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Priser for annoncer 

⅟₈ side:  1.600 kr. ex. moms,  
¼ side  3.000 kr. ex. moms,  
½ side  5.500 kr. ex. moms,  

⅟₁ side 10.000 kr. ex. moms.  

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

Forsidelogo:  
Rentegnet af NIMA 

 
Forsidebillede: Årets kattekon-

ger og dronninger: Forrest fra ven-
stre er det Kristian Clausen, Mathi-
as Brandt Jørgensen, Lucas 
Runøe, Esolde Jønsson. Bagest fra 
venstre: Filippa Hedegaard, So-
phus Rasmussen, Agnes Kristen-
sen og Julie Ammitzbøll. 
 
Fotograf: Lars Skov Sørensen 

Holdet bag 
Redaktion 

Anders Thorup, redaktør:  
tlf. 6227 1274 
Mette Schiel: tlf. 6227 2752 
Lars Skov Sørensen:  
tlf. 2276 4141 
Jane Borchersen Hansen 
 

Vidste du, at .... ? Tekster  

Edvin Larsen m.fl  
 

Tekst og billeder til bladet  

5772.kv@gmail.com  
(billeder skal fylde mindst 1 MB.) 

Layout 

Anne Sloth 
Kaare Paludan 
 
Tryk  
Spar Tryk 
 

Økonomi og annoncetegning 

Tove Svendsen 
Olav Engholm, (valo@pc.dk) 
Tove Jørgensen 
 

Uddeling 
Bodil Engholm m.fl. 
 

Om indlæg, artikler og andet  
indleveret materiale 

Ansvar for indlæg, artikler m.m. 
påhviler alene forfatteren/ind-
senderen.  
Det kan være nødvendigt at re-
digere, beskære eller udelade 
dele af det indleverede materia-
le, men såfremt det drejer sig 
om væsentlige ændringer, vil det 
selvfølgelig være efter aftale 
med indsender. Redaktionen 
forbeholder sig desuden ret til 
helt at fravælge indsendt tekst 
og billeder, hvis der er plads-
mangel i bladet. 
 

5 blade om året 
Der er planlagt 5 udgivelser på 
et år: uge 9, 16, 26, 38 og 48. 
Deadline til næste nr. er fre-

dag den 17. marts 2017.     

Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

Når man lige før deadline – og 
ofte efter deadline – sidder og 
prøver at komme med nogle 
sammenfattende og generelle 
betragtninger, kan man godt 
føle, at det man skriver, er 
nævnt før. Det er vel heller ikke 
så mærkeligt, at de samme ting 
presser sig på, når der nu kun 
går et par måneder mellem 
hvert blad. 
Foreningslivet holder aldrig 
pause, og de stille perioder bli-
ver færre og færre – se blot 
indlæg i dette blad fra forenin-
ger og institutioner. Der er/har 
været generalforsamlinger i 
mange foreninger – det er så-
dan som det altid har været. 
Foreningerne i Kværndrup er 
mangfoldige, og der er muligvis 
flere på vej jf. artiklen fra Leif 
Witt i dette blad - en artikel, 
som jeg absolut vil anbefale, da 
den er meget vigtig for fremti-
den i Kværndrup. 
Vigtig for Kværndrup er også 
vores største forening, når det 
drejer sig om antal medlemmer, 
nemlig Kværndrup Idrætsfor-
ening. KIF har lige haft 150 års 
jubilæum, men har fulgt med 
tiden og har mange rigtig 
spændende tilbud indenfor 

idræt i alle aldre. Som det frem-
går af artikel om Kværndrup 
Boldklub, nærmer denne for-
ening sig også et jubilæum. Jeg 
kender ikke alderen på de an-
dre foreninger, men budskabet 
her er, at det jo ikke er muligt at 
fejre jubilæum, hvis ikke der i 
hverdagen bliver gjort et stort 
stykke arbejde for at holde 
sammen på alle de elementer, 
en forening består af. Med øge-
de krav fra kommunen er der 
også blevet øgede krav til ad-
ministration. Kommunen satser 
i høj grad på frivillige, når de 
tænker på drift og vedligehol-
delse af grønne områder og af 
vores faciliteter, og også her 
spiller foreningerne en stor rol-
le.  
Så en forening i år 2017 er ikke 
at sammenligne med en for-
ening, da vores foreninger blev 
stiftet – i hvert fald er der andre 
krav til lederne – bestyrelserne. 
Foreningerne har ikke bare til 
opgave at tilbyde fx gymnastik. 
Der skal findes trænere og øko-
nomi, kontingenter skal admini-
streres og opkræves, tider skal 
koordineres, ligesom der skal 
indberettes til kommunen ved-
rørende medlemstal, så vi kan 

mailto:5772.kv@gmail.com
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få tilskud, hvis altså vi har op-
fyldt krav om udfyldelse af bør-
neattester. Og så har mange 
valgt at have hjemmesider og 
facebooksider, som i vores ver-
den vel også er at betragte som 
et krav fra medlemmerne. For 
medlemmerne er nok også ble-
vet mere kritiske igennem åre-
ne – og det er nok i nogen grad 
foreningernes egen skyld. I 
gamle dage var foreningerne 
måske bedre til at få medlem-
merne til at arbejde for forenin-
gen? 
Lige her og nu har vi i Kværn-
drup stor udfordring i forhold til 
at få Hallen til at køre rundt – 
og køre rundt på alle planer. 
Økonomisk er tilskuddene nu 
begrænsede og vi har nogle lån 
fra gammel tid, som vi stadig 
hænger på. Bestyrelsen for hal-
lerne arbejder på at få kommu-
nen til at indfri nogle af disse. 
Foreningerne krydser fingre for, 
at det lykkes. Der er kræfter i 
gang for at øge aktiviteterne og 
ikke mindst at få andre aktivite-

ter i gang end dem, vi normalt 
kender. En ny gruppe af bruge-
re er på vej ind i hallen, så hal-
len kommer til at være det loka-
le samlingspunkt for ALLE bor-
gere i byen, ligesom det var 
tiltænkt i Byfornyelsesprojektet, 
som jo efterhånden er ved at 
være afsluttet. 
Men øget aktivitet kræver også 
flere hænder. Alle konstruktio-
ner har brug for et godt funda-
ment. Fundamentet for os i 
Kværndrup er de mange gamle 
og velfungerende foreninger 
med de mange frivillige. Men 
det er vigtigt, at disse forenin-
ger forbliver velfungerende, at 
der fortsat er mange frivillige. 
Set i lyset af fremtiden for 
Kværndrup hallen – og i øvrigt 
alle andre haller – vil der blive 
brug for endnu flere frivillige i 
de kommende år. Og der er 
brug for alles ressourcer. Og 
husk, at foreningsarbejde er 
rigtig lærerigt og sjovt. 
Så en opfordring til alle i 
Kværndrup, og alle er jo nok 

medlem af en eller anden for-
ening: Betragt ordet ”medlem” 
ligeså bogstaveligt, som man 
gjorde i ”gamle dage”, da for-
eningerne var nye. Man var en 
del af et fællesskab og betrag-
tede det som en selvfølge at 
sige ja, hvis man blev spurgt 
om at give en hånd - ikke alene 
give en hånd til et praktisk ar-
rangement, for det er der stor 
vilje til, men også give en hånd 
i form af at tage en bestyrelses-
post i en periode. JA, det kræ-
ver en indsats – JA, det kræver 
deltagelse i nogle møder om 
året (ofte et møde pr. måned), 
men JA, det er helt fundamen-
talt for foreningernes eksistens.  
 
UDEN BESTYRELSER INGEN 
FORENINGER! 
 
Vi gør opmærksom på, at Kir-
kebladet pga. sygdom desvær-
re ikke er i dette nummer af 
5772.Kværndrup. Vi har fundet 
plads til nogle begivenheder på 
side 31. 
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Nyt blad ser dagens lys 
 
Af Anders Thorup, Lokalrådet 
 
I samarbejde med de 10 Lokalråd i Ringeegnen, udgiver 
den grafiske virksomhed, Mark & Storm, et nyt hus-
standsomdelt blad ”Vores Egn” 

Bladets stof skrives af de 10 
Lokalråd i Ringeegnen. 
Hvert Lokalråd har 3-4 sider pr. 
blad.  
Bladet udkommer 4 gange om 
året og er reklamefinansieret.  
Kværndrup Lokalråd har valgt 
at skrive om ”det nye” Egeskov 
Marked her i det første num-
mer, som formentlig er udkom-
met, når du har fået dette 
5772.kværndrup. 

Årets træner i KB1919 
 
Af Susan Nielsen 

Ved Generalforsamlingen i Kværn-

drup Boldklub 26. januar valgtes 

Allan Grønqvist til ”Årets træner” 
Allan er bl.a. træner for vores U7-U8 drenge 
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Nekrolog 
 
Af Olav Engholm 
 
Erling Engholm, Lærkevej 6 i Kværndrup sov den 6. februar stille ind i hjemmet efter forholdsvis 
kort tids sygdom. Han ville til august være fyldt 84 år. 

