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Fra redaktionen
Af Anders Thorup

Kværndrupugen er overstået
og rigtig mange foreninger, institutioner, virksomheder og
private har været i gang og har
haft mange gode oplevelser.
Heartlandfestivalen på Egeskov
Slot er ligeledes overstået, og
også der har mange haft rigtig
gode oplevelser.
Det har således været en meget aktiv periode for alle de
skønne frivillige kræfter i
Kværndrup og omegn. Selvom
nogle har haft mere travlt med
at arrangere og planlægge end
andre, synes vi vel alle, at det
har været besværet værd? I
hvert fald er det en tilfredsstillelse at se tilbage på Kværndrupugen og Heartlandfestivalen, selvom der i disse arrangementer også har været pligter.
Og præcis det samme gør sig
gældende, når andre store arrangementer, som Egeskov
Marked, Bierparty, hattefest og
gymnastikopvisning er vel overstået. Samme fornemmelse har
holdet bag 5772.Kværndrup i
øvrigt hver gang, et nyt blad er
udkommet.

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.

Men denne fornemmelse af tilfredsstillelse kommer ikke kun
til overfladen i forbindelse med
deltagelse i store arrangementer. Det er nok en tendens, at
der ikke er problemer med at
finde en masse frivillige folk til
opgaver som Heartland eller til
Bierparty. Men det er straks
mere problematisk, når det drejer sig om, at finde folk til hverdagens arbejde i byens foreninger og ikke mindst i Lokalrådet.
Guleroden til hjælperne på
Heartlandfestivalen var adgangskort til 3 dages festival
med mange store og kendte
kunstnere. Opgaverne var veldefinerede, og man var mange
om det. I hverdagens foreningsarbejde er der også mange om
det. Men arbejdet er i mindre
grad veldefineret, fordi der er
så mange forskellige aspekter i
at drive en forening. Foreningerne kunne muligvis gøre arbejdet mere attraktivt ved at
definere opgaverne i foreningen
mere skarpt. Det er indtrykket
at Heartland-organisationen er
meget opdelt i grupper med
hver sin opgave, således at folk
ved nøjagtig, hvad deres opgave er. Her kunne vi amatørledeForsidelogo:
Rentegnet af NIMA

Forsidebillede:
Egeskov Slot under Heartland
Festival
Fotograf:
Anders Thorup
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re helt sikkert lære noget af en
professionelt arbejdende organisation, som arrangøren af
Heartland - Live Nation - er.
Det er en lykke for foreningerne, at der ikke er problemer
med at skaffe arbejdskraften,
når der er brug for det. (Og nu
er vi jo alle spændte på, hvordan det går med tilmeldingerne
til årets Egeskov Marked). Men
det er ikke en lykke, at man har

besvær med at skaffe medlemmer til diverse bestyrelser og
Lokalrådet. Man nævner ofte
vendingen Tordenskjolds soldater – et mærkeligt udtryk for
de folk, som er med i mange
sammenhænge i foreningslivet.
Vi har heldigvis rigtig mange
Tordenskjolds soldater i byen,
men man kan håbe, at nogle af
disse soldater også får lyst til at
være officerer.

Bestyrelsesarbejdet kan nok
ikke byde på samme motiverende oplevelser som Heartlandfestivalen og nok heller
ikke tillade underskud på regnskabet ret mange år i træk,
men bestyrelsesarbejdet kan
tilbyde oplevelser med glade
mennesker og indflydelse på,
hvordan en forening, man har
interesse i, udvikler sig.
Man oplever en snert af festival
hele året!
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Kværndrupugen godt overstået
Af Laila Nielsen, styregruppen
Også 9. udgave af Kværndrupugen blev en succes – i år under mottoet: En by i bevægelse. Og
bevæget blev der, hvilket fremgår af følgende små stemningsrapporter og billeder.
Mange Kværndrupborgere tog
del i de mange tilbud fra starten
med gudstjeneste og åbning
ved Lene Høsthaab søndag
formiddag til lukning af ugen
med revy og familiefest lørdagen efter.
Det er svært at nævne alle arrangementerne, men styregruppen vil gerne udtrykke stor tak
til de deltagende foreninger,
institutioner, virksomheder og
private personer, som var med
til at gøre ugen til endnu en
succes i Kværndrup. Vi ser

frem til næste års 10. gangs
Kværndrupuge og håber på
lige så stor velvilje og entusiasme som vi har mødt i år.
Samtidig vil vi gerne opfordre
borgere til at overveje, om man
skulle have lyst til at deltage i
det spændende, forberedende
arbejde med Kværndrupugen.
Filosofien er, at styregruppen,
træffer aftaler med diverse foreninger, virksomheder og institutioner, som står for selve arrangementerne. Så styregruppens opgave er at koordinere,

få gode ideer til arrangementer
og at træffe de nødvendige aftaler – man står ikke selv for
arrangementer. Det er et
spændende arbejde, som ikke
kræver mange møder, men
gerne lidt kreativ tankegang og
lyst til at deltage i en uge, som
er med til at samle borgerne i
Kværndrup.
1000 tak til Superbrugsen for
godt samarbejde og sponserede gaver.

Active Dogs
Af Anders Thorup
Vore 4-benede venner bliver også tilgodeset i Kværndrupugen.
startede i Rikke og Johns have
med at lege frit. Herligt at se de
forskellige hunde møde hinanden og lege, selvom legen godt
kan blive lidt vild. Det måtte én
af gæsterne sande, da hun blev
ramt af 3 vildt legende hunde
og måtte en tur i græsset…..
I den dejlige Agility hal fik hundene og deres ejere afprøvet
evnerne udi denne sport for
hund og menneske. Rikke og

Johns hunde lavede opvisning i
Agility og bagefter var vi ude og
se, hvordan en fårehund arbejder, når den skal samle flokken
af får og lam. Rikke kunne med
simple kommandoer styre den
lille, lynhurtige hund, så fåreflokken blev samlet og kunne
drives hen, hvor Rikke ønskede.
Meget imponerende.

Ca. 10 hunde med deres ejere
mødte op søndag efter åbningen af Kværndrupugen på
Trunderup Dongsvej 15.
Hundene, af forskellig race,
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Gudstjeneste og koncert
Af Inge Eriksen
Der var sol fra en skyfri himmel,
da Kværndrupugen traditionen
tro startede med en hyggelig og
stemningsfuld gudstjeneste i
Bakkelunden. Ca.75 var mødt
op denne dejlige søndag formiddag, hvor menighedsrådet
bød på kaffe og rundstykker.
Der var plads til flere i kirken,
da Pop `Soul gav koncert søndag aften, men dem der var
kommet fik en dejlig oplevelse.
Koret, en blanding af damer og
herrer, sang, så taget var ved
at lette i vores smukke kirke.
Med en korleder, der var meget
medlevende og sprudlende.
God oplevelse!

Pop’nSoul i Sacrada Familia kirken i Barcelona.

Byvandring til husmandkolonierne i Bukgården og Vestermarken
Af Edvin Larsen
På en forårskold, men solrig
aften gik årets byvandring til to
af Kværndrups fem husmandskolonier. Sædvanen tro var
starten henlagt til Kirkepladsen.
45 cyklister + 1 bil med to deltagere var mødt op. Første stop
var resterne af Skovfogedhuset
i Sønderhaveskoven, hvor Poul
Toudal fortalte stedets historie.
Herefter gennem skoven til
Bukgårdsområdet. Her gennemgik Edvin Larsen baggrunden for statshusmandsloven af
1899 og dens revisioner de følgende år. Der blev fortalt om
Baakgaarden (Bukgården), 72
tdr. land, Stamhuset Egeskovs
køb af Bukgården og dens udstykning til 6 statshusmandsbrug. Ved broen over Hågerup
Å gjorde man holdt. Her lå tidligere en gård, Enggård, som
blev revet ned i begyndelsen af
1900-tallet.
Tilbage ad cykelstien langs A8
med stop ved tidligere Egeskov
6

Skole, Rubjerg og det tidligere
Vestermarksled fra 1736 - skråt
over for Egeskov Markedsforening. Turen fortsatte Vestermarken rundt for at slutte af på
Feldholm (Odensevej 40). I Vestermarken lå engang Egeskov
Teglværk – mellem Vestermar-

ken 4 og åen. De sidste bygninger blev revet ned i 1892. Aftenen sluttede med kaffe i Arkivet, hvor der var åbent og lavet
en udstilling med fotos af de
besøgte steder samtidig med,
at byvandringen ”kørte” digitalt
på storskærm.
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Byvandring med Janne Fuglsang – med præsentation af byens nye bede
Af Anders Thorup
I vedvarende regn mødte alligevel 2 håndfulde blomsterinteresserede op til onsdagens byvandring med kvinden bag byens blomsterbede. Blomsterne
var knap sprunget ud endnu,
men vi fik et godt indtryk af tankerne bag blomstersammensætningen i de mange bede,
som udover at pynte, også er
med til at holde farten nede
gennem byen.
Janne var godt tilfreds med,
hvordan blomsterbedene havde
udviklet sig siden de blev plantet. Det er planlagt således, at
blomsterne skal dække for
ukrudt, så bedene bliver så lidt
vedligeholdskrævende
som
muligt. Og som Janne fortalte,
så er planterne stadig nye, så
vi kan se frem til endnu mere
blomstrende by de næste år.

