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Fra redaktionen
Af Anders Thorup

Arbejdet med 5772.Kværndrup
er rigtig spændende. Det laves
som bekendt i fritiden af en flok
frivillige, som kun får løn i form
af fællesspisning en gang om
året og en mindre påskønnelse
i forbindelse med den såkaldte
nytårskur i januar.
Vi prøver at gøre vores bedste
for at undgå fejl, såsom tryk- og
stavefejl, dårlig billedkvalitet,
forkerte datoer, forglemmelser
og, som det var tilfældet i seneste udgave, manglende registrering af indkommet materiale, i dette tilfælde artikel om 3
dygtige skytter. I samme blads
leder indgik desværre endnu en
fejl, nemlig, at undertegnede
ikke havde været opmærksom
på, at der var 4 lokalt opstillede
kandidater til kommunalvalget,
og ikke kun 3.
Så trods mange gennemlæsninger og korrekturer, er det
ikke muligt helt at undgå fejl.
Og når først bladet er på gaden, kan vi jo ikke gøre andet
end at beklage.
Som det måske er bekendt, er
der lavet en forening omkring
bladet. I bestyrelsen tages de
overordnede beslutninger omkring bladet. Lars Skov SørenPriser for annoncer
⅟₈ side: 1.600 kr. ex. moms,
¼ side 3.000 kr. ex. moms,
½ side 5.500 kr. ex. moms,
⅟₁ side 10.000 kr. ex. moms.
Priserne er for 5 numre årligt,
husstandsomdelt til ca. 1200
husstande.
Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad.
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sen har været formand fra starten, men han ønsker nu at hellige sig arbejdet i redaktionen,
som han også er medlem af.
I arbejdet med bladet må der
nogle gange tages nogle beslutninger. I redaktionen skal
der tages beslutninger om selve stoffet, men een af de mere
”alvorlige” opgaver, bestyrelsen
af bladet har, er at fordele penge, da bladet faktisk giver et
pænt overskud. Hvordan og til
hvem skal pengene fordeles?
Et positivt problem, men, som
når det handler om penge, sagtens kan give anledning til diskussioner.
En anden ”institution”, der også
skal træffe beslutninger er bestyrelsen bag Egeskov Marked.
Sidste år traf repræsentantskabet på anbefaling fra bestyrelsen en meget vigtig og epokegørende beslutning nemlig at
ændre den gamle markedsform
med et en-dages marked ”3.
onsdag i september,” til et marked, der strækker sig over en
hel weekend - ”weekenden før
3. onsdag i september.” Markedet havde kørt i nogle år med
kun begrænset udbytte, og alle
var enige om, at noget skulle
gøres. Efter nøje overvejelser
Forsidelogo:
Rentegnet af NIMA

Forsidebillede: God stemning,
mange mennesker, lyst til at give en hånd prægede borgermødet i Hallen d. 6. februar.
Fotograf: Anders Thorup
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besluttede bestyrelsen at anbefale en ændring af formen, og
2017 blev året, hvor det første
Egeskov Marked over en weekend blev afholdt. Og det gik vel
egentlig også godt nok, men
som det var tilfældet før markedet, så var der efter markedet
naturligvis delte meninger om,
hvordan markedet var gået.
En tredje institution, der har
måttet træffe beslutning har
været bestyrelsen bag Ryslingehallerne. Skulle man fortsætte med en fælles bestyrelse,

eller skulle man splitte op i 3
selvstændige enheder, som det
var blevet anbefalet? Som det
nok er bekendt, valgte man at
splitte op, og naturligvis kan
man altid påpege forskellige
ting, der ikke er optimale – og
ting, der måske var bedre i den
gamle organisation.
Vi skal i bestyrelsen for 5772.
Kværndrup beslutte, hvordan vi
skal bruge det overskud, som
de mange frivillige hjælpere har
skaffet i samarbejde med bladets annoncører. Som bidrags-

yder – det være sig som frivillig
eller som annoncør – ønsker
man selvfølgelig ikke, at ens
bidrag bliver formøblet. Og det
er bestyrelsens opgave, at dette ikke sker.
Bestyrelsen har ledig plads efter Lars – og i øvrigt er der
plads til flere i bestyrelsen, i
redaktionen, og til andre opgaver omkring bladet. Mød op til
bladets generalforsamling og få
indflydelse – fx på hvordan vi
skal fordele dette overskud. (Se
indkaldelse i bladet)

Artikler, læserbreve og billeder til:
5772.kv@gmail.com
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Kværndrup Cup 2018.
Af Tonny Kristensen
Traditionen tro afholdt Kværndrup Boldklub - i dette tilfælde for 39. gang - indefodboldstævne i
Kværndrup Hallen i de sidste to weekender af januar og første weekend i februar.
Stævnet havde deltagelse af
118 hold, hvor der udover lokale og andre fynske hold, var
deltagelse fra andre dele af landet, som f.eks. Nykøbing Falster og Odder.
I alt blev der spillet 346 kampe
fordelt mellem årgangene fra
U8 til ”De gamle”, og der blev
scoret en masse mål, lavet en
masse redninger og brilieret
med gode/sjove detaljer.
Årets deltagerantal er en fremgang i forhold til de to seneste
år, men man mærker tydeligt at
fodbold nu er en helårssport
udendørs, i forbindelse med, at
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flere og flere klubber får kunstbaner og derfor dropper indendørsfodbolden.
En trist udvikling for klubber
som Kværndrup Boldklub, der
lægger stor vægt på at tilbyde
sine medlemmer denne form
for fodbold i de koldeste måneder – og som nu ser frem til
næste års jubilæumsstævne i
håbet om, at årets arrangement, har givet deltagerne lyst
til at deltage igen i 2019.
At afvikle et sådan stævne,
kræver en masse arbejde af de
involverede i stævneledelsen
samt en række frivillige hjælpe-

re til dommerbordsvagter og
dommervagter.
Desuden har en del lokale og
udenbys sponsorer leveret præmier til stævnet.
Derfor skal der lyde en stor tak
til alle, som var en del af stævnet, for et godt stykke arbejde
og flotte sponsorater i håbet
om, at I sammen med endnu
flere er klar igen i 2019.
Overskuddet fra Kværndrup
Cup 2018, som ikke mindst
skyldes flotte sponsorater af
lokale og udenbys firmaer, vil
bl.a. blive brugt til at give børnespillerne i klubben gode oplevelser i 2018.
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En Kværndrupdrengs Erindringer
Af Elisabeth og Bent Hansen
Stemningsreferat fra en dejlig eftermiddag i Kværndrups Borgerbibliotek
Jeg tog nogle billeder af begivenheden og lagde dem på Facebooksiden 5772 Kværndrup,
så du har måske set nogle af
billederne før.
"At tænke sig…. – at kunne
gå i Kværndrup Borgerbibliotek i Kværndrup Hallen, få et
foredrag af forfatteren til ”En
Kværndrupdrengs Erindringer”, Leif Witt, og købe en
signeret bog med hjem. Det
var en stor dag for de 51 tilhørere og Kværndrup"
”Jeg gik straks hjem og læste
bogen og læste "historierne"

om Kværndrup skole, hvor min
kone og jeg har været ansat i
40 år. Jeg blev i mange år kaldt
"Laursens kronprins", og jeg
læste med stor interesse om de
forskellige lærertyper, som Leif
havde haft. Vi blev ansat i august 1969 under Peder Broder
Ravn, og vi nåede at opleve
nogle af de lærere, der er beskrevet i bogen.
Bogen er en dejlig beskrivelse
af En kværndrupdrengs Erindringer. Den kan købes i SuperBrugsen.

”En dejlig onsdag eftermiddag
den 24. januar 2018, fik jeg en
oplevelse, jeg sent vil glemme.”
Min kone og jeg havde tilmeldt
os til En Kværndrupdrengs
Erindringer. En forfattereftermiddag med Kværndrupdrengen Leif Witt. Samtidig benyttede vi lejligheden til at tilbagelevere min "lånte" biografi med
Victor Borge til vores nye BORGERBIBLIOTEKET.
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Kværndrup Hallen har i løbet af efterår og vinter fået nyt tag og nyt loft. Som det fremgår har byggeriet
været hårdt ved græsset.

6

SOGNEROD

Bierparty 13. januar 2018
Af Søren Christensen
7. år med fyldt hal til bristepunktet – det er fantastisk med sådan en fest hvor alle er så glade,
går hjem en fornemmelse af en alletiders aften, som de allerede glæder sig til næste år.

Forberedelserne begynder allerede onsdag

Ved starten for 7 år siden var
der ikke mange, som troede
på, at dette arrangement kunne
lade sig gøre i Kværndrup Hallen. Det kunne det, men det var
lidt trægt at få solgt billetterne, vi regnede på, hvornår vi nåede 0-punktet, for at det kunne
løbe rundt – det var ca. 425
gæster.
De første 14 dage efter festen
blev besluttet, skete der en
masse. Billetterne blev flået
væk og pludselig var der fuldt
hus, og det har der været lige

Hjælperne er parate

siden. Med hjælp fra naboer og
familie fik vi konstrueret pynten
til hallen. Vi havde nogle startomkostninger det første år,
som blev fratrukket med det
samme, så vi havde rent bord
regnskabsmæssigt fremadrettet.
Overskuddet fra bierpartierne
samlet er 780.000 kr., som er
fordelt til forskellige ting i byen.
Flot, synes jeg, og det kan kun
lade sig gøre, når der er nogen, som støtter op omkring
sådan et arrangement.

