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Fra redaktionen
Af Anders Thorup

Sommeren går på hæld, hvilket
betyder, at én af Kværndrups
store begivenheder, Egeskov
Marked, står for døren. Forberedelserne har været i gang
siden 3. onsdag 2015, så det
er, som det plejer, men alligevel ikke helt: For sidste gang i
Egeskov Markeds lange historie afholdes markedet i år nemlig på denne klassiske dag: 3.
onsdag i september. Fra 2017
afholdes Markedet over en hel
weekend, hvilket er en beslutning, som Egeskov Markedsforening har taget efter grundige
overvejelser, borgermøde og
med inddragelse af foreningerne i Repræsentantskabet. Egeskov Marked har været i tilbagegang, hvad angår omsætning og antal besøgende, og
ikke mindst tilbagegang i antallet af tilmeldte kræmmere, som
jo er Markedets fundament.
Man kan argumentere for og
imod en flytning, og man kan
aldrig gøre alle tilfredse, men
da beslutningen er grundigt
gennemdrøftet, og stemningen
har været for en flytning, bør vi
naturligvis alle respektere denne. Naturligt nok, at Egeskov

Marked følger med tiden og udvikler sig, som alle andre institutioner i et moderne samfund
også gør.
Udvikling er der også behov for
i Lokalrådet for Kværndrup og
omegn. Kun ganske få mødte
op til årets Generalforsamling,
og bestyrelsen har brug for flere hænder. Og samme tendens
er der mere eller mindre i nabobyernes lokalråd. Skal vi slå
Lokalrådene i området sammen? - Hvad synes du?
”Landet på Midtfyn” blev omtalt
i nr. 29 af ”5772.Kværndrup”.
Det er som bekendt en samling
af lokale ildsjæle, som forsøger
at øge samarbejdet mellem byerne - og omkringliggende landområder - i den gamle Ryslinge
Kommune, Ryslinge, Gislev og
Kværndrup. ”Landet på Midtfyn”
har bl.a. ytret bekymring for hallernes fremtid, hvilket du kan
læse meget mere om i dette
blads indlæg fra formand for
Ryslingehallerne, Klaus Jørgensen. Som i tilfældet med
Egeskov Marked, står der vigtige beslutninger for døren for
Ryslinge Hallerne, og vi bør
naturligvis bakke op om den
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valgte beslutning – hvad end
den bliver. Kværndrup er heldigvis repræsenteret i Ryslinge
Hallernes bestyrelse med 2
stærke foreningsfolk i form af
Jane Bentsen og Tage Hansen.
Andre som er landet på Midtfyn
er flygtningene i det gamle bibliotek, men også flygtningefamilier, som bor andre steder i byen. De er landet på Midtfyn mere eller mindre tilfældigt og ikke
nødvendigvis, fordi de lige har
ønsket at komme til Kværndrup. Det er nyt for vores lille
samfund, at skulle tage imod så
mange nye borgere, som jo,

udover de sproglige problemer,
også er ramt af fortrædeligheder efter krig og forfølgelse.
Sproget er de i gang med at
lære, og heldigvis kan alle
mennesker jo gøre sig forståelige, hvor end de befinder sig –
bare den, der skal forstå, er
åben og imødekommende. Det
er indtrykket, at vores nye borgere finder sig godt til rette i
Kværndrup, ikke mindst takket
være den gruppe af frivillige,
som har påtaget sig opgaven at
være bindeled mellem Faaborg
-Midtfyn Kommune og byens
borgere og institutioner. Der

ligger rigtig mange ressourcer
gemt blandt vores nye borgere
- de venter på at blive udnyttet
til fordel for os alle sammen!
Som i de fleste andre forhold,
der drejer sig om frivillighed,
kan der sagtens bruges flere
hænder. Annette Simpson og
Birte Find er kontaktpersonerne. Du kan kontakte Annette
via facebooksiden:
”Velkommen til flygtningene i
Kværndrup”, hvis du har lyst og
mulighed for at give en hånd.
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Områdefornyelsen takker af
Af Trine Hedegård Jensen, Faaborg-Midtfyn Kommune
I takt med efterårets komme,
kan vi sætte kryds ved flere og
flere af de projekter, der har
været i Kværndrup under områdefornyelsen.
Bakkelunden er nu genindviet
med en rigtig hyggelig eftermiddag, blomsterne langs Svendborgvej er for alvor ved at se ud
af noget, hallens udvidelse er
på plads og langs hovedvejen
begynder cykelstien til Egeskov
så småt at ligne en sti. Det sidste vi rigtig mangler, er at mødes med byens borgere og slutte områdefornyelsen af på hyggelig vis. Vi regner med, at dette kommer til at ske engang
sidst på efteråret og datoen vil
blive meldt ud på Kværndrups
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Facebook side, på Kværndrup
Info og i pressen.
Gennem hele perioden har
mange borgere været med til at
løfte både store og små projekter. Det har været en fornøjelse
at lære byen at kende og opleve, hvor mange der gerne vil
bidrage til, at byen blomstrer og
har det godt. Skolebørn har
plantet frugttræer og sat fuglekasser op, konfirmander og
præsten Dorte har skabt kunst,
andre har malet en tunnel. En
gruppe ser efter de små frugttræer og passer på søen, nogle
har bidraget med flotte fotos til
by-collagen i busskuret, der har
været afholdt oprydningsdage,
følgegruppen har deltaget i møder og kvalificeret indsatserne

osv. Hver og et af disse bidrag,
har betydet noget for det samlede resultat. Håbet er, at de
mange initiativer fortsætter, også efter at områdefornyelsen nu
pakker sammen og rejser til en
anden by i kommunen.
Der er stadig lidt penge tilbage i
puljen til bygningsfornyelse - så
skulle I her på falderebet have
et renoveringsprojekt, der opfylder kravene for tilskud, så skal
ansøgningen gerne sendes ind
snart.
Kontakt os på trinj@fmk.dk,
hvis der er spørgsmål.

SOGNEROD

Fornyet fest i Bakkelunden
Tekst og billeder af Lars Skov Sørensen
Ægte sensommerstemning da mere end to hundrede borgere dukkede frem under Bakkelundens solbeskinnede trækroner fredag den 19. august, for at fejre byfornyelsen i Kværndrups
grønne oase.
borgerforeningens
formand,
Ulrich Ammitzbøll, tog Trine
Hedegård Jensen fra kommunen over, og fortalte om byfornyelsen.
Pavillonens scene stod ikke
tom i mange sekunder før byens lokalhistoriker, Edvin Larsen, tog de fremmødte, heraf
mange som ikke er barnefødt i
Kværndrup, med på Bakkelundens historiske rejse og udvikling.
Ulrich Ammitzbøll var både glad
og overrasket over at så mange
børn og voksne havde fundet
Fra pavillonen breder Tre Ege
Skolens blæserorkesters trompettoner sig ud mellem borde,
bænke og telte, hvor tonerne
blandes med hyggesnak fra de
mange voksne. Midt på plænen
er en sværm af børn samlet om
klovnen Lulu, mens andre
børns latter og leg gjalder fra
de løvklædte skrænter. Pølser
og popcorn flyder i en livlig
strøm fra boderne.
Det duftede ikke bare af herlig
stemning men også af Bakkelundens gode gamle velmagtsdage for over 20 år siden, hvor
den årlige fugleskydning i august på lignende vis dannede
ramme om en velbesøgt familiefest. Denne fredag kunne en
flok kridhvide måger dog roligt
cirkulere over Kværndrups
grønne smørhul, uden at skulle
tage sig i agt for krudt og kugler, idet anledningen til festen
var at markere afslutningen på