Erling stammede fra Bolting-
gård Skov og flyttede senere 
med sine forældre ud på Ro-
senlund, Vængevej 6 i Kværn-
drup (det nuværende Bellissi-
ma). 
Erling var fra barns ben dybt 
forankret i det grundtvigske og 
folkelige miljø. Det var ligesom 
fællesnævneren i alt, hvad der 
dannede grundlag for hans og 
familiens senere virke.  
Skolepligten blev opfyldt i Rud-
me Friskole og senere fulgte 
skoleophold på Ringe Eftersko-
le, Ollerup Gymnastik Højskole 
samt Dalum Landbrugsskole. 
De første ungdomsår arbejdede 
Erling ved landbruget i lokalom-
rådet. Senere uddannede han 
sig til smede- og maskinarbej-

der. Denne uddannelse banede 
vejen for ”et liv som sælger”, 
hvor det bl.a. var landbrugsma-
skiner, interne transportbånd på 
fabrikker samt elevatorer. Han 
både tegnede og monterede 
emnerne. Erling var meget re-
spekteret for sin faglighed. 
 
I begyndelsen af 60’erne gifte-
de Erling sig med Bodil, som 
stammer fra Haubro Ungdoms-
skole. I ægteskabet kom der to 
børn. Bodil var landet i Trunde-
rup Friskole som lærer. De bo-
satte sig i Trunderup, men flyt-
tede efter et års tid til det nuvæ-
rende hjem på Lærkevej 6 i 
Kværndrup. Familien voksede 
hurtigt til 4, da Søren og Mette 
kom til. I børnenes skoletid blev 

Erling valgt til bestyrelsen i 
Trunderup Friskole, hvor han 
ofte repræsenterede skolen og 
dens grundlag udad til. Via Bo-
dil og Erlings baggrund i de frie 
skoler, var det naturligt for dem 
at være tilknyttet Valgmenighe-
den i Ryslinge. Da Mødesalen 
blev bygget, var Erling en af de 
mange selvbyggere, som rejste 
mødesalen. 
Erlings engagement i lokalom-
rådet har været betydeligt. Det 
gælder både arbejdsmæssigt 
men bestemt også i fritiden. 
Hans store interesse i for-
eningslivet var gymnastikken. 
Men også DGI og amtet nød 
godt af Erlings hjælpsomhed og 
bestyrelsesarbejde. Han var 
selvskreven sammen med Bodil 
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til landsstævnerne, hvor han 
bl.a. optog dele af stævnerne 
på smalfilm. Erling nåede at 
deltage i 14 landsstævner, hvil-
ket indikerer trofasthed. Men 
også håndbold, badminton og 
volleyball havde hans deltagel-
se på lokalt plan. Tunnelen til 
Sønderhaveskoven blev etable-
ret med Erling i frontgruppen. 
Både Bodil og Erling var faste 
hjælpere til Egeskov Marked, 
kendetegnende for dem begge 
var, at man aldrig gik forgæves, 
hvis der var brug for en hjæl-
pende hånd. Da Erling blev 
pensionist, brugte han mange 
timer i forbindelse med Kværn-
drup Fjernvarme.  

I den sparsomme ”egentid” som 
familien havde, blev Odense 
Teater og Nyborg Voldspil flit-
tigt besøgt gennem mere end 
45 år, ligesom jagt også havde 
Erlings store interesse. 
Når Erling trak sig tilbage i 
”venners lag” foregik det meget 
ofte i sommerhuset i Løkkeby 
på Langeland – et hus han selv 
havde bygget. 
Erlings hovedfritidsinteresse 
var musikken. Det begyndte 
med violin helt fra barnsben. 
Senere kom harmonikaen til. 
Men instrumentsamlingen tæl-
ler også en klarinet. Erlings re-
pertoire spændte vidt lige fra 
underholdningsmusik, privatfe-

ster til folkedans og musikled-
sagelse til højskolesangbogen. 
De senere år havde pensioni-
sterne i både Krarup og Svend-
borg naturligvis i foreningsregi 
også glæde af Bodil og Erlings 
glæde ved gymnastik, musik og 
fællessang. 
 
Foruden Bodil efterlader Erling 
børnene Søren og Mette samt 
tre børnebørn. 
 
Æret være Erlings minde. 
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Luft under vingerne til Midtfyns grimme ælling 
 

Af Lars Skov Sørensen 
 
Ny bog sætter ord og billeder på den eventyrlige og virkelige historie om Egeskov Mølle.  

Edvin Larsen tager læseren 
med på historiens vingesus i en 
finmalet fortælling om Egeskov 
Mølles forblæste og interessan-
te fortid såvel som nutid. Sam-
fundsudvikling, økonomi, ildsjæ-
le og lunefulde vejrindslag ind-
går alle i den fuldkornsblanding 
af elementer, bogen behandler 
og som gennem tiden har truet 

og sikret vort lokale vartegn. Et 
sandt eventyr - mesterligt bun-
det sammen af egnens lokale 
historiker, der med vanlig sans 
for at kværne opstøvede proto-
koller og artikler om til velfor-
midlet historie, sikkert og vel-
funderet fører læseren igennem 
tider, der har budt på op- og 
nedture for Egeskov Mølle. 
At den ikoniske tikronemølle i 
dag stadig pryder landskabet 
vest for Kværndrup beror alene 
på stor ihærdighed fra mange 
aktører og medvind på de helt 
afgørende tidspunkter.  
Bogen veksler behageligt mel-
lem varieret tekst, billeder og 
andre visuelle elementer. Det 
høje grafiske niveau skaber en 

læsevenlig balance, der, sam-
men med den indholdsmæssi-
ge tyngde, gør fortællingen ap-
petitlig og vedkommende - og-
så for mange andre end blot 
inkarnerede mølleentusiaster.  
 
God læselyst! 
 
”Egeskov Mølle – Historien om 
Midtfyns grimme ælling”, 72 
sider. 
Forfatter: Edvin Larsen. 
Udgivet i 2016 af Svendborg 
Museum. 
 
Bogen kan købes på Egeskov 
Mølle (Egeskov Møllelaug) og i 
Svendborg Museums butik for 
65 kr. 
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Hygge for de mindste i Bakkelunden 
 

Af Ulrich Ammitzbøll, formand for Kværndrup Borger- og erhvervsforening 

Traditionen tro var der den 11. november hygge i 
Bakkelunden for byens børnehaver/dagplejere, 
hvor Kværndrup Borger- og erhvervsforening bød 
på varme æbleskiver og varm kakao. 
En tradition vi ser frem til år efter år. 

SOGNEROD 
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Fællesspisning for flygtninge og frivillige, der hjælper flygtninge - og en lil-
le historie om en barnedåb 
 
Af Annette Simpson 

Den 15/1 2017 havde vi arran-
geret en fællesspisning for de 
flygtninge, der bor i Kværndrup.  
En eftermiddag med især to 
formål. 
Det ene var at tilbringe nogle 
hyggelige timer sammen - det 
andet, at møde nogle af de 
flygtningefamilier, der bor rundt 
omkring i byen. 
 
Vi havde fået lov at låne gym-
nastiksalen på skolen, og alle 
medbragte lidt mad til fælles ta' 
selv bord. 
Det blev en god eftermiddag. 
Børnene legede og alle hygge-
de sig. Der blev spist en masse 
lækker mad, og der var god tid 
til at snakke dansk med "vores" 
flygtninge. 
 
Vi frivillige har til formål at hjæl-
pe flygtningene til rette i vores 
danske samfund – og proble-
merne kan være af meget for-
skellig art. Ved vores seneste 
møde i styregruppen viste det 
sig, at Brhane havde arrange-
ret barnedåb den kommende 
lørdag med 30 gæster.  
 

Brhane har sin kone og nyfødte 
søn boende på flygtningecenter 
i Faaborg. Festen efter barne-
dåben skulle foregå på gangen 
i det gamle bibliotek på megen 
beskeden plads - hvis han da 
ikke kunne finde et sted med 
bedre forhold - og til en rimelig 
leje. 
 
Vi i styregruppen syntes, at det 
var synd, at en så stor dag ikke 
kunne komme til at foregå un-
der bedre forhold. Vi kontakte-
de Forsamlingshuset, som des-

værre var udlejet til anden side. 
Og det samme gjaldt for Kværn-
drup Hallen, der var optaget af 
indendørs fodboldstævne. En 
fra styregruppen foreslog Spej-
dernes hytte på Vængevej, en 
anden vidste, hvem der var an-
svarlig for udlejning af denne – 
og en halv time senere stod 
Brhane sammen med Anne-
Lene Rønning i Spejderhytten 
og beså lokalerne. Stor var 
hans glæde, ikke mindst, da 
han hørte prisen for at leje det 
dejlige hus med inventar - 500 
kr. 
 
