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Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 
 

Som det fremgår af det histori-
ske billede på forsiden, og af 
Bent Larsens artikel på side 33, 
så var der i 1967 brug for man-
ge kræfter til at få Kværndrup 
Klubhus bygget op. 
Klubhuset blev bygget færdig, 
og Hallen kom til senere. 
Kværndruphallen har hidtil væ-
ret en del af Ryslingehallerne, 
men der er ændringer på vej i 
organisationen. 
 Status er, at de 3 haller i Rys-
lingehallerne pr. 1. januar split-
ter sig op i 3 selvstændige en-
heder – dette ud fra den forud-
sætning, at repræsentantska-
bet i Ryslingehallerne som for-
ventet vedtager denne opsplit-
ning. 
Der er planlagt stiftende gene-
ralforsamlinger i både Gislev og 
Ryslinge – og vi skal naturligvis 
også have stiftende generalfor-
samling i Kværndrup. Arbejds-
gruppen der blev nedsat på 
borgermøde 22. november 
2016 har arbejdet på vedtægter 
og arbejdsopgaver for den 
kommende bestyrelse, og ar-
bejdsgruppen har planlagt stif-
tende generalforsamling 10. 
oktober 2017, hvor der skal 
nedsættes en bestyrelse, som 
kan tage over efter Ryslinge-
hallernes bestyrelse pr. 1. janu-

ar 2018. 
I 1967 manglede vi de fysiske 
rammer. Det gør vi ikke i dag. 
Vi har en hal med tilhørende 
mødelokaler, omklædningsrum 
og et velfungerende cafeteria. 
Hallen er under renovering og 
er ved at blive udstyret med nyt 
tag og loft. Der blev for 3 år si-
den lavet nyt fitnesscenter.  
De fysiske rammer er nødven-
dige, men der er også brug for 
en bestyrelse til at varetage 
hverdagens gøremål. Der skal 
aktiviteter ind i hallen, og aktivi-
teterne skal koordineres. Der er 
praktiske ting, der skal gøres, 
såsom almindelig vedligehol-
delse og rengøring – disse ting 
skal også planlægges og koor-
dineres ud fra de økonomiske 
rammer, som naturligvis også 
skal styres. 
I 1967 stod byen sammen og 
trods stormskade, der betød, at 
man nærmest skulle starte for-
fra, lykkedes det at få Klubhu-
set bygget op igen - i øvrigt i et 
samarbejde mellem byens 2 
store idrætsforeninger. De 2 
store idrætsforeninger gør også 
nu et stort arbejde, men der er 
kommet flere brugergrupper ind 
i Hallen (jf. artiklen om Bruger-
bibliotek).  
Hallen er hele byens samlings-

mailto:plata@plata1226.dk
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sted og Hallen - og Kværndrup  
- fortjener en stærk og bred be-
styrelse med deltagelse af folk 
med forskellige interesser (ikke 
kun sport), folk med praktisk 
sans (vi vil fremtidigt ikke have 
halinspektør), folk med økono-
misk sans, folk med kreative 

tanker og ideer, så aktiviteterne 
i Hallen bliver mangeartede….. 
Alle disse evner findes ikke hos 
nogen, men de enkeltes evner 
skal stykkes sammen, så vi får 
en stærk enhed. 
I 1967 lykkedes det, og det skal 

lykkes igen her 50 år senere. 

De fysiske rammer er til stede, 
nu skal hele byen stå sammen 

om at bruge dem bedst muligt 
til gavn for alle, så mød op til 

stiftende generalforsamling 
10. oktober 2017 i Hallens ca-
feteria. 
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 SOGNEROD 

Onsdag den 31. maj blev der 
afholdt Kværndrup Invitational 
på Midtfyns Golfbane i Ringe.  
I år var tilmeldt i alt 26, lidt flere 
end sidste år. I dagene op til 
turneringen blev vejrudsigten 
studeret - Kunne vi være så 
heldige som sidste år, hvor der 
var sol og ingen vind. 
Dagen startede som sædvanligt 
med et lille glas og en varm vel-
komst.  
 
Nye vindere af turneringen 
Da vi skulle slå ud kl. 8.30 blæ-
ste det kraftigt med en vindstyr-
ke, der nærmede sig kuling. Det 
blev en barsk omgang for nogle 

at komme igennem de 18 huller 
- boldene var meget svære at 
styre i den kraftige blæst.  
 
I år var det spændende at se, 
om de sidste års mestre kunne 
forsvare titlen - Kirstine Husted, 
som har vundet titlen hos da-
merne de sidste 2 år, var igen 
tilmeldt og håbede på at behol-
de pokalen. Sidste års vinder af 
herrerækken, Rene Risom, del-
tog ikke i år. Det endte med 
nye vindere i år.  
Golfspillet gør det muligt, at ny-
begyndere kan konkurrere på 
lige fod med øvede spillere, da 
de får tildelt flere slag. I år var 

det således en nybegynder, der 
blev nr. 2 i damerækken.  
 
Der blev spillet i to rækker - en 
for damer og en for herrer. 
Resultatet af dagens match var 
følgende: 
 
Vindere af damerækken: 
Yvonne Petersen med 38 point. 
Åse Kristiansen med 33 point. 
Bodil Mogensen med 28 point. 
Længste drive for damer Kirsti-
ne Husted. 
 
Vindere af herrerækken: 
Jakob Hessellund med 33 point. 
Bent Larsen med 30 point. 
Erling Jepsen med 29 point. 
Længste drive for herrer Per 
Nicolaisen.   
Nærmest hul: Bjarne Hansen. 
 
Efter præmieoverrækkelsen  
blev der serveret en lækker 
sandwich. 
 
Vi glæder os allerede til næste 
år, hvor vi mødes igen den før-
ste onsdag i juni.   
 
Til sidst en stort tak til Super-
Brugsen i Kværndrup, Nima 
og Andelskassen, der sponse-
rede nogle af de mange præmi-
er. 

Kværndrup Invitational 2017 
 
Af Jens Mogensen, på vegne af udvalget 
 
Nye vindere af både dame– og herrerækken. I golf kan nybegyndere konkurrere mod garvede 
spillere. Årets nr. 2 i damerækken er nybegynder. 

Fra venstre: Bodil Mogensen - Bent Larsen - Åse Kristiansen - Yvonne 
Petersen - Jakob Hessellund.  
Erling Jepsen var desværre gået hjem da billedet blev taget. 
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15/6 2017 var vi klar til at tage imod de første patienter i vores nye ombyg-
gede lægehus – den gamle Andelskasse i Kværndrup. 
 
Af Jette Baden og Tina Riis Jørgensen, Kværndrup Lægehus 
 
Mange borgere i byen frygtede en ny ”sparbutik” midt i vores by, så vi har mødt rigtig mange 
positive tilkendegivelser for, at vi valgte at indrette Kværndrup Sundhedshus i den gamle 
Kværndrup Andelskasse. 

Mange af byens borgere har 
altid haft deres gang i Kværn-
drup Andelskasse, som jo i fle-
re år har været byens eneste. 
Da Andelskassen lukkede, var 
vi i samme periode i færd med 
at undersøge, hvordan vi kunne 
flytte lægepraksissen til mere 
tidssvarende lokaler, ja det er 
faktisk noget, vi har gået og 
snakket om i mindst 10 år. Ja, 
vi havde endda købt jord af 
kommunen til at lave en nybyg-
ning i området ved Egeparken.  
Andelskassen passede os rigtig 
godt med dens centrale belig-
genhed med gode parkerings-
forhold, masser af plads – og 
så talte det også for os, at man-
ge borgere opfordrede os til at 
overtage bygningen, for rygter-
ne om at vi søgte noget andet 
løb hurtigt.  
Vi har altid været glade for lo-
kalerne på Nyborgvej, og vi har 
haft et fantastisk samarbejde 
med Jens Lind-Hansen, både 

som kollega og som lejere hos 
ham og Aina. Men folk har krav 
på de bedste forhold, ikke 
mindst, hvis man er ganghan-
dicappet, og da havde vi man-
ge udfordringer i de gamle lo-
kaler. Da vi ryddede op og flyt-
tede vore ting, gik det op for 
os, hvor hurtig udviklingen in-
den for lægevidenskaben de 
seneste år har gået. Vi samle-
de mange redskaber og instru-
menter sammen, som vi vil la-
ve en udstilling af i det store 
venteareal, når vi lige finder 
vore ben at stå på. Mange af 
bladets læsere husker nok 
mange af byens tidligere læ-
ger, som havde deres gang på 
Nyborgvej. Fra 1926-1959 var 
byens læge Adolf Grost. Han 
blev afløst af Pierre Dahlerup 

og hustru Agnete, som var i 
lægehuset til hhv 1977 og 
1993. I årene 1957-2007 var P. 
Verner Jensen i lægehuset, i 
1975-2009 var Niels Winther 
Pedersen der og endelig i 1979 
kom Jens Lind–Hansen. Han 
stoppede i 2011, men er ”still 
going strong”. Bortset fra Os-
man Mohamad, som ”kun” var 
her i 6 år fra 2010-2016, så har 
alle læger været meget længe i 
praksissen – det håber vi fort-
sætter! 
Som det også fremgår af bille-
derne har vi nu fået masser af 
plads. Vi har plads til 3 læger, 
som vi er nu, men vi håber og-
så, at der bliver mulighed for at 
få en uddannelseslæge i turnus 
hos os. Desuden er der jo sy-
geplejerske og sekretær ansat. 

Jette og Tina har været i Kværn-
drup Lægehus siden hhv. 1994 og 
2012, sekretær Gitte og sygeple-
jerske Mette siden 2009. 