det nye look som byens centrale område er overgået til i den
senere tid.
Kværndrup Borger- og erhvervsforening og Faaborg
Midtfyn Kommune havde indbudt alle kværndruppere til festen og efter en velkomst af

vej ind ad den store sorte gitterlåge. Borgerforeningens ihærdige bestyrelse og hjælpere havde da også nok at gøre med at
servere gratis pølser, saftevand
og popcorn, sponsoreret af
kommunen. Imens fik klovnen
Lulu uddelt 120 ballondyr og
andre opblæste figurer.
Kaja Graversen indviede byens
nye suttetræ, der stolt, men
endnu ydmygt, rækker mod
himlen, just ved siden af den
renoverede mindesten for Bakkelundens initiativtager, Jens
Fausing.
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Og mon ikke den gamle overlærer ville have betragtet byens
og ikke mindst Bakkelundens
bratte opblomstring med stor
tilfredshed. Og han ville nok,
ligesom bladets udsendte, håbe
at en ny æra som samlingspunkt for store borger- og familiearrangementer, på ny vil klæde Kværndrups gamle og traditionsrige anlæg.

Øverst: Messingspillerne fra Tre Ege Skolen, Kværndrup underholdt.
TV: Formand for Kværndrup Borger– og Erhvervsforening byder velkommen
MIDT: Mindestenen over initiativtager til Bakkelunden
TH: Trine Hedegaard Jensen fortæller om byfornyelsen

Læserbrev
Hej
Vi er så glade for at bruge legepladsen og multibanen både i skoletiden og fritiden, men der mangler
en skraldespand. Der er så mange, der nemlig smider skrald der, og det er virkelig irriterende.
m.vh. 5.g på Tre Ege Skolen
Vidste du, at ….
i sidste halvdel af 1800-tallet var det ikke usædvanligt, at enhver købstad med respekt for sig selv fik et
lyst- eller parkanlæg. Det tog stationsbyerne i den samme periode ved lære af. Tanken var derfor ikke
fjern – Kværndrup måtte have et lystanlæg.
Bakkelunden blev indviet 9. juli 1905.
Sognets beboere lagde frivilligt arbejde, svarende til 175 arbejdsdage, i forbindelse med etablering af
Bakkelunden.
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En af de første flygtninge i Kværndrup fortæller:
Af Kamal og Annette Simpson
Min flugt til Danmark var lang og barsk, men nødvendig - ellers skulle jeg enten have slået min
egen befolkning ihjel eller selv være blevet slået ihjel. Mit største ønske er at få arbejde.
kedonien og videre til Serbien
og så til Ungarn.
I Ungarn fik jeg via en agent en
bil og kørte så alene gennem
Ungarn.
Så nåede jeg Østrig og fik mulighed for, sammen med mange andre flygtninge, at blive
transporteret i lastbil det sidste
stykke vej mod Danmark.

Mit navn er Kamal, jeg er 31 år,
og flyttede til Kværndrup i foråret.
Jeg bor ikke på det tidligere
bibliotek, men i en lejlighed i
byen.
Jeg er flygtning fra Syrien, nærmere betegnet fra byen Damaskus.
Min flugt til Danmark, var lang
og barsk. Jeg kom først til
Grækenland. Her måtte jeg
vente 1 måned, før jeg kunne
komme videre.
Så gik flugten til fods i mange
dage - fra Grækenland til Ma-

Mit motiv for at flygte var, at jeg
blev genindkaldt til militæret i
Al-Assads hær. Blev man indkaldt, ja så skulle man kæmpe
mod sin egen befolkning, og
mange uskyldige mennesker
ville dø.
Adlyder man ikke, bliver man
slået ihjel.
Nu bor jeg så her i Kværndrup.
En hyggelig by, med venlige
borgere.
Jeg går på sprogskole i Ringe,
hvor jeg kæmper videre med at
blive rigtig god til det danske
sprog.
Måske har I mødt mig i SuperBrugsen, hvor jeg i en periode
var i praktik.

lie (min mor, en søster, tre
brødre og to fætre).
Har et stort ønske om at få et
arbejde. Jeg har i ca. ti år syet
tøj. Drømmer bare om at få et
job, lige meget hvad, et eller
andet sted, så jeg kan være
aktiv, og ikke bare skal sidde
her hjemme.
Jeg håber også på, at jeg efterhånden lærer flere af jer borgere her i Kværndrup lidt bedre
at kende

Nogle gange kan dagene være
lange, og jeg savner min fami-
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Portræt af tømrer- og snedkermester Allan Broholm
Af Olav Engholm
Nedenstående portræt er skrevet ud fra et godt, positivt og oplysende morgenmøde, hvor jeg
mødte en meget veloplagt Allan Broholm.

Allan Broholm er født og opvokset på Galgebakken i Espe. I
sin skoletid på Hjemly Fri- og
Efterskole havde Allan fra 12års alderen arbejde på en gård
i nærheden. Allan var således
sikker på, at hans fremtidige
gerning skulle ligge i landbruget. Et praktikophold i 10. klasse hos en tømrermester i Bro-
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byværk ændrede dog hans løbebane. Efter endt skolegang
kom han i lære hos førnævnte
tømrermester, hvor han efter
udstået lærlingetid i 2003 fortsatte som tømrersvend.
I 2006 nedsatte Allan sig som
selvstændig tømrer- og snedkermester efter opfordring fra
sin mester. Hans første virksomhed blev drevet fra et
”kørende værksted” fra hans
bopæl i Odense.
Allan havde dog ikke glemt sin
kærlighed til landbruget. I 2009
købte han en lille gård på 11
ha beliggende i Espe Højlod
ikke langt fra barndomshjemmet. Det blev starten på virksomhedens placering, som den
ser ud i dag. Gården, inklusiv
stuehus, bestod af 4 længer.
Hele “molevitten” blev brudt
ned og knust. Det knuste materiale danner i dag fundament til
virksomhedens bygninger og

tilkørsels/arbejdsforhold.
Der blev hurtigt rejst en stålhal
indeholdende alt til en moderne
og produktiv tømrer- og snedkervirksomhed med tilhørende
faciliteter. Samtidig blev byggeriet til familiens beboelse også
påbegyndt. Pt. er beboelsesejendommen ikke klar til brug,
så Allan, hans hustru Anita og
tvillingedrengene på 3½ år bor i
pavilloner, der er ”skruet” på
produktionshallen i en sammenhængende enhed. Anita,
som er udearbejdende, klarer i
sin sparsomme fritid foruden
hjem og børn, virksomhedens
regnskab.
En virksomhed i vækst.
Efter produktionshallens færdiggørelse i 2012 var det slut
med at være eneste ansatte i
tømrerfirmaet. Virksomheden
er siden vokset med 1 ansat pr.
år og tæller i dag 10 fuldtidsan-
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satte, hvoraf de tre er lærlinge.
Gennem samtalen fremgår det
meget tydeligt, at en af Allans
kæpheste er mesterlærens bevarelse.
I maj 2015 købte Allan Frands
Jeppesens papirulds virksomhed i Sandager. Med købet
fulgte virksomhedens ekspertise inden for isolering med papiruld, som er et stort aktiv i
dag til både efterisolering af
hulrum og eksisterende isoleringsopgaver. Papiruld er det
bedste efterisoleringsmateriale
vi kender i dag, oplyser Allan.
Materialet kan presses ind i
selv de mindste sprækker og
revner. Materialet kan desuden
håndtere fugt i modsætning til
andre
isoleringsmaterialer.

