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Fra redaktionen
Af Anders Thorup
Egeskov Marked er i årenes
løb blevet nævnt mange gange
i 5772.Kværndrups leder. Og
denne gang ingen undtagelse.
Men det kan gøres kort.
Markedet blev for anden gang
holdt som et weekendmarked,
regnskabet er gjort op og markedsfesten har været afholdt. I
bladet kan du læse hele vores
formand, Tommy Christensens
beretning fra Markedsfesten.
Vejret holdt nogenlunde tørvejr,
regnskabet viste et overskud
på ca. 275.000 kr., og markedsfesten gik også godt. Det
var det korte referat fra årets
marked, men bag festen og
regnskabet ligger der, som alle
ved, mange timers arbejde fra
byens mange frivillige. Præcis
som i gamle dage. Mon ikke
Markedet nu bare har brug for
ro til at etablere sig som et marked, der løber over en weekend
og ikke 3. onsdag i september?
Overskuddet var fremgang i
forhold til tidligere år, kurven er
knækket, og vi skal videre
fremad, som Tommy skriver.
Der er tilsyneladende også ro
omkring hallen. Hallen er optaget i alle de attraktive tider hver
dag og brugergruppen har haft
arrangementer i lighed med før
i tiden med Bibliotekets Venner.
Faaborg Midtfyn Kommune har

bevilget penge til hallerne og
gebyr på fodboldbanerne er
blevet taget væk. Hallen har
stadig brug for støtte, men ikke
kun behov for økonomisk støtte. I det forhåndenværende
blad har bestyrelsen for Kværndrup Hallen beskrevet, hvordan
man som privatperson eller
virksomhed kan støtte hallen,
så det nuværende niveau for
vedligeholdelse kan bibeholdes
– og måske bliver der endda
mulighed for at udbygge med
nye faciliteter.
Udover den økonomiske støtte
er det også et formål at få skabt
en fællesskabsfølelse og et
sammenhold omkring byens
mødested – Kværndrup Hallen.
5772.Kværndrup havde i sit første år også behov for støtte, og
her viste befolkningen vejen
ved at yde stor støtte til vores
lille lokale blad, som i dag klarer sig selv økonomisk og endda har overskud til at støtte andre foreninger i byen. Undertegnede er overbevist om, at
der vil blive vist samme generøsitet og vilje til at støtte Kværndrup Hallen. En af de vigtige
faktorer er, at det bliver klart for
alle, at Hallen nu ikke kun er til
idræt. Allerede nu er der gang i
læsegrupper og biblioteket kører fint, ligesom Esport samler
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rigtig mange børn og unge hver
torsdag.
I
starten
af
2019
får
5772.Kværndrup konkurrence i
postkassen af Kværndrup Boldklubs jubilæumsskrift.
KB1919 fylder, som navnet antyder, 100 år, og året i gennem
vil der være forskellige arrangementer på stadion og i hallen.
En gruppe KB’ere er ved at udarbejde et jubilæumsskrift, som
bliver husstandsomdelt i starten
af 2019. Det forlyder fra gruppen, at der er rigtig mange gode og sjove historier at berette
om, men ikke alt tåler dagens
lys!!!!!

Smagsprøver på billeder fra KB1919’s jubilæumsskrift
Grev Preben Ahlefeldt
indvier 18. juni 1939
sportspladsen, hvor Toftevejens Børnehave ligger i dag. (Billeder venligt udlånt af Aase Larsen)
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Egeskov Marked 2018 - formandens tale til Markedsfesten.
Af Tommy Christensen
Egeskov Marked 2018 - Alt i alt et godt marked, som lover godt for kommende markeder. Det
nye Egeskov Marked er godt på vej til at finde sin form. Der er håb om et overskud på dette års
marked.
ber.” Verdensberømt er måske
lige i overkanten, men så i det
ganske land i det mindste. Nu
er den så gal igen for i 2017
blev dette gamle stykke kulturhistorie gud hjælpe mig til et
weekendmarked og det uden at
spørge hverken fædreland,
Dronning eller ministerie. Kan
man det?

Foto: Tage Østbjerg

God aften og rigtig hjertelig velkommen.
Et par ord om årets marked
eller som det måske burde kaldes, ”alletiders marked.”
Egeskov Marked er en meget
gammel institution som kan
dateres tilbage helt til slutningen af 1300 tallet og bør som
sådant behandles med omhu
og respekt. Det er ikke noget,
man gerne piller ved, men alli-
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gevel har dette fænomen ændret sig flere gange op igennem historien både med hensyn til indhold og afviklingstidspunkt. I 1702 gav kong Frederik den 4. tilladelse til, at Egeskov marked fremover skulle
holdes den 25. september og i
1871 skabte en bekendtgørelse
fra indenrigsministeriet det verdensberømte mundheld: ”Ses
vi ikke før, så ses vi til Egeskov
Marked 3. onsdag i septem-

Ja man kan, hvis man skal. Jeg
er sikker på, at det ikke har været uden mange og grundige
overvejelser, at Markedsbestyrelsen følte, at noget måtte gøres for at vende den nedadgående kurve. Samfundet ændrer
sig konstant, og Egeskov Marked må nødvendigvis følge
med, hvis det ikke skal ryge af i
svinget.
Overgangen fra et en-dages
marked til et weekendmarked
er en meget stor øvelse, hvor
det ikke er en selvfølge, at alt
lykkes i første hug, og således
var Egeskov marked 2017 et
eksperiment med en del usikre
faktorer, - ville organisationen
kunne bære osv.? Vejret var
ganske almindeligt markeds-
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vejr, alt sejlede. Det og alt det
nye taget i betragtning kom
man mirakuløst igennem med
skindet på næsen, men heller
ikke mere.
Med erfaringerne fra 2017 in
mente, har vi hele året arbejdet
på, at Egeskov Marked 2018
skulle have bedre forudsætninger for succes bl.a. ved at nedbringe udgifter, øge indtjening
og sammensætte et godt og
varieret program for markedets
gæster.
Med hensyn til økonomi var det
afgørende, at lejeafgiften i forhold til Egeskov Gods for leje af
areal blev reduceret ned på et
fornuftigt plan i forhold til de
senere års udbytte af markedet.
Efter intense forhandlinger med
Michael Ahlefeldt endte det op
med at han gav os en rabat på
100.000 kr. i 2018 og igen i
2019 som hjælp i overgangsfasen, til vi finder vores ben at stå
på, og til at få lagt en strategi.
Mange tak for det! Om Egeskov
Marked bliver så profitabelt, at

Foto: Lars Skov Sørensen

vi igen kan betale grevskabet
små 200.000 kr. om året for
jordleje, er efter min mening
tvivlsomt.
Mere om økonomi:
En glædelig overraskelse fra
en helt anden kant var et økonomisk skulderklap fra vores
lokale blad 5772.Kværndrup,
som generøst har sponseret
50.000 kr. som et tilskud til god
musik og underholdning for
markedets gæster. En lidt underlig men fantastisk fornemmelse, - jeg mener tilskud til
Markedsforeningen fra en lokal
forening/instans - den har vi da
vist ikke hørt før, stor respekt
(skal vi give dem en stor hånd),
et initiativ der luner gevaldigt
ikke mindst mentalt.
En anden faktor, som har stor
indflydelse på både økonomi
og afvikling, er det lunefulde
klima. Sidste år regnede det
stort set det meste af sommeren, så da det blev tid for Egeskov Marked, var den eneste
kræmmer, der ikke skulle slæbes på plads eller for den sags
skyld slæbes ud igen, Fyns
Amtsavis, som listende klemte
sig indenfor på den første befæstede vej med deres 3hjulede overdækkede avistaske. Under sådanne forhold er
det pokkers besværligt, men
også dyrt at afvikle Egeskov

Marked. I år skinnede solen fra
en skyfri himmel hele sommeren indtil 4 uger før Egeskov
Marked, hvor det blev overskyet, og man fik den første regn
længe, en hån siger jeg, det er
bare slet ikke i orden. Men ødelægge pladsen kunne bygevejret dog ikke, og det hele gik
unægteligt noget lettere for sig
end året før. Kræmmerne fandt
selv på plads stille og roligt, ingen træflis og ingen amfibiekøretøjer her, nej tak. Bygerne
under selve markedet kom på
strategiske fornuftige tidspunkter og ødelagde ikke det gode
humør blandt publikum. Hold da
op, hvor har jeg brugt meget tid
på vejrudsigter i september måned, og til hvilken nytte?
”Septembers himmel er så blå”
ja godaw min bare, og så vil jeg
i øvrigt ikke tale mere om vejret.
Mere økonomi:
En meget afgørende faktor for
økonomisk succes på Egeskov
marked er antallet af solgte stadepladser. I vores velmagtsdage solgte vi 1000 stadepladser,
som er = 800.000 kr. oveni det
fik vi 240.000 kr. af tivoli, før de
fik lov til at trille ind på pladsen.
Således var alle udgifter til afvikling af Egeskov Marked rigeligt dækket, inden vi inviterede
gæsterne indenfor på markedsdagen. I dag sælger vi 650 stadepladser, og tivoli betaler ikke
for at komme ind på markedet,

