
   

 

KVÆRNDRUP  TRUNDERUP  GULTVED  EGESKOV 

Nr. 43 FEBRUAR 2019 

INDHOLD: 
Side   4:  Sognerod 
Side   6: Bellissima er - for en kort eller 
  længere bemærkning - flyttet  
  til Ringe 
Side   8: Fest og stemning på menuen 
Side 11: Hallen 2018 
Side 13:  Møde med Kultur- og Lokal- 
  Samfundsudvalget - arrange- 
  ret af Kværndrup Lokalråd 

 
Side 17: Affaldsindsamling 
Side 18: Egebos venner i Kværndrup 
Side 20: Bevæg dig for sjov for kvinder 
Side 21:  Formandsberetning, KB1919 
Side 23: Gymnastikopvisning 
Side 24: Kværndrup Forsamlingshus 
Side 26: Om dyrlæge og folkeminde-
  samler Peder Jensens liv og 
  levned (1846 - 1913) 



2  

 

 FRA REDAKTIONEN 

Priser for annoncer 

⅟₈ side:  1.600 kr. ex. moms,  
¼ side  3.000 kr. ex. moms,  
½ side  5.500 kr. ex. moms,  

⅟₁ side 10.000 kr. ex. moms.  
Priserne er for 5 numre årligt, 
husstandsomdelt til ca. 1200 
husstande.  
 
Ordlyden af annoncen kan æn-
dres fra blad til blad. 
 

Forsidelogo:  
Rentegnet af NIMA 

 
 
 
 
 
Forsidebillede: Vinterstem- 
ning ved Fjellebro Gods 
 
Fotograf: Lars Skov  Sørensen 

Holdet bag 
Redaktion 
Anders Thorup, redaktør:  
tlf. 6227 1274 
Mette Schiel: tlf. 6227 2752 
Lars Skov Sørensen:  
tlf. 2276 4141 
 

Tekst og billeder til bladet  
5772.kv@gmail.com 
(billeder skal fylde mindst 1 MB.) 
 

Layout 
Anne Sloth 
Kaare Paludan 
 
Tryk  
Hobro Lyntryk 
 

Økonomi og annoncetegning 
Olav Engholm, (valo@pc.dk) 
Tove Jørgensen 
 

Uddeling 
Bodil Engholm m.fl. 
 

Om indlæg, artikler og andet  
indleveret materiale 
Ansvar for indlæg, artikler m.m. 
påhviler alene forfatteren/ind-
senderen.  
Det kan være nødvendigt at re-
digere, beskære eller udelade 
dele af det indleverede materia-
le, men såfremt det drejer sig 
om væsentlige ændringer, vil det 
selvfølgelig være efter aftale 
med indsender. Redaktionen 
forbeholder sig desuden ret til 
helt at fravælge indsendt tekst 
og billeder, hvis der er plads-
mangel i bladet. 
 

5 blade om året 
Der er planlagt 5 udgivelser på 
et år: uge 9, 16, 26, 37 og 48.  

 

 

 

Deadline til næste nr. er den       
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Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

Lederen er denne gang inspire-
ret af beretningen fra forman-
den for Kværndrup Boldklub, 
Susan Nielsen – se side 21. 
Specielt hendes alvorsord, som 
vel nok kunne være en del af 
beretningen i de fleste forenin-
ger i Kværndrup – ja og vel nok 
i hele Danmark! 
Foreningerne mangler frivillige 
hjælpere, således også Kværn-
drup Boldklub, som dog har 
formået at blive 100 år! Og lad 
os skynde os at sige tillykke!! 
I 2016 havde Kværndrup IF 
jubilæum og endda 150 år, så 
det lader jo til at foreningerne 
klarer sig endda – og det er jo 
netop denne holdning, som Su-
san Nielsen påpeger, er proble-
met. Som det også fremgår af 
Susans beretning, er det et ar-
bejde med mange facetter, der 
laves i en fodboldklub. Og det 
er sandelig ikke det hele, der 
drejer sig om fodbold. Der er 
brug for tjenere og barpersona-
le, der er brug for hjælpere til 
computerspil, der skal sælges 
benzinkort nede i Brugsen, og 
der laves stævner med en mas-
se administrativt arbejde, med 
indbydelser, tilmeldinger osv. 
Dertil kommer den daglige drift 
i foreningerne med styring af 
økonomi, logistik mht. træ-
ningstider, rekruttering af træ-
nere og holdledere, ligesom der 