Nu kan japanerne gå til Egeskov i fred og ro
Af Anders Thorup

Cykelstien til Egeskov, som
har været undervejs de seneste år, men som nu står
færdig og indbydende, blev
indviet under Kværndrupugen. Flere år er man stødt
på turister, især japanere,
som gik i vejsiden og var til
fare på færden til Egeskov
Slot, så stien, som er dobbeltradet og ligger med god
afstand til den meget trafikerede A8 hovedvej, var hårdt
tiltrængt. Og desværre var
der på strækningen også for
år tilbage en alvorlig dødsulykke.
Omtrent 75 borgere var
mødt op på en kold tirsdag
aften til brunsvigere og andre
forfriskninger,
som
Kværndrupugen havde sørget for. Efter velkomst ved
Laila og tale af Trine Hede-

gaard fra Faaborg-Midtfyn
Kommune, begav flokken sig
på gåben eller cykler ud til
Egeskov Slot. Slottet lagde i
aftenens anledning scene til
koncert med Årslev Harmoniorkester, som i øvrigt også
er blevet et af de faste indslag i Kværndrupugen. Dette
ikke mindst på grund af
kværndrupborgeren og klarinettisten Bent Hansen, som i
øvrigt også har haft en finger
med i spillet i forhold til etableringen af cykelstien. Så
hvad var mere naturligt end
at Bent var med til at optræde ved indvielsen?
Efter koncerten begav folk
sig hjem i de varme stuer.
Det var koldt, men mon ikke,
at dem der frøs mest, var
musikerne, som naturligvis
ikke kunne have handsker

på.
Cykelstien blev indviet med
manér, og den vil uden tvivl
være til stor glæde for mange borgere fra området syd
for Kværndrup. Stien er med
til at binde området sammen, og stien forbinder
Kværndrup med de naturskønne områder mod Karlsmosen og skovområderne
vest for Egeskov. Den er
kværndrupperne - og japanerne - glade for!
PS! Denne artikel er oprindeligt skrevet til det nye blad
”Vores egn”, der blev uddelt
til alle husstande i Ringe og
tilstødende
lokalsamfund,
Ringeegnen, i weekenden,
hvor der var Heartlandfestival.
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Jagtforeningen er klar næste år igen
Af Anders Thorup
Ca. 40 mødte op til en dejlig gåtur på Ikær Mose med formand for Jagtforeningen Johnny Jørgensen som kompetent guide.
Vejret viste sig fra sin bedste
side, da Jagtforeningen slog
dørene op til gåtur på det dejlige naturområde Ikær Mose.
Der er sket meget på mosen,
idet der er blevet fældet mange
træer, så mosen er blevet mere
synlig til gavn for især ænder.
Undervejs fortalte Johnny, at
næste år, når vi kommer igen,
så er mange træer og buske
vokset til og de store stabler af
brænde til flis er blevet hentet.
Efter gåturen på mosen var der
forskellige smagsprøver, øl,
vand og vin, så vi glæder os
allerede til næste år.
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Revy 2017
Af Herdis Henriksen
I år var familiefesten med revy flyttet til skolen. Laila og Carsten og deres crew havde gjort alt
klar.
5772.Kværndrup for penge til
det!
Men ingen revy uden tekster.
Som altid er Anders Thorup
sikker og dukker op, med de
tekster han har lovet og til aftalte dato. Anders får sat de royale i forbindelse med Kværndrup
på fineste vis. Han har som
Inge, "efterhånden et ret godt
kendskab til Dronningen" (en af
Inges replikker i "Landmand
søger kærlighed).

Selvom vi var lidt nervøse for
at optræde i nye rammer, så
blev det rigtig godt. Vi vil fra
revyholdet gerne sige: "Tak for
opbakningen til årets revy!".
Fantastisk så mange kommer
og støtter op om det, og I er et
dejligt veloplagt publikum. Det
gør, at vi på scenen kan give
endnu mere gas, når vi mærker, I er med os. Det er også
dejligt efterfølgende at høre, I
var underholdt.
For det er ikke uden blod, sved
og lattertårer, vi når til klimaks

lørdag og mandag aften. Vi
kæmper sammen (og hjemme)
for at få lært tekster, musik,
sang og prøve at finde en attitude, der kan passe i rollen.
Dorthe har såmænd haft sit hyr
med at styre skøre ideer og få
det hele gjort præsentabelt. Ud
over det, så kan hun alle tekster og er uundværlig, når vi
gang på gang kløjs i samme
replik. Hun siger, vi faktisk er
begyndt at høre efter, hvad hun
siger. Ellers kan Lars bare slukke for os, nu har han nemlig
fået noget nyt grej. Tak til

De andre tekstforfattere er
yderst utroværdige. Ynker om,
at der ikke er noget at skrive
om, og at det slet ikke bliver til
noget i år, men det ender jo
med, at der dukker noget op.
Greven er jo single og landmand, så det var nærliggende
at få ham med i "Landmand
søger kærlighed". Der var i år
også mange af de lokale med i
numrene. Nogle af de skøre
historier er mere eller mindre
sande, men teksterne er i hvert
fald tænkt som en hyldest til
alle, der bidrager med at gøre
Kværndrup til et hyggeligt og
foretagsomt samfund, hvor vi
kan grine og lave sjov med hinanden.
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Billeder fra Kværndrupugen 2017
Foto: Frank Andersen - foto fra Ikjær Mose af Anders Thorup
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Egeskovs Marked 2017
Af Evelyn Hansen, bestyrelsesmedlem af Egeskov Markedsforening.
Vi er godt i gang med planlægningen af dettes års marked, som i år ligger fra den 15. til d. 17.
september. Man må jo sige, at det er noget anderledes at tage fat på, da det nu strækker sig over
3 meget spændende, dage.
Der vil være en del ændringer
på pladsen, som Uffe Østergaard beskrev i forrige nr. af
5772. Kværndrup. Vi er selvfølgelig nødt til at følge brand - og
beredskabsstyrelsens anvisninger. I år vil flere øl- og pølsevogne blive koblet sammen, og vi vil
sørge for en hyggelig stemning
med borde og bænke Her kan
benene få et hvil, og man kan
nyde en kold fadøl og en varm
pølse. Der vil som sædvanlig
blive serveret æggekage i Åkroen. Men der vil også være nye
tiltag i form af mad til dette års
marked.
Vi har haft stor glæde af hjælpen fra Charlotte Løkke og hendes mand Morten Løkke til at
arrangere dette års musikprogram. Det jo er noget helt nyt for
Egeskov Marked, at der nu skal
være musik i tre dage, og Charlotte og Morten har heldigvis
mange tråde at trække i. Så dejligt, at de vil give en hånd med.

senteret på Egeskov Markeds
facebook side, som vi også beder jer ”like” og ”dele”, så vi kan
få rigtig mange besøgende på
dette års marked.
Vi håber, at alle de frivillige som
har hjulpet til ved Egeskovs Marked tidligere, igen i år vil give en
frivillig hånd med. Vi håber på
opbakning, selvom det er rykket
til weekenden før 3. onsdag i
september – mere præcist den
15. – 16. – 17. september.
Vi har mange flere timer, som
skal dækkes ind af frivillige hænder, så alle der har lyst til at give
en frivillig hånd med, kan ringe
til Dorete på tlf. nr. 20 52 33 21

Der vil være musik i Åkroen alle
tre dage, og flere amatørbands
spiller løbende i de mindre kaffetelte.

