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Priser for annoncer 
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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 æn-
dres fra blad til blad. 
 

Forsidelogo:  
Rentegnet af NIMA 

 
 
 
 
Forsidebillede: Kværndrup-
ugen fik tildelt ”Sammen-kan-vi-
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Om indlæg, artikler og andet  
indleveret materiale 
Ansvar for indlæg, artikler m.m. 
påhviler alene forfatteren/ind-
senderen.  
Det kan være nødvendigt at re-
digere, beskære eller udelade 
dele af det indleverede materia-
le, men såfremt det drejer sig 
om væsentlige ændringer, vil det 
selvfølgelig være efter aftale 
med indsender. Redaktionen 
forbeholder sig desuden ret til 
helt at fravælge indsendt tekst 
og billeder, hvis der er plads-
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5 blade om året 
Der er planlagt 5 udgivelser på 
et år: uge 9, 16, 26, 38 og 48.  

 

 

 

Deadline til næste nr. er den       
25. maj 2018. 

Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

Hvor svært kan det være? 
Ovenstående lille citat er taget 
fra bagsiden af dette blad og 
citatet kommer fra Tommy Chri-
stensen, den tilbagevendte for-
mand for Egeskov Markedsfor-
ening. 
 
Den seneste leder handlede 
om at der skal tages beslutnin-
ger – dette i mange forskellige 
sammenhænge, ikke mindst i 
foreningslivet. Men også i virk-
somheder… Det er derfor, 
jævnfør Tommys artikel på 
bagsiden, en stor glæde -  ikke 
bare for Markedsforeningen, 
men for hele byen -  at Mar-
kedsforeningen får en hånds-
rækning fra Egeskov Slot til de 
kommende markeder. 
 
Undertegnede er ikke i tvivl om, 
at et velafholdt Egeskov Mar-
ked har en naturlig afsmittende 
positiv effekt på besøgstallet og 
er godt for imaget for Egeskov 
Slot. Vi må håbe at Egeskov 
Slots flotte gestus bliver en win-
win situation, så både Egeskov 
Slots og Egeskov Markeds be-
søgstal eksploderer!  
Hvor svært kan det være? 
 
Det samme gælder også, når 
Egeskov Slot åbner dørene for 
alle 5772-borgere i Kværndrup-
Ugen. Dejligt at Egeskov Slot – 

i lighed med sidste år – er ble-
vet en del af Kværndrup-Ugen 
og der er ingen tvivl om, at til-
buddet vil blive taget imod af 
mange af byens borgere. Og 
mon ikke nogle besøger Ege-
skov Slot senere på sæsonen – 
og måske tager familie/venner 
med, som bor udenfor 5772 – 
så der også her bliver tale om 
en win-win situation.  
Hvor svært kan det være? 
 
Kværndrup-Ugen har 10-års 
jubilæum og har i alle årene 
trukket mange folk af huse til 
åbne huse, fællesspisninger, 
markedsdag, revy og diverse 
forskellige arrangementer. Tak-
ket være økonomiske hånds-
rækninger er der blevet mulig-
hed for lidt større arrangemen-
ter – så se at komme afsted til 
nogle af de mange tilbud, du 
kan læse meget mere om her i 
bladet og i programmet på mid-
tersiderne. Dem kan du tage 
ud, så du har programmet til 
Uge 19, der starter søndag i 
uge 18 med den traditionelle 
friluftsgudstjeneste og åbning 
ved politiker – i år borgmester 
Hans Stavnsager. Og, som det 
fremgår af Kirkebladet, så kom-
mer friluftsgudstjenesten i år til 
at blive varetaget af biskop Tine 
Lindhardt. 
Foråret er jo som sædvanlig 

mailto:plata@plata1226.dk
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perioden med generalforsam-
linger i foreningerne. Hvad an-
går 5772.Kværndrup var vi i 
den lykkelige situation, at det 
var muligt at få 2 nye medlem-
mer i bestyrelsen, så underteg-
nede og Lars Skov Sørensen, 
kan hellige os redaktionen. De 
2 nye er Kaare Paludan, der er 
med i layoutgruppen, samt 
Carsten Hansen, som mange 
kender fra Hallen – velkommen 

i bestyrelsen til Kaare og Car-
sten. 
Dejligt med fornyelse. Og som 
redaktør er det en meget stor 
glæde at læse den novelle som 
Fie Stubgaard Larsen har skre-
vet – og fået fortjent præmie 
for. Hun beskriver her i bladet 
hvordan novellen blev til, om 
overrækkelsen i København og 
om hvordan det føltes pludse-
ligt at komme i søgelyset. No-

vellen og hendes betragtninger 
er fantastisk godt skrevet, og vi 
i redaktionen håber, at Fie har 
lyst til at skrive meget mere til 
bladet.  
 
Håber alle kommer godt i gang 
med forårets aktiviteter. Støt 
godt op omkring Kværndrup-
Ugen og alle aktiviteterne. Vi 
modtager gerne beretninger fra 
jeres besøg – og gerne billeder.  
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Kværndrup-Ugen modtog et brev fra Andelskassen:  
- så derfor er Solveig og Inge på forsiden! 

Tillykke 
 
– I har vundet ”Sammen-kan-vi-mere-prisen” 2018 

Kære Solveig 
Vi er glade for at kunne fortæl-
le, at ”Kværndrup Ugen” ved 
Kværndrup Sogns Lokalråd er 

udvalgt som en af dette års vin-
dere af Sammen kan vi mere-
priserne 2018 i aktionærkreds 
Fyn. 

Sammen kan vi mere-priserne 
tildeles som en særlig anerken-
delse til foreninger, grupper, 
virksomheder eller lignende, 
der i det forløbne år har gjort 
en særlig indsats for et af regi-
onens lokalområder inden for 
det sociale, erhvervsmæssige 
eller kulturelle/sportslige områ-
de. Der uddeles i alt tre Sam-
men kan vi mere-priser i aktio-
nærkreds Fyn, og hver pris be-
står af et kontantbeløb på 
15.000 kr. 
Andelskassen annoncerede i 
november 2017 uddelingen af 
priserne og modtog frem til ud-
gangen af december et stort 
antal begrundede indstillinger. 
Blandt de mange nominerede 
er I udvalgt som en af vinderne.  
 
Priserne uddeltes på Andels-
kassens årlige aktionærmøde, 
som fandt sted: 
Mandag den 12. marts 2018 kl. 
18.00 i Svendborg Idrætscen-
ter. 

 
Andelskassen Fyn Prisen 2009 

Det er ikke første gang at 
Kværndrup får en af Andels-
kassens priser.  
I 2009 fik daværende formand 
for Bibliotekets Venner, Edvin 
Larsen, én af de andre priser 
nemlig Andelskassen Fyn pri-
sen.  
Billedet viser Edvin 2018 på 
vinterens sidste dag, 2. april. 
 
I indstillingen stod bl.a.:  
”Bedømmelseskomiteen lagde 
dengang vægt på, at Edvin 
Larsen som formand for bru-

gerbestyrelsen for Kværndrup 
Bibliotek igennem flere år har 
gjort en stor indsats for at sikre 
bevarelsen af et kulturelt mø-
de-, samlings- og informations-
sted for borgerne i og omkring 
Kværndrup. 
Edvin Larsen har med rettidig 
opmærksomhed og god timing 
i sin indsats og en helt igen-
nem sober og overbevisende 
argumentation gjort en bemær-
kelsesværdig og indædt ind-
sats for at bevare biblioteket 
som institution i Kværndrup.”  
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Hvad sker også i Kværndrupugen - omtale af nogle af ugens arrangementer 
 
Af Anders Thorup, Medlem af Kværndrupugen-udvalget 

Kværndrup-Ugen har mange 
gode tilbud, nogle er nye i for-
hold til de tidligere år, andre er 
tilbud, der er kendt fra tidligere 
år. Midtersiderne i bladet er 
årets program på 8 sider. Der 
var ikke plads til præsentation 
af alle tilbuddene, så her følger 
lidt billeder og appetitvækkere.  
 
Styregruppen har i år haft lidt 
ekstra budget, ikke mindst på 
grund af tilskud og støtte fra 
Andelskassen Fyn, Bierparty 
og bladet ”5772”. 
En af de gode gamle traditioner 
i Kværndrup-Ugen er byvan-
dringen. Årets tema er Andels-
bevægelsen, hvor deltagerne 
blandt andet bliver ledt omkring 
Brugsforeningen og mon ikke 
den tidligere Kværndrup An-
delskasse også får nogle ord 
med på vejen. Kværndrup An-
delskasse er som bekendt luk-
ket, men som et kuriosum kan 
vi fortælle, at Frørup Andels-
kasse er blevet ny annoncør i 
5772.Kværndrup og bliver por-
trætteret i næste 5772.Kværn-
drup. 

