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Kværndrupugen står for døren,
hvilket naturligt præger
5772.Kværndrup denne gang.
Midtersiderne kan du tage ud,
så har du det færdige program
på 8 sider. Derefter kan du som
vanlig tage Kirkebladet ud.
Kværndrupugen er jo i høj grad
kultur – og som bekendt blev
Kværndrupugen startet af Bibliotekets venner. Desværre lukkede biblioteket, men Kværndrupugen består, og ganske
pudsigt er der nu gang i planer
om bibliotek i Kværndruphallen.
Som det fremgår af artikel fra
Jesper Sell starter biblioteket
her i foråret – og biblioteket er
jo kun starten på at gøre
Kværndruphallen til hele byens
samlingssted.
Borgermødet,
som Jesper også refererer til,
var yderst opløftende, idet det
viste sig, at rigtig mange folk
var interesserede i arbejdet
med at udvikle hallen til andet
end mødested for idræt. Ideerne var mangfoldige, og det bliver spændende at følge arbejdet fremover i hal og hallens
øvrige lokaler. Mange folk fra
idrætsforeningerne var også til
stede, og det bekræfter jo blot,
at idræt også er kultur.
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 ændres fra blad til blad.
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Kultur er også i højsædet på 2.
udgave af Heartlandfestivalen
på Egeskov Slot i juni. Det er
måske nok en anden kultur end
den, der skal finde sted i
Kværndruphallen fremover eller
den kultur, der er i Kværndrupugen. Og så ikke alligevel. For
hvad er kultur? Er nogen kultur
bedre end anden? Kan dyrt betalte kunstnere levere en bedre
kultur end Inge Eriksen og hendes hold af frivillige skuespillere, der år efter år begejstrer alle
de fremmødte? Er Birgitte
Busks og Egon Østergaards
fantastiske billeder og børnenes flotte billeder på hver deres
måde ikke ligeså kulturelt givende som kunsten i Riddersalen på Egeskov?
I hallen skal der ske aktiviteter
– både idrætslige og ikke
idrætslige, kort sagt kulturelle. I
årets revy optræder Aksel Højgaard forklædt som Jakob Filt
igen i år. Aksel kedede sig i
Ringe og er kommet retur til
Kværndrup, fordi de ikke havde
nogen kultur i Ringe – der var
ingen Bierparty, Hattefest, Markedsfest, Kværndrupuge, Egeskov Marked, og sågar ingen
fodbold for hans aldersklasse.
Forsidelogo:
Rentegnet af NIMA

Forsidebillede: SFO Slottet oprindelig Kværndrup Hovedskole
Fotograf: Kaare Paludan
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Der skete ikke så meget i Ringe, som her i Kværndrup (i
hvert fald ikke i revyen, som vi
hermed anbefaler). Der skal
altså ske noget, og hvad det er,
er for så vidt næsten lige meget
– det vil altid give mening for
nogle.
Musikarrangementer
med spisning, E-sport, foredrag, undervisning i brug af
computer og telefoner, udstillinger, børnepasning, hvis skolen
ikke har tilbud, genoptræning i
vores fitnesslokale og i hallen.
Og biblioteket er jo snart i
gang. Jo, der er mange muligheder.
Med Laila Nielsen som indpisker har styregruppen bag
Kværndrupugen atter opsat et

rigtig spændende program med
mange tilbud. Der sker noget
hver dag, og der er noget for
enhver smag. I de første 8 år
har der været stadig større tilslutning og opbakning til arrangementerne, og det er naturligvis vigtigt for Kværndrupugens
beståen, at denne opbakning
fortsætter. På samme måde
som det er vigtigt med opbakning til arrangementerne i løbet
af året. Ikke bare i hallen, men
naturligvis også i Forsamlingshuset, på kroen, i skolerne. Og
glem så heller ikke at handle
lokalt - støt vores lokale forretninger.
5772.Kværndrup har opbakning
og tak for det! Vi har jo i øvrigt

fået en konkurrent, Vores Egn,
som udgives og produceres af
lokalrådene omkring Ringe i
samarbejde med Mark&Storm,
trykkeri i Ringe. Vores lokalråd
ønsker i samarbejdets ånd ikke
at være udenfor, og vores lokalråd har bidraget med en artikel om det ”nye” Egeskov Marked.
Sluttelig stort tillykke til Tre Ege
Skolen, Kværndrup afd. med
100 årsjubilæet. Se meget mere inde i bladet!
Vi gør opmærksom på, at næste nummer af 5772.Kværndrup først kommer i uge 37
(og ikke uge 36).
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NYHEDER

Nyt fra Egebos venner i Kværndrup
Af Mogens, Egebos Venner.
Hyggelige arrangementer med Egebos Venner

Vi har haft julehygge med fin
tilslutning, der kom ca. 85.
Der blev serveret gløgg, æbleskiver, kaffe og småkager.
Vi havde fået Rasmus Balslev
(pensioneret præst) til at spille
til julesange og fortælle historier
fra gamle dage. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag. Vi
sluttede dagen med ameri-
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kansk lotteri, hvor der var en
bunke gevinster, som byens
handlende havde sponsoreret.
Vi takker de handlende for den
store opbakning, vi får.
19. januar havde vi hyggeeftermiddag hvor Svindinge salonorkester underholdt, og der blev
serveret boller og gulerodska-

ge. Der kom ca. 60.
Orkesteret kom med 10 musikere og 2 sangere. De gjorde
det rigtigt godt, og der var en
god stemning blandt de fremmødte (så dem kan vi varmt
anbefale).

PORTRÆTTER

Kværndrupugen
Af Anders Thorup
På de følgende sider gives en smagsprøve på nogle af aktiviteterne til Kværndrupugen

Active-Dogs
Åbent Hus på Trunderup Dongsvej 15, søndag 7. maj fra kl. 14.00

På Kværndrupugens første dag
byder Active Dogs os velkomne
til åbent hus.
Den gamle maskinhal er blevet
ombygget til et rent eldorado
for hunde. Hallen er fyldt med

agilityudstyr, som er til glæde
for hunde fra nær og fjern, som
søger mod Fyns eneste hundefitnesscenter!
Rikke og John har selv 6 hunde, og er fyldt med gode råd til

hvordan vi tackler de små terrorister. Du er velkommen til selv
at medbringe din hund(e). Rikke og John fortæller, at de tænker på at oprette noget træning
for os lokale.
Så mød op i selskab med din
hund. Du er også velkommen
uden hund.
Måske vi kan se hvordan en
hund kan holde styr på en fåreflok?

Pop’n Soul - Kværndrup Kirke
søndag d. 7. maj kl. 19.00

Søndag 7. maj kl. 19 optræder det store rytmiske
kor, Pop’n Soul i Kværndrup Kirke. Kom og nyd den
gode akustik i kirken, når det 60 personers store kor
giver den for fuld udblæsning - som de gjorde i Sacrada Familia kirken i Barcelona (billedet ovenover).
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PORTRÆTTER

Indvielse af cykelstien til Egeskov i samarbejde med FaaborgMidtfyn Kommune og koncert med Årslev Harmoniorkester på
Scenepavillonen
Af Bent Hansen og Anders Thorup

Som det fremgår af billede fra
indvielsen, så blev motorvejen
mellem Svendborg og Odense
indviet for 10 år siden. Motorvejen blev indviet med taler og
fuld musik af Årslev Harmoniorkester, som spiller i læ af teltpavillonen.
Vores nye sti til Egeskov Slot
og videre ud til Grønnebjergvej
og dermed også til Egeskov
Mølle, fortjener også en festligholdelse og gerne med musik –
og hvorfor ikke af samme orkester, som for 10 år siden, og
hvor 2 "Kværndruppere" udgør
det lokale islæt?
Vi har ventet i 18 år på stien, så
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9. maj i Kværndrupugen, vil der
blive en festlig indvielse af denne med inddragelse af Kværndrupugen, Egeskov Slot og Årslev Harmoniorkester.

Arrangementet starter med
spadseretur fra starten af cykelstien ved jernbaneovergangen. Vi håber, at rigtig mange
møder op til en fælles gåtur i
det fine vejr ad den nye sti og
ud til det smukke Egeskov Slot,
hvor Årslev Harmoniorkester vil
underholde os – måske med
”Congratulations”?
Benyt den samme lejlighed til
at træffe nogle af vore flygtninge. Flygtningene har haft megen glæde af gåture med frivillige hjælpere under mottoet ”Gå
Dansk”.
”Gå Dansk” vil også deltage i
gåturen til Egeskov.