Bierparty har bl.a. givet penge til opstart af fitnesslokalet i Kværndrup Hallen:

Vi har kontrakt på orkestret et
år mere og efter denne fest,
skal man se, om der stadig
støttes op omkring partyet, både på deltager- og hjælpersiden, men indtil videre har der
været god opbakning - tak til jer
alle!
SIKKERT ER DET, AT DER ER
BIERPARTY IGEN LØRDAG
DEN 12. JANUAR 2019 MED
ORKESTRET TOP SEVEN

Bierparty har bl.a. ydet støtte til legeredskaber
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Forberedelserne til uge 19 er i gang
Af Anders Thorup
Program til Kværndrupugen, uge 19, kommer i næste 5772.Kværndrup, der udkommer i uge 16.
Vi har markedsdag, åbent hus i
diverse institutioner, fællesspisning og foredrag med Leif Witt,
kunstudstilling ved daginstitutioner og dagpleje, byvandring
ved Edvin og Poul – denne
gang i andelsbevægelsens tegn
– tur på Ikær Mose og mange
andre arrangementer.
Så glæd jer allerede!

I 2018 er det 10. år, der afholdes Kværndrupugen. Og som
billedet viser er forberedelserne
i gang – og har faktisk været
det i et stykke tid. Aftaler er indgået med forskellige aktører, så
nu venter vi bare på, at det bliver 6. maj, hvor borgmester
Hans Stavnsager indvier
Kværndrupugen i forbindelse
med den traditionelle udendørsgudstjeneste i Bakkelunden.
Da det er jubilæumsår, har vi i
styregruppen ofret lidt ekstra på
trækplastre – og i denne forbin-
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delse vil vi gerne sige stor tak
til 5772.Kværndrup og Bierparty, der begge har ydet økonomisk støtte. Det største trækplaster er nok foredraget tirsdag aften, hvor Rikke Nielsen
kommer og fortæller om hendes liv med elitesport, alvorlig
kræftsygdom, og om at være
mor til datter med Downs syndrom. Derudover har vi bestilt
levende musik ved Erik Maribo
Band i forbindelse med familiefesten og revyen lørdag på
skolen.

PORTRÆTTER

Alusteel A/S – portræt af én af vores nye annoncører
Af Stine Jørgensen
Alusteel, der ligger i de gamle mejeribygninger på Odensevej, lige ved byskiltet, har ligget der
siden 2006. Men, allerede i 1998, fik Mads Milling sit cvr. nr. og startede op i det små.

Mads Milling på sit kontor

Jeg møder Mads Milling en dag
sidst i december. Han sidder på
sit kontor, der ligger på 1. salen
i den flotte moderniserede bygning. Han er i fuld gang med
dagens arbejde, byder mig velkommen og begynder herefter
ivrigt at fortælle hele Alusteels
historie.
”Jeg kørte de første mange år,
samtidig med mit faste arbejde.
Jeg havde natarbejde i 7 dage
med 7 dage fri, og jeg skulle
bruge de 7 fridage på et eller
andet. Jeg skulle i hvert fald
ikke gå og passe børn, min hustru var nemlig dagplejemor på
daværende tidspunkt. Så der
var temmelig mange børn i huset.”
Mads Milling fortæller ivrigt at
”Jeg kørte rundt og reparerede
landbrugsmaskiner og sådan
lidt forskelligt. I 2001 sagde jeg
mit faste arbejde op og startede
selv 100 % derfra. Jeg lejede
mig selv ud. I 2004 fik jeg min
første mand ansat, dengang
var vi i Hønsehaverne, hvor vi i

Administrationsgangen på 1. sal.

dag stadig har en lille afdeling
med 4-5 mand.”

de ansatte er med til at planlægge deres dagligdag.”

”I 2006 begyndte vi her i
Kværndrup, hvor vi havde 14
mand ansat. I dag har vi ca. 50
mand ansat, og vi er fordelt ud
på døgnets 24 timer, mere eller mindre. Vi har natarbejde,
og vi har weekendarbejde. Det
er lidt dyre maskiner vi har, så
de kan ikke nøjes med at køre
8 timer hver dag, vi skal op og
køre ca. 2 skift, før det begynder at blive sjovt, og maskinerne kan forrentes.”

Alusteel er en meget rummelig
arbejdsplads og har mange
forskellige faggrupper ansat,
lige fra pædagogmedhjælpere
til automekanikere og selvfølgelig klejnsmede samt rustfriesmede. Der er 40 ansatte i selve industrien og 10 ansatte i
administrationen.
Mads Millings hustru, Tina Kirkegaard Eriksen, sidder i dag
som HR-ansvarlig, derudover
er der en bogholder, ordrebehandlere og ingeniører.
Administrationen bruger rigtig
mange ressourcer på at få dokumentationen
på
plads.
Alusteel er både iso-certificeret,
1090-certificeret,
3880certificeret, og inden længe går
de i gang med en miljøcertificering. Alle certificeringerne er en nødvendighed, for ellers kan de ikke levere til det,
de leverer til.

”Vi bygger arbejdspladsen til
den person vi har ansat. Nogle
kører 4 dages uge, nogle kører
3 dages uge på nat. Det er et
stort puslespil at få til at gå op,
men på den måde vi kører det,
har vi altid bemanding og nogle på arbejde, for når det passer ind i folks dagligdag, er de
også mere fleksible. Vi bruger
gerne meget energi på at lade
folk selv skabe deres arbejdsplads, forstået på den måde, at

Alusteel er underleverandør af
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stål og aluminiumsdele til maskinindustrien, vindmølleindustrien, fødevareindustrien og
offshore. Derudover laver de
stål- og aluminiumskonstruktioner til byggeriet og mindre ad
hoc opgaver eksempelvis til
private.

Alusteel er delt op i tre grene:
Industrien 30 %
Vindmølle 20 %
Byggebranchen 40 %
Derudover er der ad hoc opgaverne, som fylder de sidste 10
%.
Fremadrettet vil Alusteel gerne
skære ned på byggebranchen
og øge industrien, så den i
hvert fald kommer op på de 50
%.
”Industrien er nemmere at planlægge sig ud af med deres bestillinger. Der kommer ordrer
ind, så vi kan planlægge lidt ud
i fremtiden. Det er lidt sværere
med byggebranchen. Der skal
ordren ofte helst være leveret,
inden den overhovedet er bestilt.”

Istårnet på Islands Brygge i København, hvor Alusteel har lavet
værnet rundt ved altanerne

”Vores produktion i dag er sådan, at vi laver rigtig meget til
industrien. Vi har mange trofaste kunder, som vi har arbejdet
med i mange år, så vi har en
rimelig stabil ordremængde
hele tiden, det er ikke sådan, at
der er de store op- og nedture”
fortæller Mads Milling.

”Det er vigtigt for os, at vi er
troværdige over for kunderne.
Vi udvikler os også sammen
med kunderne, for hele tiden at
kunne leve op til den efterspørgsel de har, så vi er i konstant udvikling. Vi står aldrig i
stampe, og min hverdag er indimellem meget mærkelig. Jeg
er direktør, men jeg laver mange ting, som andre nok ville
mene en direktør ikke burde
lave. Jeg er meget med i den
daglige produktion, min passion
for virksomheden er stor, men

det er jo også mit ”barn”. Jeg
har født det selv, jeg har selv
bygget det op, der er ingen,
som er kommet med penge til
mig og har bedt mig om at bygge en virksomhed op med 50
ansatte. Vi er kravlet stille og
roligt op ad stigen, der har været nogle bump på vejen, bl.a.
en bank som lavede et bump på
et tidspunkt, men den overlevede vi også. Det gjorde ondt,
men vi overlevede det og havde
nogle gode år efterfølgende,
men vi kommer heller ikke sovende til det.”
”Jeg kører sommetider sent
hjem om aftenen, og nogle gange møder jeg ind om natten for
at snakke med de ansatte.
Mange siger om selvstændige,
at vi har det godt, men vi må
også knokle for det, for ellers
var der ikke nogen til at skabe
de arbejdspladser, som vi har.
Vi har bygget det selv, stille og
roligt.”
”Jeg er oprindeligt udlært automekaniker men har prøvet meget og aldrig været bange for at
springe ud i noget nyt. Jeg fik 9.
klasses afgangsbevis, selvom
jeg ikke var så deltagende, og
jeg har nok ikke været guds
bedste barn. Men jeg har altid
haft den ide, at det jeg ikke har

En lille del af Nordhavnstunnelen i København, som Alusteel også har været en del af
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forstand på, det må jeg købe
mig til, så må jeg have nogen til
at gøre det for mig. Jeg har da
med tiden lært at kigge regnskaber. Min hustru var dagplejer, og hun er medejer og HRansvarlig i dag. For os har det
altid været meget enkelt, for det
som vi ikke selv kan, det må vi
købe os til.”
Alusteel er godt klar over, at de
har nogle udfordringer omkring
deres beliggenhed i forhold til
naboerne. De forsøger at bevare den gode kontakt. ”Vi er gode venner med naboerne, for vi
larmer, og vi kan larme hele
døgnet. Vi har en miljø godkendelse, så vi må gerne larme,
men vi vil jo ikke være for meget til gene for naboerne. Vi

snakker om det, og vi siger, at
de bare skal komme, for så må
vi finde en løsning, for vi har
brug for at producere døgnet
rundt.”

der. Nogle af de maskiner, vi
har hernede, koster mellem 3
og 7 millioner pr. styk, og så
skal der altså også noget igennem.”