God plads til patienterne 



6  

 

 PORTRÆTTER 

Vi har gode flotte, lyse lokaler 
og der er også god plads i re-
ceptionen, hvor vi i øvrigt har 
beholdt Andelskassens skran-
ke. Der er plads til at folk kan 
vente og vi har også fået plads 
til et legehjørne for de små. Nu 
håber vi ikke på at folk skal 
vente for længe, men når taxa-
en er forsinket er det nødven-
digt, at det er lidt komfortabelt 
for de ældre og syge. 
Og vi bruger jo kun en etage. 
De færreste ved måske at der 
er fuld kælder under hele byg-
ningen og naturligvis også 1. 
sal – denne prøver vi at udleje 
til andet erhverv. I kælderen er 
der faktisk stadig bankbokse, 
og flere af Andelskassens kun-
der har stadig deres bankbokse 
dernede. Vi kan som lægeprak-

sis drage nytte af, at der har 
været store sikkerhedsforan-
staltninger i Andelskassen. Vin-
duer og døre er sikrede, og det 
er vi glade for, da der naturlig-
vis er store krav til sikkerheden 
i en lægepraksis. 
Vi hedder stadig Kværndrup 
Lægehus, men vi kalder samti-
dig huset for Kværndrup Sund-
hedshus. Da vi jo har masser af 
plads, har vi fundet plads til fod-
terapeut og fysioterapeut i vo-

res hus. Vi har jo også sygeple-
jerske, så vi har mulighed for at 
drøfte patienter tværfagligt – 
naturligvis til patientens bedste. 
Vi håber at Kværndrup Sund-
hedshus udvikler sig, og hvem 
ved – måske kommer der end-
nu flere faggrupper i Sundheds-
huset? Fodterapeut Jeanette 
og Fysioterapeut Anders er 
begge lokale, mens vi bor i hhv. 
Faaborg og Svendborg, men vi 
interesserer os begge for lokal-
samfundet, og kender jo natur-
ligvis mange i byen. Vores pati-
enter kommer fra lokalsamfun-
det, men vi har også patienter 
fra Odense og Langeland, Faa-
borg og Nyborg. Mange føler et 
tilhørsforhold til deres læge, så 
mange beholder deres læge, 
selvom de flytter fra byen – nok 
ligesom det er tilfældet med 
tandlæger og bankrådgivere! 
Vi har ca. 3600 patienter i vo-
res praksis, og vi har plads til 
flere, især hvis vi får en uddan-
nelseslæge. Vi håber, at huset 
vil udvikle sig til gavn for 
Kværndrupområdet – de ydre 
rammer er i hvert fald til det. 

Fodterapeut Jeanette og fysioterapeut Anders har fælles lokale, men ikke 
patienter samtidig 

Reception i de nye lokaler fredag den 25. august 
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Portræt af én af vore annoncører – Terminalen, Hyundai, Citroën og Suzuki 
forhandler i Ringe 
 
Af Anders Thorup 
 
Ringe har altid haft mange bilforhandlere. Hvem husker ikke Fehr Ford i det nuværende Lidl, og 
hvem husker ikke årene, hvor alle i Ringe kørte i Toyota fra Carsten Petersen. 

Tiderne udvikler sig også i bil-
branchen og nu er der faktisk 
kun én autoriseret bilforhandler 
tilbage på Midtfyn, nemlig Ter-
minalen ud til motorvejen i Rin-
ge. Terminalen er til gengæld 
autoriseret forhandler af hele 3 
store bilmærker, nemlig Hyun-
dai, Citroën og Suzuki – og der-
udover indeholder Terminalen 
Mazda Service. 
Terminalen er en landsdækken-
de kæde af forhandlere. Der er 
8 afdelinger i Danmark. Termi-
nalen har været 5 år i de nuvæ-
rende bygninger.  
”Vi flyttede til de nuværende 
bygninger for 5 år siden,” som 
filialdirektør Lars Fram fortæller. 
”Vi ligger perfekt placeret her 
lige ud til motorvejen, så man 
kan sige at Sydfyn, Midtfyn og 
Odense kommer forbi os hver 
dag.” Udover store flotte udstil-
lingslokaler med plads til alle 3 
bilmærker, består forretningen 
også af store udenomsarealer, 
som er fyldt op med både nye 
og brugte biler i mange forskel-
lige prisklasser. ”Vi har altid ca. 
100 brugte biler på lager. I 2016 
solgte vi alt i alt 1044 biler, altså 

både nye og brugte,” fortæller 
Lars. ”Vi er begunstiget af at 
have 3 populære bilmærker i 
stalden, og de 3 mærker er fak-
tisk lige store på landsplan. 
Hvert mærke har en markeds-
andel på 5-6 % og i Terminalen 
sælges der stort set også lige 
mange af de 3 bilmærker,” for-
tæller Lars.  
Bilparken på de store uden-
omsarealer, ser meget impone-
rende ud. ”Vi er, ligesom andre 
butikker, nødt til at have et 
bredt sortiment af varerne på 
lageret. Branchen er hård, så 
hvis kunden ikke kan få det, 
han/hun ønsker, vil man kunne 
få det ønskede andetsteds,” 
forklarer Lars. ”Vi kan også 
mærke, at kunderne kan søge 
alt på nettet, og de fleste af vo-
re kunder, har ikke det store 
tilhørsforhold til deres bilfor-
handler, så det betyder ikke så 
meget at bilen kommer fra fx 
Sønderjylland. Heldigvis kan vi 
også selv udnytte muligheder-
ne i internettet. Vi har oplevet 
at en komplet bilhandel er fore-
gået udelukkende med kommu-
nikation over e-mails. Det er 

ikke som i gamle dage, hvor 
kunden kom adskillige gange 
for at prøvekøre og snakke, før 
en handel var i hus. 
Som de fleste andre bilforhand-
lere formidler vi også finansie-
ring. Vi kan konkurrere med 
bankerne og vi tilbyder faktisk 3 
gode flasker rødvin til den kun-
de, der kan skaffe et billigere 
billån gennem en bank. Man er 
velkommen til at prøve os 
af…..! 
Lars Fram er den daglige leder 
af Terminalen. Personalesta-
ben nærmer sig 30 personer. 
Der er 5 sælgere, blandt andet 
den i fodboldkredse kendte fod-
boldspiller Jonas Hvilsom, som 
de senere år har scoret mange 
mål for Svendborg, men som 
nu prøver chancen i Marienlyst. 
Der er også 5 ansatte i ind-
skrivning/lager og 10 mand på 
værkstedet, samt 3 på plade-
værkstedet. Endelig er der 5 
hjælpere i weekenderne, hvor 
der også er åbent og oftest 
mest travlt. ”Det er jo der, både 
mand og kone har fri,” som 
Lars siger. 

Filialdirektør Lars Fram 
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Terminalen gør meget ud af at 
være synlige i lokalsamfundet. 
”Vi deltager i mange forskellige 
arrangementer. Vi inviteres ofte 
til messer, ligesom vi ofte har 
åbent hus her i forretningen. Vi 
holder selv ”Hjulemesse her i 
butikken, hvor alle er meget 
velkomne. Den foregår 5. no-
vember. Og vi holder også en 
messe om sommeren. Vi fejrer 

fødselsdage og jubilæer, så der 
er ofte en anledning til at kom-
me ind til os – også bare for at 
se på bilerne eller få en prøve-
tur,” fortæller Lars. ”Og så er vi 
meget synlige på de sociale 
medier, og vi har en stor følger-
skare på Facebook, det tror vi 
er vigtigt,” siger Lars. ”Det er 
også vigtigt, at vi er synlige ude 
hos borgerne – også i Kværn-

drup. Derfor er vi fx glade for at 
være annoncør i jeres lokale 
blad. Vi kan måske ikke mær-
ke, at salget stiger, fordi vi har 
annoncen i bladet, men på den 
lange bane tror vi, at det gæl-
der om at være synlig blandt 
folk og at skabe os et positivt 
omdømme. Og det skulle da 
gerne medføre, at midtfynboer-
ne køber deres bil lokalt,” af-
slutter Lars Fram, inden han 
må videre til en ny aftale. 

Stort udvalg af brugte biler Hyundai, Citroën og Suzuki er lige store i Dan-
mark 

Mazda-service er sidste skud på 
stammen. 
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Nyt fra Landsbyordningen Tre Ege Skolen. 
 
Af leder Vibeke Jensen 

 
Det summer af glade børn og voksne overalt i Landsbyordningen her efter sommerferien. 

Vi kan endnu et år bryste os af, 
at vi har den største SFO2 i 
kommunen med 45 børn ind-
meldt. Det er børn fra 4.-6. klas-
se, som går i juniorklubben. Hen 
over sommeren har personalet 
nyindrettet SFO2 med nye møb-
ler lavet af paller m.m. Det er 
blevet så fint. 

Børnene hygger sig, spiller spil, 
laver toast, hører musik, spiller 
bordtennis, spiller fodbold og alt 
mulig andet sjovt. Der er ansat 
3 pædagoger i SFO2 i dette 
skoleår.  
Dejligt at være en del af et lo-
kalsamfund, som er aktivt. Bør-
nene er aktive i deres fritid og 
har lyst til at lave noget sam-
men med andre, det kan vi ty-
deligt mærke.  
I børnehuset Oasen er vi ved at 
finde rytmen og rutinerne igen 
efter sommerferien. En af da-
gens faste rutiner er, at vi kl. 9 
spiser frugt og brød i mindre 
grupper. 
Her bliver der også drøftet hvil-
ken dato, måned og årstid, det 

er. Der synges nogle sange og 
herefter fremlægges formidda-
gens aktiviteter. 
Børnene bliver 2-3 dage om 
ugen delt i mindre grupper om 
formiddagen, hvor de laver akti-
viteter sammen med en voksen 
ud fra de pædagogiske lærepla-
ner. Det drejer sig om aktiviteter 
lige fra omgang med IPad, fan-
gelege, legeværksted - hvor de 
øver at dele og vente på tur, 
bevægelse, male med vandfar-
ver, bygge sandslotte og meget 
andet.  
I er som altid meget velkommen 
til at bruge vores legeplads, og-
så uden for åbningstiden. Bare I 
er med til at passe godt på vo-
res skønne grønne område.  
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Engelsk for store og små 
 
Af Lene Riis 
 

Det er skønt, når de store en-
gelsk-eksperter fra 5. klasse 
kan hjælpe, synes de i 0. klas-
se. 
 
Før sommerferien udarbejdede 
5. klasse fra Tre Ege Skolen, 
afd. Kværndrup, sammen med 
deres engelsklærer et terninge-
spil, som repeterer nogle af de 
ting som 0. klasse har lært i 

løbet af skoleåret. Der var 
spørgsmål og små opgaver om 
Colors, Numbers, Animals, Fa-
mily Members, "Do you like...", 
og meget mere. 
 
Spillet blev afprøvet en tirsdag 
morgen, og det gik rigtig fint. 
De to klasser startede med et 
par fælles sange, og derefter 
blev der spillet på livet løs i 

små grupper. Der blev trænet 
rigtig meget engelsk, og når 
nogle af ordene drillede var det 
jo skønt, at have sin helt egen 
engelsk-hjælper ved hånden, 
syntes børnene i 0. klasse. De 
store børn fra 5. klasse havde 
glædet sig rigtig meget, og nød 
at kunne hjælpe og hygge med 
de yngre børn. Alt i alt en dejlig 
morgen for både store og små. 
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Trunderupdag 2017 
 
Af Henrik Romme (forælder og bestyrelsesmedlem) 
 
En legende skoledag for hele familien 

Traditionen tro blev det nye sko-
leår på Trunderup Friskole- og 
Børnehave i lørdags skudt i 
gang med et brag af en Trunde-
rupdag. Dagen er en alternativ 
skoledag, hvor forældrene også 
får lov til at komme med. Alle 
aktiviteter er planlagt 100% af 
eleverne selv.  
I år var temaet OL, og deltager-
ne blev derfor delt op i hold, der 
repræsenterede en lang række 
forskellige lande - herunder så 
fjerne steder som Burkina Faso, 
Somalia og USA. Hvert hold 
blev udstyret med en fane og en 
fakkel med den olympiske ild, 
som anviste hvilke discipliner 
der skulle dystes i.  
I ugen op til den store dag hav-
de eleverne lagt hjernerne i blød 
for at finde på opgaver, der var 
både sjove og fantasifulde.  