PORTRÆTTER

Havevandring i byen med Janne Fuglsang onsdag d. 10. maj kl. 16.30
Af Anders Thorup

Da arbejdet med at beplante de nye blomsterbede, der er kommet i byen i forbindelse med byfornyelsen, var afsluttet, inviterede Faaborg
Midtfyn Kommune på byvandring med kvinden
bag, nemlig havekonsulent Janne Fuglsang.
Fremmødet var beskedent, men de, der var til
stede, havde en rigtig spændende tur, hvor Janne fortalte om baggrunden for plantevalg.
Turen gentages onsdag i Kværndrupugen - du
kan nå det, inden du måske skal til fællesspisning i Forsamlingshuset.
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PORTRÆTTER

Kværndrup Sogns Jagtforening Åbent hus torsdag d. 11. maj kl. 18.30 - 20.30
Af Anders Thorup
Der er sket store ting på Ikær Mose – ”Vi var nødt til at gøre noget, hvis ikke Ikær Mose skulle
ende som en skov…” fortæller formand for Kværndrup Jagtforening, Johnny Jørgensen
at glæde sig over på Ikær Mose.”

Det naturskønne område nord
for Kværndrup, Ikær Mose, er
tilholdssted for Kværndrup Jagtforening og foreningen holder
arrangement torsdag kl. 18.30 i
Kværndrupugen.
Som de 2 tidligere år inviterer
Kværndrup Jagtforening på tur
ud i den skønne natur med efterfølgende smagsprøver på vildt
stegt på grill. Sidste år var vi omkring 30 personer, som begav os
på rundtur i den skønne Ikær
Mose. Men selvom du var med
sidste år, vil du i år få en helt
anden oplevelse. Der er nemlig i
efteråret 2016 sket store forandringer på mosen.
Meget af det vildnis, der efterhånden havde ophobet sig på
mosen er blevet skåret ned,
mange træer er blevet fældet, så
nu fremstår Ikær Mose, som det
den er, nemlig en mose. ”Meget
vildt, og især fasaner, bryder sig
ikke om for tæt vildnis, idet de
skal kunne flygte, hvis fjender
nærmer sig. Så derfor håber vi i
jagtforeningen, at den store oprydning vil være til fordel for vild-
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tet, og især håber vi på en stor
tilgang af fasaner, som de seneste år har været et særsyn,” fortæller Johnny. ”Der er rigtig
mange rådyr og især dådyr på
mosen, men de vil stadigvæk
kunne gemme sig blandt træer
og buske. De store vandhuller,
der i øvrigt er rige på gedder, er
blevet blotlagt, så mange ænder
og gæs, vil formentlig finde vej
til Ikær Mose de kommende år.”
”At være medlem af Jagtforeningen, betyder ikke, at man kun
går på jagt. I vores jagtforening
er der adskillige andre opgaver
og fornøjelser end at jage, som
for de flestes vedkommende
kun udgør højst 10 % af tiden
som jæger. Vildtet skal fodres i
de strenge vintre og på Ikær
Mose er vi forpligtede til at rense op i vandløb – det er en del
af betalingen til de mange lodsejere for at måtte bruge området,” fortæller formanden. ”Og
jægerne bruger typisk også meget tid på bare at nyde naturen
og dyrelivet og glæde sig over
dette – og der er virkelig meget

”I mange år, har det nok været
lidt upopulært at være jæger.
Man har set jægere, som skydeglade, sure, ældre mænd, som
ikke tog hensyn til skovenes
gæster. Sådan er det heldigvis
ikke. Men Jagtforeningen har en
klar udfordring i, at foreningen
består af mange af ældre årgang – og af en del passive
medlemmer. Så vi har i høj grad
behov for nye medlemmer og
gerne unge. En jæger tager typisk sit jagttegn som 40-årig,
men der er ingen grund til at
man ikke tager prøven langt tidligere. Vores arrangement i uge
19, må meget gerne tiltrække
nye jægere, som får lyst til at
dyrke naturen endnu mere, og
ikke mindst ser vi meget gerne
nye - og unge - medlemmer.”
”Vi glæder os til at vise Ikær Mose frem igen for borgerne i
Kværndrup og omegn torsdag i
uge 19. Sidste år oplevede vi at
folk, som kun boede få kilometer
fra mosen, aldrig havde været i
området tidligere, og som blev
meget forbavsede over, at der
så tæt på deres hjem, var et så
smukt område, endda med muligheder for at fiske. Folk er meget velkomne til at spadsere en
søndagstur ude i mosen, naturligvis under hensyn til vildtet –
så hunde skal naturligvis være i
snor, fortæller Johnny.

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Borgermøde - Borger bibliotek i Kværndrup.
Af Jesper Sell
I løbet af foråret åbner der et borger bibliotek i Kværndrup.
På et borgermøde mandag d.
13. marts mødtes 35 borgere i
Kværndrup Hallen.
Mødet var indkaldt af Kulturgruppen, som blev etableret for
ca. 4 år siden.
Kulturgruppens arbejde har
været at etablere andre kulturelle tilbud end lige sport og
idræt i Kværndrup Hallen.

I første omgang skal der så indrettes et borger-bibliotek. Det
skal indrettes med sofa, læsestole og borde, så det bliver et
hyggeligt lokale til både uformelle møder, læsning og andre
aktiviteter. Området er den del
af cafeteriet bag foldedøren.
Desuden skal der etableres opholdsplads omkring trappen.

I forbindelse med at de 3 haller
i Ryslingehallerne i løbet af efteråret måske bliver erklæret
selvstændige enheder og i så
fald fra den 1/1 2018 skal stå
på egne ben, er det afgørende
for Kværndruphallens fortsatte
virke, at der arbejdes målrettet
på at få flere brugere. En af
måderne, det kan ske på, er at
udbygge aktiviteterne og få
samlet hele byen om hallens
fortsatte eksistens.

Et andet nært forestående projekt er at etablere spots og
skinner til ophængning af billeder o.a. langs væggene i cafeteriet.

I forbindelse med at Biblioteket
i Kværndrup blev lukket for ca.
7 år siden var det fra kommunens og embedsmænds side
vigtigt at pointere, at skulle
kommunen støtte andre kulturelle aktiviteter end sport og
idræt, skulle det foregå i hallen.
Et synspunkt som dengang nok
syntes lige lovligt bastant.
Men som tiden går mildnes
skuffelser, nye tanker og andre
tider kan give skub til handling.
Kværndrup har gennem de sidste 5-6 år været gennem en
god byfornyelsesproces som
bl.a. gav mulighed for udbygning af Kværndrup Hallens faciliteter. I den forbindelse blev
det også aftalt, at der i de eksisterende lokaler skulle gøres
plads til andre aktiviteter end
lige sport og idræt.

En gruppe vil om kort tid gå i
gang med indretningen. I forbindelse med byfornyelsesprojektet blev der afsat en pulje
penge til indretning af lokaler til
andre kulturelle formål, så der
er et beløb, der kan købes
møbler og inventar for.
Der blev på mødet også nedsat
en arrangementsgruppe, som
skal arbejde med at skaffe arrangementer til lokalerne. Her
tænkes der i første omgang på
udstillinger og evt. foredrag.

noget helt nyt - når de vante
omgivelser ændres, og andre
behov hos byens borgere også
skal vægtes og imødekommes.
Dette initiativ er en del af den
samlede plan for at udbygge de
aktiviteter der skal være med til
at bære den nuværende
Kværndruphal´s udvikling hen
imod en strålende fremtid som
samlingssted for alle borgere i
Kværndrup.
Hvis der er nogen, der vil bidrage med et og andet i forbindelse med arrangementer, kan
man henvende sig til Jesper
Sell: jesell@mail.tdcadsl.dk.
Det kan være, at man enten
selv vil udstille kunst eller har
en fantastisk samling af et og
andet, der også kan udstilles.
Måske har man lyst til at bidrage med noget helt andet – så
kan man også bare henvende
sig.