Foto: Lars Skov Sørensen
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men leverer en håndfuld temmelig beskidte og ikke særligt
lækre telte. Tivoli og teltsituationen ændres dog allerede næste år, idet kontrakten med
denne instans ved dette års
marked er udløbet, Thank God.
Tilbage til kræmmerne, som
igen skal komme til at fylde
pladsen. De er tildelt eller kan
tildeles på Egeskov Marked.
Hvordan takler vi den udfordring vil nogen nok spørge? Jo
vi skal på forskellig vis gøre
Egeskov Marked attraktivt for
dette noget brogede folkefærd.

igen, og der kommer rigtigt
mange, vil vi måske tillade os
at sortere lidt på dem, for sortimentets og et varieret kræmmermarkeds skyld.
Bagagerumsmarkedet, som er
et forholdsvis nyt tiltag, havde
en del stande, så også her blev
der handlet og pruttet om prisen, men kun lørdag.
Nye vinde vil blæse i tiden
fremover. Vi arbejder med ny
strategi, nyt og måske lidt mindre tivoli og derfor andre rene
og indbydende telte og hvem

stederne ude på markedspladsen udover vore egne vanlige
restauranter osv. Der skal udvikles videre på det nye Egeskov Marked med nye aftaler,
nye kontrakter også med ham
deroppe om f.eks. ”septembers
himmel”!
Skål.
Ikke mere om økonomi, men et
par kommentarer til årets underholdningsprogram:
Det er os magtpåliggende at
skabe liv ude ved dyrene, og vi
er allerede godt på vej. Agility
med hunderacen Border collies

Foto: Lars Skov Sørensen

Vi har tænkt os at forkæle dem
lidt, måske lidt morgenkaffe
eller en sildemad eller noget
ganske andet, et er sikkert, noget skal der ske. Når så kræmmerne kommer til at holde af os
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Foto: Tommy Christensen

ved, måske ny indretning af
markedspladsen med festplads
for sig, og kræmmermarked for
sig. Ny ordning omkring spise-

fredag aften var en stor oplevelse for dem, der så på, en fantastisk dygtig og hurtig hunderace. Der var heste på dette års

NYHEDER

marked, både lørdag og søndag, og det skaber den helt
rigtige Egeskovsmarkedsstemning med duften og lyden af
vrinskende heste. Dette sammen med kaglende, skræppende og rappende fjerkræ, kælne
kaniner og farverige og livlige
småfugle gør et godt marked.
Vi havde et fint og stemningsfyldt ponyskue om lørdagen,
som vil vokse sig større fremover ifølge os selv og de deltagere, der var med i år. Der var
så sandelig også et par hestehandlere, som forhåbentlig følte sig mere end velkomne.
Store og prægtige Shire og jyske heste om søndagen, som
gav opvisning og vognkørsel
hen over dagen og små truntetykke shetlandsponyer til stor
glæde for børnene. Også hestefolket om søndagen vil tage
vennerne med næste år, så vi
håber og tror, at dette element:
”dyr på Egeskov Marked”, vil
udvikle sig i positiv retning i
årene fremover og hurra for
det.

Foto: Tommy Christensen

Der var struktur og styring på
markedspladsen syd for fjernvarmen og ude ved dyrene i år,
- en ren fornøjelse at overvære.

er på handel hos kræmmerne
eller måske på tur i karrusellerne i tivoli. Nogle klappede og
kælede med, eller fik en ridetur
på de små ponyheste, der var
simpelthen noget for enhver
smag, og hvis det ikke slog til,
var der 2 fantastiske cirkusforestillinger midt på dagen med
cirkus Flik-Flak, som satte det
store markedstelt på den anden ende. Glade og farverige
artister i form af børn og unge
fra Odense, som fyrede den af
foran et talrigt publikum.

Musikken på dette års Egeskov
Marked var velvalgt, i forhold til
det brogede og blandede publikum vi har, så der var et pænt
fyldt markedstelt både fredag
og lørdag aften med masser af
liv og stemning. Især Lørdagsfesten, en fest for os selv og for
alle, som der var lagt op til, var
vi spændte på. Den kom godt
fra start, og vi håber, at man
her i lokalområdet næste år vil
hjælpe den endnu mere på vej.
Søndagen, som vi tror, skal
lanceres og udvikles som familiedag fremover, var meget
stemningsfuld med gudstjeneste i cirkusmanegen og barnedåb og med glade børnefamili-

Gamle traktorer, gamle Nimbus
-motorcykler og pragtfulde veteranbiler, jo underholdning var
der nok af på årets marked.
En fornuftig økonomi og et varieret underholdningsprogram er
sammen med velassorterede
restauranter/kaffetelte meget
vigtige faktorer, som gerne må
forbindes med Egeskov Marked, men der er faktisk en faktor mere, som efter min mening
overskygger alt, og det er det
sociale aspekt, den menneskelige resurse. Her i lokalområdet
hjælpes vi ad med at værne om
dette, for byen og området omkring byen, traditionsrige projekt, et projekt som ganske au-

tomatisk får os til at trække på
samme hammel, ung som gammel, høj og lav, tyk og tynd, alt
og alle også i nedgangstider, se det er fantastisk og meget,
meget afgørende, hvis Egeskov
Marked skal bestå. Det skal
være sjovt og en positiv oplevelse at være en del af dette,
også selv om det kan være slidsomt og op ad bakke i ny og
næ. Det gør det selvfølgeligt
ikke ringere, hvis man får noget
for anstrengelserne i form af
økonomisk støtte til det for byen
så vigtige foreningsliv. Egeskov
Marked skal være sjovt og berigende både økonomisk og socialt, - er det ikke det, skal man
nok overveje at lukke butikken
og finde på noget andet.
For mig har Egeskov Marked
2018 været både sjovt og berigende, og jeg har en god følelse inden i. Markedets gæster
blev mødt med smil, godt humør og god service af jer alle,
og pilen peger i den rigtige retning på alle områder. Jeg håber, at I sidder med samme følelse, og hvis det er tilfældet, så
er det jo bare fremad.
Tak for hjælpen til jer og til alle,
der har været med inde over.
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Krocketstævne i Kværndrup
Af Leif Witt, medlem af Egeparken Krocket, Kværndrup Idrætsforening
Krocket er en konkurrencesport.
Der har netop været stævne i Kværndrup med deltagere fra syv klubber på Fyn.
fra gang til gang bliver bedre og
bedre.

Lørdag den 1. september 2018
kl. 8.30 mødtes 46 morgenfriske mennesker på græsbanerne bag Kværndrup Hallen. Formålet med det store fremmøde
var at deltage i et krocketstævne, som vores lokale klub, Egeparken Krocket under Kværndrup Idrætsforening, havde arrangeret. Spillerne kom fra syv
klubber på Fyn. Det var tredje
år i træk, at klubben arrangerede et stævne.

løbet af formiddagen og eftermiddagen blev der spillet i alt
33 kampe.
Midt på dagen var det tid til et
tiltrængt hvil, hvor Laila serverede lækkert smørrebrød i hallens cafeteria.
Sidst på eftermiddagen kunne
vinderparrene i henholdsvis Brækken og C-rækken udpeges
og præmieres med vinpræmier
og diplomer, mens kaffen og
kagen blev nydt.

Banerne blev sat op på en dugvåd bane i strålende septembersol og med en passende
temperatur. Senere kom der
heldigvis skyer, så vi ikke blev
alt for solbrændte. Før kampene kunne begynde, skulle kaffen og rundstykkerne indtages i
hallens cafeteria.

Der er sikkert nogle, der vil
spørge: ”Hvad får folk til at gå
rundt i flere timer for at slå til en
kugle med en kølle?” Ja, det er
der faktisk en del grunde til.
Banen er 20 x 30 m stor, og vi
går temmelig meget i en kamp.
Det giver god motion, og det er
et godt alternativ til sofaen.
Der er 14 buer, der skal passeres, og der er tre andre kugler,
der skal rammes. Det kræver
præcision, et godt boldøje, en
sikker hånd og ikke mindst koncentration. Det er en herlig fornemmelse at mærke, at man

Spillerne blev opdelt i fem puljer med otte spillere (4 par) i
hver pulje. Alle skulle spille
mindst tre kampe. For at få det
hele til at gå op, var den ene
pulje reduceret til 6 spillere. I

Krocket er et meget taktisk spil.
Målet er selvfølgelig at vinde,
men for at vinde kræves mange
overvejelser og et godt samspil
mellem de to makkere.
Og så er der det sociale. Kaffepausen er obligatorisk, hvor
stort og småt bliver vendt og
diskuteret. Godmodigt drilleri
hører kampene til. Hver sommer holder vi en grillaften, og
hen imod jul holder vi julefrokost.
Umiddelbart skulle man ikke tro
det, men krocket har temmelig
mange regler, der er udarbejdet
af DGI Krocket. Som nybegynder lærer man reglerne lidt efter
lidt. DGI holder kurser, så man
ikke bare kender reglerne, men
også forstår dem.
Krocket er en konkurrencesport, og klubben har haft tre
par, der har været Fynsmestre,
og et par, der også har været
Danmarksmester.
Når denne artikel læses i 5772
Kværndrup, er det ved at blive
vinter, og så pakkes kugler og
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køller væk – eller hvad? Ingenlunde. Vi spiller hele året. Vi
aflyser, hvis jorden er så bundfrossen at buerne ikke kan sættes i jorden, eller hvis der ligger
så meget sne på banen, at vi
ikke kan se kuglerne.
Hver tirsdag spiller vi kl. 14.0017.00 i sommerhalvåret og kl.
13.00-16.00 i vinterhalvåret og
kl. 9.30-12.00 om torsdagen. Vi
har seks baner på vores krocketanlæg bag ved Egebo i Egeparken.
Om vinteren er banerne fugtige, så spiller vi som regel bag
ved Kværndrup Hallen.
Hvis disse ord skulle give nogle
lyst til at prøve, så kom endelig.
Vi står parat til at instruere, og
vi skal nok holde jeres humør
oppe, selv om et slag eller flere
ikke lykkes.
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Borgerbibliotekets boganmeldelse
Af Ella Kildegaard
Med lukningen af biblioteket
mistede brugerne bl.a. de fredags eftermiddage, hvor man
som læser kunne komme og
fortælle om en bog eller bare
lytte til andres anmeldelse og
blive inspireret til læsning af en
god bog.