Foruden at spille bordtennis i 
KIF er Kate Christensen også 
med i gruppen GVS Rock. 
Gruppen øver sig på Egebo i 
fælleslokalet tirsdag kl. 13.00 – 
14.00. Senere – kl. 14.30 - er 
der underholdning med Ulla 
Nikolajsen. 

Vi præsenterer den tidligere 
håndboldlandsholdsspiller Rik-
ke Nielsen tirsdag aften kl. 
19.00 i Hallen – der er gratis 
adgang. Rikke er også kendt 
for at have startet håndbold for 
udviklingshæmmede – med 
baggrund i, at hun selv er mor 
til en pige med Downs syn-
drom. 
 
Tirsdag eftermiddag er der 
åbent hus i Kværndrup Sund-
hedshus. Alle i Kværndrup er 
glade for, at den gamle Andels-
kasse ikke skulle stå tom, da 
Andelskassen Fyn lukkede. 
Bygningen er byens nye Sund-
hedshus. Personalet giver en 
kop kaffe og viser den gamle 
Andelskasse frem. 

Tirsdag aften er der tilbud om 
naturoplevelse på Ikær Mose kl. 
18.30. Formand for jagtforenin-
gen Johnny Jørgensen viser 
rundt på den renoverede mose. 
Er nattergalen lidt tidlig på den i 
år?? 
Derudover er der tirsdag aften 
åbent på KIF’s skydebane i 
Trunderup. Samme aften star-
ter udendørs skydningen op for 
sommersæsonen og man kan 
få lov til at prøve skydning på 
50 m. banen. Bestyrelsesmed-
lem Bent Nielsen vil være til 
stede.  

Onsdag er der gratis adgang til 
Egeskov Slotspark for alle bor-
gere med postnummer 5772 – 
husk dokumentation. Kom og 
nyd en hyggelig forårsdag i ha-
ven og lad dig inspirere af det 
store udvalg af urter og planter 
til udplantning i Egeskov Plan-
tesalg. Du kan også opleve alle 
vores nyheder, som ny klatre-
bane i Legeskov, nyheder i 
Falck Museet og haven - og 
meget mere. Sundhedskort 
fremvises i billetsalget! 
Billedet er fra Heartlandfestiva-
len 2017 og Egeskov Slot er 
også i 2018 vært for den spæn-
dende festival, hvor mange af 
Kværndrups borgere er hjælpe-
re. 
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Torsdag er der åbent hus i Kværndrup Hallens fitnesscenter. Mød 
instruktør og prøv vores udstyr. 

Fredag kan du og din hund mø-
de Rikke og John fra Active-
Dogs på Trunderup Dongsvej 
15. Active-Dogs har hal med 
agilityudstyr, som du og din 
hund kan prøve. Fåreflok som 
Rikke og Johns dygtige hunde 
kan manøvre på imponerende 
vis. 

Lørdag lægger Kværndrup hal-
len gulv til markedsdagen i lig-
hed med de tidligere 9 år. Der 
er mange spændende stader, 
hoppeborg og mange musik-
indslag – blandt andet med As-
ger, som lige er fyldt 12 år og 
har spillet klaver i næsten 2 år i 
Faaborg Midtfyn Musikskole. 

Asger prøver kræfter med for-
skellige genrer, men er særlig 
glad for nyere musik. Asger 
spiller også i et rytmisk band i 
Musikskolen. Desuden vil klov-
nen Lulu være i hallen fra kl. 
10.30. 
Allerede nu har Egeskov Mar-
kedsforening meldt deres an-
komst med en stand på Mar-
kedsdagen. Som det fremgår 
på bagsiden af dette blad, er 
der optimistiske toner fra Mar-
kedsforeningen med folkelig og 
økonomisk opbakning. Kom og 
få en snak med repræsentan-
terne fra Markedsforeningen – 
og mon ikke du har mulighed 
for at melde dig som hjælper til 
Egeskov Marked 

 
Lørdag aften er der familiefest 
og revyholdet er, som det frem-
går, godt i gang med forbere-
delserne. Efter revy og spisning 
spiller ElsborgMaribo – og der 
er mulighed for en svingom 
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Café Kværndrup – besøg os onsdag i Kværndrup-Ugen 
 

Af Sarah Eibye Andersen 
 

- eller en anden onsdag 

Et sted med hjertevarme og 
plads.  
Et sted, hvor forskelligheder 
mødes og bliver til et fælles-
skab.  
Et sted, hvor vi både snakker 
alvorligt og griner højt og læn-
ge.  
Et sted, hvor alle er velkomne. 
Café Kværndrup tilhører dig og 
mig. 

Foredrag med Rikke Nielsen—tidligere landholdsspiller 

Vi kender alle programserien, hvor Nick Horup 
gennem flere år har fulgt de 2 friske fyre med 
Downs Syndrom, Morten og Peter. 
Vore udviklingshæmmede medmennesker har 
også behov for at dyrke sport.  
Den tidligere landsholdsspiller i håndbold Rikke 
Nielsen fra Aalborg har fået datteren Magda, 
som har Downs Syndrom. I den danske idræts-
verden manglede et idrætstilbud til Magda, så 
Rikke startede håndboldkonceptet Lykkeliga, 
som allerede har spredt sig til flere byer i Dan-
mark. 
Kom tirsdag aften i Kværndrup Hallen og mød 
Rikke. Hun er en underholdende og inspirerende 
foredragsholder, der kan bidrage med mange 
aspekter. Udover at være tidligere elitesports-
udøver har hun også haft svær sygdom inde på 
livet. 
 
Der er gratis adgang - så tag naboerne med!  
Du kan købe øl og vand, kaffe og kage. 
 
 
Tirsdag d. 8. maj kl. 19.00 i Kværndrup Hallen 
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Indsamling stopper 
 
Af Kirsten Søfelde og Lise-Lotte Liengaard 
 
Idet der takkes for tæpper, tøj, sko, støvler osv. til frysende mennesker i Syrien, medde-
les det hermed, at vi nu stopper vores indsamlinger i Trunderup/Kværndrup og omegn.  

Vi har en fremragende Røde 
Kors Butik i Kværndrup. Her 
kan man aflevere sit tilovers-
blevne tøj.   
Det er blevet vanskeligere at 
have en fast kontakt på Fyn at 

videresende det indsamlede tøj 
til. Dette er medvirkende årsag 
til, at vi nu stopper. Af samme 
grund er de senest modtagne 
sække også videresendt gen-
nem Røde Kors.  

Endnu en gang tak for hjælpen 
til alle, der bidrog med varmt og 
godt tøj, tæpper, sko, støvler 
og legetøj til nødlidende med-
mennesker.  
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Espe & Gestelev El-forretning ApS får udstilling i Kværndrup 
 
Af Christian Aksglæde 

Hvis man har opholdt sig på 
Odensevej i de sidste uger af 
marts, har man helt sikkert op-
daget, at der sker en hel masse 
på hjørnet af Nyvej og Odense-
vej i Tage El`s tidligere butik. 
Grunden til dette er, at Espe & 
Gestelev El-forretning ApS har 
lejet et par af lokalerne til udstil-
ling, hvor der vises et lille ud-
pluk af det store udvalg. Tage 
er i dag hos Espe & Gestelev 
El-forretning ApS. 
Espe & Gestelev El-forretning 
ApS er en autoriseret virksom-
hed, som er en fusion af 2 æl-
dre firmaer, som startede i au-
gust 2000. Espe El-forretning 
blev startet af Svend Aage Jen-
sen i 1950 `erne og Gestelev El
-forretning af Laurits Frederik-
sen i 1930`erne. 
Indtil 1. juli 2016 blev firmaet 
drevet i fællesskab af Bent Aks-
glæde & Benny Nielsen, som 
hver især har over 40 års er-
hvervserfaring indenfor elbran-
chen. 
El-installatør Christian Aksglæ-
de og Bent Aksglæde, driver i 
dag firmaet videre sammen. 
Benny Nielsen er stadig aktiv i 
firmaet.  
Firmaet laver alt indenfor el, 
alarm & videoovervågning og 

kører over hele Fyn.  
På Skovvej 3 i Espe ligger 
Espe & Gestelev El-forretning 
ApS, som er en del af den 
landsdækkende El-salgs kæde. 