Der startes i det små - men tankerne, drømmene, planerne og
ønskerne er store og rummer
også nogle af de ideer, der tidligere har været fremme på borgermøder i Hallen, det er bl.a.
læseklubber, PC-, tablet- og
mobil-assistance, lektiehjælp,
kortspil, strikkeklub, udstillinger
og mange andre aktiviteter. Ikke mindst - et mødested for alle
aldersgrupper.
Det var et konstruktivt møde,
hvor der også var plads til de
naturlige bekymringer, som
uvilkårligt vil opstå, når der sker
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Kværndruphallens fremtid
Af Leif Witt

Er en opdeling af Ryslingehallerne med tre selvstændige haller - hallerne i Gislev, Kværndrup og
Ryslinge rykket nærmere?
I februar 2017 orienterede 5772
Kværndrup om status for planerne om og arbejdet med at
opdele Ryslingehallerne i tre
selvstændige haller. Her følger
en kort orientering om, hvor
langt arbejdsgruppen i Kværndrup er nået.
Siden
forrige
artikel
i
5772.Kværndrup blev skrevet,
har arbejdsgruppen holdt tre
møder. Gruppen har drøftet,
hvilke nye aktiviteter i hallen,
der kan være med til at øge indtjeningen og dermed forbedre
økonomien. Ideerne vil blive
præsenteret på et senere tidspunkt. Disse aktiviteter er ikke
de samme, som kulturgruppens
aktiviteter, der er omtalt andet
sted i dette blad.
Arbejdsgruppen er godt i gang
med at lave budget for Kværndruphallen. På nuværende tidspunkt er der selvfølgelig en del

usikkerhedsmomenter. Blandt
andet er det svært at forudsige
indtægternes størrelse fra kommende aktiviteter. En anden
usikker post er Ryslingehallernes gæld. Bestyrelsen for Ryslingehallerne har ansøgt Faaborg-Midtfyn Kommune om at
afvikle gælden, der også i dag
belaster alle tre haller mærkbart. Uden gæld ser det foreløbige budget fornuftigt ud.
Forslag til vedtægter er ligeledes under drøftelse, og i løbet
af april 2017 skulle der gerne
foreligge et færdigt forslag fra
arbejdsgruppens side.
Arbejdsgruppen har også drøftet, om Kværndruphallen skal
have nyt navn, når der kommer
en del mere liv i hallen med nye
aktiviteter af kulturel karakter.
Der er forslag om at udskrive
en konkurrence med forslag til
navn—se nedenstående.

Ryslingehallernes øverste myndighed,
repræsentantskabet
holder ordinært møde den 27.
april 2017, hvor status for opdeling af hallerne bliver drøftet.
Bestyrelsen for Ryslingehallerne har besluttet, at der skal afholdes to ekstraordinære repræsentantskabsmøder i oktober 2017, hvor opdelingen af
de tre haller skal behandles og
eventuelt besluttes. Opdeling
vil derefter sandsynligvis finde
sted pr. 1. januar 2018.
I næste udgave af 5772
Kværndrup, der udkommer i
juni, vil der være en opdatering
og sidste nyt om Kværndruphallen.
Sidste nyt: På kommunalbestyrelsesmødet tirsdag d. 3.
april 2017 blev der bevilget
penge til loft og tag på Kværndruphallen. Det er vi glade for.

Hvad skal hallen hedde?

Kværndruphallen skal have nyt
navn, som afspejler, at der foregår
mange forskellige ting.
Har du et godt forslag?
Send det til 5772.kv@gmail.com
senest d. 28. april.
Præmien til vindernavnet er:
1 års gratis medlemskab af fitness-centret.
Arbejdsgruppen forbeholder sig ret til ikke at bruge nogen af forslagene.
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Blæs på Fyn 2017
Af Mette Schiel
Thomas Buchreitz udtaler bl.a.: ”….børn skal have det sjovt i en faglig og social sammenhæng”.

Thomas viser Omar tilrette. I forreste række ses fra højre mod venstre:
Ida, Frederikke S., Micky, Patrick og Manhal.

Siden den nye skolereform åbnede op for samarbejde mellem
musikskoler og folkeskoler, er
eleverne i 4. – 6. kl. på Tre Ege
Skolen i Kværndrup blevet undervist i blæs en gang om
ugen, som en del af elevernes
almindelige musikundervisning.
Det er uddannede musikere
ansat ved Faaborg-Midtfyns
Musikskole, som underviser i
blæs.
I de år samarbejdet har stået
på, har blæseklasserne givet

koncerter på skolen, i Bakkelunden og i Tivoli.
Tirsdag den 7.3. var første og
forhåbentlig ikke sidste gang,
at der blev afholdt et blæsestævne i Årslevhallen; ”Blæs
på Fyn 2017”.
Stævnet opstod på initiativ fra
blæseklasseunderviserne
på
Fyn. Der var i alt 303 deltagende børn fra 7 skoler og 14 klasser i alderen 10 – 13. De spillede på trompet, trombone, barytonhorn, klarinet, fløjte og altsa-

xofon. Arrangørerne håber på
at gøre det til en tradition og
gentage stævnet hvert år.
I år deltog elever fra FaaborgMidtfyn, Assens, Nyborg, Odense og Svendborg kommuner.
Stævnet sluttede med en lille
koncert kl. 13.30 for forældre,
bedsteforældre og andre interesserede.
Thomas Buchreitz, underviser
og initiativtager, udtaler: ”Vi gør
det, fordi vi tror på, at det er
vigtigt, at børn lærer at spille på
et instrument, men også fordi,
at et arrangement som dette
giver børnene sammenhold og
tro på, at det betyder noget at
spille sammen, og så først og
fremmest fordi børnene skal
have det sjovt i en faglig og social sammenhæng.”
Flere billeder næste side

Josephine får en pause
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Herover: Kim dirigerer hele bandet.
Til højre: Mathilde deler kage ud til klassen.

Herover: Benjamin, Cille, Liva og
Sofia har fået øje på noget spændende. Haakon og Elva ses stående
i baggrunden.
Til højre: Haakon og Lucas interviewes af to journalistelever fra TVFyn.

14

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Hurra, vi vandt
Af Mette Schiel
Igen i år deltog Tre Ege Skolen, Kværndrup i EDIT24. I år deltog 5. + 6. klasse
6. klasse lavede realfilm, mens
5. klasse lavede animationsfilm. Hver klasse lavede 5 film,
men kun den bedste film fra
hver klasse blev vist på den
lille lokale galla, som fandt sted
på Tingagerskolen i Ringe
mandag den 13. marts.
Skolerne fra Faaborg-Midtfyn
Kommune arbejdede med film i
uge 10. På Tre Ege Skolen
startede vi allerede filmarbejdet
i uge 8 og 9.

EDIT24 er en mobilfilmkonkurrence for elever i 4. - 7. klasse. Det er ingen forudsætning, at lærere eller elever har arbejdet med film i skolen
før. Men mange lærere bruger EDIT24 som en måde at komme i gang
med den praktiske filmundervisning og som forberedelse til kommunernes skolefilmfestivaler i 8. klasse.
EDIT24 kan gennemføres på en uge, men det er tilladt at integrere filmarbejdet i ugerne før og efter konkurrenceugen. Konkurrencen fandt sted
i ugerne 9 - 13, og i år deltog 3182 elever - 47 skoler og 148 klasser fra
alle fynske kommuner. Den store fynske galla afholdes den 31. marts i
Nordisk Film Biografen i Odense. EDIT24 arrangeres af Kulturregion
Fyn i samarbejde med FilmFyn og med støtte fra Kulturministeriet.

Det var et krav for eleverne i 6.
klasse at lave realfilm. Filmen
skulle have en hoved location
og en betydningsfuld rekvisit.
Så i uge 9 havde eleverne
travlt med at skrive manuskript,
finde locations rundt omkring i
Kværndrup, filme og redigere.
Det var første gang eleverne i
6. klasse deltog i konkurrencen.
Eleverne i 5. klasse måtte ikke
lave realfilm. De fik til opgave
at lave animationsfilm. Så allerede i uge 8 gik eleverne i
gang med at fremstille dukker,
sy tøj og lave kulisser til deres
animation, som blev optaget
via en stopmotion-app og senere redigeret på iMovie, som
eleverne heldigvis kendte til fra
deres filmfremstilling sidste år,
hvor klassen også deltog i
EDIT24.

Runa, Clara og Frederikke C i fuld
gang med at lave kulisser til
BLUEMAN

Amalie, Ida og Mathilde i gang
med filmoptagelser

’

Mandag den 13. marts skulle
det så vise sig, om juryen syntes lige så godt om vores film,
som vi selv gjorde. Alle elever
mødte festklædte op på skolen, hvorefter vi tog bussen til
Ringe, hvor lokalgallaen blev
afholdt. Hele 19 klasser fra 7
skoler deltog.

