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Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

 
 

Endnu en bestyrelse skal be-
sættes med medlemmer, idet 
en ny forening er i støbeskeen, 
nemlig foreningen for drift af 
Kværndruphallen. Kværndrup 
er rig på foreninger i forvejen, 
men som det fremgår inde i 
bladet, er denne forening en 
konsekvens af et ønske fra vi 
borgeres side, nemlig et ønske 
om at være alene om driften af 
Kværndruphallen, der - som de 
fleste bekendt – hidtil har været 
en del af Ryslingehallerne. 
 
I dette blad søger 2 af de nyere 
foreninger frivillige. Kværndru-
pugen har 10-års jubilæum i 
2018 og har brug for flere frivil-
lige til at tage del i de mange 
arrangementer i uge 19. Der 
sidder en styregruppe, men 
foreninger og styregrupper, 
klubber og udvalg – der er 
mange navne for frivilligt arbej-
de – har en naturlig afgang af 
medlemmer, som har været 
med gennem en kortere eller 
længere periode, og som har 
behov for at trække sig, så nye 
kræfter kommer til. Der skal 
planlægges og nye ideer skal 
støbes, de eksisterende for-

eninger sørger selv for det 
praktiske. Styregruppen for 
flygtningene efterlyser også fri-
villige. Her er der tale om en 
helt ny gruppe, som blev startet 
i sommer, da de første flygtnin-
ge kom til det gamle bibliotek. 
Der er ikke tale om traditionel 
foreningsarbejde, men der er 
behov for medmenneskelighed 
og tid til samtale. De nye borge-
re er primært yngre, enlige 
mænd, som er godt i gang med 
det danske sprog, og som er 
ved at blive godt integreret i 
Kværndrup. Spændende er det, 
hvor mange der melder sig som 
frivillige til Kværndrupugen og 
til flygtningegruppen – fra re-
daktionen skal i hvert fald op-
fordres til at melde sig. Frivilligt 
arbejde er utroligt givende på 
alle planer og pynter på et CV, 
hvis man tænker på job eller 
uddannelse. 
 
Mange foreninger har en lang 
historie, fx har Kværndrup 
Idrætsforening i år fejret dens 
150 års jubilæum. Foreninger-
ne i byen er veldrevne og har 
god opbakning i lokalsamfun-
det, hvilket naturligvis er et godt 

mailto:5772.kv@gmail.com
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fundament. Men der sker udvik-
ling i samfundet, der er kommet 
nye spillere på banen, og andre 
spillere har forladt banen, fx er 
der aktuelt ikke en håndbold-
klub i Kværndrup. 
 
Alle foreninger, og det gælder 
nok både idrætsforeninger og 
andre foreninger, har brug for 
frivillige kræfter. Der er rigtig 
mange funktioner, der skal ud-
fyldes i en forening, nok især, 
hvis foreningen arbejder med 
børn. Dels det organisatoriske 
med bestyrelse, der styrer ram-
merne, økonomien og andre 
overordnede opgaver. Men der 
skal også bruges frivillige som 
trænere og holdledere, materia-
leansvarlige, arrangører af 
stævner og kurser, hjemme-
side/facebook ansvarlige, og 
der er mange andre opgaver. 
Der er stor forskel på opgaver-
ne fra forening til forening. 
Mange er frivillige i Kværndrup 
generelt, hvilket gør, at vi kan 
lave mange store arrangemen-
ter – tænk bare på Egeskov 
Marked, Bierparty og hattefe-
sten. Der kan ikke sættes nok 
pris på de frivillige hjælpere til 
disse arrangementer. Men der 
er i høj grad også brug for de 
frivillige kræfter, som er der he-
le året igennem, som instruktø-

rer i fitness, trænere i idrætsfor-
eninger, bestyrelsesmedlem-
mer i vore aktive foreninger og 
så videre.  
 
Ønskescenariet for enhver ge-
neralforsamling er, at der er 
kampvalg om bestyrelsespo-
sterne. Det vil betyde, at de 
valgte er motiverede og ønsker 
at påtage sig opgaven. Men i 
praksis er der sjældent kamp-
valg, tværtimod oplever man 
perioder med vakante bestyrel-
sespladser, hvilket betyder 
endnu mere arbejde for de sid-
dende. Det er også et ønske-
scenarie, at der er overflod af 
trænere og instruktører – det vil 
jo betyde, at opgaven bliver 
nemmere for den enkelte, og 
der er mulighed for sparring og 
udvikling til gavn for alle.  
 
Så hermed en opfordring til alle 
her i vores lille lokalsamfund: 
Giv en hånd – stor eller lille – 
med det frivillige arbejde. Na-
turligvis der hvor du har dine 

ressourcer, så det bliver en for-
nøjelse for dig og ikke en sur 
pligt. Ingen forening vil sige nej 
tak, hvis du eksempelvis tilby-
der dig som hjælpetræner for 
dit barns eller barnebarns hold. 
Meld dig som frivillig hjælper 
for flygtningene, som frivillig 
med planlægning af Kværn-
drupugen eller til bestyrelses-
poster i foreningerne ved de 
kommende generalforsamlin-
ger. Det er alt sammen meget 
spændende og udviklende. 
 
Og så er vi passende tilbage 
ved starten af denne leder: Der 
skal nemlig bruges rigtig man-
ge frivillige kræfter til de fremti-
dige opgaver omkring Kværn-
druphallen. Hallen er ikke kun 
for idræt, så vi må håbe, at der 
bliver fundet en stor alsidig 
gruppe af frivillige med mange-
artede interesser, så Kværn-
druphallen bliver samlingspunkt 
for såvel idrætslige som kultu-
relle aktiviteter. 
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Stien til Egeskov nærmer sig - og endnu en sti i kommunen på vej 
 
Af Anders Thorup 
 

For dem, der normalt ikke kom-
mer i den sydlige del af byen, 
kan det meddeles, at cykelstien 
mod Egeskov Slot snart er fær-
dig. Der mangler stadig den sid-
ste finish, men som det fremgår 
af billederne er der nu lagt as-
falt. 
Så hvis du var på Egeskov Ju-
lemarked, kunne du cykle eller 
gå hele vejen, uden at skulle 
være i fare for at blive kørt ned. 
Det samme gælder for de bløde 
trafikanter, der skal fra Gislev 
mod Ryslinge eller Ringe, f.eks. 
for at gå i skole eller gymnasi-
um. Cykelsti fra Gislev til Rys-
linge er nemlig på vej – og skul-
le efter planen etableres i 2017. 
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Egeskov Julemarked – 3 weekender i november. 
 
Af Anders Thorup 
 
 
Egeskov Slot er Fyns næststørste turistattraktion efter Odense Zoo, men man må også sige, at 
der arbejdes på at skaffe folk til det flotte slot og omgivelserne omkring. 2016 var første år med 
Heartland Festival, hvor 3-4000 deltagere nød 2 dage med kulturoplevelser af forskellig art. Og 
endnu flere valfarter til julemarkederne på det gamle slot. 

Selvom regnen silede ned, val-
fartede folk alligevel til Egeskov 
Slot 5. november. Sidste års 
succes betød, at julemarkedet i 
år forløb over 3 weekender. 
Tilbuddene var mangfoldige, 
men primært af kulinarisk art, 
hvilket er naturligt op til den 
søde juletid. Mange stande fra 
det midtfynske område bød ind 
med deres specialiteter, og li-
gesom til Heartland Festivalen, 
er indtrykket, at der lægges 
vægt på kvalitet og de lidt mere 
udsøgte varer til julemarkedet. 
 
Forhåbentlig lagde mange 
kværndruppere vejen forbi 
Egeskov Julemarked. Vejen til 
Markedet er blevet lidt nemme-
re, idet den nye cykelsti jo næ-
sten er lavet færdig. 
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Egeskov Marked – sidste onsdag i september 
 
 
Af Liv Hellesen, Mette Schiel og Lars Skov Sørensen 
Fotos: Lars Skov Sørensen, hvor intet andet er anført 

 
Fra 2017 afholdes Egeskov Marked i stedet fredag, lørdag og søndag. 

Lunt og solrigt septembervejr 
med masser af stemning og 
markedsgæster mellem boder, 
telte og karruseller. Egeskov 
Markeds sidste omgang som 
onsdagsmarked den 21. sep-
tember 2016 skete under noget 
nær de mest optimale betingel-
ser. 
 
Det var dog som om nogle alle-
rede havde taget afsked med 
onsdagen. Ved dyrenes stade-
pladser vidnede rækker af tom-
me bure om fraværet af kaniner 
på årets marked. På grund af 
sygdom kunne de langørede 
gæster nemlig ikke komme ind 
på området. Lotte Kramer, der 
nu måtte nøjes med at fremvise 
udstyr til kaniner, havde derfor 
god tid til at give sin holdning 
om Egeskov Marked, som kom-
mende weekendmarked til ken-
de: ”Jeg synes, det er bedre 

med et tredagesmarked. Bare 
vi kan sælge kaniner næste år”, 
lyder håbet fra Lotte Kramer, 
der har brugt 6 uger på at gøre 
klar til årets marked. 
 