I butikken finder man et stort 
udvalg indenfor belysning og 
hvidevarer og  man kan få råd 
og vejledning, samt låne lamper 
i udvalg. 

Christian og Bent  Aksglæde foran udstillingen på Odensevej 
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Der bliver tilbudt 3 forskellige hold:  
FIFA 18, FORTNITE og MINECRAFT. 
 
Træningstider:  
Mandag 16.30-18.30 FORTNITE 
Onsdag 16.30-18.30 FIFA 18 
Torsdag 18.30-20.30 MINECRAFT 
 
Sted: Mødelokalet i Kværndrup Hallen 
 
Det koster 250 kr for at deltage på ét hold og 100 kr pr følgen-
de hold. pr. halvsæson 
Aldersgrænsen er fra 2. klasse til og med 7. klasse. Hvis der 
er andre aldersgrupper der ønsker at spille, kan der evt. blive 
oprettet hold til dette. 
 
De første 2 uger er det gratis at prøve.  
 
www.facebook.com/E-sport-Kværndrup-566807107033815/ 
Vh E-sport Kværndrup 

E-sport i Kværndrup starter mandag d. 23. april 2018 
 
Så vi ved at være klar til at kunne tilbyde E-sport i Kværndrup.  
10 stk. Playstation 4 og skærme er indkøbt. 

FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Alle er velkommen til at kom-
me og kigge, men for at vi 
kan være sikre på, at der er 
maskiner nok til alle, må 
man gerne melde sig til på 
mail: 
esport1919@gmail.com  
 
eller melde sig til på face-
book siden 
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Børneyoga 
 
Af pædagog Lise Brunn Johansen 

 
I Børnehuset Oasens vuggestue leger vi med børneyoga…. 

Yoga støtter bl.a. børnenes 
kropsbevidsthed og giver moto-
risk koordination. Det er med til 
at afspænde kroppen og kan 
give bedre søvn. Det forbedrer 
koncentration og selvkontrol - 
og der er mange flere positive 
gevinster ved yoga.  
Vi har haft personale på kursus 
i børneyoga, og er startet ud 
med, at alle vuggestuebørn la-
ver en fælles ”solhilsen” om 
formiddagen inden frugt. (Sol-
hilsenen består af en remse og 
7 yogastillinger, som strækker 
kroppen igennem).  
Efter Solhilsenen laver vi for-
skellige yogastillinger, f.eks. 
”sommerfuglen”, hvor det er 
bevist, at det træner pigers 
bækkenbundsmuskler, hvilket 
er en stor hjælp, når de skal 
stoppe med at bruge ble.  

Eller vi efterligner forskellige 
dyr: Løve, kat, hund eller skild-
padden, hvor vi sidder i skræd-
derstilling med fødderne mod 
hinanden og hviler hovedet på 

fødderne. Det er vigtigt, at børn 
bevarer den smidighed, de er 
født med, så længe som muligt 
- her er skildpadden en god 
øvelse. 
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Gymnastikopvisning 2018 
 
Af Ena Kirkegaard 
 
Selv om vinteren ikke helt ville slippe sit tag, bød vi foråret velkommen ved årets gymnastikop-
visning i Kværndrup hallen lørdag d. 17. marts. 

I en fyldt hal kunne stolte foræl-
dre og bedsteforældre se gym-
nasterne på gulvet, for nu var 
dagen kommet til at vise frug-
ten af sæsonens træning. 
 
”Det er verdens bedste dag" 
havde en af de små gymnaster 
sagt til sin familie, inden det 
hele gik løs. 
 
Og de havde øvet sig, for det 
skulle gå rigtigt til! Selv de yng-
ste deltagere på forældre/barn 
holdet viste, hvordan øvelserne 
skulle følge musikken.  
Traditionen tro stod ”bolle-
damerne" for salget af friskbag-
te boller og lagkage til kaffen. 

 
Årets gæstehold kom fra Midt-
fyns Efterskole, og som et flot 
punktum på dagen leverede de 
et stærkt og energispækket 
show med Street Dance, spring 
og parkour – en stor tak til både 
elever og lærere. 
En dejlig dag nåede til ende. 
Tilfredse og dog med en vis 
malurt i bægeret, da flere af 
vores dygtige instruktører slut-
ter deres trænergerning i 
Kværndrup IF. Vi ønsker dem 
god vind og takker for deres 
engagement gennem årene. 
Husk sommergymnastikken 
starter op d. 22. marts kl. 16.30 
-18 og slutter d. 7. juni 
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Nyt fra Kværndrup Borger- og Erhvervsforening 
 
Af Ulrich Ammitzbøll, formand 

Fastelavn 
Traditionen tro afholdt forenin-
gen den årlige fastelavnsfest 
den 11. februar, hvor ikke min-
dre end 160 udklædte børn og 
voksne mødte op til en efter-
middag med knald på og højt 
humør. Grundet ombygning af 
skolen måtte arrangementet 
dog i år afholdes i hallen. Dette 
gav nogle ekstra m2 til de man-
ge fremmødte børn at boltre sig 
på, mens deres munde fyldtes 
med lækre godter fra de uddel-
te godteposer. Alt i mens foræl-
drene kunne nyde kaffen og 
kagen ved de opsatte borde. 
For ikke at glemme kåringen af 
kattekonger- og kattedronnin-
ger samt kategorien bedste ud-
klædning.                                                                                         
De heldige blev følgende: 
Naja og Mathias, Liva Lærke og 
Julian, Philip og Mai, Liva og 
Christoffer. 
Et vellykket arrangement med 
god støtte fra bladet 
5772.Kværndrup, Super Brug-
sen, Let Køb samt Bentes Ba-
geri. 
 
Medlemskab = Konkurrence 
I kan nå at melde jer ind i 
Kværndrup Borger- og Er-
hvervsforening endnu for  2018.                                    
Prisen er 100,- pr. husstand. 
Beløbet kan overføres via Mo-
bilepay til 61 33 04 04 eller reg. 
nr. 5975 konto nr. 5001126. 
Som noget nyt trækker vi lod 
blandt alle vores medlemmer, 
som har indbetalt kontingentet 
senest den 5. maj 2018. 
Vi finder 3 vindere af gavekort 
til Superbrugsen Kværndrup 
Vinderne offentliggøres i næste 
nummer af 5772.Kværndrup. 
 
Ny bestyrelse i Borger- og 
Erhvervsforening  
Efter en veloverstået general-

forsamling og konstituering ser 
bestyrelsen for Kværndup Bor-
ger- og Erhvervsforening såle-
des ud: 
Formand: Ulrich Ammitzbøll 
Næstformand: Rene Dyrberg 
Jørgensen 
Sekretær: Jesper Skovlund 

Kasserer: Helle Jansen 
PR: Sarah Eibye Andersen 
Flagalle: Karsten Mikkelsen 
Best. Medlem: Sabrina Hede-
gaard 
 
Suppleanter: Lars Skov Søren-
sen & Per Kent Nielsen 

Den nye bestyrelse. Fra venstre: Jesper Skovlund, Rene Dyrberg Jørgen-
sen, Helle Jansen, Ulrich Ammitzbøll, Sabrina Hedegaard, Sarah Eibye 
Andersen (Karsten Mikkelsen er desværre ikke med på foto) 
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Lokalbladet for Kværndrup Sogn 
 
Af Lars Skov Sørensen, formand 
 
Beretning fra generalforsamlingen den 22. marts 2018 

I endnu et år har sognets bebo-
ere kunnet bladre gennem fem 
udgaver af 5772.Kværndrup, 
spækket med bred information 
om store og små lokale begi-
venheder, leveret af områdets 
foreninger, borgere og virksom-
heder.  
Lysten til at bidrage med stof til 
bladet lader til fortsat at være 
stor. År efter år. Det vidner om 
at bladet i den grad har formået 
at hæfte sig fast i den offentlige 
bevidsthed, når noget skal for-
midles til lokalområdet. I for-
længelse heraf, må vi kunne 
uddrage at bladet så også bli-
ver læst af mange, der gerne vil 
vide hvad der rører sig i Kværn-
drup og omegn. Det understøt-
tes i hvert fald af det indtryk 
bestyrelsen har, ud fra den re-
spons vi til stadighed får fra folk 
rundt om i byen. 
Som nævnt i tidligere års beret-
ninger, har bladets knap 30 fri-
villige hjælpere en kæmpe an-
del i denne succes, idet disse 
bygger de vitale grundpiller i 
form af de enkelte bladudgivel-
ser. I hver eneste publicering er 
der investeret timer og arbejde 
med, at få alle detaljer på 
plads. Alt, lige fra annonceteg-
ning, bogføring, artikelskrivning, 
korrekturlæsning, grafisk pusle-
ri og opsætning til uddeling i 
langt over 1.000 postkasser, er 
hver især projekter i sig selv, 
som der ikke gås på kompromis 
med. En sådan vedvarende 
faglig stolthed og ihærdighed er 
vildt imponerende og er med til 
at gøre bladet til noget særligt. 
På flere måder. 
En stor tak til alle jer vigtige ild-
sjæle! 

