egeskov igennem 
skoven. Turen derud gik helt 
godt, bortset fra at kæden røg 

af 2 elevers cykler. Heldigvis fik 
de hurtig hjælp af 2 andre ele-
ver, der var eksperter i at sætte 
kæden på igen.  
 
Lige så snart vi var ankommet 
til slotsparken, blev eleverne 
sendt ud for at tage billeder af 
udvalgte områder. Det kunne 
være af Piet Heins æg, vold-
graven, labyrinterne……….. 
Det var ikke nok med, at der 
skulle tages billeder. Eleverne 
skulle også forhøre sig eller 
læse sig til historien bag det, 
de tog billeder af. 
 
En gruppe havde, før vi tog til 
Egeskov, besluttet, at de ville 
tage billeder af hestene og he-
stestalden. Det viste sig dog, at 
hestene var væk, og at hele 
stalden nu var blevet inddraget 
til de allertidligste biler. Grup-
pen valgte så at fokusere på 

voldgraven i stedet. Men hvor 
er hestene? 
Pludselig så vi 3 dådyr, der 
havde forvildet sig ind i slots-
parken. Nogle af eleverne kom 
så tæt på, at de kunne filme 
dyrene. Det var en noget usæd-
vanlig oplevelse, da dyrene jo 
normalt græsser på den anden 
side af hegnet. 
Vi havde en dejlig dag i slots-
parken. Solen skinnede, der var 
forholdsvis få besøgende og 
derfor ingen venten ved de for-
skellige attraktioner. 
 
Resten af ugen blev der så ar-
bejdet med at omsætte fotogra-
fierne til A1 tegninger, at søge 
oplysninger om dem og sluttelig 
skrive forklarende tekster til 
hvert. Udstillingen er blevet så 
flot og informativ, at den burde 
hænge på selve slottet. Så kom 
et smut forbi skolen og bedøm 
selv. 

Kommende 0. klasse på besøg på Tre Ege Skolen 
 
Af Anja Steen  

 
De børn, der skal starte i 0. kl. på Tre Ege Skolen efter sommerferien, har været på besøg på 
skolen hele 4 formiddage 

Det første besøg gik med, at 
den nuværende 0. klasse viste 
de kommende 0. klasser rundt i 
klassen og i SFO’en.  
De 3 andre besøg gik med, at 
de kommende 0.klasser prøve-
de at have en time og efterføl-
gende frikvarter. Timen be-
gyndte med, at de hver fik et 
opgavehæfte med forskellige 

opgaver i. Opgaverne var rela-
teret til dansk og matematik. 
Børnene prøvede også en me-
tode, der hedder tegnediktat, 
hvor de fik tegnet en bi. På det 
sidste besøg holdt vi en lille 
afslutning med bål i SFO-
haven, hvor vi ristede pølser, 
og de nuværende 0. klasser fik 
leget med de gamle kammera-

ter fra børnehaven. Både nu-
værende og kommende 0. klas-
se glædede sig til hvert besøg, 
hvor der var mulighed for at 
gense venskaber fra børneha-
verne.   
 
Under hvert besøg var den nu-
værende 0. klasse ude og lave 
nogle samarbejdsøvelser,  
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imens den kommende 0. klasse 
brugte deres klasselokale.  
 
Både elever og undervisere var 
interesserede i at høre, hvad 
børnehavebørnene syntes om 
besøgene. Derfor lavede vi i 
fællesskab nogle spørgsmål, 
som vi efterfølgende brugte til 
at interviewe børnehavebørne-
ne med.  
 
Her er nogle af spørgsmålene 
og svarene:  
Hvordan tror I, det er at gå i  
skole?  

Svar:  
Yes. Sjovt og kedeligt. 
Vi lærer at  læse og skrive.  

Elise, Rasmus, Kia, Andreas og Julius 
Astrid, William og Sofie 

Jeg vil gerne lære hvad 100 
plus 100 plus 100 er.  
Sjovest at komme til at lære 
noget.  
Sjovest at lave lektier.   
 
Hvad er lektier? 

Svar: 
Skrive og læse det er lektier. 
Lektier er bogstaver og opga-
ver.   
 
Hvordan tror du, det bliver at 
gå i skole? 

Svar:  
Sjovt.   
Sjovt med frikvar-
ter.  

Jeg ser min storebror. 
Lege på legepladsen 
 
Syntes I det var nogle gode 
ting, I lavede i timen? 
Svar.  
Godt at tegne en bi.  
Sjovt at tegne.  
 
Var det godt at se skolen?  

Svar:  
Ja 



22  

 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Lidt nyt fra Landsbyordningen Tre Ege Skolen  
 
Samlet af Vibeke, afdelingsleder Landsbyordningen Tre Ege Skolen 
 
Nyt fra både børnehave, vuggestue og SFO 

Skrevet af Vibeke 
Første år for Landsbyordningen 
Tre Ege Skolen er ved at gå på 
hæld, og det er bare gået så 
godt, der er til stadighed nye 
tanker og ideer undervejs på 
”tegnebrættet”. Børnetallet hol-
der vi rigtig flot hele vejen 
rundt, dejligt at bo i et lokal-
samfund, hvor husene bliver 
solgt og der bliver taget godt 
imod de nye som kommer til 
Kværndrup. 
 I Børnehuset Oasen har vi pt. 
11 børn fra Syrien, nogle har 
allerede lært at tale meget flot 
dansk, andre er godt på vej. De 
syriske børn er blevet rigtig 
godt integreret, for selvom man 
ikke helt forstår hinanden, kan 
man sagtens lege sammen.  Vi 
lærer hver dag noget om en 
anden kultur. Vi finder det me-
get berigende og spændende 
at være en del af, for både børn 
og voksne.    
 