Lørdag :

12-15
15-17
17.30-20
20-21
21-24

DJ Heide
Fjelding - 5 mands pop rock band
De fynske fyre – 80ér music
DJ Heide
Sonne og Band – 5 mands festband der kan
spille alt

Søndag

10-16

Danaduo

Musikprogram i det store krotelt.
Fredag :

15-18
19-21.30
21.30-22
22.30-24

I kan se alle kunstnerne præ-

Niklas

Tag gerne nye hjælpere med –
de rutinerede hjælpere, skal nok
hjælpe alle godt i gang. Der er
brug for jer!
Vagterne plejer være på 4 timer, og man må selvfølgelig
gerne sig ja til flere. Det plejer
at være smadder hyggeligt, og
man møder en masse mennesker.
Vi kan IKKE gøre det alene,
men hvis VI løfter i flok, vil vi
igen få gang i Egeskov Marked, og vil igen tjene penge til
byen. Det kommer os alle til
gavn – så vi glæder os til at
se jer.

De fynske Fyre, der spiller 80ér musik.
Fynsmesterskab i Gymnasie rock/pop med
dommer fra Magtens Korridorer.
Vinderen giver ekstra numre.
Nicklas Schneidermann med band (Spiller
til daglig i Magtens Korridorer)

Sonne og band
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Heartland festival 2017
Af Malene Sørensen
På ryggen af en T-shirt kunne man i weekenden fra d. 2.-4. juni læse følgende liste over byer:
Amsterdam, Berlin, Kværndrup, London, Dublin, Cork, Antwerp, Florence!

Kværndrup var stop på turneen
for en af de kunstnere, der spillede på Heartland Festival
2017. Når man ser det, kan
man tænke, at Kværndrup falder lidt udenfor i det selskab,

12

men egentlig gør den det ikke,
for festivalen ved Egeskov Slot
integrerer fint det internationale
med den lokale hygge. Der er
masser af små skønne og uforudsete oplevelser undervejs,
og i år viste det danske sommervejr sig fra sin bedste side,
så det var en stor fornøjelse at
sidde i græsset og nyde et glas
vin, en drink med snaps eller
en kold fadøl alt efter ens
smag og behag.
Både under og efter festivalen
er der masser af lokale kræfter,
der bidrager til at få det hele til
at glide. Der er frivillige, der
hjælper til med at servere mad
for kunstnerne, skænker øl i en
række boder, samler affald på
pladserne hele weekenden og
flere andre funktioner.
Udbyttet for de frivillige er adgangsbillet til festivalen og et
beløb til den forening eller
gruppe de arbejder for. Som

frivillig arbejder har man adgang til et område bag scenerne, hvor man kan få lidt at spise og en kop kaffe, når man
har haft en vagt, eller man kan
købe en øl og få en god snak
med andre lokale. Om mandagen gik der efter sigende også
1200 frivillige rundt i parken.
De bidrog på forskellig vis til
oprydningen efter årets Heartland festival, så de næste gæster kan få den oplevelse af
slotsparken, som de forventer.
Næste år er der forhåbentlig
igen et stort antal lokale frivillige, der bidrager til at få festivalen til at blive godt afviklet. Fra
Kværndrups foreningsliv deltog
både Kværndrup Idrætsforening og Kværndrup Boldklub,
og det forlyder, at alle havde en
dejlig weekend på slottet.
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Borgerbibliotek – arbejdet skrider frem
Af Anders Thorup
Som det fremgår af billederne er der nu kommet bøger på hylderne i lokalerne i Kværndruphallen

Som tidligere nævnt adskillige
gange her i bladet, er Hallen et
fremtidigt mødested for alle –
og ikke kun for idrætsudøvere.
Derfor er der kræfter i gang
med at gøre Hallen og dens
øvrige lokaler attraktive for unge og gamle, mænd og kvinder

– for alle.
Første konkrete projekt er Borgerbiblioteket, da alle jo ved, at
det var et hårdt slag, da kommunen for 9 år siden lukkede
det velfungerende bibliotek på
Nyborgvej. Styregruppen for
Kværndrup Hallen har mange
andre gode ideer, som vi kommer til at høre meget mere om.
Mange ideer blev bragt frem i
lyset på det borgermøde som
Kulturgruppen holdt i efteråret.
Livet i Hallen – og også i de
øvrige lokaler – vil de kommende måneder (eller måske til
næste sommer) blive generet
af håndværkere, da der som

bekendt skal lægges nyt loft og
tag på Hallen. Og da der også
skal foregå byggeri på Skolen,
vil vi nok alle sammen blive
ramt – men heldigvis kun i kortere periode – og med udsigt til
renoverede faciliteter.
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Lægerne i Kværndrup flytter fra Nyborgvej til Svendborgvej i den gamle Andelskassebygning
Af Anders Thorup

Samtidig skifter Lægehuset
navn til Kværndrup Sundhedshus. Lægerne regner
med at flytte midt i juni, så
når dette læses, er flytningen
formentlig på plads.
Mange i Kværndrup frygtede
vist, at den store Andelskassebygning nu skulle stå tom i de
næste mange år, i lighed med
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den gamle købmandsbygning
længere nede af Svendborgvej.
Men heldigvis har der de sidste
måneder været gang i håndværkerne, der har indrettet
nogle dejlige lyse lokaler i den
gamle Andelskasse.
Pladsen er overvældende nu,
idet der jo også er en dejlig 1.
sal på bygningen – nogle lokaler, bankkunderne ikke har haft

deres gang i. Og desuden er
der fuld kælder! Så der er plads
til en tredje læge, som Jette og
Tina leder efter med lys og lygte.
Vi vil i næste 5772.Kværndrup bringe uddybende præsentation af det nye spændende Sundhedshus.

SOGNEROD

Fodboldturen 2017 (”Supermasters”)
Af Olav Engholm
De sidste 15 år har de ældste fodboldspillere været på en årlig tur. I år gik turen til Cascais (et
rigtigt ferieparadis), som ligger ca. 30 km vest for Lissabon helt ude ved Atlanterhavet.
afholdes onsdag og lørdag året
rundt. Desuden masser af tid til
at se på byens seværdigheder
og forskellige miljøer.

I år havde vi valgt at udvide turens varighed til 8 dage mod
tidligere 5, hvilket fungerede
rigtig godt. Med udvidelsen blev
der mere ”ro” over feltet med
betydelig mere egentid. Efter
en vellykket ankomst lørdag,
havde vi allerede turens fodboldarrangement om søndagen. Det var et heldags arrangement med fodboldkamp om
formiddagen og grillstegt gris
med alt, hvad hjertet begærer
af tilbehør. Det var en fantastisk dag i samvær med de portugisiske spillere og deres familier - både børn og voksne. Hele arrangementet foregik i Centro Desportivo Nacional - en
rigtig legepark for både børn og
voksne beliggende side om
side med National Stadium. I
”legeparken” findes der bl.a.
baner til: fodbold, rugby, basket, golf, minigolf, tennis,
hockey, svømning. Forskellige
steder i området findes små
lommer, hvor man kan hygge
sig på forskellig vis. Til vores
arrangement var vi vel ca. 60
deltagere. Det var Miguel Baptista (indehaver af et stort tæppefirma, - Decorpisus), som
stod for arrangementet. Det var

også Miguel, som var kontaktmanden bag vores tur til området i 2003. Et fantastisk arrangement.

Torsdag: Heldagstur bl.a. til
Det Europæiske fastlands vestligste punkt ”Cabo da Roca”.
Desuden Kongebyen Sintra
med de mange paladser og villaer. På turen var vi i øvrigt tæt
på vindsurfernes store mål og
drøm - stedet, hvor bølgerne på
visse tidspunkter af året kan
blive 32 meter høje. Det skulle
være guf for søens vovehalse.

Mandag: Tid til egne oplevelser i og omkring Cascais. Det
meste af dagen blev brugt på
en cykeltur på lejede cykler
nordpå langs Atlanterhavet på
en flot anlagt cykelsti. Nogle
mødte ”muren” på de stejle
bakker og den lette brise, som
næsten altid blæser helt ude
ved kysten. Fantastisk flot natur.

Fredag: Sidste dag med
”egentid”. Mange gik den flotte
tur ad strandpromenaden til
Estoril, hvor den ene badelomme efter den anden dukkede
op. Desuden mange muligheder for fourage undervejs. Andre tog toget til Lissabon for at
opleve lidt mere af denne dejlige og flotte by, der rummer alt,
hvad hjertet begærer af kunst,
pulsen i en by, seværdigheder
og mangeartede kulturer.

Tirsdag: Heldagstur med bus
og guide. Vi besøgte Belèm og
Lissabon. Der er rigtig meget at
se i området. Det gælder søfartens historie, og stort set hele
perioden med romersk og arabisk påvirkning, som kommer til
udtryk både bygningsmæssigt
og på ornamentikken. Portugal
er et Mekka også inden for
kunst og kakler. Dertil kommer
en meget venlig og hjælpsom
befolkning.