Bl.a. derfor er papiruld det bedste isoleringsmateriale, selv
hvor pladsen til efterisolering er
beskeden.
En vidtspændende virksomhed.
Efter bygningen af eget værksted fik Allan også mulighed for
at udføre specialopgaver efter
kundernes ønsker. Allans holdning er, at ingen arbejdsopgaver er for små, hverken for private, offentlige/kommunale eller erhvervskunder og kunder i
al almindelighed. Som eksempel kan nævnes, at virksomheden også klarer serviceopgaver
i bl.a. Egeparken. Desuden
byggeri af garage hos Kontraktpension Fyn (Egeskov gl. plejehjem).

Tømrer- og snedkervirksomheden giver gerne tilbud på:
Nybyggeri,
tagrenovering,
tilbygninger, vinduesudskiftning (med vinduer bl.a. fra
Bøllemosen) og alle andre
bygningsarbejder.
Med sin allerede store erfaring giver Allan tilbud på hovedentrepriser og varetager
også gerne byggekoordinering og kontakter til øvrige
håndværkere ved byggeopgaverne.
Allan Broholms Tømrer- og
Snedkervirksomhed har hvert
år en stand med på det lokale
Egeskov Marked, hvor interesserede kan få en snak med Allan og høre om mulighederne
inden for byggebranchen.
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Ryslinge Hallernes fremtid - hvordan skal den være?
Af Klaus Jørgensen, formand for Ryslingehallerne
Sker der ikke drastisk økonomisk ændring inden for det næste år, vil Ryslinge hallerne gå konkurs i løbet af efteråret 2017!

Ryslinge Hallerne har en bankgæld på ca. 800.000 kr., som
forrentes og afdrages over hallernes drift. Afdrag og renter på
bygninger finansierer FMK.
Kommunalbestyrelsen ændrede
med virkning pr. 1. januar 2016
tilskudsmodellen for hallerne.
Alle hallerne i FMK får nu tilskud efter udnyttelsesgraden af
hallen dvs. pr. time og efter om
der er en folkeskole, som benytter hallen. Disse ændringer er
lavet på grundlag af en samlet
besparelse på FMK’s haldrift.
Ændringerne har betydet en
reduktion i tilskuddet til Ryslinge
Hallerne – Gislev har ikke længere en folkeskole, som bruger
hallen. For Gislev betyder denne reduktion på ca. 60.000 kr.
10

pr. år, at det på sigt får væsentlige negative konsekvenser for
Ryslinge hallernes driftsregnskab.
Ryslinge Hallerne har de sidste
år sparet på personalesiden, så
der i dag kun er én halinspektør
og en deltidsansat, som klarer
alt det praktiske i hallerne. Besparelsen har samtidig betydet
en væsentlig reduceret rengøring. Vedligeholdelseskontoen
er reduceret til halvdelen 60.000 kr. pr. hal om året, hvor
kommunen ellers kalkulerer
med det dobbelte. Det betyder,
at ”vores” 3 haller er inde i et
nedslidningsforløb. Driften på
varme, el og vand er så lave
som muligt. En yderligere reduktion på disse områder vil
medføre, at der skal investeres

i nyt og mere energivenligt udstyr samt væsentlige bygningsmæssige forbedringer.
Så alt i alt kan der dårligt reduceres mere med nuværende
serviceniveau.
Ryslinge hallernes bestyrelse
har lavet en kalkulation for de
kommende år med de ændrede
tilskudsregler og fastholdelse af
priser. Denne kalkulation viser,
at i løbet af sommeren 2017 vil
Ryslinge hallerne ikke længere
kunne betale sine regninger og
lønninger og må dermed kaste
håndklædet i ringen.
Landet på Midtfyn, vores nye
klyngesamarbejde mellem Gislev, Kværndrup og Ryslinge,
har af flere omgange diskuteret
Ryslinge Hallernes fortvivlede

FORENINGER OG INSTITUTIONER

situation, da de er absolut væsentlige sportslige, kulturelle
mødesteder og krumtappe og
omdrejningspunkter for vores
tre byers udvikling.
Landet på Midtfyn nedsatte
derfor i samarbejde med bestyrelsen for Ryslinge Hallerne en
uvildig arbejdsgruppe, suppleret med bestyrelsens næstformand og undertiden en fritidskonsulent fra FMK. Arbejdsgruppen blev ledet af en konsulent fra DGI. Gruppens opgave
var at analysere driften og
fremlægge mulige løsningsforslag til Ryslinge Hallernes overlevelse.
Arbejdsgruppen har afsluttet sit
arbejde og har fremlagt 3 forskellige modeller for Ryslinge
Hallernes Repræsentantskab
og har anbefalet én model/
forslag, som den mest farbare
vej.
De to andre modeller tillader vi
os at forbigå her. Forslagene
ses nedenstående.

Repræsentantskabet besluttede på sin ordinære generalforsamling her i foråret, at alle foreninger, som er repræsenteret i
Repræsentantskabet,
skulle
drøfte de 3 modeller og komme
med en anbefaling til Ryslinge
Hallernes bestyrelse. Disse

anbefalinger vil danne baggrund for et konkret forslag,
som bestyrelsen skal forelægge for Repræsentantskabet på
en ekstraordinær generalforsamling i efteråret.
På nu afholdte borgermøder i
Kværndrup og Gislev har der
været bred enighed om forslaget fra arbejdsgruppen. I Gislev
har man dog tilføjet et fjerde
punkt: ”at der skal være et
stærkt øget samarbejde mellem
foreningerne i områderne. Da
man ser en enormt styrke i, at
foreningslivet i de tre områder
tager hul på at skabe fælles
tråde, måske endda en fællesparaply for hele området Landet på Midtfyn”.
Der kom på de to møder en
række forslag frem, som også
vil indgå i bestyrelsens videre
arbejde.
Forslagene er kort disse:
Kværndrup:
Hallen skal drives via frivillige
kræfter også halinspektørens

opgaver – Arbejdsdage – Samarbejde mellem foreningerne –
Flere betalingsaktiviteter – Senioridrætsformiddage – Events
– Alternativ indtjening – Firmanavn til hallen – Frivillig arbejdskraft – Køre foreningerne
sammen - Seniorklub, bibliotek,