 
(Skrevet af Margit D. Kirke-
gaard – pædagog i Børnehu-
set Oasen i lillegruppen). 

Hele institutionen arbejder i maj 
og juni med læreplanstemaet 
”Kulturelle udtryksformer og 
værdier”, og i lillegruppen er vi 
startet ud med at besøge sko-
len og dens legeplads. Vi tager 
udgangspunkt i, at det at kunne 
gå i skole er en af de største 
kulturelle værdier vi har i Dan-
mark og derfor er det naturligt 
for os, at gå på besøg på og 
omkring skolen og få en snak 
med børnene om f.eks.:  Hvad 
er en skole? Hvorfor skal man 
gå i skole? Hvordan ser der 

ud? Hvad laver de voksne på 
skolen? Kender I nogen på 
skolen? Hvad skal man have 
med i skolen? Det kommer der 
en masse fornuftig snak ud af 
og det er sjovt, at høre om bør-
nenes kendskab til skolen. Vi 
har lavet en lille film derfra med 
bl.a. børnenes udtalelser. I kan 
se filmen på vores Facebook-
side (Landsbyordningen Tre 

Ege skolen -  afdeling Kværn-
drup). . 
I juni skal vi arbejde med for-
skellige kulturelle udtryksfor-
mer, som f.eks. papmache, ma-
ling, dej, m.m. Herved lærer 
børnene at man kan udtrykke 
sig på mange forskellige må-
der. Vi skal synge nye sange 
og fortælle historier for hinan-
den i små grupper.  
 
 
Skrevet af Iben pædagog i 
vuggestuen i Børnehuset Oa-
sen.  

Sprog, krop og motorik hænger 
sammen. Når børn bevæger 
sig, udvikles deres sprog. 
Man kan sige, at vores sanser 
er det `rat` vi bruger, når vi skal 
styre vores krop og manøvrere i 
verden omkring os. Sanserne 
er det nederste lag i det lille 
barns udvikling, og veludviklede 
sanser er en forudsætning for 
udviklingen af en god grundmo-
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torik. Grundmotorikken er igen 
forudsætningen for, at det lille 
barn kan udvikle sproget og 
deltage i de grundlege, som 
giver os evnen til at lære og 
interagere med andre menne-
sker. 
Stimulering af sanserne gen-
nem leg, oplevelser og udforsk-
ning af verden er derfor en vig-
tig opgave for os i vuggestuen. 
Vuggestuebørnene har i løbet 
af dagen mulighed for at røre 
forskellige materialer fx male 
med hænderne, klistre vat fast 
med lim, lege med kartoffelmel, 
gå med bare tæer i sansekas-
ser (fx hø, ris, vand) og på for-
skellige slags underlag (fx pu-
der med nubre, en luftmadras 
der er pustet halvt op).  
 
Vi ved, at børn kun lærer de 
motoriske færdigheder og be-
vægelseskæder, som de får 
mulighed for at øve sig i. Den 
følelse et lille barn får, når det 
har lært at klatre op fx på bor-
det eller i vindueskarmen, kan 
sammenlignes med den følelse 

vi voksne får, når vi fx. springer 
bungee jump. Børnene vil søge 
de oplevelser, som giver dem 
denne følelse, uanset om der 
står en voksen og siger: ”nej, 
det må du ikke”. Derfor har vi i 
vuggestuen ændret vores reg-
ler, så børnene må klatre op i 
puderummets vindueskarm, 
eller dreje rundt på en voksen-
stol, når vi har sørget for sik-
kert faldunderlag. På denne 
måde anerkender vi børnenes 
behov for motorisk og sproglig 
stimulering – så nu har I mulig-
hed for at forstå, hvorfor vi gør 
så mange ting i vuggestuen 
som umiddelbart kan virke tos-
set. 
 
 
(Af Vibeke) 
På SFO Slottet har vi i foråret 

haft en ”forældrearbejdsdag” 
hvor vi bl.a. fik slebet og lake-
ret alle vores borde, de er så 
fine nu. Vi fik gravet ud til den 
længe ønskede sandkasse, fik 
etableret en meget, meget flot 
stor sandkasse med det dejlig-

ste strandsand i, og hvor 
der samtidig er mulighed 
for at gå balancegang 
på træstolper rundt om 
sandkassen.  
Vi siger stor tak for hjæl-
pen til jer forældre og 
TAK til vores lokale Su-
per Brugs for de penge 
som vi fik doneret i 2015 
til at anlægge sandkas-
sen.  
 
Dejligt at se sandkassen 
fyldt med børn hver ef-
termiddag som leger 
med gravemaskiner, bi-
ler og bygger sandslotte. 
I det hele taget er det 
helt fantastisk at se bør-
nene på Slottet er så 
aktive hver eftermiddag 

Sandkassen 

ude som inde. Der bliver spillet 
hockey, stikbold, fodbold, malet 
med vandfarver, spillet bræt-
spil, bygget huler og meget an-
det. En dejlig summen af glade 
børn og voksne hver eftermid-
dag er det der præger SFO 
Slottet   
 
Lige nu træner de ældste børn 
på Slottet, dvs. alle 3. klasser-
ne med at cykle, de skal nemlig 
på cykeltur til Ærø de 3 første 
dage i uge 26. De har været 
cyklende til Egeskov nogle 
gange og ellers ruter rundt på 
de små veje omkring Kværn-
drup. De er så dygtige til at 
cykle.  
 
