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Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 
 

Lederen i 5772.Kværndrup nr. 
36 handlede, som så mange 
andre ledere gennem de sene-
ste år, om Kværndrup Hallens 
fremtid. Og der er sket rigtig 
meget siden sidste leder. 
 
Ryslinge Hallerne har afholdt 
den første ekstraordinære ge-
neralforsamling med henblik på 
at nedlægge den selvejende 
institution Ryslingehallerne. 
Dette blev besluttet med meget 
stort flertal. Jævnfør vedtægter-
ne skal repræsentantskabet  
bekræfte beslutningen på en ny 
ekstraordinær generalforsam-
ling. Det kan kun være en 
formssag, da alle 3 lokalsam-
fund har indstillet sig på at skul-
le drive hver sin hal. Således 
også Kværndrup, som 10. okto-
ber holdt stiftende generalfor-
samling i Kværndrup Hallen 
med et overraskende og dejligt 
stort fremmøde i cafeteriet. Ge-
neralforsamlingen er beskrevet 
inde i bladet. 
 
Som det også fremgår inde i 
bladet, er den nye bestyrelse 
på plads. På generalforsamlin-
gen var der folk til samtlige po-
ster, og bestyrelsen har konsti-
tueret sig med Ulrik Krog som 
formand.  

Kommunen har eftergivet Rys-
lingehallernes gæld, og der er, 
når du læser dette, lagt nyt tag 
på Kværndrup Hallen 
Hvor er det dejligt!!!!! 
 
Når du læser dette, har der og-
så været afholdt kommunal-
valg, hvilket måske er den indi-
rekte grund til, at gælden er 
blevet eftergivet. Politikerne fra 
alle partier, har snakket meget 
om lokalsamfundene og de fri-
villiges arbejde – alt sammen jo 
meget godt. Men nu er der 4 år 
til næste valg, så spændende, 
hvordan den fremtidige politik 
kommer til at se ud på halområ-
det – og for lokalpolitikken i øv-
rigt. Spændende om de 3 loka-
le politikere fra Kværndrup er 
kommet ind – det kan vi som 
lokalsamfund kun håbe på, at 
de er. 
 
Det er rigtig godt, at Kværndrup 
Hallens organisation og de fysi-
ske rammer er på plads, men 
det er først nu, at der skal tages 
fat. Bestyrelsen er sat i verden 
for at afstikke den overordnede 
retning for vores hal, men det 
er os som borgere, der nu skal 
vise, at vi virkelig vil hallen. Vi 
skal bruge den til de sædvanli-
ge idrætsaktiviteter – og be-

mailto:plata@plata1226.dk
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mærk specielt forsiden af bla-
det: Der spilles nu håndbold i 
hallen igen! Danmark er i ver-
denseliten i både kvinde- og 
herrehåndbold, så naturligvis 
skal der tilbydes håndbold i 
vores hal. MEN det er her, at vi 
borgere skal ind og vise vejen. 
Uanset om det handler om 
håndbold eller andre aktivite-
ter, er der brug for ildsjæle, 
som Henning fra foreningslivet, 
der er brug for trænere – typisk 
forældre som Brian og Lene -, 
der er brug for en halbestyrel-
se, som motiverer til og mulig-

gør sådanne ”nye” aktiviteter, 
der er brug for sponsorer som 
Runøe og Theil, og der er altså 
også brug for politikere, der 
ønsker det bedste for vores 
lokalsamfund. 
 
Flere hundrede års tradition 
blev brudt, da Egeskov Marked 
blev lavet om til weekendmar-
ked, ligesom alle de andre mar-
keder. Markedet var som tidli-
gere år, ikke specielt heldig 
med vejret, men der var allige-
vel pænt besøg alle de 3 dage, 
som markedet forløb over. Alli-

gevel gav markedet et mindre 
underskud, hvilket naturligvis 
ikke er tilfredsstillende med tan-
ke på hvor mange frivillige ti-
mer, der bliver lagt i arbejdet. 
 
Egeskov Markedsforening har 

meldt ud, at markedet fortsæt-
ter som weekendmarked. Alt 
nyt kræver tilvænning, så forhå-

bentlig mister folk ikke modet 
pga. et år med underskud – det 

er i modgang, man skal stå 
sammen og vise sit sande an-
sigt. 
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Stiftende generalforsamling i Kværndrup Hallen 
 
Af Leif Witt 
 
10. oktober 2017 blev en god dag for Kværndrup 

På et velbesøgt borgermøde 
den 22. november 2016 blev 
der nedsat en arbejdsgruppe, 
der blandt andet skulle udarbej-
de budget og forslag til vedtæg-
ter for en selvstændig hal i 
Kværndrup. Efter mange mø-
der var arbejdsgruppen klar til 
at indkalde til stiftende general-
forsamling tirsdag den 10. okto-
ber 2017 kl. 19.30. 
Arbejdsgruppen var meget 
spændt – ville der være interes-
se for en selvstændig hal, og 
ville det lykkes at få valgt en 
bestyrelse? Det viste sig, at der 
var overvældende interesse – 
ca. 75 borgere i Kværndrup og 
brugere af hallen mødte op. 
Dagsordenen var delt op i en 
orienterende del og en beslut-
tende del, som myndigt blev 
ledet af aftenens dirigent Poul 
Frandsen. 
I den orienterende del blev der 
fortalt om baggrunden for den 
stiftende generalforsamling,  
herunder RyslingeHallernes ø-
konomiske situation, om øko-
nomi og budget, arbejdsgrup-
pens arbejde og om fremtidige 
arbejdsopgaver.  
Så blev det tid til at gennemgå 
arbejdsgruppens forslag til ved-

tægter. De enkelte paragraffer 
blev gennemgået. Visse para-
graffer gav anledning til gode 
diskussioner, der blev holdt i en 
god og saglig ånd. En af dis-
kussionerne gik på, hvem der 
kan deltage i generalforsamlin-
gen. Det blev vedtaget, at alle, 
der er bruger af hallen eller er 
borger i Kværndrup, kan delta-
ge uanset alder. Efter visse ret-
telser og ændringer blev ved-
tægterne vedtaget. 
Arbejdsgruppen havde lagt op 
til, at der skal være syv med-
lemmer i bestyrelsen, hvor 
Kværndrup Idrætsforening, 
KB1919 og Landsbyordning 

Tre Ege Skolen Kværndrup 
forlods udpeger hver et med-
lem. De tre, der er udpeget, er 
henholdsvis Morten Løkke, 
Rene Dyrberg Jørgensen og 
Anne Klit. Herudover valgte 
generalforsamlingen Jesper 
Sell, Lars Larsen, Ulrik Krog og 
Anders Hansen til bestyrelsen.  
Christina Pedersen og Karin 
Larsen blev valgt som supple-
anter. Jørgen Larsen blev valgt 
som revisor med Jens Kring 
som suppleant. 
 
Efter to timer kunne dirigenten 
afslutte den stiftende general-
forsamling.  
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I det fremskyndende aftenmør-
ke, hvor tunge skyer og strid 
kuling sender efterårsvåde ind-
slag mod ruden, er det nærlig-
gende at tænde op under hyg-
gen i sofaen, med en god og 
vedkommende historie for hele 
familien. Det er her ”En Kværn-
drupdrengs Erindringer” kom-
mer ind i billedet. I bogen tager 
Leif Witt os med tilbage til sin 
barndom i perioden 1948-1966. 
Her er bil, telefon og tv langt fra 
hverdag. Til gengæld florerer 
fantasi, leg og nærværende 
oplevelser i rige mål. 
Det samme gør de mange 
anekdoter og historier om stort 
og småt i ”de gamle dage”, for-
talt med underfundig lune og 
ironi. Sproget er let og flyden-
de, så læseren føres blidt og 
behageligt igennem bogen. 
Den personlige, uhøjtidelige stil 
og de ordinære, men dybt es-

Tryk på barndommen i Kværndrup 
 
af Lars Skov Sørensen 
 
I ny erindringsbog leverer Leif Witt en lun og levende fortælling om familie- og landsbyliv i  
50’ernes og 60’ernes Kværndrup. 

sentielle dagligdagsberetninger 
fra dengang, er med til at væk-
ke identitetsfølelsen og indle-
velsen. På den måde formår 
fortællingerne at hæve sig fra 
blot farveløse og flade fraser på 
nogle papirsider, til en levende 
rejse tilbage i tiden. 
En sådan kommunikativ kunst 
gør i sig selv bogen fuldt beret-
tiget. Oveni skal så lægges de 
nøje fremstillinger af datidens 
lokale forhold med butikker, 
personligheder og andre kurio-
siteter. Det giver læsere med 
interesse for og relation til 
Kværndrup en særlig bonus. 
 
Så her er absolut en historie, 
der på ægte og ukompliceret 
vis, kan byde generationer gen-
kendelig såvel som ubegribelig 
og vigtig indsigt i en periode, 
der nok er fortid, men som ud-
gør det fundament vi alle står 
på. 
God læselyst! 
 

En Kværndrupdrengs Erin-
dringer, 1948-1966, 152 sider. 
Forfatter: Leif Witt 
Udgivet i 2017 af Leif Witt og 
Forlaget Mellemgaard. 
Vejledende pris kr. 159,95,- 
 
3 hurtige til forfatteren, Leif 
Witt: 
Hvorfor har du udgivet denne 
bog? 
Jeg skrev disse erindringer til 
min søn Lasse for at fortælle 
ham om den store forskel, der 
var mellem min barndom og 
hans barndom i Kværndrup. 
Det var ikke meningen, at bo-
gen skulle udgives. Jeg blev 
opfordret til at få den udgivet, 
men jeg var meget i tvivl. Jeg 
mener dog, at andre kan få en 
oplevelse og glæde ved at læ-
se den. Ældre på min alder vil 
nikke genkendende til beskri-
velserne, og unge vil måske 
blive forbavsede og tænke: 
godt jeg ikke levede dengang 
uden fjernsyn, pc og mobiltele-
fon. 
 