Det ene nabohus, der ligger op
til Alusteel, købte de i sin tid,
for at kunne huse nogle af de
polakker, der er ansat på virksomheden. De har siden 2007
haft polakker ansat, og det er
stort set de samme, der er her
endnu, men det er nok på lånt
tid, som Mads Milling fortæller,
da der sker en rivende udvikling i Polen.

”Vi har løbende bygget om og
bygget lidt til, og vi har i sinde
at blive i Kværndrup. Vores bestyrelse vil meget gerne have
os til Odense, men som jeg
siger, Kværndrup by passer
rigtig godt til os, for den ligger
godt til motorvejen. Både i forhold til vores kunder men også
i forhold til vores medarbejdere.”
Jeg og redaktionen vil sige
mange tak for besøget og tak
for støtten til 5772.Kværndrup.

”Hele vores udvikling er også
gået stærkt, men det er det også nødt til, for ellers bliver vi
overhalet af andre virksomhe-

Der er gang i produktionen

Den store hal med en af de store og dyre maskiner
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Kværndrup Auto- og Karosseri v/Brian Hansen
Af Anders Thorup
1. september 2017 skiftede værkstedet navn fra Kværndrup Auto- og Veteranservice til Kværndrup Auto– og Karosseri. 1. februar 2018 skiftede adressen til større lokaler på Stationsvej 14.
stændig i en af Kværndrups
kendte bygninger, nemlig den
gamle biograf på Nyborgvej,
som han overtog efter Martin
Dam.

Brian Hansen i de nye lokaler

Brian Hansen er en af de relativ få mekanikere i Kværndrup. Han har travlt, så det
passer ham fint, at Kværndrup Auto - og Karosseri, har
fået mulighed for at leje sig
ind i betydelig større lokaler
end dem, der hidtil har huset
hans mekanikerværksted.
Kværndrup Auto – og Karosseri
beskæftiger udover indehaver
Brian Hansen, en svend og en
lærling. Brian håber på, at der
bliver mulighed for at beholde
den nuværende lærling, når
han er udlært. Derudover sørger Brians kæreste for administrationen – dog ikke for udspecifikation af regninger.
Brian er uddannet mekaniker
fra Tangelsbjerg-Christensen i
Faaborg. Han har derefter bl.a.
arbejdet som svend hos Henrik
Larsen i Gudme, inden han i
2008 nedsatte sig som selv12

Flytning til nye lokaler
Hvis Brian og hans ansatte omkring 1. februar var lidt stressede eller svære at få fat på, var
der en rigtig god forklaring.
Værkstedet på Nyvej, som siden 2011 har været hjemsted
for Kværndrup Auto og Karrosseriværksted, er nemlig flyttet.
”Man får samlet meget sammen på 7 år, så det har været
en større proces at flytte hele
værkstedet uden at det skulle
gå ud over vores kunder,” fortæller Brian. ”Heldigvis har vi
kunnet foretage flytningen over
nogle måneder, så allerede før
jul begyndte vi at køre de første

læs fra Nyvej til Stationsvej 14.
Vi har fået ca. 3 gange så meget plads. Det nye værksted har
været snedkerværksted, så
mange ting var i orden. Der er
et godt fast gulv og en stor port,
men vi har naturligvis måttet
lave en del om, og vi har fået et
velfungerende autoværksted,
som vi alle er glade for. Vi har
installeret nye lifte, så vi har
optimale muligheder for at udføre vores arbejde. I gamle dage,
var der jo smøregrave i ethvert
værksted, men sådan er det
ikke længere. Og heldigvis for
det! De udgjorde en stor fare for
de folk. der kom på værkstedet,
og de var ikke spor gode for
vore arbejdsstillinger,” fortæller
Brian.
”Det nye værksted er betydelig
mere velfungerende end det
gamle, ikke mindst på grund af

De nye lokaler set udefra. Kværndrup Auto og Karosseri er meget mere
synligt nu

PORTRÆTTER

Der er kommet nye lifte i de nye, store lokaler

størrelsen. Derudover har vi
fået mulighed for at dele værkstedet op, så vi har lavet et separat pladeværksted. Desuden
er der blevet meget bedre kontorfaciliteter, personalelokale og
bedre toiletter og badeforhold i
forhold til på Nyvej.”
Ikke blot de fysiske rammer er
blevet ændret. Brian har i forbindelse med den igangværende modernisering af værkste-

det, også taget den beslutning,
at han har meldt værkstedet ud
af den kæde af værksteder,
som han var medlem af, nemlig
Tecnikcar. ”Jeg vurderede, at
jeg kun havde ganske få fordele af samarbejdet. Ja, faktisk
kan jeg ikke lige nævne nogle
fordele, men tværtimod havde
vi kun forpligtelser. Så jeg er
meget glad for at vi nu er frie
og uafhængige af værkstedskæder,” fortæller Brian.

Hvorfor ændrede I jeres
navn?
”Tidligere indgik jo navnet Veteran i navnet, og jeg tror, at
mange misforstod navnet og
troede, at vi kun reparerede
veteranbiler. Og misforståelsen
blev ikke mindre af, at der i
Kværndrup var andre mekanikere, som også interesserede
sig for reparation af veteranbiler. Jeg har en forkærlighed for
veteranbiler og reparerer man-
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ge veteranbiler for forskellige
kunder fra mange steder i Danmark. Men vi reparerer altså
alle slags biler og laver også
karrosseriarbejde. Vi har et godt
samarbejde med forskellige autolakerere.”
Hvem er den typiske kunde?
”Veteranbilerne, som vi reparerer, har vi typisk stående igennem en længere periode, og de
skal ikke være færdige til en
bestemt dag. Så vores kunder
med veteranbil kommer nærmest fra alle ender af landet.
Kunden med den almindelige
brugsbil, skal jo bruge bilen så
hurtigt som muligt, og denne
kunde kommer typisk her fra
lokalsamfundet. Kunden, som
skal bruge bilen straks, bliver
naturligvis prioriteret først, og
her er det jo en stor fordel at
kende sine kunder, - og sin mekaniker! Kværndrup har for ti-

14

den ikke så mange mekanikere
– ikke ligeså mange som før i
tiden, hvor der nærmest boede
en mekaniker på hvert gadehjørne. I forholdet til husstande
tror jeg også, at der er betydelig
flere mekanikere i Gislev, hvor
jeg i øvrigt selv bor. Så jeg håber, at udvidelsen af firmaet gør
mig i stand til at betjene endnu
flere af bilerne i Kværndrup og
omegn.
Udover reparationsarbejdet, har
vi også salg af brugte biler. Typisk billige, brugte biler til en
pris på 10000 – 30000 kr. Disse
biler kan vi reparere på og gøre
salgsklare i de perioder, hvor
der er lidt stille med reparationsarbejdet.”
Som det fremgår af artiklen og
billederne, så er fritiden også
fyldt med biler for Brian. ”Jeg fik
min første veteranbil, da jeg var
16 år. Jeg er specielt glad for

amerikanerbiler og har både en
Chevrolet Caprice og en
Camaro derhjemme. Så det er
jo en dejlig ting at kunne kombinere min hobby med mit arbejde, ja det kribler i fingrene,
når der kommer en amerikaner
til reparation/renovering.”
Redaktionen var på besøg hos
Kværndrup Auto- og Karosseriværksted, inden alt var på
plads, så vi lover at vende tilbage med et kamera om et par
måneder, - evt. i forbindelse
med en mere officiel åbning,
som Brian planlægger, når det
bliver forår/sommer.
Foreløbig siger vi tak for besøget og stort tillykke med de nye
lokaler og god vind fremover!

PORTRÆTTER

Aktiv lokalmand Vagn Jørgensen fylder 80 år den 17. februar
Af Olav Engholm
salget af Gl. Lundsgaard og
afslutningen af sit politiske arbejde, fik Vagn arbejde på et
rosengartneri i Allested/Vejle.
Her var han en betroet medarbejder gennem 10 år. Vagn gik
på pension som 70-årig.
I dag bor Vagn og Grete i aftægtshuset til Gl. Lundsgaard,
hvor han har skabt et fantastisk
”blomsterparadis”.