Jon, Anton og Cilles kulisse er et helt Barbiehus
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Skoleleder Bjarne Nielsen fra
Tingagerskolen bød velkommen. Han fremhævede, hvad
filmarbejdet i den forgangne
uge havde betydet for undervisningen. Hvordan elever lå de
mærkeligste steder – hvad
samarbejdet og de kompromisser eleverne blev nødt til at indgå undervejs betød for læringsprocessen, udviklingen af ideer
og innovativ undervisning. Bjarne Nielsen roste til slut eleverne for at se fantastiske ud i deres gallatøj.
Lene Høsthaab, som er formand for Kulturregion Fyn,
holdt en kort tale, hvor hun bl.a.
fremhævede det vigtige i at have fokus på filmfremstilling i
kommunen. Hun udtrykte ønske om, at de unge ville blive
ved med at arbejde med og
derved blive endnu bedre til at
bruge mediet. Lene Høsthaab
sagde desuden, at EDIT24 ville
være på kulturprogrammet de
næste 4 år også.

Endelig skete det, alle ventede
på. Vi skulle se de 19 nominerede film. Efter fremvisningen
kom juryformand Michael Vølke fra Station NEXT i Faaborg
på scenen. Han roste alle film
og sagde, at det havde været
svært at udvælge de bedste.
Kriterierne for bedste film, som
gik videre til den store finale i
Odense, var, at historien var
enkel og gav god mening til
sidst. Desværre blev ingen af
vores film sendt videre til den
store finale, MEN 5. klasse
vandt specialprisen for bedste
tekniske film med flotte detaljer. Præmien var en stor kagemand til hele klassen.

Celine og Benjamin skyder en aftenscene

6. klasse

Til højre ses fotografen Linette,
og til venstre ser vi Anne Bertram, tovholder for hele EDIT24
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5. klasse vandt specialprisen for bedste tekniske film med flotte detaljer
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Nyt fra Egeskov Mølle
Af Egeskov Møllelaug

Ny Bestyrelse i Kværndrup Borger- og
Erhvervsforening
Af Ulrich Ammitzbøll, formand
Efter generalforsamlingen ser
bestyrelsen således ud:
Formand: Ulrich Ammitzbøll
Næstformand: Laila Nielsen
Kasserer: Helle Jansen
Sekretær: Sabrina Hedegaard
PR: Rene Dyrberg Jørgensen
Flagallé: Karsten Mikkelsen
Best.medlem: Lars Hvidsten
I 2017 har 185 husstande teg-

net medlemskab i foreningen og
26 erhvervsmedlemmer.
Ønsker du at støtte op om din
Borger- og Erhvervsforening,
koster det:
50 kr. (pensionist)
100 kr. (alm.)
500 kr. (erhvervsmedlem)
Konto: 5975 0005001126
Mobile pay 61330404.

Da den nye cykelsti nu er åben
og indviet, vil vi gerne markere
dette på Egeskov Mølle, torsdag den 11. maj fra kl. 13 til kl.
16.
Dette gør vi med at invitere på
gratis kaffe og møllepandekager for dem der benytter den
nye cykelsti.
Vi glæder os til at se jer alle, og
skulle du ikke have fået betalt
dit medlemskab så klarer vi også det på dagen ( kun 10 kr.).
Husk også bagagerumsmarked
den 28. maj fra kl. 12 til kl. 16.
Samt Dansk Mølledag / Markedsdag søndag den 18. juni
fra kl. 10 til 16.
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Tiden går hurtigt og godt i Kværndrup Børnehave
Af Mette Møller, leder i Kværndrup Børnehave
Her i Kværndrup Børnehave
har vi brugt det sidste lange
stykke tid på at nyde hverdagen, så tiden går hurtigt.
Nydt, at være sammen i alle
hverdagens gøremål samt forberede jul, fastelavn og nu forårets komme.
Nydt, at nogle børn er blevet så
store, at de er startet til svømning og lige om lidt i skole.
Nydt, at nye børn er kommet til
vores lille ”familie”, og at de
bidrager til nye lege i vores stadigvæk flotte malede lokaler.
Nydt, at vi fik legat til nye puder
i puderummet.
Nydt, at vi er velsignet med en
legeplads, som både er god i
tør og våd tilstand samt i alle
farver. Nydt vores nye musikanlæg.
Nydt, at Peter går og lydisolerer, så vi kan høre høj musik.
Nydt, at vi har klæd-ud-tøj til
både prinsesser og spiderman.
Nydt, at vi er blevet inviteret i
teater flere gange.
Nydt, at forældrene kommer
her og har tid til at være her.
Og ikke mindst nydt, at vi er så
heldige at have en hverdag,
som bare fungerer for os.
I fremtiden vil vi nyde at sende
de store børn godt i skole. Nyde, at vi skal lave en udstilling
til Kværndrup Ugen. Nyde, at vi
skal på koloni i maj. Nyde, at vi
er med i Krible-Krable projektet
og skal plante en masse planter, som tiltrækker dyr. Nyde, at
byde nye børn velkomne i
”familien”.
Og ikke mindst nyde, at foråret,
solen, bladene og varmen er
på vej igen.
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Nyt fra Landsbyordningen Tre Ege Skolen.
Af Vibeke Jensen, afdelingsleder, Landsbyordningen Tre Ege Skolen , Kværndrup
På SFO Slottet er drengene fra
3. klasse begyndt at træne karate hver tirsdag eftermiddag
med
Johnny
som
deres
”sensai”. De er allerede meget
dygtige og seje. Karate bygger
bl.a. på stor koncentration, disciplin og respekt under hyggelige rammer. Når de klæder om,
skal deres tøj lægges fint sammen på bænken i omklædningsrummet, det hører med og
er en del af træningen.
Hver 4. tirsdag er ”belønningsdag” for deres store indsats - i
tirsdags så de en karatefilm og
hyggede sig sammen.
Vi har indkøbt flotte karatedragter, og der er blevet øvet på, at
binde bæltet på den helt rigtige
måde. Det er en kunst i sig
selv.
I SFO 2 (Juniorklubben) har de
gang i et projekt med ler og
ståltråd. Der eksperimenteres
og æltes alt imens de griner og
hygger sig. Nogle spiller spil,
andre hører og ser musikvideoer og drikker te og en lille flok
udfolder sig i gymnastiksalen.
Som metode til træning af bl.a.
opmærksomhed og koncentration, er vi gået i gang med et
program
der
hedder
"Tegnediktat" i Børnehuset Oasen. Udover at børnene får
styrket deres opmærksomhed
og koncentration, styrkes også
deres tegnefærdigheder og evnen til at skrive. Samtidig får
børnene oparbejdet strategier
til at analysere, benævne og
gengive skriftlige udtryk. Børnene lærer begreber som f.eks.
"rette linjer", "krumme linjer",
"punkter", cirkler" og "vinkler"
og får en forståelse for, hvornår
man bruger det ene eller det
andet. Først tegnes med blyant,
derefter med sort tusch, for til
sidst af farvelægge med ecoline
farve. Nogle børn kan koncen-

trere sig i kort tid og nogle i
længere - processen er vigtigere end produktet, og det bliver
fantastisk at se, hvordan børnene udvikler sig undervejs i
forløbet.
Børnene er meget stolte over
deres flotte billeder, og det er
tydeligvis med til også at styrke
deres selvtillid. Dejligt for bør-

nene at opleve, at de nu faktisk
kan tegne andet end kruseduller. Vi glæder os til at arbejde
videre med dette fremover :-)
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Kværndrup Idrætsforening, Tennis i offensiven med nye tiltag
Af Mikael Grube Andersen, Fyns Tennis Union og Hans Hansen, Kværndrup Idrætsforening, Tennis
Klar til ny sæson med nye fristende tilbud