Særlig vakte “vild med ægge-
dans” stor begejstring blandt 
publikum. Her fik forældrene, 
efter kyndig instruktion, mulig-
heden for at dyste i kunsten at 
danse en lang række yndefulde 
dansetrin samtidig med, at de 
skulle holde et æg på en ske i 
hånden.  
Forhindringsbaneløb iført høj 
hat, pirattøj eller politiuniform 
var en anden publikumsfavorit.  
Andre øvelser udfordrede delta-
gernes evne til at modtage en 
fælles besked for derefter at 
kunne samarbejde om at få op-
gaverne løst. Eleverne fik en 
god øvelse i at samarbejde om 
at gøre dagen til en succes. Un-
dervejs går de fra den vilde idé-
fase til at planlægge og teste 
om ideerne nu også fungerer i 
praksis. De får samtidig erfaring 

med, hvad det kræver at formid-
le opgaverne videre til deltager-
ne på en klar og tydelig måde. 
Efter Trunderupdagen venter et 
nyt spændende skoleår med 
masser af muligheder for læ-
ring, leg og dannelse i et trygt 
og fagligt udfordrende miljø. 
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Sjov tennis for børn i Kværndrup IF 
 
Af Michael Grube Andersen 
 
Kværndrup IF, Tennis har i denne sæson lavet flere nye tiltag for især at få flere børn med i 
klubben, og udvalgsformand Hans Hansen er glad for, at det er lykkedes: 

Vi har lavet samarbejde om 
tennisintroduktion til skoleklas-
ser i starten af sæsonen, og det 
har givet flere børn til træning i 
klubben, hvor vi i starten af 
sommerferien også har lavet et 
begyndertennisstævne med 
nogle af de nye spillere i klub-
ben og deltagere fra andre fyn-
ske klubber. 
 
Fyns Tennis Union glad for 
udvikling i Kværndrup IF, 
Tennis. 
Fra Fyns Tennis Union er man 
også glade for udviklingen, 
hvor bestyrelsesmedlem Harry 
Breuer som ansvarlig for be-
gynderstævner på Fyn var på 
besøg til tennisstævnet: 
Det er godt, at Kværndrup IF, 
Tennis er kommet med som 
stævnearrangør, så klubbens 
spillere kan få gode tennisople-
velser sammen med spillere fra 
andre klubber. Det er et dejligt 
tennisanlæg og en velorganise-
ret klub, hvor der blev kæmpet 

flot på banerne, og der fortjent 
var præmier til alle deltagere. 
 
Børnene giver den gas til 
træning hver tirsdag 
Michael Grube Andersen fra 
Fyns Tennis Union er med som 
juniortræner i Kværndrup IF, og 
han er også glad for, at der nu 
er 13 børn til tennis i klubben: 
Der er god energi i tennisbør-
nene i Kværndrup, og de giver 
den gas til træning hver tirsdag. 
Børnene har også fundet ud af, 
at jo flere vi er, jo sjovere spil 
og tennislege kan vi lave, så de 
inviterer venner og veninder 
med. Alle er velkomne, og det 
er aldrig for sent at starte med 
tennis, så bare kom og prøv en 
fællestræning. 

Kontingentsatser 2017  
kr. 300,- for junior og ungsenior                                 
under 25 år 
kr. 600,- for senior 26-59 år 
kr. 450,- for senior 60+ 
½ pris efter sommerferien 
Faste ugentlige spille-/
træningstider 
 
Formiddagstennis mandag +  
onsdag+fredag kl. 10-12 
Juniortræning tirsdag kl. 16-18 
Klubaften med fællesspil for 
alle torsdag kl. 19-21 
 
Alle uanset alder er velkom-
ne i Kværndrup IF Tennis. 
Kontaktperson er tennisfor-
mand Hans Hansen  
Mobil: 61634061  
Mail: htheil@hotmail.dk 

Michael Grube fra Vester Sker-
ninge Tennisklub har givet de 
store børn på Tre Ege Skolen 
tennislektioner i gymnastikti-
merne. Børnene morede sig 
med at prøve spillet. 
 
De, der havde lyst, kunne så 

melde sig til yderligere instruk-
tion hos Michael. 
 
De voksne blev også tilbudt 
instruktion, og flere interesse-
rede dukkede op. 
 
De gode tiltag har betydet, at 

12 børn og 4 voksne er blevet 
medlemmer. 
  
Tennisudvalget glæder sig over 
fremgangen, men der er stadig 
plads til mange flere medlem-
mer på det gode anlæg ved 
skolen. 

Kværndrup IF Tennis - medlemshvervning 
 
Af Aina Lind-Hansen 

mailto:htheil@hotmail.dk
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Bevæg dig for sjov 
 
Af Anne Sloth på vegne af Brugergruppen 
 
Bevæg dig for sjov mangler tovholdere, som vil tage ansvar 

25. oktober 2008 holdt vi 
”Bevæg dig for sjov” første 
gang. Aktiviteten var resultat af 
arbejdet i en brugergruppe, 
som blev nedsat allerede den-
gang for at skaffe flere aktivite-
ter i hallen. Vi skal altså i gang 
med 9. sæson. 
Rammerne for Bevæg dig for 
sjov har været de samme hele 
tiden og alligevel ændret sig. 
Det har lige fra begyndelsen 
været lørdag eftermiddag og 
været muligt at løbe på rulle-
skøjter og waveboards.  
De første år var der altid en sty-
ret aktivitet i den første 1-2 ti-
mer, for eksempel Rope-
skipping (snotov), akrobatik/
stunt, Karate, balancecykler, 
Quinnball, Kidzvolley o.m.a. 
Hen ad vejen er disse aktivite-
ter med instruktion afløst af de 
forskellige aktiviteter efter eget 
ønske, som mange kender 
dem: Bordtennis, hockey, bad-
minton, waveboards, rulleskøj-
ter o.s.v. 

Med omkring 20 – 50 betalen-
de børn pr. gang må det be-
stemt betegnes som en suc-
ces.  
 
Brugergruppen eksisterer fort-
sat. I dag er vi 4-5 medlemmer, 
som sørger for at booke hallen, 
sende sedler ud i børnehaver-
ne, lægge invitation på skoler-
nes intranet, sende annonce til 
Lysavisen, sætte sedler op i 
byens forretninger, gøre klar i 
hallen ½ time før start og rydde 
op bagefter, registrere de børn, 
som deltager og føre regnskab. 
Det er bestemt en overskuelig 
opgave, man skal bare huske 
det. 
 
MEN: De sidste år har vi for-
gæves efterlyst afløsning i 
gruppen. Der er altid nogle, 
som er flinke til at hjælpe med 
det praktiske i hallen, men det 
har ikke været muligt at finde 
nogen, som vil påtage sig an-

svaret som tovholdere – altså 
være med i brugergruppen. 
 
Vi synes alle, at det vil være 
trist, hvis Bevæg dig for sjov 
ikke fortsætter, for vi opfatter 
det stadig som en succes, hvor 
både børn og voksne hygger 
sig sammen, men lukning er 
konsekvensen, hvis ikke andre 
vil tage over.  
 
Derfor: Kom nu på banen og 
meld dig som afløser i bruger-
gruppen! Det kan jo være, at du 
har ideer til fornyelse. På Fb 
har der f.eks. været ønske om, 
at det er om formiddagen for 
små børn. Det kunne jo være, 
det skal forsøges. Det bliver 
bare ikke med os som tovhol-
dere. 
 
Giv en melding, hvis det er no-
get for dig inden 1. oktober til:  
Anders Thorup,  
mobil: 50 99 18 94. 
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Senioridræt 
 
Af Bodil Engholm på vegne af udvalget 

Torsdag den 28. september kl. 
9.30 - 11.30 starter Kværndrup 
IF senioridræt en ny sæson 
Torsdagsmotion for damer og 
herrer, der ønsker at få pulsen 
op med motion og socialt sam-
vær i Kværndrup Hallen. 
 
Kom og prøv :-) 
 
Bodil Engholm: tlf. 23 24 20 96 

Seniorgymnastikken (og alle de andre aktiviteter) kommer til at 
foregå i en renoveret hal – der arbejdes på nyt loft og nyt tag!!!!  
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Borgerbibliotek i Hallen 
 
Af Jesper Sell 
 
”Det er en stor glæde, at biblioteksgruppen i dag kan indvie vores borgerbibliotek og byde bor-
gerne i Kværndrup og omegn hjertelig tillykke!” Sådan indledte Birte Find den officielle åbning 
af borgerbiblioteket i Kværndruphallen. Flaget var oppe og omkring 45 folk - store og små var 
mødt op til indvielsen.   

Birte Find fortsatte: Det har væ-
ret en lang og til tider sej pro-
ces, ikke uden sværdslag. 
 
Da vores bibliotek lukkede for 
ca. 7 år siden, besluttede kom-
munen, at Hallen skulle være 
centrum for kultur og sportsakti-
viteter. 
 
Vi har haft møder - målt og teg-
net - handlet ind - samlet og sat 
op og samlet bøger ind. Og re-
sultatet ser I i dag. Vi synes, 
det ser flot og indbydende ud 
og klæder Hallen rigtigt godt. 
 
Voksenbøgerne er i cafeområ-
det. Børnebøgerne på trappe-
gangen. Man låner en eller fle-
re bøger, som man nu synes 
og afleverer dem igen. Har man 
problemer med at finde ud af, 
hvor de skal stå, kan man afle-
vere dem i en stak på bordet.  
 
Hvis man har mange bøger, 

man gerne vil af med, kan bibli-
oteksgruppen kontaktes! 
 
Borgerbiblioteket er starten på 
en lang række aktiviteter – ud-
over det der allerede nu sker- 
med det formål at gøre Hallen 
til vores alle sammens sports- 
og kulturcenter - et mødested 
for alle aldersgrupper! 
Det kan f.eks. være: Strikke-
klub, foredrag, computer/mobil 
undervisning, mødested efter 
en gåtur, caféhygge, læseklub, 
forfatteraftener, kunstudstillin-
ger og meget mere. Kun fanta-
sien sætter grænser. 
 
