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Markedsforeningen er også
en slags lokalråd
Af Anders Thorup, redaktør
Kværndrup er kendt for de mange foreninger, og den forgangne måned har i høj grad været præget af foreningernes generalforsamlinger.
”5772.Kværndrup” har jo sine
rødder i Lokalrådet, hvor der
også har været generalforsamling. Nyvalgte til Lokalrådet er
Aina Lind-Hansen og Tommy
Christensen, og citatet i overskriften er Tommys. Dejligt at
vores allesammens forening,
Egeskov Markedsforening, går
ind i arbejdet med Lokalrådet.
Der bliver også brug for alle gode kræfter de kommende år!

5 blade om året
Der er planlagt 5 udgivelser på
et år: uge 9, 18, 26, 36 og 48.

5772.Kværndrups egen forening
har også haft generalforsamling.
Vi tolker det ringe fremmøde af
folk udenfor bladgruppen, som
at det vi har gang i, er godt nok.
Snakken gik godt, og vi fik mange gode og nye ideer. Desværre
ender mange snakke altid med
emnet ”økonomi,” hvilket også
var tilfældet til vores generalforsamling. Vi har planlagt at sende brev ud til samtlige foreninger i byen for at appellere til at
de respektive bestyrelser om, at
der bliver givet et bidrag til
5772.Kværndrup. Dette til gengæld for den service, det er, at
man i bladet kan lave PR for sin
forening og dens arrangementer
og gratis annoncere generalforsamlinger og møder. Det må
være i foreningernes interesse

Forsidebillede
Lokale spillemænd fra markedsdagen,
Kværndrupugen
2009. Foto: Kjeld Toftelund.

Priser for annoncer
1/8 side: 1600 kr. ex. moms,
¼ side 3000 kr. ex. moms,
½ side 5500 kr. ex. moms,
1/1 side 10000 kr. ex. moms.

Om indlæg, artikler mm
Ansvar for indlæg, artikler m.m.
påhviler
alene
forfatteren/
indsenderen.
Det kan være nødvendigt at
redigere,
beskære
eller udelade dele af det indleverede materiale, 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 pladsmangel i
bladet.

Deadline til næste nr. er den 1.
juni.
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at have dette lokale medie, som
bliver læst ganske flittigt – det er
i hvert fald vores indtryk. Og
selvfølgelig er det også i den
enkelte borgers interesse at have 5772.Kværndrup. Det er der
mange, der har taget til efterretning – og handlet ved at donere
et beløb til bladet. TAK FOR
ALLE BIDRAG!
Jeg vil i denne leder også appellere til, at borgerne i højere
grad begynder at bruge bladet
til at få budskaber ud. Vi er ved
at få fat i foreningerne og institutionerne, som op til deadline er
blevet gode til at sende indlæg
til bladet. Men alle læsere er
meget velkomne til at sende
materiale om det, som interesserer. Vi ønsker, at indholdet
skal være alsidigt og spændende, og her kunne vi godt bruge
nogle artikler, hvor folk skrive
om deres interesser og oplevelser.
Vi håber stadig på et par annoncer mere, og vi fornemmer stigende interesse fra erhvervslivet. Det giver lige os i bladgruppen et kick, når, som det var
tilfældet efter blad 3, at Tage El

Priserne er for 5 numre årligt,
husstandsomdelt til ca. 1200
husstande.
Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad.

FRA REDAKTIONEN

mailer rosende ord om bladet,
og bestiller en annonce til bladet
fremover. Det er benzin til bladets motor. Og modsat bliver vi
ærgerlige, når en anden annoncør, med rette, beklager dårlig
kvalitet på hans annonce. Vi retter fejlene, og vi håber på velvilje fra annoncørerne, når vi her
inden sommerferien, kommer ud
for at forlænge de aftaler, der
blev indgået for næsten 1 år siden. Dengang traf vi annonceaftaler på vores glatte ansigt – ved
den kommende annoncetegning
har vi 4 flotte blade, vi kan vise
frem, så firmaer og forretninger
kan se, hvad de får for annoncekronerne.

for hele uge 19. ”Kværndrup –
ikke så ringe endda,” er det slogan Styregruppen har valgt at
bruge i år efter de seneste 2 års
sloganer: ”Kværndrup – kend
din by” og ”Kværndrup – brug
din by.”
Kværndrup-ugen er resultatet af
et samarbejde mellem foreninger, institutioner og erhvervsliv,
oprindeligt med udgangspunkt i
Biblioteket og med støtte fra
Egeskov Markedsforening. Så
det er vores allesammens arrangement. Støt de arrangementer,
der laves, så ugen bliver en succes.

VIGTIGT!
EFTER DEADLINE ER
DER KOMMET VIGTIG
MEDDELELSE.

SE SIDE 31

Og så står bladet denne gang jo
i høj grad i Kværndrupugens
tegn. Indlagt i bladet er program

Indbetal minimum 50 kroner til
konto 5975 1090149
(oplys navn og adresse)

- så er du medlem frem til og med
generalforsamlingen i marts 2012.
Har du allerede betalt gælder dit medlemskab naturligvis også indtil da. Kontingentet giver stemmeret til generalforsamlingen, men skal primært
ses som en støtte til et blad, der også gerne skulle udkomme de næste år.

På forhånd tak for bidraget.

Finn Kroun, Nyvej 15,
5772 Kværndrup
tlf. 62272287
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Nu trækker jeg mig tilbage
Af praktiserende læge Jens Lind-Hansen, Kværndrup
Den 1. april trækker jeg mig tilbage efter 32 år i praksis. Tak for
den udviste tillid igennem årene.
I 1926 nedsatte læge Grost sig
som praktiserende læge i
Kværndrup. Han havde oprindeligt sin konsultation i villaen
på hjørnet af Kalkbrænderivej
og Bøjdenvej. Siden flyttede
han til Nyborgvej, hvor den nuværende lægepraksis har til huse.
I den tid Grost boede her, har
huset undergået en større ombygning til omtrent nuværende
ydre.
Til sin død i 1959 - han sled sig
bogstaveligt talt op - var Grost
eneste læge i byen og var som
sådan i realiteten altid på arbejde eller til disposition. Ved
Grost's død kom ægteparret
Dahlerup til Kværndrup. De arbejdede begge i den fælles
praksis samtidig med, at yderligere en læge - Verner Jensen havde nedsat sig i byen. Dette
betød for alle 3 læger langt mere menneskelige arbejdsbetingelser, og da der med tiden
etableredes et vagtfællesskab
Lægehuset Nyborgvej

med lægerne i Stenstrup, betød
det yderligere aflastning.
I midten af 1970'erne kom Niels
Winther-Pedersen til praksis,
som til ægteparret Dahlerups
skilsmisse i slutningen af 70'erne var en 3-mands praksis. Få
år efter at Pierre Dahlerup havde forladt Kværndrup kom jeg
ind i praksis 1. april 1979.
Ved Agnete Dahlerups sygdom
og død i 1994 trådte Jette Baden til med kort varsel først som
vikar og senere som kompagnon. Seneste skud på stammen
af praktiserende læger i Kværndrup er Osman Mohamed, som
fra august 2010 afløste WintherPedersen.
Den 1. april trækker jeg mig tilbage efter 32 år i praksis. Jeg
kan se tilbage på en periode,
som både i praksis her og i den
overordnede struktur for lægelig
betjening som helhed har ændret sig betydeligt. Særlig betydning har det haft, at der er
oprettet den lægevagt, som vi
kender den i dag. At vagterne
nu
er
lagt ud
til
en
helt anden
struktur
har
medført,

Jens Lind-Hansen

at behovet for at være bosiddende i umiddelbar tilslutning til
praksis ikke længere eksisterer. Det vil sige, at når jeg går
på pension ophører en tradition
med en fastboende landsbylæge.
Jeg kan nu se tilbage til et alsidigt virke i Kværndrup, hvor jeg
har oplevet stor imødekommenhed fra patienterne. Jeg vil gerne her takke for den tillid, de
har vist mig ved at lade mig være deres læge.

Vidste du?
At Kværndrup fik sin første dyrlægepraksis i 1876 (lukket
1984) og sin første lægepraksis
i 1912?
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Egeskovløb – nu også uden køretøjer
Det folkekære renæssanceslot danner snart ramme om endnu
et eventyr, der kan tage pusten fra enhver.
Af Lars Skov Sørensen

Antallet af hestekræfter er
stærkt reduceret, men de
fysiske udfordringer er til
gengæld i højsædet, når
Egeskovløbet skydes igang
som motionsløb den 30.
april.
Det er lærere og forældre
fra Rudme Friskole, der er
gået sammen om at stable
løbet på benene for at give
skolen støtte og pr. "Vi
fandt på idéen med et motionsløb i forbindelse med et
idémøde på Rudme Friskole", fortæller lærer Jack J.
Frederiksen og fortsætter:
"En kollega og jeg havde
længe gået og tænkt over
at arrangere et løb eller
cykelløb. Det viste sig, at
også et par forældre havde
tænkt
det
samme".

Ruterne ved Egeskovs
blomstrende park og idylliske løvskove er ifølge Jack
Frederiksen en unik måde
at tilbagelægge de 3, 5 eller 10 kilometer på. Jack
fremhæver også, at løbet
har et professionelt set-up
og erklærer, at ”vi har en
målsætning om 200-300
løbere det første år. Vores
målgruppe er både øvede
motionister og familier med
børn.”
Hermed er grundformen til
en ny forfriskende fortælling altså lagt, når Egeskovs grevinde lader kanontorden sende løberne
ud på de snoede grusstier.
Læs mere på hjemmesiden
www.egeskovsloebet.dk

Byfornyelsen skrider fremad
.
De gamle bygninger ved foderstoffen er nu væk, og området er ved at være ryddet. Togpendlernes udsigt fra
stationen er forbedret væsentligt.