Selvfølgelig også en tak for det 
gode samarbejde med Menig-
hedsrådet og Kirkebladet samt 
tak til lokalbladets annoncører, 
der skaber bladets økonomiske 
rammer og derved gør det mu-
ligt af få det trykt.  
 
I de senere år har bladet opnå-
et en økonomisk gunstig positi-
on, baseret på flere års pæne 
overskud. Så selv når væsentli-
ge beløb er afsat til polstring og 
sikring af et vist antal udgivel-
ser, har der været midler til 
overs. Da denne forenings for-
mål bl.a. er at bibringe samhø-
righed og fællesskabsfølelse i 
lokalområdet, har bestyrelsen 
valgt at støtte en række lokale 
initiativer, vi vurderer opfylder 
dette formål, til gavn for flest 
mulige borgere. Denne disposi-
tion har naturligvis en markant 
afsmitning på det aktuelle regn-
skab. Men med midler i reser-
ve, samt udsigt til fortsat sundt 
økonomisk grundlag, er det 
bestyrelsens opfattelse, at mid-
lerne har tjent fællesskabet 
bedre ved brug rundt om i byen 
end på bankkontoen. 

Hvordan eventuelt overskyden-
de midler fremover skal bruges 
og hvordan de økonomiske 
rammer udstikkes, skal den nye 
bestyrelse tage stilling til.  
Og det bliver en delvis ny be-
styrelse, der sætter kursen. For 
efter at have været med siden 
første generalforsamling for 
mere end syv år siden, har An-
ders Thorup og undertegnede 
valgt at give plads til fornyet 
energi og nye vinkler i bestyrel-
sen.  
Det tror jeg er meget sundt. Og 
at flere personer har erklæret 
sig interesseret i at stille op til 
bestyrelsen, tegner i hvert fald 
lovende. Der er heller ingen 
grund til at tro andet, da samar-
bejdet i bestyrelsen indtil nu har 
kørt velsmurt og i en positiv 
ånd.  
Mange tak for godt samarbejde 
gennem årene og god vind til 
den nye bestyrelse, som nu 
bliver en skøn blanding af ny 
energi og solid rutine. Vi har i 
dag et velfungerende lokalblad 
og det er jeg overbevist om, at 
vi også har fremover. 
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En tak til Kværndrup Børnehave 
 
Af Storegruppen årgang 2018 og deres forældre 
 
Vi kan snart dufte foråret, og nu er vores børn blevet så store, at de skal starte i Forårs-SFO 

Et børnehaveliv er derfor ved at 
være slut. Et børnehaveliv med 
mange gode oplevelser, nye 
venner og en hverdag fyldt med 
nærvær, omsorg og kærlighed.  
Børnene trives fantastisk med 
at lege på tværs af alder og 
køn. Både store og små lærer 
utroligt meget ved at hjælpe og 
lege med hinanden. De har en 
stor medbestemmelse over de-
res dag - de må selv bestem-
me, om de vil være inde eller 
ude, i kælderen eller i musik-
rummet. Børnehaven er kun 
delt op i tre grupper (Lille-, Mel-
lem- og Storegruppen), når der 
bliver spist frokost eller holdt 
fødselsdag. Personalet arran-
gerer desuden fællesarrange-
menter for børnene, så de også 
bliver samlet enten i grupperne 
eller på tværs af alder og køn 
engang imellem.  
Vores børn har cykeldage, hvor 
der er medaljeoverrækkelse til 
de børn, som har lært at cykle 
uden støttehjul. Om sommeren 

bader de i badebassin på de 
meget varme dage og har bål-
hygge. De er på koloni, hvor de 
er af sted i tre dage uden mor 
og far, og de kommer hjem 
med kufferten fuld af gode op-
levelser og en masse læring.  
Til børnenes fødselsdage har 
forældre og børn mulighed for 
at holde fødselsdag både i bør-
nehaven, men også hjemme 
hvor børnene får lov til at vise 
hjemmet og legetøjet frem. Der 
bliver lavet en smuk krone, 
som børnene ser meget frem til 
at modtage.  
Der er gode fælles arrange-
menter, arbejdsdage med grill 
og hygge, sommerfest med 
grill, bål og hyggelige timer, 
forældrekaffe hver måned og 
juletræsfest hvor julemanden 
kommer forbi. 
Det sidste år hvor vores børn 
går i børnehaven, gennemgår 
de en vild og fantastisk udvik-
ling, og de lærer at blive gode 
bamsevenner, som er Maryfon-

dens og Redbarnets ”Fri for 
mobberi” kampagne. 
Børnene i Storegruppen tager 
til svømning, hvor de lærer selv 
at skulle tage ansvar for deres 
ting og at begå sig i vandet. 
Den sidste dag med svømning 
sluttes af med en hyggelig dag i 
legeland og frokost på McDo-
nalds. De lærer at tælle til rigtig 
mange, de lærer bogstaver og 
at skrive deres eget navn. Den 
sidste måned inden Forårs-
SFO øver børnene et lille tea-
terstykke, som de viser os for-
ældre til et brag af en afslutning 
som børnehaven holder.  
Personalet i Kværndrup Børne-
have er yderst kompetente og 
stabile, så børnene ikke hele 
tiden skal forholde sig til nye 
ansigter. De ser og favner alle 
børnene, de rummer mange 
forskellige børn og deres foræl-
dre, de er omsorgsfulde, nær-
værende og kærlige, og der 
bliver aldrig sparet på knus og 
kram. 
Kværndrup Børnehave var det 
naturlige valg for os. Med dens 
indretning og struktur er der 
hjemligt og rart at være, og den 
føles ikke som en institution. 
Børnehaven er super hyggelig 
og med en naturlig legeplads, 
som udfordrer vores børns fan-
tasi og motorik. Den lille børne-
have har givet vores børn et 
trygt børnehaveliv, og vi kunne 
ikke have ønsket os bedre for 
vores børn.  
 
En stor tak til personalet i 
Kværndrup Børnehave for at 
have skabt en tryg og stabil 
hverdag for børnene fyldt med 
knus, grin og nærvær og for at 
give børnene fantastiske ople-
velser. 
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Naturfagsuge i Gislev 
 
Af Mathilde Krog & Sophie Ø. Drejer 
 
To uger om året mødes elever fra 7., 8. og 9. klasse på Trunderup Friskole og Gislev Friskole. De 
to uger handler om naturfag. Eleverne får rigtig meget fagligt ud af ugerne, men de får i høj grad 
også noget socialt ud af det. Nye venskaber opstår.  
I uge 6 var Trunderups elever på Gislev Friskole. 

Mandag 
Første dag mødtes vi i fælles-
rummet på Gislev Friskole. Vi 
fik programmet for ugen at vide 
og fordelte os i klasserne. Vi 
blev delt op i fire grupper, blan-
det 7 klasser fra Trunderup og 
Gislev. Vi var inde hos Steen. 
Der skulle vi arbejde med ro-
botter. Vi skulle programmere 
robotterne til at gøre daglig-
dags-opgaver. Det var lidt 
svært i starten, men da vi først 
kom i gang gik det godt. 
 
Tirsdag 
Vi var inde ved Thorfinn. Vi 
hørte om vandets kredsløb, og 
om hvor meget vand vi bruger i 

hverdagen. Vi skulle prøve at 
filtrere jord, mælk og sæbe. Vi 
blandede vand sammen med 
alle tre materialer, for at se om 
man kunne adskille elementer-
ne fra hinanden igen. Vi brugte 
kaffefiltre, men de var ikke sær-
lig holdbare. Man kunne kun 
skille jord og vand fra hinan-
den, de to andre var bare det 
samme efter forsøget. 
 
Onsdag 
Onsdag var vi inde ved Jesper, 
hvor vi skulle lære om celler, 
DNA og diabetes. Vi skulle ad-
skille DNA fra et løg, og høre 
om forskellen på diabetes type 
1 og type 2. Tre elever fik taget 

deres blodsukker for at se for-
skellen. En elev fik taget sit 
blodsukker før og efter at hun 
havde spist en myslibar. Hen-
des blodsukker steg. 
 