Vagn Jørgensen voksede op
på Holbækegnen på en gård,
som den yngste af en søskendeflok på 4. Vagn giftede sig i
1961 med Grete fra samme
egn. De flyttede til Trunderup,
hvor de overtog Gl. Lundsgaard
efter Vagns faster. Som barn
boede Vagn en tid hos fasteren, hvorfor har begyndte sin
skolegang i Trunderup Friskole.
Han flyttede efter et par år hjem
til familien på Sjælland, hvor
han færdiggjorde sin skolegang
og uddannelse til landmand.
Som et led i sin uddannelse
studerede Vagn bl.a. i Finland
(skovbrug). Derefter et ophold
på Brejdablik, hvor den politiske form blev pudset af. Efter

Vagns engagement i lokalområdet har været og er betydeligt. Det gælder både arbejdsmæssigt, politisk men bestemt
også i fritiden. Hans store interesse for politik førte ham bl.a.
til borgmesterposten i en periode. Men også Trunderup Friskole har nydt godt af hans arbejde. Da deres to piger begyndte i skolen, deltog han helt
naturligt i bestyrelsesarbejdet
og var formand nogle år. Vagn
hører til gruppen af faste hjælpere til Egeskov Marked. Kendetegnende for Vagn er, at
man aldrig går forgæves, hvis
der er brug for en hjælpende
hånd.
Den mere underholdningsprægede ”egentid”, som Vagn har,

bliver brugt i Odense Teater og
Rottefælle-revyen. Her har
Vagn og Grete gennem mere
end 45 år været flittige gæster.
I sine yngre år gik han en del på
jagt, men denne hobby er nu
lagt på hylden til fordel for lystfiskeri. Vagn og Grete har gennem årene rejst meget i udlandet. Det bliver endda til nogle
ture om året, hvoraf de to altid
går til Wales, hvor deres ældste
datter er bosiddende. Men også
da deres yngste datter arbejdede i Schweiz og Egypten, var
det en selvfølge at besøge hende.
I dag er Vagn aktiv instruktør i
fitnesscentret, hvor han var
medstifter.
Vagn er et engageret menneske. Arbejdsopgaver får en kvalificeret og gennemarbejdet indsats for helheden og alles bedste. Vagn har altid taget ansvar
for sig og sine. Som ven er han
uerstattelig.
Dagen fejres med familie og
venner.
Stort til lykke.
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12. december fyldte Bent Larsen, - ”Lasse” - Mågevej 23 i Kværndrup 80 år
Af Leif Ottesen
”Bent er en ægte Kværndrupper og ildsjæl i Kværndrup Boldklub, og jeg har kendt Lasse i mere
end 60 år.”

Bent Larsen.

Foto: Hans Nielsen

Bent blev næsten født ind i
Boldklubben, idet Bents far Holger Larsen, der drev vognmandsforretning på Bøjdenvej, i
mange år var kasserer og alt
muligt andet i Boldklubben, datidens svar på Jørn Nielsen
(Højager).
Derfor blev Bent meget tidligt
involveret i klubbens arbejde i
bestyrelsen, udover at han var
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en habil højre wing på Klubbens førstehold. Det var på
den tid, jeg lærte Bent at kende, hvor vi på den gamle fodboldbane bag forsamlingshuset
selv sørgede for at få opsat
lysanlæg, indlagt gasvarme i
klubhuset, så vi kunne få varmt
brusebad osv. Bent var altid
med, og da det nye klubhus
skulle bygges ved hallen, var
Bent der igen, selvom han på
et tidspunkt i en kort periode
boede i Kirkeby sammen med
sin hustru Mia, mens de byggede på Mågevej.
Da klubhuset væltede i en novemberstorm og skulle genopføres, var Bent der igen, og
sådan kan jeg blive ved. Jeg
havde et fantastisk samarbejde
med Bent i bestyrelsen for
Boldklubben i næsten 20 år jeg som formand, Bent som
næstformand, Højager som
kasserer og en masse andre
gode bestyrelsesmedlemmer

og hjælpere.
Det var i den periode, vi fik
etableret et godt samarbejde
med gymnastikforeningen med
sommerfester på sportspladsen, den første aftale med Egeskov om parkering, etablering
af tennisbanerne osv. og altid
med Bent i front. Især Bents
indsats med spillegilderne kan
ikke påskønnes nok, - de er i
dag et godt fundament for Boldklubbens økonomi. Da jeg midt
i halvfemserne på grund af sygdom forlod bestyrelsen, overtog
Bent som den naturligste sag af
verden formandsposten.
Som påskønnelse af sit store
arbejde for Boldklubben og
fynsk fodbold er Bent æresmedlem i Kværndrup Boldklub
og hædret med Fynsk Fodbolds sølvemblem.
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Vi hedder stadig Egeskov Marked
Af Tommy Christensen, formand for Egeskov Markedsforening
Vores nye, gamle formands tanker om fremtiden for Egeskov Marked

Egeskov Marked er i forandring
og har været det i de senere år.
Det har ikke noget med måden,
det afvikles på at gøre. Nej,
samfundet har ændret sig i forhold til afviklingen af denne form
for arrangementer. Hvad der i
mange år har været en tradition,
ikke blot for lokalområdet, men
for Fyn, ja med aftryk overalt i
Danmark, er blevet til et ud af
mange, mange markeder og
underholdningstilbud, man kan
besøge i sommerhalvåret.
Det er ikke mere nok at være et
stykke bevaringsværdigt kulturhistorie, vi skal fungere under
helt andre præmisser, derfor er
jeg også sikker på, at det, at
man har ændret markedet fra ”3.
onsdag i september” til et weekendmarked, er den rigtige beslutning, hvis vi skal overleve.

Jeg blev første gang formand
for Egeskov marked i 2004,
som trods alt kun er få år siden
i forhold til de 625 år, markedet
har eksisteret.
For at forklare de ændrede betingelser kan jeg fortælle, at
tivoli som dengang var Dalgaards Tivoli, skulle betale
240.000 kr. for at få lov til at
trille ind på pladsen. Dengang
var det ingen sag at sælge
1000 stadepladser, så når vi
bød velkommen på selve dagen, var alle udgifter i forbindelse med arrangementet betalt og
alt, hvad der kom i kassen på
markedsdagen, kom til gavn i
lokalområdet, og det var ikke
småpenge.
Oveni denne overflod fandtes
der dengang stadig hestehandlere, som transporterede heste
på kryds og tværs af landet,
hvilket gav den rigtige stemning, duft og lyd på markedet.
Vi skal heller ikke mere end 10
– 15 år tilbage for at finde et
helt andet engagement hos de
mange gæster, som besøgte
Egeskov Marked, man tog gerne et par fridage for ikke at gå
glip af noget. Det var på en helt

anden måde en festdag for familien Fyn, ja vel nærmest Danmark - folk kom langvejs fra.
Man troppede forventningsfulde
op fra morgenstunden og startede ude ved dyrene, og efterfølgende fik man sin morgenkaffe i
et af kaffeteltene. Så gik man
på opdagelse hos de morgenfriske kræmmere, derefter fik børnene løse tøjler i tivoli, og andre
skulle have ”en gang at drikke”,
fordi klokken var blevet henad
10.30. Endnu engang rundt på
markedspladsen inden familiefrokosten/middagspausen inden
en strabadserende eftermiddag
på en menneskefyldt og af liv
summende markedsplads - nu
med musik og dans i det store
markedstelt.
Sidst på dagen kom andet træk
af gæster, som havde valgt at
passe deres arbejde, men alligevel selvfølgelig skulle opleve
stemningen. Aftensmad, fælles
samvær, tivoli og fest i markedsteltet, fyrværkeri.
En dejlig og lang dag sluttede
kl. 22.00 præcist.
Samfundet har ændret sig. Egeskov Marked er, groft sagt, kun

Desværre kan man sige, for netop den detalje er noget, vi har
været stolte af. Hvad alle andre
markeder igennem de sidste 30
år har skullet bruge 3 eller 4 dage på, har vi her på Egeskov
Marked klaret på 1 dag, nemlig
3. onsdag i september og ofte
med et bedre resultat rent økonomisk.
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en skygge af sig selv, så hvordan kommer vi videre? Og skal
vi i det hele taget videre?
Selvfølgelig skal vi videre, man
lukker ikke bare lige et meget
gammelt, kulturhistorisk fænomen som Egeskov Marked.
Hver en sten skal vendes, og alt
skal prøves, inden man overhovedet tør tænke tanken.
Men Hvordan?
Egeskov Marked, som det har
været, er desværre nok ikke
realistisk, men mindre kan også
gøre det, så længe vi bevarer
det sociale sammenhold i lokalområdet. Netop denne gevinst,
som et godt sammenhold omkring et humørfyldt marked/
byfest er, skal man værne omhyggeligt om og passe meget
på.
Vi skal tilpasse os samfundets
udvikling, en proces som er
startet, men ting tager tid, og
der skal arbejdes og nytænkes
for at vende skuden.
Vi lover jer at arbejde seriøst på
dette og håber på jeres støtte
og opbakning.
Vi skal have skabt aktivitet og
liv ude ved dyrene, ikke ved hestehandel, som i dag foregår
over nettet, men f.eks. ved at
invitere interessegrupper, rideskoler og raceklubber til hestens dag på Egeskov Marked,
med kåringer og lignende.
Tivoli skal også tilpasses i forhold til nytænkning og folks interesse for denne forlystelse, også her er vilkårene hårde og lidt
op ad bakke. Tivoli kommer til
at fylde mindre i vores fremtidige marked.
Vi skal have sammensat et underholdningsniveau, som kan
trække folk til Egeskov Marked i
flere dage og ikke som tidligere
kun en enkelt dag, nemlig 3.
onsdag i september. Dette i sig
selv er en pæn udfordring, som
må løses.
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Markedet skal igen være attraktivt for kræmmerne, så vi kan få
variation og forskellighed blandt
disse og dermed et mere spændende vareudbud.
Vi skal tænke alternativt i forhold til udgifter og indtægter, så
der igen bliver økonomi til at
takke for indsatsen til jer - vores
vigtigste resurse - folk i lokalområdet - måske ikke halve og
hele millioner, men mindre kan
også gøre det.
Vi skal passe på glæden og
sammenholdet i dette projekt,
og måske vi skal blive bedre til
at troppe op til markedsfesten,