Økologisk oksekød
Af Jersey stude sælges.
Svend Aage Tukjær tlf.51269396
Tr-dongsgaard@hotmail.com

Gultved Autoværksted &
Autolakering
Krumstrupvej 20, 5772 Kværndrup
Tlf. 62272734 V/Carsten Nielsen
gultvedauto@mail.dk. www.gultvedauto.dk
Alt i autoreparation og serviceeftersyn.
Klargøring til syn. Alt i autolakering.
Forsikringsskader/opretning m/bænk
Gratis lånebiler. Salg af kvalitetsbiler
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Jul på den gamle station
AF

Lise-Lotte Liengaard

Søndag den 12. december 2010 holdt vi jul på den gamle
station.
”Vi” er vores lille firma ODA. Vi
havde lejet os ind i Iværksætterhuset, som er det, den gamle
station nu huser.
Foruden os selv deltog også
Jonna Lauridsen, Trunderup
med sine strikkede og filtede
ting, Pia Dahl Andersen, Ryslinge med et stort udvalg i smykker
og Tove Svendsen, Kværndrup
med pynt til julen.
ODA selv stod, som sædvanlig
for salg af malerier, tørklæder,
smykker og jakker. Derudover
solgte vi naturstager, trænisser
og juledekorationer. De børn,
der kom, kunne ved et bord tegne ansigt og hue på en præfabrikeret trænisse, som derefter
blev deres.
På 1. salen havde vi indrettet
galleri og café, hvor der blev
solgt varm æbledrik og gammeldags prossekage. Her blev også
hurtigt udsolgt af de hjemmebagte småkager.
Hele dagen var der rykind både
i boder og i café, og dagen blev
på alle måder en succes.
Så stor var succesen, at vi allerede nu har booket stationen
den samme søndag i december
2011. Vi vil udvide antallet af
salgsboder, så der bliver et bredere udbud af varer.
Vi bestræber os på at give byens og omegnens borgere en
mulighed for at foretage de sidste juleindkøb i en rar atmosfære i en julepyntet stationsbygning, så sæt allerede nu et
kryds i kalenderen ved søndag
den 11. december.
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Foruden det øgede udbud af
varer vil der kunne opleves kvalitetsunderholdning i løbet af
dagen. Der bliver bl.a. musikalske indslag i caféen.
Tak til alle, der besøgte os på
stationen, og som på den måde
var med til at sikre en gentagelse i 2011.

Vidste du?
At Kværndrup Brugsforening
blev stiftet i 1896, og at omsætningen det første år var
30.000 kr. I dag er Brugsens
omsætning 30 millioner.

Vi har åbnet filial i
Trunderup
Tlf. 22749873/62271865
”døgnåbent”

Nye Åbningstider
fra 1. oktober

Lise-Lotte Liengaard
62272561/28902583
Sønderhave 3
Kværndrup

P.S. Lukket lørdag

Mandag til fredag
9,00 – 17,30

Kværndrup Herresalon
V/Aksel Højgård
Tlf. 62271840

PORTRÆT

Gæt en kværndrupper!
Hvem er han?

han bor og virker i Kværndrup

en mand om hvem det ikke kan siges, at han løber
af pladsen i utide

han har et betroet og ansvarsfuldt job med få folk
over sig, men mange under sig

et aktivt friluftsmenneske med udadlelig adfærd og
orden i tingene, han holder altid sin sti ren

han har et guddommeligt humør, men kan også
være gravalvorlig
Svar indsendes til redaktionen inden 15. maj 2011.
Præmie: 1 fl. rødvin. Såfremt flere finder det rigtige
svar trækkes lod.

Gæt en Kværndrupper –
hvem var manden i blad 3 ?
Redaktionen kan afsløre, at det selvfølgelig drejede sig
om Niels Krog. Vores populære slagter i Brugsen, en
engageret fodboldtræner og ildsjæl og et, desværre kun
nogenlunde, godt forbillede for de unge i byen.
Han har det jo, desværre, med at falde i vandet på sine
fodboldture med boldklubben, men samles heldigvis op
igen af sine omsorgsfulde venner.
7 har svaret rigtigt, så vi måtte trække lod. Vinder blev
Jonna Lauridsen i Trunderup, tillykke.

På billedet overrækker Niels præmien til den
glade vinder, en lækker steg.

www.oles/olie/dk
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Frivillige sætter tryk på uddelingen
af 5772.Kværndrup
Af: Lars Skov Sørensen
Takket være 11 ihærdige borgere kunne du finde
dette blad i din postkasse. De sørger nemlig for at
husstandsomdele de over 1.200 eksemplarer af
5772.Kværndrup.
”Jeg duer ikke til at sidde stille
og brodere”, erklærer Bodil Engholm (70) ærligt.
-Nej heldigvis, kunne man så
fristes til at tænke, for i stedet
har Bodils energiske og udadvendte væsen givet blandt andet
Kværndrups idrætsliv et mangeårigt aktiv, hvis bidrag hører til i
de allerøverste ribber.
Fra november 2010 har hun så
taget endnu et spring for foreningslivet og stillet sig til rådighed som koordinator for uddelingen af 5772.Kværndrup. ”Jeg vil
gerne gøre en praktisk frivillig
indsats”, lyder begrundelsen fra
Bodil Engholm.
Helt ny i omdelingsbranchen er
hun nu ikke, idet hun tidligere
har været byen rundt med sedler om støtte til jernbanetunnel
ved skoven samt information om
motionscentret. Bodils tryksagsform er yderligere skærpet af en
central rolle i uddelingen af det

årlige program fra Kværndrup IF (og tidligere
KSG&I)
Nye udfordringer på banen
Alligevel var det noget af
en styrkeprøve, at få afleveret 5772.Kværndrup i
byens postkasser op til de- ”Der må gerne være en mening i det man
cember, hvor Kong Vinter
laver”, lyder det fra Bodil Engholm, der
forvandlede villaveje til frosne forhindringsbaner.
vet en liste over antal husstande
på hver vej og forsøger at fastI løbet af én weekend kunne alle lægge ruterne så retfærdigt som
borgere lige fra Gultvedholm til muligt”, forklarer Bodil Engholm
Hønsehavevej dog sidde i de og påpeger, at ingen af uddelervarme stuer og forsyne sig med ne endnu har beklaget sig over
friske lokale bulletiner. 10 top- fordelingen.
trænede frivillige og nogle ægtefæller, som Bodil har rekrutteret Cykler og biler er værdifulde
på formiddagsmotions-holdet i redskaber, for etaperne varierer
hallen, sørgede nemlig for effek- meget fra byens tætte bebyggeltivt at fordele lokalbladet i det ser til Volstrups vind-omsuste
snedækkede sogn.
vidder. ”Jeg er ikke meget for
løse hunde, men nu er der helIndsatsen koordineres fra Bodils digvis postkasse ude ved vejen
hjem på Lærkevej. ”Jeg har la- mange steder”, siger Bodil og
slår samtidigt fast, at uddelerne

10 af de friske uddelere – her fanget til formiddagsmotion i hallen.
Foto: Ejvind Sørensen.
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bliver vel modtaget hvor de
kommer frem.

Bodil hjælpsomt trådte til som
herredanser.

”I Volstrup kom en mand ud fra
et hus og ville gerne have et
eksemplar af lokalbladet, og det
fik han, selvom han boede på
den anden side af sognegrænsen”, fortæller Bodil videre. Hun
virker meget engageret i distribueringsopgaven af de lokale
nyheder. Således holder hun
også løbende øje med, hvordan
beholdningen af blade ser ud i
de forretninger og institutioner,
hvor der er lagt en stak, kunderne kan tage af. Hvis der ikke er
flere blade tilbage et sted, er
Bodil hurtig til at omfordele af
resterende blade fra de andre
butikker.

I dag har hun fire gymastikhold,
to i Svendborg, et i Kværndrup
og et i Krarup. Tre børnebørn
og sommerhuset på Langeland
holder også energien oppe. En
pensionering fra arbejdsmarkedet betyder altså ikke, at puls og
tempo går ned på de øvrige discipliner.
”Når folk spørger, jamen hvor
længe bliver du ved, svarer jeg:
så længe der kommer folk til det
jeg laver”, bedyrer Bodil og fort-

sætter: ”Hvis jeg skal til at gå
hjemme, så skulle jeg tørre mere støv af. Mit liv ville være tomt,
hvis jeg ikke havde med andre
mennesker at gøre. Jeg vil gerne gøre folk glade.”, slutter Bodil et sjældent set overflødighedshorn af frivillig virkelyst.
Her på holdet bag
5772.Kværndrup
vil vi gerne rette en stor tak
til de 11 ildsjæle + ægtefæller,
for det kæmpe arbejde
de yder for bladet.