ungdomsklub - Nemmere adgang til hallen - Flere stævner –
Starte fra bunden – Tænke anderledes end bare idrætshal –
Folkeaktier – Bedre tilgængelighed evt. døgnåbnet – Borgerbibliotek og IT – Frivillighed –
Vigtigt at beholde cafeteriet –
Alternativ til idræt f.eks. E-sport
- Nedsætning af halleje for folk
uden for foreningerne – Støtteforening – Ungdomsklub –
Samarbejde med skolerne/
SFO’en og deres forældre –
Åbent i sommerferien – Skoleferiearrangementer – Overnatningsmuligheder til f.eks. Heartland festival, Egeskovmarked –
Navneforslag: Multikværnen –
Paraplyorganisation for alle foreninger, der bruger hallen –
Øget aktivitet i form af alternative aktiviteter f.eks. udlån af hallen til banko, fødselsdag, udstilling, dyrskue og legeland –
Vedligeholdelse: Diverse udvalg nedsættes til frivilligt arbejde til at varetage hallens drift –
Der ansættes nødvendigt kvalificeret personale ad hoc. F.eks.
bygningssagkyndig – Samarbejde mellem idrætsforeningerne i de 3 byer om at dele medlemmer, så man ikke har alt for
små hold.
Gislev:
Forslag til øget aktivitet i hallerne: Infrastruktur: Flere cykelstier, bedre busforbindelse, o.l. –
FMK forpligter sig til at bruge
ALLE haller til deres aktiviteter
og møder og holde events i ALLE haller – Løsninger med længere holdbarhed: F.eks. gulvbelægning, der ikke skal lakeres –
En af hallerne omtænkes til alternative formål: F.eks. legeland – Mulighed for indendørs
tennisbane, f.eks. i weekenderne – Åbne haller i ferierne,
f.eks.
til
cykel-overnatning
11
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(B&B) – Der laves udstillinger i
hallen fra Gislev: ”Hvem er Gislev?”. Det kan være: Boliger til
salg – Lokal kunst – Aktiviteter
m.m.
Det bør også nævnes, at der
snakkes meget om, at udnyttelsesgaden af hallerne skal
øges, men rent realistisk vil en
øgning ikke kunne redde hallerne. Store fester/arrangementer
etc. kan være gode livreddere,
men der skal mere til for at få
hallerne ud af den deroute,
som de pt. er inde i.
Udnyttelsesgraden er ikke meget bedre eller dårligere i de
andre haller i FMK.
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Der er ingen tvivl om, uanset
hvilken model, der bliver anbefalet, så vil den fremtidige overlevelse være afhængig af tilskuddet til hallerne generelt i
FMK.
- At drive haller kan næppe blive en overskudsforretning,
men alene en sundhedsfremmende og social foranstaltning,
som vil gavne FMK’s befolkning og på sigt FMK’s økonomi.
Når vi henvender os til alle i
vores tre lokalområder, er det
fordi, vi har hårdt brug for
hjælp. Der skal penge til, og
det er nu.

Hvordan/hvad gør vi?
Hvem skal betale?
- Byd ind med forslag!
Det er vigtigt - også for dig, for
ellers ”dør” Ryslinge Hallerne
eller i hvert tilfælde én af dem.
Yderligere oplysninger kan fås
hos.
Klaus Jørgensen
tlf. 2233 2970
Mail: kj@raastrup.com
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Lidt nyt fra dagplejen i Kværndrup
Af Annette Simpson på vegne af dagplejerne i Kværndrup
Sommeren er en dejlig tid med mulighed for fokus på naturen
Ser vi nogle måneder tilbage,
har vi i dagplejen afholdt Familiefest i Bakkelunden. Som altid
var det en rigtig dejlig aften.
Der var mange tilmeldte, og
humøret var i top.
Vi dagplejere havde lavet alt
tilbehøret, og Brugsens slagter
leverede farsbrød.
Så er sommeren på sit højeste,
og det er den også her i dagplejen.
Vi og børnene nyder, at vi kan
være ude hele dagen. Der er
gang i alle mulige udeaktiviteter. Vi kigger på sommerfugle, snakker om alle deres farver, og hvor smukke de
er.
Den anden dag fik vi besøg af
et pindsvin i legestuen, det var
en stor oplevelse, børnene forstod godt, at dens pigge var
spidse, og at de faktisk ikke
måtte røre ved den... Vi fik den
løftet ned i en kasse og bar den
ned i vores lille skov. Nu bor
den trygt og godt der.
De gode natur-oplevelser giver
rig mulighed for at lave en læreplan, hvor vi sætter fokus på
nogle ting og lærer om naturen
og dens fænomener.
Ind imellem kører vi ture ud i
det blå - på elcyklen. I disse
tider bliver der kørt korn, så en
tur til foderstoffen er et kæmpe
hit! Det er dejligt, at vi har cyklen, det giver nogle andre oplevelser & muligheder, og man
kan hurtigt komme rundt - og
børnene ELSKER det!

skuddet lød, gav børnene den
gas. Alle cykler og scootere var
i brug. Da vi var færdige med at
cykle, var der frugt og sund kage til alle.
Kommende arrangementer:
Den 9. september afholder vi
bedsteforældredag.
Den 2. december afholder vi
juletræsfest for forældre og
bedsteforældre.
Slutteligt vil vi fortælle om projekt ”Sund i dagplejen”.
Alle Dagplejere i Faaborg Midtfyns kommune tæller skridt. Vi
har fokus på sundhed, og der
går sport i den, når vi konkurrerer om, hvem der har gået flest
skridt.
Det bliver til mange gode traveture med børnene.
Sommer-hilsner fra dagplejerne
i Kværndrup.

Til dessert var det hjemmebagte kager og kaffe.
Børnene legede og hyggede sig
med ture op og ned af skrænterne. De voksne havde gode
snakke på kryds og tværs af
bordene.
Lige inden sommerferien afholdt vi traditionen tro Tour de
Kværndrup på vores fine udendørsareal foran legestuen. Banen var kridtet op, og da start13
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Kværndrup Invitational 2016.
Af Jens Mogensen, medlem af golfudvalget
Vi glæder os allerede til næste år, hvor vi mødes igen første onsdag i juni

Vindere af damerækken:
1. Kirstine Husted med 31 point
(Vinder pga. laveste handicap)
2. Anne Mette Nordtorp med 31
point
3. Anni Hessellund med 28 point
Længste drive for damer Gundhild Uth.

Fra venstre:: Jan Petersen – Rene Riisom - Per Nordtorp - Kirstine Husted
–Anne Mette Nordtorp – Anni Hessellund.