som afslutter årets marked, når
nu vi ved, hvor gode og humørfyldte vi er sammen.
Efter det konstituerende møde
er Egeskov Markedsforenings
bestyrelse sammensat som følger:
Formand, Tommy Christensen
Næstformand, Jan Andersen
Kasserer, Jette Granhøj
Sekretær, Dorete Hansen
Morten Pedersen
Birthe Raun
Evelyn Hansen
”Vi hedder stadig Egeskov
Marked”, og det er vi stolte af
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Borgermøde i Kværndrup Hallens cafeteria tirsdag 6. februar
Af Anders Thorup
Som det fremgår af forsidebilledet, var borgermødet i Kværndrup Hallen rigtig godt besøgt.
Kværndrup Hallens bestyrelse havde gjort et kæmpestort stykke forberedende arbejde, så mødet på mange måder var opklarende og motiverende for de mange fremmødte. En fantastisk god
stemning, der vidner om fuld opbakning til Hallen.
Formand Ulrik Krog fortalte om
det foreløbige arbejde, som havde budt på både negative og
positive overraskelser. Af de
negative kan nævnes rent praktiske ting, som at Hallen manglede WC-papir og rengøringsartikler, at lyset slukkede kl. 15
fredag eftermiddag og også, at
man opdagede, at Hallen faktisk
ikke var forsikret. Disse forhold
er bragt i orden, og i sidste uge
kom den positive overraskelse,
at kommunen besluttede sig for
at overføre penge til de enkelte
haller og overførte 46.000 kr. til
Hallens konto.
Til stor glæde kunne det meddeles, at Hallen har ansat Laila

som cafeteriaforpagter, og Carsten til at gøre rent i Hallen og
omklædningsrummene. Deres
ansættelser gælder foreløbig for
et år. Desuden har Mogens
”Graver” Johansen indvilliget i
at holde udendørsområdet.
Bestyrelsen har organiseret sig,
så de enkelte medlemmer har
ansvar for hver sit område. Der
er nedsat et akutudvalg, som
tager sig af de sager, der skal
reageres på her og nu. Vedligehold – og reparationsudvalget
skal sørge for, at Hallen bliver
repareret og malet, at bruserne
er afkalkede osv. Rengøringsudvalget organiserer hovedrengøring 1-2 gange årligt, kommu-

nikationsudvalget er ansvarlige
for hjemmeside og bookingsystem, sponsorudvalget prøver
at skrabe penge sammen, og
der er også tænkt på ungdommen, så et ungdomsudvalg er
også nedsat. Endelig skal der jo
aktiviteter i Hallen, så et aktivitetsudvalg har ligeledes set dagens lys. Det hele bliver flettet
sammen af Ulrik som formand
med Lars som den kyndige kassemester.
De mange deltagere i mødet
spredtes derefter ud i de forskellige arbejdsgrupper. For
naturligvis skal halbestyrelsen
have en masse hjælp fra os
borgere.
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Teaterprojekt på Trunderup Friskole og Børnehave
Af Anette Madsen, pr-ansvarlig på Trunderup Friskole og Børnehave
Et teaterprojekt på friskolen. Er et fælles projekt, også selv om man ikke står på scenen.
Lærere har været behjælpelige
med at bygge kulisser, hente
ting og bære over med pressede kolleger.
Elever fra forskellige klasser
har hjulpet med at hente stole,
finde flere rekvisitter og komme
med spændende spørgsmål og
opbakning til alle de medvirkende, og flere af de store elever
har hjulpet med sceneopsætning og lysstyring.

Her er et indlæg om teaterstykket, som blev opført af børnehaveklassen (0.) og 1. kl. på
Trunderup Friskole og børnehave d. 13. december på Luciadagen. Forældre er inviteret til kl.
18, hvor der startes med juleskuespil. Herefter er der æbleskiver og gløgg, som er lavet af
forældrerådet, og aftenen afsluttes med Luciaoptog af alle
pigerne fra 4. til 9. kl.

Når vi laver teater på Trunderup Friskole, så er det ikke kun
den eller de klasser, der er på
scenen, der laver teater. Det
bliver hurtigt et fælles projekt
for alle børn, forældre og lærere på skolen, for der bliver budt
ind med hjælp fra alle kanter.
Det er forældre fra alle mulige
klasser, der har syet kostumer,
kommet med rekvisitter, kørt
store og små læs.

Vi beder også gerne om publikums hjælp i vores fælles teaterprojekt, nemlig at synge med
i teaterstykket, når vi beder om
det.
Og så har vi børnehaveklassen
og 1. klasse. De har knoklet og
øvet og leget og ventet, så de
var klar til at give den hele armen for, at kunne vise teaterstykket “Jul i Skoven”.
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Juleafslutning på Trunderup Friskole
Af Anette Madsen, pr-ansvarlig på Trunderup Friskole og Børnehave
Juleafslutningen på Trunderup
Friskole har fundet en ny form.
De sidste 3 år har Valgmenighedspræsten i Ryslinge, Malene Aastrup, holdt gudstjeneste i
Trunderup Friskoles gymnastiksal sidste skoledag før juleferien.
Friskolens gymnastiksal bliver i
dagens anledning udsmykket
med inspiration fra kirkerum.
Julen 2016 havde lærere og
elever udsmykket med et utal af
håndlavede stjerner, der hang
som en stjernehimmel.
Da Malene Aastrup så det blev
hun glædeligt overrasket, for
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hendes prædiken handlede
netop om stjernen over Betlehem. Juleafslutningen 2017 var
gymnastiksalen dekoreret med
børnenes malerier af engle og
minsandten om ikke Malenes
prædiken handlede om Adam
og Evas tid i paradiset og englenes rolle.
Man kunne næsten tro der var
indblanding ovenfra. Nu er vi
spændte på om der igen er
sammenfald mellem dekorationen og Malenes prædiken til
juleafslutningen 2018.
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Flotte skyderesultater af to ungskytter fra Kværndrup
Af Poul Erik Pedersen

Ved efterårets danske mesterskaber i DGI-regi i skydning for
ungdom på henholdsvis 50m
og 200m lykkedes det to skytter
fra Kværndrup at placere sig i
den ende, hvor alt det sjove
sker.
Fra Kværndrup deltog:
Kristian L. Andersen i Børneklassen (BK1) både på 50m og
200m, og Philip Peter Pedersen på 50m i juniorklassen
(J2).
200m:
Lørdag skulle Kristian deltage i
skydningen på 200m, både individuelt og på det fynske
landsdelshold.
Skydningen er inddelt i to skydninger à 15 skud, henholdsvis
en hovedskydning og en mesterskabsskydning og Kristian
skød 2 gange 143 point à 150
mulige, hvilket placerede ham,
individuelt, som en samlet nr.
32.
Sammen med 4 andre skytter
fra Børneklassen og 5 skytter
fra Juniorklassen udgjorde Kristian landsdelsholdet DGI Fyn
på 200m, og de satte sig solidt
på en samlet 1. plads med
DGI Nordjylland på 2. pladsen.
50m:
Både Kristian og Philip deltog i
skydningen på 50m om søndagen efter samme princip som
lørdagens 200m, dog med den
forskel at de to skydninger hver
er med 20 skud, så 200 point er
muligt.
Kristian lagde ud i første skydning med at placere alle skuddene i 10-eren, altså maksimum 200 point, og Philip skød
194 point, lidt under standard.

Kristian L. Andersen

Philip Peter Pedersen
I anden skydning fortsatte Kristian med kun at bruge den
midterste del af skiven, altså
igen 200 point, og Philip skød
198 point, lidt mere som vi kender ham.
De to skydninger placerede
Kristian på en samlet 2. plads
og Philip blev samlet plads
som nr. 14. To meget flotte resultater.
For Kristian betød de 2 x 200
point at han, sammen med 12
andre skulle skyde en finale for
at finde den danske mester.
I finalen deltog 13 skytter, 4
med maksimum 400 point og 9
med 399 point, alle skulle skyde 10 skud på en elektronisk
skydeskive. På en elektronisk

skydeskive er det muligt at opnå 10.9, hvis man rammer 10eren lige i midten.
Finaleskydningen blev noget af
en gyser i bedste Hitchcock-stil,
og hurtigt skulle det vise sig at
førstepladsen skulle afgøres
imellem Kristian og Simon Rosenkjær fra Horne, som begge
hurtigt trak fra de øvrige skytter.
Hele vejen op til de 10 skud
fulgtes de to skytter ad med
meget små afvigelser imellem
hinanden, største afvigelse var
0.3 point i Simon Rosenkjærs
favør, men så skød Kristian lige
i centrum, altså 10.9 og Simon
Rosenkjær skød 10.6, hvorefter
Kristian tog føringen med 0.1,
hvilket han desværre ikke kunne holde hele vejen igennem,
og før sidste skydning stod de
fuldstændigt lige, men desværre skød Kristian 10.4 og Simon
Rosenkjær skød 10.5, så slutresultatet blev en 2. plads til
Kristian med mindst mulige
margin, nemlig 0.1 point. Meget
flot klaret af Kristian.
To meget flotte resultater af
skytter fra Kværndrup Idrætsforenings Skytteafdeling, en
afdeling som desværre kun råder over ca. 8-10 turneringskytter i alt, såvel ungdom som senior.
Skytteafdelingen er netop begyndt at skyde indendørs på
15m – banen i Kværndruphallen, hvor der skydes hver tirsdag aften fra kl. 18.30 og der er
stadig masser af plads til unge
som ældre, der kunne tænke
sig at begynde på skydning, en
sport for hele familien. Alle er
velkomne.
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Nyt fra Landsbyordningen Tre Ege skolen
Et medarbejderportræt
Af Vibeke Jensen, afdelingsleder i Landsbyordningen Tre Ege Skolen
Fritidshjemmet blev til Skolefritidsordning (SFO) på skolen.
I 2012 blev Børnehuset Oasen
en del af områdeinstitutionen
”Femkløveren”.
I august 2015 blev Børnehuset
Oasen en del af Landsbyordningen Tre Ege Skolen.