Hvad er bogens budskab? 
Budskab er et stort ord i denne 
forbindelse. I mange år har 
centralisering i samfundet nær-
mest været et must for de fleste 
politikere og forretningsfolk. 
Jeg mener, at mine fortællinger 
viser, at det lille og nære sam-
fund også har nogle kvaliteter. 
Det er der i dag flere og flere 
mennesker, som sætter pris på. 
 
Hvor kan bogen købes? 
Bogen kan købes i Superbrug-
sen i Kværndrup, hos boghand-
lerne og hos forlaget Mellem-
gaard. 
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Renoveringen af Tre Ege Skolen er i fuld gang! 
 
Af Mette Schiel 
 
Ombygningen skrider fremad, men lidt forsinket 

Tirsdag efter efterårsferien var 
jeg lige et smut forbi Kværn-
drup Skole, hvor jeg mødte en 
venlig håndværker, som gerne 
ville give en rundvisning i sin 
frokostpause. 
 
Vi startede i hjørnet ved den 
lange gang og pedelkontoret, 
hvor vægge er revet ned og 
nye sat op. Tømrer og elektri-
kere er i fuld gang, og man 
kunne kun fornemme, hvordan 
det færdige resultat ville blive.  
 
Anderledes så der ud i det 
gamle lærerværelse, som er 

blevet omdannet til det kom-
mende læringscenter (skole-
bibliotek). Her er malerne alle-
rede i fuld gang med at male 
væggene i klare og dristige far-
ver. Der er kommet nye lofter, 
brudt vægge ned og sat andre 
op. 
 
Sjovt nok er 1943 – bygningen 
ved at blive tilbageført til sin 
oprindelige form fra før sidste 
ombygning i efteråret 2005, 
med en lang gang og 4 klasse-
værelser. Man kan lige nu kun 
se de bare vægge og en mas-

se ledninger. 
Lokalhistoriske Arkiv, som er 
beliggende i bygningen, er ikke 
berørt af ombygningen. 
Der er sket meget på 1. salen. 
Her skal lærerne have arbejds-
pladser, lærerværelse, mødelo-
kaler, tekøkken og toilet. Denne 
del af ombygningen er længst 
fremskreden. Man håber på at 
kunne tage den i brug midt i 
november. Desværre er bygge-
riet blevet lidt forsinket pga. 
uforudsete ting som et utæt tag 
og asbestplader i lofter. 

Øv. tv.: Den lange gang på 1. 
salen 
Øv. Midt: Her bliver der 8 lærerar-
bejdspladser 
Øv. th.: Trappen op til 1. salen 
 
Tv.: Det nye skolebibliotek med 
små nicher, hvor eleverne kan 
fordybe sig i gruppearbejde eller 
en god bog 
Th.: Håndværkerne er i fuld gang 
med at reparere taget 
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Hvordan står det til med drikkevandet i Kværndrup? 
 
Af Arne Svendsen, formand for Kværndrup Vandværk 
 
Godt, rent vand fra Kværndrup Vandværk 

Gennem de sidste måneder 
har der været en hel del omtale 
af et nyt pesticidfund. Dette 
”nye” pesticid (Desphenyl-
chloridazon) er et nedbryd-
ningsprodukt fra sprøjtemidlet 
chloridazon. Chloridazon blev 
brugt ved blandt andet dyrkning 
af roer, indtil det blev udfaset i 
Danmark i 1996. Det er fortsat 
godkendt i de fleste EU-lande. 
Grænseværdien for Desphenyl-
chloridazon i grundvand er lige-
som for andre pesticider 0,1 
mikrogram pr. liter vand. Græn-
sen er fastsat politisk ud fra 
den laveste koncentration, det 
var muligt at måle, da reglerne 
blev udarbejdet.  
I langt de fleste tilfælde er den 
sundhedsmæssige grænse 
værdi 100 til 1000 gange høje-
re. Der er derfor ifølge Miljøsty-
relsen ingen sundhedsmæssig 
risiko ved at drikke vores drik-
kevand. 
Hos Kværndrup Vandværk har 
vi fået analyseret drikkevandet 
for Desphenyl-chloridazon. Hel-
digvis blev der ikke fundet spor 
af chloridazon i vores drikke-
vand. 

Drikkevandet analyseres for 36 
forskellige pesticider, inklusive 
chloridazon. Ingen af de 36 pe-
sticider kan spores i drikkevan-
det fra Kværndrup Vandværk. 
Vi har altså en helt udmærket 
vandkvalitet. 
Udover pesticider analyseres 
drikkevandet også for en lang 
række andre parametre som fx 
opløsningsmidler, metaller og 
bakterier. Her lever vores drik-
kevand også fuldt ud op til kra-
vene fra Miljøstyrelsen – så du 
kan roligt fortsætte med at drik-

ke vores gode vand fra vandha-

nen   
 
Kværndrup Vandværk indvinder 
grundvandet fra 5 grundvands-
boringer, der alle er placeret 
relativt tæt på vandværket og 
dermed tæt på byen. Der arbej-
des i øjeblikket på at få tilladel-
se til en sjette boring for at for-
bedre forsyningssikkerheden.  
Den nye boring ønskes placeret 
lidt syd for Kværndrup.  
 
Som andelshaver er du meget 
velkommen på vores general-
forsamling torsdag den 22. 
februar 2018. Her kan du få 
meget mere af vide om dit 
vandværk. 

Kværndrup Vandværk med Kværndrup Børnehave i baggrunden – to vigti-
ge enheder i et velfungerende samfund. 

Her pumpes drikkevandet ud til 
forbrugerne 

Vandværksfilter 

Kort om Kværndrup Vand-
værk på Toftevej: 
1047 andelshavere. 
Vandsalg: 185.000 m3 årligt. 
5 grundvandsboringer. 
Nødforbindelse til Gislev og 
Ryslinge vandværker. 
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En af Kværndrups mange ildsjæle, Henning Nielsen fylder 70 år den 31. de-
cember 2017 – stort tillykke! 

Henning er født på Lange-
land i 1947, kom som 9-årig 
til Krarup og flyttede til 
Kværndrup i 1973. I Krarup 
havde han mødt sin hustru 
Dorthe, som nu også er en af 
Kværndrups ildsjæle. I øvrigt 
ligesom resten af familien! 
Henning blev i 1967 udlært 
som møbelsnedker fra Sned-
kermester Karl Lindegaard i 
Ringe, hvorefter han fik arbejde 
på Valentin Møbelfabrik i Van-
tinge.  
Da han flyttede til Kværndrup 
kunne Hans Otto Larsen, L.M 
Larsens Møbelfabrik ikke se 
nogen fornuft i, at Henning 
skulle køre på knallert til Van-

tinge, når han kunne nøjes 
med at gå om i baghaven. Den-
gang flyttede man jo ikke bare, 
når man nu havde et godt ar-
bejde, men året efter blev han 
ansat hos L.M Larsen, og han 
blev der indtil fabrikken blev 
overtaget af Bøllemosens Døre 
og Vinduer ved udgangen af 
dec. 2005. I 2006 fik han ar-
bejdsmæssig base på Klifa, 
kistefabrik. Hans arbejdsplads 
skiftede navn til One Wood, 
men 1. februar 2011 skulle 
Henning ikke længere tænke 
over navnet på hans arbejds-
plads, han gik nemlig på  vel-
fortjent pension! 
Da Henning kom til Kværndrup 
havde han spillet fodbold på 1. 
holdet i Krarup under træner 
Ege Rasmussen (et ikon inden-
for fodboldverdenen – i hvert 
fald i Krarup).  Kværndrup 
Boldklub gjorde et ihærdigt for-
søg på at få ham til at stille op 
for sig, men det blev senere i 
K.S.G og I, at han lagde sine 
kræfter, først som træner for de 
unge i badminton og senere i 
bestyrelsen. Han var formand 
for K.S.G & I fra 1986 – 1994 
og fra 1995 – 1998, er stadig 
aktiv i klubben både som spiller 
og træner for begynderholdene 

i badminton. 
Henning har i bogstavelig for-
stand stået i kulissen, efter at 
han overtog posten som for-
mand for Kværndrup S, G & I 
efter Peter Rasmussen. Hen-
ning overtog dermed også an-
svaret for at der blev sat en 
dilettantforestilling op i Forsam-
lingshuset, og han har i flere år 
stået i kulissen og sørget for 
tæppe, lys mm. 
I 1999 kom han i bestyrelsen 
for Egeskov Marked, men har 
nu valgt at stoppe efter 18 år, 
men fortsætter selvfølgelig som 
frivillig hjælper. 
Nu gælder det Forsamlingshu-
set, hvor han, sammen med 
det øvrige påhæng til bestyrel-
sen, er med til at vedligeholde 
huset og gerne kører en tur 
med gulvvaskeren en gang 
imellem.  
I takt med, at der bliver flere 
arrangementer i Forsamlings-
huset, kan det godt fylde en 
pensionisttilværelse - samtidig 
med at passe familie, venner 
og de øvrige aktiviteter. 
 
Stort tillykke Nytårsaften til én 
af Kværndrups mange frivillige, 
der stadig arbejder i kulissen. 
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EDC Channe Broholm  
 
Af Anders Thorup 
 
EDC Channe Broholm er annoncør i 5772.Kværndrup, fordi hun også ser en glæde i at støtte det 
lokale samfund. Hun er selv lokal ildsjæl i Ringes foreningsliv, og hun ser det som en stor for-
del at være lokalkendt, når hun skal sælge boliger. 