Kun et hestevrinsk derfra finder 
vi en yderst velkendt skikkelse i 
form af ”Låsby Svendsen”. Han 
er dog mere tilbageholden med 
at udtale sig positivt om flytnin-
gen af markedet. Den erfarne 
hestehandler mener ikke, at 
man sådan uden videre skal 
ændre på gamle traditioner. 
”Der var engang, hvor der var 
over 200 dyr på Egeskov 
(Marked). Selv kom jeg med 30
-35 heste. Brønderslev Marke-
det havde kun 20 dyr, nu er det 
lige omvendt”, funderer Låsby 
Svendsen og slår fast, at 
”Tiden må vise, om det er en 
klog beslutning”. 
 

Et andet sted i handelsgaderne 
holder ”Egeskovdrengene” til. 
Gruppen på otte nordfynske 
mænd har siden 1989 haft de-
res bod ved siden af ”Det lille 
kaffetelt”, hvor de sælger alle 
mulige ting og sager, som de 
har indsamlet i årets løb. 
”Egeskov Marked er det eneste 
marked, vi kommer til. Vi kom-
mer for at have det sjovt, ikke 
for at tjene penge”, lyder det fra 
en af gutterne. ”Men nu er det 
slut. Når markedet bliver et 
weekendmarked, kommer vi 
ikke mere. Det bliver aldrig det 
samme, men bare en kopi af de 
andre markeder”. 
 
I vrimlen fanger vi Peter Blik-
sted, lærer på Trunderup Fri-
skole, der er frivillig hjælper. 
Han er mere positiv: "For os er 
det lige meget, om markedet 
ligger en onsdag eller i week-

Låsbysvendsen 
Foto: Liv Hellesen 
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enden. Vi skal nok komme en 
af dagene i weekenden." 
 
Lærere og de ældste elever fra 
Trunderup Friskole har i en år-
række hjulpet til på markedet. 
Enten som skraldemænd på 
hele markedspladsen eller som 
personale i ”Det lille kaffetelt”. 
 
Lokalbladet når at snakke med 
mere end 20 kræmmere, gæ-
ster eller frivillige i løbet af da-
gen, og holdningerne til det 
kommende weekendmarked 
varierer lige så meget som ud-
buddet af varer, der falbydes i 
de vrimlende handelsgader. 
Fælles for dem er dog, at alle 
har klare holdninger og følelser 

med i udtalelserne. Også på 
TV2 Fyns facebookside deler 
markedsflytningen vandene. 
Der er ingen tvivl om, at Ege-
skov Marked stadig udgør en 
bastant kulturinstitution, der 
forplanter sig langt ud fra den 
midtfynske muld. Det er en 
sværvægter med særlige inte-
resser på spil for både kræm-
mere, gøglere, vagabonder, 
gæster og frivillige, som Ege-
skov Markedsforening modigt 
forsøger at polstre og fremtids-
sikre. Hvis ikke der kom nogen 
reaktion, når man ændrer no-
get i en etableret folkefest, der 
har fundet sted siden middelal-
deren, ville situationen vel også 
være lige så skræmmende som 

Nordisk Tivolis spøgelsestog. 
Egeskov Marked har som be-
kendt været under pres de se-
nere år. Et pres der har kaldt på 
handling. Et weekendmarked 
betyder måske et farvel til nog-
le, mens endnu andre pludselig 
har mulighed for at lægge vejen 
forbi. Forhåbentligt kan vi hilse 
på mange både gamle og nye 
ansigter og ikke mindst kaniner, 
når Egeskov Marked på ny tryl-
ler markerne om til sjov og liv i 
2017.  
 
Vi ses til Egeskov Marked. 
Weekenden før tredje onsdag i 
september.. 
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Julehygge i Kværndrup den 2. december 
 
Af SuperBrugsen og Kværndrup Borger- og Erhvervsforening 

Lad julestemningen dale ned 
over dig og din familie ved Su-
per Brugsen i Kværndrup den 

2. december fra  
klokken 15.00 – 17.00 

 
Her byder Kværndrup Borger- 
og Erhvervsforening og Super 
Brugsen på gratis glæder og 
underholdning. 
 
På parkeringspladsen er teltet 
slået op og der serveres æble-
skiver, gløgg og saftevand til 
børn og voksne. Imens puster 
blæserorkestret fra Tre Ege 
Skolen liv i tonerne fra gamle 
juleklassikere og inde i Brugsen 
kan artige børn hænge julesok-
ker op. 

Julehygge 2015.          Foto: Lars Skov Sørensen 

Kom og få en hyggelig eftermiddag. 
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Babysang i Kværndrup 
 
Af Bente Rask 

 
Er du på barsel med din baby og synes du mangler lidt sang og musik for dit barn, så kom 
til babysang i Kværndrup kirke kl. 10.00 - 11.00 følgende dage: 
 

Onsdag den 30. november. 
Onsdag den 7. december. 
Onsdag den 14. december. 
 
Det er GRATIS at deltage. 

  
Vi synger forskellige børnesange og laver fagter til. Der vil også indgå lidt små rekvisitter som fx. tør-
klæde, bold, rasleæg mm. 
 
Det eneste du skal gøre er at møde op med din baby. 
 
Glæder mig til at se en masse babyer og deres mor eller far  
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Frivillige søges til vores flygtninge. 
 
Af Birte Find, frivillig 

Alle er velkomne som frivillige. 
 
For yderligere info – kontakt 
Birte Find 42 33 85 50 
  
 
 ”Ingen kan alt. 
 Alle kan noget, 
 Sammen kan vi meget”  

 

Hilsen fra Max Rask 
 
Vi har modtaget hilsen fra Max Rask, som holdt fore-
drag ved fællesspisningen i sidste års Kværndrupuge. 

Håber, at I alle er kommet jer over et godt Egeskov Marked? 
 
Jeg mailer til dig vedr. min bog Vognmanden fra Kværndrup. 
Da jeg var på besøg hos jer i Kværndrupugen for at holde 
foredrag, var der et par stykker, som gerne ville læse bogen, 
men pga. dårligt syn var det ikke muligt for dem. 
 
En god nyhed er, at bogen netop er kommet som lydbog 
hos www.storytel.dk samt også mulighed for at købe den via 
Saxo. 
Oplæseren er Finn Andersen, der tidl. var på TV 2 Danmark, 
hvor han fortalte om næste uges tv, og så var han med til at 
genoplive trafikradioen, da han senere kom til DR P4 Fyn. 
 

Nogle af beboerne på det gamle bibliotek. Fra venstre: Abukar, Anas, Ab-
dulrahman, Michaele og en gæst. 

http://www.storytel.dk
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Ny afdelingsleder på Tre Ege Skolen afd. Kværndrup. 
 
Af Morten W. Ejlsmark,  afdelingsleder Tre Ege Skolen, afd. Kværndrup 
 
Forventningstavlen indeholder 3 værdier: Ansvar, Respekt og Omsorg 

Det var med stor glæde og et 
sug i maven, da jeg tilbage i 
august måned skulle byde vel-
kommen til 1. skoledag til nu-
værende og nye elever, samt 
forældre og personalet på Tre 
Ege Skolen afd. Kværndrup. 
Dagen blev markeret med sang 
og en rigtig flot velkomst med 
flagallé til vores 20 nye forhåb-
ningsfulde elever i 0. klasse.  
Det, jeg husker som særligt ved 
denne dag, var, at jeg blev 
mødt af en masse glade og for-
ventningsfulde elever og foræl-
dre, som alle havde set frem til 
dagen.  
Det var tydeligt for mig, at det 
var en glædens dag for alle. 
 
Nu 3 måneder inde i skoleåret 
er der sket mange nye foran-
dringer, som både elever, for-
ældre og skolens personale har 
skullet vænne sig til. Det glæ-
delige i den forbindelse er, at 
jeg forsat dagligt møder elever, 
forældre og et personale, som 
engagerer sig og har klare for-
ventninger til skolen. Det fortæl-
ler mig, at vi har fat i en rigtig 

god udvikling af Tre Ege Sko-
len. 
 
Før jeg fik min daglige gang på 
Tre Ege Skolen afd. Kværn-
drup, har jeg haft et lærerigt år, 
som afdelingsleder på Tre Ege 
Skolen afd. Ryslinge. Inden jeg 
kom til afd. Ryslinge har jeg 8 
års undervisningserfaring fra 
en folkeskole i Nyborg kommu-
ne med i bagagen.  
Kort inde i mit lærerliv påbe-
gyndte jeg en Diplomuddannel-
se i ledelse, som jeg snart af-
slutter. Privat er jeg gift med 
Mathilde, og vi har to piger Al-
ma på 4 år og Karla på 9 må-
neder.  
 