Pædagog Margit D. Kirkegaard
kan fejre 25. års jubilæum d.
18. februar 2018 i Børnehuset
Oasen.
25 år på samme arbejdsplads
kan lyde af meget og det er det
da også. Det er ikke ofte vi oplever det i vores foranderlige
tid. Om ikke andet så er det da
en god anledning til lige at
stoppe op og se lidt tilbage.
Margit flyttede fra Brande til
Kværndrup i 1991 og blev ansat som pædagogmedhjælper i
et vikariat i Kværndrup Børnehave.
I 1992 blev Margit ansat som
pædagogmedhjælper i Oasen
kirkevej 7, som dengang bestod af fritidshjem med 60 børn
og børnehave med 15 børn.
I 1998 blev Margit optaget på
Pædagogseminariet i Odense
og uddannet pædagog.
I 2001 blev Margit ansat som
pædagog i Børnehuset Oasen.
Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev Oasen til Børnehuset Oasen med børnehave
og en af kommunens første
vuggestuer.
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Så selvom Margit har været på
samme arbejdsplads i 25 år er
der sket rigtig meget gennem
årene, både med strukturændringer og lederskift. Margit er i
dag tilknyttet gruppen med de
3-årige (Lillegruppen) i Oasen.
Margit tager ofte imod nye familier som kommer til Oasen,

hvilket hun gør helt fantastisk.
Margit evner at nye familier føler sig velkomne og at formidle
at vi tager os godt af deres
barn.
Margits kompetencer
med at guide børnene til at være selvhjulpne og fx vente på tur
er uovertruffen. Margit går altid i
børnehøjde og tager udgangspunkt i børnene når hun tilrettelægger arbejdet med og omkring børnene. Margit er en meget kompetent pædagog som
har udviklet sig og fuldt med
tiden i de 25 år hun har været
ansat i Børnehuset Oasen.
Stort tillykke til Margit – og Børnehuset Oasen.
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Leg og digitale medier
Af Thea Chetronoch, pædagog i Mellemgruppen i Børnehuset Oasen.
I mellemgruppen bruger vi digitale medier som et læringsredskab og et aktivt pædagogisk
redskab.
Børnenes forståelse for hvad
f.eks. en iPad kan, bliver udvidet gennem nye innovative og
aktive aktiviteter, frem for stillesiddende aktivitet med individuelle spil på iPaden.
Børnenes nysgerrighed og interesse for digitale medier er meget stor. I Mellemgruppen har vi
bl.a. taget udgangspunkt i de
”gamle lege”, som vi alle kender, såsom fangeleg, gætteleg,
skattejagt, gemmeleg osv.
Vi har haft gode oplevelser
med disse aktiviteter, specielt
fangeleg, som vi kalder ”iPadfange”, er blevet integreret i
huset.
IPad-fange, handler ikke om at
være den hurtigste, men om at
tage billeder af forskellige
kropsdele, som bliver aftalt i
fællesskab. Det kan f.eks. være
foden, hovedet, armen osv. Når
der er blevet taget et billede af

den pågældende kropsdel, er
man fanget.
IPad-fange skaber inklusion,
børnene øver sig i turtagning
og samtidig får de trænet deres
viljestyrede opmærksomhed,
idet de hele tiden skal fokusere
på hinandens påklædning, former og farver, når de skal finde
frem til hvem der er på billederne.
En gang om ugen får mellemgruppen besøg af studerende
fra
pædagogseminariet
i
Svendborg. De er i gang med
et innovationsprojekt omhandlende digitale medier. Sammen
med de studerende laver børnene bl.a. film på iPaden, hvor
de bruger deres kreativitet og
fantasi.
De digitale medier åbner mange muligheder for nye, spændende og innovative aktiviteter
med børnene, hvor fællesskab,
inklusion, sociale samspil, turtagning, kreativitet, fantasi, legerelationer, smil og latter er
centralt.

Lokalbladet for
Kværndrup Sogn
holder
generalforsamling

torsdag den 22. marts 2018,
kl. 19.30 i Kværndruphallen
Dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
4. Behandling af indkomne
forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter til
bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes sendt
på mail til larsskovs@gmail.dk
inden 10. marts 2018.
På vegne af bestyrelsen
Lars Skov Sørensen
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Nyt fra Kværndrup Forsamlingshus
Af Dorthe Nielsen, Kværndrup Forsamlingshus.
Der er livlig aktivitet i forsamlingshuset, og siden sidst har vi
afholdt diskotek, fællesspisning, jubilæum, julebasar, julefrokost og juletræsfest.
Alle arrangementerne er gået
fantastisk godt og har været
godt besøgt. Vi er også rigtig
glade for, at vi er kommet i
gang med at afholde ungdomsdiskotek, da vi oplever et stort
fremmøde af festklædte børn
og unge.
Til julebazaren står bestyrelsen
for kagebagning og juleklip for
børn og barnlige sjæle, og der
er rigtig god julestemning med
duft af brunkager, gløgg og æbleskiver. I den store sal er der
boder, hvor man kan købe nisser, julegaver og alverdens andre ting. Alt i alt et besøg værd.
Den 18. november 2017 blev
Kværndrup
Forsamlingshus
125 år, hvilket blev fejret med
spisning og underholdning. Aftenen var i John Mogensens
tegn med sang, musik og dans.
Bestyrelsen havde en friaften,
og nød fuldt ud, at kunne sidde
med ved bordet hele aftenen,
da 6 unge mennesker fra byen
sørgede for at servicere alle
gæsterne, og rydde op efter
festen.
Det var igen i år Jesper Sell,
der stod for køkkenet til julefrokosten godt hjulpet af mændene på Kalkbrænderivej, og som
sædvanlig var maden prima.
Ulla og Torben Nikolajsen spillede til fællessang og underholdt hele aftenen. Stemningen
var i top.
For 5. år i træk inviterede huset
til Juletræsfest 4. juledag med
julemand, nisser, julegodter og
dans og sanglege omkring juletræet, som dengang da bedstemor var barn. Der blev solgt
amerikansk lotteri, hvor alle
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præmierne var sponsoreret af
byens erhvervsdrivende, og
der var rigtig mange gevinster
– tusind tak.
Kommende arrangementer kan
findes i kalenderen på sidste
side i bladet
Bestyrelsen efterlyser personer, der vil hjælpe med at sælge medlemskort til fordel for
forsamlingshusets videre eksi-

stens. Det kan være på den
gade du bor eller en længere
rute måske, alt afhængig af,
hvor meget tid du har mulighed
for at bruge.
Medlemskortene vil være klar til
salg i juni/juli måned.
Kværndrup Forsamlingshus tlf.
22 78 12 77 og/eller
kig ind på vores hjemmeside:
kvaerndrup-forsamlingshus.dk.
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Gule ærter og god stemning
af Lars Skov Sørensen, på vegne af bestyrelsen for Lokalbladet for Kværndrup Sogn
Hyggen lunede lige så meget
som de dampende gule ærter i
terrinerne, da Lokalbladet for
Kværndrup Sogn sagde tak for
hjælpen til de mange frivillige,
der i årets løb bruger en del
timer på at sikre byen et lokalblad. 26 ud af bladets i alt 29
ildsjæle mødte op til mad, drikke og sang i Kværndrup Forsamlingshus.
Snakken gik lystigt og vi i bestyrelsen er glade for, at opleve
det gode humør og åbenlyse
sammenhold, der er mellem de
frivillige. Det viser at bladet ikke
blot hviler på et stærkt fundament, men også at foreningsarbejde er sjovt og socialt værdifuldt at være en del af.
Tak til alle frivillige for en betydningsfuld hjælp i året der er gået – vi glæder os til endnu en
sæson.
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E-sport til Kværndrup - mor glæder sig!
Af Susan Nielsen, Formand Kværndrup Boldklub
Hele sidste år blev der i Kværndrup Boldklub snakket rigtig
meget om E-sport, og om det
var noget vi skulle tilbyde, ikke
bare vores spillere men også
de unge der måske ikke har
deres daglige gang i hallen, og
ikke mindst for at styrke det sociale miljø både i og udenfor
klubben og på tværs af årgange.
For selv om mange måske stadig har en fordom omkring Esport, kan man ikke komme
udenom at det er en ”sport” i
eksplosiv vækst, som ser ud til
at fortsætte sin globale fremgang. E-sport bliver dyrket i lige
så høj grad som mange traditionelle sportsgrene - og med
flere af de samme tilgange.
Hen mod slutningen af året,
bød muligheden sig så pludselig da vi kunne søge nogle penge fra Borgerbudgettet via kommunen. Vi var så heldige, at vi
vandt den efterfølgende afstemning af indkomne forslag.
I skrivende stund, er de første
forberedelser så småt i gang,
og vi håber meget at vi snart
kan gå i gang med indkøb af
maskiner. Planen er at der vil
blive indkøbt 10 PlayStation,
skærme , spil og controllere.
Vores mål er at der vil blive
afholdt minimum 2 spilleraftener om ugen. Vi vil som en
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start tilbyde uddannet træner i
Fifa 18, derudover vil der være
mulighed for at spille Minecraft
og Fortnite.
Vi har masser af ideer på tegnebrættet, og folk med interesse i E-sport er meget velkommen til at byde ind, da vi helt
sikkert får brug for frivillige til at
gøre det til en succes.
Vi glæder os til at byde en ny
sportsgren i Kværndrup velkommen.