Onsdag den 1. juni blev der
igen afholdt Kværndrup Invitational på Midtfyns Golfbane i
Ringe.
Kværndrup Invitational har nu
været spillet i en årrække. Da
golfsporten for alvor også var
kommet til Kværndrup, var der
to foretagsomme spillere - Poul
Frandsen og Vagn Povlsen der tog initiativ til at forslå en
turnering kun for spillere med
postadressen 5772. Allerede
det første år var der stor interesse om dette arrangement. I
alle årene har turneringen været afholdt på Midtfyns Golfbane
i Ringe.
Det er altid en meget hyggelig
dag, hvor hovedformålet både
er spillet og ikke mindst det sociale.
Det at mødes og ”snakke”
GOLF.
I år var vi begunstiget af et flot

sommervejr - ingen vind og høj
sol fra morgenstunden. Der
kunne deltage i alt 33 spillere
og der var tilmeldt 23. Det synes vi var ganske flot.
Der spilles i to rækker, en for
damer og en for herre.
Dagen startede med et lille glas
og en varm velkomst.
Resultatet af dagens match var
følgende.

Vindere af herrerækken:
1. Rene Riisom med 38 point
2. Per Nordtorp med 36 point
3. Jan Petersen med 30 point
Længste drive for herre Jan
Petersen.
Nærmest hul: Hul 2 Kirstine
Husted med 2,60 m. Hul 15
Anne Mette Nordtorp med 1,67
m.
Efter
præmieoverrækkelsen
blev der serveret en lækker
sandwich.
Vi glæder os allerede til næste
år, hvor vi mødes igen den første onsdag i juni.
Til sidst en stort tak til SuperBrugsen i Kværndrup, Nima og
Andelskassen, der sponserede
nogle af de mange præmier.

15
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Flygtninge i det gamle bibliotek
Af Annette Simpson og Birte Find
På Nyborgvej i det tidligere bibliotek, har vi fået nye beboere. De skal bo der indtil de flytter videre ud i egen bolig.
kommer til Kværndrup, andre
hjælper med at skaffe møbler,
cykler og andet husgeråd. Nogle yder lektiehjælp eller hjælp til
andre praktiske gøremål. Nogle
hjælper dem til rette i fitness
eller tager dem med på tur.
Som en del af frivillignetværket,
kommer vi en del hos dem, og
altid bliver vi mødt af meget
venlige, høflige og rare mennesker. De har været igennem en
barsk tid og er bare taknemmelige, for den mindste lille ting, vi
gør for og med dem.

I øjeblikket bor her 13 unge
mænd og 2 yngre kvinder.
De kom i løbet af foråret og
sommeren, efter først at ha'
opholdt sig på et asylcenter.
Alle er de flygtet fra krige i deres hjemland. Mange har
slægtninge - kone og børn i
f.eks. Syrien, som de gerne vil
familiesammenføres med.
Når de kommer til Kværndrup,
har de kun meget få ejendele
med sig. De får derfor ved an-

komsten til "biblioteket" en
seng, sengetøj og køkkenudstyr til en person, plus lommepenge til den første måned.
Alle får tildelt en kommunal
sagsbehandler, som i løbet af
de første 2 uger snakker med
dem om skolegang og praktikønsker.
Her i Kværndrup er vi pt. 14
aktive frivillige. Nogle tager
imod de nye flygtninge, når de

Der er mange ting vi kan gøre
for at fremme integrationen og
dermed gøre deres tilværelse
mere indholdsrig. Vi håber på at
få flere aktiviteter i gang og dermed flere positive oplevelser.
Har du lyst til at bidrage med et
eller andet, skal du være så
meget velkommen.
Vores motto er: Ingen kan alt.
Alle kan noget. Sammen kan vi
meget.
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Udflugt for Egebos venner
Af Connie og Mogens, Egebos Venner

Egebos venner har igen været på den årlige udflugt. I år deltog 42 og turen gik til Faaborg, hvor
vi gik ombord på veterantoget og kørte til Korinth.
Vi gjorde holdt ved Lucillehøj, hvor vi gik op til
udsigtspunktet og der fik sandwich og lidt at drikke.
Derefter kørte vi til Korinth og tilbage til Faaborg,
hvor bussen kørte os til Magasingården, hvor vi
nød kaffe og kringle inden hjemturen til Kværndrup.

18
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Egeparken Kroket - Kværndrup IF
Af Egon Murrekilde
2 x fynske mestre skal deltage i landsmesterskaberne

Så må det være tid til at skrive
lidt om Kværndrup kroket klub.
Torsdag den 11. august vandt
2 af vores hold nemlig det fynske mesterskab og skal videre
til landsmesterskabet i Møldrup
i Jylland.
Så har du det mindste lyst til at
være sammen med andre og
spille kroket, skulle du komme

ned til os og prøve - vi har køller, du kan låne. Det er rigtig
spændende, og vi hjælper med
at komme i gang, man spiller
nemlig i par.
Du skal ikke tro, det er det
samme kroket, som man spiller
i haven - dette er i en klub under DGI.

Kom og prøv - vi spiller på kroketbanerne bag ved Seniorcenter Egebo, Egeparken 64 (det
der før var plejehjem).
Vi spiller torsdag kl. 9.30 og
tirsdag kl. 14.00.
Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe på 28 34 47 30.
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Lad borgerforeningen hjælpe dig med at holde fest
Husk at Kværndrup Borger- og Erhvervsforening udlejer borde, stole og flagallé, så du kan holde et arrangement i festlige rammer. Du er samtidig med til at støtte de lokale aktiviteter i byen.

Priser for udlejning:
Borde:
30 kr. pr. stk.
Stole:
5 kr. pr. stk.
Telt:(4 x 8 m)
300 kr.
Stort telt: (5 x 10 m) 800 kr.
For leje kontakt Arne Poulsen, telefon 61 34 63 48.
Lille flagallè m/opsætning:
500 kr. (Svendborgvej og Kirkevej)
Stor flagallè m/opsætning:
1000 kr. (Svendborgvej, Kirkevej,
Odensevej, Nyborgvej og Bøjdenvejen)
For leje af flagallé kontakt
Karsten Mikkelsen, telefon 27 80 21 38.
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Nyt fra Kværndrup Forsamlingshus
Af Dorthe Nielsen

Efter endt renovering af facaden fik vi planlagt arbejdsdag til
den 20. juli, og der var 18 friske
frivillige, som stillede op samt
en lille ihærdig svensker. Vi var
en smule pressede, da der
skulle være fødselsdag og bryllup i huset lige efter.
Alle gik i gang med godt humør, og vi fik både malet i den
lille sal, de nye vinduer blev
pudset, og hele huset blev gjort
grundigt rent. Der blev også tid
til en kaffepause, og vi sluttede
af med rester fra fællesspisningerne - vi må jo ikke glemme
hyggen.