Foråret er godt i gang, og tennisformand Hans Hansen glæder
sig til en ny sæson på de røde
baner i Kværndrup Tennisklub:
- Vi har lavet en vækstaftale
med Fyns Tennis Union og
Dansk Tennis Forbund, der betyder, at vi laver en række nye
tiltag i klubben, der skal hjælpe
med at få flere børn og voksne i
alle aldre til at spille tennis i vores klub.
Fyns Tennis Union bakker op
Michael Grube Andersen fra
Fyns Tennis Union ser også
frem til det styrkede samarbejde
med Kværndrup IF Tennis:
- Det er et dejligt tennisanlæg i
Kværndrup med rigtig gode baner og en central placering i byen tæt på skolen, og det er der
helt sikkert flere i lokalområdet,
som kan have stor glæde af.
Med de nye tiltag har både børn
og voksne mulighed for at få en
god start på tennis som en sund
og sjov fritidsinteresse.
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Voksenintroduktionstilbud – 4
x 2 timers instruktion i maj og en
helt ny tennisketcher
Et af de nye tiltag er Voksenintroduktion, hvor nye tennisspillere tilbydes 4 x 2 timers instruktion i maj med en dygtig og uddannet træner fra Fyns Tennis
Union.
Det sker tirsdage kl. 17-19 på
datoerne 9.+16.+23.+30. maj, og
Kværndrup IF Tennis stiller en
helt ny tennisketcher til rådighed
for hver af deltagerne på introduktionskurset, der kun koster
kr. 200,-.
Hvis man melder sig ind i klubben, kan man beholde den nye
ketcher.
Åbent Hus-arrangementer i
foråret 2017 – kom og prøv
tennis og hygge i vores klub
Lørdag d. 29. april kl. 13-15:
Prøv tennis – klubben vært med
grillpølse og forfriskning

Fredag d. 12. maj:
Prøv tennis i forbindelse med
Kværndrup-ugen
Søndag d. 28. maj kl. 9-11: Kom
til ”Morgenbrød & Tennis” for
medlemmer og andre interesserede
Torsdag d. 15. juni kl. 18:
Kom til grillaften med tennis og
hygge
Faste
ugentlige
spille-/
træningstider
Formiddagstennis:
Mandag, onsdag, fredag
kl. 10 - 12
Børn: Mandag
kl. 18 - 19
Klubaften med fællesspil for alle:
Torsdag
kl. 19 - 21
Alle uanset alder er velkomne i
Kværndrup IF Tennis, der også
tilbyder samarbejde om skoletennis.
Kontaktperson er tennisformand:
Hans Hansen
Mobil: 61 63 40 61
mail: htheil@hotmail.dk
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Egeskov marked og dets udfordringer.
Af Uffe Østergaard, formand Egeskov Markedsforening
Vi har Danmarks ældste marked her i Kværndrup, og det ændrer ikke navn og betydning, selvom det bliver rykket nogle få dage
Efter markedet, 2016 havde vi
kun grund til at være tilfredse.
Vejret var perfekt, der var lige
så mange kræmmere og i den
forbindelse antal solgte stadepladser, som året før, og man
må formode, at markedet havde fundet sit leje under de traditionelle former – gennemført
af Markedsforeningen i mere
end en generation. Noget kan
tyde på, at vi ikke længere,
med det samme koncept, kan
formå at svinge os op på de
resultater, som tilfældet var i de
glade 80’ere og 90’ere. Tallene
taler deres tydelige sprog med
overskud mellem 44.078 kr. og
293.524 kr. set over de sidste
fire år.
Meninger bliver udvekslet, når
det drejer sig om flytningen af
markedet fra 3. tirsdag- onsdag
i september til weekenden før
3. onsdag i sept. Det er godt for
det frivillige foreningsarbejde i
vores repræsentantskab, at
meninger mødes, og det er
godt for vores sammenhængskraft i Kværndrup, Trunderup
og hele opland, hvor rigtig
mange af markedets frivillige
hjælpere kommer fra, at fokus
bliver rettet mod mere underholdning. Alle har en mening
om markedet med alt, hvad det
omfatter. Til markedsfesten fik
vi en stor buket med forslag til
ændringer og mulige løsninger
til det, der skal blive fremtidens
levedygtige marked.

Musikalsk underholdning, det
folkelige uformelle møde og
muligheden for at gøre en god
handel blandet med nysgerrighed trækker folk til. Samlere,
livsnydere og barnlige sjæle i
alle aldre begiver sig til marked.
Vi har Danmarks ældste marked her i Kværndrup, og det
ændrer ikke navn og betydning, selvom det bliver rykket
nogle få dage. Logisk set vil
det give flere folk mulighed for
at beslutte sig for at lave en
familieudflugt til festlighederne,
og vi formoder også, at flere
frivillige vil kunne tilbyde en
hjælpende hånd. Naturligvis
behøver vi flere hænder i flere
timer, når markedet strækkes
over en hel weekend med
åbent både fredag og lørdag
indtil kl 24.00. Søndag slutter
vi kl. 16.00.
Lad os igen gøre noget ved
sagen, løfte i flok og tro på, at
vi kan være med til at forme
fremtiden. Som aktive medborgere kan vi gøre en forskel.

I pladsudvalget har vi opmålt
markedspladsen og inddelt den
i partier, så den opfylder de bestemmelser, som kommune og
brandmyndigheder forlanger.
For hver 1000 m2 stadeplads,
skal der være en 10 m bred
vej. Det gælder sikkerheden og
brandbilers mulighed for hurtigt
at kunne komme frem.
Gennem mange år er pladsen
blevet forbedret og indrettet
med stabile veje og elektriske
forsyninger, og det er heldigt,
at det er muligt at få nyt og
gammelt til at mødes, så vi
uden at flytte rundt på de kendte steder med krotelte, grill og
kaffetelte får en nyindrettet og
flot markedsplads i 2017 og
årene frem.
En ny hjemmeside er også ved
at blive udarbejdet.
Med hensyn til den folkelige og
den professionelle underholdning er der tænkt store tanker.
Der bliver virkelig noget at glæde sig til, ja det bliver faktisk et
tilløbsstykke – . Mere om det i
kommende nummer af 5772.

Hestemarkedet har haft sin tid.
Folk får anskaffet sig en hest
på anden vis, hvis de har tid,
lyst, råd og plads, dog håber vi
altid på at se mange heste.
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Sølvmedalje i bueskydning
Af Alexander Parmo Hansen
Det var min gode ven Lukas N,
der startede med at gå til bueskydning. For 1½ år siden fik
jeg lyst til at komme med, så da
Lukas skulle afsted, trak han
mig med. Jeg fik lov til at komme med et par gange, før jeg
skulle beslutte om det var noget for mig. DET VAR DET. Så
begyndte jeg til bueskydning i
Fjellerup, lige overfor den vinkende elefant.
Jeg skød og skød og skød og
blev efterhånden klubmester på
den udendørs bane i august
2016. Vi har både indendørs og
udendørs skydebaner. Således
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at vi også kan skyde om vinteren. I april begynder vi at gå
udenfor.
Mit første stævne var i Bellinge
i 2016. Jeg kan ikke huske hvilken plads, jeg kom på. Efter
stævnet i Bellinge har jeg været til 2 andre. For cirka 2 uger
siden kom den store dag, hvor
jeg skulle til DM! Jeg kom på
en andenplads. Det vil sige, at
der kun er en i Danmark, der er
bedre end mig, i min aldersgruppe.
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Kulturarv - en virkelig forbrydelse
Af Mette Schiel
Her i februar og marts har eleverne fra mellemtrinnet på
Trunderup Friskole og Tre Ege
Skolen i Kværndrup deltaget i
Den Kulturelle Rygsæk. Denne
gang var overskriften: Kulturarv
- en virkelig forbrydelse.
Forløbet bestod af et indledende forløb på skolen, hvor eleverne lærte om tiden omkring
1906. Herefter fik hver klasse
et uanmeldt og hemmeligt besøg af skuespiller Klaus Søndergaard fra Odense Teater.
Klaus var udklædt som vagabond og spillede rollen som
den gamle mand Janus, der
som ung mand satte ild til en
gård i nærheden af Faaborg.
Efter besøget af Klaus besøgte
klasserne Arresten i Faaborg,
hvor de fik en rundvisning, hørte mere om Janus og hans
dom samt hørte om arresten
indtil den blev nedlagt i 1989.
Hvad eleverne syntes om forløbet:

Besøg på skolen

Jeg synes, at det var godt, men
alligevel en voldsom historie at
fortælle os. Det var et godt
stykke, at han kunne lave noget ud af den historie, men jeg
fik det ret dårligt.
Emma 5. kl.
I starten blev jeg mega bange,
mit hjerte bankede helt vildt.
Men efterhånden blev det meget spændende, men jeg brød
mig ikke om, at han kom hen til
mig.
Jeg glæder mig til på mandag,
hvor vi skal på museum.
Clara 5. kl.
Jeg syntes, at det var meget
spændende, da han tog sin økse frem, og jeg blev lidt bange.
Jeg glæder mig til at komme til
arresten i Faaborg.
Daniel 5.kl.
Det var meget sjovt da han
bare kom ind i klassen i går,
men jeg fik noget af et chok.
Altså, vi sad bare inde i klassen
og lavede engelske ting og så
BOOM, så kommer der en