Det, jeg finder interessant ved 
at arbejde som afdelingsleder 
på Tre Ege Skolen, er vores 
fokus på at give alle elever en 
hverdag, der er præget af leg, 
glæde, tryghed og en masse 
læring, så eleverne kan blive 
så dygtige, som de kan. For at 
understøtte vores mål om, at 
eleverne skal blive så dygtige, 
som de kan, så er vi i fuld gang 
med et spændende udviklings-
projekt, som hedder PALS.    
 

PALS betyder ”positiv ad-

færd og læring i samspil”, og 

er en udviklingsmodel, der 

sætter fokus på at skabe et 

positivt læringsmiljø for alle 

elever på Tre Ege Skolen.  

Når vi arbejder med PALS, 

så er det vores mål at styrke 

det enkelte barns faglige og 

sociale kompetencer. Det gør 

vi ved at sætte tydlige ram-

mer og forventninger til ele-

vernes adfærd. 
I vores arbejde med PALS har 
personalet i fællesskab lavet en 
forventningstavle, som indehol-
der 3 værdier, samt en beskri-
velse af hvordan disse værdier 
kommer i spil og udtrykkes på 
skolens forskellige områder. De 
3 værdier er Ansvar, Respekt 
og Omsorg. Alle elever vil blive 
undervist i værdierne og i de 
forventninger, vi som skole har 
til elevernes adfærd. I forbin-
delse med undervisningen i 
vores fælles værdier, vil elever-
ne blive mødt med opmuntring, 
ros og anerkendelse fra sko-
lens personale. 
 
Jeg er utrolig glad for at have 
fået muligheden for, i samar-
bejde med en dygtig personale-
gruppe, at være med til at gøre 
en forskel for eleverne på afd. 
Kværndrup.  
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Kværndruphallens fremtid 
 
Af Anders Thorup, Anne Sloth og Tage Foged Hansen 
 
25. oktober havde bestyrelsen i Ryslingehallerne indkaldt til møde i repræsentantskabet. Mødet 
blev afholdt i Ryslinge med deltagelse af foreningerne som for nuværende bruger de 3 haller i 
Ryslinge, Gislev og Kværndrup. Socialdemokraten Hans Stavnsager deltog som kommunalbe-
styrelsens repræsentant. 

Hallernes fremtid har i de sene-
re år fyldt rigtig meget i hverda-
gens arbejde i foreningerne. 
Hallerne er omdrejningspunkt 
for det meste af det arbejde, 
der foregår i idrætsforeninger-
ne, og hallerne besøges af rig-
tig mange mennesker, der kom-
mer for at dyrke deres idræt. 
Hallerne er også mødestedet, 
når der er store arrangementer, 
som i høj grad danner grundlag 
for foreningernes økonomi. Og i 
Kværndrup skal hallen være 
samlingssted for byens borgere 
– ikke kun for idrætsudøverne. 
 
Hallerne får tilskud efter, hvor 
meget de er udlejet, og ingen af 
hallerne er lejet så meget ud, at 
de kan køre rundt – medmin-
dre, der sker noget, så udlejnin-
gen stiger. Som det ser ud nu, 
er de attraktive tider om efter-
middagen og aftenen i de 3 hal-

ler udlejede, men der er ledige 
tider formiddage og eftermidda-
ge, samt i weekenderne. 
 
Halbestyrelsen har for at råde 
bod på de mange tomme halti-
mer på mødet 25. oktober fore-
slået, at der bliver ændret på 
strukturen i hallerne. For at øge 
det lokale engagement, og der-
ved få flere aktivitetstimer i hal-
lerne, har bestyrelsen foreslået, 
at de 3 haller bliver splittet op 
med hver sin bestyrelse, i mod-
sætning til nu, hvor hallerne har 
en samlet bestyrelse. Udover 
at skabe mere aktivitet, forud-
ses også, at der er penge at 
spare på driften, idet en af de 
tunge udgiftsposter er afløn-
ning af halpersonalet. 
 
Forslaget er naturligvis ikke 
bare kommet ud af den blå luft. 
Den hidtidige struktur har været 

genstand for analyse, og man 
er altså kommet frem til en 
konklusion, der indebærer, at 
man skal splitte bestyrelsen op 
i 3. Denne konklusion er blevet 
fremlagt på borgermøder i de 3 
byer, og der har alle steder 
været meget stor opbakning til 
denne model. 
 
Når dette blad læses, har der 
været borgermøde i alle 3 by-
er, hvor der, udover oriente-
ring, var punktet ”Valg af ar-
bejdsgruppe med flg. arbejds-
opgaver:” 
  
1) Udarbejde realistisk budget 
på baggrund af nuværende 
kendte oplysninger-og forvent-
ninger  
2) Udarbejde forretningsorden 
for ny bestyrelse i Kværndrup 
Hallen  
3) Udarbejde vedtægter for 
”Kværndrup Hallen” med angi-
velse af ejerskab.  
4) Godkendelse fra Faaborg 
Midtfyns Kommune. (Beting-
else for gennemførelsen, be-
styrelsen)  
5) Forpagtningsaftale for cafe-
teriet. (nuværende gældende 
indtil 30. juni 2017)  
6) Fælles aktiver, (skånegulv, 
gulv-vasker etc.) tænkt indgået 
i fælles samarbejde imellem 
haller  
7) Tidsplan samt indkaldelse til 
stiftende generalforsamling i 
”Kværndrup Hallen” 
  

Spændende hvad mødet ender 
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ud i. Det er sikkert, at der står 
et stort arbejde og venter på 
denne nye bestyrelse, såfremt 
pkt 4) ikke spænder ben for he-
le planen.  
Traditionelt tænker man på 
idrætsforeninger og boldklub-
ber, når snakken falder på hal-
len. Sådan skulle det ikke ger-
ne være fremadrettet. Det er 
nemlig kongstanken for de 
fremtidige aktiviteter, at disse 
ikke kun skal være af idrætslig 
karakter. I forlængelse af byfor-
nyelsesprojektet, er Kværn-
druphallen Kværndrups møde-
sted – også når det gælder kul-
turelle arrangementer. Man kan 
således håbe, at der i arbejds-
gruppen er kommet rigtig man-
ge medlemmer fra den ikke-
idrætslige del af borgerne, så 
mangfoldigheden i fremtidige 
aktiviteter bliver stor. 
 
Som bekendt er der i Kværn-
druphallen nyligt foretaget for-
bedringer i form af nyt fitness-
center, nyt depot samt renove-
ring af cafeteriet bla. med nyt 
loft til gavn for akustikken. Det 
gamle fitnesslokale er blevet et 
godt mødelokale. En del af de 

indvendige renoveringsarbejder 
er blevet udført af frivillig 
arbejdskraft blandt byens 
”ildsjæle”, og foreningerne og 
Bierparty har bakket op med 
økonomiske tilskud. Selve hal-
len kan bruges mere kreativt 
med opdeling i mindre sektio-
ner, så der skulle være gro-
bund for, at aktiviteten kan 
øges til gavn for økonomien og 
dermed være med til at sikre 
overlevelse. 
Og hallen er jo vores alles.  
- Hvad vil Kværndrup være 
uden en hal?  
- Hvad vil skolen, som fx ikke 
har tidssvarende omklædnings-
forhold, gøre uden en hal til 
gymnastik?  
- Hvor skal Bierparty, hattefe-
sten, Kværndrupugens mar-
kedsdag, gymnastikopvisnin-
gen og Markedsfesten, som 
alle trækker flere hundrede folk 
af huse, finde sted?  
- Hvem vil købe huse og byg-
gegrunde i en by, hvor der ikke 
er en hal? 
 
Vær kreativ – brug hallen eller 
dens lokaler, hvis du får mange 
gæster, der måske har lyst til 

idrætslig aktivitet ifm med sam-
menkomsten. Børnefødselsda-
gen kan holdes i cafeteriet og 
efterfølgende leg kan foregå i 
hallen. Man kan spille kort, mø-
des om avislæsning eller brug 
af computere. Hans Stavnsa-
ger fortalte på mødet, at man 
kan forestille sig, at meget gen-
optræning kan foregå i haller-
ne, når patienter er færdige i 
det almindelige system.  
Kun fantasien sætter grænser 
for, hvad hallen kan bruges til. 
Man skulle også gerne kunne 
få sig en kop kaffe og et stykke 
brød. Og i denne forbindelse 
kan vi kun være glade for, at 2 
af byens ildsjæle er i vores hals 
cafeteria, nemlig Laila og Car-
sten. 
 
Arbejdsgruppen er som be-
kendt ikke nedsat i skrivende 
stund, men ingen tvivl om, at 
alle forslag til aktivitet vil blive 
modtaget med kyshånd.  
 
Tænk over, hvordan du kan 

bruge hallen - og gør det! 
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Kværndrup Idrætsforening 150 år 
 
Af Kaare Paludan 
 
Jubilæumsreception i hallen den 12. november 

Det er blevet til fem faner gennem 
tiderne. Og de var alle med ved 
den store dag. Her er den første 
fra 1866 - håndsyet med guldtryk 
og meget, meget mør. 