Lørdag: Hjemrejse kl. L…
(meget tidligt)
Også denne tur vil blive husket
for mange gode og positive oplevelser både på fodboldbanen,
afterball-arrangementet,
de
mange seværdigheder, naturoplevelser, poolmiljøet, det portugisiske køkken og ikke mindst
det sociale samvær omkring
aftnernes fællesmåltid, som
fungerede perfekt på tværs af
aldersgruppen.

Onsdag: Tid igen til egne oplevelser. De fleste oplevede det
store marked i Cascais, som
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En hilsen fra Røde Kors Butikken
På de frivilliges vegne: Ellen Hansen, butiksleder
Vi har nu været i Kværndrup i
godt 2 år og vil gerne sige tak
for den store velvilje, der bliver
vist butikken. Der er mange,
som besøger butikken for at se,
om der er noget, de kan bruge,
og det lykkes i de fleste tilfælde, fordi vi har mange spændende ting doneret af borgerne
i Kværndrup og omegn.
I forbindelse med Smid Tøjet
2017 blev der indleveret 653 kg
tøj i butikken. Lørdag den 20.
maj blev der afholdt et arrange-

ment ved Brugsen, hvor der
blev konkurreret om, hvem
der kunne smide mest tøj.
En stor tak til Brugsen for
de fine præmier.
Børnene i Oasen havde også deltaget i kampagnen og
16

løbende afleveret tøj, men de
sidste kilo blev afleveret af nogle af børnene, som kom gående
på en lang række med tøjet
bundet sammen. Det var hyggeligt at få besøg af jer.

SOGNEROD

Håndbold i hallen igen

For en weekend var der minder
om ”gamle dage”, da Midtfyns
Cup havde lagt nogle af kampene til Kværndruphallen :-)
Så hvis nogen er i tvivl - Hallen
kan stadig bruges til håndbold.
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Navnekonkurrence - Kværndruphallen
Af Anne Sloth, arbejdsgruppen

I sidste nummer af 5772.Kværndrup udskrev
arbejdsgruppen en navnekonkurrence.
Vi modtog fire udmærkede forslag, men var enige om, at ingen af dem ville slå ”Kværndruphallen” af banen. Det vil hallen stadig komme til
at hedde i daglig tale. Derfor er der ingen vindere.
For at indsenderne ikke bliver helt snydt, får de
hver en flaske rødvin som tak for indsatsen.
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Syfidusen – uden fidusmageri
- Portræt af en af vore mange annoncører
Af Anders Thorup
Jette Larsen var, da hun startede sin systue, i tvivl om hvad hun skulle kalde sin forretning. Syfidusen blev navnet, selvom Jette i starten frygtede at navnet blev forbundet med at lave fiduser. Men nu har hun vænnet sig til det…!
Jette Larsen har siden 1. januar
2006 drevet sin lille systue fra
sin adresse på Kløvervej 7.
Forinden da var Jette kommunal dagplejer i hele 19 år.
”Jeg har altid syet og strikket
rigtig meget, men jeg har ikke
nogen uddannelse som syerske eller skrædder, jeg er autodidakt.”
”Hvem er dine kunder?”
”Heldigvis har jeg nogle gode
faste kunder, nemlig forskellige
gardinmontører fra flere steder
på Fyn. Så jeg syer nok mest
gardiner. Men ellers er det jo
forskellige reparationer jeg laver. I starten var det nok mest
opgaver med at lægge bukser
og kjoler op og sy lynlåse i,
men nu har jeg mange opgaver
med at sy om. Især at lave brude- og konfirmationskjoler om
til dåbskjoler, ligesom det er

blevet moderne at købe en kjole på nettet eller i en genbrugsbutik – og så bruge nogle penge på at ændre den – og det er
så her Syfidusen kommer ind
billedet!”
”…og det er både for unge og
gamle?”
”Ja, det synes jeg. Hvad angår
reparationer, så er der ikke
samme tradition for at reparere
tøj selv, som der var i gamle
dage. Nu kan man også købe
bukser i den rette længde, hvis
man er nogenlunde standard
størrelse. Og mange af de yngre mennesker har simpelthen
ikke lært at betjene en symaskine – hvis de da overhovedet
har en..!” Og de ældre kan måske nok lægge et par bukser
op, men med mine beskedne
priser, vælger de at få mig til
det og det er jeg glad for.”
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Jettes priser kan ses på hjemmesiden
www.sy-fidusen.dk,
og det fremgår, at prisen for at
lægge eksempelvis et par cowboybukser op, er 90 kr.
”Jeg prøver at holde priserne
nede, så folk kommer igen,
fremfor at få det image at jeg er
for dyr. Jeg vil hellere være aktiv med mange opgaver og så
tjene lidt mindre på hver opgave, fremfor ikke at have så meget at lave. Heldigvis har jeg de
faste opgaver for gardinmontørerne og jeg tilstræber at være
på systuen hver dag kl. 7.00 –
ligesom alle andre, der går på
arbejde. Så der kan jeg normalt
træffes i systuen. Jeg arbejder
dog på Stofmøllen i Åstrup,
hver tirsdag, hvor jeg ekspederer.”
Jette er privat gift med Jørgen
og de har sønnen Søren, som
har gjort Jette og Jørgen til
bedsteforældre til Sejr – og et
barnebarn mere er på vej. Og i
fritiden, - ja, da syer og strikker
hun naturligvis!!! Får dog også
dyrket Zumba.
Jette viser rundt i systuen,
hvor en stor del er fyldt med
forskellige symaskiner og strygejern.
”Jeg laver også reparationer i
mere specielle materialer og
det kræver specielle maskiner.
Jeg kan sy i skind, teltdug og
rullegardiner og som noget nyt
kan jeg også slå knapper. De
nye maskiner kan også brodere
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mere indviklede mønstre og
skrive navne….”
”Så hvordan ser du fremtiden?”
”Jeg er meget tilfreds med det
jeg har nu. Vi bor jo meget
centralt, så kunderne ikke har
så langt til mig. Jeg tror, at der
altid vil være brug for en som
mig, folk vil altid have et behov
for at få repareret deres tøj. Og
man kan jo sige, at jeg har min
hobby som mit levebrød – det
er da privilegeret!”
Jette brænder for sin hobby/
job. Spændende at møde en af
annoncørerne, der i høj grad
står bag eksistensen af vores
lille lokale blad. Redaktionen

siger tak for besøget hos Syfidusen v/Jette Larsen, som i øvrigt da mener, at annoncen i
5772.kværndrup er med til at
skaffe lokale kunder.

FORENINGER OG INSTITUTIONER

KÆRE LÅNERE
Af Birte Find på vegne af Biblioteksgruppen
købt i Ikea, alle stole samt mindre borde er købt i Brugsen i
Kværndrup som til stor glæde
sponsorerede et klækkeligt beløb.
STOR TAK til Brugsen!

Borgerbibliotekets bøger kan
”lånes” af alle beboere - store
som små - i Kværndrup og omegn.
Når du ”låner” en bog, vil det
være til stor hjælp, om du sætter den tilbage på samme
plads, når du har brugt den.
TAK
Rigtig god fornøjelse!

Det har været en laaang proces.
På mødet i KværndrupHallen
om hallen blev der nedsat en
biblioteksgruppe, som skulle
indrette det lille rum i tilslutning
til cafeteriaet og den bageste
del af trappeafsatsen. Vi har
holdt nogle møder og er blevet
enige om, hvilke møbler der
skulle købes ind. Reoler, computerbord og det store bord er

Sofa, lænestol og lampe er
købt i Dan Mission, Ringe. Alt
er pakket ud, samlet og sat på
plads og ser ganske indbydende ud.
Vi har fået en stor del bøger ind
- både fra Ringe Bibliotek, private og fra Røde Kors i Kværndrup.
Bøgerne er alfabetisk indsat,
nogle efter tema, så det skulle
være nemt at finde. Alle børnebøgerne er placeret på trappegangen og i børnehøjde.
Nu mangler vi indkøb af god
belysning - og selvfølgelig officiel indvielse af biblioteket,
som vil blive til august, når
ferien er slut.
Biblioteket har åbent i Hallens
åbningstider.
Rigtig god fornøjelse/ læselyst!!