Klaus Søndergaard ankommer til skolen forklædt som
vagabond

mand ind og fortæller en historie. Det var meget mærkeligt.
Og så tog han en økse frem.
Han legede også lidt med ild.
Men alt i alt var det mega sjovt.
Benjamin Ryborg 5. kl.
Da han lige kom ind, vidste jeg
ikke, hvad der skete. Det var
underligt, da han lige pludselig
begyndte at fortælle en historie.
Men så begyndte det at bliver
sjovt. Der lugtede også her inde
i klassen. Jeg kunne ikke lide,
da han slog i bordene. Det gjorde ondt i ørene. Men det var en
stor og sjov overraskelse. Jeg
håber bare ikke, at det sker
igen, selvom jeg glæder mig til
der, hvor vi skal hen.
Cille 5. kl.
Det var rimelig skræmmende,
men det var også ret sjovt. Det
var skræmmende fordi han
havde en økse, levende ild,
bankede i bordene og havde
sådan nogle udtryk i hoved som
skræmte mig lidt.
Men det var sjovt i slutningen,
da han gav mig den tændstik,
han tændte ilden med som et

Anton er helt optaget af den triste fortælling om Janus
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minde på en pige han så i sine
drømme.
Mathilde 5. kl.

Arresten i Faaborg

Jeg synes det var sjovt, men
også skræmmende.
Vi var inde i cellerne.
Der var en pige, der hed Sofie
Andersen, der sad inde som 12
årig.
Vi var nede i kælderen og se
Janus` værelse, og da han satte ild til laden på en filmskærm.
Vi hørte også et brev blive læst
højt på en gammeldags telefon.
Mathilde 4. kl.
Det var sjovt, fordi det var, som
om man var der,
Og man kunne røre nogen af
tingene.
Historierne var gode, og man
så mange ting,
Hvis du vil ser mere eller høre
mere, så skal du bare kom derhen.
Kathrine 4. kl.

Vi synes, det var en vild oplevelse, fordi der var mange
overraskelser. Fx. da manden
kom ind og spillede Janus, og
når der var et billede, som lige
pludselig begyndte at larme og
brænde.
Det var mærkeligt at se forskellen på før og nu, for der er
mange forskelligheder. Fx. i
middelalderen hvor de hang
folk op på torvet og mennesker
smed ting og spyttede på de
arresterede.
Vi hørte også om Janus, som
brændte den gård, han arbejdede på, ned, fordi at han gerne ville hjem til sin far.
Vi synes, at det var mærkeligt,
at man kunne kigge ind på toilettet, og at man gemte ting i
numsehullet.
Det var også lidt vildt, at der
var en lille pige på 12 år i arresten.
Det var synd for hende.
Hvis man ville flygte, stak man

Øverst tv: I Arrestens kælder finder man udstillingen om Janus. I
det første rum fortæller ”bondemanden”, hos hvem Janus arbejdede, om Janus` arbejde.
Øverst th: Her sidder elever fra 5. kl. på ”Janus` seng” i ”Janus`
kammer”, imens museumsinspektør Mette Broch Jacobsen fortæller.
Th: Udstillingen slutter med et kig ind i cellen, hvor Janus sidder.
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en smørrebrøds kniv eller et
bøjle hovede i maven, for så
kunne man komme på hospitalet, hvor der ikke var tremmer
for vinduerne.
Vi så, hvordan det så ud inde i
arresten og på gården, hvor
Janus arbejdede.
Vi har lært, at en lille tændstik
kan ændre alt i ens liv.
Vi synes, at historien om Sofie,
der brændte ihjel, var spændende.
Vi synes, at arrest føreren var
sej, fordi han turde bo så tæt
på forbrydere.
Det var en sjov, vild og spændende oplevelse.
Vi glemmer det aldrig.
Venelite og Laura H. 4. kl.
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Kværndrup Skole – 100 år
Af Edvin Larsen
20. april er det 100 år siden, at Kværndrup Hovedskole blev indviet på nuværende matrikel.
I dette nummer af 5772.Kværndrup vil jeg tegne et billede af den 100-årige fødselar.
I august 1914 udbrød der brand
i Mogens Pedersens gård, som
lå på matriklen, hvor ejendommen Svendborgvej 49 i dag
ligger. På samme tid udbrød
der også brand i ”Postgaarden”
på den modsatte side af
Svendborgvej. Begge gårde
nedbrændte, medens den stråtækte skole, som lå midt i mellem de to gårde, ikke blev berørt. Kværndrup Sogneråd viste
interesse for brandtomten efter
”Postgaarden”, og sammen
med skolekommissionen besluttede man i 1915 at købe
matr. nr. 57 (nuværende Kirkevej 3) for her at opføre en ny
hovedskole til erstatning for
skolen på Svendborgvej, som
ikke længere var tidssvarende,
både hvad beliggenhed og de
hygiejniske forhold angik.
Sognets nye hovedskole blev
opført i perioden 1916-17 efter
tegning af arkitekt Philipsen,
København. Pris kr. 49.000.
Skolebygning inkl. lærerbolig
(Svendborgvej 51) indbragte
ved salg kr. 9.800. Indvielsen af
den ny hovedskole fandt sted
den 20. april 1917. Den nye

Kværndrup Hovedskole, 1939.
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek.

skole var en, efter den tids forhold, særdeles flot bygning,
indeholdende to klasseværelser adskilt af førstelærerens
bolig i midten. På 1. sal var der
bolig til andenlæreren. Til lejlighederne hørte have. De hygiejniske forhold var yderst moderne: Indlagt vand, WC, håndvask og i hver skoleforstue var

der en drikkevandsfontæne.
Førstelærer J.J. Fausing flyttede med fra den gamle hovedskole og over i den nye, hvor
han virkede frem til 1. maj
1920, hvor han efter 50 års
skolevirke i Kværndrup Sogn
gik på pension.
Perioden 1920-1969
Fausing blev efterfulgt af Peter
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Petersen, som seks år senere i
1926 søgte nye udfordringer. 1.
marts 1926 tiltrådte Carl Durck
som førstelærer. Durck hørte til
en ny generation lærere, som
”forlangte” tidssvarende undervisningsmidler.
Sognerådet
modtog den ene ansøgning
efter den anden i den anledning, og da der var rimelighed i
ansøgningerne, blev disse bevilget af sognerådet. 10 år efter
at 1. Verdenskrig var sluttet,
mente Durck det var på høje
tid, at få et nyt kort over Europa
til hovedskolen, så børnene
kunne lære om de nye stater
og grænsedragninger, der fulgte af verdenskrigen.
I 1931 bestod Kværndrup Kommune af to skoler: Den 6-klassede Kværndrup Hovedskole
inkl. tre forskoler og den 3klassede Egeskov Skole.
Folkeskoleloven af 1937 affødte i marts 1938, at følgende var
punktsat på sognerådets dags-