Lotte genfortalte meget fint
denne roman, som er baseret
på forfatterens egen familiehistorie. En velskrevet og lidt
barsk fortælling om almindelige
mennesker i trediverne, hvor
fattigdom spillede en stor rolle
for mange.

Nu har Borgerbiblioteket genoptaget disse eftermiddage, og
da Lotte Frandsen forleden
anmeldte romanen ”Folkets
skønhed” af Merete Pryds Helle, var vi samlet 15 – 20 i Hallen.

Vi fik en god snak om bogen,
og jeg tror, at Lotte inspirerede
flere til at læse bogen selv.
En kop kaffe var medvirkende
til en god stemning, og arrangementet blev næsten, som
da vi havde biblioteket.

Fremover vil vi forsøge at få
flere anmeldelser og håber, at
brugere af biblioteket igen vil
møde op i vores beskedne kulturelle sted i Hallen og få en
god oplevelse.
Kig på plakater og lysavisen i
Brugsen og i Hallen og på hallens hjemmeside
www.kværndruphallen.dk
eller facebookgruppen ”5772
Kværndrup” og bliv orienteret
om, hvad der sker fremover.
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Portræt af Jesper Hansen, SuperBrugsens nye uddeler
Tekst og foto af Anders Thorup
SuperBrugsens nye uddeler er opflasket med COOP - begyndte som flaskedreng
Jesper Hansen kom til SuperBrugsen i Kværndrup 1. juni,
hvor han som bekendt tog over
efter Peter Bastholm, der overtog uddelerposten i Assens.

Redaktionen møder SuperBrugsens nye uddeler efter en periode, hvor han har været syg, og
situationen har ikke været bedre af, at souschef Sune har haft
barselsorlov. Men nu er der ved
at være ro på, Jesper er rask
igen, og Sune er tilbage efter
veloverstået barselsorlov.
Som udtryk for de nye generationers brug af de sociale medier, beklagede Jesper på Facebook, og man kunne se på
kommentarerne fra facebookbrugerne, at kunderne var forstående overfor personalesituationen – kommentarerne med
god bedring og tillykke med
fødslen fyldte klart mest i kommentarfelterne. ”Vi var pressede i en periode, men heldigvis
har vi en stab af gode, dygtige
medarbejdere, som sørgede for
at butikken fungerede – forhåbentlig uden at kunderne opdagede krisen. Jeg tror, det er vigtigt med god kommunikation
med kunderne, så derfor valgte
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jeg at skrive på Facebook, som
de fleste jo er på,” fortæller Jesper, ”og heldigvis oplevede vi
stort set kun positive reaktioner.”
Personalet består af ca. 25 ansatte. ”Vi er 6 fastansatte i butikken og 3 faste slagtere, dertil
kommer jo et større antal timeansatte ungarbejdere, som typisk går i skole ved siden af.
Vores medarbejdere er for de
flestes vedkommende lokale,
hvilket jeg lægger vægt på,
selvom jeg selv bor i Odense.
Vi lever jo af lokalsamfundet –
og det er også derfor, at vi
støtter arrangementer i byen
og gerne støtter de lokale foreninger,” forklarer Jesper. Og
her kan undertegnede ikke lade være med allerede at glæde
sig til nytårskuren i januar måned, hvor SuperBrugsens slagtere, som i de foregående år,
sørger for gule ærter med tilbehør i Forsamlingshuset.

”Jeg er nærmest født ind i
COOP. Min far er uddeler i Ørbæk, og som søn var det naturligt, at jeg fik fritidsarbejde i
brugsen. Jeg startede som flaskedreng/ungarbejder og kom
senere til at arbejde i kassen.
Efter Handelsskolen kom jeg i
lære i Langeskov, hvor jeg blev
udlært – og i al beskedenhed
med topkarakterer – hvilket jeg
ellers ikke var vant til fra mit
skoleliv, men det viste mig, at
jeg var endt på rette hylde. Jeg
fik derefter arbejde som souschef i Bellinge, et sted jeg var i
5 år, inden jeg fik tilbudt samme funktion i den noget større
SuperBrugsen i Vestergade i
Odense, hvor jeg var i 2½ år,
inden jeg her i juni 2018, så fik
”min egen” butik i Kværndrup.
Jesper fortæller, at han er kommet godt i gang og er meget
tilfreds med starten. ”Jeg har
nogle rigtig dygtige medarbejdere, hvilket jeg ikke mindst fik
bevis for under Sunes og mit
eget fravær. Kværndrup er et
aktivt lokalsamfund, og da vi er
alene om at drive dagligvarebutik, giver det os også et vist ansvar. Vi mærker opbakningen
fra de lokale fx i forbindelse
med Egeskov Marked og fra de
lokale institutioner. Til gengæld
leverer vi den service at udbringe varerne. En service, som vi
desværre ikke kan levere til
privatkunder, - i hvert fald ikke
på nuværende tidspunkt. Vi har
også fået ordrer på at levere
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varer til Hattefest og Bierparty,
og vi har også mange kunder,
som kommer i butikken i forbindelse med besøg på Egeskov
Slot. Jeg ser også frem til
Heartland Festival, som jeg ikke rigtig oplevede for alvor sidste år, da jeg startede 1. juni –
og da var festivalen i gang.
Jeg er spændt på hvilke varer
de forskellige målgrupper efterspørger, men jeg har nogen
erfaring fra Vestergade, hvor
kunderne var meget forskellige.
SuperBrugsen i Vestergade er i
øvrigt en hel speciel butik,
nemlig på grund af de meget
forskellige kunder, der naturligt
nok har meget forskellige behov og krav. Og så er den jo
stor med et meget stort kundegrundlag, men også med mange konkurrenter.”
”I Kværndrup har der tidligere
været konkurrent til SuperBrugsen, selvom det er mange år
siden. Og ofte går der rygter
om, at en discountbutik er på
vej igen. Hvordan ser du på at
være alene om markedet her i
byen?”

”Jeg ved, at mange her fra byen tager til Ringe, hvor der jo
er masser af discountbutikker,
og det har jeg fuld forståelse
for. Men hvis folk alligevel
handler i discountbutikkerne,
så kan de jo ligeså godt gøre
det her. Så man kan diskutere
om det vil være godt for
Kværndrup – og SuperBrugsen, - hvis der kom en discountbutik her i byen. Vi har i
SuperBrugsen faktisk taget action på discountfænomenet,
idet vi har sænket priserne på
ca. 1000 forskellige varer, så
de matcher discountbutikkernes priser. I SuperBrugsen er

priserne markeret med et skilt
”fast lav pris”.
Flere butikker ville naturligvis
øge beskæftigelsen, og området ville blive mere attraktivt at
bosætte sig i, men egoistisk
set, vil vi naturligvis gerne sidde
alene på markedet.
Og Jesper har et meget nærliggende eksempel på, at denne
vision har hold i virkeligheden:
I Ørbæk er der bygget en pæn
stor Nettobutik som nærmeste
nabo til SuperBrugsen og tilsyneladende klarer begge butikker sig.
Vi er klar over konkurrencen og
vil selvfølgelig arbejde på at
vinde alle borgernes tillid til os.
Det vil også være med til, at
Brugsen bliver her i fremtiden.
Som jeg plejer at sige: ”Jo mere
i bruger Brugsen, jo bedre bliver den.”
”Vi har jo i Kværndrup haft en
del uddelere de seneste år –
hvordan ser du fremtiden? Både for dig og for SuperBrugsen?”
”SuperBrugsen i Kværndrup er
en sund forretning med en god
omsætning, der er i vækst. Den
har en velfungerende bestyrelse, som tager ansvar for at
hverve medlemmer og er ambassadører for butikken. Vi har
en stabil personalegruppe og
13
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gode fysiske rammer. SuperBrugsen i Kværndrup er ejet af
COOP, og vi har et godt samarbejde med de øvrige SuperBrugser og en visionær distriktschef, så grundlaget er i
orden. Men naturligvis er det op
til lokalsamfundet at støtte op
omkring en lokal dagligvarebutik, og det gør Kværndrup.
COOP er også med fremme i
forhold til salg på nettet, hvor
folk skal afhente deres ting i
vores butik, og vores kunder
benytter sig også af vores med-

lemsapp, hvor man kan følge
med i sin bonus og opnå rabatter. Vi deltager i ”Stop
madspild”, idet vi hver dag til
fyraften sælger brød, som ikke
er blevet solgt. For 29 kr. kan
man via appen ”Too good to
go” købe en pose blandet brød
– hvis man er hurtig!
Så vi er gearet til fremtiden.
Og for mit eget vedkommende,
håber jeg at være i SuperBrugsen Kværndrup i mange år.
Jeg er kun 29 år, og det er da
en ung alder at være blevet
uddeler i. Jeg lærer rigtig me-

get hver dag, så jeg ser også
mit job som en del af min personlige udvikling. Jeg kan da
ikke afvise, at jeg på et tidspunkt i fremtiden har brug for
at komme videre – det vil være
helt naturligt. Men foreløbig
trives jeg rigtig godt her i
Kværndrup.”
Redaktionen siger tak for besøget til en visionær og nytænkende ung brugsuddeler, - ingen grund til bekymring for
fremtiden!