Vi har været så uheldige at der 
har været begået hærværk og 
indbrud i Børnehuset Oasen. 
Nu får vi video overvågning op 
lige om lidt. I er stadig meget 
velkomne til at benytte vores 
dejlige legeplads og være med 
til at passe på den   
 
Mange sommerhilsner fra Vibe-
ke  
Afdelingsleder Landsbyordnin-
gen Tre Ege Skolen 
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Nyt fra Kværndrup Forsamlingshus 

I forbindelse med byfornyelsen 
blev der lagt fliser, ny beplant-
ning samt sat en bænk op foran 
forsamlingshuset, hvilket be-
stemt pyntede på huset. Når 
træet, der er plantet til højre 
foran huset er groet til, er vi i 
bestyrelsen enige om, at vi skal 
have lys på i december måned. 
 
I uge 27 bliver der skiftet vindu-
er og dør med lydreducerende 
ruder i facaden, samt i gavlen 
op mod byen - gå forbi forsam-
lingshuset sidst i næste uge og 
nyd synet af vores dejlige for-
samlingshus. 
 
Vi er nu lige kommet på den 
anden side af Kværndrup 
Ugen, og det er da helt fanta-
stisk dejligt med den store op-
bakning, der er til arrangemen-
terne i huset.  
Da vi gik på Kristi Himmelfarts 
ferie var det lidt småt med til-
meldingerne til henholdsvis fæl-
lesspisningen og familiefesten, 
men inden vi så os om var der 
121 personer tilmeldt om ons-
dagen, 130 om lørdagen og 86 
til Revy om tirsdagen. Det er 
rigtig sjovt at arbejde med, når 
man kan se, at folk er interes-
serede. 

Programmet for arrangementer for sidste halvår er planlagt som føl-
ger, så sæt kryds i kalenderen: 
 
Onsdag, d. 7. september kl. 18.00: Fællesspisning 
Menu:  Indbagt mørbrad  
Kok:  Michael Demant Windelboe 
 
Foredrag: (se mere næste side) 
Thomas Østergaard Aallmann: Feltpræst ved fronten 
 
Torsdag d. 6. oktober kl. 18.00: Fællesspisning 
Menu:  Svendborgsundgryde m/kartoffelbåde  
Kok:  Morten Løkke  
 
Foredrag: (se mere næste side) 
Søren Henrik Sønderlund Hansen: BS & Manddomsprøven 
 
 
Mandag, d. 31. oktober : ”Tøseaften” 
– mere om denne aften senere 
 
Tirsdag, d. 8. november kl. 18.00: Fællesspisning  
Menu: Byg selv Burger  
Kok: bestyrelsen 
 
Børnebanko 
 
Søndag, d. 13. november kl. 10-16: Julebazar 
 
Torsdag, d. 8. december kl. 18.00: Fællesspisning 
Menu: julefrokost  
Kok:  Aina og Jens, Jens, Birte og Jesper 
 
Onsdag, d. 28. december kl. 15-18: Juletræsfest 

FORENINGER OG INSTITUTIONER 
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Feltpræst ved fronten (foredrag i forsamlingshuset) 
 
Som feltpræst har Aallmann været udsendt med de danske solda-
ter flere gange, men særligt det prøvede hold 5 i Helmand, Afgha-
nistan i 2008 og senest Al Assad, Irak i 2015-16.  
 
Med fotos og fortællinger fra fronten vil foredraget søge at berøre 
de erfaringer, der gør de danske soldater heroiske og hjertet ædelt. 
For vi ved først rigtigt, hvad vi har, når vi er ved at miste det, for li-
vet giver underligt nok først mening, når man har fundet det, som 
det er værd at dø for. 
 
Til daglig er Thomas Østergaard Aallmann sognepræst på Thurø. 

BS & Manddomsprøven (foredrag i forsamlingshuset) 
 
I alle de år BS har lavet tv, har jeg fulgt ham og hans programmer 
med stor interesse. Har fundet stor inspiration i, at se hans rejser på 
tv, om det så var med Signe Svendsen, krigsveteranerne eller sågar 
rejserne med Bubber, har jeg set ALT med BS. Og hver gang jeg har 
set disse programmer, har jeg drømt om, at det en dag blev mig, der 
rejste ud i den vilde natur sammen med ham.  
Så da jeg en kold januardag lå på et hotelværelse på Mors i forbin-
delse med noget arbejde og jeg så, at man søgte 8 mænd, der hav-
de lyst til at rejse om på den anden side af jorden sammen med BS, 
for at finde sin indre mand eller blot ønskede at få et skub i den rigti-
ge retning, tænkte jeg "Hey – den kategori kan jeg da godt gå ind un-
der". 
Lige der, blev der tændt et lille håb om, at min drøm måske kunne gå 
i opfyldelse. At der så skulle et kamerahold med, og at jeg skulle på 
landsdækkende tv ignorerede jeg, for det var absolut ikke en drøm 
jeg havde. Men hvad accepterer man ikke, for at møde sit store idol.  
Det blev starten på den mest eventyrlige rejse jeg har været på.  
På sådan en rejse er der selvfølgelig en masse indtryk, der sætter 
sig fast. Et af de største var, da vi hoppede overbord og gik ind til 
strandbredden, for at give hånd til BS for første gang. Men endnu 
større var chokket dog og overraskelsen, da han forlod os igen efter 
10 min. Det var på ingen måde det jeg havde drømt om, hvilket man 
også tydeligt ser på TV. 
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Bestyrelsen bag Lokalbladet for Kværndrup Sogn fortsætter uændret 

 