Bestyrelsen er meget glade for
den positive modtagelse vi møder, når vi kommer rundt med
medlemskort, og de kun rosende ord omkring huset, som det
fremstår i dag.
Efterårets aktiviteter i forsamlingshuset er programsat og
kunne læses i sidste udgave af
5772 - men tjek kalenderen her
i bladet.
Arrangementerne vil i øvrigt
blive annonceret på LysAvisen,
og plakat vil blive hængt op på
standeren ved Brugsen og ved
Schous Hvidevare.
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Betragtninger fra idrætsforeningerne vedrørende flygtningene.
Af Anders Thorup og Anne Sloth, kontaktpersoner til idrætsforeningerne

En af de måder, mennesker allerbedst bliver integreret på, er ved at have fælles interesser og udføre aktiviteter sammen med andre - for eksempel ved at dyrke sport.
Kværndrup er kendt for det
mangfoldige idrætsliv, som
mange af os indfødte gør flittigt
brug af. Vi skal ikke bestemme,
hvad flygtningene skal beskæftige sig med i deres fritid, men
det er vores erfaring efter at
have mødt de første flygtninge,
at mange er interesserede i
sport, og i deres hjemland har
dyrket forskellige idrætsgrene –
idrætsgrene, som vi også har i
Kværndrup. Indtil videre har vi
ikke set så meget til flygtningene i det lokale idrætsliv, hvilket
vel er forståeligt, når man tænker på alle de udfordringer, de
naturligvis har mødt i et fremmed land og med begrænsede
sprogkundskaber – og så har
det jo været sommer.
Men når først flygtningene har
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styr på det helt basale i deres
nye liv, er det vores håb, at de
også i meget høj grad vil stifte
bekendtskab med den berømmede danske foreningskultur.
Mange af flygtningene har nogen erfaring med fitness fra
deres hjemlande, og flygtningene er da også allerede flittige
gæster i vores fitnesscenter.
Fitness er da rigtig godt og
sundt, men det er altså også
meget individuelt. Det kræver
ikke så megen kommunikation
og samarbejde med andre, og
man har heller ikke den traditionelle 3. halvleg med spas i omklædningsrummet efter træning
eller kamp.
Vi håber meget, at vi kan få
vores flygtninge til at tage del i
foreningslivet i en bredere for-

stand end til at dyrke fitness.
KIF har flere tilbud med holdtræning indenfor gymnastikkens verden, badminton, tennis
og bordtennis dyrkes også
sammen med andre, ligesom
der i Kværndrup Boldklub tilbydes udøvelse af verdens mest
udbredte sport: fodbold. Idrætsforeningerne laver desuden også arrangementer, hvor flygtninge – og alle andre – kan
komme og dyrke mere uorganiseret idræt og prøve forskellige
idrætsgrene. Vi håber således
på, at flygtningene bliver mere
synlige i holdidrætterne. Det vil
være en rigtig god indgangsvinkel til brug af det danske sprog
og en god måde at træffe os
indfødte på.
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Sæsonstart og 150-års jubilæum i Kværndrup Idrætsforening
Af Anne Sloth
Søndag d. 28. august markerede Kværndrup Idrætsforening 2. etape af deres 150-års jubilæum
med et arrangement ved Multibanen/tennisbanerne. 3. etape finder sted d. 12. november. Medlemmer skal sætte kryds i kalenderen.
Vejrguderne så ikke helt velvilligt på os søndag d. 28. august,
da ca. 115 store og små mennesker var forsamlet på området ved Multibanen og tennisbanerne for at markere start på
vintersæsonen og vores jubilæum.

Aktiviteterne var mangeartede
og spændte lige fra konkurrence om hønseskidning og lagkagekast over basket, hockey,
kroket og ringo til tennis. På
Multibanen var der en dejlig
sørøverbane af alle gymnastikredskaberne oppe fra hallen.

Med Dorthe Nielsen som tovholder havde gymnastikudvalget strikket et alsidigt program
sammen med mange sjove aktiviteter, og tennisudvalget havde sørget for kaffe og kage i
tennishuset.
Desuden gav vi grillstegte pølser til alle fremmødte, og der
kunne købes kaffe/kage og øl
og sodavand.

Humøret var højt, og engagementet stort, trods bygerne (det
blev nu ikke til mere end 3
mm). Hønen blev især i anden
omgang mødt af jublende tilråb
og trusler om at blive trykket på
maven, fordi det trak ud med
hønseklatten.
Styrkeprøven bestod i at trække flere sammenbundne cykelslanger så langt ud man

kunne. Den var flittigt i brug af
både børn og voksne. Om det
lykkedes kroket at tiltrække nye
spillere vil fremtiden vise, men
der var gang i køllerne.
Hans Madsen svang pølsetangen til stor fryd for alle. Dog
måtte vi flytte grillen ind under
en pavillon, for ellers havde
regnen vist umuliggjort grilningen.
Følgende billeder giver forhåbentlig et stemningsbillede meget bedre end ord.
Tak til alle som deltog, både jer,
der arrangerede det hele, og
jer, som mødte op og gjorde det
til en hyggelig eftermiddag.
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Det siges, at det kræver lige så meget tankevirksomhed at spille kroket som at spille skak
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Busturen til Rügen med Ældre Sagen, Midtfyn og Gislev Rejser, juni 2016
Af bestyrelsen i Ældre Sagen, lokalafdeling Midtfyn
Ældre Sagen, Midtfyn, havde i
samarbejde med Gislev Rejser
arrangeret en 5-dages bustur til
Tysklands største ø, Rügen.
Turen blev afviklet i perioden
12. til 16. juni.
28 morgenduelige gæster drog
af sted tidligt om morgenen, for
sidst på eftermiddagen den 12.
juni, at indlogere sig på ”Hafenhotel Viktoria” i den lille fiskerby Lauterbach, der ligger
på Rügens sydøstlige kyst, og
tæt på Rosenbyen Putbus.
De kommende 3 dage bød på
mange gode naturoplevelser,
spadsereture i de mondæne
badebyer Binz og Sellin, hvor vi
var ude og spadsere på de imponerende badebroer (desværre i regnvejr), samt en eftermiddag i hansestaden Stralsund, som også kaldes Porten
Til Rügen. Ikke uden grund, for
byen er nu forbundet med øen
med flot bro, som blev indviet i
2007.
Vi kunne selvfølgelig ikke besøge Rügen uden at se Bad Prora, kaldet Kolossen på Rügen –
verdens største badehotel med
10.000 værelser og en længde
på 5 km. Her skulle Hitlers ar-

bejdere feriere ved de brede
sandstrande. Det blev aldrig til
noget, og i dag står kolossen
som et sørgeligt monument
over en mørk periode i Europas historie. Og dog. På grund
af beliggenheden tæt ved
Østersøen og den fantastiske
strandbred er der nu rift om at
erhverve og ombygge dele af
kolossen til mondæne ferielejligheder. Arbejdet er i fuld
gang, og det bliver flot.