Carsten Hansen fylder rundt
20. december runder Carsten Hansen
et skarpt hjørne – han fylder 60 år!
Carsten ses her på billedet yderst til
venstre i en yngre udgave som holdleder for vores Fynsseriehold.
Tillykke til Carsten, der udover at være
et kendt ansigt, som mange kender fra
Hallen, også er med i bestyrelsen for
5772.Kværndrup

Efter endt skolegang i Trunderup Friskole og et år ved landbruget gik Carl Erik i slagterlære hos Kødkontanten i Svendborg. Han er udlært samme sted.
Efter at have været soldat har Carl Erik arbejdet to længere
perioder på Grønland og ellers på Faaborg Slagteri. Da Carl
Erik vendte hjem igen i 90’erne, havde han Ellen med. De er
senere blevet gift. Ved hjemkomsten bosatte de sig i Kværndrup. Carl Erik fik igen arbejde på Faaborg slagteri, hvor han
var en stabil og værdsat medarbejder, indtil han for få år siden gik på pension.

Carl Erik er fyldt 70 år.
Af Olav Engholm
Carl Erik er født og opvokset i Trunderup omme i ”Krogen”, som nr. 5 ud af
en søskendeflok på 7.
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Carl Erik er en aktiv pensionist. Mange nyder godt af hans
hjælpsomhed. Især i boldklubben udfører han mange timers
frivilligt arbejde, men også ved mange andre arrangementer
har Carl Erik en praktisk finger med i spillet. Hans helt store
interesse er fodboldspillet. Carl Erik har altid lige fra drengeårene spillet i KB1919. På boldbanen til kamp og træning går
han foran. Han er et kondifænomen, der kæmper til sidste
fløjt. Han har således selv som 70-årig fysik til at spille på
begge supermasters hold to gange om ugen i sæsonen. Dertil
kommer søndagstræningen, som gennemføres både sommer
og vinter.
Stort tillykke Carl Erik.
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Ole’s Olie
Tekst og foto af Kaare Paludan
Portræt af landets mindste olieselskab
Jeg bliver taget imod af Mads
Jensen, der sammen med sine
to brødre, Jan og Lars, ejer aktierne i selskabet. Ud over de
tre er der yderligere tre ansatte:
Susan, som passer kontoret og
altid tager telefonen og de to
chaufører, Charles og Kim.
Jeg spørger ind til det specielle
hus, som er hovedkvarteret på
Damhusvej i Ringe, og Mads
fortæller beredvilligt historien.
Ole’s Olie blev stiftet i 1996 af
brødrenes far, Ole Jensen, der
startede med en godt brugt
tankvogn og en lejet kontorcontainer. Men i ’98 blev Storebæltsforbindelsen færdig og
byggepladsen i Halskov, der
stod for projekteringen af højbroen, blev nedlagt. Ole Jensen købte to af de kontorpavilloner, som havde huset byggeledelsen. De blev derefter listet
over broerne på en specialtilladelse endnu inden der havde
været officiel åbning, og før der
var malet striber på kørebanen.
De står nu som hver sin side af
huset med en fordelingsgang
imellem.

Desuden leveres der marinediesel til havneanlæggene i
Faaborg og Assens. Marinediesel er 100% fossilt brændstof,
hvor diesel til transportsektoren
er tilsat 7% biodiesel. I det hele
taget bliver jeg klogere på, at
den gamle talemåde: ’Olie er
olie og omvendt’ overhovedet
ikke gælder mere. Blandt andet
er moderne landbrugsmaskiner
uhyre kræsne. Mads fortæller,
at John Deere lancerede nogle
motorer, der var følsomme
overfor svovlindholdet i alm.
diesel. Det er et eksempel på,
at det er en god grund til hele
tiden være på mærkerne overfor kundernes virkelighed.

Ole’s Olie har - ud over i Ringe
- tankstationer i Skovby (ved
Bogense), Haastrup, Brenderup, Gudme og Tommerup.

Han fortæller, at grunden til, at
så lille et selskab kan klare sig i
et marked, der ellers domineres af store internationale kon-

De let genkendelige hvide
tankbiler med Ole’s Olie-logoet
kører primært dieselolie til erhvervskunder og fyringsolie til
private boliger. Når de altså
ikke henter nye forsyninger på
havnen i Fredericia. Desuden
leveres en række forskellige
gastyper til erhvervskunder her er Mads bag rattet en god
del af sin arbejdsuge.

cerner, er, at Ole’s Olie gør det,
som de store ikke kan - eller vil.
Det handler om fleksibilitet. Han
siger: - Her er ingen stive aftalegrundlag, lister eller regler.
Her er service i højsædet. Vi
kan finde ud af at levere lidt
mindre mængder, og kniber det
med betalingen, kan regningen
også deles i to. Ringer du til os,
får du en engageret medarbejder i røret med kundekendskab
og ikke et callcenter i for eksempel Sverige.
Mads fortæller videre, at det er
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sket, at de har hjulpet en landmand på en mejetærsker, der
var ved at køre tør og befandt
sig lidt langt fra gårdens tankanlæg. - Hvis bare den er et
sted, hvor vi kan komme frem,
så hjælper vi gerne, siger
Mads.
Først på året åbnede selskabet
en ny tankstation på nabogrunden foran Lykke Cykler og
Scootere til afløsning af den
gamle tank i Algade, der var
totalt nedslidt og stod foran en
kostbar renovering. Ole’s Olie
købte grunden og bygningerne
for et par år siden af den tidligere ejer, Kaj Mortensen, med
Midtfyns cykel- og knallertforretning, da han valgte at gå på
pension. Og som Mads siger: Nu betaler vi ikke husleje og
salget er faktisk steget på den
nye placering.
Der er dog stadig et pumpeanlæg lige på den anden side af
hegnet på pladsen ved Ole’s
Olies hovedkvarter, for her kan
man betale med menneskepenge - den nye stander er med
kortlæser. Privatkunder kan låne en trailer og selv fragte deres fyringsolie hjem og derved
spare et par håndører på de
dyre dråber. Vi kom i den forbindelse til at tale om brændstofpriserne, der kører op og
16

ned dagen igennem hos de
andre selskaber.
- Sådan er det ikke hos os, slår
Mads fast.
- Det er sjældent, at vi justerer
udsalgsprisen i forhold til indkøbsprisen og i øvrigt fatter jeg
ikke, hvad der foregår på stan-

derne i rundkørslen, som vi kalder dem. Jeg kan virkelig ikke
se noget mønster i de andre
selskabers mange daglige prisjusteringer.
Deres udsendte er helt på linje
med den udmelding og takker
for Mads’ tid.
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Bliv sponsor i Kværndrup Hallen.
Af Jesper Sell, bestyrelsesmedlem
I løbet af november måned og
senere på året, vil repræsentanter for Kværndrup Hallen’s
bestyrelse være ude at samle
private sponsorer til Hallen. Vi
vil stå ved SuperBrugsen nogle
gange i løbet af efteråret og
vinteren.
Bestyrelsen har lige påbegyndt
arbejdet med at lægge langsigtede planer for vedligeholdelse
og udbygning af faciliteterne i
Kværndrup Hallen. Til at gennemføre disse planer og for at
få de nuværende faciliteter vedligeholdt i mindst samme stan-

dard som tidligere skal der
penge til. Derfor søger bestyrelsen private sponsorer.
En anden endnu vigtigere årsag er at samle lokalområdet i
arbejdet omkring at få skabt en
fællesskabsfølelse og et sammenhold omkring vores eneste
fælles mødested, der kan være
åbent for alle – altid.
Konceptet er sådan, at men
køber en plads med ens navn
– eller virksomhedsnavn for et
år ad gangen. Navnet trykkes
på et skilt, på 30x10 cm – det
koster årligt 250 kr. ( det første

år tilfalder 150 direkte hallen –
efterfølgende er det alle 250 kr.
som går til Hallen).
Man kan allerede nu gå ind på
www.kværndruphallen.dk
og
finde oplysninger om sponsor
muligheder.
Vi håber, at mange vil bidrage,
så vi på den måde kan skabe
endnu bedre muligheder for
fritidsaktiviteter, for alle aldersgrupper i Kværndrup og omegn.
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Forfattereftermiddag i Hallen
Af Jesper Sell, medlem af bestyrelsen for Kværndrup Hallen

Onsdag den 16. januar kl. 14
- kommer forfatter Martin
Jensen og fortæller om sit
forfatterskab.
Martin Jensen har siden
1995 udgivet over 30 bøger
på dansk. En del af forfatterskabet rummer flere romaner, som foregår i Assens og

omegn. Det er middelalderkrimier med Eske Litle som
hovedperson. Forfatterskabet rummer også rejsebeskrivelser, noveller samt en
del andre romaner.
Martin Jensen har lige udgivet en ny bog ”BUD”, hvor
han med afsæt i fortællinger

om dagens Danmark skildrer det moderne mennesker, der står i situationen,
der forholder sig til Det gamle Testamentes 10 bud. Ikke
fordi vi er kristne, men fordi
de etiske udfordringer, vi
står overfor i hverdagen, er
almenmenneskelige.
Forfattereftermiddagen finder sted i Cafeteriet i
Kværndrup Hallen.
Entré 40 kr. – inkl. kaffe og
kage.
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Flot comeback til seniorfoldbold
Af Brian Nyhus
Det går ikke så ringe endda for Kværndrups herresenior.
dig med. Vi har fået to seniorhold, og efter at denne efterårsturnering er afsluttet, skal vi nu
igen spille med om oprykning til
serie 2. Holdet sluttede som nr.
3 i serie 3, og de seks bedste
spiller i serie 3.1 til foråret,
mens bunden spiller serie 3.2.
Selvom det ikke lyder af den
store forskel, så er 3.1 et oprykningsspil til serie 2, mens serie
3.2 er et nedrykningsspil til serie 4. Længe så det ellers ud til,
at vi ville slutte på 7. pladsen,
men en tæt pulje og en rigtig
god slutspurt med 3 sejre i de
sidste 3 kampe gjorde, at vi fik
den fine placering.