EDC Channe Broholm er sam-
men med Nybolig de store ak-
tører på boligmarkedet på Midt-
fyn – og også i Kværndrup. Hun 
og hendes 3 kolleger solgte 
sidste år i alt 94 boliger i det 
midtfynske, og hun synes, at 
hun har verdens bedste job. 
Channe har været indehaver af 
EDC Ringe siden 1. januar 
2008. Hun var på daværende 
tidspunkt ansat i samme forret-

ning, som indehavedes af In-
golf Kjærside, hvis navn måske 
er læserne bekendt. ”Ingolf af-
gik ganske pludseligt og uven-
tet ved døden, og da jeg fik 
muligheden for at overtage fir-
maet, var jeg såmænd ikke så 
meget i tvivl. Min mor var også 
selvstændig, og jeg kendte jo 
firmaet og de andre ansatte, så 
jeg var ikke bange for at sprin-
ge ud i det. Jeg havde 10 års 
erfaring i branchen og jeg følte, 
at jeg var landet det rigtige sted 
her på Midtfyn, hvor jeg jo også 
er født,” fortæller Channe. 
”Vi mener, at det er meget vig-
tigt, at vi er lokalt forankrede, 
det er vores bedste markedsfø-
ring. Området er ikke større, 
end at mange folk kender hin-
anden, så hvis man har et godt 
ry efter en hushandel, kan det 
komme os til glæde senere, når 
nogle i bekendtskabskredsen 
også skal handle hus.” 
”Vi gør meget ud af at have til-
fredse kunder. Det er vigtigt for 
os, at enhver handel er en god 
oplevelse for både køber og 
sælger. Vi prøver, så vidt det er 
muligt at matche køber og sæl-
ger for selvom et hus er en død 

ting, så ved vi alle sammen, at 
ens hjem er noget ganske sær-
ligt, og alle er interesserede i, 
at der bliver taget godt vare på 
den bolig, der har været cen-
trum for ens liv i måske mange 
år,” fortæller Channe. ”Vi tror, 
at vi bedre er i stand til at finde 
det rigtige hus til den rigtige 
kunde, når vi kender det områ-
de, huset ligger i, vi kender til 
børnepasningsmuligheder og 
skoleforhold, indkøbsmulighe-
der og muligheder for fritidsakti-
viteter. Og vigtigst af alt: Kun-
den kan fornemme, at vi kender 
til forholdene, så der opstår 
straks en god tillid.” 
”Derfor holder vi os også til at 
sælge huse her på Midtfyn. 
Normalt tager vi ikke huse ind 
uden for området her. Vi siger 
hellere nej på forespørgsler fra 
Svendborg eller Odense end 
sælger en vare, som vi ikke kan 
stå inde for. Vi er ikke lokal-
kendte der, hvorfor det derfor er 
svært at sætte den rigtige pris. 
Og det kan kunden naturligvis 
ikke være tilfreds med. Vi tager 
heller ikke erhvervsejendomme, 
produktionslandbrug eller som-
merhuse, fordi vi ikke har den 

Aftenmørket sænker sig over Rin-
ge med kirken i baggrunden 
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fornødne erfaring og viden på 
disse specielle områder. Og 
der er jo ikke mange sommer-
huse på Midtfyn!” 
Channe er meget engageret 
når snakken er om mødet med 
sælgeren. ”Jeg er ikke til at sid-
de bag skrivebordet, jeg skal 
ud og møde sælgere og købe-

re. Jeg synes, at jeg har ver-
dens bedste job fordi jeg aldrig 
ved, hvad dagen bringer. Jeg 
synes, at det er sindssygt 
spændende at komme ud og 
træffe menneskene bag huse-
ne. At gøre mig tanker om, hvil-
ke typer familier, der kunne 
passe ind her, og at forestille 

mig, hvordan boligen kan præ-
senteres for eventuelle købere. 
Jeg får indtryk af, hvordan folk 
indretter sig og bliver hele tiden 
inspireret. Jeg er ikke bleg for 
at foreslå kunderne en anden 
indretning i boligen eller gene-
rel oprydning, hvis det kan 
fremme salget. Jeg synes, at 

I vinduet er også huse fra vores 
område repræsenteret. 

Channe Broholm ved nogle af de mange salgsopstillinger på kontoret. 
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det er vigtigt at være ærlig og 
siger tingene ligeud.” 
Vi laver det der hedder total-
salg hos EDC, dvs. at vi sørger 
for det hele vedrørende salget 
inklusive udfærdigelse af skø-
de. Sammen med sælger prø-
ver vi at ramme en realistisk 
pris, og det er jo en kunst – se 
bare på Hammerslag i TV! 
Mange faktorer gør sig gæl-
dende. Naturligvis kigger vi på 
boligens kvaliteter og beliggen-
hed, men prisen påvirkes også 
af, om kunden ønsker at sælge 
meget hurtigt, eller han har god 
tid. Det er vigtigt for os, at vi 
rammer en realistisk pris i før-
ste forsøg. Vores opgave er 
naturligvis at få den højeste 
pris til sælger! Mange sælgere 
er begyndt at få flere ejen-
domsmæglere ud for at give en 
prissætning, og de vil typisk 
vælge den, der sætter prisen 
højest. Men ofte viser det sig, 
at huset ikke sælges, tiden går, 
og ofte skifter man til en anden 
mægler. I vores elektroniske 
verden er køberne jo godt in-
formerede og orienterer sig 
bredt f.eks. på  
www.boligsiden.dk, hvor man 

kan se, hvornår huset er blevet 
sat til salg og hvor mange ejen-
domshandlere, der har været 
ind over. Vi oplever kun sjæl-
dent, at sælgerne skifter mæg-
ler – måske fordi vi har en am-
bition om aldrig at opgive at få 
en handel igennem, uanset 
hvor lang tid der går. 
”Hvordan oplever du som ejen-
domshandler Kværndrup?”  
”Byen har store fordele i for-
hold til transport, ligger tæt på 
motorvej, har station og ikke 
mindst 2 skoler, som giver kø-
beren med børn et valg. Der er 
cykelstier og hal, og indkøbs-
mulighederne er også fine. Jeg 
mener, at Kværndrup har et 
stort uforløst potentiale, og det 
kan overraske, at der ikke er 
mere gang i salget bl.a. af byg-
gegrunde. Kommunen har nok 
mere fokus på byggegrundene 
i Ringe og Årslev og satser på 
de mange folk, der arbejder i 
Odense. Men mon ikke det er 
et spørgsmål om tid, før folk får 
øjnene op for byggegrundene i 
Kværndrup – og i forhold til 
Ringe tager det jo kun extra 5 
minutter på motorvejen, hvis 
du skal til Odense…! Lige nu 

er der faktisk fint gang i husene 
på landet, gerne med stråtag 
og bindingsværk, men sådan 
skifter det hele tiden.” 
Ingen tvivl om, at redaktionen i 
dag har talt med en overskuds-
kvinde, der elsker sit job og sin 
forretning. Hun vil hellere ud 
blandt folk end sidde ved skri-
vebordet, hvilket er muligt pga. 
EDC´s organisation med 230 
forretninger med en central ad-
ministration, som tager sig af 
meget af det sure arbejde med 
hjemmesider og skabeloner til 
salgsopstillinger. Man kan 
mærke entusiasmen i Channes 
stemme og se det i hendes 
kropssprog. Undertegnede er 
ikke i tvivl om, at hun med sam-
me entusiasme ude hos sælge-
re – og købere – vinder kunder-
nes tillid. 
 
Redaktionen siger tak for besø-
get og tak for støtten til 
5772.Kværndrup. Da vi jo ikke 
har nogen ejendomsmægler i 
Kværndrup er Ringe det mest 
lokale, så hermed opfordring til 
at handle lokalt – også når det 
gælder boligen! 

PORTRÆTTER 

http://www.boligsiden.dk
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Et firma i rivende udvikling 
 
Af Stine Jørgensen 
 
Portræt af Konstruktørfirmaet Runøe & Teil – én af vores nye annoncører 

Konstruktørfirmaet Runøe & 
Teil er et solidt byggefirma, der 
beskæftiger sig med alt fra min-
dre byggeopgaver for den pri-
vate kunde til større projekter 
for erhvervskunden. Størstede-
len af deres nuværende arbej-
de foregår i erhvervet og i det 
kommunale. Men de tager og-
så gerne ud og laver små op-
gaver for de private kunder og 
ynder - også her - at lave et 
godt kvalitetshåndværk samt 
bevare den gode og positive 
dialog. 
 
Firmaet er ejet af Mikkel Runøe 
og Martin Teil. Konstruktørfir-
maet Runøe & Teil har hoved-
sæde på Langemosevænget 2, 
5853 Ørbæk. Derudover har de 
underafdelinger i Kværndrup, 
hvor Mikkel Runøe er bosid-
dende og i Nyborg, hvor Martin 
Teil er bosiddende.  
De har kendt hinanden siden 
barndommen, hvor de begge 
boede på Østfyn. De er begge 
uddannet tømrer og bygnings-
konstruktør.  

I sommeren 2009 blev Martin 
Teil uddannet bygningskon-
struktør, og i sommeren 2010 
blev Mikkel Runøe også færdig 
som bygningskonstruktør. De 
har altid gerne villet have deres 
eget firma men mente, det var 
bedst lige at komme ud og få 
lidt erfaring, inden de sprang 
ud som selvstændige. Tiden 
ville dem dog noget andet, og 
d. 9. august 2010 startede de 
konstruktørfirmaet Runøe & 
Teil. Selvom det var midt i kri-
sen, valgte de alligevel at sprin-
ge ud i livet som selvstændige.  
 
De fik fat i en bil, en gammel 
rød Mazda 323 med 1 år til 
syn, lånte en trailer og havde 
deres eget private værktøj med 
sig rundt til kunderne. Kunder-
ne var i første omgang familie, 
venner og bekendte og de la-
vede alt lige fra græsslåning, 
fliselægning til ny 1. sal og nyt 
tag. Da den røde Mazda ikke 
kunne mere, fik de en kasse-
vogn, hvor der var lidt mere 
plads i. 
Efter ca. 3 år og en ansættel-

sessamtale, der fandt sted på 
en rasteplads, ansatte de deres 
første medarbejder, en tømrer, 
som stadig er i firmaet. 
Siden d. 1. januar 2015 har Mik-
kel og Martin ikke været ude at 
”bygge med”. De valgte at foku-
sere på de opgaver, der er på 
kontoret, kontakten til kunderne, 
beregning af tilbud osv. De fik 
derfor også mere tid til at få 
større projekter i hus.  
Med større projekter, kræves 
der også flere ansatte og i dag 
er Runøe & Teil oppe på ca. 50 
medarbejdere og har 23 biler 
kørende rundt på Fyn og ind-
imellem også i andre dele af 
landet. 
Foruden deres stab af tømrere, 
murere og malere har de en 
fuldtidsbyggeleder samt 2 del-
tidsbyggeledere, 1 malerkon- 
struktør og en kontordame.  
Med så mange medarbejdere er 
det især vigtigt, at det gode ar-
bejdsmiljø vægtes højt. Runøe 
& Teil gør meget i at bevare 
den gode dialog blandt medar-
bejderne, lige som de gør det 
over for kunden.  