orden: ”Drøftelse af skoleforholdene i kommunen og udarbejdelse af en plan hvorefter der
skal arbejdes i de kommende
aar.” Folkeskoleloven lagde op
til at nedlægge forskolerne. På
dette punkt fulgte sognerådet
ikke loven fuldt ud. Dog havde
man allerede pr. 1. januar 1938
valgt at nedlægge forskolerne i
Kværndrup Vænge og i Trunderup for i stedet at centralisere
denne undervisning i forskolen i
Kværndrup. De følgende år
blev ret så turbulente. Skoleloven lagde op til at styrke landsbyskolen. Det krævede store
lokale beslutninger og økonomi
i en tid, hvor der var isvintre og
landet besat af de tyske tropper.
Efter en del forhandlinger med
Undervisningsministeriet lykkedes det sognerådet den 28.
april 1942 at få grønt lys til opførelse af en skolebygning.
Sognerådet nedsatte et byggeudvalg og besluttede, at licitationen skulle fremmes. Et statstilskud på 33.000 kr. – halvdelen af byggeomkostningerne og
nogle fordelagtige lån var uden
tvivl med til at fremme den lokale sagsbehandling. Arkitekt
på bygningen var A. Eriksen,
Odense.
Bygningen, som stod færdig til
indvielse i september 1943,
rummede ud over klasselokale,
lokale til skolekøkkenundervisning samt gymnastiksal, så nu
var det ikke længere nødvendigt at benytte Kværndrup Forsamlingshus til gymnastik. Med
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tilbygningen i 1943 fik skolen
sin første pedel, som også var
vejmand. I 1949 besluttede
man at opføre en lærerindebolig i tilknytning til 1943-bygningen. Lejligheden fungerede
som lærerindebolig indtil 1987.
Herefter har den været skoletandklinik i en række år. Fra 1.
januar 2009 har Lokalhistorisk
Arkiv haft til huse i tilbygningen.
I begyndelsen af 1950’erne
sprængte
børne-boomet
i
Kværndrup alle rammer. Der
var brug for en udbygning af
skolen. Det fik skolekommissionen til i slutningen af 1952 at
fremlægge et skoleplansforslag: Kværndrup Skole skulle
udbygges til en 7-klasset skole,
hvilket betød behov for yderligere en lærer, to klasselokaler
og et sløjdlokale. Egeskov Skole skulle ændre status til forskole fra 1. august 1954, hvilket
den var frem til 1. august 1959,
hvor skolen blev nedlagt sammen med Kværndrup Forskole.
Fra skoleåret 1959/60 var der
kun én folkeskole i Kværndrup
Sogn.
Arkitekten fra 1943-byggeriet A.
Eriksen, Odense, blev også
leder af byggeriet af 1956bygningen. Ved licitationen i
sommeren 1956 indkom tilbud
på en samlet pris af kr.
280.545.
På dette tidspunkt havde landsbyskolen ingen mulighed for at
lade deres elever forlade skolen med en eksamen, medmindre skolen havde oprettet præ-
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liminærkursus. For at have et
tilstrækkeligt elevgrundlag blev
der indgået skoleforbund mellem Lunde og Kværndrup Kommuner med henblik på oprettelse af et præliminærkursus, som
skulle have til huse i Kværndrup Hovedskole – gældende
fra 1. april 1957 og for en ti-årig
periode. Samme år gik Carl
Durck, førstelærer gennem 31
år på pension. Som ny førstelærer ved Kværndrup Hovedskole blev P. B. Ravn ansat pr.
1. april 1958. Dette skete samtidig med, at Kværndrup Hovedskole ændrede navn til
Kværndrup Kommune- og Realskole og status fra landsbyordnet til købstadsordnet skole,
hvilket medførte, at stillingsbetegnelsen førstelærer blev ændret til skoleinspektør.
1960’erne begyndte med lokalemangel. Gymnastiksalen blev
inddraget til to klasseværelser.
Og eleverne måtte igen frekventere forsamlingshuset, når
de skulle have gymnastik. I august 1963 anbefalede Undervisningsministeriet, at der af
kvoten til nyt skolebyggeri blev
frigivet kr. 1.1 mio. til en udvidelse af Kværndrup Skole. For
tredje gang inden for de sidste
20 år gik arkitekt Eriksen i gang
med en udvidelse. En udvidelse som resulterede i lokaler til
skolekøkken, formning, gymnastik og tre klasselokaler. Tiden
var præget af den kolde krig,
hvorfor kælderetagen under
nybygningen blev indrettet til
sikringsrum.
1965-bygningen blev indviet
den 6. december. Dagen efter
kunne man i Fyens Stiftstidende læse: ”Kværndrup Skole
den mest raffinerede i Svendborg Amt”. I1966 kunne der
oprettes 9. klasse ved skolen,
og fra skoleåret 1968/69 fik
skolen et skolebibliotek.

Luftfoto af Kværndrup Skole 1992

Skoleåret 1969/70 bar præg af,
at en ny storkommune var lige
på trapperne. Skolen fik sin
første kontorhjælp (skolesekretær), forældrene anmodede
skolemyndighederne om oprettelse af børnehaveklasse, og
lærer Jørgensen, Krarup, beklagede, at det nu var sidste
gang han sendte børn til
Kværndrup Skole, samtidig
med at han takkede for de år,
der var gået godt. Trunderup
Friskole havde gennem årene

også sendt elever, der ønskede
en udskoling i form af realeksamen, til Kværndrup. Denne ordning fortsatte fremover.
Perioden 1970-2006
At ”skabe bæredygtige enheder” i form af større kommuner
var hensigten med kommunalreformen i 1970. Kværndrup
Kommune havde forberedt sig
på det skolemæssige område
og centraliseret sig til én skole
– Kværndrup Kommune- og
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Realskole. Derfor var man
spændt på, hvad den nye Ryslinge Kommune ville foretage
sig på skoleområdet. Skolestrukturen blev hurtigt fastlagt
med en kommunal skole i hvert
sogn. Kværndrups stærke tradition på overbygningsområdet
(8.-10. årg.) blev der ikke pillet
ved. Og skoleområdet kom måske til at danne forbillede med
”tre af hver slags”, som Ryslinge Kommune blev kendt for og
har efterlevet helt frem til sin
nedlæggelse ved kommunalreformen i 2007.
1970’erne var kun lige begyndt,
da skoleinspektør P.B. Ravn i
1972 søgte nye udfordringer.
Som afløser for Ravn blev Asger Lindhardt ansat den 1. november. Nye parcelhuskvarterer betød stigende elevtal, som
i midten af 1970’erne nåede op
på 315 elever, hvilket resulterede i mangel på lokaler. Det blev
nødvendigt at ombygge 1917bygningen og indrette den med
grupperum og skolebibliotek for
at frigøre lokaler i 1956bygningen. Antallet af lærere
voksede, hvilket krævede en
udvidelse af lærerværelset.
Med skoleloven af 1975 forsvandt de sidste rester af realskolen. Derfor valgte skolen
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også i 1979 at ændre navn til
Kværndrup Skole.
I slutningen af 1970’erne var
der igen utryghed omkring skolestrukturen. Dette fik skolenævnet til at tage affære, da
man i februar 1980 arrangerede et skole- og beboermøde
om kommunens skolestruktur
og om udbygning af Kværndrup Skole. I marts 1981 kunne
man konstatere, at der ikke
ville ske ændring af skolestrukturen. Det nedsatte byggeudvalg kunne fortsætte sit arbejde, som resulterede i, at skolen
den 2. november 1983 kunne
feste, da 1983-tilbygningen indeholdende aula, biologilokale,
fysiklokale og klasseværelse
og en nyindrettet frugtbod kunne tages i brug. Ny teknologi
blev også taget i anvendelse
samme år, da skolen købte et
brugt dataanlæg (RC 7000),
hvilket blev starten på undervisningen i brugen af edb.
Efter at have været sygemeldt
siden marts 1985 blev Asger
Lindhardt afskediget i foråret
1986, og daværende viceskoleinspektør Edvin Larsen blev
udnævnt til skoleinspektør pr.
1. juni 1986.
Der gik ikke lang tid, inden skolens byggeudvalg skulle i arbejde igen. Planen var en tilbygning til 1983-bygningen indeholdende lokaler til sløjd, formning og håndarbejde. Af økonomiske grunde blev dette ikke
til noget, og i stedet blev der
fokuseret på de bestående
bygninger. Den kolde krig var
langt om længe ved at være
forbi, hvorfor kælderlokalerne
under 1965-bygningen kunne
ombygges fra sikringsrum til
undervisningslokaler.
Ombygningen blev af kommunalbestyrelsen fastsat til at
skulle begynde 1. november
1987 og sluttede i foråret 1988.
Dette resulterede i en ændring