Sommeren 2016 hørte jeg ad
omveje, at Kværndrup Boldklub
ville blive nødt til at lukke deres
herresenior. Der var simpelthen
ikke spillere nok. Kværndrup
havde ellers været i serie 1 i
sæsonen 2012-2013 men rykkede ned. Året efter i sæsonen
2013-2014 fik de en midterplacering i serie 2, men næste sæson gik det galt. Spillere stoppede, fordi de var flyttet fra byen,
og pludselig var det et problem
at stille hold. I sæsonen 20142015 rykkede Kværndrup ud af
serie 2, og året efter måtte klubben trække holdet i forårsturneringen i serie 3.2 og her var det
så, at klubben var ved at droppe seniorfodbold. Selvom jeg
dengang var træner i Ryslinge,
mente jeg, at jeg kunne få kontakt til så mange, at vi ville kunne stille hold i efterårsturneringen. Med hjælp fra et par oldboys-spillere stillede vi til første
kamp i Skårup. Vi tabte 4-2,
men vi var i gang.

Holdet dengang var:
Anders Dyhr, Brian Nyhus, Frederik
Mayland,
Christoffer
Boye, Jacob Christensen, Jimmi Vengaard, Mads Jørgensen,
Mathias Weber, Morten Tommerup, Nikolai Krog, Nicklas
Schmidt, Oskar Christensen,
Peder Stein og Troels Hedal.
Med god hjælp fra Brian Anov
fik vi stillet hold til hver kamp,
og flere og flere spillere kom til.
Nu - mere end to år efter er
halvdelen fra første kamp sta-

Serie 4 kæmpede længe med
om de seks bedste pladser,
men mange skader betød, at vi
måtte melde afbud til den sidste kamp. Dermed sluttede serie 4 på en 8. plads. Foruden
de lokale helte tæller truppen
spillere fra blandt andet Ringe,
Årslev, Odense og Svendborg.
Ja, faktisk har vi en tidligere
rumænsk ungdomslandsholdsspiller, en der har spillet U21 i
Celtic og en tidligere ungdoms
OB’er med. Så alt i alt et fint
efterår og et spændende forår
venter
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Fra Egebos Venner
Af Mogens Jensen
Så har Egebos venner afholdt den årlige høstfest på Seniorcenter Egebo - der var utrolig god
tilslutning
Underholdningen stod Torben
og Ulla Nicolajsen for. Stemningen var i top, der blev sunget fællessange, og folk var i
rigtig godt humør. Efter maden
blev der serveret kaffe og småkager, og efter kaffen fortsatte
fællessangen.
Ved 21-tiden gik folk hjem efter
en dejlig aften.

Der var 87 til spisning, hvor hovedretten blev leveret af slagteren i Superbrugsen Kværndrup.
Vi var også så heldige at have
en politikerpraktikant til at hjælpe med servering og oprydning.
Han var meget glad for at se,
hvad frivilligt arbejde kan føre til
hos borgerne på Egebo og for
vores mange medlemmer fra
byen, som troligt møder op og
nyder vores arrangementer, så
de får adspredelse i hverdagen.
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20 års jubilæum i Egeparken 2 og Egeparken 62
Af Helle Johannsen, afdelingsleder, Egeparken 2 og 62
Jubilæet blev fejret med maner i Kværndrup Forsamlingshus.
Egeparken 2 og 62 består af 17
selvstændige boliger samt et
fælleshus på begge matrikler.
Beboerne er aldersmæssigt
mellem 19 og 74 år, og der er
13 ansatte, som alle er uddannede pædagoger.
Jubilæet blev fejret i Kværndrup Forsamlingshus, hvor beboerne havde inviteret venner
af husene, samarbejdspartnere, familie samt tidligere beboere og medarbejdere.

Bofællesskaberne i Egeparken
2 og 62 i Kværndrup kunne lørdag den 27. oktober 2018 fejre
20 års jubilæum.
Bofællesskaberne er en del af
BO & AKTIV, som desuden
omfatter Pegasus i Faaborg,
Seniorcenter Egebo i Kværndrup samt Bo- & aflastningstilbuddet Lunden i Årslev.

Dagens program bød på reception fra 14.00 til 16.30, hvor
trioen ”Ruder Es” bidrog til den
gode og festlige stemning med
musik og sang, ligesom de også akkompagnerede til jubilæumssangen.
Der blev budt på hjemmebagte
småkager, lagkage, kaffe og
læskende drikke.
De gamle fotoalbum var fundet
frem og gav mulighed for at
genopfriske minder.

Om aftenen var der festmiddag
for beboere, pårørende og ansatte.
Før middagen underholdt en af
de unge fra Lundens bofællesskab med et par sange.
Afdelingslederen Helle Johannsen bød velkommen sammen
med beboerne og takkede alle
fremmødte for at komme og
være med til at gøre denne dag
mindeværdig.
Der var en særlig tak til forældre/ pårørende for det gode
samarbejde og en tak til beboerne og personalet for deres
store indsats og engagement
op til og under arrangementet.
SuperBrugsen i Kværndrup
blev ligeledes takket for have
sponsoreret læskedrikke og
chips til arrangementet.
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Julestue på Egeskov Mølle
Af Kjeld Toftelund Larsen, Egeskov Møllelaug
Sæt et stort kryds i kalenderen ud for den 24. november!
Denne lørdag holder Egeskov
Mølle sin årlige traditionsrige
JULESTUE, hvor hele møllen
emmer af jul. Lige fra nissefar
og nissepigerne på stjernehjulsloftet, til Møllecafeen på kværnloftet hvor også tombolaen og
fiskedammen er.
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På broloftet kan man se og købe mange forskellige ting, som
på en eller anden måde hører
julen til. Og for at komme ned
på jorden igen er også vognport og indgang fyldt med dejlige ting som vin, brændte
mandler, dekorationer og ikke

mindst vores gode fuldkornshvedemel og andet godt. Der er
gratis adgang, og hver time
trækkes der lod på indgangsbon.
Vi glæder os til at se jer alle på
møllen d. 24 november fra klokken 12 til 16.
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Status på flygtninge bosat på det tidligere bibliotek og i Kværndrup.
Centeret lukker 31. januar 2019.
Af Birte Find, frivillig
Modtagecenter for flygtninge på vores tidligere bibliotek blev etableret for 3½ år siden.
I starten var centeret fyldt op med unge - fortrinsvis mænd.
De første år har vi haft meget
travlt, idet vi har fungeret som
sociale viceværter. Vi har bl.a.
indsamlet en masse møbler,
husgeråd, legetøj o.l. Vi har
hjulpet med læsning af post og
efterfølgende kontakt til kommunen, haft ”gå- dansk” aften,
søgt tilskud til fitness og haft
hyggeaftener, hvor hovedformålet har været at tale dansk.
En del af os har været - og er
stadig - kontaktperson for en
flygtning/familie. Det har været
og er stadig meget givende og
lærerigt at have kontakt med
fremmede kulturer - og opdage,
at vi jo alle bare er mennesker.

Det har hele tiden været meningen, at flygtningene skulle
etableres i egen bolig, når de
fik fast arbejde. I dag bor der
derfor kun 10 beboere. Dette
skal sammenholdes med at
flygtningestrømmen til Danmark og dermed også Faaborg
-Midtfyn kommune nu er meget
begrænset, så der flytter ikke
flere nye til.
Kommunen har derfor besluttet, at vores modtagecenter
skal lukke d. 31.01.2019. Dette
indebærer, at der skal findes
boliger til de sidste 10 beboere
- enten privat, i modtagecenter
Ryslinge eller på modtagecenter Præstekærgård.

Den lille gruppe frivillige fortsætter med arbejdet med de 10
dejlige familier, der bor i og omkring Kværndrup.
Vi har bla. en månedlig cafeaften på Montagen, hvor vi snakker dansk, leger og hygger os.
Det er planen, at vi fremover vil
lave mad og bage sammen.
Er der nogen, der har lyst til at
være frivillig, skal du/I være
meget velkomne.
Næste cafeaften for flygtninge
er tirsdag d. 27.11 kl.17.30 på
Montagen, Svendborgvej 26 A,
1.sal.