Foto: Mette Jensen 

Kværndrup IF havde indbudt al-
le medlemmer (og resten af 
Kværndrup) til reception i 
Kværndruphallen denne solrige 
lørdag i november. Et par hund-
rede fremmødte havde en hyg-
gelig og fornøjelig eftermiddag 
med taler, smørrebrød, øl, 
vand, kaffe og kage, og - ikke 
mindst - standup underhold-
ning. 
En halv snes frivillige havde sat 
hele dagen af til arrangementet 
og sørgede for at alt gled som 
smurt. 
Tidligere på året har der været 
et arrangement ved skydehuset 
i Trunderup, hvor det hele star-
tede for 150 år siden. I august 
var der grill og sportslige ind-
slag ved tennisbanerne. Og for 
nyligt er der omdelt et jubilæ-
umsskrift til alle hustande i sog-
net. 
Formand Anne Sloth bød vel-
kommen med et citat fra 125 
års jubilæumsskriftets indled-
ning. Formand for Kultur- og 

Fritidsudvalget, Lene Høsthåb, 
fremhævede i sin tale, at for-
eningen har fulgt med tiden og 
har et flot medlemstal i forhold 
til byens størrelse. Poul Toudal, 
som har forfattet skriftet om de 
sidste 25 år af foreningens hi-
storie, fortalte kort om tilblivel-
sen og indbød folk, der har lyst 
til at fordybe sig i historien, til at 
kontakte ham. 

Til sidst gik næstformanden for 
KB 1919 til mikrofonen for med 
at par ord om godt kollegaskab 
at overrække en gave. 
 
Eftermiddagens underholdning 
stod de to stand-up’ere Mikkel 
Rask og Christian Fuhlendorff 
for. 
Mikkel Rask lagde ud med et 
par morsomme bemærkninger 
om sit efternavn, når han nu 
var en blegfis, der ikke så helt 
rask ud. Også den manglende 
hårpragt fik en omgang selviro-
ni, men ellers holdt han sig 
pænt og morsomt i den nordli-
ge del af kroppen. Det kan man 
til gengæld ikke sige om Chri-
stian Fuhlendorff, der kom på Anne Sloth byder velkommen 

Poul Toudal trækker de histo-
riske linjer op. 
Foto: Mette Jensen 

scenen en halv time efter. Han 
styrtdykkede syd for ækvator 
efter den tredje sætning og fa-
bulerede stort set resten af ti-
den over, hvad man kan finde 
og foretage sig dér. 

En lille prinsesse 
lyste op ved fes-
ten. Foto: Kaare 
Paludan 

Foto: Kaare Paludan 

Foto: Kaare Paludan 
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Hattefesten fortsatte…. 
 
Af Anders Thorup 
 
På initiativ fra Susan Nielsen og Anne Klit, lykkedes det at holde fast i en lang tradition. 

Da rygtet sagde, at Egeskov 
Markedsforening havde tænkt 
sig at stoppe traditionen med 
hattefest/damefrokost sønda-
gen før Egeskov Marked, var 
der ikke betænkningstid for An-
ne og Susan, som er formand 
for Kværndrup Boldklub: 
”Festen skal fortsætte…” 
Som sagt så gjort. I samarbej-
de mellem bestyrer af cafeteri-
et, Laila Hansen, og Kværn-
drup Boldklub, blev festen ar-
rangeret med 3-retters menu 
fra Henrik´s Diner, Espe og 
med annoncering og indbydel-
ser via opslag og ikke mindst 
Facebook.  
 
Kværndrup Markedsforening 
var behjælpelig med de prakti-
ske ting såsom indkøbslister og 
navnene på de mandlige tjene-
re, som tidligere havde serve-
ret, så snart var der styr på 
endnu en stor fest i Kværn-
druphallen, der som bekendt 
kan bruges til andet end idræt. 
 
Søndag blev erstattet af lørdag 

som festdag, så man ikke skul-
le tidlig op næste dag. Praktisk 
fodtøj var skiftet ud med stilet-
ter, og det varme tøj blev hjem-
me, da 376 feststemte kvinder 
indtog hallen. Thomas Johan-

sen fra Gislev, leverede festmu-
sikken, som han plejede, og 
festen var ikke gammel, før der 
var dans på stolene til ”Vi vil 
ha´ flere mænd….” og andre 
klassikere. Og da maden var 
indtaget, og Thomas gav den 
som Johan Olsen og Vollbeat til 
”For evig….” var alle festdelta-
gerne – og et par af tjenerne - 
på dansegulvet. 
 
Hen under aften, begav damer-
ne sig så småt hjem til deres 
mænd!!  
Festen var absolut en succes, 
og det er da ikke nogen hem-
melighed, at Susan og Anne 
har tænkt sig at føre festen vi-
dere i samarbejde med cafeteri-
et og de mange hjælpere. 
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Motionsdagen 2016 
 
Af Mette Schiel 
 

Skolernes motionsdag blev opfundet på Fyn i 1982 og dækker i dag hele landet. 

Et af verdens største motionsar-
rangementer afholdes hvert år 
fredag før skolernes efterårsfe-
rie. Det er en anderledes skole-
dag med motion og fællesskab, 
som blev opfundet på Fyn i 
1982 under titlen ”De fynske 
skolers motionsløb” – dengang 
med 3, 5 og 10 km løb. Det blev 
tilbage i 1982 en succes med 
55.000 deltagende elever. In-
den længe blev ideen adopteret 
af Dansk Skoleidræt og omdøbt 
til ”Skolernes Motionsløb”. Nu 

var det ikke længere fynske 
skoleelever, der deltog, men 
elever fra hele Danmark. 
 
I 1993 blev aktiviteterne mere 
varierede med rulleskøjteløb, 
triatlon, dans osv. Dette år del-
tog 468.854 elever. 
 
I 2008 satte Skolernes Moti-
onsdag deltagerrekord med 
707.802 deltagere. Dette var 
da også sidste år, man optalte 
antal deltagende elever. 

De sidste par år har Skolernes 
Motionsdag på Tre Ege Skolen 
bestået af et kvarters opvarm-
ning efterfulgt af en times løb 
på en på forhånd fastlagt rute 
ad cykelsti, Vængevej, Muskat-
vænget, Stejlbjergvej og Kruse-
myntevænget. Som tidligere år 
deltog børn og pædagoger fra 
Oasen, forældre og bedstefor-
ældre. Farmor Laila stod for et 
”pitstop” på Krusemyntevæn-
get, hvor tørstige motionister 
kunne få lidt saft og frugt.  

Det er alle eleverne i 6. kl., der står for opvarmningen. Børnehaven varmer op 

Opvarmning i gymnastiksalen August skarpt forfulgt af 2 mindre elever 
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Marie og Amalie Nikolaj og Thomas 

For hver løbet omgang fik pindsvinet en pind Pitstop 
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GoCook på Tre Ege Skolen 
 
Af Mette Schiel 

I uge 44 - 46 deltog Tre Ege 
Skolens 5. og 6. kl. i GoCook. I 
5. kl. blev det kun til en dags 
madlavning. Hvorimod 6. kl. i 
hjemkundskabstimerne fik lej-
lighed til at lære om de forskelli-
ge råvarer, samtidig med at ele-
verne lavede flere af retterne. 
 
På billederne ser man elever 
fra 5. kl. lave Thailandsk green 
curry. 
 
Om GoCook 

Projektet GoCook er et af man-
ge initiativer under overskriften 
Coop & Co, der skal sætte 
gang i de danske madværkste-
der og skabe flere og bedre 
madoplevelser. Projekt GoCook 
bliver løbende udviklet. De stør-
ste dele af projektet lige nu er 
GoCook Smagekassen, som er 
Danmarks største skoleaktivi-
tet, tv-udsendelserne ”Gorm og 
100 % din ret”, bogsystemet til 
madkundskab og kokkeskole-
app´en GoCook og gocook.dk 

Fakta om GoCook Smagekassen 2016: 
 161.000 skolebørn er tilmeldt 
 6.714 klasser deltager 
 75 % af alle grundskoler i Danmark er tilmeldt (Folkeskoler og 

frie/private skoler) 
 Årets tema er verdensmad 
 Smagekassen er gratis for alle tilmeldte skoler 
 Smagekassen indeholder gratis råvarer og gratis undervis-

ningsmateriale  

Alle grøntsager skæres i små tern 

August skærer løg 
 
Anton, Celine, Jon og Mathilde 
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Lasse og den thailandske green curry Ser det ikke lækkert ud? 