nu om stunder er en hjemme-
side og måske en facebook-
side, der skal holdes vedlige. 
Så som leder i en forening, kan 
man få lov til at bruge de kom-
petencer man har – også selv-
om man aldrig har set en fod-
boldkamp. Dem, der har for-
stand på fodbold, kan stå for 
fodboldtræningen, hvilket de 
nok også ønsker, men alle de 
andre funktioner i en klub kan 
forældre, bedsteforældre, gam-
le spillere og deres hustruer – 
ja alle, sagtens udføre. Tilflytte-
re til byen vil, uanset erfaring 
med foreningsarbejde, få for-
æret et netværk af folk, så de 
hurtigt bliver integreret i byen. 
Og vi kunne nok også blive 
bedre til at inddrage nydanske-
re. 
Nu kan man vel ikke kalde Fa-
cebook for en forening, selvom 
det tangerer med 
”medlemskab” og accept af 
medlemmer i grupper. 
Men når man kigger på face-
book – og tilfældet er nok det 
samme mht. andre sociale me-
dier – kan man ikke lade være 
med at tænke på al den tid, der 
bliver brugt. Og hvad den tid, 
der bruges på latterlige opslag, 
likes og delinger, ellers kunne 
bruges til – fx i foreningsarbej-
det. Og behovet for at være i en 
gruppe og behovet for at tilken-

mailto:plata@plata1226.dk
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de sin mening, har man altså 
også mulighed for at få dækket 
i foreningsarbejdet.  
Frivilligt arbejde kan også udfø-
res udenfor foreningerne – og 
påskønnes. Affaldsindsamling i 
byen er fx med til at holde vo-
res by ren, og de tidligere år er 
mange mødt op. Kværndrup 

har et stort forbrug af hjælpere 
til de store fester, Bierparty, 
Heartlandfestival og til Ege-
skov Marked, men det ændrer 
ikke ved Susans alvorsord: 
”Det må være slut med ba-
re at læne sig tilbage og 
tænke, det tager andre sig 

nok af. Sådan kan man 
simpelthen ikke drive en 
forening. Foreningsprin-
cippet bygger på frivillig-
hed, og vil man være en 
del af en forening, må man 
også selv yde en indsats”. 
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Bierparty 2019 
 
Af Søren Christensen 
 
Også Bierparty 2019 løb godt af stablen. Vi er klar til endnu 3 år. 

Bierparty 12. januar 2019 (8. år) 
var endnu engang en fantastisk 
fest med masser af øl, rigtig 
god mad fra Ryslinge For-
samlinghus og ikke mindst Dan-
marks Bedste Partyorkester – 
TOP SEVEN.  
Der var endnu engang fuldt 
hus, som der har været de 7 
foregående år – så er det, det 
er sjovt at stå for sådan et ar-
rangement. Der skal lyde en 

kæmpe tak til alle frivillige 
hjælpere, uden jer, kunne dette 
party ikke køre. Ikke mindst  tak 
til vores ambassadører, som er 
gode til at få billetterne solgt i 
en fart – stor tak til dem.  
Ser vi, hvor meget partyerne 
har givet i overskud de sidste 8 
år, lander det på 940.000 kr. til 
sammen, som har været til 
gavn for byens borgere.  
Foreningerne har lavet ny 

kontrakt med TOP SEVEN de 
næste 3 år – 2020 – 2021 - 
2022  
Jeg trækker mig tilbage som 
formand for Bierparty og i den 
forbindelse vil jeg gerne takke 
ambassadører, udvalget,  
Kværndrups borgere og ikke 
mindst alle jer festdeltagere for 
den opbakning, I har givet mit 
projekt.  
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”Mad til bier”  
 
Af Lise-Lotte Liengaard 

Dette lille projekt deltog i af-
stemningen om midler fra 
Borgerbudgettet. Bierne fik 
en del stemmer, det var 
dejligt at følge, men der var 
flere gode projekter, og vi 
nåede ikke i “medaljeræk-
ken”. 
 
Jeg har ikke helt opgivet 
ideen endnu. En blomster-
mark i brakstykket i Sønder-
have. Der forsøges stadig at 
hente den nødvendige 
økonomi, så der kan sås 
blomster i jordstykket.  