23

FORENINGER OG INSTITUTIONER

En ny begyndelse for tennis i Kværndrup
Tekst og billeder af Niels Chr. Kragh
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at 2018 var et skidt
år for tennis her i byen. I foråret
stod man uden et tennisudvalg
til at varetage driften af anlægget. Forårsklargøringen kom
derfor meget sent i gang, og
banerne stod ikke klar før starten af juni.
Kombineret med en ekstremt
varm sommer betød dette, at
der var meget lidt aktivitet på
banerne og hverken torsdagens
fællestræning eller sidste halvdel af sommerens åbne klubaftener om tirsdagen, kunne

trække nogen videre tilslutning.
Vi er i mellemtiden blevet to
nye medlemmer af tennisudvalget, og vi fik sat skik på banerne med rigelig vanding i tørkeperioden, samt klargjort minibanen, så den kan bruges af
de mindste spillere og deres
forældre (og alle andre, der
synes, det er sjovt at spille minitennis).
Men vi har brug for flere for at
kunne skabe et godt miljø omkring tennis og stå for store og

små praktiske opgaver omkring
vedligeholdelse af anlægget og
diverse arrangementer, så vi
kan gøre næste og efterfølgende sæsoner attraktive for både
gamle og nye medlemmer af
tennisafdelingen.
Vi hører derfor gerne fra alle
interesserede; man kan kontakte Niels på tlf. 62 21 82 23
(bedst efter 15.00), eller mail
nck@post.tele.dk, hvis man er
frisk på at lægge lidt timer på
og omkring tennisbanere i løbet
af sommerhalvåret.

Nye legeredskaber på Tre Ege Skolen
Af Johnny, pædagogmedhjælper
På Tre Ege Skolen afd. Kværndrup er der gennem det sidste stykke tid dukket nye legeredskaber op på skolens område.

Der er blevet sat en pannabane
op, der er kommet nye gynger,
sjippetove, ny sandkasse, klatrestativ og 2 kolbøttestativer.
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Alt dette til stor glæde for børnene både i skoletiden og i fritiden.
Med stor hjælp fra overskuddet

fra forældrefest og lokale sponsorer, er frikvarterene på Tre
Ege skolen afd. Kværndrup nu
blevet meget sjovere.
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Trunderup Friskoles lejrskole på Bornholm 2018
Af eleverne fra 5.-6. klasse på Trunderup Friskole
Trunderup Friskole var først i september på lejrskole på Bornholm. Hvert andet år er hele skolen
på fælles lejrskole, det andet år er man på ryste-sammen-tur klassevis. Eleverne i 5. – 6. klasse
har efter hjemkomsten arbejdet med informerende og berettende tekster om de forskellige oplevelser på vores dejlige klippeø.

Noa
Informerende tekst: Østerlars
kirke blev bygget i år 1150.
Kalkmalerierne handler om Jesus liv. Kvinderne og mændene
gik ind hver deres sted. Der,
hvor kvinderne kom ind kunne
man se Djævlen skide på dem,
der kom i helvede, og der, hvor
mændene kom ind, så man ingen ting, fordi der var nogen,
der havde malet dem over.
Berettende tekst: Jeg var ved
Østerlars Rundkirke sammen
med min klasse. Jeg synes, at
det var en fantastisk oplevelse
og jeg synes, at historien om
Østerlars rundkirke er meget
spændende. Det er den største rundkirke på Bornholm, og
den er rigtig pæn udenfor og
indenfor. Vi var også oppe på
loftet. Der er en god udsigt deroppefra. Der var mange trin,
det var hårdt at gå derop. Der
var nogle gamle ting oppe på
loftet, som der var nogen, der
havde fundet. Så kunne man
se, hvordan taget var blevet
bygget.

Aksel
Berettende tekst: Jeg stod op
en torsdag. Der lugtede af
chips og parfume. Jeg gjorde
mig klar til at køre i bus med
min skole. Det var hyggeligt, og
vi kom frem til Rokkestenen.
Men vi skule lige gå i 10 minutter for at komme ind til Rokkestenen. Men så kom vi ind til
Rokkestenen, og jeg prøvede
at rokke stenen. Men den var
svær at rokke med, men så
kom min matematiklærer, Anders, og nogen fra 9 klasse. Og
så kunne vi godt rokke den.
Jeg klatrede op på Rokkestenen, og så kom min klasse op
på Rokkestenen, og så tog vi
et klassebillede. Vi gik glade
tilbage til bussen, og vi kørte
videre til Ekkodalen.
Karen
Informerende tekst: På Bornholms Kunstmuseum er der
kunst fra år 1800. Der er meget
keramik og glas. Kunsten på
kunstmuseet har relation til
Bornholm. Bornholms Kunstmuseum ligger ca. 6 kilometer
fra Gudhjem. Direktøren på

kunstmuseet
hedder
Lars
Kærulf Møller. Kunstmuseet var
i 1893 en del af Bornholms Museum, men i 1993 blev det selvstændigt og kaldte sig for Bornholms Kunstmuseum. I 2003
blev en udvidelse indviet. Bygningen er tegnet af arkitektfirmaet Fogh og Følner A/S. Bygningen er inspireret af de små
bornholmske kystbyer, som
Gudhjem og Svaneke. Museet
følger terrænets gang mod klippekysten. I nærheden af Bornholms Kunstmuseum ligger der
en kyst, man kalder Helligdomsklipperne. Nede ved Helligdomsklipperne ligger der noget, man kalder den sorte gryde. Det er en klippe man kan
gå ind i. Inde i klippen bor der
klippeedderkopper.
Berettende tekst: Jeg var på
Bornholm med min klasse. Vi
kom om mandagen og boede
på Østerlars Friskole. Om onsdagen skulle vi til Bornholms
Kunstmuseum. Vi blev hentet af
en bus på Østerlars Friskole.
Så blev vi kørt over til kunstmuseet. Da vi kom ud af bussen
25

BØRN OG UNGE

duftede der friskt af hav og
grønne træer. Vi gik over til indgangen. Der var noget flot
kunst på vejen. Da vi var ved
indgangen, skulle vi vente på,
at vi skulle ind. Da vi så kom
ind, gik vi ned til nogle skabe,
hvor vi kunne lægge vores ting
ind. Vi havde en guide. Vi startede med at se den hellige kilde. Den hellige kilde var mega
lille, jeg troede, at den hellige
kilde var større og flottere. Så
gik vi videre. Vi havde ikke en
speciel god guide, så det var ret
så kedeligt. Da vi var færdige
inde på museet, gik vi ned til de
hellige klipper. Det var mega
hårdt at gå ned til de hellige
klipper, fordi der var så mange
trapper. Så gik vi ned i Den
Sorte Gryde og der gik vi ind i
klippen. Der var mega flot inde i
klippen. I klippen bor der klippeedderkopper.
Anton
Informerende tekst: Østerlars.
Kirken er den største og ældste
af de fire rundkirker, selv om
man ikke helt præcis ved, hvornår kirkerne blev bygget. Klokkerne befinder sig ikke inde i
kirken, men i et separat klokketårn. kirken besøges af ca.
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120.000 hvert år, det betyder,
at det er en af Bornholms største seværdigheder. Taget er
lagt i 1744.
I 1955 gennemgik kirken en
restaurering under ledelse af
arkitekt Rolf Graae. Alterbilledet er nyt, malet af Poul Høm.
Journalist og amatørhistoriker
Erling Haagensen har i sin bog
Tempelriddernes skat fremsat
en hypotese om, at der er eller
har været skjult en skat under
gulvet i kirken. Når damerne
kom ind i rundkirken så de et
kalkmaleri, hvor Djævelen sked
på dem, der skulle i Helvede.
Man kan ikke se, hvad mændene så.
Berettende tekst: Vores klasse
var på lejrskole på Bornholm i
september. Om onsdagen var
vi ved Østerlars Rundkirke. Vi
fik en guide, som fortalte en
masse spændende om kalkmalerierne. Trappen var grim og
ulækker, så man kunne optage
en gyser. Vi spillede også minigolf, og jeg lavede en ”hole in
one”. Så var der en dame, der
gav mig en guldkaramel. Jeg
købte en slush ice til mig og
min ven, vi skulle nemlig gå
hjem.