Borgerbiblioteket passes af en
gruppe frivillige.
Har du bøger, du gerne vil give
til borgerbiblioteket, kan du
kontakte:
Ella Kildegaard
30271483
Birte Find
42338550
Aina Lind Hansen 28951251
Borgerbibliotek.
Så er Borgerbiblioteket i
KværndrupHallen
endelig
klar til at blive taget i brug!!
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Trunderup Børnehave
på koloni

Grundlovsdag på Trunderup Friskole og Børnehave

Af Jette Ley

Af Henrik Damm

Maj måned betyder traditionen
tro kolonitid for Trunderup Børnehave. I år havde de valgt at
invitere førskole-børnene fra
Trunderup Friskole med - så de
lige kunne få en sidste kolonioplevelse inden de skal starte i
børnehaveklasse efter sommerferien.
Turen gik igen i år til Langeland, til KFUM/K Sommerlejr
ved Longelse Sønderskov. En
dejlig hytte, som vi har brugt
flere gange. Den ligger lige ned
til stranden og ved skoven - og
byder på andre oplevelser end
dem vi normalt får i løbet af en
børnehavehverdag.
Vi tager afsted 2 overnatninger
og hele formålet med turen er,
at få oplevelser sammen med
sine kammerater og andre
voksne end mor og far. På koloni skal vi ikke rigtig nå noget,
vi leger, spiller bold, går på
stranden, laver lidt ‘koloni
kunst’, spiser mad, laver bål,
læser historie og meget mere.
Der er ofte børn med som ikke
er så fortrolige med at sove
fremmede steder. Derfor kan
det være lidt svært at skulle af
sted uden mor og far. Både op
til kolonien og på kolonien
snakker vi også om det med ’at
savne’ – at det jo er en helt naturlig følelse, og at det ikke er
noget som er farligt. Har man
brug for hjælp er de voksne jo
lige i nærheden (også om natten).
Vi hjælper hinanden, så alle får
en god tur - og mange af børnene tager hjem lidt større end
da de kom og med gode oplevelser i rygsækken.

Traditionen tro blev der i godt
samarbejde med Trunderup
Bylaug afholdt Grundlovsdag
på Trunderup Friskole og Børnehave. Dagen startede kl. 15
med 1½ times cykelløb, hvor
børnene tilsammen cyklede
1.968 kilometer. De fleste af
børnene havde lavet sponsoraftaler og cyklede således i alt
19.918 kr. ind - både til indkøb
af flere Chromebooks til brug i
friskolen og en andel af beløbet
doneres til Børnecancerfonden.
Under cykelløbet var der mulighed for at købe forfriskninger
og kage bagt af Bylauget.

Efter cykelløbet var der præmieoverrækkelse. Vinderen fik
en biografbillet til 2 personer,
så man kan invitere en god ven
med og der var også medaljer
til de børn, der havde kørt
længst i klassen, hvorefter Niels Rasmussen holdt grundlovstalen. Til sidst var der spisning for børn, forældre, bedsteforældre, naboer og hele Trunderup.
En god dag i det lokale fællesskab.
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Trunderup Friskole vinder for bedste lyd
Af Kirstine Simon-Gaarde
7.-8. klasse fra Trunderup Friskole har deltaget i Faaborg-Midtfyn Kommunes Skolefilmfestival
og fået et diplom med hjem
For første gang har elever fra
Trunderup Friskole deltaget i
Faaborg-Midtfyn
Kommunes
Skolefilmfestival. Seksten 8.
klasser fra hele kommunen
deltog med hver sin film, så
forventningen om at komme
hjem med en præmie var ikke
høj. Overraskelsen og glæden
var da også stor, da Trunderup
-elevernes film “Don’t kill the
messenger” blev råbt op som
vinder af prisen for bedste lyd.
Fra tre til én film
Forud for optagelsen har eleverne på Trunderup Friskole
arbejdet intensivt med, hvordan man laver kortfilm. For eksempel har de lært om kamerateknikker, storyboard og at
skrive et filmmanuskript. Efter
de indledende instrukser, blev
klassen delt op i 3 hold, der
hver skulle lave en kortfilm.
Først skrive manuskript og lave
planer for optagelserne og kameravinkler, finde locations,
lave aftaler med statister og så
videre. Så selve optagelserne,
og til sidst klippe sammen og

Holdet bag ”Don’t kill the messenger”
lægge lyd på.
Ud af de tre film, valgte klassen
at sende “Don’t kill the messenger” videre til konkurrencen. Og
det viste sig at være et godt
valg. Gruppen havde virkelig
arbejdet godt med at klippe
sammen og gjort sig mange
tanker om, hvordan lyden skulle være Og det
blev heldigvis
belønnet af juryen.
Hvad er skolefilmfestival?
Skolefilmfestival er for alle 8.
klasser i Faaborg-Midtfyn
Kommune.
Hver
klasse
kan
deltage
med én film.
Filmen skal va-
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re omkring 5 minutter, og de
deltagende klassers lærere har
på forhånd bestemt nogle rammer for filmene. Rammerne i år
var, at temaet i filmene skulle
være “et øjeblik”, og at vand
skulle indgå på en eller anden
måde. Desuden ville juryen
lægge vægt på, at eleverne har
gjort sig umage med at lave lyd
og sætte lys.
Prisen for bedste film og tilhørende præmie på 2.000 kr. gik
til Sdr. Nærå Friskole, og publikumsprisen gik til Øhavsskolen.
Se filmene på facebook.com/
skolefilm2017/

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Lidt om Nørrevængets Venner
Af Hanne Møller, Bestyrelsen for Nørrevængets Venner
Vi er glade for, at vi må komme
med indlæg til 5772.Kværndrup.
Alle kender Plejecenter Nørrevænget i Gislev, men måske
kender man ikke Nørrevængets
Venner, så det vil jeg nu fortælle om.
Jeg starter med at præsentere
mig selv. Jeg hedder Hanne
Møller og bor Egeparken 81 her
i Kværndrup. Jeg har boet her
siden april 2016, efter at have
boet 53 år i Gislev. Jeg er flyttet
tilbage til min hjemby, hvor jeg
har boet med mine forældre på
Stationsvej 11.
Jeg kom med i bestyrelsen for
Nørrevængets Venner for 11 år
siden; jeg skriver indlæg til Gislevs blad Vækst, som udkommer 4 gange om året.
Nørrevængets Venner har til
opgave at lave arrangementer
på Nørrevænget.
I foråret havde vi 10 arrangementer og her i efteråret har vi
8. Det er musik og sang, og beboere og folk udefra er rigtig
gode til at komme. Vi er næsten
altid omkring 60 til de almindelige arrangementer. Vi starter kl.
14.30 med underholdning, så er

der kaffe og nogle i bestyrelsen
skiftes til at bage brød. Efter
kaffen er der underholdning til
kl. ca. 16.30.
Generalforsamlingen
starter
dog kl. 17.00, for der er nemlig
Gule Ærter og øl og snaps - det
plejer at koste 100 kr. Til Generalforsamlingen er der som regel godt 100 personer.
Til vores årlige grillfest, som
altid er den 15. juni (Valdemarsdag), plejer der også at
komme over 100 personer, så
vi har fin opbakning til vores

arrangementer, og Kværndrupborgere er også meget velkomne.
Pris for almindelige arrangementer er 30 kr. for kaffe og
underholdning.
For beboere og personale er
det gratis.
Et medlemskort koster 50 kr. for
et år og alle er velkomne.

Nørrevængets Venner - Efterårsprogram 2017
Onsdag den 23. August - underholdning af Oldstars
Søndag den 3. september - underholdning af Flemming Gammelholm
Onsdag den 20. september – Generalforsamling - der bliver tilmelding (annonce i Midtfynsposten)
Søndag den 1. oktober - underholdning af Højby Spillemændene
Onsdag den 18. oktober - underholdning af Knud Jørgensen med flere
Søndag den 5. november - underholdning af Aarslev Harmonikaklub og Syngedrengene
Onsdag den 15. november - underholdning af Jørgen Bai Jepsen
Lørdag den 2. december - Julemarked
Arrangementerne begynder kl. 14.30
Generalforsamlingen kl. 17.00
Kørsel med Palles Taxi – tlf. 62 62 28 15
Egenbetaling 25 kr. og bestilling dagen før.
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Trafiksikkerhed
i øjenhøjde

Lastbil
i øjenhøjde

Af Clara 5.G

Af Amanda 5.G

Besøget startede med, at Tilde,
som kom fra en tankstation, der
hedder OK, fortalte lidt om, at
man skulle have cykelhjelm,
reflekser og lys på, når man
cykler.
Hun havde en kasse med, og i
kassen lå der et gulvtæppe
med en vej på. Der var også en
legomand på en cykel og en
kæmpe legetøjs lastbil. Tilde
brugte alle de her ting til at vise
os og fortælle om, hvad man
skal gøre og ikke gøre, når
man cykler. Fx skal man stoppe på cyklen før førerhuset, så
manden i lastbilen kan se en
ordentligt.