Mikkel og Martin i dag  

Mikkel og Martin med deres første 
kassevogn  
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Hver måned mødes alle medar-
bejdere i firmaet, får sig en pøl-
se sammen og snakker på 
kryds og tværs for at styrke 
sammenholdet. De har bl.a. og-
så en årlig hyttetur, hvor mobil-
telefonerne bliver lagt væk, og 
der bliver hygget med teambuil-
ding-kurser, lavet bål og serve-
ret god mad og drikke. 
Runøe & Teil vil også gerne 
kendes for en rummelig ar-

bejdsplads, og alle de ansatte 
er hver især vigtige spillere på 
holdet. Alle medarbejdere er 
lige.  
De har også taget deres del i 
integrationen af flygtninge. De 
har bl.a. haft en flygtning i 
praktik, hvorefter de har ansat 
ham på ordinære vilkår.  
Venskabet mellem Mikkel og 
Martin har ikke været på spil 
endnu, og det er de begge to 
opsatte på, at det heller ikke 
bliver. De kender hinanden så 
godt og ved, hvor de har hinan-
den i hverdagens travlhed. De 
er gode til at kommunikere, 
gode til at fejre de gode stun-
der og er også sammen, når 
tingene kan være svære. De 
fokuserer på, hvordan de kom-
mer videre, i stedet for at dun-

ke hinanden i hovederne. De 
ser udfordringer, som skal lø-
ses og ikke problemer. De ser 
positivt og fremad. Hvis der 
sker en fejl i processen, kigger 
de på den og tager erfaringen 
med i deres videre arbejde og 
forløb.  
Konstruktørfirmaet Runøe & 
Teil tager også ansvar for lokal-
samfundet i kraft af diverse 
sponsorater. I Kværndrup har 
de bl.a. givet sponsorater til 
Hallen, Forsamlingshuset,  
Kværndrup Idrætsforening,  
badminton og altså også bladet 
5772. Kværndrup, hvilket vi er 
meget glade for. De vil gerne 
give noget igen, fordi deres fir-
ma er blevet taget så godt imod 
af såvel erhvervskunder som 
private kunder. De ser det end-
videre som en naturlig og vigtig 
del af det at være et lokalt fir-
ma. 
Den rivende udvikling Kon-
struktørfirmaet Runøe & Teil 
har været igennem i de godt 7 
år, de har eksisteret, tror de 
bl.a. skyldes deres tre nøgle-
punkter: Kvalitet, dialog og godt 
arbejdsmiljø. Med de tre nøgle-
punkter i fokus vil de i fremtiden 
arbejde videre på deres vision: 
At blive kendt i hele landet. 
 
5772.Kværndrup siger tak for 
besøget og held og lykke frem-
over. 

Hyggelig eftermiddag med pølser og snak 

Et lille uddrag, af de 23 biler som firmaet i dag har kørende 

PORTRÆTTER 
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Den nye bestyrelse i Kværndrup Hallen er klar til arbejdet.  
 
Af Jesper Sell, næstformand i den nye bestyrelse 
 
Mandag den 23. oktober holdt den nyvalgte bestyrelse for Kværndrup Hallen sit første møde. 
Som det første punkt på dagsordenen var fordelingen af bestyrelsesposter.  

Formand for bestyrelsen blev 
Ulrik Krog, næstformand Jesper 
Sell, sekretær Anne Klit og kas-
serer Lars Larsen.  
Forretningsordenen blev disku-
teret, og der bliver fremlagt et 
udkast på næste møde.  
Tiden op til 1. januar går med at 
ordne de mange løse ender, 
der skal være klar til årsskiftet. 
Hvilken bank og forsikringssel-
skab skal vi tage kontakt til? – 
Hvad med hjemmeside og låse-

systemet? – og mange andre 
uafklarede punkter og opgaver.  
Derfor fik vi hurtigt kalenderen 
frem og blev enige om 4-5 be-
styrelsesmøder inden 1. januar. 
Derudover er der diverse andre 
møder. Møde med de 2 andre 
haller om samarbejde, om fæl-
les ejendom, service, skåne-
gulv, skummadrasser og andre 
fælles ejendele fra Ryslingehal-
lerne.   
Et andet vigtigt punkt – nemlig 

de arbejdsgrupper, som skal 
nedsættes til at varetage nogle 
af de arbejdsopgaver, som bru-
gerne af hallen selv skal stå for. 
Med den fantastiske opbakning 
vi så til den stiftende generalfor-
samling, føler vi os trygge ved 
fremtiden. Vi har endnu ikke 
noget overblik over hvilke ar-
bejdsgrupper, vi vil foreslå, der 
bliver dannet. Men tirsdag den 
6. februar holder vi det første 
fælles møde for hallens bruge-
re, hvor der vil blive nedsat ar-
bejdsgrupper. Allerede nu er 
man velkommen til at kontakte 
bestyrelsen på kvhbestyrel-
sen@gmail.com, hvis man alle-
rede nu er klar over, hvor man 
kan byde ind med sin kunnen 
og viden.  
Med mange hilsner og tak for 
tilliden. Bestyrelsen for Kværn-
drup Hallen  

Fra venstre:  Lars Larsen, Anne Klit, Ulrik Krog, Morten Løkke, Jesper 
Sell, Rene Jørgensen, Kristina Pedersen, Anders Hansen 
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Forskellige aktiviteter kan godt finde sted i hallen samtidig 
 
Af Anders Thorup 

Som det måske er bekendt er 
der nogle tidspunkter i hallen, 
der er mere eftertragtede end 
andre. Derfor har der været 
brug for nytænkning, når flere 
aktiviteter skal finde sted samti-
dig. Der har ikke været tradition 
for at flere aktiviteter kunne fin-
de sted samtidig – i stedet har 

skolen været brugt. Denne er 
som det fremgår under renove-
ring, så vi har afprøvet bordten-
nis samtidig med hockey. 
Umiddelbart giver det ingen 
problemer, naturligvis under 
forbehold for antallet af delta-
gere i de 2 idrætsgrene. Bold-
klubbens luftpølse giver en na-

turlig afskærmning, så boldene 
ikke generer. 
Fremtidig kan man håbe på at 
aktiviteterne stiger i hallen, så 

flere idrætter skal finde sted 
samtidig under naturlig hensyn 
til hinanden. Det giver flere 

mennesker i hallen og mere liv 
bagefter. 
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NYT FRA Kværndrup Borger- og Erhvervsforening  
 
Af Laila Nielsen, Kværndrup Borger – og Erhvervsforening 
 
I den seneste tid har Borger- og Erhvervsforeningen bl.a. har haft travlt med at planlægge og 
klargøre mere og nyt til julehyggen i vores by. 

Som tak til byens borgere, er-
hvervsliv, blad og foreninger for 
al jeres støtte i 2017 (med-
lemsskaber, reklamer, sponso-
rater samt deltagelse ved vores 
arrangementer), har vi fået la-
vet endnu mere nyt til julebelys-
ningen i byen.  
Især det sidste tilskud fra Bier-
party, målrettet julebelysnin-
gen, har gjort, at vi har kunnet 
lave flere julestjerner med gran 
og lys på, som I kan se, er 
hængt op i byen. I år har vi og-
så sat juletræer med lys op fle-
re steder i vores by. 
Vi har glædet os til at trykke på 
alle kontakterne, så nyd det og 
lad os hjælpes ad med at pas-
se godt på det hele, så vi kan 
sætte julelys op mange år frem. 
Vi håber også på, at det bliver 
muligt at udvide med endnu 
flere tiltag i de kommende år. 

Julehyggen er jo ikke gjort med 
lys alene, og vi skal naturligvis 
også fortsætte de traditioner vi 
plejer at have i julemåneden. 
Så fredag d. 17. november kl. 
10.00 inviteres dagplejere og 
børnehaver i Bakkelunden, 
hvor vi er vært med æbleskiver 
og varm kakao. 
Fredag d. 1. december kl. 14-
17 er der julehygge ved Brug-
sen, hvor børnene traditionen 
tro kan aflevere julesokker, 
som hænges op inde i Brug-
sen. I løbet af december vil der 
så blive fyldt hemmeligheder i. I 
samarbejde med Brugsen, er 
Kværndrup Borger- og Er-
hvervsforening samtidig vært i 
vores fine nye telt, som er købt 
med hjælp fra bladet 
5772.Kværndrup. Teltet vil væ-
re julepyntet og stå på Brug-
sens parkeringsplads, og vi 

serverer gratis æbleskiver, 
gløgg og saftevand i hyggelige 
omgivelser. Brandbilen vil køre 
fra Kirkevej og op gennem byen 
for at samle børnene, så de og-
så kan deltage.    
ALLE ER VELKOMNE så kig 
endelig ind i Brugsen og i teltet, 
så vi kan ønske hinanden en 
rigtig god jul.  
Glæder os til at se jer alle, - og 
om ikke før, så når vi først i 
2018 kommer rundt til jer med 
den nye kalender, hvorpå I og-
så kan finde byens erhvervs-
medlemmer. Naturligvis håber 
vi også, at I vil tegne medlem-
skab til byens forening samti-
dig.  
Rigtig god jul, samt godt nytår 
til jer alle fra 
Kværndrup Borger- og Er- 
hvervsforening. 
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Styregruppen bag Kværndrupugen i uge 19 er så småt i gang med forbere-
delserne.  
 