Petra
Informerende tekst: Ekkodalen
er en sprækkedal. Den er 2 km
lang. Når man råber ud over
Ekkodalen, kastes lyden tilbage. Ekkodalen ligger midt på
Bornholm og ca. 8 km fra
Østerlars. Ekko er det fænomen, at lyd kastes tilbage, når
den rammer en hård flade, og
også betegnelsen for den tilbagekastede lyd. Det bedste ekko
findes ved H.C. Ørsteds kilde.
Ekkodalen blev i 1658 kaldt Kodalen, fordi der gik køer rundt.
Men i 1746 blev den kaldt Ekkodalen. Ekkodalen er lavet af
sten og i den, er der buske og
træer. I ekkodalen ligger der en
næsten 200 år gammel fredet
skov. Der er stejle klipper, og
de kaldes styrtebakker. Hvis du
går 20 m ind i Ekkodalen får du
det bedste ekko.
Ekkodalen har en gennemsnitsbredde på ca. 60 m, og en
samlet længde på 12 km.
Berettende tekst: Da mig og
min skole kom kørende i bussen over til Ekkodalen, glædede jeg mig til at komme der
over. Da vi kom derover, så
lærerne, at man kunne få Krøllebølle is. De besluttede at bruge penge fra klassekassen til at
give en Krøllebølle is til alle fra
skolen. Jeg tog en med jordbær, den smagte godt. Da alle
var færdige med at spise, gik vi
ned for at se Ekkodalen.
Mig og nogle fra min klasse gik
derned og råbte ''Hvad drikker
Møller'' og efter det, kom der en
mand og sagde ''jeg hedder
Møller, og jeg drikker ikke øller,
jeg drikker Fanta''. Og derefter
sagde vi altid, at Møller drikker
Fanta. Når vi råbte noget i Ekkodalen, var Ekkoet ikke særlig
godt, uanset hvor langt vi gik
ind i den. Da vi var færdige
med at se dalen, gik vi op i bussen og kørte afsted i den samme bus, som da vi kom. Jeg
synes, det var kedeligt, fordi
ekkoet var dårligt.
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I sandhedens tjeneste

- Trunderup Friskole vandt nyhedsshow i Svendborg
Af: 8.-9. klasse på Trunderup Friskole og Kirstine Simon-Gaarde
8.-9. klasse på Trunderup Friskole var til DR’s store nyhedsshow “I sandhedens tjeneste” i
Svendborg, og vi vandt både 1. og 3. pladsen
Kildekritik og fake news var
nøglebegreber, da flere hundrede skoleelever fra Fyn mødtes i Midtbyhallen i Svendborg
til DRs store nyhedsshow “I
sandhedens tjeneste”.
Hallen var omdannet til et nyhedsstudie med lys, kameraer,
storskærm og mikrofoner. Midt i
rummet stod “det røde bord”.
Det er bordet, hvor der altid er
slik, og hvor dagens nyheder
bliver planlagt.
Hele showet blev styret af nyhedsvært Erkan Özden, sportskommentator Henrik Liniger og
P3-vært Cecilie Lange. Samtidig var Snapchat-vært Lasse
Winther med live fra København.
Torsdag den 20. september tog
8.-9. klasse afsted med toget
fra Kværndrup til Svendborg.
Allerede på stationen i Kværndrup mødte vi 8.-9. klasse fra
Gislev Friskole. De skulle også
med til nyhedsshowet, ligesom
mange andre skoleklasser fra
hele Fyn.
Bare i Svendborg var der tre
shows i træk med flere hundrede skoleelever til hvert. På

landsplan har 17.000 skoleelever deltaget.
Hallen var delt ind i zoner med
navne efter forskellige medier.
Vi skulle stå ved P4-Syd. Hallen blev hurtigt fyldt op med
skoleelever, og nogle blev
spurgt, om de ville stå ved det
røde, runde bord og være med
til at blive interviewet undervejs.
Hver klasse blev delt ind i to
hold, og så gik showet ellers i
gang. Vi skulle følge en case,
hvor en nyhed tikker ind på
DRs redaktion. Det forlyder, at
der er en bombetrussel og en
kidnapning i en forstad til København. Vi får forskellige valgmuligheder til, hvordan DR ville
arbejde videre med historien.
Nu gjaldt det om at holde hovedet koldt, tænke hurtigt og kildekritisk og vælge de rigtige
svarmuligheder. Det var i dette
case-scenario, vores to hold

kom på både første- og tredjepladsen ud af ca. 50 hold. Det
var vi meget stolte af.
Andenpladsen gik til Ørstedsskolen.
Forud for showet skulle klasserne have arbejdet med kildekritik
og nyhedsformidling, og klasserne kunne sende deres egen
nyhedshistorie ind, og det bedste indslag fik en præmie. Denne konkurrence vandt Stokkebækskolen.
Det var en rigtig fin dag, hvor vi
fik et større indblik i, hvordan
en nyhedsredaktion fungerer.
Og vi vil fremover altid huske
“kildekritik”.
Læs mere her:
https://www.dr.dk/om-dr/
nyheder/17000-nye-skal-laerevaere-kildekritiske-overnyheder

27

BØRN OG UNGE

Min dag på Egeskov Marked
Af Valdemar Tornmark Henriksen, elev i 6. klasse på Trunderup Friskole og Børnehave.
Trunderup Friskole og Børnehave tjener hvert år penge på
Egeskov Marked. Pengene går
til lejrskole, legeplads, udflugter
og alle mulige andre sjove ting.
Jeg var på Egeskov marked
den 15/9 2018 fra 09.00 til
12.00 for at arbejde med at
samle skrald. Jeg havde min far
med. Vi skulle som sagt møde
klokken 09.00 lørdag morgenen, så vi skulle tidligt op og i
gang. Vi skulle møde i et telt,
hvor der var en dame ved navn
Lene. Det var hende, der stod
for vores arbejde, så hun gav
os en kasket og et par gummihandsker, og så gik vi ellers i
gang.
Alle skulle have mindst en voksen og mindst en makker. Min
far og jeg skulle samle skrald
med min ven og hans far. Min
ven og jeg havde håbet, at vi fik
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en affaldsgribetang, men vi fik
desværre kun et par handsker.
Der var ikke så meget skrald
der om morgenen, hvor vi skulle arbejde, så vi gik bare rundt
og snakkede. Vi fandt altså også en hel del skrald, men der
var ikke så meget, som jeg
havde troet. Der var rigtig mange cigaretter, dem samlede vi
selvfølgelig også op. Det var
vildt træls, at min far hele tiden
skulle snakke med alle mulige
folk. Til sidst blev jeg nødt til at
sige til ham “Nu skal vi altså
videre far!”.
Der var også et sted, hvor de
solgte Squishies, og det er jo
blevet ulovligt, så det var lidt
mærkeligt, at nogen gjorde det.
Min gruppe skulle samle skrald
i tivoliet, men der var virkelig
lidt skrald i tivoliet, så vi tog

faktisk hele pladsen. Klokken
12.00, da vi var færdige, fik vi
frokost. Jeg fik en mega lækker
sandwich med kylling, salat,
mayonnaise og alt mulig andet.
Så tog min far og jeg hjem i
nogle timer.
Hjemme var jeg lidt udenfor,
hvor jeg lavede bål. Så tog jeg
et bad, og så cyklede vi til Egeskov Marked igen. Der gik jeg
rundt med mine venner. Vi prøvede forlystelser og gik rundt
og kiggede på det hele. Så tog
mine venner hjem, og jeg gik
hen til min far. Han spurgte, om
jeg ville have en sodavand,
men jeg ville gerne have en
candyfloss. Min far gav mig
nogle penge, og så købte jeg
en stor og lækker candyfloss.
Så cyklede vi hjem, og det havde været en hyggelig dag på
Egeskov Marked.
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Kværndrups ændring fra landsby til stationsby i perioden 1860-1960 - 3. del
Af Edvin Larsen
Artiklen i dette nr. af lokalbladet 5772.Kværndrup dækker perioden 1921 – 1960

Kværndrup Savværk, Odensevej 3, SJ Luftfoto, 1948

Perioden 1921-1940
Befolkningstallet for Kværndrup
by/sogn var i 1940: 552/1848.
Ved periodens slutning var der
169 bebyggelser svarende til
en vækst på 43 enheder set i
forhold til foregående periode.
Af disse 43 enheder var de 29
kommet til i 1930’erne. En ændring af kategori havde fundet
sted for ni af bebyggelsernes
vedkommende. Den erhvervsmæssige udvikling var begrænset i denne periode. I kategorien kombineret erhverv/bolig var
væksten på 10 enheder, selv
om der var tale om en vækst,
var det en beskeden vækst set
i forhold til den foregående periode. Byen fik et savværk på
Odensevej 3 i begyndelsen af
1920’erne, og en større butik,
H.M. Hansens Manufakturhandel, blev åbnet på Svendborgvej 1 – nuværende Let Køb også kaldet ”Butik’en”.
Bukgården eller Baakgaarden,
som den oprindelig hed, blev
købt af Stamhuset Egeskov i
1899, men i 1926 blev gården
udstykket til seks husmandsbrug. Hvert husmandsbrug på

Svendborgvej 1, 1915-30, LA

Bukgårdsvej blev tildelt 12 tdr.
land jord. Desuden lagde Egeskov Gods jord til udstykninger
ved Stævningsgården samt i
Vestermarken. Vestermarken
fik fem husmandssteder. Egeskov Gods afgav i 1926 ca.
500 tdr. land til 31 nyoprettede
husmandsbrug. Det var en af
de største udstykninger på
Fyn. Jordstykkerne var fra 10 til
14 tdr. land jord med meget
forskellig bonitet. Husmændene var den tids nybyggere.
Statshusmandsbrugene betød,
at mennesker fra andre landsdele kom til Kværndrup og slog
sig ned.