Hvis det lykkes at skaffe 
penge, tror jeg, der er en 
større chance for f. eks. 
praktisk hjælp fra Fåborg-
Midtfyn Kommune, som idé-
mæssigt bakker os op. 
 
Hvis nogen har lyst til at 
være med i etableringen, er I 
meget velkomne. Henven-
delse til undertegnede på 
mail llliengaard@gmail.com  
 
Skriv og hør mere om, hvad 
der allerede ligger i projektet! 
 

Ingen nye boller på suppen 
 
Tekst og foto af Lars Skov Sørensen 

Alt foregik i velkendte og yderst 
hyggelige rammer, da bestyrel-
sen for Lokalbladet  
5772.Kværndrup, inviterede til 
den årlige nytårskur 24. januar. 
Arrangementet holdes for at 
takke alle bladets frivillige hjæl-
pere for indsatsen i det for-
gangne år. 
En stab der samlet ligger på 

den pæne side af 30 personer. 
 
28 af dem forcerede den isnen-
de januar-vind for at varme sig 
på de uomgængelige gule ær-
ter, hyggesnak og et par lune 
indslag fra sangbogen. Bladets 
bestyrelse sørgede for god op-
vartning og havde helt styr på 
arrangementet. 

Formand Stine Jørgensen, bød 
velkommen på vegne af besty-
relsen og takkede alle for deres 
værdifulde bidrag til bladets ek-
sistens. Alle hjælpere fik desu-
den overrakt en lille nytårsgave 
i form af et gavekort til Brugsen, 
som ekstra indkøbshjælp til en 
god aften. 
 
Tak til bestyrelsen for et godt og 
hyggeligt arrangement. 

mailto:llliengaard@gmail.com
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Bellissima er – for en kort eller længere bemærkning – flyttet til Ringe. 
 
Tekst og foto af Anders Thorup 
 
Som det nok er mange bekendt, står der i Ringes bymidte mange tomme forretningslo-
kaler, så da Henriette fra Bellissima skulle have renoveret lokalerne på Kværndrup Væn-
ge, tog hun chancen og har lejet sig ind i centralt beliggende butikslokaler i Ringe, det 
tidligere Kana. 

”Det er nærliggende at frygte, 
at Bellissima forlader vores lille 
lokale samfund til fordel for den 
store nabo i nord, Ringe……” 
 
”Bellissima vil aldrig rejse fra 
Kværndrup Vænge. Det er jo 
der, jeg bor, og der hvor jeg har 
startet Bellissima,” fortæller 
Henriette, Bellissimas indeha-
ver. ”På Kværndrup Vænge har 
jeg opbygget nogle gode arran-
gementer og fået en fast kun-
deskare. Mange folk fra hele 
Fyn, ja endda også fra Jylland 
og Sjælland, kommer til vores 
modeshows, hvor modellerne 
er familie og venner, det er 
nogle rigtig hyggelige aftener. 
Deltagerne får rabat på 10 % 
på varer de køber på aftenen, 
og da aftenen er gratis, er der 
mange der lige køber en bluse 
eller et par bukser, de har haft 
et godt øje til, - og jeg holder 
også åbent hus onsdag i 
Kværndrup-ugen” fortsætter 
Henriette. ”Mine kunder kender 
stedet og kommer, når det lige 

passer ind i deres dagskalen-
der, og de ved, de altid er vel-
komne, så jeg vil aldrig lukke 
på Kværndrup Vænge!” under-
streger Henriette. 
 
”Men hvorfor flytte til Ringe?” 
”Det bunder faktisk i tilfældig-
heder. Mine lokaler skulle ma-
les, så alt hjemme på gården 
skulle alligevel ud. Det var så 

muligt at leje disse her fanta-
stisk godt beliggende lokaler 
lige midt på torvet i Ringe. Jeg 
ved jo ikke endnu, om jeg flyt-
ter til Ringe permanent – det vil 
vise sig de her måneder, hvor 
jeg må se, hvordan handlen 
går.” 
 