Torsdag 
Torsdag fik vi tid til at skrive på 
vores problemformuleringer. Vi 
skulle vælge et emne inden for 
det vi havde hørt om i ugen. 
Vores overemne var: Teknolo-
giens betydning for menne-
skers sundhed og levevilkår. Vi 
sad i grupperne, vi fik mandag, 
og fik udleveret en problemstil-
ling som vi skulle udfylde, med 
det emne vi have valgt. 
 
Fredag 
Først på dagen fik vi nogle ti-
mer til at få styr på det sidste til 
vores fremlæggelser. Senere 
på dagen mødtes vi i fælles-
rummet og skulle høre frem-
læggelser. Alle niende og ot-
tende klasser og to grupper fra 
syvende skulle fremlægge. Ef-
ter fremlæggelserne var der 
fastelavnsboller i gymnastiksa-
len. Vi sagde farvel til alle de 
andre og tog hjem. 

Børn og unge 
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Hvordan jeg vandt en Danmarkskonkurrence 
 
Af Fie Stubgaard Larsen 

Jeg har altid været en af de få i 
klassen, der sagde “Yes”, når 
vi havde dansk. Det er der en 
god grund til, for hvem kan ikke 
lide at lave det, man er glad 
for? 
Jeg er vokset op i Trunderup. 
Og har gået på Trunderup Fri-
skole fra 0.-6. klasse. Og går 
nu på Tingagerskolen i 8.x i 
Ringe. 
En dag sagde min dansklærer, 
at hun havde hørt om den her 
konkurrence for Bryd Tavshe-
den, hvor man blandt andet 
kunne skrive en novelle. Hun 
tænkte straks på mig, og jeg 
gik i gang med novellen dagen 
efter. 
Efter alt for lang ventetid kom 
der endelig besked, og det var 
godt nyt. Jeg var blandt de 8 
nominerede. Og nu gik alt 
stærkt. Jeg blev interviewet til 
Fyns Stiftstidende, jeg var i live 
radio på P4 Fyn, og bekendte 

ringede og skrev, at de havde 
set mig i avisen. Det var helt 
vildt. 
I en lektie-time overraskede 
min lærer mig med blomster. 
Hun havde fået en mail om, at 
jeg med sikkerhed havde fået 
enten en første eller anden 
plads i konkurrencen, men hun 
vidste stadig ikke hvilken én. 
Den 5. februar tog klassen og 
jeg turen til København. Der 
var præmieoverrækkelse på 
Christianshavn, og førstepræ-
mien var 5.000 kr. Præmie-
overrækkelsen startede med 
forskellige taler fra blandt andet 
ligestillingsminister Karen Elle-
mann, hvor debutforfatteren 
Sebastian Bune derefter skulle 
afsløre vinderen. Da det var 
forfatteren, som skulle give før-
stepladsen, kiggede jeg med 
store øjne over på mine lærere. 
For jeg vidste, at jeg havde 
vundet. Jeg blev kaldt op på 

scenen og skulle læse min no-
velle op for omkring 100 men-
nesker. Det var stort. 
Da jeg troede, det hele var 
overstået, ringede P4 Fyn end-
nu engang, da jeg stod midt i 
Københavns gader efter præ-
mieoverrækkelsen. Og jeg var 
live på igen, denne gang mindre 
forberedt. Og senere hen ringe-
de også Fyns Stiftstidende. 
Selvom berømmelsen varede 
kort, var det en fantastisk ople-
velse, som jeg altid vil huske. 
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Jeg var sådan i tvivl. Skulle jeg 
gøre det? Jeg havde været i 
tvivl lige siden aftenen før, da 
jeg fortalte min veninde, at Mar-
kus kendte koden til min Face-
book profil. Hun blev helt forar-
get over, hvorfor jeg dog havde 
givet den til ham. Hvis jeg skul-
le være helt ærlig, vidste jeg 
det egentlig heller ikke. Var den 
nødvendig for ham at have? 
Han brugte den undskyldning, 
at det ville gøre ham mere tryg 
at vide, hvem der skrev til mig. 
Hvis der nu skulle være nogle 
pædofile stoddere, som sendte 
dick-pics til mig, kunne han 
“ordne” dem, sagde han. Men 
jeg vidste ikke helt, hvad jeg 
skulle tro på. Så jeg gav ham 
den bare, for jeg havde jo ikke 
noget at skjule. 
 
Han gik fuldstændig selvsikkert 

ind ad døren, dengang i 7. 
klasse, og kiggede på os alle 
sammen, som om han vidste, 
hvem vi var. Hans brede smil, 
mørke velfriserede hår, og bru-
ne øjne, gik lige i hjertet på AL-
LE pigerne, og selvfølgelig og-
så mig. “Du kan sætte dig ved 
siden af Hannah, ovre til højre,” 
sagde rektor. Mit hjerte sprang 
et slag over, da rektor sagde 
mit navn! Mig? Hannah? Skal 
den flotte dreng sidde ved si-
den af mig? Jeg kunne se alle 
pigernes misundelige blikke, da 
han satte sig, ved siden af mig. 
“Hej, jeg hedder Markus,” sag-
de han. 
Markus… sikke et dejligt navn! 
 
Nu gjorde jeg det altså! Han 
skulle ikke snage i mit privatliv. 
Så nu ændrede jeg den dum-
me kode. 

Fordi han valgte mig…  
 
Novelle af Fie Stubgaard Larsen 

Næste dag i skolen havde jeg 
tænkt mig at tage en snak med 
ham og spørge, hvorfor han 
overhovedet ville have den ko-
de til at starte med. 
Da han så mig, kom han små-
løbende med et stort smil på 
læben. Han havde noget bag 
ryggen. 
“Tillykke med ugen før halvårs-
dags-dag!” Smilede han og rak-
te en buket blomster frem til 
mig. 
Når ja! Det havde jeg helt 
glemt! Om lige præcis én uge 
havde jeg været sammen med 
Markus i et halvt år. Tænk, at 
han huskede det. Og så en hel 
uge før! Han var da det søde-
ste væsen på jorden! 
Jeg stod helt mundlam. “Men… 
jeg har jo ikke købt noget til 
dig?” 
“Nej, nej, det gør da ikke noget. 

Børn og unge 
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Jeg er bare glad for at kunne 
se dit smukke ansigt endnu en 
gang,” sagde han. 
Jeg fik helt røde kinder og vid-
ste ikke, hvad jeg skulle sige, 
så jeg kyssede ham bare på 
munden. 
Efter skole var vi selvfølgelig 
sammen, som vi næsten var 
hver dag. Han hadede, når vi 
ikke var sammen. Når vi ikke 
var det, skrev han til mig kon-
stant. Han spurgte, hvad jeg 
lavede, om jeg var sammen 
med nogen, og hvem dét så 
var. Han spurgte også tit, om 
jeg skulle noget i weekenderne. 
Det var da selvfølgelig meget 
sødt, for han bekymrede sig jo 
bare om mig, det var der jo ikke 
noget galt i, vel? 
“Hvad skal du i weekenden”, 
spurgte han, og afbrød min tan-
kestrøm. 
Jeg tøvede lidt. “Jeg skal til fest 

lørdag aften.” 
“Hos hvem?”, spurgte han brat. 
“Andreas fra årgangen.” 
“Ham der ryger og har den rø-
de knallert? Jeg synes ikke det 
er en særlig god ide, at du ta-
ger med til hans fest. Der kun-
ne jo ske dig noget.” 
“Men… der er også mange an-
dre fra årgangen, der skal med 
til festen. Og…” 
“Hvem skal det?” 
“Er det ikke lige meget”, spurg-
te jeg uforstående. 
“Det er det da ikke! Du kan en-
ten vælge at blive hjemme, el-
ler at jeg tager med!” 
“Jamen så…” 
“Vil du ikke også meget hellere 
ligge og se film med mig her-
hjemme, end at tage til en ke-
delig fest?” 
“... Jo, okay, det kan vi godt 
så.” 
 

Han spurgte mig første gang, i 
slutningen af 8 klasse, om jeg 
ville med ham hjem. Det ville 
jeg vildt gerne! Jeg, Hannah, 
skulle med Markus hjem! I 
hans hus! Det var der ingen, af 
de andre piger fra klassen, der 
havde været. Jeg følte mig 
speciel. Han kunne have 
spurgt alle andre, om de ville 
være hans kæreste, men han 
spurgte mig! Den dag, i hans 
hus. 
 