En stor tak til Kværndrup 
Brugs, bladet 5772.Kværndrup, 
Lions Club og Byfornyelsespul-
jen for støtte til køb af møbler. 
Tak til Ringe bibliotek og alle de 
private, som har givet alle de 
bøger, som nu står og venter 
på at blive lånt ud. Uden alle de 
glade givere havde det ikke 
været muligt! 
Så derfor: Hjælp til med at pas-
se godt på vore alle sammens 
bibliotek. 
 
Derefter fik Anne Mølgård Mor-
tensen, formanden for Kultur og 
Lokalsamfundsudvalget ordet.  
 
Anne Mølgård Mortensen ud-
trykte på udvalgets og kommu-
nens vegne stor tilfredshed 
med, at Borgerbiblioteket nu er 
en realitet. Samarbejdet og det 
gode forløb i forbindelse med 
byudviklingen har også været 
medvirkende. Ikke mindst frem-
hævede Anne Mølgård de frivil-
lige, der er en del af kulturgrup-

pen, og som har stået for ind-
retning og planlægning af Bor-
gerbiblioteket. Alt i alt et godt 
eksempel på det samskabende 
arbejde, som er så vigtigt.   
Kultur og Lokalsamfundsudval-
get var i øvrigt også repræsen-
teret af Jos Bisschop og Anne-
Merete Mikkelsen.  
 
Der var flere, der kom med 
boggaver til biblioteket, og de 
nyindrettede lokaler blev indta-
get af de mange glade kom-
mende brugere.  
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Nørrevængets Venner 
 

af Hanne Møller – Bestyrelsen for Nørrevængets Venner 

I sidste nummer af Kværn-
drup-Bladet skrev jeg om 
Nørrevængets Venner,  
blandt andet blev vores Efter-
årsprogram 2017 også bragt.  
 
Vores sidste arrangement i 
Forårsprogrammet var grillfe-
sten i Pyramiden på Nørre-
vænget. Det foregik som altid 

på Valdemarsdag den 15. 
juni. 
Vi var 120 personer, som var 
et rigtig flot fremmøde. 
Det blev en hyggelig og vel-
fungerende aften. Gunnar 
”Medicinmand” og hans to 
musikere sørgede for musik, 
sang og god stemning. 
Vi fik mad fra Ryslinge For-

samlingshus: 
Grillpølser, som blev grillet af 
2 kompetente folk. Frikadel-
ler, varm og kold kartoffelsa-
lat, agurkesalat samt flute. 
Desuden var der mulighed 
for at købe vin, øl og vand. 
Efterretten bestod af kaffe og 
småkager, som var bagt af 
nogle af bestyrelsesmedlem-
merne. 
Det kostede 100 kr. for folk 
udefra samt for pårørende. 
Det var en rigtig fin aften. 
 
Bestyrelsen håber på, at 
Kværndrup-borgere finder 
vej til nogle af vores arrange-
menter. 
 
Og husk: Smil til verden og 
den smiler til dig - 

Styregruppen for flygtningene i Kværndrup 
 
Af Bitten Møller 

Vi er en gruppe, som gerne vil 
være flere! 

Vi er en gruppe, som besøger 
beboerne på det gamle biblio-
tek nogle mandage i løbet af 

efteråret. Besøgene går ud på 
at tale dansk med beboerne i 
form af forskellige spil, snak om 
dagligdagen og hyggeligt sam-
vær. 
 
Besøgene vil i efteråret finde 
sted følgende mandage: den 
28. august, 4. og 18. septem-
ber, 2. og 30. oktober, 13. og 
27. november. 
 
Har du lyst til at være med til 
disse besøg, lære nogle af be-
boerne at kende og hjælpe 
dem med at lære vores sprog, 
kan du henvende dig til:  
Annette Simpson, tlf. 30499013 
eller  
Birte Find, tlf. 42338550. 
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SOMMERFEST i Kværndrup. 
 
Af Laila Nielsen, Borger – og erhvervsforeningen 
 
Søndag den 20. august bød vi i Kværndrup Borger- og Erhvervsforening til Sommerfest i Bakke-
lunden på Kirkevej 

Vi var meget spændte på, hvor-

dan der ville blive taget imod de 

3 timer en søndag eftermiddag, 

som vi tænkte skulle gå ud på 

familiehygge og samvær. Og 

det blev en søndag, hvor vejret 

lignede de fleste andre 

"sommerdage" i år - en god by-

ge ret præcist kl. 14, hvor vi 

startede festen, og ellers skif-

tende vejr resten af tiden.  

 

Heldigvis afholdt det ikke 

Kværndrups borgere fra at mø-

de op, så hele eftermiddagen 

var der godt gang i aktiviteter-

ne, lige fra den gratis hoppe-

borg (TAK for sponsoratet fra 

bladet 5772.Kværndrup), dåse-

kast, fiskedam, flødebollekast 

og det muntre køkken. Trængte 

man til noget til ganen, så var 

det også muligt at få stillet sul-

ten eller tørsten. 

 

Det var en rigtig dejlig dag, med 

masser af snak og leg på kryds 

tværs, så Borgerforeningen hå-

ber på og regner med, at det 

kan blive starten på en ny tradi-

tion i Kværndrup. 
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Landet på Midtfyn 
 
Af Frank Andersen, formand Kværndrup Lokalråd for Styregruppen Landet på Midtfyn 

I efteråret 2015 gik lokalrådene 
i Gislev, Kværndrup og Ryslin-
ge sammen med Faaborg-
Midtfyn Kommune om at etab-
lere et samarbejde på tværs af 
sogneskel - som en del af DGI/
Realdanias projekt Landsby-
klynger. 
 
Projektet bygger på en hypote-
se om at landsbyerne står 
stærkere sammen, end hver for 
sig i den nye globale udvikling. 
En udvikling der tydeligt viser at 
folk i disse år strømmer til stor-
byerne og efterlader de mange 
små landsbysamfund tilbage 
med den ældre generation. 
Derfor er der måske ikke læn-
gere et så stort behov for at 
hver landsby har en skole, en 
idrætshal eller en købmand? 
Det var i hvert fald det ud-
gangspunkt de tre lokalråd blev 
stillet overfor i den spæde start 
af projekt Landsbyklynger. 
 
Det skulle dog snart stå helt 
klart for både kommune og 
DGI/Realdania, at de havde 
taget fejl af lokalrådene, for in-
gen i de tre lokalråd ønskede 
på nogen måde at miste hver-
ken skole, idrætshal eller den 
lokale købmand. Snarere tvært-
imod – vi vil leve og vokse med 

opgaven. Det som startede 
med et projekt, der skulle få de 
små landsbyer til at deles om 
og være fælles om ressourcer-
ne, gav blot ”blod på tanden” 
og startede en kamp for at 
overleve. Vi ville vise at vi godt 
kan klare os som landsby – vi 
kan overleve, hvis bare vi tør 
stå sammen og hjælpe hinan-
den, for det er klart at ene er vi 
ikke stærke nok til at tiltrække 
tilflyttere, men står vi sammen 
som område er det en helt an-
den snak vi skal have frem.  
 
Vi havde en vision om at skabe 
et moderne forskelligartet  
landsbysamfund, der står sam-
men, og hvor den enkelte bor-
ger tager del i at skabe ram-

men for et godt liv – både indi-
viduelt og i fællesskab.  
 
Denne vision er nu kommet på 
skrift og er husstandsomdelt til 
alle beboelser i de tre sogne. Vi 
håber I har taget godt imod 
den.  
Visionsplanen danner rammen 
for det videre arbejde i styre-
gruppen for Landet på Midtfyn. 
Dette arbejde glæder vi os me-
get til at fortsætte med i de 
kommende år, og vi ønsker at 
sætte de tre landsbyer samt de 
mange små lokalsamfund, som 
de tre sogne indeholder, fast på 
landkortet og lave udvikling og 
ikke afvikling. Og ikke mindst 
gøre Landet på Midtfyn til et 
attraktivt sted at bosætte sig. 
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Efteråret på Egeskov 
Mølle 
 
Den sidste søndag i september 
har vi åbent fra kl. 13 – 16. 
I efterårsferien har vi åbent fre-
dag d. 20. oktober fra kl. 13 – 
16 og lørdag d. 21. oktober fra 
kl. 13 – 16. 
 
Så kommer vi frem til JULE-
STUEN, som er lørdag d. 25. 
november fra 12 – 16. Her har 
vi udstillere både i vognporten, 
på broloftet, kværnloftet og 
udenfor og - ikke at forglemme 
- vores julemand, som sid-
der på stjernehjulsloftet og for-
tæller små historier. Han har 
måske også smagsprøver på 
pandekager, som er bagt med 
Egeskov møllemel. 
 
Vi glæder os til at vise jer hvad/
hvordan Egeskov Mølle også 
kan se ud. 
Der er selvfølgelig også salg af 
vores mel disse dage. 
 
Vi har altid åbent, når vingerne 
kører, så kom bare forbi og 
snak med møllersvendene. 
 
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER 
 

Hilsen Møllelauget 

Nyt fra Egebos venner 
 
Af Connie & Mogens 
 
Egebos Venner har været på deres årlige udflugt. 
 
Turen gik fra Seniorcenter Egebo med bus til Svendborg, hvor vi 
sejlede den store tur med Helge, hvor der blev serveret sandwich 
og øl og vand på skibet. 
 
Vi havde en flot sejltur på den fineste solskinsdag denne sommer 
(fuldstændig stille vejr helt uden blæst). 
 
Vi sluttede sejlturen ved Christiansminde, hvor der blev serveret 
kaffe og kringle, medens man nød udsigten over Svendborgsund. 
Turen gik derfra tilbage til Kværndrup. 
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Nyhedsbrev fra Kværndrup Forsamlingshus 
 
Af Dorte Nielsen 

Så er de sidste nye vinduer monteret, og vi har haft arbejdsdag 
med mange flittige hænder.  
Da vi fik det voldsomme skybrud søndag den 30. juli, var vi så 
uheldige at kælderen under scenen blev oversvømmet, så det gav 
lidt ekstra arbejde og en tiltrængt gang skrubben og skurren.  
Men nu er vi så også klar til at tage fat på efterårssæsonen. 
 