Af Lars Skov Sørensen 

Lokalbladets generalforsamling 
løb af stablen torsdag den 31. 
marts på Tre Ege Skolen. En 
god håndfuld fremmødte sog-
nebørn mødte op og fik en god 
snak om bladet og lokalområ-
det og gav genvalg til de to be-
styrelsesmedlemmer der var på 
valg. 
Efterfølgende har bestyrelsen 
konstitueret sig for det kom-
mende år og posterne fordelte 
sig således: 
Formand: Lars Skov Sørensen 
Næstformand: Anders Thorup 
Kasserer: Tove Jørgensen 
Sekretær: Mette Schiel 
Best.medlem: Ulla Hansen 
 
Lokalbladets beretning 

Endnu et år er gået, hvor sog-
nets borgere er forsynet med 
tekst og billeder på hvad der 
rører sig i lokalområdet. 
For lokalbladet fremstår hver 
eneste bladudgivelse som et 
nyt stolt trofæ. Dels fordi det 
lykkes at samle over 30 frivillige 
mennesker, der investerer tid 
og formår at samarbejde om et 
fælles projekt. Dels fordi hvert 
blad fyldt med læsestof bety-
der, at der konstant er liv og 
begivenheder i vort lokalsam-
fund og at bladet flittigt bruges 
til videreformidlingen. Her er 
det også glædeligt at samarbej-
det med Kirkebladet har vist sig 
holdbart. Det samme gælder 

bladets annoncører, der aktivt 
markerer sig og forstår vigtig-
heden af foreningsvirket i en 
landsby som vores.  
Lokalbladet er efterhånden ble-
vet en velkørende organisation, 
hvor der uden de store diskus-
sioner er styr på hvem der gør 
hvad og at tingene gøres.  
I januar blev der nok engang 
holdt nytårskur, hvor bladet si-
ger tak til alle frivillige hjælpere. 
Afregningen sker i gule ærter, 
kaffe, kage og hygge. I år var 
der tillige en særlig nytårsgave 
i form af et gavekort til den lo-
kale fodbehandler.  
Nytårskuren må i den grad si-
ges at være blevet en hyggelig 
tradition. Det samme kan man 
næsten sige om selve bladet 
og arbejdet der lægges i det. 
En hyggelig tradition er på 
mange måder fantastisk, men 
opfattelsen rummer også en fa-
re for at bladets produktion bli-
ver rutinepræget og triviel. Vi 
skal nemlig være særligt bevid-
ste om at indhold og opsætning 
ikke bliver en ”kopiér-og-sæt-
ind-funktion”, der er nem at 
bruge i det uendelige. 
 I juni 2015 spurgte redaktio-
nen medlemmerne af Face-
book-gruppen ”5772 Kværn-
drup” hvad de syntes om bla-
det og hvilke idéer de havde til 
udvikling af bladet. Det gav an-
ledning til 21 likes og 16 kom-

mentarer. Alle roste bladet. En-
kelte kom med nye input, mens 
langt de fleste mente at bladet 
skulle fastholde form og ind-
hold.   
Vi er jo ovenud glade for de po-
sitive tilbagemeldinger. Selvføl-
gelig skal vi holde fast i por-
trætter, artikler og layout, der 
fungerer godt. Men vi skal også 
være opmærksomme på dem 
der ikke har kommenteret eller 
læser bladet, samt huske at be-
vare spændingen inden hver-
dagen melder sig. Sanserne 
skulle gerne holdes i live på 
begge sider af bladet og derfor 
bør der også tænkes noget nyt, 
kreativt og skævt ind som kan 
bygges ovenpå et velfungeren-
de fundament. 
Bladet må nemlig gerne både 
vække genkendelse og overra-
ske, så det holder sig lige så le-
vende som det sogn det dæk-
ker. 
Lykkes det, vil lokalbladet helt 
sikkert kunne høste mange fle-
re trofæer i de kommende man-
ge år. 
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I en tid, hvor seniorfodbolden i 
Kværndrup Boldklub, desværre, 
ikke helt lever op til det ønske-
de, kan vi alle glæde os over at 
børnefodbolden lever og blom-
strer i bedste velgående. 
 
Tirsdag og torsdag fra kl. 17 
vrimler det med glade forvent-
ningsfulde børn, helt ned til 3 
års-alderen, på de dejlige fod-
boldbaner ved hallen. 
Dette forår har været helt fanta-
stisk m.h.t. tilgang af spillere, ik-
ke mindst i de yngste årgange, 
og det er ikke unormalt at der 
på en træningsaften er op mod 
60 glade børn. 
De fleste er drenge, men der er 
bestemt også plads til alle de 
fodboldglade piger, som sikkert 
går rundt derude i Kværndrup 
og omegn. 
 
Mange børn kræver også man-
ge trænere og hjælpere 
(forældre). Og på det punkt ser 
det faktisk også rigtigt godt ud. 
Dygtige og engagerede træne-
re, som forstår at fodbold også 
er leg, samt frivillige forældre 
som gerne giver et nap med, 
hvor der er brug for det. 
Men, og sådan et men kan man 
vel finde i alle klubber. Der kan 
bruges mange flere frivillige. Så 

alle der kunne have lyst til at 
gøre det hele nemmere for træ-
nerne, og endnu sjovere for 
børnene, er meget velkomne til 
at kontakte bestyrelse eller træ-
nere. 
I øjeblikket mangler man akut 
en ”rigtig” træner til U7 holdet 
(kommende U8), som i foråret 
har haft stor gavn af forældre-
hjælp. 
 