Anne-Lene har efterfølgende 
talt med Brhane, der fortalte, at 
de havde en rigtig god fest. Na-
turligvis blev Spejderhytten afle-
veret i fineste stand.  
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Tak til bladets hjælpere 
 
Af Lars Skov Sørensen, Formand for bestyrelsen for Lokalbladet for Kværndrup Sogn 

Onsdag den 25. januar, havde 
lokalbladets bestyrelse inviteret 
alle bladets 31 aktive frivillige 
hjælpere til den årlige januar-
hygge i forsamlingshuset, for at 
takke for arbejdsindsatsen i det 
forløbne år. Afregningen skete, 

Super Brugsen for sponsore-
ring af forplejningen! 
Slagterne, Tom og Magnus pro-
ducerede ”mormors gule ær-
ter”, som fik mange roser. 
Endnu en gang tak til alle bla-
dets frivillige for de mange ti-
mer, der - hen over året - læg-
ges i at holde bladet i gang.  

helt som det plejer, med gule 
ærter, tilbehør, øl, vand og kaf-
fe.  
Alle frivillige fik tillige overrakt 
en lille nytårsgave, i form af ga-
vekort til Sporten i Svendborg, 
så bladet fortsat kan finansie-
res, tilvejebringes og uddeles 
uanset vejrlige indslag. 
Stor tak til Peter Bastholm og 



12  

 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Kværndrup Lokalråd indkalder herved til  

GENERALFORSAMLING 
 

Torsdag d. 23. marts kl. 19.00 

 
i Kværndrup Hallen  

 
Efter generalforsamlingen byder lokalrådet på hotdogs 
og en forfriskning. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent + 2 stemmetællere.  
2. Formandens beretning.  
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendel-
se.  
4. Planer og aktiviteter for det kommende år.  
5. Indkomne forslag.  
6. Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne.  
7. Valg af suppleanter for 1 år. 8. Valg af 2 revisorer.  
9. Eventuelt. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal være formanden i hænde senest 8 dage inden ge-

neralforsamlingen afholdes. 
 

I øvrigt henvises til Lokalrådets hjemmeside 
www.kvaerndruplokalraad.dk  

http://www.kvaerndruplokalraad.dk
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Bierparty for 6. gang - og vi fortsætter 
 
Af Anders Thorup 
 
I lighed med de tidligere 5 år blev der i januar atter afholdt Bierparty i Kværndrup Hallen. 
Der ligger mange timers arbejde bag hallens forvandling 

Og i lighed med de tidligere år, 
blev det en fantastisk fest med 
mange feststemte tyrolere. Orke-
steret TOP SEVEN leverede at-
ter et show ud over alle grænser 
med konstant musik fra 18.00 – 
01.00 kun afbrudt af en ufrivillig 
pause på 10 minutter, hvor 
strømmen svigtede. Heldigvis 
klarede Stig problemet, så festen 
kunne fortsætte. Og nogle opda-
gede da vist ikke det lille uheld. 
Bierparty er et godt eksempel på 
en aktivitet, som skaffer rigtig 
mange aktivitetstimer til hallen. 
Festen er samtidig et eksempel 
på hvordan folk (4 naboer på 

Glasmestervej), der i princippet 
stod udenfor foreningerne, fik en 
god idé og i samarbejde med 
foreningerne og hallens cafeteria 
fik banket en fest op, som nu vel 
allerede kan betragtes som en af 
de faste traditioner i Kværndrup. 
At så festen giver et overskud på 
ca. 125.000 kr. til Kværndrup gør 
ikke glæden mindre.  
 
Naturligvis bliver hallen ikke ud-
smykket, som det fremgår af bil-
lederne, af sig selv, så rigtig 
mange frivillige fra vores forenin-
ger, gør et kæmpestort arbejde i 
dagene op til festen, ligesom der 
naturligvis er et større opryd-
ningsarbejde. Men efterhånden 
har folk prøvet arbejdet tidligere, 
så det hele går stadig mere gnid-
ningsløst.  
I dagene op til Bierparty er der 
aktivitet på Facebook, hvor folk 
efterlyser billetter. Er der marked 
for endnu en stor fest i Kværn-
drup? Måske ikke Bierparty, men 
60’er eller 70’er fest, hippiefest, 
burgerfest, herrefest (damefro-
kosten blev en stor succes) eller 

noget helt sjette? Teamet bag 
Bierparty vil uden tvivl være be-
hjælpelig med gode råd, hvis en 
gruppe spørger om hjælp. 
. 
Som det fremgår af billederne 
var hallen fuldstændig forvand-
let.  
 
Søndag eftermiddag var alle 
spor fjernet, og idrætsfolk kunne 
atter indtage hallen mandag.  
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Flot 2. plads til vores U10-U11 drenge ved Kværndrup Cup 
 
Af Susan Nielsen 
 
Drengene fra U10-U11 kæmpede sig lørdag d 4. februar til en flot 2. plads ved Kværndrup Cup 
2017 

Holdet klarede sig fint ved alle 
de indledende kampe og der 
blev kæmpet intenst på alle 
pladser på banen. 
I alt spillede de 13 kampe, in-
den de til sidst kunne stå i fina-
len, hvor de desværre tabte til 
et velspillende hold fra Rolfsted. 
Alle spillere og træner var super 
glade og tilfredse med indsat-
sen og resultatet. 
2. pladsen var virkelig velfor-
tjent. Godt gået drenge og tillyk-
ke! 
I den forbindelse skal også 
nævnes vores andre spillere i 
U6/7, U8/9 og det andet U10/11 
hold, ligesom herresenior og 
kvindesenior også præsterede 
flotte resultater.  
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Kværndruphallens fremtid 
 
Af Leif Witt 
 
Repræsentantskabet for Ryslingehallerne besluttede den 25. oktober 2016, at der skulle arbej-
des videre med mulighederne for, at hallerne i Gislev, Kværndrup og Ryslinge skal deles op i tre 
selvstændige haller. Hvad er fremtiden for Kværndruphallen? 

Forhistorie 
I november 2016 orienterede 
5772.Kværndrup om Kværn-
druphallens fremtid. Her følger 
et kort resume af artiklen. Hal-
lerne får tilskud af kommunen 
efter, hvor meget de er udlejet, 
og ingen af hallerne er lejet så 
meget ud, at de økonomisk kan 
køre rundt. Udfordringen er der-
for at få hallerne udlejet noget 
mere, så indtægterne øges. For 
at øge det lokale engagement 
og dermed få flere aktivitetsti-
mer i hallerne, har bestyrelsen 
for Ryslingehallerne foreslået, 
at hallerne splittes i tre selv-
stændige haller med hver sin 
bestyrelse. Forslaget er god-
kendt af repræsentantskabet 
den 25. oktober 2016. 
 
Borgermøde 
Efterfølgende har der været 
borgermøder i Gislev, Kværn-
drup og Ryslinge, hvor der blev 
orienteret om beslutningen om 
ønsket om opsplitning og ned-
sat arbejdsgrupper. 
I Kværndrup blev borgermødet 
holdt i hallen den 22. november 
2016 for alle, som har interesse 
i at bevare Kværndruphallen. 
Bestyrelsesmedlem i Ryslinge-
hallerne Tage Foged Hansen 
bød de ca. 40 fremmødte vel-
kommen og orienterede om 
baggrunden for mødet. Der skal 
nedsættes en arbejdsgruppe, 
der skal gøre Kværndrup klar til 
at overtage Kværndruphallen, 
hvis og når en opsplitning af 
Ryslingehallerne kan gennem-
føres. 

Hans Otto Jensen gennemgik 
budgetter for henholdsvis Rys-
lingehallerne og Kværndruphal-
len. Det ser ikke lovende ud. 
For at bevare de tre haller, skal 
indtægterne øges, og udgifterne 
skal reduceres væsentligt. Det 
vil ikke være muligt med den 
nuværende struktur, vurderer 
bestyrelsen for Ryslingehaller-
ne. 
Der blev valgt en arbejdsgrup-
pe, som fik følgende opgaver:  
 
 Udarbejde realistisk budget 

på baggrund af nuværende 
kendte oplysninger og for-
ventninger 

 Udarbejde forretningsorden 
for ny bestyrelse for Kværn-
druphallen 

 Udarbejde vedtægter for 
Kværndruphallen med angi-
velse af ejerskab 

 Godkendelse fra Faaborg-
Midtfyns Kommune. (Betin-
gelse for gennemførelsen, 
bestyrelsen) 

 Forpagtningsaftale for cafe-
teriet 

 Fælles aktiver (skånegulv, 
gulvvasker etc.) tænkt ind-
gået i fælles samarbejde 
mellem hallerne 

 Tidsplan samt indkaldelse til 
stiftende generalforsamling i 
Kværndruphallen. 

 
Til arbejdsgruppen blev følgen-
de valgt: Jens Kring, Rene 
Riisom, Tonny Kristensen, An-
ne Sloth, Anders Thorup, Anne 
Klit og Leif Witt.  
Der blev nedsat yderligere to 

grupper: En gruppe til praktiske 
opgaver (bl.a. nøgler) består af 
Kaare Paludan og Frank Ander-
sen, og en kulturgruppe består 
af Birthe Find, Ella Kildegård, 
Aina Lind Hansen og Jens Lind 
Hansen. 
Der blev lagt op til, at hallen 
skal bruges til meget andet end 
idræt. 
Efterfølgende er Tonny Kristen-
sen udgået af arbejdsgruppen, 
og Jesper Sell og Brian Nyhus 
er indtrådt. 
 