- og det gør sønnen også…
Jeg hedder Albert, er 11 år og
bor i Kværndrup. Jeg går i 5.
klasse på Tre Ege Skolen.
Det er fedt, at vi har får E-sport
fordi:
 Det er sjovt at spille og man
slapper af imens man spiller.
 Man kan blive bedre til spillet.
 Du kan hygge med dine venner.
 Man kan spille mod og med
dine venner.
 Man kan lave en udfordring
med fx taberen skal løbe hele hallen rundt eller tage 10
armbøjninger.
Mine yndlingsspil lige nu er Fifa
og Fortnite. Fifa, fordi jeg godt
kan lide fodbold og går til det.
Fortnite er fordi, jeg godt kan
lide skydespil.

Artikler, læserbreve og
billeder til:
5772.kv@gmail.com
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Novemberudstilling på Trunderup Friskole

Nørrevængets Venner
af Hanne Møller, Nørrevængets
Venner
Allerførst godt nytår til alle,
selvom vi jo er kommet godt i
gang med 2018, som vi alle
sammen håber bliver et rigtig
godt år, og med en sommer,
som forhåbentlig bliver meget
bedre og mere solrig end 2017.
Jeg bringer her vores forårsprogram for 2018. I sidste nummer
af bladet havde vi nemlig ikke
fået navne på underholdningen
på plads.
Vi håber, at se nogle Kværndrup-borgere.
De almindelige arrangementer
koster kun 30 kr. for underholdning og kaffe med kage, det er
da billigt!
Hilsen Hanne Møller, Egeparken 81, på vegne af bestyrelsen.
Forårsprogram 2018:
4. marts: Underholdning
med Jørn Vind
21. marts: Underholdning
med Ivar Schytt Nielsen
8. april: Underholdning
med Lars Liengaard med flere
21. april: Forårsfest
underholdning med
Bamse Show René Jacobsen
(Tilmelding – Midtfynsposten)
6. maj: Underholdning
med Skallens Husorkester
30. maj: Underholdning
med Haarby Musikanter
15. juni: Grillfest
(Tilmelding – Midtfynsposten)

Som sædvanlig valfartede folk fra hele Midtfyn til Novemberudstilling på Trunderup Friskole 1. weekend i november. Årets Kunstværk ses her med kunstneren Dorthe Lysemose fra Ullerslev.
Foto: Grethe Munck

Arrangementerne starter kl.
14.30 – Grillfesten kl. 17.00
Kørsel med Palles Taxi – tlf.: 62
62 28 15
Egenbetaling 25 kr. og bestilling dagen før.
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Hvordan formede det daglige liv sig i Kværndrup på fællesskabets tid?
Af Edvin Larsen
Artiklen her har jeg delt op i to dele. Den handler om Kværndrups landsbylov og fortæller en hel
masse om livet i landsbyen.
”Fællesskab er noget, vi giver
til hinanden” er et slogan, som
er oppe i tiden. Men fællesskab
er ikke et nyt begreb. Fællesskab er et ældgammelt begreb,
som måske er gået lidt glemmebogen i forbindelse med de
sidste 25-30 års individualisering, selveksponering, mig-mig
kultur osv. Ifølge ordbog over
det danske sprog defineres fællesskab som en samling af
mennesker, der bindes sammen af noget, de har til fælles,
hvilket vil sige noget, de er enige om, har samme synspunkt
på, eller det kan være en interesse, de deler med hinanden.
Fællesskab kan også være
sammenhold fx i et lokalsamfund.
I de gamle landsbyer, hvor gårdene lå tæt sammen, var fællesskabet en selvfølgelighed.
Man var fælles om alt såvel i
glæde og sorg som i arbejde og
fest. Fællesskabet i landsbyen,
som var historisk, arbejdsmæssigt og socialt betinget, var
imidlertid ikke blot en familiepræget, arbejdende og festende idyl omkring et gadekær.
Det kunne tillige være en andedam af mistro, sladder og bagtalelse. Landsbybeboernes privatliv var begrænset. Det var
bagsiden af medaljen i det nære fællesskab.
Hvis vi er interesseret i at vide
noget om fællesskabet i tidligere tider, må vi ty til kilder, som
på den ene eller anden måde
kan fortælle om livet den gang.
Om Kværndrup adskilte sig fra
andre landsbyer, er nok et
spørgsmål. Det var ikke alle
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lokale tvistigheder, der nåede
så vidt, at de blev forelagt til
afgørelse for domstolene. Mange tvistigheder blev afgjort på
bystævnet - landsbyens eget
”tingsted”.

de ord og i det sprog, som man
brugte i Danmark omkring år
1700.

Hvis et samfund skulle fungere,
måtte der være nogle love eller
regler, som var kendt af alle,
og som alle måtte rette sig efter. Selv om disse regler ofte
lignede hinanden landsbyerne i
mellem, kunne der alligevel
være forskelle fra landsby til
landsby, hvilket dog ikke havde
den store betydning, da folk
sjældent kom uden for landsbyens område.

Skreven i Qverendrup bye S.
Michelsdag dend nie og tivende
september anno et tusinde siuf
hundrede og sex. Lest for retten inden Sunds herredsting,
torsdagen dend 26. september
1709. Vi efterskrefne samptlig
byes indbyggere nemblig. Ærværdig, hæderlig og høilærde
mand magister Peder Andersen Claudianus, sogneprest for
Qverendrup menighed, […]1)
tilstaar her med alle og enhver,
at som voris iboende bye, som
andre her i landet, efter samtlig
naboernis vedtegt ved en aaldermand og stoellebroder betienis, og voris byes forrige vedtegt og gildeskraae kaldet, formedelst des alder ganske er
sønderrefven og opslit, saa hafver vi samme igjen ved denne
voris samptliges indgaaede
vedtegt til byens og alle der udi
boende naboers nøtte og tarf
fornøjet og forbedritt, og består
af følgende paaster:

Vi ved ikke præcist, hvor gamle
landsbylovene er, men vi ved,
at kong Hans i 1492 udgav en
vedtægt, som blev benævnt
Fyens-vedtægt. Ifølge den
skulle alle landsbyer på Fyn
have en vedtægt eller en lov.
Der er ingen, som med sikkerhed ved, hvor gammel landsbyloven fra Kværndrup er, da den
kun blev skrevet i et eksemplar. Det formodes, at den
stammer fra slutningen af 1500
-tallet eller begyndelsen af
1600-tallet. Den ældste, vi kender, stammer fra Øster Marie
på Bornholm. Den er fra 1554.
Det ene eksemplar, som fandtes i Kværndrup, viste sig desværre at være slidt op i 1706,
hvorefter bymændene i byen
med magister og sognepræst
Peter Andersen Claudianus i
spidsen fik genskrevet loven
den 29. september 1706.
Indledningen til landsbyloven
for Kværndrup er skrevet med

Vedtegt og gildeskraae
Qverendrup bye.

for

Vi kender ikke størrelsen og
dermed
indbyggertallet
i
Kværndrup by, men fra Christian V’s matrikel fra 1688 ved vi,
at der i Kværndrup sogn - bestående af landsbyerne: Egeskov, Gultved, Kværndrup og
Trunderup - i 1682 var 65 gårde, 14 husmænd med jord og
19 husmænd uden jord. Alene i
landsbyen Kværndrup var der
23 gårde, 5 husmænd med jord
og 8 husmænd uden jord.
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Kort & Matrikelstyrelsens målebordsblad 1842-1899
Kortet her er fra perioden mellem 1876 (Jernbanen anlægges) og 1892 Forsamlingshuset bygges.

Kværndrup havde som andre
landsbyer sit bystyre med oldermand og bystævne.
Kværndrup bystævne (tingsted)
lå oprindeligt ikke på den plads,
som vi forbinder det med i dag,
men længere mod øst der, hvor
Kværndrup
Forsamlingshus
blev bygget i 1892. Den sydlige
del af forsamlingshuset ligger
dog uden for det oprindelige
bystævnes grund, mens den

nordlige del af forsamlingshuset langtfra dækker hele pladsen. Odense-Svendborg landevejen (Svendborgvej) var bystævnets grænse mod øst. Mod
vest dannede et stengærde og
til dels en ladebygning grænsen, ligesom grænsen også
dannedes af en ladebygning
mod syd. Nordgrænsen blev
dannet af en lille gyde, Ramsherred (nuværende Toftevej)
og en kirkesti, der gik mod

vest. Ramsherred var et almindeligt dansk navn for et område i de fleste købstæder, men
fandtes også i større landsbyer. Navnet dækkede over berygtede gader i udkanten af
byen. Om den har været berygtet i Kværndrup, har vi ingen
kilder, som siger noget om.
Ramm stammer fra tysk og betyder noget i retning af utugt
(Rammel). Herred angiver en
beliggenhed ved marken.
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Pladsen var nærmest formet
som en trekant med toppunktet
liggende ved landevejen. På
det højeste af pladsen - længst
mod vest - stod omkring midten
af 1800-tallet et mægtigt lavstammet elmetræ med en stor
krone. Omkring dette var der 30
store kampesten, hvor bymændene havde deres plads, når
oldermanden kaldte til stævne.
De store kampesten blev fjernet
fra pladsen i 1859, og samtidig
blev den gamle elm fældet. Efter udskiftningen, som i Kværndrup fandt sted i 1801, blev
stævnepladsen kaldt ”Børsen”.
Det vides ikke, hvad grunden
har været til, at stævnepladsen
har fået tillagt dette navn.
L. M. Wedel, sjællandsk præst
Hvis landsbyloven er blevet efterlevet, må livet i landsbyen
have formet sig særdeles smukt
og agtværdigt. Fx skrev L. M.
Wedel, som i 1802 besøgte
Kværndrup: ”Qverndrup, en stor
smuk landsby, med skiønne
Gaarde, Kirken er anseelig stor
og høj, ligger desuden på en
Banke, Taarnet, som er noget
usædvanligt, staaer i Øster, indvendig er Kirken nylig prydet
med Maling og en herlig Altertavle. Her er en stor, lys, nye,
velindrettet Skole, en af de
smukkeste jeg har seet.” (Et nyt
skolehus blev bygget i 1802. I
dag lig med Svendborgvej 51.
Denne bygning blev anvendt til
skole indtil 20. april 1917, hvor
Kværndrup Hovedskole blev
taget i brug.)
”En bager boer her i Byen, som
har en nydelig have. Hækkerne
og Lysthusene ere som Muure
saa tætte, og dog alt af Ligustrum, Lind o.a. dl. En god
Giæstgivergaard og et Hospital
pryder Byen, foruden Præstegaarden, der især udmærker
sig ved et smukt Stuehuus og
en dejlig have, hvori ere an32