Et hyggeligt indslag var også en
tur med veterantoget ”Der rasende Roland” – som kører i
pendulfart mellem 4-5 byer. En
nem måde at komme rundt på
øen og se seværdighederne.
Fra havnebyen Sassnitz, som
ligger ud til de imponerende
kridtklinter, var vi på sejltur
langs kysten. En meget smuk
tur. Samme dag besøgte vi
øens nordspids med Kap Akona, hvor danskerne for rigtig
mange år siden belejrede borgen Jaromarsburg.
På hjemturen besøgte vi ”Karls
Erlebnis Dorf”, som var et slaraffenland for jordbærelskere
mv.
Alt i alt en spændende og varieret tur med mange gode oplevelser, og hvor deltagerne tog
mod de udfordringer, der var
med tog, bus og skib, på trods
af problemer med ben, ryg og
hofter. Flot gået!
25
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OL i Kværndrup 2016
Af Anja Sten
De udvalgte discipliner, vi har
udforsket i 0. klasse på Kværndrup Skole, er: Trappekast,
længdespring, 60 meter løb
samt badminton. Disciplinerne
er blevet dokumenteret i diverse diagrammer.
I 60 meterløbet, skulle deltagerne tegne deres præstation ind i
et pindediagram. Bagefter skulle de sammenligne deres præstation med hvilket dyr, de var
lige så hurtige som. Der var en
snegl, pindsvin, gepard, Sid fra
Ice Age og mange flere. Børnene var lige så hurtige som en
gepard, som har en hastighed
på ca. 110 km i timen. En kommentar fra en af deltagerne: Det
er godt at løbe, det styrker hjertet.
I længdespring sprang udøverne længere end en rød kænguru, og den kan springe 12,8 meter.
I trappekastdisciplinen skulle
deltagerne kaste et mælkelåg,
der skulle lande på et trappetrin
med tallene fra 1 til 5.
Joakim B. Olsen må se sig slå-

Kija hopper over målstregen
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Hele guldvinderholdet. Tillykke. Tillykke

et af udøverne i 0. klasse. De
kastede sig ud i rekorder, vi
ikke her kan nævne. Det er dog
dokumenteret i et kvadratdiagram.
Endelig var det badminton, som
udøverne kastede sig over. Her
gik det godt allerede fra første
kamp af. Der var forskellige stilarter og teknikker, der blev afprøvet. I form af løbemønstre,
der blev løbet under og rundt
om nettet. Der blev brugt både
ketcher og hånd til at smashe
fjerbolden over til modstanderen. Kampene endte uafgjort.
Enkelte af udøverne så modstanderne i finalen i badminton,
efter de selv havde været i
kamp.
I dansk har vi arbejdet med OL.
Vi har farvet landet Brasilien og
farvelagt det brasilianske flag.
Vi har set på de dyr, der lever i
Brasilien og fået en forståelse
af, at der også er andre discipliner end dem, vi har haft i vores
OL program.

Super flot præstation i 0. klasse. Vi rejser hjem med 21 guldmedaljer. Flottere resultat kunne vi ikke ønske os. Alle 21
børn fik overrakt en guldmedalje af deres medudøver. Medaljerne var hjemmeproducerede.
Ugen blev afsluttet med en ægte OL kage, som blev nydt,
imens udøverne så filmen ”Rio”
og fik et velfortjent hvil.

Caroline i fuld fart

TEMA OG LOKALHISTORIE

Kraghs Hospital – Svendborgvej 47
Af Edvin Larsen
Efter opfordring fra flere af bladets læsere sættes der i dette nr. fokus på Kværndrup bys næstældste bygning.
Ordet ”hospital” havde før i tiden en ganske anden betydning end den, vi tillægger ordet
i dag. Oprindeligt var der tale
om en privat stiftelse, som både tog sig af fattige, syge, ældre eller på anden måde hjælpeløse mennesker, der ikke
havde familie eller pårørende,
som kunne sørge for dem og
give dem, hvad der var nødvendigt til livets opretholdelse
Det var længe før, der var noget, der hed sociallovgivning i
Danmark, så hospitalsstiftelserne kan betragtes som den tids
sociale foranstaltninger.
De ældste hospitaler herhjemme er spedalskhedshospitalerne, som efter 1350 også blev
kaldt St. Jørgensgårde, idet
man tog St. Jørgen eller St.
Georg som værnehelgen.
En lov i 1542 gjorde hospitalerne til verdslige institutioner,
som var underlagt stiftsøvrighe-

Kraghs Hospital, Svendborgvej 47, 2011. Foto: Edvin Larsen.

dens tilsyn. Oftest var det sognepræsten, som stod for inspektion af hospitalet, som for
størstedelens vedkommende
tog sig af lemmerne, dvs. de
fattige og de dårligst stillede i
samfundet. Det var dog ikke
udsædvanligt, at mere velhavende kunne købe sig pladser i

hospitalet. Lemmerne fik både
kost og logi. Visse steder fik de
dog kun kostpenge.
Kraghs Hospital
På Svendborgvej 47, skråt over
for Kværndrup Kirke, ligger en
lille lavtliggende bygning med
en indskriptionstavle, hvis tekst
lyder

Dette Hospital
af
Sl. Frue Etatsraadinde S. Kragh
Født Juul på Egeskou
stiftet og opbygget i Aaret 1770
De Fattige her skal til Verdens Ende prise
Den Gud, der giver dem her Klæder, Huus og Spise
For saadan kjærlig Sjæl, som altid tænkte paa
At gavne, gjøre Godt: Min Ven gjør ligesaa
”Sl.” er en forkortelse for ”Salig”
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Kraghs Hospital ligger på grunden, matrikel nr. 56, Kværndrup
By. Huset er i henhold til bygningsfredningsloven fredet i klasse B og har et bebygget areal på
74 m2.
Det var etatsrådinde Sophia Juel, enke efter etatsråd Niels
Kragh til Egeskov og Skjoldemose, som stiftede hospitalet og lod
det opføre i 1770. Reglerne for,
hvordan et ”hospital” skulle bekostes, bygges og drives blev
nedfældet i en fundats, hvis indhold stifteren stort set selv bestemte, dog var der et krav om
en kongelig bevilling for at sætte
fundatsen i kraft.
Ved indvielsen af hospitalet i
1770 talte den lokale præst,
provst Stenstrup, Kværndrup
over Mattæus-evangeliet 5, 7
(Salige er de barmhjertige, thi
dem skal der vises barmhjertighed). En bedre tekst kunne vel
ikke findes, selv om Sophia Juels fundats næppe adskiller sig
væsentligt fra, hvad der på den
tid var gængs. Ligeledes var det
helt almindeligt på den tid, at landets godsejere hver især oprettede hospitaler på deres godsområder, som var beregnet på
den lokale befolkning.
Sophia Juel var gift med Niels
Krag den Yngre med hvem, hun
fik to døtre: Sofie Magdalene,
der døde i 1737 kun et år gammel og Edel Sofie, der blev seks
år og døde i 1738. Sophia Juel
blev enke i 1740.
Sophia Juel døde i 1785 og blev
begravet i Kværndrup Kirke. I
kirkebogen er der i forbindelse
med hendes død den 15. august
anført følgende bemærkning: ”i
mange Henseender uforglemmelige Patronesse”, hvilket hentyder til hendes indsats i forbindelse med det af hende funderede
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hospital.
Fundatsen
Den originale fundats er på 20
paragraffer. I det følgende vil jeg
omtale nogle af paragrafferne i
fundatsen.
§ 1 Hospitalets indretning.
Bygningen bestod af fire kamre
og ildsted til fælles afbenyttelse.
Loftrummet var indrettet til opbevaring af tørv. Resten af matriklen var beregnet til kålhave
og dyrkning af andre nyttige
køkkenurter som supplement til
husholdningen.
§2 Hospitalets beboere.
Sophia Juel udpegede i begyndelsen selv fire fattiglemmer,
som skulle nyde godt af stiftelsen. Hvert fattiglem kunne tage
en person med sig, som ville
pleje og passe vedkommende,
men disse hjælpere måtte til
gengæld være villige til også at
gøre en indsats over for andre
syge eller gamle i huset.
§3 Hospitalets underhold.
Fra starten blev der hensat en
kapital på 1850 rigsdaler til hospitalets underhold. Kapitalen
blev forrentet med 4 % p.a., hvilket beløb sig til 74 rigsdaler om
året. Renten skulle anvendes til
at afholde hospitalets årlige
driftsudgifter.
Lemmerne fik hver søndag efter
gudstjenesten udleveret hver 2
mark af ridefogeden på Egeskov
under behørigt opsyn af sognepræsten.
§5 Hospitalets opvarmning mv.
Til opvarmning og madlavning
fik hvert lem årligt tildelt fire læs
tørv, som blev transporteret til
hospitalet omkring Mikkelsdag
(29. september) af Egeskovs
fæstebønder.
§7 Lemmernes opførsel, guds-