Kommende arrangementer: 
 
Fredag, den 6. oktober 
Børne-Diskotek:   kl. 18.30-20.30 
Ungdoms-Diskotek: kl. 21.00-23.30 
Mobildiskotek NIGHT LIFE 
 
Onsdag, den 11. oktober kl. 18.00 
Menu: Kalveculotte  
Kok: Morten Løkke 
Foredrag v/Anne Sloth:  
 Forførende farvepragt blandt rødt støv og plast  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag, den 18. november kl. 18.00: 
Forsamlingshusets jubilæum, se modsatte side  

Som nogle vil vide havde vi sidste år den fantastiske 
oplevelse at besøge Jesper og Annemette, mens de 
arbejdede i Guinea-Bissau.  
Det var et meget anderledes land at komme til, en 
meget anderledes oplevelse, og selvfølgelig en helt 
anderledes måde at komme til et helt fremmed land 
på, fordi de arbejdede der, kunne sproget og var 
kendte ansigter i området. 
Vi vil i en halv times tid genopleve turen dertil sam-
men med jer med ord og billeder. 

Forretningsstrøg i hovedstaden Bis-
sau 
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KIRKEHØJSKOLEN MIDT PÅ FYN 2017 
Folkelige foredrag, fortælling og samtale til oplysning  
om kristendom, kirke og tro - for alle interesserede 
uanset bopæl. Alle dage kl. 19.00 
 
Ryslinge Valgmenigheds mødesal 
Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge 
 
Entré: 60 kr. pr. aften inkl. kaffe 

Torsdag den 12. oktober  
Ryslinge Valgmenigheds  
Mødesal 

Kristne i Mellemøsten 
Feltpræst Helle Frimann Han-
sen 
 
Det er ved at gå op for flere og 
flere, at ikke kun kristne kon-
vertitter i danske og europæi-
ske asylcentre er udsatte, men 
at kristne i Mellemøsten er i 
fare og står til helt at forsvinde 
fra Syrien, Irak, Ægypten, Ga-
za, Vestbredden, ja selv fra Li-
banon, som ellers bliver beteg-
net som det mindst ufrie land i 
den arabiske verden. 
 
Aftenens tema er kristne i Mel-
lemøsten med særlig fokus på 
Libanon, hvor Helle Frimann 
Hansen har været på studieop-
hold ved Near East School of 
Theology i Beirut i efteråret 
2016. 
 
Foredraget tager udgangspunkt 
i den truede situation som de 
gamle kirkesamfund i Mellem-
østen i dag befinder sig i.  

Torsdag den 26. oktober  
Ryslinge Valgmenigheds  
Mødesal 

Syng dansk 
Organist Povl Chr. Balslev 
 
Povl Chr. Balslev er til daglig 
organist, kantor og klokkenist i 
Vor Frue kirke i Svendborg og 
samtidig komponist, samt for-
fatter til bøger og artikler om 
dansk sang. Siden han var helt 
lille har musikken været en del 
af PCB´s liv. 
 
Povl vil i første halvdel af fore-
draget fortælle om kirken set 
fra orgelbænken og musikkens 
plads og betydning for denne.  
I anden halvdel skal vi synge 
med Povl Chr. ved klaveret. 

Torsdag den 9. november 
Gislev kirke og konfirmand-
stue 

Hvad kalkmalerierne fortæller 
Sognepræst Mette Sauerberg 
 
Sognepræst Mette Sauerberg 
vil fortælle om kalkmalerierne i 
Gislev kirke. Det er ikke mere 
end et par år siden at de blev 
renset i forbindelse med en 
større restaurering af kirken. 
Nu fremstår de i smuk harmoni 
med resten af rummet. Kalkma-
lerierne er fra den sidste del af 
1400-tallet og billederne illu-
strerer julens og påskens for-
tællinger. 
 
Kalkmalerierne er både illustra-
tioner af bibelske fortællinger, 
men også historiske vidnesbyrd 
om den tid de blev malet i. 
 
Efter foredraget vil der blive 
budt på kaffe i konfirmandstuen 
ved Gislev præstegård, hvor 
anden halvdel af aftenen også 
finder sted  



 23 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

ARRANGØR 
 
En frivillig kreds af menighedsmedlemmer og præster i Midtfyns provsti: 
 
Karen Rosager, Sonja Jørgensen, Torben Viben Søgaard Nielsen, Poul Andersen, Erling Høsthåb, 
kasserer Birgit Maegaard, næstformand Robert Bonde Nielsen Hansen og formand Malene Rask 
Aastrup. 
 
Der holdes generalforsamling den anden foredragsaften. Her har alle deltagere stemmeret. 

Torsdag den 9. november 
Gislev kirke og konfirmand-
stue 

Kunst og kristendom 
Kunstner Nille Bech 
 
”Der er to måder man kan for-
holde sig til hinanden på. At gå 
ud fra sig selv som centrum og 
opfatte alt, hvad der sker om-
kring én som noget, man selv 
kan påvirke, eller bedre at vi 
altid er i en relation til en an-
den. Men hvad vil det egentlig 
sige at mødes? Er det nok bare 
at være til stede? Hvordan kan 
det være, at man kan føle sig 
alene i mødet med et andet 
menneske? Er det fordi man 
skærmer sig? 
Jeg har en grundlæggende tro 
på potentialet i mødet, hvis vi 
ønsker at mødes med med-
menneskelighed. For mig er 
mødet mulighedernes rum”.   
 
Nille Bech vil fortælle om sit liv 
med kunsten og om et stykke 
kirkekunst, hun har lavet til 
kunstkoncerten Via Dolorosa 
2017. 

Torsdag den 23. november 
Ryslinge Valgmenigheds  
Mødesal 

Martin A. Hansen  
– liv og digtning  
Cand. mag. Kaj Axel Jensen 

I 40- og i 50erne var Martin A. 
Hansen en af landets førende 
forfattere og kulturpersonlighe-
der. En klippevæg som alle spil-
lede op ad. Hans forfatterskab 
regnes for et af de væsentligste i 
det 20. århundredes danske litte-
ratur.  
Siden blev hans forfatterskab 
imidlertid udsat for et ideologisk 
kulturradikalt korstog, men Mar-
tin A. Hansen overlevede bl.a. i 
sognegårde, forsamlingshuse og 
kirke-højskoler. I de seneste år 
er forfatterskabet ”genopdaget”, 
hvilket har medført fornyet forsk-
ning og udgivelser. 
Foredraget vil i uddrag fortælle 
om Martin A. Hansens liv og for-
fatterskab og påvise væsentlige 
gennemgående temaer heri. 
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Dyrskue 
 
Skrevet af Frederikke C 

Vi var på dyrskue fredag den 9. 
juni. Det var super hyggeligt. 
Der var køer, heste, grise og 
sikkert mere endnu. 
Det startede med at vi gik i 
samlet flok lidt rundt og smagte 
på forskellige smagsprøver. Vi 
fik set på mange heste. Jeg er 
ikke så glad for heste, så jeg 
holdt mig lidt væk. 
Efter det fik vi lige 20 min. til at 
gå lidt rundt i grupperne. Det 

blev kun til 10 min. for vores 
gruppe, fordi vi skulle være 
hurtigt nede ved grisevæddelø-
bet. Det var ret kedeligt.  
Efter grisevæddeløbet gik vi 
ned til en mand, der hed Hen-
ning. Han gav os en rundvis-
ning og snakkede om køer. 
Det var rimelig kedeligt, men vi 
fik da lov til at se en ko skide. 
Efter rundvisningen gik vi ud i 
grupperne igen. Mig og min 

gruppe sad ved nogle bænke 
lidt, og så hørte vi nogen skri-
ge, og der var nogle heste, der 
blev urolige. Min veninde Runa 
gik derhen, og der var nogen, 
der sagde, at en tyr var sluppet 
løs. Vi gik videre og hørte i ra-
dioen, at de sagde, at der var 
en tyr løs, så man skulle være 
opmærksom.  
Vi så ikke tyren, men det var 
der andre, der gjorde.  

 
Billeder, fra øverst tv: 
Celine, Jon og Anton skulle selvfølgelig først hen til hestene. 
Amanda lytter til Hennings forklaring, imens Jon og Anton har fået øje på et eller andet mere spændende. 
I en fold var der mulighed for at komme helt tæt på de små kalve. 
ØV, HVOR ULÆKKERT! – Det er vores guide Henning i baggrunden med grøn jakke. 
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Gårdbesøg 
 
Skrevet af Frederikke C 

Torsdag den 15. juni var vi på 
besøg på en gård. Vi cyklede 
først derud og blev taget imod 
af en dame der hed Ulla. Vi gik 
ind til de store køer, og hun for-
talte en masse om deres foder 
osv. Vi kom også ud og kigge 
ned i sådan en grøn vogn, hvor 
maden bliver lavet i.  
Og der lå en masse kæmpe 
pølser, hvor der var sådan no-
get sukkerroe-noget i, som er i 
køernes foder. 
Efter det kom vi ind i et rum, 

hvor man kunne se ind i den 
robot, hvor køerne bliver mal-
ket . 
Det var sjovt at se, at køerne 
helt selv kunne gå ind i maski-
nen og stå helt stille, mens de 
blev malket. 
Derefter gik vi ind til kalvene. 
De var så søde :-) Nogle af pi-
gerne fandt ud af, at kalven kan 
sutte på ens fingre, som var det 
deres mors patter. Det var bå-
de ret klamt og virkelig sjovt. 
Jeg fandt også ud af, at de kan 

finde på at bide. 
Vi gik hen til nogle kalve, som 
stod en og en i deres egen 
boks. Vi fandt en sød kalv, som 
kunne drikke vand fra ens hæn-
der, hvis man lavede en skål. 
Det var ret sødt. 
Efter det blev vi tvunget ud og 
spise vores mad. Så skulle vi 
desværre hjem igen. 
Jeg har lært en masse om køer 
og hygget mig meget på den 
her tur. 

Først gik vi ind i den store stald. Her fik Frederikke S 
øje på en ”skæv” ko  

Ulla var rigtig god til at forklare, så eleverne lyttede 
interesseret  
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Gårdbesøg hos Ulla 
 
Skrevet af Frederikke S 
 
Kalvene var MEGAsøde og Ulla var også rigtig sød. 

Den 15. juni var vi på gårdbesøg 
hos en, der hed Ulla. 
Vi cyklede ud til Ulla og fik en 
varm velkomst. Derefter stillede 
vi cyklerne og blev vist hen til 
køerne. Der var mange køer, og 
vi fik en masse at vide. Fx. fik vi 
af vide, at de havde omkring 230 
køer, og de fik omkring 230 kal-
ve om året. Efter vi havde set 
køerne, så vi 3 maskiner, som 
køerne havde lært at gå ind i 
selv. Der blev køernes yver va-
sket, de fik noget mad, og de 
blev malket. Vi fik af vide, at 1 
malkemaskine koster omkring 1 

million kroner. Det er rigtig man-
ge penge, men man får jo også 
rigtig mange penge ud af at sæl-
ge mælk til fx. Arla. Vi fik også 
lov til at se kalvene. De var ME-
GA søde, men jeg tror også, 
vores lærer blev lidt irriteret, for 
vi fik hele tiden savl på os, når vi 
satte vores hånd hen foran kal-
vene, men de var rigtig søde. 
Ulla fortalte, at den stald, hvor 
kalvene stod i, var deres første 
stald, hvor de havde alle køerne 
i for 30 år siden.  
Efter rundvisningen var vi blevet 
ret sultne, så det var godt, vi 
havde nogle madpakker med. 
Da vi havde spist, sagde vi tak, 
fordi vi måtte besøge Ullas gård, 
og så cyklede vi hjem.  
 