Arbejdsgruppens arbejde 
Indtil midten af januar 2017 har 
arbejdsgruppen holdt tre mø-
der, og et fjerde møde er af-
holdt, når denne udgave af 
5772.Kværndrup er udkommet. 
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Forudsætningen for at bevare 
hallen er selvfølgelig, at indtæg-
terne kan modsvare udgifterne.  
Under udgifterne er aflønning en 
stor post. Arbejdsgruppen har 
drøftet, hvorledes denne post 
kan reduceres. Det ligger helt 
klart, at der ikke bliver råd til en 
halinspektør, som vi kender det 
fra Ryslingehallerne. Men ar-
bejdsopgaverne skal jo udføres. 
Er der opgaver, der kan løses af 
andre? Arbejdsgruppen har pe-
get på en række opgaver, der 
kan løses af frivillige. Nogle af 
opgaverne er beskrevet i næste 
afsnit ”Daglig drift af hallen”. 
Andre opgaver ligger naturligt 
hos bestyrelsen. Det er for ek-
sempel at udarbejde budget og 
at ansætte nødvendigt persona-
le. 
På indtægtssiden skal arbejds-
gruppen se på, om der kan ska-
bes yderligere aktiviteter i hal-
len. Her kommer Kulturgruppen 
naturligt ind i billedet. I en kom-
mende udgave af 5772.Kværn-
drup vil der blive fortalt mere om 
dette. 
Der skal også udarbejdes et for-
slag til vedtægter for Kværn-
druphallen. Mange vil synes, at 
vedtægter lyder kedeligt, men 
ikke desto mindre er de meget 
vigtige. Hvordan skal hallen le-
des, hvem bestemmer? Skal det 
beslutningsmæssigt være med 
samme opbygning som for Rys-
lingehallerne med en bestyrelse 

og et repræsentantskab? Og 
hvem udgør repræsentantska-
bet? Er det de forskellige 
idrætsforeninger, og skal inte-
ressegrupper også være med til 
at bestemme? Bliver det Or-
wells Kammerat Napoleon: Alle 
er lige, men nogle er mere lige 
end andre? Arbejdsgruppen har 
stadig disse spændende drøf-
telser til gode. 
 
Daglig drift af hallen 
Mange personer skal have en 
nøgle til hallen. Her kan en fri-
villig stå for udlevering og regi-
strering af nøgler.  
Det er vigtigt, at hallens facilite-
ter bliver afleveret i god stand 
efter brug. Ved foreningernes 
daglige brug af hallen må det 
være trænerens opgave at sør-
ge for en ordentlig aflevering. 
Tillid er godt, men tilsyn er bed-
re, er der nogle, der siger. Til-
syn kan udføres af en frivillig. 
Ved arrangementer skal der 
opstilles og nedtages redskaber 
og inventar. Det kan udføres af 
frivillige. 
Daglig brug af hallen medfører 
slitage og nødvendig vedlige-
holdelse af lokaler og inventar. 
Nogle ting, for eksempel arbej-
de med el, varme og vvs, skal 
udføres af håndværkere. Man-
ge mindre vedligeholdelsesop-
gaver kan udføres af frivillige. 
Det kan være et løst dørhånd-
tag, der skal skrues fast, en 

væg, der trænger til lidt maling, 
en pære, der skal udskiftes og 
så videre. 
Rengøring. Ja, det er meget 
vigtigt. En god rengøring af toi-
letter og omklædningsrum er 
nødvendig af hensyn til hygiej-
nen. Hvis toiletterne groft sagt 
ligner et væltet lokum, vil delta-
gerne i arrangementer ikke 
komme tilbage en anden gang, 
ligesom mange af hallens dagli-
ge brugere vil overveje, om de 
vil fortsætte i en sådan hal. Ar-
bejdsgruppen mener derfor, at 
hallen skal betale for ”profes-
sionel” rengøring af toiletter og 
omklædningsrum (service-area-
lerne). Rengøring af andre fæl-
lesarealer kan udføres af frivilli-
ge. Rengøringen i fitnessrum-
met sker i dag ved frivillig ar-
bejdskraft.  
Booking af hallerne i kommunen 
foretages i et system, der hed-
der halbooking. Administratio-
nen af bookninger kan udføres 
af frivillige. 
Udlejningen skal jo også beta-
les, det vil sige der skal laves 
fakturaer. Det kan måske udfø-
res af en frivillig. 
Hallens regnskab kan vel også 
udarbejdes af en frivillig? 
Det er meget vigtigt, at det ikke 
kun er én person, der ”hænger” 
på en bestemt opgave, for det 
er jo året rundt, og der skal og-
så være tid til ferier og meget 
andet. Det vil derfor være bedst, 
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Trunderup Børnehave tager i svømmehallen 
 
Af Trunderup Børnehave 

Når det er koldt og trist udenfor 
tager vi i svømmehallen.  
10 gange her i vinterhalvåret, 
svømmer vi med vores førsko-
lebørn. 
Målet er at vi: 
 
 bliver dus med vandet 
 viser hensyn til andre 
 kan tage brusebad, med mi-

nimum hjælp 
 styrker fællesskabet 
 får styr på rutiner - tøj af/på 
 bliver bedre til at lytte, mod-

tage en besked – og handle 
på det. 

 sjov og leg 
 
Vi gør det også for at ryste vo-
res førskolebørn mere sam-
men, så de har et bedre sam-
menhold, når de begynder i 
skole. De opdager nye sider af 
sig selv og hinanden. De udvik-
ler sig kolossalt i løbet af de 
gange, de er af sted. De tør 
mere og mere.  
Efter svømning og brusebad 
samles vi og spiser madpakker, 

inden turen igen går tilbage til 
børnehaven. 
Når vi er færdige med forløbet, 
får alle børn et diplom på, at de 
har været med, som barnet 
stolt kan vise til mor og far. 
 
Når vi går i vandet, samles vi 
og prøver forskellige øvelser.  
Vores mål er ikke at lære bør-
nene at svømme, men at være 
dus med vand og få nogle gode 
oplevelser i vand. 
 
Nogle af de ting vi gør i vandet 
er: 
 slippe ben fra bunden 
 puste vand 
 ligge på mave 
 ligge på ryg 
 prøve bassin, hvor man ikke 

kan nå bunden. 
 10-20-30-40......osv. 
 
Der rutsjes også i den store 
rutsjebane. For hver gang der 
går, bliver man mere og mere 
modig.  

hvis opgaverne bemandes af 
flere personer, der kan hjælpe 
hinanden og skiftes. 
 

Er det noget for dig? 
Som det fremgår af ovenståen-
de, er der stadig et godt stykke 
vej, før den endelige beslutning 
om en selvstændig hal i Kværn-
drup kan tages. Det er arbejds-
gruppens vurdering på nuvæ-
rende tidspunkt, at der er basis 
for en selvstændig hal. 
 

Men – det kræver noget af 
Kværndrups borgere. Ovenfor 
er beskrevet nogle arbejdsop-
gaver, der efter arbejdsgrup-
pens vurdering med fordel kan 
udføres af frivillige.  
 

Som borger i Kværndrup og 
måske som bruger af hallen 
kan du begynde at overveje, 
om der ikke er en eller anden 
opgave, du kunne tænke dig at 
arbejde med. Du kan jo også 
snakke med andre og måske 
finde sammen og sige: Det vil vi 
godt påtage os. 
 

I næste udgave af 5772.Kværn-
drup, der udkommer i april, vil 
der være en opdatering og sid-
ste nyt om Kværndruphallen.  
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Egeskov marked set i et nutidigt perspektiv  
 
Af Uffe Østergaard, formand for Egeskov Markedsforening. 

Dagens debat illustrerer de 
små samfunds udfordring. Cen-
tralisering baseret på økonomi-
ske kalkuler opfattes som en 
gylden fremtidsmodel. Men ikke 
alt det, der glimrer, er guld. 
Bertel Haarders kanon illustre-
rer, hvad vi egentlig opfatter 
som centralt i den danske hver-
dag. Ok, - vi hygger os, men 
det er naturligvis ikke tilstræk-
keligt. Vores fundament er an-
derledes solidt. Fællesskabet i 
bredere forstand. Foreningsli-
vet, andelsbevægelsen, den 
sociale velfærd er arvegods, 
som bærer samfundet videre. 
Det er den reelle baggrund for 
vores nationale succes set i et 
europæisk, ja nærmest globalt 
perspektiv.  
Danmark har en decentral kul-
turarv, som er eller bør være 
umistelig. Det liv, der leves i 
vore talrige småbysamfund, er 
det liv, som samfundet bygger 
på. Det bør aldrig fornægtes. 
Vi, der lever i disse små sam-
fund, har efter min opfattelse 
en kulturel forpligtelse til at 
kæmpe for disse grundlæggen-
de samfundsværdier, - samfun-
dets DNA.  
Det kan ”være op ad bakke”, og 
lokale kræfter kan komme til 
kort. Navnlig kan økonomisk, 
snærende bånd hindre det frie 
lokale åndedræt. Men det har 
heldigvis vist sig gang på gang, 
at vilje parret med kreativitet 
har skabt udveje, der næppe 
var synlige i det økonomiske 
vildnis.  
Vi har i den ellers ret anonyme 
landsby Kværndrup en æld-
gammel kulturforeteelse, som 
der i Danmark ikke findes mage 
til: Egeskov Marked. Nogle vil 