Herredanser i Litauen
Energien og lysten til at gøre
en frivillig indsats synes altså at
stå urokkelig fast her 52 år efter
Bodil startede sit imponerende
virke i fynske gymnastiksale.
Som delingsføreruddannet i
Viborg, kom hun til det midtfynske i 1959. Til en generalforsamling i skytteforeningen i
Svendborg fik hun sigtekornet
indstillet på sin nuværende ægtemand Erling Engholm, og de
flyttede sammen i Kværndrup
og fik to børn.
Bodil har været lærer på Trunderup Friskole gennem 34 år og
morgenåbner i Ryslinge Børnehave i 5½ år, hvortil hun tog
cyklen. Ved siden af sit arbejde
har der naturligvis også været
plads til at træne gymnastikhold
i foreningen. Oveni har Bodil
Engholm involveret sig i indsamlinger, teater, foredrag, kurser og assisteret ved Erlings
folkedans.
Dansen har budt på rejser rundt
i verden, bl.a. til Litauen, hvor
9
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Sanne giver vort helbred en hånd –
portræt af klinik Hygia
Af Anders Thorup
Klinik Hygia startede i 2005 i Sanne Tyllesen og Dennis Carlsons hjem på Rødhøjsvej 16 i Kværndrup. I starten var Dennis med i klinikken som massør. Sanne kom fra job på SAF,
men pga. sygdom følte hun, at der skulle ske noget nyt og
gik i gang med en uddannelse som zoneterapeut.
Man kan undre sig over navnet
Hygia, men det er navnet på
den græske gudinde for sundhed – og hun var datter af den
græske gud for lægevidenskab
Hippokrates! ”Så jeg syntes, at
navnet var oplagt og overrasket
over, at ingen havde taget patent på navnet,” fortæller Sanne
Tyllesen, som driver klinikken
fra sit hjem. Udover klinikarbejdet, arbejder Sanne i det lokale
pengeinstitut, Andelskassen Fyn
– et faktum, hun i starten var lidt
skeptisk overfor. ”Ja, jeg var
bange for, at den tillid og fortrolighed, som er til stede under
behandlingen, ville være svær at
opnå,” fortæller Sanne. ”Men
tværtimod fortalte mine klienter
mig, at det var nemmere at have
tillid og fortrolighed, når man nu
kendte mig i forvejen. Og folk
ved jo, at jeg har tavshedspligt –
ligesom jeg jo har i banken. Så
det har ikke været noget pro-

blem.”
Hvorfor var det lige zoneterapeut du uddannede dig til?
”Jeg har altid været interesseret
i alternativ behandling. Nok lige
fra min far tog til akupunktør i
Gram pga. en voldsom migræne. Jeg kunne mærke på ham,
at han fik det bedre efter disse
besøg. Nok er zoneterapi en
alternativ behandlingsform, men
den alternative behandlingsform, som er tættest på de traditionelle
behandlingsmetoder.
Jeg kunne godt tænke mig et
bedre samarbejde med lægerne, men jeg henviser naturligvis
mine klienter til lægen, hvis jeg
fornemmer, at vedkommende
fejler noget, som kræver nærmere undersøgelse.”
Hvad koster en behandling?
”Jeg ligger faktisk i den billige
ende blandt zoneterapeuter. Jeg
tager 220 for børn op
til og med 10 år, og
ellers 330 kr. for en
behandling. Og udover
zoneterapi tilbyder jeg
også laserterapi og
kostvejledning.”

Sofia 9½ mdr.
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Sanne og Dennis ved klinik Hygia.

Klinik Hygia har ikke nogen faste åbningstider, men har åbent
efter, hvordan det nu passer
med travlhed i Andelskassen
Fyn, og efter hvordan det i det
hele taget passer ind. ”Jeg arbejder kun i helt specielle tilfælde i weekenden. Jeg synes, at
det er helt ideelt for mig at arbejde i Andelskassen Fyn – og så
komme hjem og have et par klienter. Det er jo også en slags
hobby for mig. Og det er dejligt
at kunne hjælpe folk.”
Hvad er teorien bag
zoneterapi?
”Det handler om, at man ved at
trykke under foden, hvor punkter
for alle kroppens organer kan
findes, kan påvirke organerne til
at fungere bedre og genoprette
kroppens balance. Zoneterapi
virker helbredende og forebyggende på mange forskellige lidelser som fx kredsløbsproble-
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forvandlet. Hun skreg ikke mere
og hun blev gladere. Når vi får
nummer 2, vil vi helt sikkert besøge Sanne igen…..!” siger Line
Inger Krog fra Trunderup går
fast hos Sanne en gang om måneden – ”og det har jeg gjort et
par år nu. Jeg har ikke ondt nogen steder, men jeg tror på, at
zoneterapi hjælper forebyggende – og jeg kan fortælle, at jeg
ikke har været forkølet eller haft
influenza de sidste par år. Jeg
har det godt med zoneterapien.
Jeg synes, at det hjælper, men
det er meget udefinérligt…..”
Hvor kommer dine klienter ellers
fra?
Sanne behandler Inger Krog.

mer, hovedpine og fordøjelsesproblemer. Jeg har rigtig gode
erfaringer med tennisalbue,
skinnebenssår, betændelse i led
og sener, sportsskader og kolik.”
Det sidstnævnte kan Line Holmskov skrive under på. Line og
Michaels datter på 9 måneder,
har været ved at tage livet af det
unge par. ”Sofia skreg meget,
da hun var mindre, og vi var ved
at blive desperate. Vi prøvede
kiropraktor, men det hjalp slet

ikke. Jeg gik så op til Sanne
med Sofia, og jeg kunne straks
mærke, at hendes behandlinger
af Sofia hjalp. Jeg husker, at jeg
plagede Sanne om at gentage
behandlingen lidt oftere, men
der skulle gå en uge mellem
hver behandling.”
”Ja, ved små børn skal der gå
mindst en uge, da kroppen skal
nå at reagere på behandlingen”,
siger Sanne.
”Men efter 3 uger var Sofia som

”Line og Inger er begge lokale,
men Klinik Hygia har mange klienter fra de omkringliggende
byer, ja selv fra Odense. Det er
mit indtryk, at det er snakken
mellem folk, der skaffer mig mine klienter. Jeg annoncerer stort
set kun i 5772.Kværndrup – og
det er ligeså meget for at støtte
lokalsamfundet. Det tiltalte mig,
at bladet laver et portræt af deres annoncører…..”
5772.Kværndrup takker for støtten og siger tak for et spændende besøg hos Sanne og Dennis.

Klinik Hygia
Zoneterapi – Laserterapi
Gode råd om kost, vitaminer, mineraler
Gives i forbindelse med behandling.

Sanne G. Tyllesen
Rødhøjsvej 16, 5772 Kværndrup

Tlf. 60 67 87 88 www.klinik-hygia.dk
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FORENINGSNYT

Så er håndboldsæsonen 2010/2011 ved at være slut
Af Pia Foli, formand Gislev/Kværndrup Håndbold

Babyhåndbold og 3 første
pladser
Gislev/Kværndrup HS har til
denne sæson fået en næsten
helt ny bestyrelse. Den eneste
som ikke er ny, er vores kasserer
Jørgen Østergård, så det var
med en vis spænding, at vi
startede på sæsonen.
Vi ville prøve noget nyt, nemlig
at starte med babyhåndbold.
Her kan alle deltage i at spille/
lege håndbold, bare man kan
gå. Det har været en gang om
ugen, og der har været fællesspisning med søskende og forældre i cafeteriet en gang om
måneden. Det har været en
stor succes, og der er kommet
mange nye, små medlemmer,
Så hvis I ikke nåede at prøve
babyhåndbold i denne omgang,
er muligheden der igen til næste sæson.
U6/U8 og U10 holdene har været til stævner i løbet af sæsonen, og de har klaret sig fint.
Klubben har desværre ikke haft
spillere nok til et U12 hold, men
vi håber på et samarbejde/
holdfællesskab med HeRy 67 til
næste sæson, så vi kan få både et pige- og et drengehold.
Klubben har i forvejen holdfællesskab med HeRy 67 fra U14
til og med U18. Holdfællesskabet gør, at vi kan bevare bredden, have hold i alle årgange
og stadig udvikle egne talenter.
U16 drenge og U18 drenge har
spillet i 2. division. U14 piger er
blevet nr. 1 i A-rækken og skal
til Fynsmesterskaberne. Fjorten
dage senere skal de også til
12

U14 piger

Landsmesterskaberne, da de
har vundet en turnering under
DGI.
Som afslutning på sæsonen
skal alle hold fra U14 til U18 til
stævne i Jylland i april.
Håndboldkaravanen fra Dansk

U6/U8 mix

Håndbold Forbund har været
forbi Kværndrup hallen i oktober sidste år. Her deltog skolerne fra gamle Ryslinge Kommune.
(Fortsættes s. 21)

Kværndrupugen
Kværndrup - ikke så ringe endda!

8. maj til 14. maj 2011

Kære borgere i sognet og alle andre!
Velkommen igen til Kværndrupugen, hvor temaet i år er
” Kværndrup – ikke så ringe
endda!”
Temaugen er igennem vinteren blevet planlagt og forberedt i et bredt
samarbejde imellem sognets foreninger, lokalråd, kirke, daginstitutioner, skoler, erhvervsliv og mange andre. Egeskov Markedsforening har ydet økonomisk dækning
og erhvervsdrivende og andre har sponsoreret på anden vis. Tak til alle for stor opbakning.
Ugen er igen i år tænkt som et tilbud for alle i sognet om at komme rundt og se, høre, deltage og være sammen i vor by og vort sogn. Der er noget for alle, ung som
gammel og vi kan komme mange steder og til mange arrangementer.
Kværndrupugen er et initiativ, der skal medvirke til sammenhold, synliggørelse, optimisme og humør i vort sogn.
Vi er endnu ikke en soveby og har fortsat meget at byde på, vi er ikke så ringe endda.
Men vi må stå sammen og engagere os lokalt, ellers går det galt!
Der startes i Bakkelunden med udendørs gudstjeneste den 8. maj. I resten af ugen
er der masser af aktiviteter og vi slutter af lørdag med fælles markedsdag og fest
bagefter med
spisning, revy, dans og meget andet.
Læs programmet, deltag, bland dig og nyd foråret, også her i Kværndrup.
Hilsen og på gensyn fra Styringsgruppen.