Da jeg vågnede lørdag morgen 
og vidste, at jeg skulle hjem til 
Markus senere, fik jeg det helt 
skidt. Vi havde nemlig skænd-
tes aften før over Skype, fordi 
jeg tidligere på dagen havde 
været sammen med Jonas fra 
klassen, på grund af nogle lek-
tier vi havde for. 
Markus havde ringet mig op 
om aftenen med tårer i øjnene, 
og spurgt om jeg ikke elskede 
ham mere. Jeg forstod ingen-
ting! Hvad snakkede han om? 
“Du fortalte mig, at du ikke kun-
ne være sammen med mig i 
dag, og så finder jeg ud af, at 
du er hjemme hos Jonas! El-
sker du Jonas?”, råbte han. 
“Nej, vi… skulle altså bare lave 
lektier.” 
Han blev helt stille, og tørrede 
tårerne væk. “Nåårh… Men det 
kunne du da godt have fortalt 
mig! Jeg ved jo ikke, hvad du 
går rundt og laver, når du aldrig 
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fortæller mig noget som helst!” 
“Nej, det’ rigtigt, undskyld…” 
“Det er okay”, sagde han selv-
tilfreds, og lagde på uden var-
sel. 
Dér sad jeg så. Alene tilbage i 
mørket med dårlig samvittig-
hed. Det var da også dumt af 
mig ikke at fortælle ham det. 
Allerede da Markus og jeg 
mødte hinanden i døråbningen 
hjemme hos ham, var stemnin-
gen lidt trykket. Jeg havde mest 
lyst til bare at dreje om på hæ-
len og smutte, men det ville jo 
være mærkeligt. 
Vi gik ind på hans værelse 
uden at sige et ord til hinanden. 
Da jeg ikke kunne klare den 
forfærdelige stilhed længere, 
brød jeg tavsheden: 
“Nå men, hvilken film skal vi så 
se i aften?” 
Stilhed igen. “Det ved jeg ikke,” 
svarede han koldt med blikket 
vendt væk fra mig. 
Åh nej, han var sur. Jeg hade-
de, når han var sur! Jeg følte 
altid, jeg havde gjort noget galt. 
Hvad var det mon? Havde jeg 
glemt at skrive godmorgen, el-
ler havde jeg ikke skrevet, da 
jeg tog hjemmefra tidligere? 
Hvad var der galt Markus? 
Hvad var der galt? 
Min hjerne kørte på højtryk, 
indtil min telefon plingede om 
en besked på Messenger, og 
jeg koncentrerede mig om det i 
stedet for. Jeg var åbenbart 
blevet inviteret ind i en gruppe 
ved navn “Sove-komsammen” 
hos Mia. Det var både med 
drenge og piger fra klassen, 
kunne jeg se på gruppens med-
lemmer. Jeg nåede lige at sluk-
ke telefonen, inden Markus kig-
gede mig over skulderen. 
“Hvem skriver?”, spurgte han 
nysgerrigt. 
Jeg skulle lige til at fortælle 
sandheden, da jeg kom i tanke 
om sidste gang, der var et lig-
nende arrangement, som jeg 
var blevet inviteret til. Lad os 

bare sige det sådan, at han var 
ikke super glad for idéen om, at 
jeg skulle sove sammen med 
en masse drenge. 
Da jeg tøvede, opfattede han 
det med det samme. 
“Må jeg ikke vide, hvem der 
skriver til dig?”, sagde han mis-
troisk. 
Jeg svarede stadig ikke. Og til 
sidst gik han. Han gik helt seri-
øst bare! Jeg undrede mig 
over, hvad han skulle, indtil jeg 
hørte badeværelsesdøren låse. 
Jeg havde aldrig før følt mig så 
utryg i hans nærvær. Var han 
meget vred nu? Hvad ville han 
gøre? Var det en normal følel-
se at have det her? 
Lige da jeg hørte hans fodtrin 
på vej ind på værelset, var der 
en tanke, der slog mig. Jeg 
havde stadig ikke fortalt det 
med Facebook-profilen. Jo tæt-
tere på hans skridt kom, jo me-
re nervøs blev jeg. Han trådte 
ind af døren, og så meget op-
hidset ud. 
“Er du mig utro? Hvem er han? 
Er det Jonas? Jeg så du skrev 
med én lige før, og du har æn-
dret din Facebook-kode! Hvor-
for har du det? Stoler du ikke 
på mig?” Hvert ord han sagde, 
blev højere og højere, og fik 
mig til at krumme sammen i 

hans seng. 
“Der er ikke nogen,” sagde jeg 
stille og fik tårer i øjnene. 
“Lad vær´ med at lyve for mig, 
Hannah!”, råbte han. 
“Stop med at råbe af mig!”, 
skreg jeg, og min stemme 
knækkede i gråd. 
Som et lyn på himlen, var han 
over mig og havde fat i min ha-
ge med hans stærke hånd. Han 
skubbede mig tilbage i sengen, 
og løftede sin anden hånd. Jeg 
opfattede ikke længere noget, 
før hans hånd ramte min kind i 
et hårdtslag. Jeg nåede lige at 
se ham i øjnene, hans pludse-
lig mørke og glædesløse øjne, 
inden jeg lukkede mine og prø-
vede at tænke på et bedre sted 
end lige nu og her. 
Hvad gik det galt? Alt var så 
perfekt, indtil den ene dag, som 
væltede det hele... 
 
Jeg er nu 25 år. Jeg har en 
skadestuejournal, længere end 
en gammeldags telefonbog, 
efter diverse “uheld”  på “glatte 
trapper” og “uheldigt placerede 
lygtepæle”. Og jeg kan ikke la-
de være med at tænke på, 
hvordan mit liv mon ville have 
set ud, hvis jeg havde sagt stop 
den ene dag. Ville alt så være 
anderledes i dag? 
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Hvordan formede det daglige liv sig i Kværndrup på fællesskabets tid? 
  
Af Edvin Larsen 
 
Her kommer 2. del af artiklen om Kværndrups landsbylov, som fortæller om, hvordan livet for-
mede sig. 

Kværndrups landsbylov bestod 
af 10 kapitler (I-X), der alle var 
inddelt i paragraffer. I alt var 
der 101 paragraffer. Der var en 
vis prioritering af kapitlerne. 
 
Kirkegang og gudsfrygt 
Det var ikke en tilfældighed, at 
kapitel I omhandlede kirkegang 
og gudsfrygt. Kapitlet havde 7 
paragraffer, hvis indhold var: 
Alle folk i landsbyen skulle mø-
de ved kirken på søndage og 
helligdage, når kirkeklokken 
kaldte til samling. Fritagelse for 
at give møde var de syge samt 
tjenestefolk, der havde opsyn 
med hus, gård, kvæg, mark el-
ler andet vigtigt. Når man var 
kommet til kirken, skulle man 
gå ind. I kirken skulle alle tæn-
ke på Gud. Man skulle blive i 
kirken fra salmesangens start 
og til gudstjenesten var forbi. 
Endvidere skulle man møde til 
morgenbøn i kirken om vinteren 
kl. 8 og om sommeren kl. 6. 
Deltagelse i morgen- og aften-
bøn var noget helt specielt og 
kendes kun fra fire steder i hele 
landet. Det var forbudt at bande 
og fortælle løgn og sladder. 
Uvenner med andre skulle man 
lade være med at blive. På 
søndage og helligdage måtte 
man ikke lave hårdt arbejde før 
kirkegang. Foregik arbejdet un-
der præstens prædiken, blev 
man straffet for helligbrøde. 
Arbejde, som Gud havde tilladt 
i Bibelen, skulle ikke straffes. 
Ligeledes var besøg på kroen 
før kirketid på søn- og helligda-
ge forbudt. Når nogen døde, 
skulle alle mænd følge den dø-
de til kirken. Undtaget var folk, 
der havde vigtigt arbejde at ud-
føre. Var det en fattig, der dø-

de, skulle folk i landsbyen på 
skift udføre arbejdet med at 
grave graven og lave kisten. 
Hvis landsbyens folk ikke over-
holdt det vedtagne regelsæt, 
var det oldermandens pligt at 
opkræve bøden, som kunne 
variere en hel del. Dette kapitel 
fortalte om, hvad der var det 
vigtigste for et menneske i den-
ne verden. Derfor kom det og-
så først. Det næste kapitel be-
skrev de personer, som skulle 
sikre, at loven blev overholdt. 
 