nedsættende kalde det gøgl og 
tvivlsom kvalitet, men det er 
andet og mere. Det er folkekul-
tur, der har vist sig levedygtig i 
mere end 600-700 år. Det er en 
aktivitet, der spinder tråde til 
den tid, hvor Saxo skrev den 
første danmarkskrønike. Den 
tid, hvor Danmark udviklede sig 
fra middelalder til lovbaseret 
ordenssamfund, og en tid, hvor 
selve det navnkundige slot, der 
nu lægger navn til, ikke var op-
ført. Med disse ord vil jeg blot 
understrege, at vi i Kværndrup 
har at gøre med en kulturarv, 
der er en ekstra indsats værd. 
Mildest talt!  
Egeskov Marked bør på UNE-
SCO’s verdensarvsliste, hvis 
det stod til mig. Når belgisk øl 
er værdigt til UNESCO, er det 
lokale miljø, hvor lokalt øl i et 
halvt årtusind har nydt stor be-
vågenhed, nok så væsentligt!  
Spøg til side. Trods den store 
frivillige indsats fra lokalsam-
fundets side er markedet pres-

set af udviklingen. Bureaukrati-
et sætter stadigt strammere 
regler op for festlige foretagen-
der som vores marked. Der 
skal ikke herske tvivl om det 
nødvendige i nogle veterinære 
påbud, og det er vanskeligt at 
forestille sig arbejdstilsynets 
accept af Franz Krygers eller 
Kaptajn Jacksons vilde motor-
cykelridt på de lodrette vægge. 
Men festkulturen må kunne sti-
muleres på nutidens præmis-
ser. Der kommer ikke nogen 
udefra og hjælper. Vi er ikke 
omfattet af velfærdssystemets 
støttemodeller. Men vi er væ-
sentlige kulturambassadører. 
Vores beskedne, frivillige flok 
har efter min mening en mulig-
hed for, med vilje og kreativitet, 
at sikre denne ældgamle kultur-
aktivitet en fortsat eksistens. 
Og vi, såvel som eftertiden, for-
tjener en sådan indsats. I næ-
ste skriv vil jeg fortælle om stra-
tegi og tiltag vedr. markedet i 
september. 
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Besøg på Ringe Bibliotek 
 
Af Mette Schiel 

I Faaborg-Midtfyn har vi et godt 
samarbejde imellem skoler og 
folkebiblioteker. I dette skoleår 
er samarbejdet blevet udbygget 
med tilbud om besøg, rundvis-
ning og oplæsning for 1. kl. i 
efteråret, og inspirationsbesøg i 
januar/februar for 5. kl. Primus 
motor for disse besøg er Pia 
Smidt, børnekulturkoordinator 
og Jeanette Becker, bibliotekar.  
5. kl. fra Tre Ege Skolen var på 
besøg på Ringe Bibliotek ons-
dag d. 1. februar. 
Biblioteket havde slet ikke 
åbent, da vi kom, så vi havde 
hele børneafdelingen for os 
selv. Eleverne blev hurtigt 
”bænket” på de udlagte hynder, 
hvorefter Pia gik i gang med at 
fortælle om fantasy-, science 
fiction-, zoombie- og krimibø-
ger. Før det blev Jeanettes tur 
til at fortælle om heste-, pige-, 
drenge-, sjove og alvorlige bø-
ger, så vi et par book-trailers. 
Besøget skulle nemlig helst 
munde ud i, at klassen, tilbage 
på skolen, selv skulle fremstille 
lignende book-trailers. Disse 
book-trailers vil blive vist på 
bibliotekets infoskærme. 
Eleverne hørte om både kendte 
og ukendte bøger i en hel klok-

ketime. Det resulterede i, at 
mange af dem fik lavet et lå-
nerkort, så de kunne låne en 
bog eller fire med hjem samme 
dag. 
Imens læsehestene fik lavet 
lånerkort og lånt bøger, kaste-
de resten sig over udklæd-
ningstøjet, som er sat frem til 
det samme. Lige pludselig følte 
jeg mig meget mindre end el-
lers, fordi både piger og drenge 
havde taget stilletter på. 
Vi spiste vores medbragte mad 
i den store sal, hvor der lige nu 
er en flot udstilling af billed-
bogsillustrationer. Her mødte vi 
Lise Ørtved, som driver teater-
skolen ”Spetaklet”. Lise var så 
sød at invitere os med over i 
Ungdomskulturhuset. Ung-
domskulturhuset, også kaldet 
UKhuset, er åbent for unge fra 
15 år og op, men hvis man del-

tager i teater, danse-, parkour- 
eller filmundervisningen i kultur-
huset, er man selvfølgelig altid 
velkommen, også selvom man 
ikke er fyldt 15. 

Jon og Daniel har kastet sig 
over tegneseriehylden 

Jeanette viser en book-trailer  

Lise viser os dansesalen med 
spejlvæg og lysspots 

Fest og ballade på biblioteket  

FORENINGER OG INSTITUTIONER 
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NU I KVÆRNDRUP!!! 
 
Af Jesper Sell 

 
Lige nu er det muligt at være med til at realisere en af drømmene.  

Da Kværndrup Bibliotek for 7 år 
siden blev nedlagt, blev det fra 
alle sider fremhævet, at det i 
fremtiden var ønskeligt og vig-
tigt at samle alle kulturelle akti-
viteter et sted, nemlig i Kværn-
drup Hallen.  
Det kan ske nu.  
Kulturgruppen (eller hvad den 
nu skal hedde), som for år tilba-
ge blev nedsat i forbindelse 
med et borgermøde i Hallen, 
indkalder nu til et borgermøde. 
På mødet er det meningen, at 
vi skal danne grundlaget for at 
videreføre og udbygge de 
drømme, som har holdt sig i live 
de sidste 7 år. Og på den måde 
bidrage til, at Hallen i fremtiden 
virkelig kan blive alle byens bor-
geres fælles mødested. 
I forbindelse med byudviklings-
projektet er der reserveret en 
sum penge til etablering og ind-
retning af lokaler. Rammerne er 
der altså næsten – nu skal de 
så fyldes ud. 
På mødet skal vi i fællesskab 
finde ud af, hvilke aktiviteter der 
er stemning for og opbakning 
samt tovholdere til at sætte i 
gang. 
Nogle af de ideer, der tidligere 
har været fremme, er bl.a. Bor-

gerbibliotek, læseklubber, PC/
tablet og telefonassistance, 
lektiehjælp, kortspil, strikke-
klub, udstillinger og mange an-
dre aktiviteter. Ikke mindst - et 
mødested med tilgængelighed 
for alle aldersgrupper. 
Der er sikkert mange andre 
gode forslag til aktivitet i loka-
lerne, som man kan mødes 
om. 
Vi skal også have fundet de 
personer, der vil være tovhol-
dere på de enkelte aktiviteter. 
Så mød nu op og deltag i mø-
det så vi kan komme i gang 
med projektet og få opbygget 
et godt og spændende miljø 
omkring andre kulturelle aktivi-
teter i Kværndrup. 
 
Vi mødes mandag d. 13. 
marts kl. 19.30 i Hallen. Cafe-
teriet er åbent. 

For ca. 7 år siden lukkede 
Kværndrup Bibliotek. Bibliote-
ket lukkede på trods af en he-
roisk kamp fra Bibliotekets 
venner for at bevare dette 
samlings- og mødested i byen. 
Ud over bøgernes verden, bi-
drog biblioteket også til mange 
andre aktiviteter både for unge 
og ældre og dem midt imellem. 
Fra fortælle-arrangementer for 
børn, udstillinger til hjælp med 
brug af PC og mobiltelefoner. 
Desuden var man altid sikker 
på at møde en eller flere, som 
man kunne snakke med om 
stort og småt, bøger, børn, 
børnebørn eller vejret. 
I forbindelse med lukningen af 
biblioteket, blev det fra politisk 
hold gentagne gange fremhæ-
vet, at man helst så at aktivite-
terne i byen blev samlet et 

FORENINGER OG INSTITUTIONER 
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sted, nemlig i Kværndrup Hal-
len.  
Tiden er gået – uden at drøm-
men om et nyt mødested for 
andre kulturelle aktiviteter end 
sport og idræt er blevet sluppet. 
I forbindelsen med byudvik-
lingsprojektet i Kværndrup, kom 
det på tale at søge om en milli-
on kroner til et nyt fitnesscenter 
og andre forbedringer i Hallen. 
Målet og aftalen var også, at 
der i forbindelse med en evt. 
ombygning også skulle etable-
res faciliteter til andre kulturelle 
formål. 
Dette ønske blev fremsat af 
byfornyelsesgruppen, som øn-
skede at bakke op om behovet 
for mere og flere aktiviteter i 
forbindelse med hallens aktivi-
teter. 
I forbindelse med nytænkning i 
brugen af Kværndrup Hallen, er 
der gennem årene, de sidste 7 
år arbejdet på at inddrage en 
bredere vifte af kulturelle aktivi-
teter i Hallens tilbud. 
Det kan ske nu! ! - hvor vi både 
har midlerne og lokalerne - hvis 
vi altså ikke lader det blive ved 
drømmen. 

Stemning fra bedsteforældrer 
 
Af Dorthe Nielsen 

Det er dejligt at være bedste-
forældre til et barn i Trunderup 
Friskole. Vi er altid velkomne 
på skolen og sætter stor pris 
på at få lov til at følge vores 
børnebørn på tæt hold i skolen. 
 