Dagens program:

Kl. 10.30
Morgenbrød i
Bakkelunden
Kl. 11.00
Borgmesteren
byder
velkommen
Derefter
gudstjeneste
Rundvisning på
kirkegården
Kl. 13-17
Bevæg dig for
sjov i Hallen

Søndag 8. maj

Gudstjeneste i Bakkelunden
Igen i år skydes årets uge i gang med
en uformel gudstjeneste i Bakkelunden. Menighedsrådet byder på rundstykker og kaffe kl. 10.30.
Borgmester Hans Jørgensen åbner
Kværndrupugen kl. 11 og umiddelbart
efter begynder gudstjenesten.
Husk påklædning alt efter vejret.
Vel mødt til fuglesang, salmesang og
korsang.
Mogens graver viser rundt på kirkegården efter gudstjenesten under temaet:
”et helt liv med kirkegårde”.

”Bevæg dig for sjov” velkommen i Klubben
Idrætsforeningerne i Kværndrup arrangerer i fællesskab ”Bevæg dig for sjov”.
Fra kl. 13 – 15 har vi besøg af John Petersen fra DBU Fyn, som vil lege med
børn og
voksne med fokus på fodbold. Nogle kender John fra tidligere år, hvor han har besøgt os.
Alle er velkomne – men prøv at være i
hallen i god tid, vi starter kl. 13!! Alle får
en fodbold med hjem – venligst sponseret
af
SuperBrugsen i Kværndrup.
Kl. 15 – 17 er der fri leg med rulleskøjteløb, bordtennis, hockey og de aktiviteter
vi plejer til ”Bevæg dig for sjov”.
Der er kaffe og te til de voksne, når de
sidder og holder øje med børnene.
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Mandag 9. maj

Side 14

Dagens program:

Kl. 8-12
Åbent hus:
Skolen
Kl. 9.00
Krocket på

Børnehuset Oasen: Vi holder åbent hus fra kl. 9-12 for dagplejer og andre forældre som går hjemme med deres børn. Vi serverer boller og frugt til børnene samt
kaffe & boller til de voksne. Der vil være forskellige lege/sanglege med bla. faldskærm og motorik/tarzanbane for de ældste små gæster.

Tre Ege Skolen, KVÆRNDRUP AFD.
’folkeskolen – ikke så ringe endda!’
Krocket

banerne bag
Hallen
Kl. 9.00-12
Åbent hus:
Børnehuset
Oasen
Kirkevej 12
Kl. 15-17
Oasen afholder
fernisering i
aulaen på skolen
Kl. 15-17
Åbent hus:
Montagen
Beskyttet
værksted for
sindslidende
Odensevej 26
Kl. 19
Byvandring

Kom og prøv et spil krocket på banerne ved Hallen.
Vi starter kl. 9 og holder en drikke/
kaffe pause ca.kl.10 og spiller igen
kl.10.30.
Så kom et af de tidspunkter og vi vil
være klar med råd og dåd - så mød
op til et par timers hyggeligt samvær.

Udstilling med fantasi og sjov i
fokus i aulaen på skolen
Her fra Børnehuset Oasen har vi
valgt en gruppe af de mellemste
børn som skal lave en lille udstilling
– hvor
fantasien slippes løs og
der vil blive lavet nogle skøre, flotte
og fantasifulde ting, som vi håber
folk vil nyde.
Vi glæder os meget til at vise værkerne frem.
Mange hilsner fra personalet i
Børnehuset Oasen

Skolen har – naturligvis – igen i år valgt at
være med i Kværndrupugen, både i undervisningen mandag-fredag og på markedsdagen hvor skolen har en stand.
Årets tema for ugen bruger vi på den måde at vi både ser INDAD – på skolens
egen undervisning og dagligdag i øvrigt –
og UDAD på elevernes eget lokalsamfund.
0.-2. klasse: Hvor kommer maden fra – i
tæt samarbejde med Fyns Familielandbrug.
3.-4. klasse: ’Seværdigheder, natur og andet særligt interessant i Kværndrup og
omegn’.
5.-6. klasse: Rapporterer på skolens hjemmeside – skrift og foto – fra ugens brændpunkter og til de aviser der dækker lokalområdet.
Eleverne er medhjælpere ved
onsdagens ’Store legedag’ i hallen hvor
de fungerer som legetanter- og onkler, og
de hjælper til ved forplejningen.
Skolen bruger også ugen til at overveje
hvordan vi kan planlægge, organisere og
gennemføre hele uge 24 hvor vi skal være
værter for alle elever i 0.-6. årgang fra
Gislev og Rys-linge. Idræt og anden fysisk
aktivitet er grundlaget for denne uge.
Detaljeret program for Kværndrupugen
kan ses på skolens hjemmeside:
www.treegeskolen.dk

Byvandring ad Svendborgvej i Kværndrup
Start kl. 19 foran Andelskassen.
Vore særdeles kyndige og vidende lokale guider, Poul Toudal og Edvin Larsen
fører an og fortæller og beretter.
Byvandringen foregår ad Svendborgvej frem til Kværndruphallen. De vil koncentrere sig om noget af bebyggelsen og fortælle om omfanget af den i følgende nedslagsår: 1860, 1880, 1920, 1940 og 1960.
Efter byvandringen vil vi samles i Lokalhistorisk Arkivs lokaler, Kirkevej 3, hvor der
serveres kaffe og te, og der er mulighed for at se en lille udstilling om Svendborgvej.
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Tirsdag 10. maj
Kom og mød Dagplejen i Kværndrup
ÅBENT HUS i vores legestue, Kirkevej 7.
Tirsdag den 10. maj 2011 kl. 9.00-12.00.
Vi sørger for noget til ganen om formiddagen,
og I er velkomne til at medbringe madpakken.
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer.

Åbent hus på Egeparkens krocketbaner
Har du lyst til at deltage i et spil krocket så mød op. Vi tager gerne dysten op på krocketbanerne tirsdag mellem kl. 14 og
16.3o.

Åbent Hus
Botilbuddet Toften er for voksne sindslidende og rummer
også et nyetableret akut tilbud for borgere i kommunen,
som har psykiske problemer og er i akut krise.

Petanque og beachvolley i Trunderup
Kl. 19 åbner vi petanque og beachvolley banerne ved Trunderup Friskole og efter en
time til
halvandens spil er der kaffe som
Trunderup Bylaug sørger for.

Side 3

Dagens program:

Kl. 8-12
Åbent hus:
Skolen
Kl. 9-12
Åbent hus:
Dagplejen i
Kværndrup
Kirkevej 7
Kl. 9-13
Åbent hus:
Værkstedets
Skole
Selvejende
institution og
specialskole
Svendborgvej
28
Kl. 14-16.30
Åbent hus:
Egeparkens
krocketforening
Egeparken 20
Kl. 14-15
Åbent hus:
Botilbuddet
Toften.
Toften 1
Kl. 19
Petanque og
beachvolley på
banerne ved
Trunderup
Friskole
Dagens program:

Kl. 8-12
Åbent hus:
Skolen
Kl. 12.30-16
Åbent hus:
SFO Slottet
Tre Ege Skolen
Kirkevej 3

Onsdag 11. maj
Åbent hus i SFO Slottet
Kom og hyg dig i vores dejlige have, hvor vi tænder op i bålstederne, så du kan tilberede din egen eftermiddagsmad
som du får udleveret.
Der vil også være forskellige stafetløb og trillebørsræs på
det grønne område.
Alle er velkomne mellem kl. 12.30 og 16.00.
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Onsdag 11. maj

Side 16

Dagens program:

Kl. 9-12
Store legedag
for børnehaver
og dagplejen i
Hallen
Kl. 14
Skovtur i
Sønderhave
Kl. 14-17
Åbent hus:
Kværndrup
Fjernvarme
Bøjdenvej 22

Åbent hus
Kværndrup Fjernvarme. Et moderne
halm/biobrændselsbaseret fjernvarmeanlæg der betjener lokalområdet.
Åbent kl. 14-17

Skovtur i Sønderhave.
Vi mødes kl. 14 på Lærkevej 6 eller ved
tunnelen, sætter kaffekurven og går i
skoven med eller uden stave, vender
hjem til kaffe, sang og hygge på Lærkevej 6.
Bodil og Erling Engholm

Cykeltur kl. 19
I samarbejde med Trunderup Bylaug arrangeres
en
cykeltur i Kværndrup området.
Vi mødes på Tre Ege Skolens parkeringsplads,
Kirkevej 3. Herfra cykler vi gennem Sønderhaveskoven til Egeskov og retur til skolen. Turen ledes
af Mogens Andersen fra Trunderup og bliver på 12
-14 km.
Vi slutter turen med en kop te/kaffe og lidt hjemmebag i SFO Slottets lokaler.
Evt. henvendelse vedr. turen til Jette Holm tlf 7253
4045.

Kl. 19
Cykeltur i
Kværndrup
området

Dagens program:

Kl. 8-12
Åbent hus:
Skolen
Kl. 9.30-15
Åbent hus:
Trunderup
Børnehave og
SFO

Torsdag 12. maj
Åbent hus
Trunderup Børnehave & SFO holder åbent hus
fra kl. 9.30 - 15.00. Alle interesserede er velkommen til at komme og besøge os eller til at se
Trunderup Friskole. Der vil være forskellige aktiviteter ude som inde.
Du er velkommen til at kontakte os hvis du vil have yderlige information.
Venlig hilsen
Jette Ley
Trunderup Børnehave & SFO
Trunderup Gade 5, 5772 Kværndrup
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fortsat

Torsdag 12. maj

Kværndrup Fitness-og motionscenter

Dagens program:

Kl. 11-13 + 1618 Åbent hus:
Kværndrup
Fitness– og
motionscenter

har åbent hus mellem kl. 11 og kl. 13 og igen
mellem kl. 16 og kl. 18.
Kom og besøg os og få en snak med vore uddannede
fitness-instruktører.
Se også vore ny-indkøbte indoorcykler.
På gensyn i motionscentret

Åbent hus på Egeparkens krocketbaner
Har du lyst til at deltage i et spil krocket så
mød op. Vi tager gerne dysten op på krocketbanerne
torsdag mellem kl. 14 og 16.3o.