Kværndrup Boldklub har i år 
valgt at lade alle børnehold 
træne samtidig, for at skabe 
sammenhold og masser af akti-
vitet på banerne, hvilket må si-
ges at have været en stor suc-
ces. 
Desuden har det jo også den 
fordel, at forældre med flere 
fodboldbørn, nemmere kan 
overskue, hvornår der trænes. 
 
Alle forårets hold U5, U6 U7, 
U8 og U10, har deltaget i stæv-
ner, hvorfra det forlyder, at bå-
de sejre og nederlag er blevet 
taget med smil på læben – helt 
i børnefodbolden og klubbens 
ånd. Fodbold er en leg med 
bolden – en sjov leg. 
 
Efter sommerferien starter træ-
ningen op igen tirsdag d. 2. au-
gust for U6 og yngre, samt tirs-

dag d. 9. august for øvrige 
hold, med følgende trænere: 
U5, U6 og yngre: Brian Nyhus 
og hjælpetræner Thomas Kir-
kegaard. U7: Allan Grønqvist. 
U8: Endnu uvist, men der vil 
være en kompetent person til-
stede. U9: Henning Nielsen, 
U11: Allan Grønqvist. 
Børn som måske ikke lige hø-
rer ind under nævnte årgange, 
skal bare møde op, og så vil 
der blive arbejdet på at lave 
hold til deres årgange også. 
Følg i øvrigt med på klubbens 
Facebookside: Kværndrup  
Boldklub. 
 
Kværndrup Boldklub ønsker at 
være en klub, hvor fodbolden 
krydres med andre sjove og 
spændende tiltag. Således har 
der været en fællestur til Trefor  
Park for at overvære en super-
ligakamp.  
Og Steen Grytebust, OB - net-
op kåret af Tipsbladet, som for-
årets bedste målmand i super-
ligaen  - har i samarbejde med 
Øens Hold, været på besøg til 
træningen, hvorefter der var 
autografskrivning og fælles-
spisning for børn og forældre. 
Til efteråret vil der komme et 
fællesarrangement, for alle 
børn og forældre, ligesom der 

Børnefodbolden blomstrer i KB 1919 
 
Af Tonny Kristensen 
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vil blive arrangeret en tur til 
Ærø for U9 og U11. 
Desuden er der ansøgt om mu-
ligheden for, at nogle af spiller-
ne kan være med til indløb til 
en OB kamp i efteråret. 
 
Ikke kun lokale børn nyder godt 
af de dejlige forhold der tilby-
des i Kværndrup. 
Senest har klubben været ar-
rangør at et stævne for U6 og 
U7 i DBU Fyn regi, hvor ikke 
mindre end 25 hold spillede 
fodbold i et par timer. 
I marts var der atter Øens Hold 
Stævne, med deltagelse af 22 
U11 hold fra hele landet, fra 
fredag aften til søndag middag. 
Og igen var der stor ros fra de 
deltagende klubber, for forhol-
dene omkring stævnet. Kværn-
drup Skole og Kværndrup Bør-
nehave var venligt stillet til rå-
dighed som indkvarteringsste-
der, og Hallens Cafeteria v/
Laila sørgede for de kulinariske 
oplevelser. 
Et lignende stævne vil løbe af 
stablen i oktober. 
 
Jo, det spirer og blomstrer i 
den lokale fodboldklub, hvor 
man håber at kommende spille-
re og deres forældre, vil vælge 
lokalt, når leg, sjov og fodbold, 
skal gå op i en højere enhed.  

Førskole i Trunderup Børnehave 
 
Af Jette Ley, daglig leder af børnehave og SFO 

Igennem mange år har vi haft 
førskole i Trunderup Børneha-
ve. Det er et samarbejde med 
Trunderup Friskole, og er lagt 
an på en sådan måde, at bør-
nene gerne skulle kunne drage 
nytte at det – uanset om man 
skal gå på friskolen, eller en 
anden skole.  
Hvordan førskolen forløber va-
rierer fra år til år, i skoleåret 
2015-2016 ser det sådan ud: 
 
Om tirsdagen har de kommen-
de skolebørn bevægelse med 
den nuværende børnehave-
klasse, hvor der læggens vægt 
på sociale relationer og om 
torsdagen har de en time, hvor 
de laver skoleforberedende ak-
tiviteter.  
De aktiviteter de laver og har 
lavet i efteråret er lidt bogstav-
forståelse, tegneøvelser, tælle-
øvelser, mængdeforhold, prik – 
til – prik o.s.v.  
 
Efter nytår tager de også i 
svømmehallen, hvor de 10 
gange hen over vinter/forår er 
af sted. I svømmehallen hand-
ler det ikke om at lære at 
svømme, men mere om bevæ-
gelse i vand – leg i vand – ud-

fordringer i vand. Men også om 
at kunne klare brusebad, kun-
ne lægge tøjet i skabet, holde 
styr på sine ting – inden for en 
overskuelig tidsramme. Som jo 
også er skoleforberedende ak-
tiviteter.  
Senere i foråret starter vi yder-
ligere indslusning i skole og 
SFO. Det betyder at førskole-
børnene deltager oftere til mor-
gensang, deltager ude i frikvar-
tererne og deltage mere i SFO. 
Det er vores erfaring at den 
langsomme tilvænning til sko-
legang er en fordel ved skole-
start, børnene er klar over 
hvad det vil sige at gå i skole.  
 
Og hvis de skal gå på Trunde-
rup Friskole, opnår de den helt 
store fordel, at skolen ikke er 
fremmed for dem - de er vant 
til at komme på skolen, vant til 
at de store elever og har i for-
skellige sammenhænge mødt 
lærerne.  
 