Præstegården måtte afgive jord
til to husmænd og én gård. Fallegård afgav jord på Mullerupvej.
Den sidste husmandskoloni i
Kværndrupområdet blev oprettet i begyndelsen af 1950´erne.
Det var på Yderste Tværvej, og
det var med jord fra Munkebogården.
Det eneste område inden for
Kværndrup by, hvor der virkelig
var vækst i denne periode, var i
kategorien: Hus. Der blev bygget huse overalt i byen. De fire
veje, som danner vejkrydset,
hvor hovedvejene A8 og A9
krydser hinanden, udgjorde ef-

”Bøgeholm”, Bukgårdsvej 2, SJ Luftfoto, 1957
(Udstykket fra Egeskov Gods)
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”Vestervang”, Vestermarken 2 og 5, SJ Luftfoto, 1957
(Udstykket fra Egeskov Gods)

terhånden en sammenhængende bebyggelse. På Nyborgvej
blev der bygget murermesterhuse, hvor stilen var forbedret
efter anvisning fra Landsforeningen for Bedre Byggeskik af
1915 i forhold til de huse, som
var bygget i den foregående
periode - de såkaldte stationsbyhuse.
Eksempler på stationsbyhuse
er Svendborgvej 5, 53, 55 og
57. Kendetegn ved stationsbyhuse: rødstenshuse med eller
uden frontkvist.

Nyborgvej 10 opført 1926,
SJ Luftfoto, 1959
”Skibsdam”, Mullerupvej 4, SJ Luftfoto, 1954
(Udstykket fra Kværndrup Præstegård.)

”Sønderløkke”, Mullerupvej 8, SJ Luftfoto, 1939
(Udstykket fra Fallegård)
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Svendborgvej 5, 53, 55 og 57 opført i årene 1902, 1892, 1902 og 1901. SJ Luftfoto. 1959

Nye små veje som Vinkelvej og
Kalkbrænderivej blev anlagt og
fik deres første bebyggelser. 29
huse – svarende til en vækst
på 54,7 % - blev bygget i denne
periode.
Lægens praksis blev flyttet fra
Bøjdenvejen 12 til Nyborgvej
16A. Zonen etablerede en redningsstation på Svendborgvej
9. Denne etablering hang uden
tvivl sammen med Kværndrups
centrale placering ved to hovedlandeveje, samtidig med at
bilismen var i fremmarch.
Perioden var præget af et ændret udviklingsmønster dog
med en begyndende stagnation, hvilket kan aflæses af, at
den samlede vækst for perioden faldt til 34,1 %.
Perioden 1941-1960
Befolkningstallet for Kværndrup
by/sogn var i 1960: 776/1975.
Perioden var præget af, at der i
kategorien kombineret erhverv/
bolig var nulvækst. Den vækst,

Zonen, Svendborgvej 9, SJ Luftfoto, 1959

som fandt sted i denne periode, skete inden for i kategorien:
hus. Vængevej fik sin første
bebyggelse af huse. Ligeledes
blev Kalkbrænderivej og Stationsvej bebygget. Det var også
i den sidste del af 1950’erne, at
seks enheder i kategorien kombineret erhverv/bolig ændrede
karakter til ren bolig. Redningsstationen flyttede adresse fra
Svendborgvej 9 til Odensevej 8
i 1960, og en advokat etablerede sig på Bøjdenvej 3, medens
yderligere én lægepraksis blev
etableret på Svendborgvej 48. Lægehuset, Nyborgvej 16A,
SJ Luftfoto, 1948

31

TEMA OG LOKALHISTORIE

Kværndrup Kommune byggede
sin første administrationsbygning (Nyborgvej 7) i 1947, og
byen fik biograf i 1950
(Nyborgvej 9).
På det landbrugsmæssige område gik antallet af husmænd
ned. Jorden blev solgt fra, og
bygninger blev gjort til alm. bolig. En undtagelse var dog
Yderste Tværvej, hvor der blev
udstykket husmandsbrug fra
Munkebogård.
Selv om det skete i et begrænset omfang, var det et udtryk for
den generelle tendens på Fyn,
hvor antallet af landbrugsejendomme faldt.
Også på de ikke-landbrugsmæssige bebyggelser lignede
tendensen resten af Fyn dog
med en noget lavere vækst,
hvilket måske skyldtes, at sognerådet ikke var klar med tilstrækkelig antal parceller, som
kunne bebygges, hvorfor væksten i denne periode blev begrænset.
I slutningen af perioden var der
en begyndende tendens til, at
befolkningen bosatte sig uden
for købstæderne, hvis infrastrukturen var i orden for derefter at pendle til arbejdet.
Kværndrups infrastruktur var i
orden, men manglende parcelhusgrunde gjorde, at byen ikke
fik den tilflytning, den kunne
have fået.
Ved overgangen til den tredje
industrialiseringsbølge i 1960
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Yderste Tværvej 2, SJ Luftfoto, 1957. (Udstykket fra Munkebogård)

Kommunekontoret, Nyborgvej 9
SJ Luftfoto, 1957

Kværndrup Bio, Nyborgvej 11
SJ Luftfoto, 1959

fremstod byen som en by med
et relativt veludviklet forretningsliv. Her var ud over dagligvarebutikker også specialforretninger. Af fremstillingsvirksomheder var der få, som begrænsede sig til trædrejeri og
møbelproduktion.
Kværndrup by var i 50’erne og
60’erne kendt for at være en
”snedkermesterby”, da der var

ikke mindre end otte forskellige
snedkerværksteder. Snedkermester Stæhr, Bøjdenvejen 10,
snedkermester Schultz Hansen, Svendborgvej 41, snedkermester L.M. Larsen, Nyborgvej
33 og Brdr. Pedersens snedkeri, Odensevej 26-28 var blandt
de største, men alle var dog af
en størrelse, som ikke kunne
betegnes som industri.

TEMA OG LOKALHISTORIE

Konklusion
I begyndelsen af artiklen (1.del)
lovede jeg at give et svar på,
hvornår den bymæssige udvikling, som ændrede Kværndrup
fra landsby til stationsby, fandt
sted.
På grafen ses de fem nedslagsår og den vækstrate, der
var i bebyggelsen inden for de
20-årige intervaller.
Den bymæssige udvikling begyndte så småt i perioden 1880
og frem til 1900, men havde sit
højdepunkt i perioden 19001920. Udviklingen var påvirket
af flere ting. Jernbanen var, da
den blev anlagt i 1876, med til
at sætte gang i bebyggelsen,
hvilket kunne ses af de bebyggelser, som umiddelbart kunne
registreres i perioden derefter.
Landbrugets omlægning af produktionen var sammen med
andelsbevægelsen ligeledes af
stor betydning. I 1920 var
Kværndrup ikke længere en
landsby, men havde nu fået
status som stationsby. Herefter
aftog væksten, og da den industrielle udvikling tog fart i 1950’erne, var byen ikke gearet til at
tage imod industrivirksomheder
og øget bosætning. Her adskiller bebyggelsesudviklingen i
Kværndrup sig fra sammenlignelige byer. Forudsætningerne
var ellers til stede.

”En Kværndrupdrengs Erindringer” på følgende måde:
”- Det danske samfund udviklede og ændrede sig radikalt
fra slutningen af 1950’erne
med øget velstand og mobilitet.
Det samme var tilfældet
i
Kværndrup, men med års forsinkelse.”

Jeg skal i denne artikel ikke
komme ind på, hvorfor industrivirksomheder ikke slog sig ned
i Kværndrup, og byen dermed
ikke fik den øgede bosætning,
som man kunne have forventet.
Det er nemlig en helt anden
historie.

Litteratur og kilder: Der henvises til nr. 40 af 5772.Kværndrup.

Leif Witt udtrykker det i bogen
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OPSLAGSTAVLEN

Har du lyst til at spille bridge?
Bridge i Hallens cafeteria torsdag 10. januar 2019 kl. 14.00 – 16.00. For begyndere og øvede.
Er der interesse, så mød op, så vi kan se, hvor mange vi er.
Birthe og Peter.

34

AKTIVITETSKALENDEREN

Arrangør
ding

/ tilmel-

Dato

Kl.

Arrangement

Sted

Pris

6/12

18.00

Julefrokost

Kværndrup
samlingshus

7/12

14.00

Julehygge

Egebo

Egebos venner

8/12

14-17.30 Bevæg dig for sjov

Kværndrup Hallen

Brugergruppen bag
25/Barn
Kværndrup Hallen

28/12

15-17

Juletræsfest

Kværndrup
samlingshus

6/1-19

10.00

Bevæg dig for sjov FOR
Kværndrup Hallen
KVINDER

Kvinderne på landsbykortet

9/1-19

14.30

Hyggeeftermiddag

Egebos venner

13/1-19

15.00

Koncert: Alberte Vinding
Kværndrup Kirke
og Andreas Fuglebæk

Kværndrup Kirke

250

22/2-19

14.30

Boganmeldelse

Borgerbiblioteket

-

For- Kværndrup Forsam100/60
lingshus

For- Kværndrup Forsamlingshus

Egebo

Kværndrup Hallen

-

NYTÅRSKONCERT I
KVÆRNDRUP KIRKE
Arrangør Musik på Midtfyn.

Alberte Winding &
Andreas Fuglebæk
Søndag den 13.01.19 i
Kværndrup Kirke kl. 15.00.

En duo koncert skal helst mærkes
som en fortrolig samtale, eller som
gamle venner i en velkendt stue, et
sted at blive set og holdt af. Alberte
Winding og Andreas Fuglebæk evner
at spille sig ind på den del af livet, der
er poetisk, og man går aldrig fra en
intim koncert med det musikalske
makkerpar, uden at mærke hjertet
banke på ny. Med sange om barndom, ungdom og det voksne hjertets
vildveje, bundet sammen med en hel
del sjove anekdoter, er en duo koncert med Winding og Fuglebæk proppet med varme og genkendelig erfaring med livets ned- og især - opture.
Entré medl./ikke medl.: kr. 225,-/250,35
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