Kom og syng - og meget andet med Bodil
og Erling kl. 14.30!
Familien Engholm fornøjer, hygger og underholder. Egebos Venner byder på kaffe og
hjemmebagt kringle og alle er velkomne.

Side 5

Kl. 13-16

Arbejdsferie i Nicaragua på Åbent hus:
Egeskov Mølle.
Kværndrup Skole kl. 19
Kom og hør Jørgen Nielsens
blændende fortælling om sin tur/
ture til Nicaragua.
Jørgen er den type, der kan blive
trist af at se turistbrochurernes
glitterpapir med swimmingpools og
lignende.
Så hellere ud og opleve, hvordan
folk lever.
Selv siger han: "Man er vel aldrig
for gammel, selv om man er 69 år"
Så da han efter et langt liv i folke-

skolen og de sidste 5 år som pensionist hørte om muligheden for frivilligt arbejde i
Mellemamerika arrangeret af miljøorganisationen Nepentes, måtte han bare af sted.
I to måneder opholdt han sig i Nicaragua, først på sprogskole i hovedstaden Managua, herefter 3 uger hos en bondefamilie i den lille landsby Mauricio.
"Det blev en enestående oplevelse og begyndelsen til et varmt venskab".
Her et år efter har Jørgen Nielsen igen været af sted i to måneder, hos den samme
familie i Mauricio.

Hjertestop – hjertestarter
En god artikel i sidste udgave af 5772.Kværndrup var historien om Frank Vingaard Thrane, som overlevede hjertestop – ikke mindst fordi der var en hjertestarter i nærheden. Folkene, som havde adgang til hjertestarteren havde
lige været på kursus i brug af denne, så betjeningen af
den, gik lige efter bogen – og Frank overlevede. Det er
vores allesammens mareridt at være i en situation, hvor et
andet menneske er ved at dø – uden at kunne gøre noget.
Men vi kan alle sammen lære at gøre noget – også uden
at have en hjertestarter i nærheden.
Foreningerne i Kværndrup arrangerer kursus torsdag fra
kl. 19-21 i Kværndrup Hallen, hvor der i øvrigt hænger en
hjertestarter. Anæstesisygeplejerske Gert Skov vil stå for
instruktion i hvordan man skal reagere ved hjertestop –
med og uden hjertestarter. Spørgsmål vedrørende aftenen
kan rettes til Gert Skov på
tlf. 25346161. Ingen
tilmelding – du skal bare møde op.

Grønnebjergvej
1A
Hvis vinden
blæser maler vi
korn
Kl. 1416.30
Åbent
hus:
Egeparkens krocketforening Egeparken 20

Kl.1415
Åbent
hus:
Botilbuddet Toften.
(Se
tirsdag) Toften 1
Kl. 14.30
Kom og syng
Egebo
Plejecenter
Egeparken 64
Kl. 19
Foredrag på
Kværndrup
Skole om Nicaragua
Kl. 19-21
Hjertestop Hjertestarter
i Hallen
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Side 18

Dagens program:

Kl. 8-12
Åbent hus:
Skolen
Kl. 9.30-15
Åbent hus:
Kværndrup
Børnehave
Toftevej 9

Fredag 13. maj
Åbent hus i Kværndrup Børnehave
Kværndrup Børnehave holder åbent hus fra kl.9.30
til 15.00.
Mød op og se vores dejlige børnehave. Vi sætter
gang i forskellige aktiviteter udenfor f.eks. vil vi
lave lidt lækkerier over bål. Vi vil også gerne vise
vores skurvogn - og det skønne naturområde vi
bruger til
vores udegruppe - frem. Vi håber, at
der er mange som har lyst til, at besøge os denne
dag.

Kl. 13-16
Åbent hus:
Egeskov Mølle
Grønnebjergvej
1A

Åbent
hus
Egeskov Mølle
kl. 13-16

Kl. 18-21.30
Diskotek for
3. kl.– 6. kl.
Forsamlingshuset

Kl. 22-02
Diskotek for
14-23 årige
Forsamlingshuset

Kl. 18-21.30 for aldersgruppen 3.-6. kl.
Succesen gentages fra sidste år med diskotek
i
Forsamlingshuset.
Vores lokale mobildiskotek Xplosion byder op
til dans med indlagt hygge, sjov og pjat.
Børnevenlige drikkevarer kan købes i baren til
rimelige priser.
(INGEN drikkevarer må medbringes)
Entre pr. person kr. 25

Kl. 22-02 for aldersgruppen 14 - 23 år

TAK til
Egeskov
Markedsforening for støtte
og opbakning

Så skal der festes igennem!
Dørene åbnes kl. 22 til musik leveret af Xplosion.
Der kan købes drikkevarer i baren og egne drikkevarer må IKKE medbringes (ej heller udenfor).
Vi lukker og slukker kl. 02
Entre pr. person kr. 50
Tag din ven, kæreste, kammerat eller veninde med.

Tilmelding til gratis standplads senest mandag den 2/5 på
tlf. 6227 2004 /2420 6871 eller på mail: gert.inge@mail123.dk
Du medbringer selv alt hvad du skal bruge.
I tilfælde af dårligt vejr rykker vi ind i hallen.
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Lørdag 14. maj

Side 7

Markedsdag/-aften - ude og inde

Dagens program:

Igen i år kan man deltage i en anderledes og spændende lørdag bag ved Hallen.
Der er salgsboder med hobbyting, oprydning fra gl. gemmer, børn der sælger deres gl. legetøj og de lokale erhvervsdrivende har måske et godt markedstilbud.
Der sælges mad og drikkevarer fra Hallens cafeteria.. Gratis hoppepude børnene kan boltre sig på. Der er musik og underholdning for både børn og voksne.
Om aftenen er der familiefest i Hallen. Kværndrup Revyen kommer med sidste
nyt.
Der er spisning og dans for hele familien.

Kl. 10
Klovnen Lulu
kommer på besøg

Kl. 10-14
Markedsdag
i/bag Hallen

Kl. 10-12
Cykelsponsorløb
start ved Brugsen

Kl. 10
Markedsdagen starter og standene åbnes

Kl. 10
Klovnen Lulu går
Kl.
14 rundt og hilser
på alle børn og
Markedsdagen
laver sjov og balslutter
lade

Kl. 11
Kværndrupløbet
skydes i gang
Kl. 12
Kom og lav Zumba
Kl. 13
Mixed hold i
spring og rytme-

Motionsløb 5 km. med start ved hallen – Cykelsponsorløb
Efter en stor succes sidste år,
gratis deltagelse
Kl. 11 skydes Kværndrup-løbet i gang ved
Kværndrup Hallen. Ruten er på ca. 5 kilometer,
løbet er for alle uanset køn og alder, der vil være
et væskedepot undervejs. Beskedne præmier.
Alle løber sammen, så løbet er både for familier
og for dig, der vil udfordre dig selv med en hurtig
tid. Måske hurtigere end naboen? Eller hurtigere
end de andre på håndboldholdet eller på arbejdspladsen?? Ellers kan man jo også gå de 5 kilometer!
Tilmelding ved hallen på dagen fra kl.
10.00

Kl. 13 Gymnastikopvisning
Mixed hold af piger og drenge
viser spring- og rytmegymnastik.

gentager Trunderup Friskole &
Børnehave sit cykelsponsorløb
kl.10.00 - 12.00 med start ved
Kværndrup Brugs.
Startgebyr 100,- kr.
Underholdning, konkurrencer

gymnastik
Kl. 13-16
Åbent hus:
Egeskov Mølle
Grønnebjergvej
1A
Kl. 18
Kværndrup Revy
Kl. 18.30
Fællesspisning

Kl. 12 Zumba
Kom og lav zumba med
Anja.
En kort lektion i kunsten
om at få ømme muskler
- også lattermusklerne
når du deltager i denne
nye form for fitness.
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Program
Søndag 8/5
Kl. 10.30
Morgenmad
Bakkelunden

Mandag 9/5 Tirsdag 10/5
Kl. 8-12
i Åbent
Skolen

Kl. 8-12
hus: Åbent
Skolen

Onsdag
11/5

Kl. 8-12
hus: Åbent
Skolen

Torsdag 12/5 Fredag 13/5
Kl. 8-12
hus: Åbent
Skolen

Kl. 8-12
hus: Åbent
Skolen

Lørdag 14/5

Kl. 10-14
hus: Markedsdag

Kl. 11
Borgmesteren
byder velkommen

Kl. 9
Kl. 9-12
Kl. 9-12
Krocket på ba- Åbent
hus: Store legedag
nerne
bag Dagplejen
i for børnehaver
Hallen
Kværndrup
og dagplejen

Kl. 9.30-15
Åbent
hus:
Trunderup Børnehave og SFO

Gudstjeneste

Kl.9-12
Åbent
hus:
Børnehuset
Oasen

Kl. 11-13
Kl. 13-16
Kl. 10-12
Åbent
hus: Åbent
hus: Cykelsponsorløb
Kværndrup Fit- Egeskov Mølle
ness–
og
motionscenter

Rundvisning på Kl. 15-17
kirkegården
Oasen afholder
fernisering på
skolen

Kl. 9-13
Kl. 12.30-16
Åbent
hus: Åbent
hus:
Værkstedets
SFO Slottet
Skole

Kl. 14-16.30
Kl. 14
Åbent
hus: Skovtur
Egeparkens
Sønderhave
Krocketforening

Kl. 13-16
Kl. 18-21.30
Kl. 11
i Åbent
hus: Diskotek
for Kværndrupløbet
Egeskov Mølle
3. kl.-6. kl.