Samtidigt er det vigtigt for os, 
at det kun er en forsmag – det 
er ikke meningen at børnene 
skal føle de allerede er startet i 
skole. 
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Trunderup Friskole og Børnehave fylder 160 år 
 
Af  Lykke Birkeland 

Trunderup Friskole og Børne-
have, som er en af landets æld-
ste friskoler, kunne den 1. maj 
2016 fejre at skolen fyldte 160 
år. På trods af den høje alder 
lever skolen i bedste velgåen-
de. Elevtallet er i disse år sti-
gende, og skolen foretager lø-
bende fornyelser og er bl.a. ved 
at lægge sidste hånd på et nyt 
musiklokale.  
Flaget var hejst og en talrig 
skare af både børn, forældre og 
skolekreds var med til at fejre 
dagen. Skoleleder Henrik Dam 
fortalte under morgensangen 
om, hvordan Trunderup Frisko-
le i 1850'erne blev startet af 

Ane og Jens Jensen, og i 1856 
fik sine første vedtægter med 
tankemæssig inspiration fra 
Christian Kold og Grundtvig. 
Værdier som søges videreført 
den dag i dag. 
Skolekredsen, som er en vigtig 
brik i at føre friskoletraditionen 
og ånden videre, inviteres fast 
med til morgensang hver må-
ned, og denne dag var særligt 
mange mødt op for at fejre sko-
len. Til fejringen var der efter 
morgensang kaffe, brød og 
fødselsdagsbrunsviger til sko-
lens elever, ansatte og øvrige 
tilstedeværende. 



30  

 

 

Mandag i Kværndrupugen skul-
le vi fra 6. klasse hen på gen-
brugsstationen i Ringe. Vi blev 
hentet i en bus klokken halv 
9, og så skulle vi derhen. Da vi 
ankom, skulle vi have nogle gu-
le veste på, så man kunne se 
os. Vi blev fulgt rundt af en 
mand, der arbejdede der. Han 
viste os genbrugsstationen og 
fortalte os lidt om de forskellige 
slags genbrug. 
Tirsdag skulle vi til Egeskov 

Slot hele dagen. Vi skulle cykle 
i det dejlige vejr. På Egeskov 
var vi sammen med dem, vi 
skal gå i klasse med i 7. - altså 
dem fra Tingager og Ryslinge. 
 
Onsdag skulle vi fra 6. klasse 

på Tre Ege Skolen til ”store le-
gedag” i hallen, hvor vi skulle 
lege med alle børnene, som 
kom fra dagplejerne og børne-
haverne. Først skulle vi hjælpe 
med at lægge en legebane op, 
med madrasser og airtrack. 
Ved 9-tiden begyndte børnene 
og de voksne at komme. Alle 
børnene var glade og ville me-
get gerne lege med os. Der 
blev leget fange, og der blev 
hoppet og løbet. Der blev også 
lavet mad til børnene - rug-
brødsmadder, hvor vi også 
hjalp til. 
Torsdag startede vi op på et 

projekt, hvor vi skulle tegne 
nogle bygninger fra byen. 
F.eks. Brugsen, hallen, Let Køb 
osv. Vi skulle vælge en bygning 
og gå ud og tage et billede. 
Derefter tegnede vi det op på 
karton efter en transparent, og 
så skulle vi farvelægge og skri-
ve lidt fakta om bygningen, som 
vi havde valgt. Vi skulle lave det 
samme om fredagen.  

6. klasse i Kværndrupugen 
 
Af Mathilde Dreyer 

Jeg synes personligt, at det var 
en hyggelig uge med klassen, 
hvor vi fik oplevet nogle ting 
sammen. 

Billeder fra byen 
 
Af Ida Foged 

 
For nogle uger siden fik 4. kl. at 
vide, at de skulle ud i byen og 
tage nogle billeder.  
Nogle valgte Mågesøen, andre 
valgte butikkerne i byen, nogle 
andre valgte børnehaverne, og 
så var der nogle, der valgte sta-
tionen. 
Alle billederne skulle printes ud, 
og bagefter skulle de farvelæg-
ges.  
Efter vi havde farvelagt tegnin-
gerne, skulle vi skrive et lille 
digt til vores tegning. Vi kunne 
vælge at skrive et haikudigt, alt-
så et digt hvor den øverste linje 
har 5 stavelser, og hvor midten 
har 7 stavelser, og hvor den 
sidste linje har 5 stavelser – el-
ler vi kunne skrive et digt, der 
rimede. 

Amalie har fotograferet, tegnet og digtet om Kværndrup Børnehave. 

BØRN OG UNGE 
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Her ser I et par af de flotte tegninger af Egeskov Slot og park, som eleverne 
i 4. og 5. klasse på Tre Ege Skolen lavede i Kværndrupugen 

Manhal, Alberte og Marie har lavet 
denne flotte tegning af Egeskov 
Slot  

Den nye labyrint er tegnet af Fre-
derikke C. og Daniel  

Egeskov Slot og buksbompark er 
tegnet af Patrick, Amalie og Niko-
lai  

Den gamle bøgelabyrint er tegnet af Benja-
min og Anton. Drengene var helt oppe og 
stå på rækværket for at tage et godt foto  

Piet Heins have er tegnet af Ida, 
Freja, Cille og Amanda  

BØRN OG UNGE 
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Kværndrup Brugsforening (SuperBrugsen) – Svendborgvej 9, 10 og 12  
 Af Edvin Larsen 
 
Artiklen i dette nr. er den sidste af to, som omhandler de ejendomme, SuperBrugsen igennem 
120 år har drevet forretning fra i Kværndrup by.  