Det du skal holde øje med:
 Du må ikke holde ved førerhu-

set.

 Du må ikke cykle uden lys,

hvis det er mørkt.

 Du skal koncentrere dig om at

cykle.

 Hvis du hører musik så kun i

det ene øre.

 Husk at kigge før du cykler

videre, hvis der kommer en
lastbil ved et kryds.
 Lastbilchaufføren skal huske
at kigge i alle spejlene.
 Du skal huske cykelhjelmen.
 Du skal huske at kigge i
chaufførens spejle.

Bagefter skulle vi udenfor, og
der holdt en kæmpe lastbil.
Vi startede bagved lastbilen,
hvor vi skulle høre om, at man
skal passe på, at man ikke cykler ind i liften.
Så skulle vi hen og se lidt på
spejlene. Bagefter skulle vi finde et sted at stå, hvor vi kunne
se chaufføren. For når man kan
se chaufføren i et af spejlene,
så kan han også se os. Vi lærte
altså, hvor man skal standse på
cyklen, hvis man skulle havne
ved siden af en lastbil.
Til sidst måtte vi komme ind og
sidde i lastbilen, og der kunne
man se ud af de 6 ruder, der
var.
Inde i lastbilen var der også en
seng, så hvis man skal køre
langt, kan man også sove.
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Tilde viser og forklarer, imens eleverne lytter opmærksomt

Hvis keglerne ikke var der, ville det
være svært at se liften

Eleverne står i
kø for at se førerhuset .
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Det Kribler Krabler i Kværndrup Børnehave
Af Mette Møller, leder af Kværndrup Børnehave

Naturvejlederforeningen har i
samarbejde med DR Ramasjang, og med støtte fra Nordea
-fonden, endnu engang gjort
maj måned til en landsdækkende Krible Krable-måned. Her
opfordres
indskolingsklasser,
SFO´er, daginstitutioner og børnefamilier landet over, til at
komme ud i naturen – på smådyrs-jagt i den nære natur, til
lands, til vands og i luften.
Mere end 700 daginstitutioner,
skoler og SFO´er landet over,
har tilmeldt sig til Krible Krable.
Det betyder, at de i maj måned
arbejder med Krible Krable som
tema. Her i blandt er Kværndrup Børnehave.
Ideen med projektet er, at børn
og voksne gennem små naturundersøgelser, leg og læring
får øjnene op for, at den bynæ-

re natur er fuld af liv og at naturen er lige uden for døren, uanset hvor vi bor.
Kværndrup Børnehave har en
vision om, at vi med Krible
Krable projektet giver vores
børn endnu flere muligheder for
at blive inspireret til at undersøge og udforske den nære natur
og smådyrene i den.
Vi har en dejlig stor legeplads
med både skov, shelter/
bålplads, legeområder, legehuse, gynger og sandkasser. På
legepladsen er der ofte mulighed for at møde forskellige
smådyr når vi vender sten og
stubbe eller ryster grene, men
vi håber med Krible Krable projektet, at vi kan tiltrække endnu
flere smådyr og sommerfugle
som vi kan observere og undersøge.

Børnene får gennem spændende aktiviteter, nysgerrighed, leg
og læring, viden om naturen og
de dyr som bor her. De får mulighed for at udforske og studere dyrene i spande og glas
samt røre ved dem på en respektfuld måde. Vi har bøger
som vi kan slå dyrene op i og
læse mere samt lære om hvad
de enkelte dyr lever af m.m.
Børn er nysgerrige af natur og
små dyr vil altid være tiltrækkende. En bænkebider, en
regnorm og en snegl kan give
inspiration til mange samtaler
og observationer samt til mange timers beskæftigelse.
Kværndrup Børnehave håber,
at vi med vores nye Krible
Krable have kan få endnu flere
smådyr i vores hverdag, og vi
glæder os til at se planterne
vokser op samt se hvilke dyr
som de tiltrækker. Derfor vil
projektet for os ikke kun være i
maj måned, men et projekt som
strækker sig over hele sommeren og efteråret.
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Lidt fra Kværndrup Forsamlingshus
Af Dorthe Nielsen
Første arrangement bestyrelsen afholdt i 2017, med Charlotte og Morten Løkke som tovholdere, var en fantastisk hyggelig ”Herreaften” med 83
mænd til ølsmagning og pulled
pork, som Morten havde tilberedt ”alt for lækkert”. De åd os
nærmest ud af huset og det
har vi taget til efterretning!
Den 10. marts inviterede vi til
Børnediskotek - ca. 80 festklædte børn mødte op og var
klar til at gi’ den gas. Vi gentager succesen i løbet af efteråret, så hold øje med kalenderen her i bladet og på elev/
forældreintra.
Fællesspisningen i Kværndrup
Ugen var også en hyggelig aften. Ca. 120 havde købt billet til
spisning. Børnekoret under ledelse af Bo Horsevad sang for
os, og Signe Erendal og Jens
Håstrup holdt et spændende
foredrag om at rejse med børn i
Thailand, Laos, Cambodia, Italien og Sri Lanka
Årets Revy blev opført endnu
engang
i
forsamlingshuset
mandag den 15. maj for et særdeles veloplagt publikum, hvor
der efterfølgende blev serveret
kaffe og kage.
Nu står sommeren for døren og
udlejningen af huset de næste
par måneder er klinget lidt af.
Derfor benytter vi os af lejligheden til at få skiftet de 2 sidste
vinduer med buer i gavlen mod
Svendborg, samt 3 vinduer i
køkken og 2 på dametoilettet.
Onsdag den 9. august holder vi
arbejdsdag, hvor vi får gjort huset rent fra inderst til yderst, og
har man lyst til at give en hånd
med, er man velkommen til at
melde sig til en fra bestyrelsen.
Og - sæt kryds i kalenderen - I
november fylder Forsamlingshuset 125 år, og lørdag den 18.
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november holder vi fest. Det
bliver en aften med masser af
John Mogensen musik at lytte
til, synge med på og ikke
mindst til at danse til.
Tak til alle der hjælper med at
holde huset i gang
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Musikskoledag i Tivoli
Af Mette Schiel
Igen i år deltog 4., 5. og 6. kl.
på Tre Ege Skolen, Kværndrup
i Musikskoledagene i Tivoli.
Det var en overskyet og kold
morgen, da 56 elever samledes på skolens parkeringsplads for at pakke bussen med
instrumenter og tasker til den
årlige udflugt for blæsereleverne på Tre Ege Skolen, Kværndrup. Humøret var højt. Bussen
proppet med forventningsfulde
elever og enkelte forældre og
søskende. Andre forældre stod
klar på parkeringspladsen for
at følge efter dobbeltdækkerbussen til Tivoli. Eleverne skulle optræde kl. 14.30, men bussen forlod allerede kl. 9 skolens parkeringsplads, da det jo
ikke bare gjaldt om at optræde,
men lige så meget om at have
en dejlig dag i Tivoli med familie og venner.
Da vi nåede Storebælt og kiggede ud over havet, så vi, at
nord for broen var der opklaring og syd for broen overskyet
og mørkt. Tværs over Sjælland
lettede skyerne, og da vi ankom til Tivoli, skinnede solen
fra en næsten skyfri himmel.
Det gik stærkt med at tømme

bussen og bære instrumenterne til H. C. Andersen Slottet,
hvor de blev opbevaret, indtil
eleverne skulle optræde om
eftermiddagen.
Selve koncerten gik rigtig godt.
Alle tilskuerpladser var fyldt op
af forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede. Det var dog en varm omgang for de optrædende, da
mange sad i den bagende sol i
den halve time, koncerten varede.
Efter koncerten var der tid til at
prøve flere forlystelser eller
høre andre spille og synge.
Kl. 18 kørte bussen tilbage til
Kværndrup. Bussen var nærmest tom på tilbagevejen, da
mange elever kørte tilbage
med forældre eller tog en ekstra dag i København.
Desværre er det nok sidste
gang, at Tre Ege Skolen deltager i Musikskoledagene i Tivoli,
da samarbejdet omkring blæserklasserne ophører til næste
skoleår.

Thomas fortæller om eleverne og
musikken. Kim, der også underviser i blæs, står til højre

Fakta:

Alle er ved at gøre sig klar til deres
optræden. Det er Thomas, blæseinstruktøren, som står ved nodestativet .