af formningslokalet, og træ- og
metalsløjdlokale blev indrettet i
kælderen. Hertil kom en udvidelse af lærerværelse med pædagogisk værksted og kontorer.
På 1. sal i 1917-bygningen blev
der etableret maskinskrivningslokale, lægeværelse og specialundervisningslokaler.
Åben skole
Begrebet åben skole vandt
frem, hvilket blev taget alvorligt
på flere planer. Der blev i 1986
indgået en samarbejdsaftale
med Travemünde Realschule
om en årlig udveksling af 10.
årgang som en integreret del af
undervisningen. Efter murens
fald og op gennem 1990’erne
fik skolen venskabsskoler i
Sverige, Island, Letland og Polen. Kværndrup Skole var den
første danske skole, som fik
kontakt med en skole i Letland.
Dette var helt i tråd med intentionerne i den kommende folkeskolelov i 1993.
Men også i forhold til lokalsamfundet blev den åbne skole sat i
højsædet. Skolen fik den 1. november 1988 bevilget penge fra
Undervisningsministeriet
til
igangsættelse af udviklingsprojektet ”Åbne værksteder på
Kværndrup Skole”. Lotte Frand-
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sen blev leder af dette projekt,
som skulle ende med at være
selvstyrende, hvilket det blev.
Folkeskolen blev i begyndelsen
af 1990’erne ”ramt” af en 3trinsraket: ny styrelseslov, ny
skolelov og ny tjenestetid. Skolen kunne den 20. april 1993
fejre sit 75 års jubilæum, hvilket
dog viste sig at være et år for
sent, da der ved en fejltagelse
var skrevet forkert år i embedsprotokollen i 1920. Men
det blev festlighederne ikke
mindre af. Skolen fik i skoleåret
1993/94
husgerningsloklet,
som nu hed hjemkundskab,
renoveret, og skolebiblioteket
blev til pædagogisk servicecenter og flyttet fra 1917bygningen til en mere central
placering i 1943-bygningen.
Skolen gik på nettet og fik sin
egen hjemmeside med lærer
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Bent Hansen som webmaster
længe inden det i 00’erne blev
obligatorisk.
Med
3-trinsraketten blev skolen formelt
ændret fra institution til virksomhed. Skolen skulle udarbejde en årlig virksomhedsplan,
indeholdende visioner, målsætninger og handleplaner. Lærerråd blev til pædagogisk råd,
pedel til teknisk serviceleder og
skoleinspektør til skoleleder.
Ved skoleårets start 2001/02
var elevtallet 260, hvilket igen
betød lokalemangel. Skolen fik
rådighed over Kirkevej 7 – det
tidligere fritidshjem Oasen – i
2015 Den Faberske Samling
og Dagplejen. Bh.klassen og to
1. klasser fik klasselokaler her.
Ved skoleårets slutning valgte
Edvin Larsen at gå på pension.
Som ny skoleleder blev Leif
Christensen ansat pr. 1. januar
2003.

Der blev i den følgende periode
i kommunalbestyrelsen arbejdet
med strukturændringer indenfor
skole og kultur. Begrundelse: At
være så godt forberedt som
muligt, inden den nye FaaborgMidtfyn Kommune blev en realitet 1. januar 2007. Dette resulterede i, at de tre folkeskoler
blev nedlagt som selvstændige
skoler. Og i stedet indgik de i
Tre Ege Skolen med fællesledelse og undervisningssted på
tre matrikler gældende fra 1.
august 2006. Ryslinge Sogneskole og Kværndrup Skole blev
afdelinger, omhandlende afdelinger fra 0.-7. årg., medens
Gislev Centralskole ud over 0.7. årg. også fik den fælles overbygning. Leif Christensen sagde sin stilling op pr. 1. august
2006, og som ny leder af afdelingen i Kværndrup blev viceskoleleder Bent Bach ansat
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som afdelingsleder. Ny leder af
Tre Ege Skolen blev Marianne
Aagaard.
Ved skoleårets start 2006/07
oprettedes SFO-ordninger under folkeskoleloven. I Kværndrup betød det, at fritidsordningen, som hidtil havde hørt under børnehaven blev flyttet til
skolen og fik egen ledelse.
1917-bygningen blev ombygget, og under navnet Slottet
blev SFO-ordningen officielt
indviet den 21. november 2006.
Perioden efter 2006
I den nye Faaborg-Midtfyn
Kommune er Ryslinge Kommunes tre afdelinger af Tre Ege
Skolen efterfølgende blevet til

to afdelinger, da afdelingen i
Gislev blev nedlagt 1. august
2011. Afdelingerne i Kværndrup og Ryslinge udgør nu Tre
Ege Skolen og dækker begge
0.-6. årg. Eleverne fortsætter
skolegangen efter 6. klasse på
Tingagerskolen i Ringe.
Marianne Aagaard valgte at
sige sin stilling op, og som ny
leder af Tre Ege Skolen blev
Hanne Rygaard ansat den 1.
januar 2014. Samme år den 1.
august trådte den nye folkeskolereform i kraft. Året efter
etableres landsbyordning mellem Tre Ege Skolen (Afdeling
Kværndrup) og Børnehuset
Oasen. Efter knap 38 år på
stedet valgte Bent Bach at gå

på pension den 1. august 2016.
Som ny afdelingsleder er Morten Weiz Ejlsmark ansat.
Her i jubilæumsåret kan lokalområdet glæde sig over, at politikerne har sagt ja til at bruge
ca. 8 mio. kr. til en renovering af
skolen. - Et stort til lykke med
de 100 år.

Kilder
Bach, Bent (red.): Kværndrup Skole 1917 – 20. april – 1992, 1993. (Jubilæumsskrift)
Larsen, Edvin: Om folkeskolen i Kværndrup Sogn, Byhornet 2015 Lokalhistorisk Tidsskrift
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Karneval i gamle dage
Af Bent Larsen
I årene fra 1926 til 1942 er der
blevet afholdt karneval i
Kværndrup Forsamlingshus.
Som arrangør var Kværndrup
Boldklub.
Den store sal blev dekoreret fra
gulv til loft, det var kunstmaler
Nielsen, Kværndrup, der blev
bestilt til at tegne og male kulisserne. Han lå på sine knæ på
gulvet i forsamlingshuset i
mange dage for at lave dekorationer.
Den første gang karnevalet
blev afholdt, var den 20. februar 1926. Der afkrævedes 1 kr. i
entré for de maskerede og 2 kr.
for øvrige til at dække de store
udgifter, som var forbundet
med sådan et arrangement.
For at tilfredsstille den store
danselyst besluttede man sig
for at lade Sørensen Ringe stille med 2 Orkestre, så der ikke
kunne blive tale om pauser.
Ifølge protokollen blev det lige-

Karneval 1929
ledes vedtaget at udsætte Præmier for smukkeste dame og
smukkeste herre, for den mest

Karneval i Tyrol: 9 februar 1936.
Salen var dekoreret af Kunstmaler Nielsen, Kværndrup.
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komiske dame og herre, ligeledes var der Præmie til optog.
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Boldklubbens karneval i 1940

Som det fremgår af billedet var
der stor tilslutning fra byens
borgere.
Salen var igen pyntet af maler
Nielsen, musikken blev leveret
af R. Ekholms Harmonikaorkester.
Af personer på billedet, jeg bla.
kender, er fra venstre min egen
far Holger Larsen, mangeårige
kasserer i Kværndrup Boldklub,
midtfor ligger Arne Bakmann
Jørgensen, efter ham i ternet
skjorte Ejner (Lasse -skrædder)
Larsen, meget dygtig fodboldspiller og ude på højresiden
liggende med klovnehat tidligere formand for KB, Elmer Bakmann Jørgensen og ved hans
side hustru Marie Jørgensen.
Til slut en lidt sjov historie!
De 2 kakkelovne, som vi kan se
på billedet, er blevet kaldt
"Jette og Thorvald" som var
tidligere formand for forsamlingshuset Hans daglige virke
var karetmager i millionærstrædet. (Bryggerivej)

33

TEMA OG LOKALHISTORIE

Karnevalet den 10. marts 1934

Karnevalet den 20 februar 1926
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AKTIVITETSKALENDEREN

Dato

Kl.

Arrangement

Sted

22.04.

10.00

Generalforsamling

Egeskov Mølle Egeskov Møllelaug

-

07.05.

10.00

Bedste i 7-kamp

Bag
KværnBoldklubben
druphallen

200 kr.
incl. mad

18.06.

10 - 16

Dansk Mølledag/Markedsdag

Egeskov Mølle Møllelauget

-

Gadeturnering

Boldklubben
Ved
Kværn- www.gadeturnering.dk 150 kr./
druphallen
eller Brian Anov
hold
’40273992

01.07.

10.00

Arrangør / tilmelding

Pris

Er du Kværndrups bedste i 7-kamp?
Hvad nummer er du på byens rangliste? Er du bedre end naboen??

Lørdag 6. maj 10.00 - ???? inviterer Boldklubben
til konkurrencer i 7 forskellige sportsgrene i Hallen. Vi vil tilstræbe, at alle møder alle i alle disciplinerne, afhængig af deltagerantallet. Sportsgrenene er: badminton, softtennis, bordtennis, fodtennis, straffekast i basketball, bordfodbold og
rafling.
Vi afholder bordfodbold og rafling i forbindelse
med spisningen, som vi afslutter med.
Laila sørger for let frokostanretning og aftensmad.
Pris for dagen incl. maden er 200 kr.
Tilmelding til Chris på 5094 3286 eller
cvc2@live.dk – senest 1. maj.
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