Svendborgvej 12 er ejendommen til højre, hvor Aage Danholt havde syge-

kassekontor og Vilma Danholt tandteknikerklinik, 1964.   

Foto: Erling Hansen. 

Svendborgvej 12 
Da der ikke var plads til mere 
byggeri på matriklen, kom 
Svendborgvej 12 ind i billedet. 
Ejendommen her blev erhver-
vet i 1976 for at sikre Brugsens 
fremtidige udvidelse. Der gik ik-
ke lang tid, før bestyrelsen be-
sluttede, at man senest i 1981 
skulle i gang med en udvidelse. 
 
Efter et grundigt forarbejde ba-
seret på udarbejdede progno-
ser på basis af Ryslinge Kom-
munes fremtidige planer for 
Rødhøj-udstykningen kunne 
byggeriet gå i gang 8. oktober 
1979. Knap ½ år senere den 
26. marts 1980 kunne indviel-
sen af den nye butik finde sted. 
Butiksarealet var udvidet fra 
375 til 650 m2. FDB’s arkitekt-
kontor døbte butikken ”80’ernes 
butik”. Pris for hele byggeriet 
inkl. inventar kr. 2.760 mio. 
Allerede i 1982 måtte man dog 
konstatere, at prognosen ikke 
holdt. Forbruget hos den enkel-
te dansker var nedadgående. 
Realkreditrenten var oppe på 
22-23 % p.a. Nybyggeriet var 
gået i stå. Endvidere var der en 
skærpet konkurrence fra vare-
huse og ikke mindst discount-

butikkerne Aldi og Netto. Brug-
sen gjorde alt for at styrke sal-
get, men lige lidt hjalp det. Det 
hele endte med, at Brugsen 
den 18. maj 1983 måtte kaste 
håndklædet i ringen og gå fra 
at være en selvstændig for-
ening med egen bestyrelse til 
at ”fusionere” med FDB. 
 
Selv om Brugsen ved årsskiftet 
1986/87 kunne glæde sig over, 
at omsætningen passerede 20 
mio. kr., var udsigterne dårlige. 
I oktober havde Schlüters rege-
ring indført kartoffelkuren, der 
skulle reducere privatforbruget 

og låntagning og dermed for-
øge samfundets opsparing. 
Baggrunden var den overop-
hedning af dansk økonomi, der 
fandt sted i 1986 med store 
lønstigninger på arbejdsmarke-
det, og hvor Danmark oplevede 
sit største underskud på beta-
lingsbalancen nogensinde. 
Brugsen havde i de 90 år, den 
havde eksisteret, været i kon-
kurrence med de købmænd, 
som gennem årene havde dre-
vet forretning i Kværndrup. 
Over tid havde flere af disse 
drejet nøglen. I 1986 skete 
imidlertid det, at købmand 
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Aage Damgård solgte sin for-
retningsejendom, Svendborgvej 
18, til en supermarkedskæde. 
4. december 1987 meldte den 
nye konkurrent sig i Kværn-
drup, da ”Merko-kæden” åbne-
de butik i bygningen. 
Brugsens konkurrencesituation 
var blevet skærpet, men det 
forhindrede den ikke i at foreta-
ge ændringer. I marts 1988 
blev et nyt stort vindfang opført 
ved indgangen ud mod Svend-
borgvej. 
Efter 35 år som uddeler valgte 
Erling Hansen at gå på pension 
den 1. maj 1989. Far og søn 
havde på dette tidspunkt besty-
ret uddelerjobbet sammenlagt i 
de sidste 67 år. En æra var for-
bi. Som ny uddeler blev tidlige-
re 1. assistent Erik Rasch an-
sat. 
Godt en måned efter uddeler-
skiftet åbnedes omfartsvejen. 
Nu blev der pludselig stille på 
Svendborgvej og flere strøg-
kunder forsvandt. Man skulle til 
at indstille sig på nye tider. 
 
Fra Brugsen til SuperBrugsen 

1. januar 1991 ændrede FDB 
struktur og kædedrift. Kæderne 
kom til at bestå af Kvickly, Su-
perBrugsen, Dagli´Brugsen og 

Brugsen, 1989. Foto: Kværndrup Borgerforening  

LokalBrugsen.  
Kværndrup Brugsforening kom 
med i afsætningskæden Super-
Brugsen og skiftede navn fra 
Brugsen til SuperBrugsen. 
Som konsekvens heraf blev al-
le butikkens farver og skilte 
ændret. 
Omsætningen var stagneret på 
ca. 21-22 mio. kr., men det 
værste var, at SuperBrugsen i 
årene 1991 og 1992 kom ud 
med et underskud på 2-
300.000 kr. Efter eget ønske 
fratrådte Erik Rasch 1. januar 
1993, og som ny uddeler blev 
Jan Sandgaard ansat. 
Sparkæden opgav supermarke-

det på Svendborgvej 18 den 1. 
juli 1993, hvilket fik en positiv 
indflydelse på SuperBrugsens 
konkurrencesituation og en 
medvirkende årsag til, at den 
negative udvikling kunne ven-
des. Omsætningen steg, og der 
var igen overskud.  
Det førte til, at nye tiltag kunne 
foretages i form af installering 
af flaskeautomat og modernise-
ring af benzinanlægget, så der 
var mulighed for benzin af ok-
tan 92, 95 og 98. I foråret 1995 
fik bygningen ny tagbelægning, 