Af Anders Thorup 
 
Uge 19 ugen starter traditionen tro, allerede i uge 18 om søndagen med friluftsgudstjeneste, så 
du skal sætte krydser i kalenderen fra 6. – 12. maj 2018. 
Styregruppen har tidligere efterlyst nye medlemmer, og Tina Lauridsen har meldt sig under fa-
nerne – dejligt med nye øjne og ideer. 

I 2018 er 10. gang Kværndru-
pugen afholdes, så vi har valgt 
at bruge nogle af vores relativt 
beskedne midler på arrange-
menter med ”kendte” folk, som 
forhåbentlig kan trække mange 
folk og være med til at gøre 
ugen til noget extraordinært.  
Vi har truffet aftale med den 
tidligere landsholdsspiller i  
håndbold Rikke Nielsen.  

Rikke præsenteres således: 
Rikke Nielsen har mødt mere 
modgang i livet end de fleste. 
Det startede med en sportsska-
de, der ødelagde hendes karri-
ere som professionel håndbold-
spiller. Så får hun en datter 

med Downs syndrom. En knu-
de på halsen viser sig at være 
cancer. En graviditet må afbry-
des. Alt bliver vendt op og ned i 
den tidligere landsholdsspillers 
liv. 
Oplev Rikke Nielsen i et ærligt 
og personligt foredrag om at 
håndtere modgang, og at nyde 
hverdagens små og store sejre. 
Hun fortæller sin både barske 
og livsbekræftende historie om 
kræfthelvedet og tilværelsen 
med et barn med Downs og om 
håndboldkarrieren på landshol-
det. Et håndboldeventyr, der 
handlede om ambitioner, men 
også om kold kalkulation, og 
som endte galt. I modsætning 
til Rikke Nielsens tilværelse, 
som kom på ret køl igen efter 
den megen modgang. 
Rikke er ekstremt motiverende 
og inspirerende, og hendes 
foredrag giver deltagerne ny 
energi og mod på livet. 
Forvent masser af energi, hu-
mor og masser af nærværende 
historier. 
Rikke Nielsen kommer i 
Kværndrup Hallen tirsdag 8. 
maj kl. 19.00 

I anledningen af jubilæet har vi 
også bestilt levende musik til 
festen lørdag den 12. maj. Fe-
sten finder sted på skolen, da 
Forsamlingshuset er optaget af 
konfirmation - og traditionen tro, 
indledes festen med revy ved 
Inge Eriksen og hendes hold af 
lokale skuespillere. Efter spis-
ningen spiller bandet Elsborg-
Maribo op til glad dansemusik. 
Børnene er som tidligere år vel-
komne og kan lege i tilstødende 
lokaler. 
 
Ellers kan nævnes, at Leif Witt, 
hvis bog anmeldes her i bladet, 
i forbindelse med fællesspisnin-
gen har lovet at fortælle om til-
blivelsen af hans fine bog.  
Kværndrup Sundhedshus hol-
der åbent hus tirsdag 14.00 – 
17.00, og der vil også være by-
vandring, Store Legedag, Åbent 
hus i institutioner, klubber – og 
haver, og naturligvis også Mar-
kedsdag og revy lørdag - og 
mange andre arrangementer 
som offentliggøres i program-
met, der kommer med 
5772.Kværndrup i uge 16. 
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Uge fyldt med aktiviteter på Trunderup Friskole 
 
Af Kirstine Simon-Gaarde 

I ugen op til efterårsferien hav-
de alle elever på Trunderup Fri-
skole emneuge. Skolen sum-
mede af aktiviteter ude og inde. 
Nogle var ude det meste af 
ugen, nogle var til korstævne 
med den Kulturelle Rygsæk, 
nogle var i køkkenet, nogle hav-
de sprogdage, og nogle havde 
naturfagsuge sammen med 
Gislev Friskole.  

Vi har de seneste år fået etab-
leret et godt samarbejde med 
Gislev Friskole. 7., 8. og 9. 
klasse fra begge skoler og de-
res naturfagslærere går sam-
men om at lave undervisning, 
der stiler mod afgangsprøverne 
i 9. klasse. Det giver godt fag-
ligt udbytte, og det er en fornø-
jelse at se, hvordan eleverne 
fra de to skoler lærer hinanden 

godt at kende. 
Ugen sluttede af med motions-
dag. Desværre havde 7., 8. og 
9. klasse for travlt med naturfag 
til, at de kunne være med. Det 
var mange af dem trætte af, så 
i pauserne kom de ud og løb 
med rundt med godt humør og 
høj energi - dejligt. 
Her har nogle elever fra 6. og 7. 
klasse skrevet lidt om ugen: 

Æblemost, bål og sprogdage med 6. klasse 
 
Af Emma Silja Holmskov og Laurits Moestrup, 6. klasse 

Æblemost 
Vi skulle lave æblemost til at 
drikke om fredagen til motions-
dag. Vi startede med at gå ud 
og samle æbler, og så vaskede 
vi dem. Så skar vi dem ud og 
mostede dem.  
Det gjorde vi hele dagen, og 
det var sjovt. Nogle af os blev 
sendt ned for at stable brænde. 
Det var en fin dag udenfor.  
 
Sprogdage 
De næste to dage havde vi 
sprogdage. 4., 5. og 6. klasse 
var sammen og delt op i hold. 
Vi lærte meget tysk og engelsk. 
Vi lærte om at beskrive billeder 
på engelsk. På tysk lavede vi et 
slot med et stamtræ, og hvor-
dan vores værelser er indrettet.  
 
Bål 
Vi lavede bål med børnehave-
klassen og 1. klasse. Vi skulle 
både varme kakao og lave pop-
corn over bålene. Da vi lavede 
popcorn, kom alle de mindre 
løbende som nogle små kyllin-
ger.  
Det var svært at tænde bålet, 
men det lykkedes til sidst. Der 
var rigtig meget røg. 
 

Motionsdag 
Fredag afholdt vi motionsdag 
for 6. klasse og ned. Også bør-
nehaven var med. Ruten gik 
“byen rundt”, det er 800 meter. 
Nogle af os gik rundt med de 
små, og nogle af os løb langt. 
Da vi var færdige med at løbe, 
var der æblemost til alle, det 
smagte rigtig godt. Det var og-
så en god dag. 

Æblerne skæres ud 

- raspes 

- og presses 

FORENINGER OG INSTITUTIONER 
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Naturfagsuge for 7., 8. og 9. klasse sammen med Gislev Friskole  
 
Af Julie Dam Jensen, Mathilde Krog, Nanna Ålykke Lindhardt og Sophie Drejer, 7. klasse 

Mandag 
Vi startede ugen med, at blive 
delt ud i hold. Vi kom sammen 
med den anden 7. klasse fra 
Gislev. 8. og 9. klasserne blev 
blandet. 7. klasserne skulle ha-
ve fysik med Steen første dag. 
De andre blev blandet i biologi 
og geografi. I fysik havde vi om 
bæredygtig energi og energifor-
mer.  
 
Tirsdag 
Tirsdag var vi inde ved Brian, vi 
havde geografi. Vi havde om 
vedvarende energi.  
 
Onsdag 
Onsdag havde vi biologi med 
Jesper. Vi havde om fotosynte-
se, molekyler og enzymer.  
 
Torsdag 
Torsdag havde vi besøg af nog-
le fra Sjælland. De studerede  
humanbiologi, geologi og geo-
grafi. Der var tre personer, to af 
dem studerede geologi og geo-
grafi, den sidste var færdig med 
studiet om humanbiologi. Vi 
lavede forsøg i humanbiologi 
med ph skalaen og enzymer. 
Senere den dag fik vi lov til at 
begynde på vores fremlæggel-
ser. 
 
Fredag 
Fredag fik vi tid til at arbejde 
videre på vores fremlæggelser. 
Hen på formiddagen skulle vi 
fremlægge, men 7. klasserne 
fremlagde ikke, det var kun 8. 
og 9. klasserne. Vi blev færdige 
og sagde farvel til Gislev-
eleverne. 
Det har været rigtig sjovt at læ-
re eleverne fra Gislev Friskole 
at kende, så vi ser frem til næ-
ste gang, vi skal være sammen 
med dem. Det skal vi i uge 6, 
hvor vi igen skal have naturfag-
suge sammen. 
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Til Malaga med 8.- 9. klasse på Trunderup Friskole 
 
Af Kirstine Simon-Gaarde 
 
Udlandsturen med de ældste klasser på Trunderup Friskole gik i år til Malaga. Et yndet rejsemål for 

mange turister, men Malaga er ikke bare varme sandstrande og flotte hoteller, der er også rigtig meget 

historie og kultur, der er værd at beskæftige sig med. 

Malaga bød på store kontra-
ster. Fra de luksuriøse badeho-
teller ved havnefronten til den 
mere fattige, møgbeskidte del, 
med gadehunde, trafiklarm og 
affald i gaderne. Her boede vi. 
 
Herfra tog vi på ture til Malagas 
bymidte med historiske steder - 
kirker, fæstninger, Picasso Mu-
seet. Eleverne havde hjemme-
fra forberedt oplæg til de for-
skellige seværdigheder. 
 
Vi var på dagstur til Granada og 
Alhambra fæstningen, og vi var 
på tur til Gibraltar med vilde 
aber og helt unik natur. 
 
Det blev også til en dag med 
aktiviteter på stranden i Mala-
ga, og der var tid til lidt shop-
ping. 
 
En skøn tur med glade unge 

mennesker. 

Picasso museet 

Karoline med abe i håret på Gi-
braltar 

 
 

 
 
 

Indbydelse 
Til forældre med børn, der skal starte i skole til august 2018 

 

Mange forældre står i valget mellem folkeskole og friskole, når de 
skal vælge skole til deres barn. Et valg der kræver viden og indsigt, 
og som vi på Trunderup Friskole har stor respekt for.  
Derfor vil vi gerne invitere jer og jeres barn til informationsmøde  
   den 23/11 2017 kl. 16.30-18. 
 