Oldermanden og hans sted-
fortræder 
Kapitel II havde ikke mindre 
end 15 paragraffer. Formand 
for bygildet var oldermanden, 
som ved sin side havde en sto-
lebroder. Disse hverv gik på 
skift blandt landsbyens folk, 
som udgjorde bygildet. Alle 
gårdmænd og husmænd skulle 
rette sig efter oldermanden, 
hvis hans ordre var til gavn for 
byen. Oldermanden var en be-
tydningsfuld, men også magt-
fuld person. Hvis han skulle 
dømme i vigtige sager, var han 
forpligtet til at tage 4 eller 8 
mand med på råd. Stolebrode-
ren var oldermandens stedfor-
træder og skulle på olderman-
dens befaling kalde til samling 
på bystævnet ved at tude i by-
hornet. Byhornet var et stort 
horn fra en ko eller en okse. 

Nogle af disse byhorn er beva-
ret i museer og lokalhistoriske 
arkiver. Kværndrups byhorn 
findes ikke mere, men Lokahi-
storisk Forening for Gislev, 
Kværndrup og Ryslinge Sogne 
har valgt at navngive sit lokalhi-
storiske tidsskrift: BYHORNET.  
Hvis man var forhindret i at mø-
de, skulle man melde afbud til 
oldermanden. Alle såvel rige 
som fattige skulle rette sig efter 
oldermanden og stolebroderen. 
På bystævnet skulle man tale i 
en ordentlig tone, hvilket betød 
uden brug af bande- og 
ukvemsord. Bøderne, som blev 
betalt for overtrædelse af lands-
byloven, skulle oldermanden 
opbevare i et byskrin.  
Nøglen til skrinet blev opbeva-
ret hos præsten. Hvis older-
manden skulle åbne skrinet, 
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måtte han gå til præsten, hvor-
efter han skulle havde fire vid-
ner til at se til, når indholdet 
skulle optælles og gerne stem-
me overens med det af degnen 
førte regnskab over de indbetal-
te vider (bøder), hvilket skulle 
finde sted to gange om året. 
Hvis der manglede penge, hæf-
tede oldermanden for dem. I 
grove tilfælde kunne olderman-
den blive straffet. De indbetalte 
bøder måtte ikke anvendes til 
gilde og druk, men skulle bru-
ges til at købe salt, tjære og 
andet for til lige deling mellem 
gårdmændene. I perioden fra 
november 1856 og frem til okto-
ber 1857 havde bymændene 
været samlet i alt 23 gange og 
drukket i alt 10 kander brænde-

vin til en samlet pris af 5 rigs-
daler og 5 skilling. Selv om der 
i byloven var forbud mod druk, 
er dette ikke blevet overholdt. 
Byskrinet var en kasse lavet af 
egetræ. Længden var 12 tom-
mer, bredden 8½ tomme og 
højden 91/4 tomme. Det er 
sidst blevet repareret i 1740 i 
København, hvor det fik en ny 
bund. Låget har en jernhank til 
at bære skrinet i. I låget er der 
desuden en ridse, hvorigennem 
de penge, der blev betalt i bø-
der, kunne puttes ned. Skrinet 
var forsynet med en solid lås. 
Så sent som i 1942 indeholdt 
skrinet bl.a. et pæglemål af 
kobber, et eksemplar af origi-
naludgaven af Christian V.s 
Danske Lov fra 1683. 

Byskrinet fra Kværndrup med indhold. Foto: H.C. Frydendahl, 1942. 

Dette byskrin er hidtil blevet 
opbevaret i Lokalhistorisk Arkiv, 
men ved et indbrud i sommer-
ferien 2005 på Håndværkervej 
7, Gislev, hvor Lokalhistorisk 
Arkiv dengang havde til huse, 
blev det stjålet sammen med 
byhornet fra Ravndrup og visse 
andre ting. Desværre er disse 
gamle klenodier aldrig kommet 
til veje igen. 
 
Gærde og hegn 
Kapitel III, som havde 13 para-
graffer, handlede om gærde og 
hegn. At netop dette kapitel var 
placeret ret tidligt i loven, for-
tæller en hel del om, at gærde 
og hegn havde stor betydning i 
fællesskabets tid, og at det 
kunne få katastrofale følger for 
landsbyen, hvis de ikke var i 
orden. Alle byens marker og 
tofter skulle derfor være ind-
hegnet. Hertil anvendtes gær-
der, som bestod af pæle, grene 
og jord. Omkring rugmarken 
skulle gærdepælene være sat 
til Simon Jude dag (28/10), og 
gærderne skulle være helt fær-
dige til Skt. Jørgens dag (23/4). 
Rug var vintersæd, så derfor 
disse to klausuler, medens byg 
var vårsæd, hvorfor kravet til 
bygmarken var Voldermisseaf-
ten (1/5). De gærder, som blev 
sat op, skulle være så stærke, 
at de kunne holde bæster 
(heste), kvæg og svin ude. Hvis 
et gærde ikke var færdig til dis-
se datoer, var bøden 4 skilling. 
Desuden skulle der betales for 
den skade, som kunne være 
sket. Til at holde øje med de 
forskellige gærder skulle older-
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manden ansætte en hyrde. 
Hyrden skulle sørge for, at hus-
dyrene ikke brød gennem gær-
derne. 
 
Græsning 
Det følgende kapitel IV havde 
14 paragraffer, som alle om-
handler græsning. Formålet 
med dette kapitel var at sikre, 
at landsbyens græsarealer blev 
brugt, men ikke misbrugt. Der-
for måtte ingen bymænd sætte 
flere dyr på græs, end han hav-
de ret til efter det gamle tings-
vidne. Det kunne også fore-
komme, at en bymand ikke 
kunne udnytte sin ret til græs-
ning. Hvis dette forekom, skulle 
han tilbyde den til sine naboer i 
landsbyen. Græsningen kunne 
også udlejes mod betaling til 
folk fra andre nabobyer. 
 
Forhold uden for landsbyen 
Kapitel V omhandlede 7 para-
graffer. Det var ikke tilladt at 
anlægge en ny vej eller sti 
uden tilladelse. Alle landsbyens 
bymænd skulle køre på deres 
egen jord, når de skulle fra 
egen gård og til marken eller 
omvendt. Der var en vis form 
for privat ejendomsret. I hø-
stens tid måtte ingen køre korn 
ind fra sin mark efter solned-
gang. Dette kunne kun finde 
sted, hvis alle bymænd var eni-
ge herom. Hvis nogen mødte 
en bymand eller hans tjeneste-
folk, som f.eks. var væltet med 
en vogn eller på anden måde 
led nød, var man pligtig til at 
hjælpe dem. Dette gjaldt også, 

Ildebrand var landsbyens største frygt. 

hvis man opdagede, at en an-
den mands dyr sad fast i mud-
der eller led nød på marken. 
 
Forhold i byen 
Kapitel VI med sine 20 para-
graffer handler om forhold i by-
en. I §1 lægges der op til foræl-
drenes ansvar. Disse skulle 
først og fremmest sørge for, at 
deres børn troede på Gud. 
Børnene skulle være flittige og 
måtte ikke gå rundt uden at 
bestille noget. Der var nemlig 
forældre, som hellere ville lade 
deres børn gå rundt med tig-
gerstaven og tigge til det dagli-
ge brød frem for at bestille no-
get. Hvis et barn nægtede at 
arbejde, skulle oldermanden 
have besked. Herefter skulle 
oldermanden sammen med 

degnen og to mænd gå til for-
ældrene for at få en forklaring 
på, hvorfor barnet ikke ville ar-
bejde. Hvis barnet ikke gad, 
skulle forældrene prygle barnet 
med ris, mens mændene så på 
det. Hvis forældrene ikke ville 
slå barnet, skulle degnen slå 
barnet. Degnen havde nemlig 
opsyn med børnenes opdragel-
se. Hvis barnet ikke blev straf-
fet, skulle forældrene betale en 
bøde. Hvis barnet fortsat blev 
ved med at nægte at arbejde, 
måtte ingen havde familien bo-
ende. Hvis de boede i et lejet 
hus, kunne familien så blive sat 
”på gaden”. Hvis forældrene 
havde sted og fæste, skulle 
godsejeren og præsten have 
besked, hvorefter de havde 
pligt til at gøre noget ved det. 
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Da en opstået ildebrand i 
landsbyen kunne få katastrofa-
le følger for hele landsbyen, 
skulle oldermanden sammen 
med alle bymændene syne ild-
stederne i alle byens huse fire 
gange om året. Dette syn fandt 
sted dagen efter Skt. Hans dag 
(24/6), Mikkelsdag (29/9), 1. 
søndag i Advent og Kyndelmis-
sedag (2/2). De skulle efterse 
alle skorstene, kakkelovne, ba-
geovne og andre ildsteder. Hvis 
skorstenen ikke var renset, ikke 
var højt nok over taget eller på 
anden måde ikke var i orden, 
skulle der betales bøde, og 
skorstenen måtte ikke anven-
des, før den var blevet bragt i 
orden. Hvis der opstod ilde-
brand i byen, skulle alle mænd 
møde med tjenestefolk og hjæl-
pe til med at slukke branden. 
For at annoncere, at man skulle 
møde, blev der tudet i byhor-
net, og som noget ganske spe-
cielt ringet med kirkeklokkerne, 
hvilket på Fyn ud over i Kværn-
drup også skete i Herrested og 
i Ryslinge. 
 