”Er du kommet godt i gang?” 
”Ja, men nu startede jeg jo og-
så lige op til julehandlen starte-
de, men jeg synes, at det er 
gået godt. Kunderne har taget 
godt imod mig, ikke mindst tak-
ket være Lilly Andersen, som 
hjælper mig i butikken her i 
Ringe. Hun kender rigtig man-
ge i Ringe, da hun har arbejdet 
i No Name, indtil den lukkede i 
maj 2018. Lilly kender jo bran-
chen, så hun har været en 
kæmpe hjælp.  
”No Names varer var anderle-
des end Bellissimas, og vare-
sortimentet hos os er jo ikke 
kun tøj. Vi har også tasker og 
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mindre udvalg af sko/støvler og 
smykker, men det har været 
spændende for mig at sætte 
mig ind i andre varer,” fortæller 
Lilli, som er i butikken hver dag. 
”Kunderne er nok også lidt me-
re blandede, end jeg er vant til, 
men det har været rigtig spæn-
dende at møde en anden kultur 
indenfor beklædning – og 
spændende at møde Henriette. 
Vi siger, at vi har tøj til kvinder 
mellem 25 og 80, så udvalget 
er ret stort og blandet – det har 
jeg lige skulle vænne mig til….” 
”Det er nyt for mig, at kunder 
kommer ind i butikken og må-
ske bare kigger og så går igen, 
hvilket de er meget velkomne 
til, men i Kværndrup har folk jo 
planlagt, at de vil købe noget. 
Så det er for mig helt nyt, at 
have kunder, der bare kigger – 
det skal jeg lige vænne mig 
til…. ” 
 
”Er du blevet taget godt imod i 
Ringe – du kommer jo lidt lige-
som udefra – og så fra en min-
dre by?” 
”Ja, det synes jeg – især fra 
kunderne. Mine gamle kunder 
fra Kværndrup kan heldigvis 
stadig finde mig, og for nogle er 
det da også nemmere at kom-
me til Ringe, fx kunder fra 
Odense. Jeg tror, kunderne er 
ligeglade, hvor man kommer 
fra, bare man yder en god ser-
vice og har spændende varer til 
en god pris.” 

”Som de fleste andre forretnin-
ger, sælger Bellissima også på 
nettet – det foregår via hjem-
mesiden www.bellissima.dk. Så 
I stille perioder er der nok at 
gøre med at markedsføre på 
nettet og pakke bestillinger. Og 
regnskabet skal der også lige 
være tid til. Heldigvis har jeg 
god hjælp fra min familie…” 
fortæller Henriette afslutnings-
vist. 
 
Spændende at besøge Bellissi-
ma i de nye lokaler i Ringe og 
spændende, om der er basis 

for, at ringeborgerne også får 
gavn af Henriettes varer. Det er 
interessant, at det er en hand-
lende fra den lille by, som udvi-
der til den større by. Den reno-
verede butik på Kværndrup 
Vænge åbner omkring 1. marts. 
 
Tak for besøget til Henriette og 
Lilli fra Bellissima, som har væ-
ret trofast sponsor/annoncør i 
5772.Kværndrup fra starten. 
Dejligt at høre, at Bellissima 
aldrig flytter fra Kværndrup.  
 

http://www.bellissima.dk
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Fest og stemning på menuen 
 
Tekst og foto af Lars Skov Sørensen 
 
Kværndrup Kro damper af traditioner, der rækker tilbage i tiden. Men hvordan holdes gryden i 
kog anno 2019? Lokalbladet kigger indenfor. 

”Det er nogle gamle møbler, jeg 
finder og køber,” forklarer Tro-
els Jakobsen. Kroejeren hviler 
hånden på en af de flotte træ-
stole, der står omkring bordene 
i samme antikke stil. Salen em-
mer af ægte landevejskro. En 
stemning, der elegant toppes 
med blanke træpaneler og 
landskabsmalerier så fyldige, 
som kroens egen historie i sog-
net. 
De gamle stoles komfort er fint 
på højde med det æstetiske 
design. Mens vi sidder der ved 
nydeligt dekorerede vindues-
karme, med udsigt til de gamle 
hovedvejes skæringspunkt 
udenfor, er det som man indhyl-
les i en solid, afslappet atmo-
sfære, der nærmest hænger i 
rummet som tykke loftsbjælker. 
 