Skolens souschef vil denne aften fortælle om det at være barn og for-
ældre på Trunderup Friskole. 
Vores børnehaveklasselærer vil fortælle om, hvad der er vigtigt det 
første skoleår.  
Vores sfo-personale vil fortælle om vores forårs-sfo - ‘før skole’ og 
generelt om sfo’en på Trunderup Friskole. 
 

Husk ikke to skoler er ens, så kom og hør mere om friskolelivet på 
Trunderup friskole. 
 

For tilmelding til informationsaften - kontakt venligst skolen. 
 

*TRUNDERUP FRISKOLE OG BØRNEHAVE * Trunderup Gade 5* 
5772  Kværndrup *  

* Tlf.62272259 * e-mail: kontoret@trundfri.dk  * www.trundfri.dk * 

http://www.trundfri.dk/
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Nørrevængets Venner 
 

af Hanne Møller – Bestyrelsen for Nørrevængets Venner  

Ja nu er det igen tiden at skrive 
lidt om Nørrevængets Venner. 
Vi er jo efterhånden langt hen-
ne på året, og det regner og 
blæser udenfor. 
Men så er det rart at hygge sig 
inden døre. 
 
Den 20. september havde vi 
vores årlige generalforsamling. 
Vi var 85 deltagere. 
Selve generalforsamlingen var 
hurtigt overstået. Dem der var 
på valg blev nemlig alle gen-
valgt. 
Bagefter var der gule ærter el-
ler aspargessuppe, dertil øl/
vand og snaps. Til sidst kaffe 
med hjemmebagte småkager. 
En hyggelig aften. 
 
Den 3. september havde vi et 
forrygende ”Elvis-Show” med 

Flemming Gammelholm fra 
Sønderborg. Det var super-
godt! 
Det sidste arrangement i efter-
årsprogrammet er vores årlig 
julemarked som er lørdag den 
2. december, hvor der sælges 
gløgg, æbleskiver og kaffe. Der 
bliver også solgt juleting, deko-
rationer m.m. Derudover er der 
Kinesisk Lotteri. 
Og så er der underholdning af 
Gislevs lokale sangkor, Tåge-
hornet. Arrangementet starter 
kl. 14.30 og det er gratis at 
komme ind. 
Og der er jo ikke ret langt fra 
Kværndrup! 
 
Vi har også datoerne på vores 
Forårsprogram 2018 på plads. 
 
Håber vi ses! 

Forårsprogram 2018: 
 
Onsdag den 10. januar: Nytårs-
kur. Frokost kl. 12.00. (tilmel-
ding – annonce i Midtfynspo-
sten) 
Søndag den 4. februar:  

Fastelavnsfest 
Onsdag den 21. februar:  

Underholdning 
Søndag den 4. marts:  

Underholdning 
Onsdag den 21. marts:  

Underholdning 
Søndag den 8. april:  

Underholdning 
Lørdag den 21. april:  
Forårsfest (tilmelding – annon-
ce i Midtfynsposten) 
Søndag den 6. maj:  

Underholdning 
Arrangementerne starter kl. 
14.30. 
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Nyt fra Egebos Venner 
 
Af Mogens Jensen 

Så har Egebos-venner afholdt 

deres årlige høstfest. Der var 

80 deltagere. En dejlig aften 

med god mad fra SuperBrug-

sen i Kværndrup. Menuen var 

ølmarineret svinekam med læk-

kert tilbehør. 

Det smagte fantastisk godt. 

Desserten var budding med 

hindbærpuré. 

Til kaffen blev der serveret 

kransekage og vaniljekranse. 

Der var fin Underholdning af 

Tommy og Karen fra Gislev 

med gode historier og dejlig 

musik. 
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Bamsevennerne bor i Kværndrup Børnehave 
 
Af Mette Møller, Kværndrup Børnehave 

Ved indgangen til Kværndrup 
Børnehave hænger der tre små 
døre, hvorpå der står, at her 
bor Bamsevennen. 
Og det gør den. Både bag de 
små døre i Kværndrup Børne-
have og inde i os alle sammen 
som bruger huset til dagligda-
gen. 
 
Bamseven er et begreb fra ”Fri 
for mobberi” som er et forebyg-
gende antimobbeprogram til 0-
8 årige, institutionspersonalet 
og forældrene. ”Fri for mobberi” 
er skabt af Mary Fonden og 
Red Barnet og bygger på vær-
dierne: tolerance, respekt, om-
sorg og mod.  
 
I Kværndrup Børnehave har vi i 
flere år arbejdet med ”Fri for 
mobberi”, og de ansatte har 
taget flere instruktørkurser i 
dette.  
Vi bruger aktivt kufferten med 
samtalekortene, klistermærker, 
musikken/rytmikken m.m. og 
alle de store børn får en lille 
Bamseven, som følger dem 
hele det sidste år i børnehaven. 
 
Selve Bamsevennen er en lilla 
plysbamse, som er rejst hertil 
fra Australien, og som vi alle 
elsker. At være Bamseven be-
tyder, at vi hjælper og støtter 
hinanden i hverdagen. At vi vi-
ser omsorg og trøster en som 
trænger. At vi har respekt for, at 
vi alle er forskellige og kan for-
skellige ting, samt at vi prøver 
ting, som vi ikke vidste, at vi 
kunne. 
 
I dagligdagen taler vi om Bam-
seven begrebet med storgrup-
pen. Vi bruger samtalekortene 
og bøgerne. Vi uddeler Bam-
seven mærke, og bamseven-
nen kommer på besøg i børne-

nes hjem.  
Nogle gange bruger vi også 
Bamsevennen til at massere 
hinanden, da en af filosofierne i 
programmet er, at man ikke 
mobber en, som man rører. 
I hverdagen hører vi ofte bør-
nene bruge ordet Bamseven. 
Både når de hjælper hinanden 
eller støtter en af de små i, at 
de godt kan noget, men også 
når børnene oplever, at der er 
en, som ikke er en god Bam-
seven. Børnene husker i hver-
dagen hinanden på, at de skal 
være gode Bamsevenner, samt 
på hvordan man bliver en god 
Bamseven. De store børn lærer 
dette videre til de små børn. 
 
Ella fra storgruppen fortæller 
om Bamsevennen: 
En god Bamseven er en, der 
hjælper andre, hvis de har brug 
for hjælp. Hun har f.eks. hjulpet 
en af de små, da han slog sig 
på rutsjebanen og en anden 
med at lyne frakken.  
En god Bamseven er også en, 
der ikke holder nogen udenfor 
lege, og hun har f.eks. leget 
med en, som ikke havde nogen 
at lege med. 
Ella kan rigtig godt lide at lave 
ting i Bamseven bogen, som de 
gør i storgruppen. Ella syntes 
også, det er sjovt at få Bamse-
vennen med hjem på weekend, 
så han kan se hvor hun bor.  
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Jeg er en god bamseven 
 
Af Marianne Kim Bak (Alberthes mor) 

”I dag har jeg været en god 
bamseven” siger Alberthe på 5 
år, når jeg henter hende i bør-
nehave.  
Kan jeg som forældre mærke, 
at der er et særligt fokus på, at 
børnene i børnehaven lærer at 
være søde ved hinanden? Ja, 
uden tvivl.  
At min datter har udviklet så 
stor empati, medmenneske-
lighed og fornemmelse for an-
dres følelser allerede som 5 
årig, er jeg meget imponeret 
over.  
I hendes optik må alle må være 
med, og der er altid plads til en 

ekstra i legen – ligegyldigt om 
det er store eller små, drenge 
eller piger.  
Særligt én oplevelse har gjort 
indtryk på mig: En lille dreng 
som netop er startet i børneha-
ven, var lidt ked af det, fordi 
mor og far var kørt for første 
gang.  
Alberthe tog ham i hånden og 
brugte de tre timer, som han 
skulle være i børnehaven den 
dag, på at han skulle føle sig 
tryg, og det virkede. Da jeg 
hentede hende, havde hun fået 
et særligt klistermærke som 
bevis på, at hun den dag havde 

gjort en indsats for en lille ven, 
som havde brug for det. Til hi-
storien skal det nævnes, at Al-
berthe ikke vidste, at hun efter-
følgende ville blive ’belønnet’ 
for sin indsats. Hun gjorde det, 
fordi hun fandt det helt naturligt. 
 
”I dag har jeg været en god 
bamseven” er en sætning, som 
jeg glæder mig over at høre 
hver gang, da jeg ved hvilken 
indsats, der bliver gjort, for at 
børnene lærer at være søde 
ved hinanden, vise respekt og 
omsorg overfor hinanden, så 
det kommer fra hjertet. 
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Som i gamle dage 
 
En dag i september var 5. kl. på Tre Ege Skolen på besøg i Gærup Skolemuseum i Korinth. Desværre 
har vi ingen billeder fra besøget, men på Tre Ege Skolens facebookside ligger der en lille video, som 
blev optaget under besøget. Herunder fortæller nogle af eleverne om deres oplevelser den dag. 

De gamle skoler 
Af Matilde og Noah 
 
Brahetrolleborg skole 
Vi kørte en lang tur i bus til Bra-
hetrolleborg Skole. Der lærte vi, 
hvordan man gik i skole for 50 
år siden. De fortalte også, at de 
gik i skole om lørdagen. De 
skulle kunne mange ting uden-
ad. De legede forskellige lege i 
frikvartererne som fx Antonius 
og sanglege. De havde ikke 
helt de samme timer som i dag. 
Dengang måtte man slå på bør-
nene. Man skulle stille op to og 
to, når man skulle ind fra fri-
kvarter. Hvis man ikke stod 
pænt, skulle man blive til de 
andre var gået, og så fik man 
lussinger, og så måtte man gå 
ind. Det var mest drengene, der 
fik lussinger, ikke så meget pi-
gerne. Man skulle være muse-
stille, når man gik bag sin lærer 
ind fra frikvarter. Hvis man ikke 
gik pænt, stoppede man op. 
 