Kl. 13-17
Kl. 15-17
Kl. 14-15
Kl. 14-17
Bevæg dig for Åbent
hus: Åbent
hus: Åbent
hus:
sjov i Hallen
Montagen
Botilbuddet
Kværndrup
Toften
Fjernvarme
Kl. 19
Byvandring

Kl. 19
Petanque
beachvolley
Trunderup

Hoppepuden på markedsdagen
er sponsoreret af

FESTFYN
Tlf. 2826 5830

FestFyn.dk
Svendborgvej
19C
Kværndrup

Familiefest i Hallen
Kl. 18.00
Kl. 18.30

Kl. 19
og Cykeltur
i området

Kl. 9.30-15
Kl. 10
Åbent
hus: Klovnen Lulu
Kværndrup
Børnehave

Kl. 14-15
Kl. 22-02
Åbent
hus: Diskotek
Botilbuddet
14-23 årige
Toften

Kl. 12
for Zumba

Kl. 14-16.30
i Åbent
hus:
Egeparkens
Krocketforening

Kl. 13
Gymnastikopvisning

Kl. 14.30
Kom og syng
Egebo
Plejecenter

Kl. 13-16
Egeskov Mølle

Kl. 16-18
Åbent
hus:
Kværndrup Fitness–
og
motionscenter

Kl. 18-24
Kværndrup Revy
og fællesspisning

Tlf. 2826 5830 Kl. 19
info@festfyn.dk Foredrag
Nicaragua

Torsdag 12/5
om Kl.
19-21
Hjertestarter

Menu

Kværndrup Revyen
Skinke
og
frikadeller
Spisning til musik leveret
salatbar
m/dressing,
flødekartofler
af The Duo
flutes m/smør, agurke– og gulerodsstave
Kl. 24
Vi takker af for i år
Pris pr. voksen / 15 år kr. 100
Pris pr. barn kr. 50
Familierabat: 2 voksne + 2 børn kr. 275
Billetter kan købes onsdag 27/4 og mandag 9/5 hos Pia Jacobi, Svendborgvej
52 tlf. 2020 3322
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Billetter
kan købes
onsdag 27/4 og
mandag 9/5 hos
Pia Jacobi,
Svendborgvej 52.
tlf. 20203322
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(fortsat fra side 12)
Klubben har 2 herre hold i serie 3 nu. Det ene startede i serie 2,
men måtte rykke ned i serie 3 efter jul og det andet hold lå i serie 4,
men rykkede op i serie 3. Det sidstnævnte hold blev nr. 1 igen.
Holdet har ikke tabt en kamp i hele turneringen, så der blev drukket
champagne, og det var velfortjent. Holdet skal til Fynsmesterskaberne d. 2. april.
Klubben har også 2 dame hold, hvor det ene spiller i serie 4,og det
andet startede i serie 3, men rykkede op i serie 2 efter jul. Serie 2
holdet er nu blevet nr. 1 igen og rykker op i serie 1 til næste sæson. Her blev der også drukket champagne efter sidste kamp. Holdet skal også til Fynsmesterskaberne d. 2. april. Klubben har haft
en god tilgang af damespillere, og deres træner Morten Junker fortsætter også i næste sæson.
Som noget nyt afsluttes sæsonen for seniorspillere, trænere, sponsorudvalg og bestyrelse med en fest på Crazy Daisy i Svendborg
og ”Årets Bodil” kåres denne aften.

Damesenior serie 2 –
oprykkere til serie 1

Vores sponsorudvalg er for tiden ude at tegne sponsorkontrakter
ved de erhvervsdrivende virksomheder i området. Nuværende
sponsorhold består af 51 sponsorer, og klubben er meget glad for
deres økonomiske støtte. Uden den kunne klubbens økonomi ikke
hænge sammen.
Vi i bestyrelsen synes, at klubben er kommet godt igennem sæsonen. Der er også flere nye ideer, som skal prøves af til næste sæson, men det vil I høre mere om på et senere tidspunkt.
På bestyrelsens vegne
Pia Foli

Multibane mellem tennisbanerne og stadion.
Idrætsforeningerne i Kværndrup har ansøgt kommunens
pulje til modernisering af eksisterende aktivitetscentre om
midler til etablering af Multibane i Kværndrup. Vi håber på, at
området ved hal og skole bliver
byens samlingssted fremover,
og at en sådan bane vil blive en
del af et fremtidigt Idræts - og
kulturcenter. Multibanen indeholder forskellige mål, er lavet
af kunstgræs og er omgivet af
bander hele vejen rundt. Således velegnet til flere formål.
Området ved Kværndrup hallen.
Pilen angiver forslag til placering af Multibanen
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Kværndrup Biblioteks Venner takker af
Af Edvin Larsen
”Lev stærkt – dø ung” er titlen på en legendarisk ungdomsroman fra
1947 af amerikaneren Willard Motley. Romanen, som er filmatiseret
under samme titel med John Derek og Humphrey Bogart i hovedrollerne, er kendt af de fleste, som var unge omkring 1960. At sammenligne foreningen Kværndrup Biblioteks Venner med disse ord
finder jeg særdeles passende. Drengen Nick Romando oplever, at
faderens butik må lukke, hvorefter familien flytter til Chicago. Nick
havner i kriminalitet af værste slags og ender sine dage i den elektriske stol. Nick i romanen og foreningen Kværndrup Biblioteks
Venner har det tilfældes, at ”noget” i dagligdagen er lukket, hvorfor
forudsætningerne for et fremtidigt virke i lokalområdet ikke længere
er til stede.
Bestyrelsen i Kværndrup Biblioteks Venner besluttede enstemmigt
på et bestyrelsesmøde afholdt den 24. januar 2011 i Lokalhistorisk
Arkiv, Kirkevej 3 at indstille til generalforsamlingen, at foreningen
Kværndrup Biblioteks Venner nedlægges, og at foreningens formue
overføres til Kværndrup-ugen. Bestyrelsens begrundelse er ”der er
ikke længere en ramme, en platform og et entydigt mål for foreningens arbejde”.
Foreningens ordinære generalforsamling blev den 9. marts afholdt i
aulaen på Tre Ege Skolen i Kværndrup. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at følge bestyrelsens indstilling. Beslutningen skal
herefter bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling onsdag
den 30. marts 2011 kl. 19.30 i aulaen på Tre Ege Skolen.
Her på falderebet vil jeg gerne på bestyrelsens vegne bringe en
stor tak til ALLE, som på den ene eller anden måde har bakket op
om Kværndrup Biblioteks Venner for at støtte os i kampen for at
bevare Kværndrup Bibliotek. I støttede os, vi kæmpede til det sidste, men må desværre erkende, at vi tabte til embedsmændene og
det politiske system i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Bestyrelsen blev
ikke væltet
Dramaet udeblev da den første
ordinære generalforsamling i
”Lokalbladet for Kværndrup
Sogn” blev afholdt den 21.
marts 2011 i skolebiblioteket på
Tre Ege Skolen i Kværndrup.
Således var der ikke kamp om
pladserne i bestyrelsen og derfor kunne de fremmødte medlemmer give genvalg til de tre
bestyrelsesmedlemmer, der var
på valg, nemlig Jesper Sell,
Mette Schiel og Tove Jørgensen.
Den efterfølgende konstituering
af bestyrelsen er en fortsættelse af den hidtidige fordeling af
posterne.
Bestyrelsen for lokalbladet det
næste års tid ser sådan ud:
Lars Skov Sørensen, formand
Mette Schiel, næstformand
Jesper Sell, kasserer
Tove Jørgensen, sekretær
Anders Thorup, bestyrelsesmedlem

Grete fik Erik Gomards jubilæumspokal
Af Anne Sloth
Ved 1. Hovedkreds’ gymnastikopvisning d. 22. marts fik Grete
Jørgensen, Trunderup Erik Gomards jubilæumspokal – og det
havde hun vist ikke regnet ud.
Det burde næsten være unødvendigt at begrunde, hvorfor
netop Grete fik pokalen.
Grete har været og er fortsat
aktiv de fleste steder, hvor der
mangles en hånd. Grete har
været formand for KSG&I i 10
år, var blandt initiativtagerne til
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vores motionscenter, hvor hun
fortsat lægger meget godt arbejde.Grete brænder for de ting,
hun sætter i gang. Det gælder
både omkring styring af processerne og opfølgning, ligesom
hun bestemt ikke går af vejen
for selv at tage fat i alle forskelli-

ge praktiske opgaver. Hun har
således været med til at sætte
adskillige aktiviteter i gang og
været drivkraften i at sikre
idrætstilbud til både ung og ældre, og målet skal nås.
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Livet på SFO Slottet

Vores spillerum har hver klasse
til rådighed en gang om ugen,
hvor der er nogle computere og
en wii. Det sidstnævnte er meget populært, og børnene er
gode til at samarbejde i de forskellige spil. Vores træværksted har vi så vidt muligt åbent
en gang om ugen, hvilket er
meget populært både blandt
piger og drenge.