Det var en rigtig hyggelig tur, og 
vi har lært ret meget om køer, 
tyrer, kvier og kalve. Jeg håber 
vi kan komme ud og se flere ting 
med skolen.  
 
Da vi kom hjem til skolen, fik vi 
frikvarter i længere tid, end vi 
plejer. Jeg ved ikke med de an-
dre, men jeg syntes, det var rig-
tig sjovt at være på besøg på 
gården, og jeg kunne godt tæn-
ke mig at komme derud en gang 
til.  
Ulla fortalte, at grunden til, at 
kvien var blevet vild ved dyrsku-
et nok var, fordi der var så man-

ge mennesker, og det var jo og-
så nogle nye omgivelser.  
Det var i hvert fald hyggeligt og 
sjovt at besøge Ullas gård, og 
Ulla var RIGTIG sød. Det var 
hyggeligt, at Ulla skulle passe 
sit barnebarn, imens hun viste 
os rundt på gården. Jeg synes, 
det er et rigtigt sejt job, og jeg 
gad godt arbejde med køer, 
selvom man ikke kan komme 
særligt meget ud at rejse sam-
men, hvis begge arbejder på 
gården. Der skal altid være en 
hjemme. MEN så må man jo 
bare rejse hver for sig.  

Celine undersøger foderet. I mid-
ten ses Ullas barnebarn, der var 
på besøg fra København. 

Amalie, Runa og Anton kunne ikke 
få nok af de helt små kalve. 
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Om Fallegårds tidligste beboeres liv og levned 
 
Af Edvin Larsen 
 
Artiklen her er en fortsættelse af artiklen om Fallegård – trykt i nr. 35 af 5772.Kværndrup – og 
omhandler Fallegårds tidligste beboeres liv og levned indtil 1826. (Fallegård er den moderne 
stavemåde af Faldegaard.) 

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

Søren Lauridsen er den æld-
ste kendte beboer på Falle-
gård. Han omtales i skifteproto-
kollen fra 23. juni 1504 i forbin-
delse med et skifte mellem fire 

søskende af adelsslægten Bil-
le. Fallegård tilfaldt ved den 
lejlighed Hans Bille til Egede. 
Sørens Lauridsen står opført 
som fæster i skifteprotokollen. 

Den næste beboer, vi ved no-
get om, er jomfru Dorthea Quit-
zow, som boede på Fallegård i 
begyndelsen af 1600-tallet. Jeg 
skal her ikke komme ind på 
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hendes liv og levned, men blot 
henvise til nr. 35 af 5772 
Kværndrup, hvor Dorthea Quit-
zow er nærmere er beskrevet. 
 
Af Nyborg lensregnskabers 
skattemandtal og Ravnholts 
jordebøger (Note 1) fremgår 
det, at Rasmus Sørensen boe-
de på Fallegård i perioden 
1617 og frem til 1658. Hvad der 
er sket med Rasmus Sørensen 
vides ikke bestemt, men der er 
stor sandsynlighed for, at han 
er død eller måske fraflyttet 
nogle år før 1660. Svenskekri-
gene satte sine spor overalt. 
Kværndrup-området var hårdt 
ramt. Og muligvis er Fallegård 
blevet lagt øde i denne periode. 
I jordebogen fra 1661 er der sat 
en klamme om gårdens beboer 
og landgilde og herefter tilføjet 
– ”øde og ikke besat”. Af skat-
temandtallene fremgår det, at 
Rasmus Sørensen havde to 
drenge, hvilket vil sige karle til 
fuld løn, hvor det almindelige i 
sognet var højest én dreng pr. 
gård. Dette vidner om, at Falle-
gård har været en stor fæste-
gård. Rasmus Sørensen havde 
datteren Pernille Rasmusdatter. 
 
Komplottet mod Hans Laurid-
sen 
Pernille Rasmusdatter var gift 
med Hans Lauridsen, som bo-
ede i en kort periode på Falle-
gård. Hans Lauridsen var dele-
foged, hvilket vil sige den per-
son, som førte retssager vedrø-
rende restancer ved herredstin-
get. Hans Lauridsen var ansat 
af adelsmanden Kaj Lykke 
(Note 2), som boede på Rant-
zausholm, i dag Brahetrolle-
borg. Hans Lauridsens skæbne 
kan indirekte føres tilbage Kaj 
Lykkes fald. Indtil den 13. okto-
ber 1660 havde Danmark væ-
ret et stænderstyret monarki, 
men et statskup ændrede 
magtbalancen i riget, og landet 
blev nu regeret af en enevældig 

konge. Selv om overgangen til 
enevælde var forløbet roligt og 
fredeligt, fik regeringen - eller 
for at præcisere det nøjere - 
dronning Sofie Amalie vist, at 
enevælden havde såvel vilje 
som evne til at slå hårdt ned på 
dem, der pådrog sig dens uvil-
je. Første gang viste sig i sa-
gen mod adelsmanden Kaj 
Lykke. Sagen havde ikke det 
ringeste politiske skær over 
sig. Kaj Lykke var ikke politiker. 
Han var godsejer og 
”pigejæger”. Om hans erotiske 
bedrifter foreligger der kun 
nogle usikre kilder. Det eneste 
sikre er, at han stod i nært for-
hold til en af tjenestepigerne, 
som hed Sofie Abelsdatter. 
Forholdet gav anledning til 
snak, som forekom pigen pin-
lig, og hun tænkte derfor på at 
bryde forbindelsen. I 1656 
sendte Kaj Lykke hende så et 
brev, hvori han skrev, at hun 
ikke skulle tage hensyn til fol-
kesnakken, for ”I skulle høre, 
hvad de taler om vores dron-
ning, at hendes lakajer ligger i 
med hende, hvilket vel og er 
sande, efterdi at hun gør sig 
hel gemen med dem”. Sofie 
Abelsdatter gemte imidlertid 
brevet. Kort tid efter blev hun 

Kaj Lykke: Maleri på Frederiks-
borg Slot  

gift med Kaj Lykkes ridefoged, 
Peder Børsting. 
I 1661 kom Kaj Lykke i konflikt 
med Peder Børsting, som fik 
sin afsked. Da Børsting kendte 
til brevet, ønskede han at hæv-
ne sig og viste derfor brevet til 
den offentlige anklager, gene-
ralfiskalen. Der var tale om ma-
jestætsfornærmelse, hvilket 
blev Kaj Lykkes fald. Det fik 
den betydning for Hans Laurid-
sen, at han måtte forlade Bra-
hetrolleborg og flyttede derfor 
sammen med sin kone, Pernille 
Rasmusdatter ind på Fallegård 
i sommeren 1661. Hans Laurid-
sens ophold her blev dog kort, 
da Mathias Bannermann, som 
var ridefoged på Egeskov, den 
26. juli samme år beskyldte 
Hans Lauridsen for, at nogle af 
hans geder på Fallegård græs-
sede og gjorde skade på skov 
og kornmarker, som tilhørte 
Egeskovs fæstebønder. Det 
hele endte med, at Peder Børs-
ting fik rejst en retssag mod 
Hans Lauridsen. En retssag af 
en så uhyggelig karakter, at 
den hører til sjældenhederne i 
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dansk retshistorie. Beskyldnin-
gen mod Hans Lauridsen lød 
på, at han havde stjålet fire fo-
ler fra Kaj Lykkes gård Gel-
skov. I virkeligheden tilhørte 
folerne Hans Lauridsen, men 
Peder Børsting ændrede i in-
ventarlisten, så det så ud som 
om, de tilhørte Kaj Lykke. En 
så alvorlig sag skulle efter gæl-
dende lov og retspraksis føres 
for landstinget. Dette skete 
imidlertid ikke. Peder Børsting 
fik sin svoger, som var birkefo-
ged ved Rantzauholms birke-
ting, til sammen med otte 
mænd at dømme Hans Laurid-
sen. Disse otte mænd, som var 
udnævnt af birkefogeden, bad 
om otte dage til at sætte sig ind 
i sagen, men birkefogeden 
henviste til generalfiskalen, 
som befalede dem at lade ting-
skriveren oplæse for dem, hvad 
der lå til grund for anklagen og 
derefter dømme Hans Laurid-
sen til galge og gren. Og hans 
boslod - den halve ejendom - 
var herefter hjemfalden til kon-
gen. Hvis de undlod dette, ville 
de selv blive dømt fra deres 

Dommen lød: 
 
”Da Hans Lauridsen har bortta-
get 4 Foler fra Kaj Lykkes 
Gaard Gjelskov, hvilke Foler 
vare Kaj Lykke tildømte ved en 
Dom, som Hans Lauridsen har 
ladet ustævnet, og da disse 
Foler findes anførte paa Inven-
tarielisten over Kaj Lykkes 
Gods og Generalfiskalen er be-
ordret til at lade straffe efter 
Loven, enhver der uden Lov og 
Dom har bemægtiget sig noget 
af Kaj Lykkes Bo, saa bør Hans 
Lauridsen lide til Galge og Gren 
og hans Boslod hjemfalden til 
Kongen. 
Udstedt af Jens Pedersen, Bir-
kefoged til Rantzausholm Bir-
keting den 22. Novbr. 1661.” 