Ida, Runa, Benjamin og Daniel 
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Nyt fra Landsbyordningen Tre Ege Skolen 
 
Af Vibeke Jensen, afdelingsleder, Landsbyordningen Tre Ege Skolen afd. Kværndrup 

På SFO Slottet er der livlig akti-
vitet hver eftermiddag både ude 
og inde. 
Vi har 75 glade børn som me-
get gerne vil deltage i aktiviteter 
hver eftermiddag, når først ma-
ven er fyldt med en nybagt lun 
bolle og frugt.  På førstesalen 
er det kreativt, og der bliver pt. 
fremstillet ugler med maven 
fyldt med blade, malet billeder 
til udsmykning og mange andre 
flotte ting. 
I haven er der ofte bål, der bli-
ver bygget huler, spillet på gui-
tar og hygget. Slottets have er 
primært til hygge og lege uden 
bold. Vi har nemlig en god flok 
drenge og piger som er vilde 
med boldspil og fysisk aktivitet, 
så næsten hver dag er der 
gang i bolden på multibanen i 
øjeblikket. 
 
I SFO juniorklubben, som er for 
børn fra 4-6. klasse er der 44 
glade børn indmeldt lige nu. 
Det er en klub, så de er meget 
medbestemmende til hvad der 
skal ske om eftermiddagen. 
De slænger sig i sofaen, drikker 
te og griner og hygger med hin-
anden. De laver kreative ting, 
spiller bold og stikbold og leger 
gemme på skolen. I denne uge 
skal de fejre halloween, hvor de 
laver aftensmad sammen og 
hygger sig et par timer om afte-
nen. 
 
I Børnehuset Oasen har vi det-
te efterår haft børneyoga, lavet 
stamtræ over ens familie, træne 
til skolernes motionsløb og ar-
bejdet med ”fri for mobberi ” 
som et forløb i storegruppen. 
Børnene har stor gavn af at øve 
deres tolerance over for hinan-

den. De skal opleve, at når 
man er sammen med flere for-
skellige, lærer man nye ting om 
sig selv og hinanden. De har 
snakket om hvad de godt kan 
lide ved hinanden og hvad der 
gør en sur/vred og ked af det. 
Børn som er alsidige og som 
har god relation til flere, får en 
større tolerance over for andre 
og fremmede kulturer. I mor-
gen kommer vores ”farmor” In-
ge Eriksen og koger suppe 
sammen med børnene, det er 
en dag som vi alle glæder os til 
hvert år. 
 
Kom gerne og besøg os, der er 
altid kaffe på kanden. I er me-
get velkomne til at bruge vores 
legeplads - også i weekender-
ne, bare I er med til at passe 
godt på vores skønne plet. 
 
 
Mange efterårshilsner  
fra Vibeke 
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Tøseaftenen i Kværndrup Forsamlingshus mandag den 31. oktober  
 
Af Dorthe Nielsen, formand Kværndrup Forsamlingshus 

 
- oversteg totalt vore forventninger.  

Vi havde et stort ønske om et 
fremmøde på 50 – men allere-
de den 24. oktober måtte vi 
melde alt udsolgt - 97 piger 
samlet i Kværndrup Forsam-
lingshus.  
Det var helt fantastisk og gør 
det rigtig sjovt at sætte noget i 
gang, når der er så stor opbak-
ning. 
Tanken omkring en aften for 
piger startede med en snak 
med Henriette, Bellissima om-
kring modeopvisning, snakken 
kom også omkring et foredrag 
med Jim Lyngvild, men han 
skulle have 14.000 kr. for at 
komme til Kværndrup Forsam-
lingshus, så det droppede vi 
igen. 
En sensommeraften satte vi 3 
lokale unge piger, Charlotte, 
Herdis og Lene stævne til en 
brainstorm angående en tøse-
aften i Kværndrup. Vi synes det 
kunne være sjovt at samle by-

ens og omegnens piger/damer 
til en hyggelig aften. 
Men hvad vil piger gerne sam-
les om? Det er egentlig ikke så 
svært – livsstil, tøj, smykker, 
frisurer, kosmetik, et godt glas 
vin og dejlig mad. 
Derfor faldt valget naturligt på 
en aften, hvor man kunne få 
det hele. Vi fik kigget os lidt 
omring, og fandt ud af der fak-
tisk var mange, både store og 
små erhvervsdrivende i vores 
område, der gik ind under den-
ne kategori, og som syntes ide-
en var sjov og takkede ja med 
det samme. 
 
Aftenens udstillere var:  
 Livsstjernen v/Vibeke Poul-

sen – blindtegning 
 Gade og Juul v/Kristina 

Godtfredsen – smykker 

 Clairvoyant rådgivning og 
Reikehealer v/Kirsten War-
burg 

 Sundhedscoach og kostvej-
leder Karin Schultz 

 Sydfyns fodterapi v/ Jeanet-
te Nielsen 

 4everwell v/Lene Larsen 
 Fodplejer Mette Bruun 
 Feys Coiffure v/Stine Fey – 

satte håret på modellerne  
 Bellissima v/ Henriette Pe-

dersen – arrangerede afte-
nens store modeshow 

 
En velanrettet Tapas, leveret af 
Ryslinge Forsamlingshus blev 
indtaget ved bordene, imens 
sundheds- og kostvejleder Ka-
rin Schultz fortalte om livsstil og 
et sundt liv. 
Aftenens store modeshow blev 
præsenteret af Lars fra Bellissi-
ma, hvor fire lokale modeller 
gik catwalk med fremvisning af 
Bellissimas flotte sammensæt-
ninger af tøj til piger i alle aldre. 

FORENINGER OG INSTITUTIONER 
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Resten af aftenen summede 
med snak ved bordene, masser 
af interesse fra gæsterne til ud-
stillerne. 
Aftenen sluttede af med lod-
trækning af mange flotte spon-
sorgaver fra udstillerne og flere 

KVÆRNDRUP-UGEN  2017.  Sæson 9. 
 
Af Laila Nielsen, formand for styregruppen for Kværndrupugen 
 
Tema: KVÆRNDRUP – en by i bevægelse. 

Temaet blev vedtaget af styre-
gruppen på det første af de 5-6 
møder vi plejer at have for at få 
planlagt Kværndrup-Ugen. 
Vi har i gruppen valgt temaet 
BEVÆGELSE, og tænker det i 
mange betydninger. Især tæn-
ker vi på udviklingen der sker i 
vores by, men også på ændrin-
ger, nye naboer, motion, ny-
tænkning osv.  
 
Ugen ligger som vanligt i uge 
19, altså den 7. – 13. maj i 
2017.  

I 2017 er forsamlingshuset optaget 
på revyaftenen, så revyen kommer 
til at foregå fra denne flotte scene i 
skolens gymnastiksal.  

Vi kom godt fra start og har al-
lerede en del af programmet på 
plads, mange forslag i støbe-
skeen og opgaver til planlæg-
ningen er fordelt. 
Vi vil dog rigtig gerne have et 
par ansigter  = idéer og hæn-
der, mere i gruppen, så hvis 
det er noget du vil høre mere 
om, eller hvis du kender nogen, 
du tror kunne tænke sig at væ-
re med, så kontakt undertegne-
de på mail jorsbro@os.dk.  (Se 
også efterlysning vedr. dette  
her i bladet). 

flasker vin fra SuperBrugsen. 
Græskarene, som stod med lys 
i udenfor, var skåret af 0-klasse 
på Tre Ege Skolen. 
Vi kan kun sige, at det var en 
stor succes og det glæder os, 
at kunne tiltrække så mange 

piger til en aften i lokallivet og 
fællesskabets tegn. 
Vi ser frem til igen at lægge 
vores hoveder i blød for nye 
tiltag i Kværndrup Forsamlings-
hus.  

mailto:jorsbro@os.dk
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Bordtennis på skolen – idrætsgren, der er i voldsom fremgang 
 
Af Anders Thorup 
 
Bordtennis har i år oplevet en stor fremgang i antal medlemmer. Faktisk er vi ved at være i 
pladsnød på skolen og vi kunne også bruge flere borde. Men disse positive problemer, skal vi 
nok få løst. 

Som det fremgår af billederne 
er gymnastiksalen fuld af bord-
tennisspillere, når Brian, Heidi 
og Anders kalder til samling 
hver torsdag kl. 17.30 i skolens 
gymnastiksal. Bordtennis kan 
spilles af alle, og som det frem-
går er det også en sport som 
vores flygtninge har lyst til at 
dyrke.  
Tidligere har der været spillet 
bordtennis i byen, dengang un-
der ledelse af nu afdøde Peter 
Madsen, og det er måske grun-
den til at vi har fået tilgang af et 
par ældre herrer, som nyder 
spillet med hinanden, men også 
med de unge mennesker og 
børn.  
Og det forlyder, at der faktisk er 
flere af ældre årgang, som har 
spillet dette hurtige spil, som er 
godt for balancen, koordinati-
onsevnen og reaktionshastighe-
den. Alle er naturligvis velkom-
ne til at prøve om de har glemt 
ungdommens færdigheder – 
også selvom man ikke har spil-
let før. 
Dejligt at der også er kommet 
pigespillere og damer. Det giver 
en god stemning, at der både er 
mænd/drenge og kvinder/piger 
omkring samme sportsgren, og 
man kan sagtens spille mod 
hinanden og få nogle rigtig 
jævnbyrdige kampe.  
Herligt at se vore unge flygtnin-
ge tage del i spillet, snakke 
dansk med os andre, og som 
en af de unge flygtninge sagde: 
”Man lærer at tælle på dansk, 
når man spiller kamp.” 