 
Den gamle skole 
Af Liva og Josephine 5. g 
 
Vi startede på den første skole 
Brahetrolleborg i 1950. Vi hav-
de fagene dansk, naturhistorie 
og religion. I dansk skrev vi og 

læste om "Ræven og Storken". 
I naturhistorie skrev vi om 
"Ræven og "egernet". I religion 
havde vi om "To fisk og fem 
brød". Vi bad også fadervor. I 
frikvartererne legede vi 
"Antonios" og sang "flyv lille 
påfugl". Man skulle stille op i 
rækker, inden man gik ind og 
ud af klassen. Vi sang "I østen 
stiger solen op". Vi fik også at 
vide, at man gik i skole om lør-
dagen, og at man gerne måtte 
slå børn. 
Så gik vi til den næste skole, 
Gærup Skolemuseum. Der op-
levede vi skolen, som i 1758. 
Vi startede med af have om 
landbrugs fag, der lærte vi om 
kornsorter. Så havde vi religi-
on, hvor vi lærte om de ti bud. 
Derefter havde vi Geografi, og 
der lærte vi om Europa. Her 
skulle vi placere de forskellige 
lande i Europa på et kort. Så 
havde vi idræt, og det var sjovt. 
Vi skulle gå limbo og lave høj-
despring. Vi skulle også klatre 
på en høj stige og klæbe os op 
af to pæle. Der var kun 1 der 
kunne, det var svært. Så lege-
de vi en leg, hvor vi skulle væ-
re to hold. Der var en streg på 
hver bane, og en rund træting 
med hvidt på den ene side og 
sort på den anden side. Så 

drejede vi den. Hvis den lande-
de på sort, skulle det sorte hold 
fange det hvide, og så gjalt det 
om at fange hele det andet 
hold. 
 
 
Tidsrejsen  
Af Asger og Jeppe 5.G 
 
Busturen var ret god og sjov, 
fordi vi så en fasan løbe ret 
hurtigt/underligt over vejen. 
Da vi så var kommet derover, 
var vores første indtryk: Det her 
bliver sjovt, og det havde vi ret 
i. Det første sted vi var, havde 
vi religion. Det var ikke det fag, 
vi var stærkest på, så vi lærte 
ok meget. Så blev det dansk, 
og det var mundtligt, skriftligt 
og læsning. 
Mellem de to timer legede vi en 
leg, der hed Antonius. Det var, 
hvor man skulle kaste en bold 
over et hus og råbe Antonius 
imens, og det andet hold skulle 
så gribe bolden. 
Så skulle vi gå cirka 15 min hen 
til et andet sted. De var fire 
mænd der, og de havde nogle 
høje hatte på (det andet sted 
var det to damer). Men det var 
sjovt alligevel, selvom det var 
damer det første sted. Vi kunne 
godt lide ved begge, at de også 
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havde taget nogle lege med, for 
ellers havde vi seriøst ikke kun-
net sidde stille. Det sted med 
mændene var på en måde lidt 
mere useriøst end på Brahe-
trolleborg med damerne. 
Det var meget fedt at prøve, 
men jeg følte ikke, at dagen var 
så meget anderledes end nor-
malt. Vi var jo to steder, og ste-
derne var meget forskellige. 
Det ene var 50 år tilbage, og 
det andet var 200 år tilbage. 
 

Fortidens skoler 
Af Lea og Nathali, 5.g 
 
Da vi gik i skole på Brahetrolle-
borg skole, foregik det som for 
50 år siden, derfor var lærerne 
meget skrappe. 
Vi havde Religion, hvor vi lærte 
om biblen, gud og Jesus.  
Vi havde også dansk, hvor vi 
lærte både mundtlig og skriftlig 
dansk.  
I mundtlig dansk havde vi sta-
veord, som vi skulle skrive ned 

i et lille hæfte, efter vi havde 
stavet dem sammen oppe på 
tavlen. 
I skriftlig dansk skulle vi høre 
en historie, som vi derefter 
skulle skrive, så godt vi kunne. 
Den hed en bjørnetjeneste. 
Hvis man gjorde det godt, fik 
man en lille guld stjerne. 
 
Vi havde også naturhistorie, 
hvor vi lærte om ræven, der 
både er et nyttedyr, fordi den 
spiser mus og rotter, men også 
et skadedyr, fordi den bringer 
sygdomme med sig, og dræber 
høns. I frikvarterene legede vi 
flyv lille påfugl og Antonius. 
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Oprydning på Egeskov Marked 
 
5. klasse på både Tre Ege Skolen og Trunderup Friskole hjalp til med at rydde op på Markedet. 
Herunder skriver et par af eleverne fra Tre Ege skolen om deres oplevelser 

Egeskov Marked 
 
Af Frederikke S 
 
Det var fredag, og min klasse 
og jeg fik fri fra skole. Kl. 15:00 
skulle nogle af mine venner og 
jeg arbejde ved Egeskov Mar-
ked. Vi skulle gå rundt og tøm-
me skraldespande og sætte 
nye poser i. Da klokken var 
12:55, stod Cille fra min klasse 
og jeg og ventede på Jon og 
Anton ved Markedsteltet, fordi 
de ikke vidste, hvor Personale-
teltet var. Da de så ENDELIG 
kom, skyndte vi os hen til Per-
sonaleteltet. Der fik vi 2 ruller 
skraldeposer, en kasket hver 
og en trillebør. Vi blev delt op i 
2 hold. 4 personer på det ene 
hold og 5 på det andet, og selv-
følgelig var der en voksen med 
rundt, og så gik vi ellers bare i 
gang. Efter ca. en halv time 
spurgte Jon, hvor lang tid der 
var tilbage? Vi begyndte at gri-
ne af ham. Da kl. var 17:00, og 
vi havde samlet meget skrald, 
gik vi tilbage til Personaleteltet, 
hvor vi fik lidt kage og noget af 
drikke. Efter det gik vi ud og 
arbejdede videre. Mig og Cille 
var alt for trætte til at gå, så Jon 
kørte mig og Cille i trillebøren. 
Det var RIGTIG dejligt. Da klok-
ken endelig var blevet 18:00, 
smed vi det sidste skrald i con-
taineren og gik tilbage mod 
Personaleteltet, hvor vi afleve-
rede kasketterne og trillebøren. 
Så fik vi noget mad, og efter det 
skulle de fleste hjem. 

Egeskov Marked 
 
Af Cille.E.S.Hansen 
 
Jeg skulle følges med Frederik-
ke S til markedspladsen, og vi 
var kun lige kommet ind, så 
sad Frederikkes gummistøvle 
fast i mudderet. 
Så skulle vi finde personaletel-
tet, men i starten kunne vi ikke 
finde det. Vi ledte og ledte, og 
vi kunne ikke finde det, så vi 
spurgte om hjælp. Vi fik at vide, 
at det lå lige ned af her. 
Vi gik derhen, men vi kom alt 
for tidligt. Lidt efter vi var kom-
met, kom Runa og Celine. 
Vi besluttede, at vi lige hurtigt 
kunne smutte ned til Mette i 
Vaffelteltet.  
Vi snakkede lige i 5 minutters 
tid, så løb vi op til personaletel-
tet igen. Da de andre kom, fik 
vi en kasket på og affaldsposer 
og en trillebør.Og så gik vi af-
sted.  
Jeg gik sammen med Jon, An-
ton, Benjamin, Frederikke S og 
Benjamins mor Susanne. Vi 
havde fået en rute, som vi skul-

le gå i 3 timer. Der var ikke så 
meget skrald, for der var heller 
ikke så mange mennesker. 
Nå, vi gik, og lige pludselig 
spørger en mand, om han godt 
må få nogle poser. 
Jeg siger ja, og jeg får ca. 10 
brændte mandler for det. Super 
lækkert! 
Vi gik og gik, men jeg har en 
skade i mit knæ, så jeg lå i tril-
lebøren i ok lang tid, og det var 
Jon, der kørte mig. 
Så havde vi gået i halvanden 
time, og Benjamin og Susanne 
skulle gå. I stedet kom Antons 
mor Katrine og gik med. 
Jeg skulle lige tømme en skral-
despand, og så spurgte jeg en 
bod, om de havde en affaldspo-
se. De spurgte så mig, om de 
måtte få 2 poser, og jeg sagde 
ja. For det fik jeg mega mange 
baconchips. Lækkert! 
Vi gik og gik, og sådan blev det 
ved og ved. Så var klokken ble-
vet 17.30, og vi gik op i teltet, 
hvor man kunne få mad. Bagef-
ter gik vi lige ruten en gang til, 
og så var klokken 18.00, og vi 
havde fri. Sådan gik det. 

Ida, Yasmin, Celine, Amalie og 
Runa ser ud til at ha` det sjovt un-
der oprydningen. 

BØRN OG UNGE 
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Gultvedholm 
 
Af Edvin Larsen 
 
I forbindelse med forberedelsen af byvandringen til Gultved-området i maj 2015 fik jeg et dybere 
kendskab til Gultvedholms interessante historie. Mine mange notater er blevet til denne lille arti-
kel beregnet for 5772.Kværndrup. 

Nederst på forsiden af dette 
blad står: Kværndrup Trunde-
rup Gultved Egeskov. Tilsam-
men udgør de fire landsbyer 
Kværndrup Sogn. Gultved er 
den mindste af disse. Hvorfor 
landsbyen har fået navnet Gul-
tved, ved man ikke med sikker-
hed. 
Ordet tved har to betydninger. 
Et afskåret jordstykke, fx be-
grænset af et vandløb er den 
ene betydning, men tved kan 
også betyde rydning, fx af skov. 
I skriftlige kilder er Gwltwedh 
(Gultved) nævnt første gang i 
1473. 
Begge forklaringer kan godta-
ges. Et afskåret jordstykke kan 
sagtens hentyde til, at der 
langs sognegrænsen både til 
Gislev og Ryslinge løber en 
bæk, samt at hele terrænets 
lave og noget sumpagtige ka-
rakter lader ingen tvivl om, at 
området har været vandrigt. 
Øst på ind til Nørremosegård i 
Trunderup er jorden moseag-
tigt. 
 