Der bliver arrangeret mange 
ting i løbet af året, og altid og-
så med tanke for bedsteforæl-
drene – selvom pladsen er 
trang. Hvis både bedsteforæl-
dre, forældre og søskende 
skulle komme på en gang, fin-
der skolen en mulighed for at 
invitere på et andet tidspunkt. 
 
Hver den første fredag i måne-
den bliver vi inviteret til mor-
gensang med efterfølgende 
morgenkaffe, hvor vi hygger og 
snakker. Det sker ikke sjæl-
dent, at Henrik Dam også lige 
tager sig tid til at snuppe en 
kop kaffe og deltage i snakken. 
Endvidere har vi henover året 
været inviteret til skolens 160 
års jubilæum, juleklip, lucia-
optog og sidste skoledag med 
gudtjeneste i gymnastiksalen. 
I december er vi alle blevet 

budt velkommen af denne herli-
ge snemand. Man kan da kun 
blive i godt humør. 
 
Bedsteforældrene 
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Tennis i Hallen 
 
Af Anders Thorup 
 
En ny aktivitet i Kværndrup 
hallen er indendørs tennis 

Tennis i Kværndrup har sine 
begrænsninger pga. vejret, da 
vi jo kun har udendørs baner… 
Og så alligevel ikke. For i år er 
der startet en ny aktivitet i Hal-
len, nemlig indendørs tennis, 
kaldet softball.  
Softball spilles på en badmin-
tonbane med almindelige ket-
sjere, tennisnet, men med blø-
de bolde, som navnet antyder. 
Spillet er naturligvis anderledes 
end den udendørs tennis på 
vores dejlige anlæg, men tek-
nikken, slagene og spilforståel-
sen er i høj grad, som i rigtig 
tennis og man får, som i uden-
dørs tennis, god og glad moti-
on. Og måske et 3. sæt inde i 
cafeteriet…. 
Softball er hver torsdag kl. 
18.30 i hallen. 

Hjertestarteren ved Seniorcenter Egebo  
- er nu placeret, så den er let tilgængelig. 
 
Hjertestarteren på Seniorcenter Egebo, er nu flyttet udendørs. Den 
er blevet monteret på væggen til højre for postkasserne. Den kan 
således bruges døgnet rundt, selvom der helst ikke skulle blive be-
hov for hverken den eller de andre hjertestartere i byen! 

 
Lokalbladet for Kværndrup Sogn holder generalforsamling 
 
Torsdag den 23. marts 2017, kl. 19.00  
på skolebiblioteket – Tre Ege Skolen, Kværndrup 
 
Dagsordenen: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

 
Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes sendt på mail til larsskovs@gmail.dk inden 10. 
marts 2017. 

 
På vegne af bestyrelsen 
Lars Skov Sørensen  

mailto:larsskovs@gmail.dk
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Nyt fra Kværndrup Forsamlingshus 
 
Af Dorthe Nielsen 

Siden januar 2014 har Kværn-
drup Forsamlingshus været et 
Nøglehus, og det har vist sig at 
fungere over al forventning ved 
hjælp af den store opbakning, 
vi får fra byens borgere. Det 
være sig i form af køb af med-
lemskort, sponsorskilt eller 
hjælp til madlavning, rengøring, 
og hvad der nu ellers dukker op 
af små og store opgaver. 
Når man støtter forsamlingshu-
set ved køb af medlemskort og 
sponsorskilt mm., er man med 
til at bevare den smukke byg-
ning, samt sørge for at man 
fremover kan holde sine fester i 
huset, det være sig fødselsda-
ge, barnedåb, konfirmation og 
bryllup. Det er da dejligt, at 
kunne gå fra kirken til forsam-

lingshuset efter en barnedåb og 
slippe for at skulle køre uden-
bys. 
Her i foråret starter vi igen op 
med fællesspisningerne, og 
første aften er torsdag, den 2. 
marts, hvor der vil blive serve-
ret Pasta Bolognese, salat og 
flutes. Michael Demant Windel-
boe tilbereder menuen sam-
men med bestyrelsen. 
De nye tiltag i løbet af året vil 
være diskotek for børn og en 
aften kun for herrer.  
 
Diskotek Night Life sætter alle 

sejl til og kommer med DJ, røg, 
stopdans og Limbo mm.  
Aftenen bliver delt aldersmæs-
sigt, dvs. fra kl. 18.30 - 20.30 er 
der åbent for børn fra 2. - 4. 

klasse, og fra kl. 21.00 - 23.00 
vil diskoteket spille for 5.- 6. 
klasse. Det bliver sjovt. 
 
Herreaften -  (Damerne har jo 
haft Tøseaften) 

 – nu er det tiden, at mændene 
får en rigtig herreaften. Kan du 
komme ”op over tøflen” og smi-
de viskestykket – så tjek lige 
Facebook, LysAvisen og pla-
katsøjlen ved Brugsen. 
 
Og sidst men ikke mindst 
Kværndrup Forsamlingshus 
fylder 125 år, og lørdag, den 
18. november bliver der fest i 
huset med god mad og under-
holdning - sæt allerede nu 
kryds i kalenderen! 

Kværndrup på Vægten – Vægten på Kværndrup 
 
Af Anders Thorup 
 
Projektet med at tabe sig, kender vi alle, især her efter jul og nytår.  
Kværndrup IF og KB1919 arrangerer i lighed med tidligere ”Kværndrup på Vægten”, hvor alle er 
velkomne til at blive vejet – og ikke mindst få lejlighed til at dyrke noget sundt og sjovt motion. 

Forløbet starter søndag den 5. 
marts med indvejning i fitness-
centeret mellem kl. 10.00 - 
12.00 (OBS tidligere annonce-
ret 4. marts, men denne dag er 
der gymnastikopvisning). 
De efterfølgende lørdage er der 
åbent i fitnesscenteret og i hal-
len kl. 10.00 – 12.00, når denne 
ikke er optaget af andre arran-
gementer.  
Vi tilbyder kontrolvejning alle 
lørdagene, men vil også tilbyde 
konditest og brug af hallen med 
boldspil. Vi vil organisere hock-
ey, volleyball og anden idræt, 
som kan være en hjælp for dig i 
dine bestræbelser på at tabe 
dig.  

Vi slutter med fællesspisning i 
cafeteriet i Hallen torsdag den 
11. maj kl. 18.00 i Kværndru-
pugen - uge 19 (det er St. Be-
dedag fredag). 
Alle kan deltage. Aftal evt. med 
et par naboer, familiemedlem-
mer, venner eller veninder om 
også at deltage, så I får lidt 
indbyrdes konkurrence om 
hvem, der kan tabe sig mest 
på de 9 uger. 
Kom, bliv vejet og dyrk idræt 
sammen :-) 
Vi håber, at vi kan få lavet en 
aftale om kostvejledning på 
nogle af lørdagene. Der vil bli-
ve opslag løbende på Face-
book på 5772.kværndrup. 

FORENINGER OG INSTITUTIONER 
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Kværndrup Boldklub nærmer sig et jubilæum 
 
Af Bent Larsen, tidligere formand for Kværndrup Boldklub 

 
- Derfor har Kværndrup Boldklub 1919 nedsat et lille udvalg, bl.a. bestående af 3 tidligere for-
mænd og den nuværende, Susan Nielsen, for at gøre forberedelser til et jubilæumsskrift, som 
efter planen skulle være klar i starten af 2019. 

3. september 1944 

Materialet, der ligger, er meget 
omfattende og for at jubilæums-
skriftet skal få en rimelig størrel-
se, er vi i udvalget nødt til at 
udelade rigtig mange spænden-
de billeder og historier om KB 
1919 gennem 100 år. Edvin 
Larsens historiske artikler er 
meget populære blandt vore 
læsere, så vi håber også at 
mange læsere har lyst til at læ-

se lidt om KB 1919´s lange hi-
storie.  
Vi vil følge op med yderligere 
historisk materiale i nogle af de 
kommende 5772.kværndrup. 
 
Kværndrup Boldklub blev stiftet 
1. september 1919. Efter si-
gende lå klubbens første fod-
boldbane i Kværndrup Vænge 
på "Munkebogårdens" jord. Ba-

3. september 1944 

nen var en græsmark hvor kø-
erne gik på græs, så hjemme-
holdets spillere blev sat til at 
fjerne kokasser inden der kun-
ne spilles. 
 
Antallet af baner man har haft 
før 1926 vides ikke, men der 
var tale om flere. Der lå nemlig 
også en bane, hvor bebyggel-
sen på Præstegårdsjorden er. 
Den var ikke særlig plan - ifølge 
bladet "Fynsk fodbold gennem 
tiderne" havde terrænet en stig-
ning på ca.10 meter. 
 
I efteråret 1926 fik man en ba-
ne på "Lindhøj", omtrent der 
hvor stien mellem Vængevej til 
Muskatvænget nu går. 
 
Omkring 1930 fik klubben en ny 
bane, der hvor Amtsplejehjem-
met ligger i dag. 
 
I 1933 flytter klubben så igen 
bane. Den lejer et stykke jord 
på "Lindegården", der hvor den 
nuværende "Egeparken” ligger. 