Af Conni Fredslund

I SFO’en har vi meget fokus på
bevægelse og sund mad. Hver
dag får børnene eftermiddagsmad, som nogle få børn er med
til at tilberede og servere. Vi
tilstræber at lave bålmad en
gang om ugen, hvor alle børn
laver deres egen mad over bål.
Vi bruger som regel gymnastiksalen 3-4 gange om ugen, hvor
vi i øjeblikket har battle og pigefodbold som faste ugentlige
aktiviteter. Derudover spiller vi
en del stikbold, høvdingebold
og leger div. fangelege samt
stafetter alt efter, hvad børnene
ønsker. Så snart vejret er til
det, rykker vi ud og står på inliners, artiststylter og twisterboards, kører på mooncars
samt spiller hockey og fodbold i
skolegården. Vi bruger det
grønne område til bl.a. at spille
stikbold og rundbold.

Vi har rykket en del rundt på
vores rum i SFO’en, fordi vi
manglede et sportsrum til bevægelse i huset. Nu har vi fået
et dejligt sportsrum med bordtennis, bordfodbold og bob,
hvilket vi alle er rigtig glade for.
Vores kreative værksted er i
stedet rykket op på 1. salen, så
vi har både syning, perler og
maling i samme rum. Vi har et
scenerum med udklædningstøj,
hvor der bliver lavet en masse
danseshows, rollelege og bygget huler.

Vi har en del arrangementer
her de næste par måneder. Der
er fodboldturneringen for SFO’er i gammel Ryslinge Kommune den første tirsdag i maj, som
i år foregår på Ryslinge Friskole, fordi de vandt sidste års turnering. Til denne turnering har
vi også en heppekorskonkurrence. Den 24. og 25. maj skal
vi i år deltage i Vantinge Cup
som er en større fodboldturnering med en del præmier. Den
7. juni skal vi til den årlige
idrætsfestival i Ringe, hvor der
plejer at deltage omkring 600
børn. Sidst men ikke mindst
skal vores 3.klasser på afslutningstur til Ærø, hvor de cykler.
Turen foregår sammen med
3.klasserne i Gislev og Ryslinge.
Midt i marts havde vi en forældre-barn bordfodboldturnering i
forbindelse med torsdagskaffedagen.
Det var Jonas og hans mor der
havde foreslået arrangementet,
der blev en stor succes. Rigtig
mange børn havde fået deres
far eller mor med på idéen, og
der blev spillet i 4 puljer. Vinder
af turneringen blev. Inden længe bliver der en bordfodboldturnering for børnene i SFO’en, og
vi vil også lave andre arrangementer til kaffedagene.
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Børnehavebiblioteket i Oasen
Af. Biblioteksvæsenet FMK
Den 9. marts 2011 fik Børnehuset Oasen sit eget lille bibliotek,
nemlig et børnehavebibliotek.
Børnehavebiblioteket er et 1-årigt projekt, der kører indtil 1. februar
2012. Udover Oasen er også børnehaven Snurretoppen i Gislev
med i projektet.
Men hvad er egentlig et børnehavebibliotek og hvem kan bruge
det?

Børnehavebiblioteker er en af Læselystkampagnens største succeser. De tre ministerier bag Læselystkampagnen har derfor besluttet at bevilge 1,5 mio. kr. om året i perioden 2008 - 2010 til
etablering af børnehavebiblioteker. Og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne søgte om tilskud til at oprette to børnehavebiblioteker – og
fik det.

Den overordnede ide med at
have et børnehavebibliotek er
at give børn og forældre mulighed for at låne materialer med
hjem fra daginstitutionen. Samtidig kan børnehavebiblioteket
være med til at understøtte børnehavens læreplaner på flere
områder.
Og erfaringer fra projekter rundt
om i landet har vist, at det er en
bragende succes! Både børn
og forældre har taget rigtigt
godt imod tilbudet.
Børnehavebiblioteker er med til
skabe en lyst hos børnene til at
læse og lære bøgernes verden
at kende. Det giver børnene en
fælles baggrund og på demokratisk vis stilles børnene i børnehaven lige.
De primære formål med etableringen af børnehavebiblioteker er
at:
• Styrke børns sproglige og
personlige udvikling
• Styrke børns lyst til at få læst
højt og til selv at kunne læse
• Give alle børn en fælles fond
af fortællinger og figurer fra litteraturen
I Oasen betyder åbningen af
børnehavebiblioteket, at alle
børnene har mulighed for at
læse bøgerne og høre musik
både i børnehaven og derhjemme.
Vi har sammen med Oasen
valgt at gøre det så nemt som
muligt for familierne at låne
med hjem, og i Oasen er de
meget begejstrede for projektet. Den røde snor var knapt
klippet over, før både børn og
voksne var i gang med at hygge sig i bibliotekshjørnet og finde bøger, der skulle med hjem.
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Og hvem er det så, der kan
bruge dette børnehavebibliotek? Det er børnene i Oasen,
der kan låne bøger med hjem,
til glæde for hele familien.
Det næste lille års tid i projektet
byder på forskellige arrangementer i børnehuset både for
børn, forældre og de ansatte i
børnehaven, bl.a. kommer en
bibliotekar og fortæller spændende historier og læser op for
børnene, vi vil deltage i et forældremøde for at tale med forældrene om tilbudet, og hvorfor
det er så vigtigt at læse for sine
børn. Og sidst men ikke mindst
kommer vi ud til børnehaven og
skifter bøgerne ud hver 3. mdr.
Vi glæder os til at arbejde sammen med børnehuset Oasen,
og til at børnene og deres familier kan få mange gode oplevelser med børnehavebiblioteket.

Kværndrup Boldklub takker sine
tilskuere, da oprykningen blev sikret på Stjernens anlæg 2010

KB1919 i serie 1
Af Anders Thorup
Efter flere år i serie 2 og 3, ja sågar helt nede i serie 4, er
Kværndrup Boldklub nu tilbage i serie 1.
Det bliver spændende at følge
det unge, talentfulde hold, som
gik ubesejret igennem hele efterårssæsonen 2010 og derudover havde nogle dramatiske
pokalkampe mod højere rangerende hold. Serie 1 betyder
dommertrio til hver kamp og det
betyder også, at der opkræves
20 kr. ved indgangen til alle stadions – dette er en aftale, der er
indgået mellem alle klubberne i
serie 1. Der vil blive solgt lotteri
og laves kampprogrammer, så
stemningen ved kampene skulle
gerne stige et par grader. Herunder ses kampprogrammet for
forårets kampe – bemærk de
mange lokalopgør.
Program for klubbens øvrige
hold kan findes på
www.kb1919.dk – klik på
”resultater” og derefter ”holdoversigt” eller ”kampprogram”
Kværndrup fik en ganske glimrende start på sæsonen med en

3-1 sejr over Fjordager. Målene
stod brødrene Thorup for – 1 til
lillebror Jonas, 2 til storebror
Jeppe. Kværndrup dominerede
kampen, især 2 halvleg, så sejren var fuldt fortjent. Der venter
mange ganske svære kampe og
venter her i foråret, så kom og
støt vores hold. Der udspilles
dramaer på stadion på linie med
dem man ser i Superligaen.
Den 14. april starter vores hold
jagten på samme succes som
blev os til del i Landspokalturneringen 2010, hvor vi kun med
besvær blev besejret af 2. divisionsholdet fra FC Svendborg.
Vejen bliver sværere i år, da vi
som serie 1 hold, må se frem til
flere udekampe end sidste år.
Første hurdle kan blive svær, da
vi skal møde de studerendes
klub i Odense, DSIO, som til
tider kan stille en overordentlig
stærkt hold.
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Apollo Cup
Interview med Andri og Magnus
fra Dragør.
Vi startede med at spørge dem
om, hvor mange mål de havde
scoret. Andri svarede, at han
ikke havde scoret, men han
havde lagt op til 4, heldigvis.
Magnus svarede 1 mål, som
han havde scoret på straffe i
kampen mod B93.
Så spurgte vi, hvilken plads de
spillede på deres hold. Andri
svarede midtbanen, og Magnus
svarede forsvaret.
Herefter spurgte vi dem om, fra
en skala fra 1-10, hvor gode var
de? Andri var optimist og svarede 10, men han ændrede det til
8. Vi spurgte selvfølgelig om,
hvorfor han havde den mening
om sig selv, og det var fordi, at
han hele tiden var på banen og
spillede rigtig godt. Magnus
svarede, at han også var på en
otter. Det mente han, fordi han
reddede holdet nede i forsvaret.
Han så alle hullerne, og i det
hele taget var han fantastisk.
Til allersidst spurgte vi dem om,
hvad de syntes om stævnet?
Andri svarede, at det var rigtig
sjovt og godt, og at det var rigtig
fint, at der var straffespark, uanset hvad kampen blev. Alle fik
lov til at sparke. Magnus syntes
det samme, som Andri.
Vi sagde tak for, at de ville være
med.
Skrevet af :
Andreas Krog ,
Mads Lorenzen og Johan
Mørch
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Apollo cup
Skrevet af: Magnus, Casper, Frederik og Oscar, 4. kl. Kværndrup
Skole
Vi spillede for FC Midtfyn ved U11 - drengestævnet i Kværndrup
den 25. – 27. marts.
Vores første kamp blev spillet fredag kl. 18 og var mod Kerteminde.
Første mål blev scoret af Mads Lorenzen. 1 – 0 efter en friløber.
Kort efter blev det 2 – 0 ved Frederik Ottesen, som fra højre fløj tog
en dribling ind i banen og scorede på langskud. Stillingen var 2 – 0
ved pausen.
Efter pausen kom vi skidt i gang. Kerteminde scorede to gange og
udlignede vores føring. Spillet vekslede mellem de 2 hold, men så
scorede venstre fløj Magnus Løkke et godt mål, og inden slutfløjtet
nåede Mads at score igen til slutresultatet 4 – 2.
Overnatningen var i drengerummet i SFO – Slottet. Vi fik så meget
slik, at vi var ved at dø.
Der var X - Factor på storskærm i hallen om fredagen og fodboldkampen mellem Norge og Danmark om lørdagen.
Lørdag morgen spillede vi mod Dragør. Vi tabte 3 – 1 til et godt
hold.
Om eftermiddagen spillede vi en fantastisk kamp mod B93. Vi var
bagud tre gange, men vandt 4 – 3. Målene blev scoret af Mads
med 3 og Magnus med 1.
Senere tabte vi 5 – 3 til
Stenstrup, og næste dag,
søndag, spillede vi mod Nyborg.
Kampen endte 4 – 4.
Apollo Cup var en god
oplevelse, sjovt og fedt.
Vi håber, det gentages næste år.
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Erika Jensen