Når ordet integration nævnes 
tænker man straks på flygtnin-
ge eller indvandrere, og det er 
dejligt at vores nye borgere i 
det gamle bibliotek kommer ud 
i byen og lærer os gammeldan-
skere og det danske forenings-
liv at kende. Det er en stor glæ-
de at høre, at de er blevet bety-

deligt bedre til det danske 
sprog, og at de er glade og har 
nemt til smil. Der er også tale 
om integration, når unge møder 
gamle, og når handicappede 
møder ikke-handicappede. 
 
Bordtennis er genialt til at få 
folk samlet. 
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Øens Hold Cup 
 
Af Anders Thorup 
 
Fra 14. - 16. oktober var Kværndrup Boldklub vært for Øens Hold Cup. 

Skole, børnehave, Slottet og 
hallen, samt de udendørs area-
ler omkring Kværndruphallen, 
lagde for anden gang i år, facili-
teter til endnu et fodboldstævne 
i samarbejde med Øens Hold, 
der - som måske bekendt - er 
en samling af ca. 100 klubber 
på Fyn med OB i spidsen. 
Med ny afdelingsleder Morten 
Ejlsmark på skolen, så vi frem 
til afholdelse af stævnet med 
ny samarbejdspartner, som 
heldigvis er positiv ift vores fort-
satte brug af skolen til indkvar-
tering. Glædeligt at skolen vil 
lægge lokaler til de mange gæ-
ster fra hele Danmark, for na-
turligvis er det ikke uden om-
kostninger for personale og 
elever. Tak for det. 
Håber at byen og de handlende 
også har haft gavn af, at man-
ge gæster besøgte byen i de 3 
dage. Og tak til Brugsen for 
sponsering af frugt, og ikke 
mindst tak til Laila og Carsten 
fra Hallens cafeteria. 

Hobro stillede op med 2 stærke hold til stævnet, og de spiller i Kværn-
drups farver.  
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Forårs-sfo 
 
Af Henrik Damm og Jette Ley, Trunderup Friskole og Børnehave 

Kommunalbestyrelsen i Faaborg
-Midtfyn kommune besluttede 
mandag d. 10. oktober at indfø-
re det såkaldte Forårs SFO alle-
rede fra 1. april 2017 (og nej, 
det er ikke en aprilsnar). Det be-
tyder at de børnehavebørn, der 
skal starte i skole 1. august, bli-
ver udmeldt af børnehaverne pr. 
31/3. Dette sker for at opnå en 
besparelse for hele kommunen 
på 1,2 millioner kroner. 
Skolerne skal så etablere hel-
dags Forårs-SFO fra 1. april for 
disse børn. Nogle skoler skal i 
gang med at bygge lokaler og 
ansætte ekstra personale og det 
skal alt sammen være klar om 
under et halvt år. 
På Trunderup Friskole & Børne-
have har vi i en årrække med 
succes gennemført det vi kalder 
”førskole”.  
Det er et tæt fagligt samarbejde 
mellem Trunderup Børnehave 
og Trunderup Friskole, der er 
lagt an på en sådan måde at 
børnene gerne skulle kunne dra-
ge nytte af det – uanset om man 
skal gå på friskolen, eller en an-
den skole. Hvordan førskolen 
forløber varierer fra år til år.  
I skoleåret 2016-2017 ser det 
sådan ud indtil kommunen for-
langer det ændret pr. 1.april: 
Om onsdagen har de kommen-
de skolebørn en time på skole-
skemaet; bevægelse sammen 
med den nuværende børneha-
veklasse, en undervisningstime, 
hvor der læggens vægt på soci-
ale relationer. Om torsdagen har 
de en time hvor de laver skole-
forberedende aktiviteter. I dette 
efterår har de startet med et for-
løb omkring ’Førstehjælp i Bør-
nehøjde`. Nogle af de andre 
ting, de tidligere har lavet, har 
været: lidt bogstavforståelse, 
tegneøvelser, tælleopgaver, 

mængdeforhold, former/farver, 
ud i naturen, labyrinter, prik – til 
– prik og meget andet. Disse ak-
tiviteter har som oftest foregået i 
et klasselokale. 
Førskolebørnene tager også i 
svømmehallen 10 gange hen 
over vinter/forår. I svømmehal-
len skal børnene lære om bevæ-
gelse i vand – leg i vand – udfor-
dringer i vand. Men også om at 
kunne klare brusebad, kunne 
lægge tøjet i skabet, holde styr 
på sine ting – inden for en over-
skuelig tidsramme. Alt sammen 
gode og udviklende skoleforbe-
redende aktiviteter.  
Senere på foråret har vi normalt 
startet yderligere indslusning i 
skole og SFO. Det betyder at 
førskolebørnene deltager oftere 
til morgensang, deltager 
ude i frikvartererne og 
deltager mere i SFO. 
Alt dette er aktiviteter 
som vi forventer at im-
plementere i vores For-
års SFO. 
Det er vores erfaring 
her på Trunderup Bør-
nehave & Friskole, at 
den langsomme tilvæn-
ning til skolegang er en 
fordel ved skolestart, 

idet børnene er klar over hvad 
det vil sige at gå i skole. Og hvis 
de skal gå på Trunderup Frisko-
le, opnår de den helt store for-
del, at skolen ikke er fremmed 
for dem. De er vant til at komme 
på skolen, vant til de store ele-
ver og har i forskellige sammen-
hænge mødt lærerne.  
Samtidigt er det vigtigt for os, at 
det kun er en for smagsprøve – 
det er ikke meningen at børnene 
skal føle de allerede er startet i 
skole. Vores ”førskole” og kom-
mende Forårs-SFO skal forbere-
de skolestarten ikke udvande 
forventningens glæde i forhold til 
skolestarten i august. 
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Markedsinterview  
 
5.kl. fra Tre Ege Skolen var dagen efter Egeskov Marked på plads på markedspladsen for at in-
terviewe kræmmere og hjælpere dagen derpå. 

Ove Nielsen 
Af Emma og Jon 

 
Ove Nielsen kan godt lide at hjælpe til. I år hjalp han med at bære sodavand og 
øl ind i det store telt. Ove syntes, det er en rigtig god ide at flytte næste års 
marked til en weekend. ”Børnene kan bedre slå sig løs, når det er weekend. De 
voksne kan bare være kedelige som altid, når de går og kigger på ting og sa-
ger.” 

Flemming Møldrup Jensen 
Af Amalie og Ida 

 
Vi har interviewet Flemming Møldrup Jensen, som har lagt elkabler ned i jor-
den. Han syntes, at det var 2 fantastiske dage, og at det bliver spændende at 
prøve at lave om på traditionen til næste år. 

Albert Madsen 
Af Runa 

 
Albert Madsen har de sidste 29 – 30 år hjulpet med at sætte kaffetelte op. Dette 
års marked har været godt, og Albert tror også, at næste års marked bliver lige 
så fint. 

Bodil Engholm, Elisabeth Hansen og Annelise Nielsen  
Af Cille, August og Daniel 

 
Vi har interviewet 3 personer. Den første var Bodil Engholm. Bodil hjalp med 
parkeringen på selve markedsdagen, og her dagen efter hjælper hun med at 
rydde op på markedspladsen. Bodil synes, at dette års marked er gået godt, 
men hun mener, at det er en dårlig ide, at holde Egeskov Marked i en week-
end. 
 
Den anden vi interviewede var Elisabeth Hansen. Hun hjalp med at rydde op 
dagen efter markedet. Elisabeth synes, at dette års marked er gået godt, men 
hun mener også, at det er en dårlig ide at flytte markedet. 
 
Den tredje vi interviewede var Annelise Nielsen. På markedsdagen arbejdede 
hun i det store telt overfor grillbaren, og her dagen efter hjælper hun med at 
rydde op på markedspladsen. Som de 2 andre synes Annelise, at dette års 
marked er gået godt, men hun mener også, at det er en dårlig ide at flytte mar-
kedet til en weekend. 
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Inge Eriksen 
Af Frederikke S. og Clara 

 
Vi har interviewet Inge Eriksen, som har lavet mad til folk, serveret og dagen 
derpå ryddet op på pladsen. Inge synes, markedet gik helt forrygende. Hun 
hjælper til, fordi hun synes, det er til gavn for hele byen. Inge synes også, at det 
er nødvendigt, at markedsdagen bliver rykket til weekenden, fordi ikke alle kan 
tage fri en onsdag. 

Jens Erik Marquardsen 
Af Frederikke C. 

 
Jeg har interviewet Jens Erik og stillet ham nogle spørgsmål om Egeskov Mar-
ked. Jens Erik fortalte, at han har hjulpet til med at sætte grillen op lørdag før 
markedet, og her, dagen efter markedet, hjælper han til med at tage grillen 
ned. Jens Erik syntes, at det har været et mega godt marked i år, og han glæ-
der sig til næste år, hvor det bliver holdt i weekenden. 