Troels og trælasterne 
Møbler, malerier og andre ma-
terialer er en fasttømret del af 
Troels Jakobsens liv og har 
været det længe før, han blev 
en del af Kværndrup Kro. Efter 
opvæksten på Frederiksberg i 
København, gebærdede han 

sig som nedriver og med eget 
byggefirma. Et engagement 
der har indbragt ham mange 
københavnske baggårdsmale-
rier til en samling, der i dag 
tæller 700 sofastykker. Som 30
-årig drog Troels til det fynske, 
hvor han overtog Hulmosegård 

på Langeland efter faderen. 
Herfra solgte Troels brugte byg-
gematerialer. Efterhånden ud-
viklede forretningen sig, og 
sammen med broren endte han 
op med at have fem trælast-
handler, inden hele molevitten 
blev solgt til Stark. 
 
Siden bestyrede Troels restau-
ranten ”Den røde bøje” på Lan-
geland. Han ønskede at købe 
stedet og var egentlig på vej 
hen for at ordne papirerne, da 
planerne vendte på en taller-
ken: ”På vej over til advokaten 
ser jeg, at Kværndrup Kro er til 
salg, for samme beløb som den 
lille restaurant. Så den køber 
jeg i stedet,” fortæller Troels, 
der i 2006 fyrer op under en ny 
tilværelse i Kværndrups krostu-
er, sammen med sin daværen-
de kone, som desværre senere 
går bort. 

Indkøbet af gamle, smukke møbler sætter et autentisk præg på den lille 
krosal. 

Kværndrup Kro har lagt lokaler til scener i både TV-serien ”Hvor fanden er 
Herning” (2009) og spillefilmen ”Harpiks” (2018). 
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Men for fem år siden, blev der 
pludselig mere hedt end sæd-
vanligt, i den ellers lune og hu-
mørfyldte krostue. 
”Jeg kom ellers aldrig på kroen 
og skulle bare lige ind og give 
en besked til en af gæsterne,” 
lyder det fra Ulla Jakobsen, der 
sidder på stolen ved siden af 
Troels. Selvom beskeden var til 
en anden, endte Troels med at 
blive en glad modtager af Ullas 
ellers korte visit på kroen, der 
er blevet til et permanent op-
hold og ægteskab.   
 
Ulla er fra området ved Ravn-
holt og har i mange år været en 
del af lokalområdet. Hun har 
hjulpet sin farmor i arbejdet ved 
Kokken og Jomfruen i Gislev 
og har selv været caféteria-
assistent på Egeskov. Nogle af 
byens borgere husker måske 
også Ulla fra den anden side af 
disken i døgnkiosken, der lå på 
Svendborgvej - over for Tre 
Ege Skolen. 
Nej tak til dagens ret 
Sammen udgør Ulla og Troels 
et fast makkerpar, der deles 
om opgaverne, når der afhol-

des mindre selskaber. Ved 
større arrangementer indkaldes 
ekstra personale. Kroen rum-
mer to sale, en lille, hvor der 
kan dækkes op til 30 gæster og 
en større med plads til 80. Der-
udover rummer den store ikoni-
ske bygning en spillestue, bo-
dega og ikke mindst et stort 
køkken, hvor en elitesmiley vid-
ner om gode rammer for veltil-
lavet mad. 5-6 ansatte på del-
tid, bakker Ulla og Troels op 
om at give kroens gæster en 
dejlig oplevelse. 
Brusen er dog gået af tiderne, 
hvor man lige dropper ind og 
får dagens ret. ”Á la carte, fun-
gerer ikke i Kværndrup,” siger 
Troels. ”Vi har prøvet at holde 
restauranten åben hen over tre 
somre”, fortsætter Ulla og må 
konstatere, at borgerne i 
Kværndrup ikke er lette at lok-
ke ind til middag. Og selvom 
man umiddelbart skulle tro det, 
så fylder de mange turister, 
som Egeskov suger til området 
heller ikke op i krostuerne. 
”Turismen giver ikke os noget,” 
påpeger Troels. 
 
De glade markedsdage 
Egeskov Marked har i mange 
år været garant for fulde huse 
med liv og glade dage på 
Kværndrup Kro. Men ifølge 
Troels Jakobsen, flyder krostu-

erne ikke længere over af gæ-
ster i hobetal. Kurven er nedad-
gående i de senere år. 
”Egeskov Marked,” siger Troels 
”har ikke så stor betydning for 
os mere, som tidligere.” Marke-
det kan ikke i sig selv holde kro-
en kørende. Vagabonderne 
lægger stadig vejen forbi og 
skaber liv omkring sig. ”Sidste 
år var der kamp mellem dem 
om at få fat i de ansattes t-
shirts med kroens navn,” hu-
sker Ulla Jakobsen, der efterføl-
gende afleverede trøjerne i va-
gabondernes lejr. Til stor glæ-
de. 
 