TEMA OG LOKALHISTORIE 
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Men allerede i maj 1934 flytter 
man så igen. Denne gang til 
"Maen" hos Valdemar Morten-
sen på Nyborgvej. 
I april 1936 skrev klubben til 
Sognerådet vedrørende køb af 
jord til en fodboldbane. KB1919 
havde udset et stykke jord ved 
den nuværende Toftevej bag 
Kværndrup Forsamlingshus. 
 
 Godt 3 år efter, den 18. juni 
1939, blev det nye Fodboldsta-
dion indviet og foruden en fod-
boldbane, blev der anlagt et 
tennisanlæg og en håndboldba-
ne plus et moderne klubhus 
med 2 omklædningsrum. I 1961 
udvidede man, ved hjælp af 
frivilliges arbejde, faciliteterne 
med et lysanlæg omkring fod-
boldbanen, så man også kunne 
træne i den mørke tid. 
 
Klubben voksede sig større fra 
2-3 hold i 1939 til 6 hold i 
1960´erne så banen blev mere 

og mere nedslidt. Kværndrup 
Kommune købte i 1962 "Bøge-
gården" for at få plads til at ud-
vide skolens gymnastiksal og 
samtidig besluttede Sognerå-
det sig, efter lidt pres fra Bold-
klubben, for at anlægge en 
Sportsplads - vores nuværen-
de fodboldanlæg. 
 
Omklædning og træning fore-
gik stadig nede på det gamle 
stadion, da det nye klubhus 

ikke var færdig, og efter en del 
forsinkelse kunne man først 
tage det nye klubhus i brug fra 
1969.  
 
Kværndrup Boldklubs første 
kamp på det nye anlæg blev 
spillet den 12. august 1967. Så 
faktisk kan KB 1919 allerede i 
år faktisk holde jubilæum, nem-
lig for 50 års tilstedeværelse på 
Vængevej. 

TEMA OG LOKALHISTORIE 
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Foreningsprotokoller er også lokalhistorie 
 
Af Edvin Larsen 

Tænk 
på lokalarkivet, når du tømmer skabe og skuffer for gamle billeder, breve o. lign., eller huset skal tøm-
mes, eller foreningen er nedlagt. Vi er interesseret i mere, end du måske tror. Så kontakt os. Når først 
materialet er brændt eller lagt i skraldespanden, er det for sent. 
Henvend dig til arkivet eller et af bestyrelsens medlemmer, eller mail til os, hvis du har noget, vi måske 
kan bruge, og gør også gerne din nabo opmærksom på os. 
Du kan finde os således: 

Arkivet, Kirkevej 3, 5772 Kværndrup 
Tlf. 28 20 28 14 (arkivet) 

Mail: ryslingelokalarkiv@hotmail.com 
eller keldriber@ga-net.dk (arkivlederen) 

Sådan står der på foreningens 
hjemmeside under ”Om afleve-
ring til Arkivet”. Når dette giver 
anledning til en bemærkning, er 
det, fordi der altid ligger en hi-
storie gemt i ethvert materiale, 
hvilket således også var tilfæl-
det, da en ”nysgerrig” sjæl ved 
at rode i en container på gen-
brugspladsen i Ringe fandt en 
foreningsprotokol/medlemsfor-
tegnelse/lovbog for G.E.M. 
Selvbetjeningsvaskeri i Kværn-
drup. Takket være denne 
”nysgerrige” person er Selvbe-
tjeningsvaskeriets historie ikke 
gået tabt. 
I Arkivet findes der ikke kilde-
materiale, som vedrører denne 
forening. Vi har vidst, at den 
har eksisteret, og at den blev 
nedlagt i begyndelsen af 
1960´erne, men oplysningerne 
herom har været sparsomme. 
Derfor var det glædeligt at få 
denne protokol i hænderne og 
så oven i købet særdeles vel-
bevaret, således at dens histo-
rie kan fortælles og bevares for 
eftertiden. 
 
Elektriske vaskemaskiner og 
andelsvaskerier 

I Danmark har man kunnet kø-
be elektriske vaskemaskiner fra 
1920'erne. Flere danske firma-

er har produceret vaskemaski-
ner med navne som bl.a. Vø-
lund, Ferm og Haka. Fra ca. 
1950 begyndte flere og flere 
danske husholdninger at an-
skaffe en vaskemaskine. Dog 
var prisen for en elektrisk va-
skemaskine generelt for stor 
for en almindelig familieind-
komst i begyndelsen af 1950’-
erne. Derfor opstod tanken om 
oprettelse af små andelsvaske-
kredse, hvor seks til otte famili-
er - eventuelt flere - i fælles-
skab anskaffede en vaskema-
skine. Med vaskemaskinen 
som hjælpemiddel, hyppigt 
tøjskift og øget brug af synteti-
ske tekstiler steg behovet for 
vask. 
Selvbetjeningsvaskeriet var et 

foretagende, som byggede på 
andelstanken. Kværndrup er et 
af de sogne i Danmark, hvor 
andelsbevægelsen har sat sit 
præg på udviklingen, og hvor 
antallet af andelsforetagender i 
forhold til indbyggertallet gjorde 
sognet til en af andelsbevægel-
sens højborge. 
I Kværndrup tog en række bor-
gere initiativet til et selvbetje-
ningsvaskeri baseret på salg af 
andele. Ejendommen Kalk-
brænderivej 2 er iflg. BBR op-
ført i 1951. 
 
Selvbetjeningsvaskeriets ind-
retning 
Huset var indrettet med vaske-
rum i størrelse 335x285 cm, 
tørrerum 200x375 cm og stry-

Bøjdenvejen og Kalkbrænderivej. Øverst til højre i billedet: Kalkbrænderi-
vej 2, 1959. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 

mailto:ryslingelokalarkiv@hotmail.com
mailto:keldriber@ga-net.dk


 27 

 

 TEMA OG LOKALHISTORIE 

gestue 270x375 cm. Vaskerum-
met var forsynet med et vindue 
og udvendig dør samt en dør til 
tørrerummet. I tørrerummet 
fandtes to vinduer og endvidere 
til strygestuen en aflåset dør, 
således at vaskerummet og 
tørrerummet kunne bruges af 
en familie, medens en anden 
familie kunne betjene varmerul-
len i strygestuen, hvor der også 
fandtes udvendig dør og vin-
due. 
I vaskerummet var monteret en 
vaskemaskine med rustfri trom-
le med en kapacitet på 12 kg 
tøj. Endvidere var der en tørre-
centrifuge med rustfri svingkurv 
til 10 kg tøj og et 3-delt skylle-

bassin glitpudset med aftap-
ning samt en vaskebænk. I et 
specielt tørrerum fandtes en 
kraftig ventilator til luftcirkulati-
on og tøjsnore under loftet 
samt to gasradiatorer. Stryge-
stuen var forsynet med auto-
matisk varmerulle og to borde. 
I et specielt rum med udvendig 
dør var gasanlægget anbragt. 
Huset var opført i mursten med 
hulstensmur, og der var indret-
tet toilet med frostfri cisterne, 
kumme, sæde, skyllerør og 
vandlås. Husets tag var be-
klædt med bølgeeternit. Loftet 
var isoleret med troldtexplader 
og pudset. 
I prisen kr. 24.000,- var med-
regnet indvendig el-, vand- og 
gasinstallation, og udvendigt 
var der regnet med maks. 30 m 
stikledning til hovedledningen, 
endvidere kloak til ydermur. 
Endelig leveres strygebræt, 
ærmebræt, strygejern ”Dan-
foss”, gasapparat med gasha-
ne, fire tøjpæle, en gryde og en 
spand samt en to-hjulet trans-
portvogn med kraftige gummi-
hjul.  
Nødvendig udvendig kloakfor-
bindelse, septiktank, grund og 
eventuelle tilslutningsafgifter til 
elværk og vandværk var ikke 
medregnet. 
Firmaet Anton Jensen & Co. A/
S, Esbjerg stod for levering af 
ovennævnte. 
 
Finansiering 

De 24.000 kr. skulle fremskaf-
fes ved, at 20 andelshavere 

Kalkbrænderivej, 1959.  

Foto: Sylvest Jensen Luftfoto,  

Det Kongelige Bibliotek. 

tegnede sig for andele à kr. 
1.200,-. Når det nødvendige 
antal medlemmer var skaffet, 
skulle der sammenkaldes til 
stiftende generalforsamling, 
hvor medlemmerne valgte be-
styrelse. For anlæggets kvalitet 
garanterede vaskemaskinefa-
brikken G.E.M. i 1 år. Leve-
ringstiden androg ca. 2 mdr. fra 
den stiftende generalforsam-
lings afholdelse. 
Af medlemsprotokollen fremgår 
det, at ”Under Forudsætning af, 
at der tegnes 22 Medlemmer til 
et G.E.M. Selvbetjeningsvaske-
ri i Kværndrup, og at der opta-
ges et Lån til Betaling af An-
lægget over 15 Aar til 5½ % 
Rente vil den maanedlige Ud-
gift pr. Andel blive Kr. 10,-. Ved 
20 Andele vil den tilsvarende 
Udgift være Kr. 10,70. I Hen-
hold hertil og foranstaaende 
Tegningsret og Love, tegner 
medlemsnævnte (omstående) 
sig som Medlem:” Herefter føl-
ger 21 navne på borgere i 
Kværndrup by. 
 