Nuværende bystævne med de 30 sten. Foto: Edvin Larsen, 2007.
bragte mange Perspektiver ved
blot natur og Hækkernes Anlæg; men især et er fortreffeligt;
thi naar man i Stuen sidder ved
spisebordet, og en liden Luge
aabnes, har man udsigt igiennem 2 Lysthuse over Parken,
Agrene, Vejen til de fiernere
Skove, et gandske fortreffeligt
overraskende Perspektiv. Fra
Qvistværelset er en skiøn Udsigt; der opholder Præsten sig
for det meste iblandt sine Bøger i forskiellige Sprog og Videnskaber, for at moere sig og
adsprede sine Gienvordigheder.”
Og videre: ”Præstegaardens
Avling er forpagtet bort, som
ligeledes er Tilfældet paa endeel andre Steder i Fyen; jeg
har ytret mine Tanker om dette
Skridt i mine oeconomiske Afhandlinger; men her og flere
Steder kan der være gyldige
Grunde til at billige Bortforpagtningen.”
Som sagt Wedel beskrev ikke
blot byens bygninger, men omtalte også de folk, som boede i
byen, herunder præsten, generelt og fortsatte: ”Sognet er
stort, Indbyggerne tildeels formuende; de have Guds Velsig-

nelse af Korn, Klever, Smør,
Ost og andre Nødvendigheder.”
Ligeledes refererer Wedel fra et
brev, som præsten, Rasmus
Lassen i Kværndrup havde
sendt til ham:
”Qverndrup Folk ere i Almindelighed meget stræbsomme og
flittige, og jeg kan med Sandhed erklære, at der gives maaske kun faa Egne i landet, hvor
der hersker mindre Raahed i
Sæder, mere Ambition og Kultur blandt Bønderne end just
her. I de 13 Aar jeg har været
Præst her, har jeg ikke hørt noget usømmeligt af nogen, eller
seet en eneste Mand Beskiænket ved Bryllup eller Gildeslaug.
Bønderne udmærke sig ved
Høflighed og Kierlighed og Velvillighed i al deres Omgang
med deres foresatte, ved Medlidenhed imod de trængende og
Velvillighed imod sørgende
Brødre. De Gamle have ikke
megen Kundskab, saare faa
kan skrive eller læse Skrivt,
men de læse godt i Bog, som
man siger. De unge derimod
skrive og regne særdeles godt,
ja finde endog fornøjelse i allehaande nyttig Lekture. Endeel
af dem holde stedse Aviser og
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smaa periodiske Skrivter; og
udkommer der et nyttigt Skrivt,
som ikke er for kostbart, ere de
strax villige til at kiøbe det, ja
undertiden kan her i Sognet
afsættes til
Almuen 200
Exempl. af et eller andet lidet
Skrivt.”
Tilsyneladende så det ud til, at
der var en udbredt kultur og
stor læseiver hos sognets almue, hvilket der var stor forskel
på fra sogn til sogn. Alt i alt
fandt der forsøg med almuebiblioteker sted 10 steder rundt om
i Danmark i 1790’erne. Et af
disse lå i Kværndrup. Avislæsende bønder var helt usædvanligt i denne periode, da aviser og folkeblade næsten ikke
fandtes og sjældent blev læst
på landet.
Men ikke alt var så rosenrødt,
som Wedels beskrivelse gav
udtryk for. I Kværndrup måtte
oldermanden og hans stolebroder, hvilket var oldermandens
medhjælp - ligesom i andre
landsbyer – med jævne mellemrum kalde til stævne.
Landsbyloven i Kværndrup
Landsbyloven skulle én gang
om året på stævnet læses op af
oldermanden for alle landsbyens indbyggere. Hvis der i perioden indtil næste år kom nye
folk til landsbyen, skulle oldermanden sørge for, at loven også blev læst op for dem. Det,
der gør landsbyloven for
Kværndrup interessant, er, at
netop denne lov behandler til
forskel fra andre landsbylove
alle de forhold, som kan findes i
de forskellige landsbylove, hvilket vil sige landsbyens praktiske liv, hvornår der skulle pløjes, sås og høstes, hvornår
hegnene om landsbyens marker skulle repareres, og hvor
mange dyr, den enkelte gård
måtte have på græs på de fæl-

les arealer. Der var også regler
for skorstenes og bageovnes
vedligeholdelse og rensning,
regler for hjælp ved sygdom og
ved ulykker og regler om at køre omstrejfende tiggere ud af
byen. Alt var lagt i faste rammer. Ingen bonde eller anden
beboer kunne bryde ud af disse. Lovene var i 1700-tallet blevet skrevet ned i de såkaldte
”Vider og Vedtægter”, og alle
love var godkendt af den godsejer, hvorunder gårdene hørte.
For Kværndrups vedkommen-

de var det Egeskov. Loven for
Kværndrup bestod af 10 kapitler
(I-X), der alle var inddelt i paragraffer. Kapitel VI, som omhandlede Forhold i byen, havde 20
paragraffer, medens kapitel VII
Skovhugst havde 5 paragraffer.
I alt var der 101 paragraffer,
som også tog højde for bødestørrelsen, hvis loven blev overtrådt. Der var en vis prioritering
af kapitlerne.
I det næste nr. af bladet vil jeg
gennemgå de 10 kapitler.

Note
1)

Derefter følger opremsning af gårdmændene - 24 i alt - med oldermand
Niels Jensen, stolsbroder Niels Hanssen i spidsen. For til sidst at slutte
med husmændene - 18 i alt - med degnen Carsten Pederssen nævnt
først.
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OPSLAGSTAVLEN

Kværndrup Lokalråd indkalder til:
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
D. 15. marts kl. 19:30 i Kværndrup Hallen.
Dagsorden i flg. vedtægterne, som kan læses
på lokalrådets hjemmeside.
Forslag der ønskes behandlet på førstkommende generalforsamling, skal være formanden i hænde, senest 8 dage før afholdelse af
generalforsamlingen.
Lokalrådet er vært ved kaffe & kage.
Frank Andersen
Lokalrådsformand
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AKTIVITETSKALENDEREN

Dato

Kl.

Arrangement

Sted

27/2

14.00

Ordinær generalforsamling
Egebos Venner

Seniorcenter,
Egebos Venner
Egebo

6/3

18.00

Fællesspisning

Kværndrup
Forsamlingshus

8/3

17.30

Mød Allan Hansen

Hallens Cafe- Kulturgruppen
teria
/Poul Frandsen

Kr. 20
/Voksne

9/3

18.30 til
Børne-Diskotek, 2.-4. kl.
20.30

Kværndrup
Forsamlingshus

Kværndrup
lingshus

Forsam-

Kr. 35

9/3

21.00 til
Ungdoms-Diskotek 5.-7.
23.00

Kværndrup
Forsamlingshus

Kværndrup
lingshus

Forsam-

12/3

18.00

Fællesspisning

Kværndrup
Forsamlingshus

Kværndrup
lingshus

Forsam-

15/3

19.30

Ordinær generalforsamling
Kværndrup Lokalråd

Kværndrup
Hallen

Frank Andersen
Lokalrådsformand

17/3

14.30

Gymnastikopvisning

KværndrupHallen

Kværndrup IF

22/3

19.30

Generalforsamling i
5772.Kværndrup

Kværndrup
Hallen

5772.Kværndrup

23/3

17.30

Forårsfest med spisning

Seniorcenter,
Egebos Venner
Egebo

19/4

14.30

Hyggeeftermiddag

Seniorcenter,
Egebos Venner
Egebo

8/5

14.00

Kværndrup ugen. Egebos Ven- Seniorcenter,
Egebos Venner
ner er vært ved kaffen
Egebo

28/5

18.00

Kværndrup
Temaaften med modeopvisning Forsamlingshus

4/6

Årets udflugt går til Kerteminde

Arrangør / tilmelding Pris

Kværndrup
lingshus

Kværndrup
lingshus

Forsam-

Kr. 65/40

Kr. 40

Kr. 65/40

Kr. 35
/o. 15 år

Forsam-

Seniorcenter,
Egebos Venner
Egebo
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