SuperBrugsen, ca. 1995. Foto: SuperBrugsen  
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men konkurrencen i byen blev 
igen skærpet, da Peder Møller 
Jensen, Q8-tanken, Odensevej 
4, samme år solgte servicestati-
on og værksted til DK-kæden, 
som nedlagde værksted og ind-
rettede nærbutik i forbindelse 
med tankstationen. 
Uddeler Jan Sandgaard blev 
den 1. juli 1996 afløst af Allan 
Kolding. I forbindelse med OK 
A.m.b.a.s køb af Odensevej 4 i 
november 2006 blev tankan-
lægget, som lå på parkerings-
pladsen ved Brugsen, nedlagt. 
Et nyt tankanlæg blev indrettet 
på matriklen på Odensevej 4. 
Postbutikken blev i 2010 flyttet 
fra Odensevej til Svendborgvej 
10 og indrettet i SuperBrugsens 
lokale. Men i takt med stadig 
færre brevforsendelser og post-
ekspeditioner valgte Post Dan-
mark at lukke postbutikken den 
24. april 2014. Dog kan der sta-
dig modtages pakkepost fra 
”resterne” af postbutikken. 
Efter at have fungeret som ud-
deler i Kværndrup i 16 år valgte 
Allan Kolding at søge nye ud-
fordringer ved udgangen af juli 
2012. Allan Kolding efterlod en 
butik i fremgang med en stig-
ning såvel i omsætning som 
indtjening. Som ny uddeler blev 
Thomas Rasmussen ansat 1. 
august samme år.  
Butiksarealet er gennem de se-
nere år blevet frisket op. En ny 
frugt- & grøntafdeling samt et 
Bake Off bageri er blevet ind-
rettet. Og store dele af butiks-
arealet er blevet indrettet, så 
der er mere plads til indkøbs-
vognene, når de skal passere 
forbi hinanden mellem reolerne, 
som for fleres vedkommende er 
blevet vendt i forhold til ver-
denshjørnerne. I forbindelse 
med den sidste ”omrokering” er 
der også blevet indrettet tre nye 
kasselinjer.  

SuperBrugsen, Svendborgvej 10-12, 2011. Foto: Edvin Larsen. 

Forbrugsforeningen i Kværn-
drup byggede på det lokale ini-
tiativ, da den blev oprettet for 
120 år siden og 30 år efter, at 
den første forbrugsforening så 
dagens lys i Thisted. I dag er 
butikken en del af COOP. Som 
kunde kan man være medlem 
og få nogle medlemsfordele fx i 
form af dividende, som i dag 
hedder points og kan omsæt-
tes til køb, eller man kan hand-
le uden at være medlem. Det 
sidste kunne ikke lade sig gøre 
i forbrugsforeningsbevægel-
sens første mange år. Den-
gang var forbrugsforeningen 
kun for medlemmer. 
I nutidens koncept vægtes det 
lokale stadig højt, hvilke de lo-
kale foreninger og institutioner 
nyder godt af. Donationsstan-
deren er et eksempel på det. 
Her kan lokale projekter ”opnå” 
økonomisk støtte fra den lokale 
dagligvarebutik.  Et andet om-
råde, hvor SuperBrugsen også 
støtter det lokale, er gennem 
salget af produkter fra lokale 
producenter: mel fra Egeskov 
Mølle, olie fra Egeskov Slot og 
øl fra Midtfyns Bryghus. Og i 

sæsonen for jordbær og kartof-
ler sælges produkter fra lokale 
avlere. 
Den 24. november 2015 fra-
trådte Thomas Rasmussen som 
uddeler. Som ny uddeler pr. 1. 
februar 2016 er Peter Bastholm 
ansat. Den positive udvikling, 
som Kværndrups lokale daglig-
varebutik har været igennem in-
den for de sidste år, har Peter 
fået ansvaret for at videreudvik-
le, så lokalsamfundet også 
fremover kan have en dagligva-
rebutik.   

Kilder: 
Brugsen i Kværndrup 26. marts 1896 – 26. marts 1996 – jubilæumsskrift. 
Bygnings- og Boligregistret (BBR). www.ois.dk 
Statens Arkiver (ejendomsoplysninger). www.sa.dk. 
Sylvest Jensen Luftfoto, (SJ Luftfoto), Det Kongelige Bibliotek. 
Samtale med fhv. uddeler Erling Hansen, Egevænget 1, Kværndrup.  

Nyt logo med vægt på ”Brugsen” 
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 AKTIVITETSKALENDEREN 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

25.07 10.00 Gadeturnering Boldbanerne 
Kværndrup Boldklub - 
tilmelding:  
Brian Annov 40273992 

100 kr./
hold 

31.07 12-16 Bagagerumsmarked Egeskov Mølle Egeskov Møllelaug - 

28.08 15 Kværndrup IF 150 års jubilæum 
Tennisbaner/
Multibane 

Kværndrup IF - 

28.08 12-16 Bagagerumsmarked Egeskov Mølle Egeskov Møllelaug  

07.09 18 
Fællesspisning, foredrag 
af Feltpræst Thomas Aalmann   

Forsamlings-
huset 

Kværndrup Forsamlings-
hus 

V: 100 kr. 
B: 40 kr. 

25.09 12-16 Bagagerumsmarked Egeskov Mølle Egeskov Møllelaug  

06.10 18 
Fællesspisning, foredrag af Søren 
Henrik Sønderlund Hansen  

Forsamlings-
huset 

Kværndrup Forsamlings-
hus 

V: 100 kr. 
B: 40 kr. 

 OPSLAGSTAVLEN 
Private små annoncer :   

 

Gives væk—køb / salg / bytte.  
Arbejde tilbydes ( barnepiger ) 

 

RØD OG GRATIS 

Indsend små annoncer  

gratis  

inden næste deadline til   
 

 plata@plata1226.dk 

mailto:plata@plata1226.dk
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