boslod som Hans Lauridsens 
medskyldige.  
Da Hans Lauridsen fik oplæst 
dommen, bad han om at få sa-
gen ført for landstinget, for at 
han kunne søge om nåde og 
tilbød ligeledes at rejse fra land 
og rige, hvis han måtte beholde 
livet, men der var intet at gøre. 
Samme morgen, som hans 
dødsdom blev bekendtgjort, 
havde han modtaget sin sidste 
nadver. Den efterfølgende dag 
blev han ført til galgen på ret-
terstedet ved Hillerslev Kirke-
gård. Sognepræsten ledsage-
de ham og trøstede ham af 
Guds ord. Hans Lauridsens 
bønner om udsættelse for at få 
sagen for landstinget blev ikke 
hørt. Pernille Rasmusdatter 
mødte frem på retterstedet 
med deres to døtre, Martha og 
Karen Hansdatter og gjorde 
knæfald for fogeden. Men lige 
lidt hjalp det. Seks dage efter 
henrettelsen blev liget begravet 
under galgen.  
Nogle måneder efter henrettel-
sen genoptog Pernille Rasmus-
datter sagen på ny, men hun 
mærkede snart, at hun ingen 
ret kunne vente fra herredstin-
get. I stedet for at få sin sag 
klaret til sin fordel og oprejs-
ning, førte hendes modstande-
re det ene vidne værre end det 
andet frem mod hende og hen-
des henrettede mand. Han blev 
beskyldt for at have taget pen-
ge på ulovlig måde, og ethvert 
tyveri på egnen og enhver 
ugerning, der var foregået i 
fjern fortid uden at være opda-
get, blev tillagt Hans Lauridsen. 
Den ene vanvittige beskyldning 
efter den anden blev fremført 
for at kvæle enhver tanke om, 
at Hans Lauridsen uskyldig var 
blevet henrettet. Men Pernille 
havde håb om at få sin sag fo-
relagt Frederik d. 3. og dermed 
det kongelige retterting, da 
Steen Brahe på Fjellebro hav-
de lovet at hjælpe hende med 

at bringe sagen frem for hof-
fet, når han kom til Køben-
havn. En slægtning til Hans 
Lauridsen, Niels Hansen 
Schiøtte, der havde lovet at 
hjælpe hende til sin ret og op-
rejsning, hjalp hende med ind-
kaldelser og tingsvidner til 
Sunds Herredsting og rejste 
med hende til København, 
hvor de delte seng sammen 
hos ”Vandmølleren ved Ve-
sterport”. På grund af den 
strenge kirketugt måtte man 
ikke dette, hvis man ikke var 
gift. De blev begge arresteret. 
Men da de var slægtninge, var 
dette en formildende omstæn-
dighed, og de klarede begge 
frisag bl.a., fordi Niels Hansen 
Schiøtte havde lovet Hans 
Lauridsen før hans død aldrig 
at forlade Pernille, men tage 
sig af hendes sag. Han var, 
sagde han, nødt til at blive hos 
hende om natten, da hendes 
mands genfærd spøgte for 
hende.  
 
(Ingrid og Hans Nielsen, tidli-
gere ejere af Fallegård, har 
fortalt mig, at de ligesom hans 
mor, Esther, alle – uafhængi-
ge af hinanden – har oplevet 
uforklarlige ting på Fallegård. 
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”Efter at have hørt en lyd, som 
lød, som om den kom fra en 
cykelklokke, viste der sig en 
hvid skikkelse oftest uden un-
derkrop. Skikkelsen bevægede 
sig gennem rummet skarpt for-
fulgt af tre skikkelser klædt i 
sort.” Om dette har noget med 
Hans Lauridsens skæbne, skal 
være usagt.)   
 
Den 20. juni 1664 faldt højeste-
rets - det kongelige rettertings - 
dom. Birkefogeden, som havde 
dømt Hans Lauridsen til døden, 
blev dømt til ”at opgrave Hans 
Lauridsens ben og begrave 
dem hæderlig i kristen jord 
(Hillerslev Kirkegård), derefter 
have sin boslod forbrudt og si-
den gaa i Jern på ”hol-
men” (Bremerholm) på Livstid.” 
Hans Lauridsens ben blev her-
efter flyttet ind på Hillerslev Kir-
kegård og begravet der i indviet 
jord. Og Jens Pedersen og Pe-
der Degn henholdsvis birkefo-
ged og birkeskriver kom til at 
arbejde på Bremerholm. Efter 
to år blev de dog benådet. Ri-
defogeden Peder Børsting, 
som tilsyneladende var man-
den bag det hele, klarede fri-
sag. 
Efter Hans Lauridsens henret-
telse boede Pernille Rasmus-
datter i nogle år på Fallegård, 
inden hun i 1665 giftede sig 
med Peder Rasmussen. Per-
nille fik fem børn med Peder. 
Den 27. august 1665 blev Sid-
sel Pedersdatter døbt, Rasmus 
Pedersen den 12. april 1668 og 
i 1670 fik Pernille et dødfødt 
barn. Den 30. januar 1671 blev 

Anne Pedersdatter døbt, og 
den 11. januar 1674 fødte Per-
nille datteren, Dorthe Peders-
datter. Hun døde som femårig i 
1679. Peder Rasmussen gik i 
sognet også under navnet Pe-
der Faldemand. At gården hav-
de svært ved at komme på fo-
de igen efter svenskekrigene 
ses bl.a. af Nyborg lensregn-
skaber, hvor ekstraskatte-
mandtallet fra 1678 viser, at 
Peder Rasmussen havde tre 
drenge på gården til en for-
holdsvis lille besætning på tre 
køer, én hest, to hopper, seks 
får og ét svin.  
Peder Rasmussens og Pernille 
Rasmusdatters søn Rasmus 
Pedersen blev den 20. februar 
1695 gift med Anne Madsdatter 
og har formentlig på samme tid 
overtaget fødegården, Falle-
gård. Rasmus Pedersen ople-
vede at være fæster under så-
vel Ravnholt som Egeskov, da 
Niels Krag den Ældre til Ege-
skov i 1703 købte Fallegård. 
Rasmus, som døde i en ung 
alder, havde i løbet af de 17-18 
års ægteskab med Anne Mads-
datter sat seks børn i verden. 
Af skiftet (Note 3) efter Ras-
mus’ død fremgår det, at Falle-
gård i de sidste 35 år var for-
vandlet fra en lille beskeden 
gård til en gård med en anselig 
besætning på 11 heste, 18 stk. 
kvæg, 12 får, 1 so, 9 grise, 3 
gæs og 1 gase og hertil kom 
tre bistader. Men også listen 
over indboet viste, at jævn vel-
stand nu fandtes på Fallegård. 
Netop denne fremgang kan 
undre, da årene fra omkring 

1700 og fremefter var svære år 
for dansk landbrug. Dårlige 
høstår blev ganske vist efter-
fulgt som altid af gode, men de 
europæiske kornpriser - og der-
med også de danske - faldt 
med foruroligende regelmæs-
sighed helt frem til 1730, hvor 
de nåede deres minimum. Men 
da vendepunktet var nået, blev 
landbruget ramt af en ny kata-
strofe – kvægpesten. 
 
Som det var almindeligt på den 
tid, måtte den nye fæstebonde, 
Peder Ibsen ud over Fallegård 
også overtage den 38-årige 
enke, Anne Madsdatter. Peder 
Ibsen var barnefødt i Kværn-
drup og var 23 år, da han ind-
gik fæste med Egeskov den 18. 
januar 1713. Peder Ibsens ind-
fæstning var efter datidens for-
hold relativ stor, nemlig på 60 
rdl. Han overtog en helgård - 
ca. 30 tdr. land, som den 20. 
oktober 1733 blev opdelt i to 
halvgårde, hvoraf Peder be-
holdt den ene halvdel, medens 
den anden halvdel blev overta-
get af Hans Nielsen. 
Hans Nielsen var blevet gift 
med Pernille Rasmusdatter 
født i 1710 og datter af Anne 
Madsdatter og hendes første 
mand Rasmus Pedersen. Hans 
Nielsens indfæstning lød på 
100 rdl. I aftalen lå også, at 
Hans Nielsen skulle overtage 
den andel halvdel uden ind-
fæstning, når Peder Ibsen var 
død. Peder Ibsen blev begravet 
den 4. maj 1754, hvilket frem-
går af sognepræst Clemens 
Jessens kirkebog, hvor han har 
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skrevet ”Prædiket over Peder 
Ibsen på Falle”. Af skiftet (Note 
4) efter Peder Ibsen fremgår 
det i skifteprotokollen, at indbo-
et i forreste stue, den nordre 
stue, kammeret ved stuen, kæl-
deren, forstuen og svendekam-
meret var af en vis værdi. Pe-
der og Anne Madsdatter havde 
ingen børn sammen, hvorfor 
Peders søskende kunne kom-
me i betragtning som arvinger. 
Anne Madsdatter døde i en al-
der af 87 år i 1762. Men allere-
de nogle få måneder efter Pe-
der Ibsens død, afgik Hans Ni-
elsen ved døden i juli 1754. 
Skiftet efter Hans Nielsen er 
dateret den 20. juli 1754. Hans 
Nielsen og Pernille Rasmusdat-
ter havde fire børn. 
Pernille Rasmusdatter, enke 
efter Hans Nielsen giftede sig 
med Peder Sørensen. Peder 
Sørensens fæstebrev til Falle-
gård er dateret den 6. septem-
ber 1754 og fortæller, at Peder 
Sørensen indtil da havde været 
ladefoged på Egeskov. I fæstet 
var medregnet Falle Mølle, 
som Peder Sørensen kun måt-
te anvende til eget brug, hvilket 
betød, ingen af Egeskovs an-
dre fæstebønder måtte få malet 
korn hos Peder Sørensen. Pe-
der Sørensen kom også til at 
gå under Peder Faldemand. 
Peder Sørensen overlod allere-
de efter 15 år i 1769 gården til 
sin stedsøn, Rasmus Hansen, 
men blev boende på Fallegård 
til sin død i 1791. Pernille Ras-
musdatter døde i en alder af 78 
år i 1788 (Note 5). Da de ingen 

børn havde sammen, var det 
hans søskende, der skulle ar-
ve. Da disse ikke boede i nær-
meste opland, men var spredt 
over det ganske land, måtte 
man bekendtgøre dødsfaldet i 
”Iversens Avis” - udkom på he-
le Fyn - og ”Altonaer Mercur”, 
der udkom i Slesvig-Holsten. 
Egeskovs skifteprotokol V 419 
- 30.04.1754. 
Egeskovs skifteprotokol VI 381. 
 
Rasmus Hansen var født i 
1743 som søn af Hans Nielsen 
og Pernille Rasmusdatter. Fæ-
stebrevet fra Egeskov er date-
ret den 23. november 1769. 
Ved fæstemålet var han ugift, 
men den 3. august 1774 blev 
han i Kværndrup Kirke viet til 
Anna Nielsdatter, som var dat-
ter af Niels Møller fra Møllegår-
den i Trunderup. Da vielsen 
skete uden forudgående trolo-
velse og lysning, måtte der 
kongelig bevilling til af 8. juli 
samme år. Rasmus Hansen 
var fæster af Fallegård og møl-
len i 20 år. Den 22. februar 
1789 døde han i en alder af 
kun 46 år. Skiftet viser, at Ras-
mus og Anna Nielsdatter havde 
fire børn sammen. Endvidere 
opregnes en betydelig mæng-
de indbo, heraf bl.a. en 
”toetagers jernkakkelovn med 
kobbertud” vurderet til 20 rdl. 
samt andet indbo fra daglig-
stue, pigekammer, spisekam-
mer og bryggers (Note 6). 
Rasmus Hansen blev ved sin 
død afløst af Peder Jepsen 
som fæstebonde på Fallegård. 