Uffe Østergaard 
Af Mathilde  

 
Jeg har interviewet Uffe Østergaard, som har hjulpet med at sætte toiletvogne 
op. Han er også markedets leder. Ifølge Uffe er markedet gået rigtig godt med 
flere mennesker end sidste år. Det med, at markedet skal holdes i weekenden 
næste år, syntes Uffe er en god ide, fordi han tror, at der vil komme flere men-
nesker. Uffe har jo også selv været med til at beslutte, at markedet skal flyttes 
til weekenden i 2017. 
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Halloweenfest 
 
Torsdag den 3.november blev der afholdt stor halloweenfest i SFO2 på Tre Ege Skolen. Alle kom 
udklædte, den ene mere uhyggelig end den anden. Se selv: 

Flot halloweenkage 

Der er fuld gang i snørebåndskonkurrencen  

Hvad sker der mon her? 

Alle er klar med ballonerne 

Så er der dækket op til fest 

Fotos: Sarah Englisch 
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Falle Mølle 

 
Af Edvin Larsen 
 
Navnet Kværndrup findes under formen ”Quernthorp” i skriftlige kilder så tidligt som 1348. Og 
apropos! Så er quern et gammelt ord for kværn. Kværndrup er altså byen, der har en kværn/
mølle.  Artiklen i dette nr. handler om Falle Mølle - den ene af sognets to møller. 

Mel.: Dernede i Dalen 
 
Dernede i Falle, hvor Vejen slaar en Bugt, 
engang der laa en Mølle og knejsede saa smukt, 
igennem hundred Aar har den drejet rundt og rundt, 
saa den har mange Minder af baade godt og ondt. 
 
Det Navn ”Falle Mølle” som Minde for os staar, 
vi husker Vingens Sang baade Sommer, Vinter, Vaar, 
naar Stormens Sus den peb og saa Kværnen stemte i, 
vor Barnesko vi traadte til denne Melodi. 

Sådan begynder en lejligheds-
sang, som blev skrevet i anled-
ning af 100-året for Falle Mølle 
den 30. oktober 1949. Lejlig-
hedssangen havde ligget godt 
gemt i hen ved 60 år, men kom 
så atter frem i dagens lys i 
2009, hvor jeg stødte på den i 
forbindelse med, at jeg den-
gang skrev en artikel om Falle 
Mølle. Men det er ikke blot i 
ord, at Falle Mølle blev bevidst-
gjort i kværndruppernes erin-
dring. 
Maleriet her huskes sikkert af 
ældre kværndruppere. I mange 
år hang det på bagvæggen i 
den gamle Andelskasse. Male-
riet er malet af Johannes M.E. 
Kristiansen, Trunderup i 1950 
og forestiller Falle Mølle med 
de omkringliggende huse. Med 
Andelskassens lukning i 
Kværndrup blev maleriet til-
overs. Bent Hansen modtog 
som formand for Egeskov Møl-
lelaug maleriet i 2016 og vide-
regav det til Lokalhistorisk Ar-
kiv, hvor det nu hænger. 
I dag står undermøllen tilbage 
som det sidste levn, men lejlig-

hedssangen, maleriet og ikke 
mindst møllens historie fortæl-
ler om en svunden tid. 
 
Fallegaards skvatmølle 
Falle Mølle blev opført af Ege-
skovgaard i midten af 1800-
tallet. Men inden denne vejr-
mølle blev bygget, havde der 
igennem flere århundreder lig-
get en skvatmølle i tilknytning 
til Fallegaard, hvilket fremgår af 

den første skriftlige kilde, som 
omtaler Fallegaard. Kilden er 
en skifteprotokol og dateret 23. 
juni 1504. I protokollen nævnes 
”Fjollemølle 4 pund mel”. Af ef-
terfølgende skifteprotokoller 
kan det ses, at møllen også har 
haft beboere. Skvatmøllen skal 
have ligget ved Hågerup Å lige 
syd for Fallegaard.  
Næsten alt arbejde blev udført 
alene ved den energi, menne-

TEMA OG LOKALHISTORIE 
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sker og trækdyr præsterede i 
forening. Kun én form for ma-
skinkraft kendtes. Det var møl-
lerne. Hvor der fandtes små 
vandløb, byggede bønderne 
gerne en skvatmølle – et lille 
hus, der skrævede hen over 
vandløbet. Akslen var en lodret 
stamme, der førtes op gennem 
husets gulv. Foroven var den 
fastgjort i en vandret møllesten, 
den såkaldte løber. Akslens ne-
derste ende stod på en sten i 
vandløbet og var omgivet af et 
vandret skovlhjul. Ved at ud-
lægge brædder eller sten kun-
ne man dirigere strømmen 
skævt ind mod skovlhjulene, så 
akslen drejede.  
 
Skvatmøllen arbejdede meget 
langsomt og kunne sjældent 
overkomme mere end høsten 
fra en enkelt gård. Hvis vand-
kraften skulle udnyttes bedre, 
måtte man bygge store møller 
og opstemme vandløbet. Af ud-
skiftningskortet for Kværndrup 
fra år 1800 fremgår det, at en 

mark øst for Fallegaard havde 
betegnelsen ”Mølledam”. 
Hågerup Å har på sin vej fra 
Nordtorpe skov og videre forbi 
Fallegaard, gennemstrømmet 
et markstykke, hvor der har 
været mulighed for at opsamle 
vandet, inden det løb videre. 
 
Som grundlag for Christian V.s 
matrikel 1688 blev den første 
del af Kværndrup bymark op-
målt den 1. august 1682. Af 
markbogen fremgår det, at Fal-
le Mølle havde tre små jord-
stykker, eller som de blev kaldt 
tre ”hø hutter”. Endvidere står 
der ”Ved Faldegaard er en li-
den vandmølle med en Qværn 
udi, som drives af et hjul og 
bruges aleneste fra Michaelis 
(Mikkelsdag 29. september) og 
til Philippe Jacobi (1. maj), når 
vandet løber ved hastig regn, 
eller tøe falder”. I Christian V.s 
matrikel er dette blevet til 
”Falde Mølle: 1 hus, 0,03 Hrtk. 
Tdr. og 0,1 Dyrket Areal Tdr. 
Ld.” 
 
Skifteprotokollerne indeholder 
flere oplysninger om beboere 
på møllen. Mads Møller var så-
ledes beboer på møllen i 1622, 
men der var ingen avl. Fire år 

senere var Rasmus Møller be-
boer. I 1678 boede Hans Mad-
sen Møller med sin hustru på 
møllen. Af matriklen fra 1688 
fremgår det, at Peder Falde-
mand var fæster af både Falle-
gaard og Falle Mølle. Ved ind-
fæstningen i 1733 overtog 
Hans Nielsen halvdelen af Fal-
legaard samt Falle Mølle. Hans 
Nielsen tog herefter ophold på 
Falle Mølle frem til sin død i 
1754. Samme år giftede Hans 
Nielsens enke sig med Peder 
Sørensen, som hidtil havde væ-
ret ladefoged på Egeskov. Af 
dennes fæstebrev fremgår det, 
at Falle Mølle også indgår i fæ-
stet, dog med den klausul, at 
Egeskovs andre fæstebønder 
ikke måtte få malet korn på Fal-
le Mølle. I 1769 overtog Peder 
Sørensens stedsøn, Rasmus 
Hansen fæstet af Falle Mølle. 
Dette varede frem til Rasmus 
Hansens død i 1789. I den føl-
gende periode og frem til mid-
ten af 1800-tallet, da den nye 
mølle blev opført, ved vi meget 
lidt om, hvem der har haft 
skvatmøllen i fæste. 
 
Falle Mølle omkring 1850 

Frederik Siegfred Wognsen var 
godsforvalter på Egeskov, da 
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Falle Mølle, eller som den blev 
nævnt Falle Vejrmølle, blev op-
ført i perioden 1848 og frem til 
1850. Et postkort fra 1911 er 
den kilde, der fortæller, at Falle 
Mølle første gang drejede rundt 
den 16. april 1850.  
Postkortet er underskrevet af P. 
Hansen, Nørregade 11 i Kjerte-
minde. Kortet er dateret den 
14. april 1911 og fortæller, at 
møllevingerne drejede rundt 
første gang den 16. april 1850. 
P. Hansen fortæller, han er fra 
Trunderup, og dengang i 1850 

gik han i skole i Kværndrup. 
Han tilføjer: ”det blæste en 
Jævn Vind i det dejligste sol-
skinsveir, og den gik for fulde 
Seil om Eftermidd.” 
 ”Møllesvenden var en af Møl-
lebyggerne der, Christian Chri-
stoffersen og de kaldte ham 
også for Christian Munkebo, da 
han var født i Munkebo.” 
 