Gultved-Holme 
Gultvedholm (omkring 12 tdr. 
htk.) er omtalt i en skriftlig kilde 
vedrørende skiftet efter Mette 
Petersdatter i 1475. På dette 
tidspunkt blev det skrevet Gul-
tved-Holme. Det antages, at 
navnet skyldes en holm, som lå 
tæt ved gården. En holm var i 
gammel tid en forhøjning i land-
skabet, som var omgivet af 
vand og blev brugt som til-
flugtssted for gårdens beboere i 
ufredstider. Gården var for-
mentlig en middelalderlig væb-
nergård, der var udflyttet fra 
landsbyen. 

Slægtens eje 
Gultvedholm har været i slæg-
tens eje siden 1658. I matriklen 
fra 1664 står den opført i jorde-
bog for Nyborg Amt under Ho-
vedgården Krumstrup med 
Rasmus Rasmussen som fæ-
stebonde. Selv samme Ras-
mus Rasmussen optræder som 
forligsmand vedrørende en 
strid. Striden handlede om Gul-
tveds bytyr, som Hans Knud-
sen tog vare på. Hans Knud-
sen ønskede ikke længere at 
føde bytyren, som hørte til på 
hans gård. Naboerne havde 
hidtil lagt ”Pløjeland og Eng-
bund til Tyrens Føde, som er 
kommet fra Naboernes Gaarde 
og Grunder i Byen”. Hans 
Knudsen måtte imidlertid bøje 
sig og indgå forlig. 
Gården blev senere frikøbt fra 

Hovedgården Krumstrup. I 
1796 ejes den af Jens Jørgen-
sen. Selve Gultved Bymark 
blev udskiftet i 1786. Dette var 
15 år tidligere end i Kværndrup 
by. Udskiftningen blev ledet af 
en landmåler. Under udskiftnin-
gen boede landmåleren på Gul-
tvedholm. Konen på Gultved-
holm hed Gertrud og stammede 
fra Lundsgården i Trunderup. 
Det fortælles, at hun ”bevær-
tede” landmåleren så godt, at 
hun reddede Gultvedholm Skov 
for gården. Dyrlæge P. Jensen 
skriver i sine optegnelser: ”Det 
er næppe rimeligt, at en Land-
inspektør, selv paa den Tid, 
havde saa stor Indflydelse, saa 
det maa sikkert have andre 
Grunde, naar Gultvedholm ene 
af alle Gultvedgaardene fik 
Skov”.  

Udskiftningskort, 1786 



 29 

 TEMA OG LOKALHISTORIE 

Det fortælles endvidere, at Ger-
trud var en skrap kone med va-
ne for en hurtig replik.  
I 1833 fødte Hans Jensen 
Holms kone tvillinger på Gul-
tvedholm. Ved denne lejlighed 
kom sognepræsten fra Kværn-
drup på besøg for at hilse på og 
skulle bl.a. havde sagt: ”at børn 
var en Guds Gave”, hvorefter 
Gertrud prompte havde svaret: 
”Ja, men en fandens plage”. 
Jens Jørgensen døde 1821. 
Gultvedholm blev overtaget af 
sønnen, Hans Jensen Holm, 
som havde gården indtil 1868, 
hvor han overdrog Gultvedholm 
til sin søn, Hans Hansen Holm. 
Til valget af det første forstan-
derskab (en forløber for sogne-
råd) i 1842 i Kværndrup Sogn 
var der i Gultved 8 vælgere. En 
af disse var Hans Jensen Holm. 
 
Treårskrigen 
Under treårskrigen (1848-50) 

var svenske soldater indkvarte-
ret i Gultved på Gultvedholm 
på deres vej over Fyn til Søn-
derjylland for at kæmpe mod 
tyskerne. De nåede dog aldrig 
længere end til Fyn. En svensk 
løjtnant havde kommandoen 
over de svenske soldater. Hver 
formiddag måtte mandskabet 
stille til øvelse. Der indledtes 
altid med en bøn og andagt. 
Herefter var der øvelse og 
mange prygl. 
 
Folkemøder 
I Gultvedholm Skov blev der 
allerede i 1860’erne afholdt fol-
kemøder, hvor bl.a. pastor Bir-
kedal, Ryslinge og pastor 
Brandt fra Ollerup var talere. 
Omegnens friskoler samledes 
ligeledes i Gul-
tvedholm Skov 
til sommerud-
flugt en gang 
om året, som 

regel i begyndelsen af juli. I fle-
re år kom friskolerne fra Ege-
bjerg, Lunde, Gislev, Rudme, 
Ryslinge, Sødinge, Søllinge, 
Ringe og Palleshave.  
Programmet var ens fra år til 
år. Under lærernes ledelse 
skød drengene med salonbøs-
se og sloges på god gammel-
dags maner, medens pigerne 
plukkede blomster og legede 
”munken går i enge”, og en af 
lærerne fortalte historier og 
eventyr.  
En eller to kagekoner supplere-
de den medbragte mad, me-
dens drikkelsen var vand fra 
Gultvedholms brønd for børne-
nes vedkommende. Lærerne 
med deres koner blev budt in-
denfor til middag hos Hans 
Hansen Holm og dennes kone. 
Disse sommerudflugter varede 
i knap 20 år og sluttede i 1888. 
I 1885 blev der bygget en ny 
stald til gården, og 12 år senere 
i 1897 blev et nyt stuehus op-
ført.  
 
Efter at have været i udlandet 
og på diverse højskoler fik 
Hans Hansen Holms søn, Jens 
Peter Hansen Holm ansvaret 
for Gultvedholm i 1913. 
Som et minde om disse folke-
møder, som Jens Peder Han-
sen Holms forældre havde væ-
ret initiativtager til, lod han for 
sidste gang afholde et folkemø-
de i juli 1914. Her talte politiker 

Gultvedholm, 1939. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek 
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og højskolemand, Klaus Bernt-
sen, Højby 8 dage før udbrud-
det af 1. Verdenskrig. 
 
Gultvedholm 
Da Jens Peter Hansen Holm 
overtog Gultvedholm i 1913, 
stod den opført med et samlet 
areal på 69 tdr. land. Fordelt 
med ager: 51 tdr. land, eng: 3 
tdr. land, mose: 1 tdr. land, 
skov: 13 tdr. land og have og 
gårdsplads: 1 tdr. land. Agerjor-
den blev drevet i en 8 marks-
drift: Helbrak, vintersæd, byg, 
½ roer, ½ blandsæd, havre og 
3 års græs. Jordens bonitet er 
lermuldet. Besætningen bestod 
af 12 malkekøer (rød dansk 
race) foruden 12 stk. ungkvæg 
og kalve, 1 tyr, 4 heste, 1 plag 
og 4 får. På årsbasis solgtes 35 
fedesvin. 
 
Nordtorp-slægten 
I 1961 overtog Aksel Nordtorp 
gården. Det var stadig inden for 
slægten, idet Aksel var søn af 
Kirstine og Niels Nordtorp, 
Trunderup. Gultvedholm var 
Kirstines barndomshjem. I 1979 
brændte udbygningerne til går-
den. Nye udbygninger blev op-
ført, og året efter i 1980 overtog 
Helga og Aksel Nordtorps søn, 
Per halvdelen af ejendommen. 
1. oktober 1985 fandt det ende-
lige generationsskifte sted, da 
Per overtog hele ejendommen. 
I 1999 brændte det over 100 år 
gamle stuehus fra 1897.  

Gultvedholm, 1961. Foto: Sylvest 
Jensen Luftfoto 

Et nyt stuehus blev opført og 
stod klar til indflytning i 2001. 
I årenes løb er jordarealet lø-
bende blevet udvidet i forbin-
delse med jordkøb. Gultved-
holm havde i 2015 rådighed 
over 140 ha og ejendommene: 
Skovlund, Lundhøj, Pilegård, 
Blæsenborg og Fuglsang i 
Rudme - endvidere Lammeha-
ve, som blev overtaget i 2004.  
Anne Mette og Per Nordtorp 
drev sammen med Hans Jør-
gensen i 2015 850 ha. Produk-
tionen af grise var dengang på 
årsbasis 15.000 grise, som 
blev opfostret fra 7 til 100 kg. 
1. apríl 2017 er Anne Mette og 
Per Nordtorps søn, Theis sam-
men med Sara flyttet ind på 
Gultvedholm med henblik på et 
kommende generationsskifte. 

Kilder: 
Bygnings- og Boligregistret (BBR). www.ois.dk 
Frydendahl H.C. (red.): Kværndrup Sogn, 1943. 
Hach H. m.fl.: Danske Landmænd og deres indsats. En Oversigt over 
Dansk Bønders Virke, 1948. 
la Cour J.C.B: Danske Gaarde, Haandbog for Det Danske Landbrug, Kø-
benhavn. 
Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 
Samtale med Anne Mette og Per Nordtorp. 

Gultvedholm, 1989. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto 

Gultvedholm, 2015. Foto: Edvin Larsen  

http://www.ois.dk
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Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

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

1/12 14 - 17 Julehygge Brugsen 
Borgerforeningen og 
Brugsen 

 

8/12 18.00 Julefrokost 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset 100/60 

28/12 15 - 18 Juletræsfest 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset  

10/1 12.00 Nytårskur / Frokost Nørrevænget Nørrevængets Venner  

4/2 14.30 Fastelavnsfest Nørrevænget Nørrevængets Venner  

21/2 14.30 Underholdning Nørrevænget Nørrevængets Venner  

4/3 14.30 Underholdning Nørrevænget Nørrevængets Venner  

21/3 14.30 Underholdning Nørrevænget Nørrevængets Venner  

8/4 14.30 Underholdning Nørrevænget Nørrevængets Venner  

21/4 14.30 Forårsfest Nørrevænget Nørrevængets Venner  

6/5 14.30 Underholdning Nørrevænget Nørrevængets Venner  

 
Billeder fra tidligere års julehygge 
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