Lige inden eleverne fra Kværndrup
skal optræde, går Tivoligarden forbi

Musikskoledagene i Tivoli,
lørdag d. 6. og søndag d.
7. maj er det eneste landsdækkende arrangement for
musikskoleelever i Danmark. Der var i år deltagelse af 249 ensembler med
over 6000 optrædende på
14 forskellige scener –
Plænen, Pantomimeteateret, H. C. Andersen Slottet
og mange flere steder. Der
var parader med trommer,
blæsere, slagtøj, gøglere,
skuespillere og akrobater.
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Fallegård
Af Edvin Larsen
Artiklen i dette nr. af 5772.Kværndrup skal omhandle Fallegård, som engang hørte til en af sognets allerstørste gårde. I dag er bygningerne - efter branden i 2014 – revet ned, og på matriklen
er opført en stor halmlade.

Fallegård, 1939. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek.

”Men du kunde også dreje ind
gennem Nordtorpe Skov, hvis
velplejede Bøge byder svalende Skygge en solhed Sommerdag. Fra Skovbrynet nyder du
Udsigten mod Kværndrup med
Fallegaard til den ene Side og
Præstegaarden til den anden.”
Sådan skriver H.C. Frydendahl
i Kværndrup Sogn, 1943 i forbindelse med sin præsentation
af landskabet omkring Kværndrup.
Fallegårds samlede areal udgjorde i 1954 76½ ha (139 tdr.
ld.), der fordelte sig således:
74½ ha (135 tdr. ld.) samt have, gårdsplads m.m.: 2 ha (4
30

tdr. ld.). Hrtk: ca. 13.
Fallegård – matr. nr. 25a af
Kværndrup by og sogn – har
en lang historie bag sig. Ordet
”Falle” som i ældre tid er blevet
skrevet som ”falde” og i daglig
tale blev kaldt ”fajle”, kommer
med stor sandsynlighed af
”fold”. Derfor blev gården stavet ”Faldegaard”. En fold var
almindelig i landsbyfællesskabets tid og blev benyttet til at
indhegne dyrene om sommeren, så de ikke kunne gøre
skade på markerne. Ejendomme, hvor ”falde” indgår, finder
man ofte på steder, hvor der
tidligere var oldenskov med en

fold og et tilhørende vogterhus.
Den første skriftlige kilde, som
omtaler Fallegård, er dateret
23. juni 1504. Kilden - en skifteretsprotokol - omtaler et skifte
mellem fire søskende af adelsslægten Bille, som delte en stor
mængde jordegods imellem
sig. Blandt det bøndergods,
som tilfaldt Hans Bille til Egede,
nævnes:
”Sunds herred, Seuerin Laurissen i Follegord 1 pund og 3
skæpper byg, 1 skilling grot, 1
skæppe smør, ½ lam, 1 gaas,
2 høns; Follemølle 4 pund
mel”.
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Fallegård
– en adelig hovedgård
Fallegård var en enestegård,
hvilket betød, at den lå uden for
landsbyen og havde sin jord for
sig selv. I begyndelsen af 1600tallet fungerede den som en
lille adelig hovedgård, hvilket
fremgår af rusttjenestelisten for
den fynske adel i 1614. Dette
dokument omhandler den på
adelen påhvilende pligt (før
1660) til at gøre tjeneste til hest
i fuld udrustning samt jordegodsejernes forpligtelse til at
holde og stille heste og ryttere
til landets tjeneste i krigstid. I
dette dokument nævnes jomfru
Dorthea Quitzow til Rørbæk
(Fløstrup Sogn, Vinding Herred) og Falde. I den efterfølgende rusttjenesteliste fra 10.
juli 1617 omtales hendes arvinger, hvorfor hun må være død i
den mellemliggende periode.
Det er begrænset, hvad der
ligger af viden om jomfru Dorthea. Hun døde ugift og tilhørte
den allerfattigste adel. Hendes
slægt kendes og af viden om
denne, kan viden om Fallegård
rekonstrueres. Gården blev
sammen med andre fæstegårde i 1504 arvet af Hans Bille.
Billeslægten ejede i begyndelsen af 1500-tallet hovedgården
Lykkesholm i Ellested Sogn. I
midten af 1500-tallet blev Lykkesholm overdraget til Eiler
Rønnow.

Rønnows datter Birgitte blev
Henning Jørgensen Quitzows
anden kone og moder til Dorthea. Henning Jørgensen Quitzow døde i 1569 i København,
medens hans anden kone Birgitte døde i 1590 på Lykkesholm. Da de økonomiske forhold for hende i det lange enkesæde ikke var de allerbedste,
og det samtidig kneb for hende
at finde passende opholdssteder for sine børn, kan det forklare, at Fallegård i en periode
har været adelig hovedgård og
opholdssted for den adelige
jomfru Dorthea.
Der er ingen skriftlige kilder,
som fortæller om jomfru Dortheas ophold på Fallegård, derimod er der et sagn, som beretter: ”En Jomfru Dorthea, som
eiede Falle, kom i Strid med
Bymændene om en Plet Jord,
som hun falskeligen paastod
var hendes. Efter den Tids Skik
skulde to Mænd aflægge Eed
på Aastedet, at Jorden var hendes. Edsvidnerne havde forud
forsynet sig i Træskoene med
Jord taget af en af hendes Marker og aflagde nu med god
Samvittighed Eed paa, at den
Jord, hvorpaa de stod, var
Jomfru Dorothes, hvorfor hun
tildømtes at have Retten, [og]
denne Uretfærdigheden erhvervede Mark er den nuværende
Lillelykke, som endnu fra den
Tid hører Fallegaarden til.”
Efter Dorthea Quitzows død

blev Fallegård købt til hovedgården Ravnholt i Herrested
Sogn, Vinding Herred. Af skattemandtallisterne for Nyborg
Len, som findes bevaret fra
1610 og frem til 1614, kan man
se, at Fallegård ikke står opført,
hvilket er i overensstemmelse
med, at en adelig hovedgård
var skattefri. Af de lister, der
eksisterer igen fra 1617, fremgår det, at Fallegård i 1617 var
beboet af en fæstebonde, hvoraf det kan sluttes, at gården fra
dette år har hørt under Ravnholt.
Fallegård var sammen med Falle Mølle og tre gårde i Kværndrup frem til midten af 1600tallet underlagt hovedgården
Ravnholt. I 1657 overtog en
adelsmand Christen Jørgensen
Skeel godset Ravnholt og ejede
herefter hovedgårdene Sostrup,
Skjærvad, Gammel Estrup, Ulstrup, Ørbækgaard og Ravnholt. Christen Jørgensen Skeel
døde på Ulstrup i 1688.
At Fallegård på dette tidspunkt
var i en elendig forfatning kan
læses af en synsrapport, som
den 31. maj 1661 (efter svenskekrigen) blev afgivet over Fallegård. Heri hedder det:
”Paa Ladehuset fattedes Tag
over 36 Fag Hus paa den ene
Side samt den største Part
Lægter. Under den søndre Lade ved Humlehaven fattedes
Fodstykker under 5 Fag. Nogle
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I 1940’erne havde Fallegård 1 forkarl, 4 karle, 1 fodermester og 1-2 daglejere. I husholdningen var der 2 piger.
Foto: Ingrid og Hans Nielsen.

Smaahuse i Gaarden manglede overalt Tag. Paa det nye
Tag var og noget afblæst, der
kunde erstattes med 3 Traver
Langhalm.
Paa
Stuehuset
manglede en Del Tag, Loft og
Tømmer, 23 Vinduer vare fuldstændig borte, 33 vare itu.”…
”Fæsteren mødte i Retten og
svarede, at førend Rytterne og
Fjenden kom her i Landet, stod
Gaarden og var ved Magt holden, saa den kunde staa for et
fuldt Syn; men hvad Skade,
som er der paa, som Fjenden
har gjort, og Guds Vejr afblæst,
kan han ikke svare til...”

af Christian Vs matrikel i 1688
blev Kværndrup bymark opmålt
den 1. august 1682. Af denne
ses det, at Fallegård i 1682
havde sine agre liggende
spredt mellem Kværndrup bymænds agre i Præstemarken,
Albjergsmarken,
Lillemarken
og Grønnebjergsvænget. Resten af agrene var et stykke
samlet jord i Falde Løkke, som
formentlig er det jordområde,
der hentydes til i sagnet om det
stykke jord i Lillelykke, som
jomfru Dorthea Quitzow skulle
have lagt under gården.