Stiftende generalforsamling 

Tirsdag den 15. december 
1953 blev der afholdt et forbe-
redende møde, hvortil der var 
mødt 18 interesserede, som 
repræsenterede 11 familier, 
som efter at være gjort bekendt 
med sagen og fået oplysninger 
vedrørende pris m.m. straks 
tegnede sig som medlemmer. 
De efterfølgende dage blev der 
arbejdet på at få tegnet de re-
sterende medlemmer. 
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Søndag den 20. december 
1953 kl. 9.30 blev der afholdt 
stiftende generalforsamling i 
Kværndrup Selvbetjeningsva-
skeri med de 19 borgere som 
pr. dags dato havde tegnet sig 
som medlemmer. Firmaet An-
ton Jensen & Co. A/S Esbjerg 
stod for de resterende 3 andele 
i op til et ½ år, indtil disse var 
solgt. 
Til foreningens første bestyrel-
se blev valgt: postbud Kristian-
sen (formand), ejendomsmæg-
ler C. Jensen (kasserer) og ma-
lermester Johs. Larsen 
(sekretær). Suppleant blev mu-
rermester E. Larsen. Som revi-
sorer valgtes bladhandler Rs. 
Andersen og lærer A. Laurit-
sen. Revisorsuppleant blev 
isenkræmmer Ib Bernbom. 
Herefter følger medlemsforteg-
nelsen med 21 borgere, som 
med egenhændig underskrift 
hæftede for de 21 andele. 

Perioden fra 20. december 
1953 til 4. oktober 1965 

Af protokollen fremgår det, at 
foreningen i ovennævnte perio-
de har afholdt 13 ordinære og 
ekstraordinære generalforsam-
linger og 7 bestyrelsesmøder. 
Der har uden tvivl været flere 
bestyrelsesmøder, men der er 
ikke i protokollen ført referat 
over disse. De bestyrelsesmø-
der, der er refereret, er konsti-
tuerende møder afholdt umid-
delbart efter ordinær general-
forsamling. 
Jeg vil i det følgende nævne 
nogle af de beslutninger, som 
blev taget i løbet af den knap 
12-årige periode. Den første 
ordinære generalforsamling 
blev afholdt i Kværndrup For-
samlingshus den 9. august 
1955. Her besluttede man, at 
reparationer afholdes solidarisk 
jf. andelsprincippet. Året efter 
vedtog man, at ejendomsmæg-

ler C. Jensen skulle have et 
vederlag på 100 kr. om året for 
pasning af vaskeriet. Dette blev 
det følgende år forhøjet til 144 
kr. Det solidariske fællesskab 
på det reparationsmæssige 
blev ændret på generalforsam-
lingen i 1957, da man enstem-
migt besluttede, at medlemmer-
ne selv skulle betale for de ska-
der, der bliver forvoldt ved ufor-
sigtighed. 
Generalforsamlingen gav lige-
ledes bestyrelsen myndighed til 
at åbne for nye brugere på 
samme betingelser som med-
lemmerne – en månedlig va-
skedag – dog mindst for 1 år ad 
gangen og uden medlemsret. 
Det viste sig hurtigt, at denne 
beslutning ikke var uden pro-
blemer. Allerede året efter ved-
tog man, at ”betalingen for brug 
af vaskemaskine skulle erlæg-
ges ved udlevering af nøglen”. 
Såfremt det ikke blev overholdt, 
skulle kassereren sende en 
opkrævning med et ekstragebyr 
på 2 kr. plus porto. 
På generalforsamlingen den 
31. august 1959 vedtog man 
etablering af en ny kloakledning 
til en pris af 140 kr., som skulle 
finansieres ved, at hvert med-
lem skulle betale 8 kr. På sam-
me generalforsamling vedtog 
man, at kassereren skulle have 
1 månedlig gratis vaskedag for 
sit arbejde vedr. vaskeriet. 
Ved foreningens start bestod 
bestyrelsen af tre mænd. Alle-
rede i 1958 havde kvinderne 
overtaget majoriteten i bestyrel-
sen. 
På en ekstraordinær general-
forsamling den 3. august 1961 
besluttede man at anskaffe en 
ny vaskemaskine med gasop-
varmning, da varmelegemet i 
vaskemaskinen var ”gået”. An-
delshaverne indvilligede i at 
betale 200 kr. hver, som skulle 



 29 

 

 TEMA OG LOKALHISTORIE 

erlægges i 8 månedlige rater à 
25 kr.  
Efterhånden var tiden løbet fra 
foreningen, idet udviklingen gik 
i retning af, at hvert hjem skulle 
have egen vaskemaskine. Der-
for blev der forespurgt på gene-
ralforsamlingen den 5. oktober 
1964, om tiden var inde til salg 
af vaskeriet og nedlæggelse af 
foreningen. Det viste sig, at det 
var den. 
Året efter den 4. oktober 1965 
besluttede 17 medlemmer ud af 
21 på en ekstraordinær gene-
ralforsamling at afhænde va-
skeriet for prioritetsgælden. 
Den sidste bestyrelse, som fik 
bemyndigelse til afvikling af 
vaskeriet, var Marie Rasmus-
sen, Gunda Ottesen og Arne 
Jørgensen. 
Dette er den sidste beslutning, 
som er ført til protokols. Selv-
betjeningsvaskeriet blev ned-
lagt, og ejendommen Kalk-
brænderivej 2 blev solgt til 
snedkermester N. Stæhr, som 
lod den ombygge til aftægtsbo-
lig. 
Siden 1994 har ejendommen 
været ejet og beboet af Michael 
Schultz. 

Kilder 
Forhandlingsprotokol/medlemsfortegnelse/lovbog for G.E.M. Selvbetjeningsvaskeriet i Kværndrup. 
Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 
Bolig og bygningsregistret (BBR). www.ois.dk 

Besøg lokalarkivet her: www.lokalhistoriskforening-g-k-r.dk 

Kalkbrænderivej 2, som det ser ud i dag. 

Bestyrelsesmedlem valgt udtrådt 

Kr. Kristiansen, postbud 20/12 1953 30/8 1956 

C. Jensen, ejendomsmægler 20/12 1953 19/8 1958 

Johs. Larsen, malermester 20/12 1953 2/9 1963 

Ruth Larsen, fru murermester 30/8 1956 31/8 1959 

Eva Larsen, fru installatør 19/8 1958 2/11 1961 

Camilla Henriksen, fru tømrermester 31/8 1959 30/8 1962 

E. Petersen, skræddermester 2/11 1961 5/10 1964 

Marie Rasmussen, fru skræddermester 30/8 1962 Til ophør 

Arne Jørgensen, isenkræmmer 2/9 1963 Til ophør 

Gunda Ottesen, fru slagtermester 5/10 1964 Til ophør 

http://www.ois.dk
http://www.lokalhistoriskforening-g-k-r.dk
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 OPSLAGSTAVLEN 

 OPSLAGSTAVLEN 
Private små annoncer :   

 

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

 

Indsend små annoncer gratis 
 inden næste deadline til   

 plata@plata1226.dk 

mailto:plata@plata1226.dk
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 AKTIVITETSKALENDEREN 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

02.03. 18.00 Fællesspisning 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset 
V: 65,- 
B: 40,- 

04.03. 13.00 Forårsopvisning Hallen Kværndrup IF 35,- 

10.03. 
18.30-
20.30 

Diskotek (børn 2. - 4. klasse) 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset 35,- 

10.03. 
21.00-
23.00 

Diskotek (børn 5. - 6. klasse) 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset 35,- 

13.03. 19.30 Borgermøde Hallen Kulturgruppen  

17.03. 14.30 
Hyggeeftermiddag.  
Lykke Chetronoch og kirkekoret 
underholder 

Egebo Egebos Venner  

23.03. 19.00 Generalforsamling 
Kværndrup 
Skole 

Lokalbladet for 
Kværndrup Sogn 

 

31.03. 18.30 Herreaften 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset 195,- 

07.04. 17.30 

Forårsfest.  
Hans Henrik underholder 
Tilmelding senest 03.04 til 
Connie 30 26 56 23 

Egebo Egebos Venner  

11.04. 18.00 Fællesspisning 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset 
V: 65,- 
B: 40,- 

Februar   
26. februar kl. 10.30 Fastelavns søndag 
26. februar kl. 19.30 Munkens brud 
   
Marts   
5. marts kl. 10.30 1. søndag i fasten  
12. marts kl. 16.00 2. søndag i fasten v. Sigrid Hougaard 
19. marts kl. 10.30 3. søndag i fasten 
26. marts kl. 10.30 Midfaste 
   
April   
2. april kl. 10.30  Mariæ bebudelses dag 

Gudstjenester 

Syng foråret ind 
onsdag den 22. marts kl. 19.00 
Traditionen tro arrangerer menighedsrådet og kirken syng foråret ind. 
Vi skal synge foråret ind i vores forsamlingshus. Denne gang er det sognepræst Carsten Dyb-
kjær, der er barselsvikar hos os i denne tid, der vælger og præsenterer nogle af sine yndlings-
sange fra Højskolesangbogen.    
Kværndrup Kirkes Kor synger for på de valgte sange og de vil traditionen tro også underholde. 
I pausen byder vi på kaffe og kage, og efter pausen vil der være frit valg fra Højskolesangbo-
gen.  
Der er gratis adgang og alle er velkomne. 
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