Peder Jepsen var fra Trunde-
rup og blev efter kongebrev viet 
den 19. juni 1789 til Rasmus 
Hansens enke, Anna Nielsdat-
ter. Peder Jepsen havde en 
datter sammen med Anna Ni-
elsdatter, nemlig Sara Peders-
datter. Peder Jepsen døde den 
20. september 1823. Hans ko-
ne, Anna Nielsdatter, overleve-
de sine to ægtemænd. De før-
ste år efter Peders død fortsatte 
Anna Nielsdatter, som fæster 
efter sin ægtefælle, men i 1826 
gik hun på aftægt, og dermed 
sluttede det kapitel, hvor den 
samme slægt havde haft Falle-
gård i fæste siden 1617. Her 
slutter den gamle gårds histo-
rie. Fallegård blev fra nu af 
godsforvalterbolig og fritaget for 
landgilde. Og en ny tid begynd-
te. Denne har jeg beskrevet i 
nr. 35 af 5772.Kværndrup. 
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Periode Fæstebonde Gift med Søn/datter af 
1504 Søren Lauridsen ukendt ukendt 
1600-tallets 
begyndelse 

Jomfru Dorthea Quitzow ugift Datter af: Birgitte og Henning Jørgensen 
Quitzow 

1617-1658 Rasmus Sørensen gift   
1661 Hans Lauridsen Pernille Rasmusdatter Datter af: Rasmus Sørensen 
1661-1665 Pernille Rasmusdatter enke                               do. 
1665-1695 Peder Rasmussen Pernille Rasmusdatter   
1695-1713 Rasmus Pedersen Anne Madsdatter Søn af: Peder Rasmussen og Pernille 

Rasmusdatter 
1713-1754 Peder Ibsen Anne Madsdatter   
1733-1754 Hans Nielsen Pernille Rasmusdatter Datter af: Rasmus Pedersen og Anne 

Madsdatter 
1754-1769 Peder Sørensen Pernille Rasmusdatter do. 
1769-1789 Rasmus Hansen Anna Nielsdatter Søn af: Hans Nielsen og Pernille Ras-

musdatter 
1789-1823 Peder Jepsen Anna Nielsdatter   
1823-1826 Anna Nielsdatter Enke efter Peder Jepsen   
1826-? Anders Wognsen Rasmine Petrine M. Møller Søn af: Wogn Nielsen og Maren Anders-

datter 
?-1863 Frederik Siegfred Wognsen Camilla C. J. Mortensen Søn af: Anders Wognsen og Rasmine 

Petrine M. Møller 
frikøbt i 1863 - 
1907 

Niels Chr. Johan Wognsen Nicoline A.  C. Thøjsen Søn af:                   do. 

1907-1936 N. O. Lund     
1936-1939 Johan Bernth Julie Antoinette Bernth   
1939-1972 Karl Nielsen Esther Nielsen Søn af: sognefoged Hans Nielsen, Ør-

bæk 
1972-2004 Hans Nielsen Ingrid Nielsen Søn af: Esther og Karl Nielsen 
2004 Poul Martin Egdal   Søn af: Jens Egdal 

Oversigt over fæstebønder og ejere af Fallegård i perioden 1504-2004 

Noter og kilder 
 
Note 1: 30. marts 1661 og 25. aug. 1662. 
Note 2: N. Rasmussen Søkilde: Kaj Lykkes Fald med dets forspil og følger, Odense 1876. 
Note 3: Egeskov skifteprotokol del III 36b - 07.02.1713. 
Note 4: Egeskovs skifteprotokol V 419 - 30.04.1754. 
Note 5: Egeskovs skifteprotokol VI 381. 
Note 6: Egeskovs skifteprotokol VI 418 - 21.03.1789. 
 
Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 
Samtale med tidligere ejer af Fallegård, Hans Nielsen, Kirkevej 15, Kværndrup. 
Artiklen har tidligere været trykt i Byhornet 2010.  
 (Lokalhistorisk Tidsskrift for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne). 
Komplottet mod Hans Lauridsen (Midtfynsposten 13. juni 2017). 
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Opførelse af Kværndrup 
Klubhus 
 
Af Bent Larsen, tidl. formand, 
KB1919 

I forbindelse med anlæggelse 
af en ny sportsplads ved Væn-
gevej 1, besluttede Kværndrup 
Boldklub og Kværndrup Skyt 
te-, Gymnastik- og Idrætsfore-
ning sig for at bygge et klubhus 
i fællesskab.  

Arbejdet blev påbegyndt i juli 
måned 1966 og blev stort set 
udført ved frivillig arbejdskraft, 
med murermester Ejvind Han-
sen som tilsynsførende. 

Hen over efteråret og vinteren 
blev der lagt hundredvis af ar-
bejdstimer i byggeprojektet, og 
i februar 1967 var man nået så 
langt, at ydermuren og spær 
var på plads. 

Vi var lige blevet færdige med 
oplægning af tagplader, da en 
orkan hærgede landet den 23. 
februar 1967. Tagkonstruktio-
nen blev simpelthen løftet op 
og slynget flere meter væk og 
samtidig væltede hele den 
øverste etage af ydermuren! 

Heldigvis kom ingen noget til, 
så der skete kun materiel ska-
de. 

Det var en sort dag for Kværn-
drups foreningsliv. Mange må-
neders arbejde var spildt og 
der forestod nu adskillige ugers 
oprydningsarbejde. Arbejds-
styrken svandt betydeligt ind - 
mange havde mistet lysten til at 
fortsætte. 

Der var heldigvis nogle få ild-
sjæle som ikke gav op, men 
fortsatte byggeriet. Så efter 
yderligere to års arbejde blev 
klubhuset færdigt, og det kunne 
tages i brug foråret 1969. 
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Westernstævne på Råstruphave Hestecenter 
 
Fyns Western Club byder alle velkommen til vores western efterårsstævne Show 4 Fun på Råstrupha-
ve hestecenter i Gislev. Her kan du opleve en bred vifte af westernridningens discipliner live, når vi for 
sjov dyster imod hinanden på venskabeligt plan. Så hvad enten du er nysgerrig efter at se heste ma-
nøvrerer sig igennem forhindringsbaner, flotte outfits med og uden glimmer, eller hastige ridt for at ind-
fange kalve – så byder dette stævne på spændende ridts af en enhver art. 
Cafeteriaet holder åbent hele weekenden, så kom og få en oplevelse, bliv klogere på westernridningen 
og mød de lokale ryttere. 
 
Med Venlig Hilsen 
Fyns Western Club 
Tidspunkt: 30. september – 1. oktober fra kl. 9.00 
Sted: Råstruphave 3A, 5854 Gislev 

Kværndrup kommer til at skælve af kærlighed 
FLOW og DANS - et foredrag, der sætter dig i bevægelse 
 
Af Stefanie Ferendeles og Mette Bach-Lenda 

Vi er 2 lokale piger som ønsker 
at få sat Kværndrup på Dan-
markskortet. Vi ønsker at spre-
de det gode og evigt aktuelle 
budskab om at elske os selv og 
vores kroppe. Et budskab om at 
være til stede i os selv og i de 
relationer vi indgår i.  
 
Emilie er kendt fra Instagram 
som @femmeemilie samt fra 
Facebook som Emilie Knudsen. 
På de sociale medier deler hun 
ud af sin livserfaring om at være 
god ved sig selv og at leve livet 

fuldt ud. Samtidig er hun kendt 
fra tv, hvor hun er en aktiv de-
battør omkring kropsidealer. 
 
DERFOR har vi indgået et sam-
arbejde med Emilie Knudsen 
om at komme til Kværndruphal-
len den 23. september fra kl. 12
-15 for at hjælpe os godt på vej 
– lige meget hvad den enkeltes 
indgangsvinkel måtte være. Vi 
skal starte med et oplæg fra 
Emilie og dernæst skal vi bruge 
vores kroppe til at danse. Even-
tet er for alle og vi håber at se 

så mange lokale fra Kværndrup 
som muligt. 
 
Fakta: 
23. september 2017  
fra kl. 12:00-15:00  
i Kværndruphallen 
 
Billetprisen:   475 kr. 
som indbetales til: 
Reg.nr.: 3914.  
Kontonr.: 3914 18 07 83.  
Ved betaling noteres email- 
adressen i kommentarfeltet, så 
bliver billetten tilsendt. 
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Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

30/9 13 - 16 Åbent på Egeskov Mølle Egeskov Mølle Møllelauget - 

6/10 
18.30-
20.30  

Børne-Diskotek 2.-4. klasse 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset 35,- 

6/10 
21.00-
23.00 

Ungdoms-Diskotek 5.-7. klasse 
Ungdoms-
Diskotek , 
5.-7. kl  

Ungdoms-Diskotek 5.-
7. kl  

40,- 

11/10 18.00 Fællesspisning  
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset 65/40 

12/10 19.00 
Kristne i Mellemøsten 
Ved feltpræst Helle Frimann 
Hansen 

Ryslinge Valg-
menigheds 
mødesal 
 

Kirkehøjskolen  
midt på Fyn 2017 

60,- 

20/10 13 - 16 Åbent på Egeskov Mølle Egeskov Mølle Møllelauget - 

21/10 13 - 16 Åbent på Egeskov Mølle Egeskov Mølle Møllelauget - 

26/10 19.00 
Syng dansk 
Ved organist Povl Chr. Balslev 

Ryslinge Valg-
menigheds 
mødesal 
 

Kirkehøjskolen  
midt på Fyn 2017 

60,- 

9/11 19.00 

Hvad kalkmalerierne fortæller 
Ved sognepræst Mette Sauer-
berg 
Kunst og kristendom 
Ved kunstner Nille Bech 

Gislev kirke og 
konfirmand-
stue 

Kirkehøjskolen  
midt på Fyn 2017 

60,- 

11/11 
og 
12/11 

 Novemberudstilling 
Trunderup Fri-
skole 

Trunderup Bylaug og 
Trunderup Friskole 

- 

12/11 10 -16 Julebazar 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset  

18/11 18.00 Jubilæum 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset 210,- 

23/11 19.00 

Martin A. Hansen – liv og digt-
ning  
Ved cand. mag. Kaj Axel Jen-
sen 

Ryslinge Valg-
menigheds 
mødesal 
 

Kirkehøjskolen  
midt på Fyn 2017 

60,- 

25/11 12 - 16 Åbent på Egeskov Mølle Egeskov Mølle Møllelauget  

8/12 18.00 Julefrokost 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset 100/60 

28/12 15 - 18 Juletræsfest 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset  
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