I forbindelse med udarbejdelse

I 1703 blev der af Iver Rosenkrantz til Rosenholm afholdt en
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auktion i Odense over fynsk
strøgods, dvs. spredt gods. Ved
den lejlighed købte Niels Krag
den Ældre til Egeskov fire gårde i Kværndrup heraf Fallegård
og Falle Mølle samt yderligere
tre huse i Kværndrup af Ravnholt Gods. I 1780 blev den nuværende hovedbygning (stuehus, som brændte i 2014) opført. Den tidligere hovedbygning lå længere mod syd. Den
nuværende hovedbygning indeholder tømmer fra den tidligere
hovedbygning. I enden af hovedbygningen blev på et tidspunkt indrettet et såkaldt hjemmemejeri med støbt mælkekar
og ostekælder. Resterne af det-
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te fandtes i bygningen indtil
branden i 2014.
Fallegård - fæstegård
I 1826 indledtes et nyt kapitel i
Fallegårds historie, da godsforvalter Anders Wognsen på
Egeskov Gods fæstede Fallegård. Gården var nu blevet
godsforvalterbolig, hvilket betød, at den blev fritaget for
landgilde. I Egeskovs jordebog
fra 1857 blev det bemærket, at
fæsteren, som var godsforvalter, var fritaget for landgilde.
Anders Wognsen blev ved det
første valg til sogneforstanderskab (forløberen for sognerådet) i Kværndrup den 30. oktober 1841 valgt med det største
stemmetal. Umiddelbart efter
valget, måtte han imidlertid erklære, at han ikke kunne tage
imod valget, da han ofte skulle

møde som stedfortræder for
Baron Bille Brahe i sogneforstanderskabet. I stedet for Anders Wognsen valgtes så en
gårdfæster ved et udfyldningsvalg i 1842.
Af folketællingslisterne kan det
ses, at Fallegård sammen med
præstegården samt kroen var
store arbejdspladser. Under
Anders Wognsen var der i gennemsnit 5-6 karle, 4-5 piger og
1 husjomfru på gården.
Wognsen havde 6 børn, som
alle blev undervist på Fallegård
af en privat ansat huslærer.
Anders Wognsens ældste søn
Frederik Sigfred overtog stillingen som godsforvalter og fæster efter sin far.
Fallegård frikøbes
I 1863 overtog Niels Christian
Johan Wognsen Fallegård - en

Fallegård, 2012 og 2. feb. 2014. Foto: Edvin Larsen.

yngre bror til Frederik Sigfred.
Umiddelbart efter overtagelsen
frikøbte han Fallegård fra fæstet under Egeskov Gods. Og
Niels Christian Johan Wognsen
kunne nu kalde sig proprietær,
medens
Frederik
Sigfred
Wognsen fortsatte som godsforvalter på Egeskov Gods.
I 1907 blev Fallegård solgt til
N.O. Lund. På dette tidspunkt
blev agermarken drevet i en 7
marksdrift med 1. år: brak, 2.
år: vintersæd, 3. år: byg, 4. år:
roer, 5. år: havre og 6 og 7. år:
kløver og græs. Staldgødningen blev anvendt til vintersæd
og roer. Roerne fik kunstgødning. Gennemsnitsudbyttet var
14 fold på disse gode lermuldede jorder. Besætningen bestod
af 32 malkekøer, 14 stk. ungkvæg og kalve, 2 tyre, 7 heste,
3 plage og føl. Kvægbesætningen blev vedligeholdt ved eget
tillæg og var af fynsk race.
Mælken blev leveret til Kværndrup Andelsmejeri på Mullerupvej. Folkeholdet på Fallegård
var 1 gift fodermester, 3 karle, 1
husbestyrerinde, 2 piger, 2 daglejere og 2 polske piger om
sommeren. Fallegårds gamle
bygninger består overvejende
af egebindingsværk. Hovedbygningen blev restaureret i 1924
og fik frontspids og rødt tegltag.
N.O. Lund havde gården frem
til 1936, hvor han overdrog den
til inspektør og ejendomshandler Johan Bernth. Johan Bernth
døde i 1939, hvorefter hans enke Julie Antoinette Bernth solgte gården til Karl Nielsen.
Fallegård i nyere tid
Karl Nielsen moderniserede og
ombyggede Fallegård i 195556. Karl Nielsen sørgede for at
avlsbygningerne blev velindrettede og udstyret med tidens
mekaniske installationer. Den
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tidligere hestestald blev delvis
ombygget til kreaturer og staldene blev moderniseret, bl.a.
med ventilation og isolering. I
laden blev opført 3 tårnsiloer til
grøntfoder og 4 kornsiloer i forbindelse med et moderne tørreri.
I 1972 overdrog Karl Nielsen
Fallegård til sin søn Hans Nielsen. Hans Nielsen lod staldene
ombygge til at huse svin. Endvidere installerede Hans Nielsen
tørrerier til korn og foder samt
etablerede kornsiloer, som kunne rumme 90 tons, hvilket var
meget på dette tidspunkt.
Fallegård blev i Hans Nielsens
eje frem til 17. juli 2004, hvor
gården blev solgt til Poul Martin
Egdal.
Efter at Hans Nielsen havde
afhændet gården, blev stuehuset lejet ud, og nogle af de daværende udbygninger blev
brugt til at huse lejers heste. Da
branden i 2014 lagde stuehuset
i aske, var gården ubeboet. Efterfølgende er brandtomten og
udbygningerne blevet revet
ned. Og i stedet er opført en
halmlade på matriklen.

Nuværende bygninger på matriklen, 2016. Foto: Edvin Larsen

Kilder:
Dele af artiklen her har tidligere været trykt i BYHORNET (Lokalhistorisk Tidsskrift for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne).
E. Bülow (red.): Danmarks Større Gårde. Statistisk og historisk
håndbog for det store og middelstore landbrug, 3. bind, Sorø,
Odense og Svendborg amter, s. 703-04.
Fynsk Hjemstavn, 6. årgang, 1. hæfte, januar 1933, s. 62
S. Jørgensen: ”Bidrag til Bedømmelse af den fynske Landbostands
Vilkaar før, under og efter Svenskekrigen 1657-60, forsaavidt Nyborg Lehn angaar”, Historisk Tidsskrift 4. række, 5. bind, Kjøbenhavn. 1875, s. 261.
Samtale med tidligere ejer af Fallegård, Hans Nielsen, Kirkevej 15,
Kværndrup.
Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek.
Bolig og bygningsregistret (BBR) www.ois.dk
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Rettelse til artiklen ”Foreningsprotokoller er også lokalhistorie”, som blev bragt i nr. 33 af
lokalbladet.
Af artiklen fremgår det, at ejendommen ved Selvbetjeningsvaskeriets nedlæggelse blev overtaget af snedkermester N.
Stæhr, som lod den ombygge til
aftægtsbolig. Det er ikke korrekt. Laurits Larsen fik skøde på
ejendommen i marts/okt.1966
og ejede denne indtil 26. september 1975, hvor ejendommen
blev tilskødet N. Stæhr. Fejlen
er blevet påpeget af den nuværende ejer af ejendommen, Michael Schultz. Jeg har efterfølgende været inde i tingbogen for
at tjekke data. Så nu skulle det
være korrekt. Jeg beklager fejlen. Edvin Larsen.

AKTIVITETSKALENDEREN

Dato

Kl.

14/8
29/9

17.30

Arrangement

Sted

Årets udflugt med ”Helge”

Egebos Venner.
Connie 30265623

Høstfest m. spisning
Karen & Tommy underholder

Egebos Venner.
Connie 30265623

Fællesspisning
Foredrag af Anne Sloth

11/10

Arrangør / tilmelding Pris

Forsamlingshuset

Kværndrup
lingshus

Forsam-

200

65/40

12/10

19.00

Ryslinge ValgKristne i Mellemøsten
menigheds
Kirkehøjskolen
Feltpræst Helle Frimann Hansen
mødesal

60

26/10

19.00

Syng dansk
Organist Povl Chr. Balslev

Ryslinge Valgmenigheds
Kirkehøjskolen
mødesal

60

19.00

Hvad kalkmalerierne fortæller
Sognepræst Mette Sauerberg
og
Kunst og kristendom
kunster Nille Bech

Gislev kirke og
konfirmandKirkehøjskolen
stue

60

12/11

Bazar

Forsamlingshuset

Kværndrup
lingshus

Forsam-

18/11

Jubilæum
Forsamlingshuset 125 år

Forsamlingshuset

Kværndrup
lingshus

Forsam-

9/11

210

Martin A. Hensen– liv og digt- Ryslinge Valgning v. cand. mag. Kaj Axel Jen- menigheds
Kirkehøjskolen
sen
mødesal

60

7/12

Fællesspisning
Julefrokost

Forsamlingshuset

Kværndrup
lingshus

Forsam-

100/60

28/12

Juletræ

Forsamlingshuset

Kværndrup
lingshus

Forsam-

23/11

19.00

OPSLAGSTAVLEN
Private små annoncer :

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

RØD OG GRATIS

gratis

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