Rygeforbud fandtes i landsby-
en. Man måtte kun ryge inden-
dørs. Til forskel fra nu, hvor der 
er forbud mod rygning inden-
dørs på restauranter, institutio-
ner o. lign. Blev man dengang 

set med en tændt pibe uden-
dørs, fik man en bøde. Hvis det 
ikke var en af landsbyens be-
boere, men derimod en frem-
med, fik man en advarsel første 
gang, herefter tog man pibe og 
tobak fra vedkommende, hvis 
det gentog sig. 
Hvis et menneske (krøbling), 
der ikke kunne gå eller klare 
sig selv, blev kørt til byen, skul-
le den bymand, der stod for tur, 
straks sørge for at transportere 
vedkommende til næste by, 
hvis det var dag. Hvis det var 
nat, skulle han huse vedkom-
mende natten over. Sådanne 
mennesker blev kørt fra by til 
by, fordi ingen ville have dem 
boende eller betale mad til 
dem. Oftest var man også ban-
ge for at komme til at betale 
deres begravelse, hvis de døde 
i landsbyen. 
Hvis der blev begået tyveri i 
landsbyen, skulle alle i byen 
lade deres huse undersøge for 
det, der var stjålet. Dette skulle 
ske hos alle, således at intet 
menneske i byen kunne mis-
tænkes mere end en anden. 
Alle bymændene havde pligt til 
at være med til at eftersøge, 
hvad der var blevet stjålet. 
 
Skovhugst 
Kapitel VII havde 5 paragraffer, 

som omhandlede skovhugst. 
Alle i landsbyen var pålagt at 
passe på såvel overskov som 
underskov, og det var forbudt 
at fælde gavntræ uden tilladel-
se. 
 
Byens tyre og orner 
Det følgende kapitel VIII om-
handlede byens tyre og orner 
og bestod af 6 paragraffer. I 
Kværndrup var der to tyrelav. 
Kravet til lavene var, at de skul-
le holde en god velskikket sort 
eller sortbroget tyr. Tyren skulle 
tilses og synes af oldermanden 
og stolebroderen. Tyren skulle i 
stald Allehelgensdag (1/11) og 
kom først på græs igen 8 dage 
efter Voldermissedag (1/5). I 
vinterhalvåret havde mændene 
i tyrelavet på skift ansvaret for, 
at tyren blev fodret og holdt i 
god stand, så den kunne sikre 
landsbyens fremtid, når tiden 
kom. Ved kyndelmissedag blev 
tyrene synet. Hvis man ikke 
fandt tyrene fodret ordentligt, 
skulle den skyldige mand beta-
le bøde til byen. I byen skulle 
også være en dygtig orne, som 
oldermanden havde ansvaret 
for. Da oldermanden skulle fø-
de ornen, skulle hver gård i 
landsbyen betale 1 skæppe 
havre, som hvert år blev leveret 
Mortensdag (11/11). 
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Grove gerninger 
Grove gerninger blev beskrevet 
i 6 paragraffer i kapitel IX. Det-
te kapitel skulle beskytte lands-
byens beboere mod, at andre 
dræbte deres husdyr, malkede 
deres køer uden tilladelse eller 
uden tilladelse plukkede frugt 
fra anden mands frugthave. 
 
Gilde og gæstebud 
Kapitel X, som var det sidste i 
loven, handlede om gilde og 
gæstebud og havde 8 paragraf-
fer. Inden en gårdmand eller 
husmand kunne blive optaget 
som vedtægtsbroder og få de 
rettigheder og pligter, som 
landsbyloven indeholdt, skulle 
han for sig selv og sin hustru 

Dansen om majstangen var en af 

årets store fester. 

Toftevej 7. Foto: Edvin Larsen, 2011. 

give 2 gode tønder øl eller 2 
slet daler for hver. Hvis han 
nægtede at betale, havde ol-
dermanden og samtlige naboer 
ret til at pante ham. I gildehu-
set, hvor medlemmerne af gil-
det holdt deres møder og fe-
ster, måtte man ikke bande, 
skælde ud, sige onde ord, true 
eller slå nogen. 
Landsbyen Kværndrup blev - 
som tidligere nævnt - udskiftet i 
1801. Udskiftningen medførte, 
at mange af de overleverede 
skikke ophørte, hvad der havde 
sin naturlige årsag, idet udflyt-
terne ikke kunne fortsætte med 
at tilhøre oldermandslavet i 
landsbyen. Skikken med dan-
sen om majstangen er ikke be-
varet i Kværndrup, som visse 
andre steder i det fynske. Ud-
flytterne til Kværndrup Vænge, 
som bestod af cirka 10 gård-

mænd, dannede deres eget ol-
dermandslav. Dette oldermand-
slav blev videreført og eksiste-
rer som et kuriosum den dag i 
dag. I Kværndrup by blev older-
mandslavet bevaret frem til 
1920 – et år efter at de sidste 
fæstere under Egeskov Hoved-
gård forsvandt med fæstevæse-
nets ophævelse ved lov i 1919. 
Den sidste oldermand i Kværn-
drup by var Knud Hansen, som 
havde gården, matr. 6a 
(Toftevej 7) i fæste under Stam-
huset Egeskov frem til 1909. På 
gården blev det gamle byskrin 
opbevaret i mange år. Knud 
Hansens barnebarn er Knud 
Hansen, som i 2016 solgte Tof-
tevej 7 til MM Ejendomme 
Kværndrup ApS. 
 
Kilder: Der henvises til nr. 38 af 
Lokalbladet 5772.Kværndrup. 
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 OPSLAGSTAVLEN 

På Egeskov mølle er 
der åbent for rundvis-
ning og melsalg den 
sidste søndag i hver 
måned fra 13 - 16.   
 
Så kom og besøg os! 
 
I juni og juli måned bager vi 
pandekager 
 
I august har vi det andet baga-
gerumsmarked på møllens p-
plads fra kl. 12.00 – 16.00 samt 
pandekage bagning. 
 
Alle dage er der mulighed for at 
købe mel, samt at få en god 
snak med møllelauget. 
 
Vi glæder os til at se jer! 
 
M.v.h. 
Egeskov Møllelaug 

Har du lyst til at spille bridge?  
Eller andet kortspil?? 
 
Måske har du ikke så stor lyst til 
fysisk udfoldelse, men holder af at 
være sammen med andre menne-
sker og kan lide at spille kort. Birthe 
Heileskov, som du ser her på bille-
det, vil gerne lodde, om der er 
stemning for at starte bridge i 
Kværndrup Hallen.  
Man kan ytre interesse, hvad enten man er nybegyn-
der eller har prøvet bridge før. Så hvis der er interes-
se vil Birthe samle tropperne, og du hører nærmere. 
Birthe kan træffes på 2280 4824. 
Bridge er et gammelt klassisk kortspil, som har lidt 
specielle regler, og som også indeholder et konkur-
rencemoment. Hvis du snarere er interesseret i al-
mindelig whist eller andet kortspil, er der også mulig-
heder for at bruge lokalerne i hallen. Kontakt Birthe 
eller Anders Thorup 5099 1894, så vi kan finde ud af 
om der er interesse. 
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Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

23/4 16.30 E-sport 
Kværndrup 
Hallen 

KB1919  

6/5 10.30 Kværndrupugen begynder Bakkelunden Kværndrupugen  

28/5 18.00 Temaaften med modeopvisning 
Kværndrup 
Forsamlings-
hus 

Kværndrup Forsam-
lingshus 

100,- 

4/6  Årets udflugt går til Kerteminde 
Seniorcenter 
Egebo 

Egebos Venner  
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