frygtighed og moral.
Lemmerne var pålagt obligatorisk kirkegang ved enhver lejlighed, så lemmerne måtte indfinde sig
på de til dem i Kværndrup Kirke
udpegede pladser under præstens nøje kontrol. I hospitalet
skulle bøn og andagt holdes to
gange dagligt (morgen og aften).
§10 Hospitalets vedligeholdelse.
Endvidere skulle Egeskovs ejere
sørge for, at hospitalet årligt
blev underkastet et syn, og at
nødvendige reparationsarbejder
blev udført af bygningen, hvis
den skulle blive udsat for ildsvåde, skulle den genopbygges inden for to år.
§12 Beskyttelse af lemmerne.
Fundatsen indeholdt en særlig
bestemmelse om, at ingen af
lemmerne måtte bruges til hoveri eller andet arbejde på Egeskov.
§14 Beboernes ligfærd.
Hospitalets beboere var sikret
gratis ligfærd, dog skulle deres
eventuelle
efterladenskaber
sættes på offentlig auktion, og
udbyttet herfra skulle komme
hospitalet til gode.
§19 Opsyn med hospitalet.
Det øverste opsyn med hospitalet og fundatsens overholdelse
var lagt i hænderne på provsten
for Sunds Herred og Fyns biskop, som bl.a. skulle attestere
hospitalets regnskaber årligt.
Restaurering
I midten af 1980’erne gennemgik ejendommen en mindre restaurering. Tagstenene på sydsiden af bygningen blev skiftet
ud til rødt tegl. Foran huset blev
pengeblokken istandsat og malet. Det samme skete med indskriptionstavlen. Pengeblokken
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havde i tidens løb manet den
forbigående til at yde en almisse
til hospitalets lemmer.
Da bygningen er fredet, betød
det, at der var mulighed for tilskud fra Fredningsstyrelsen til
restaureringen. Afdøde museumschef Henrik M. Jensen,
Svendborg & Omegns Museum,
som også var bestyrelsesmedlem i Lokalhistorisk Forening,
ansøgte om tilskud til restaureringen. Omkostningerne til restaureringen blev delt mellem
Fredningsstyrelsen og Ryslinge
Kommune.
I samarbejde med museet fik
Lokalhistorisk Forening taget de
to genstande ned, hvorefter arbejdet kunne gå i gang. Den
gamle lås i pengeblokken var
tæret op og lod sig ikke genanvende.
Da pengeblokken blev åbnet,
kunne man af indholdet konstatere, at det var længe siden, den
havde været åbnet. Følgende
kom til syne:
En returbillet til DSB: Kværndrup
– Odense på fællesklasse kr.
4,50 kr.
En kvittering fra Christiansens
Taxa i Skive
Og selvfølgelig var der også
penge i blokken. Den ældste og
eneste daler (2-krone) var fra
1926, og den ældste 1-krone,
også en af de gamle gyldne, var
slået i 1925. I alt 14 kr. Der var
82 øre i gode kobbermønter: 5-,
2- og 1-ører. De mindre lødige
aluminiumsmønter var meget
nedbrudte af ælde og luftforurening, 5-, 2- og 1-ører, i alt 83
øre. Samleobjekterne 25- og 10ører med hul i udgjorde sammen
med nye krone- og ørestykker
tilsammen 16,30 kr. De grå metal-skillemønter fra 1940’erne og
1950’erne udgjorde i alt 4,06 kr.
For fuldstændighedens skyld
bør også fundet af tre ispinde i
bøgetræ nævnes.

Hospitalet, Svendborgvej 47, 1920. Foto: Lokalhistorisk Arkiv.

Da restaureringen var færdig,
lavede museet en lille udstilling,
der dels fortalte om hospitalets
historie og dels om restaureringen af de nævnte genstande.
Fotostater og et par montre med
bl.a. pengeblokkens indhold indgik ligeledes.
Udstillingen kunne ses på daværende Kværndrup Bibliotek,
Nyborgvej 7.

I dag
Ifølge ejendomsoplysningerne i
Bygnings- og Boligregistret ejes
Svendborgvej 47 i 2016 af boet
efter Claus Ahlefeldt-Laurvig
Bille og administreres af Michael
Ahlefeldt-Laurvig Bille. Huset er i
dag lejet ud.

Kilder:
Bygnings- og Boligregistret (BBR). www.ois.dk
De Hofman, Hans: ”Fundationer”, bind 11, 1780.
Frydendahl, H. C. (red.): Kværndrup Sogn, Af stedlige og stedkendte
Mænd, Fynsk Hjemstavns Forlag 1943.
Lokalhistorisk Arkiv, Kirkevej 3, Kværndrup.
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OPSLAGSTAVLEN

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

RØD OG GRATIS

gratis

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

Dato

Kl.

Arrangement

Sted

Arrangør / tilmelding Pris

27.09.

19.00

Besøg på CAI (Center for Aktiv Faaborgvej 19, Lokalhistorisk forIndsats)
Gislev
Ening

6.10.

18.00

Fællesspisning m. foredrag v.
ForsamlingsSøren Sønderlund Hansen, BS
huset
& Manddomsprøven

Forsamlingshuset

25.10.

14.30

Hyggeeftermiddag. UnderholdEgebo
ning v. ”Stenaldertrioen”

Egebos Venner

31.10.

19.00

Tøseaften - hold øje med Lys- ForsamlingsAvisen og Plakatsøjlen
huset

Forsamlingshuset

Pris kendes ikke

8.11.

18.00

Fællesspisning og børnebanko

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset

V.: 65,B.: 40,-

12.11.

11.00

Arkivernes dag

Arkivet,
Kirkevej 3

Lokalhistorisk Arkiv

V: 75,B: 40,-

-

12.11

13.00

150 års jubilæum

Hallen

Gratis Kværndrup Idrætsfor- billet
ening
nødvendig

13.11.

10-16

Julebazar

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset

25.11.

14.00

Julehygge, Rasmus Balslev unEgebo
derholder

8.12.

18.00

Julefrokost

Forsamlingshuset

Egebos Venner
Forsamlingshuset

Gratis
V.: 100,B.: 40,-
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