KVÆRNDRUP - EL
beskæftiger sig med
alle former for:
- Landbrugsinstallationer.
- Boliginstallationer.
- Industriinstallationer.
- IHC og edb installationer.
- Salg og reparation
af hvidevarer.
-Lamper, elartikler og meget
andet.
Masser af varer i butikken
Alt forefaldende service, da
service er en selvfølge.
Hilsen Tage
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Biblioteket kommer
Er du på grund af svagelighed, handicap eller langvarig sygdom
forhindret i at komme på biblioteket - så kan biblioteket komme til
dig! Ordningen hedder ”Biblioteket kommer”.
Det er også muligt selv at komme på biblioteket, vælge sine materialer og få dem bragt hjem.
Tilbudet er gratis for borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, og du
kan deltage, uanset om du bor i egen bolig eller på ældrecenter.
Hvad kan du låne?
Romaner, fagbøger, erindringer, rejsebøger etc.
Bøger med stor skrift
Blade og tidsskrifter
Lydbøger indtalt på bånd, CD eller MP3
Musik-CD'er og DVD-film
Hvordan kommer materialerne?
Du fortæller om dine ønsker og interesser og hvilken type materialer, du har brug for. Du vil herefter få bragt og hentet materialer 1
gang om måneden på en fast ugedag.
Afspillere
Det er muligt at låne en almindelig kassettebåndoptager eller en
CD-afspiller til kortvarigt udlån fra biblioteket.
Den CD-afspiller, vi har, kaldes en "Daisy-afspiller". Den er beregnet til dels at kunne afspille almindelige CD-er, men også de nye
MP3 lydbøger.
Ved lån af "Daisy-afspiller" kan man få afprøvet, om man har lyst til
at "læse" bøger på denne måde.
Tilmelding
Ønsker du flere oplysninger, eller vil du tilmelde dig ordningen, kan
du kontakte biblioteket:
Broby Bibliotek: Tlf. 7253 0816 - brobybib@faaborgmidtfyn.dk
Faaborg Bibliotek: Tlf. 7253 0810 - bibliotek@faaborgmidtfyn.dk
Ringe Bibliotek: Tlf. 7253 0812 - ringebib@faaborgmidtfyn.dk
Årslev Bibliotek: Tlf. 7253 0814 - aarslevbib@faaborgmidtfyn.dk
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Generalforsamling i
Kværndrup Sogns
lokalråd
Onsdag den 16. marts afholdt
Lokalrådet generalforsamling i
Hallens mødelokale.
Formandens beretning var bygget op om et mindmap som på
bedste vis anskueliggjorde lokalrådets arbejde, mest af alt
ligner en edderkops spind. Det
skal forstås på den måde, at
Lokalrådet har mange tråde,
eller berøringspunkter, som er
forbundet med de allerfleste
andre foreningers aktiviteter i
Kværndrup området. Det gav
anledning til en del snak og
mange gode synspunkter på,
hvordan alle disse berøringspunkter kan komme til at spille
kraftfuldt sammen i fremtiden.
Lokalrådets formand Signe
Erendal ønskede ikke genvalg.
Nyvalgte til lokalrådet er :
Aina Lind Hansen og
Tommy Christensen..
I april måned besluttes det, om
kommunen får del i de mange
penge som skal bruges til områdefornyelse i Kværndrup. Når
beslutningen foreligger vil der
komme mere information gennem dagspressen.

OMTALE AF KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kværndrup-ugen 2011

GRUNDLOVSTUR

Af Peter Nielsen

Af Marianne Jensen, Trunderup
Bylaug

I Kværndrupugen 2011, mere konkret lørdag d. 14. maj, sluttes
bl.a. af med markedsdag v. hallen.
Så har du eller dine børn ting i gemmerne som kan sælges, måske
sammen med naboens? Har du selv produceret hobbyting eller har
du måske en lille virksomhed eller andet, hvis produkter du vil formidle videre eller kender du nogen? Eller er du en forening? Så er
chancen her.
Gratis standplads, hyggelige omgivelser, god stemning og lokal
forankring.
Se midtersiderne m. program f. Kværndrupugen – tilmelding til
standplads hos Inge Eriksen
Tlf. 62272004 ell. E-mail gert.inge@mail123.dk.

Årets grundlovstur går til
Svanninge bakker onsdag d.
8. juni.
Susanne Frederiksen, som er
naturformidler, vil tage os med
rundt i området og bl.a. fortælle
om de mange ting der er sket i
Svanninge Bakker gennem tiden. Vi vil også komme forbi,
det for nogen kendte, shelter til
løsgående kvæg.
Vi mødes ved Trunderup Friskole og kører i egne biler til
Svanninge Bakker. Vi kører kl.
18.30.
Planen er, at vi undervejs på
turen rundt i bakkerne holder
en pause, så medbring kaffe og
kage, frugt eller kølige drikke.
Turen vil ca. vare 2-2½ time.
Det koster 25 kroner pr. person
Tilmelding til Marianne Jensen
senest d. 1. juni
på tlf. 62272821 eller
mail medlem2@trunderup.dk

TANDLÆGERNE I KVÆRNDRUP
Jørgen Bergmann & Eva K. Jensen
Svendborgvej 5, 5772 Kværndrup,
tlf.: 62 27 27 71
Se vores hjemmeside: www.bergmannjensen.dk

HAR DU BRUG FOR EN
SYERSKE?
Jeg hjælper gerne med at:
Skifte lynlås
Reparere
Lægge op og forandre
Sy gardiner og andet tilbehør
Kløvervej 7, Kværndrup
Tlf.: 62 27 22 14
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AKTIVITETSKALENDER

Dato

Kl.

Arrangement

Sted

Arrangør

7 april

19:30

10 på stribe
Ryslinge højskole
Opera elever fra Odense
Musik konservatorium

M. på Midtfyn

9 april

Gymnastikopvisning

Idrætsforeningen

30 april

Egeskovløb—motionsløb

Pris

www.egeskovløbet.dk
3 maj

18:00

Besøg på Fattiggåren—
Svendborg Tilmelding senest
28
april—
Tlf.
62272729

Kværndrup Husholdningskreds

4 maj

14:00

Hyggeeftermiddag med ori- Egebo
entering om situationen på
Egebo af ny leder: Inge Vester, Bofamiko

Egebos venner

8 maj

Kværndrupugen
starter.
Udendørs gudstjeneste —
se programmet

14 maj

Kværndrupugen slutter med
markedsdag og fest
se programmet

26 maj

Generalforsamling i Musik Ringe Bibliotek
på Midtfyn. Pianist Karoline
Bogus

Musik på Midtfyn

Udflugt til Egeskov
Tilmelding senest 24 maj

Egebos Venner
Lise 62271361
el. Anelise
62272218

31 Maj

13:30

Har din forening et arrangement, møde eller en sker der andet
spændende i lokalområdet så send en mail med oplysninger til :
plata@plata1226.dk
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AKTIVITETSKALENDER

OPSLAGSTAVLEN
Private små annoncer :
Gives væk—køb / salg / bytte.
Arbejde tilbydes ( barnepiger )

RØD OG GRATIS
Indsend små annoncer

gratis
inden næste deadline til
plata@plata1226.dk

Pænt super ellipse
Spisebord m. 4 stole.
750 kr. Henvendelse
4143502

Store størrelser:
Mærker i Masai, Bitte
Kai Rand og andre
sælges. F.eks. bukser str. 48, sæt i
100% Merino uld
med overdele med
lange ærmer og lang
nederdel.
Ring og hør nærmere:
Pia, 61111397

Efter deadline: Borgermøde 3. maj kl. 18.30
Det er i dag blevet meddelt os, at Kværndrup er
den glade modtager af 2
mill. kroner til områdefornyelse. Trine Hedegaard
Jensen fra FaaborgKommune overbragte den
glade besked. Vi aftalte
samtidig, at der arrangeres borgermøde i Kværn-

drup den 3. maj, så infor- dende proces, så hermed
mation om det videre ar- opfordres du til at møde
bejde kan bringes videre. op den 3. maj!!!
Sted – og yderligere information - slåes op i dagspressen!!!
Sæt kryds i kalenSom det fremgik af Trines
deren d. 3. maj!!
artikel i 5772.Kværndrup,
bliver borgerne inddraget i
denne for byen så spæn-
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Egeskov Marked 2011

”Husk at det er vigtigt, at man
samarbejder hele året rundt
i Kværndrup og omegn,
ikke kun til Egeskov marked”

Egeskov Markedsforening
Bøjdenvejen 22
5772 Kværndrup
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