Topografisk er Falle Mølle pla-
ceret i et perfekt vindmølleter-
ræn, hvor højeste punkt ligger 
ca. 90 m o.h. og med stor af-

stand til de tre skovområder 
Rugbjerg og Bleget i nordvest, 
Sønderhave i sydvest og Nord-
torpe Skov i øst. 
 
Falle Mølle var en hollænder-
mølle af galleritypen. Denne ty-
pe bestod i sin opbygning af tre 
dele: undermølle, overmølle og 
møllehat. Galleriet var en slags 
altan, der gik hele vejen rundt 
om møllen. Herfra kunne møl-
len krøjes. Møllehatten på Falle 
Mølle var løgformet, hvilket 
kendetegnede de fleste møller, 

Falle Mølle, 1939. Foto: Sylvest Jensen. Det Kongelige Bibliotek. 
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som blev bygget efter 1840. 
Gallerihollænderen, som mølle-
typen blev kaldt, fik - i modsæt-
ning til den anden hollænderty-
pe: jordhollænderen - sin stør-
ste udbredelse på øerne, hvil-
ket hang sammen med såvel 
vindforhold som økonomi, da 
galleritypen kun var rentabel, 
hvis der var tilstrækkelig med 
kornavl i området. 
 
Mølleriet som erhverv var helt 
frem til midten af 1800-tallet et 
privilegeret erhverv. Det havde 
eneret til at udføre erhvervet i 
bestemte områder. I midten af 
1800-tallet var der opbrud i pri-
vilegierne såvel i by som på 
land. Næringsfrihedsloven af 
1857, som først fik virkning fra 
1862, stillede håndværk og 
handel lige inden for de to om-
råder, men mølleriernes privile-
gier blev allerede ophævet ved 
lov af 14. april 1852. Selv om 
loven først trådte endelig i kraft 
samtidig med næringsfrihedslo-

ven i 1862, gav den anledning 
til frygt inden for mølleerhver-
vet for den forventede konkur-
rence. Mølleriet var nu et frit 
erhverv og med loven om næ-
ringsfrihed bortfaldt kravet om 
uddannelseskvalifikationer og 
laugstvang. Det var i den perio-
de, at den første industrialise-
ringsbølge bevægede sig hen 
over Danmark og blev starten 
på det moderne industrisam-
fund – en forandring der med-
førte store forandringer i såvel 
byen som på landet. 
 
Falle Mølles frikøb fra fæste 

I begyndelsen blev Falle Mølle 
drevet af en bestyrer. I 1863 
overtog Niels Christian Johan 
Wognsen - en yngre bror til 
Frederik Siegfred Wognsen – 
Fallegaard og Falle Mølle og 
frikøbte samtidig begge dele 
fra fæstet under stamhuset 
Egeskov. Niels Christian Johan 
forpagtede herefter Falle Mølle 
til møller Hans Christian Carl-

sen. I 1878 overgik forpagtnin-
gen af Falle Mølle inklusiv 4 
tdr. land til møller Anders Kristi-
an Knudsen. Anders Kristian 
Knudsen var født den 14. okto-
ber 1855 i Herringe. Samme år 
som han overtog forpagtnin-
gen, giftede han sig med So-
phie Hansdatter, født Rosen-
lund.  
Ved overgangen til den anden 
industrialiseringsbølge - i året 
1900 - købte Anders Kristian 
Knudsen Falle Mølle og den til-
hørende bolig (matrikel 25b – 
nuværende Fallevej 5) af Niels 
Christian Johan Wognsen på 
Fallegaard samt yderligere 8 
tdr. land. Falle Mølle havde nu 
12 tdr. land til at dyrke landbrug 
på. Sønnen Johannes Knud-
sen, som blev født den 25. ok-
tober 1895 på Falle Mølle, blev 
i 1924 gift med Ellen Johanne, 
f. Christensen. Johannes Knud-
sen var, da hans far døde i 
1936, medarbejder på møllen. 
Johannes Knudsen overtog 
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herefter møllen og landbruget 
efter sin far og drev møllen vi-
dere frem til 1948-49, hvor han 
opgav mølleriet, efter at møllen 
havde været i drift i 100 år. 
 
Falle Mølle som ”donormølle” 

1950 fjernede han overmølle 
og møllehat sammen med møl-
lens indre ”maskineri”. Falle 
Mølle blev en ”donormølle”, da 
Johannes Knudsen afhændede 
Falle Mølles vindrose til Christi-
ansmøllen i Svendborg, me-
dens møllehatten kom til Søn-
derborg. Dette skete samtidig 
med afslutningen på den anden 
industrialiseringsbølge. Under-
møllen blev til kostald, medens 
de lave bygninger ved siden af 
møllen blev indrettet til grise og 

høns. 
Efter at Møllegårdens bygnin-
ger og jordareal havde været i 
familien Knudsens eje i næsten 
100 år, blev de den 13. novem-
ber 1970 solgt til Ove Frederik-
sen. Den 1. juni 2002 afhænde-
de Ove Frederiksen Fallevej 5 
til Vejdirektoratet.  
En overgang så det ud til, at de 
sidste rester af Falle Mølle 
skulle jævnes med jorden for at 
give plads til motorvejen mel-
lem Odense og Svendborg. Af 
Vejdirektoratets VVM-redegø-
relse fremgår det: ”Falle Mølle 
har i sig selv ikke den helt store 
kulturhistoriske værdi, men ud-
gør sammen med Fallegård og 
de dertil hørende landarbejder-
boliger en kulturhistorisk hel-

hed”. Selv om rapporten noterer 
sig, at møllen hverken er fredet 
eller optaget i Skov- og Natur-
styrelsens fortegnelse over 
møllebygninger i Danmark, æn-
drer det ikke ved, at den er en 
tvillingmølle til den historiske 
Egeskov Mølle og har sin helt 
egen historie. Falle Mølles un-
dermølle kunne i dag have væ-
ret væk. Det er den imidlertid ik-
ke. Motorvejen er i dag en reali-
tet og passerer tæt forbi rester-
ne af den mølle, som i 100 år 
på majestætisk vis har skuet ud 
over det åbne land.  
Ejeren af Fallevej 5 er i dag 
Poul Martin Egdal, som har 
købt ejendommen inklusiv re-
sterne af Falle Mølle af Vejdi-
rektoratet. 

Falle Mølle og Fallevej 5, 1989. Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek.  

Kilder 
Artiklen om Falle Mølle bygger bl.a. på en samtale med Jørgen R. Knudsen, Ejby (søn af Johannes Knudsen) og 
diverse kildemateriale fra Lokalhistorisk Arkiv. Artiklen har tidligere været trykt henholdsvis i Byhornet (2010), Lo-
kalhistorisk Tidsskrift og i bladet Møllen (sept. - okt. 2014), udgivet af Dansk Møllerforening. 
Henrik Pedersen: De Danske Landbrug, fremstillet paa grundlag af forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688, 
København 1928, s. 67. 
Markbog nr. 372 – Rigsarkivet. 

Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 
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 AKTIVITETSKALENDEREN 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

30.11. 10-11 Babysang 
Kværndrup Kir-
ke 

 - 

02.12.  
Julehygge - æbleskiver og jule-
sok 

SuperBrugsen 
Kværndrup Borger-  
og Erhvervsforening 

- 

07.12. 10-11 Babysang 
Kværndrup Kir-
ke 

 - 

08.12. 18.00 Fællesspisning/julefrokost 
Forsamlingshu-
set 

Kværndrup Forsam- 
lingshus 

100/60 

14.12. 10-11 Babysang 
Kværndrup Kir-
ke 

 - 

28.12 15.00 Juletræ 
Forsamlingshu-
set 

Kværndrup Forsam- 
lingshus 

- 

26.01 20.00 Generalforsamling Hallen KB1919 - 

05.02.  Fastelavnsfest og tøndeslagning  
Kværndrup Borger-  
og Erhvervsforening 

- 

23.02. 19.30 Generalforsamling Hallen 
Kværndrup Idrætsfor-
ening 

- 

23.02.  Generalforsamling Hallen 
Kværndrup Borger-  
og Erhvervsforening 

- 

På Montagen. 

E F T E R L Y S N I N G !!!!       HAR DU SET? 
 
Vi vil rigtig gerne have et par nye medlemmer i styregruppen for 
Kværndrup-Ugen. 
Så brug dog liiiiige et øjeblik på at overveje, OM det dog ikke skulle 
være dig som kunne blive den heldige der kom ind i gruppen . 
Vi holder 5-6 møder årligt á ca. 1½ times varighed.  
Her får vi planlagt ugen i fællesskab, og aftaler hvem der gør hvad, 
- helt ud fra hvad vi hver især kan og vil. 
Derudover har vi også nogle gode hjælpere, som træder til med 
det praktiske undervejs i løbet af ugens afvikling.  

 
Nysgerrig?   Interesseret?   Vil du høre nærmere? 

Så kontakt Laila på mail jorsbro@os.dk 

mailto:jorsbro@os.dk
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