I det hele taget mener Troels, at 
vilkårene for at drive små kroer 
i dagens Danmark er blevet 
meget sværere. Navnlig på 
grund af billig mad fra f.eks. 
'Salt og peber' og 'Kokken og 
jomfruen'. ”Vi kunne også lave 
nogle flere events, hvis vi måtte 
have åbent længere end til 
klokken 02.00,” fortæller Troels, 
der forgæves har søgt om nat-
bevilling. Men kroen har også 
andre udfordringer: 
”Vi har et dårligt ry, der hænger 
ved,” lyder det fra Ulla, der be-
toner at Kværndrup Kro er mere 
og andet end kun en krostue, 
og at der generelt ikke er urolig-
heder og kontroverser.” Når 
nogle folk kommer ind udefra 

Ulla (55) og Troels Jakobsen (67). 
Parret blev viet i den store sal, der 
til dagen var indrettet med alter. 

En del af køkkenet, som i  øvrigt også benyttes af en loge, der mødes og 
laver mad en gang om måneden. 



10  

 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

siger de -nej hvor er her fanta-
stisk, flot og pænt herinde. Det 
kunne vi slet ikke se udefra.” ”Vi 
lægger al vores energi i at give 
en god oplevelse,” forsikrer Ul-
la, der står for det dekorative 
arbejde. 
Til store arrangementer er en 
kok tilknyttet, men Troels, der 
tidligere har arbejdet meget 
sammen med kokken Bent 
Skræp, kan også begå sig med 
gryder og pander. ”Troels laver 
Danmarks bedste frikadeller,” 
siger Ulla. ”..Og æggekage!” 
tilføjer Troels med et smil. 
Klassiske retter, der altså des-
værre ikke sælges til enkeltgæ-
ster. 
 
Det dufter af noget 
Ikke desto mindre, breder duf-
ten af flødesovs og steg sig 
hyppigere fra køkkenet end tid-
ligere. ”Inden for de sidste otte 
måneder har vi flere bookede 
arrangementer,” lyder det opti-
mistisk fra Troels, der forklarer, 
at kroen er prisbillig, når man 
tager i betragtning, at der er 
sørget for alt til afholdelse af 
festen. ”Kuvertprisen indeholder 
blandt andet mad, duge, servi-
etter, servering og opvask,” fort-
sætter han og mener, at folk 
nogle gange glemmer, at de 
selv skal stå for alting, når de 
vælger andre løsninger med 
billig mad og lokale. 

Bordene i salen er således of-
tere pyntet op til fødselsdage, 
barnedåb, begravelser, bryllup-
per og konfirmationer. For nylig 
blev der sågar afholdt et-års 
fødselsdag. Kroen sørger for at 
booke kalenderen, så der kun 
holdes én fest ad gangen. 
 
I de senere år har Kværndrup 
Kro tillige haft held med at ar-
rangere halloweenfest, med 
græskarsuppe samt præmie til 
bedste udklædning. Den mest 
givtige enkeltstående dag er 
dog 'Slipsefesten' for mænd, 
der foregår samtidig med da-
mernes hattefest i hallen - hat-
tefesten, som tidligere var på 
markedspladsen. Den har ud-
viklet sig til en begivenhed, der 
vinder mere og mere indpas. 
Selvom der ”mangler” 30-40 
damer, som plejer at gå videre 
på kroen, dukker der stadig 
nogle op, når festen i hallen 
slutter. 
Endelig har kroen haft pæn til-
slutning til aftener med musi-
kalsk underholdning, blandt an-
det i form af ”To kolde fra kas-
sen”, Max Wulff og senest jule-
frokost. 
”Der er potentiale til flere men-
nesker til disse arrangementer”, 
mener Troels og serverer en 
plan om at slå de to sale sam-
men for dermed at opnå en 
klart større kapacitet end i dag. 

”Man kan jo sagtens annoncere 
stort om et event, men det 
hjælper jo ikke, når der kun er 
plads til 80 gæster,” forklarer 
han. 
 
På førstesalen er der allerede 
bygget en del om. Kun til 
Heartland er der efterspørgsel 
på overnatningsmuligheder, så 
kroværelserne er droppet helt 
og i stedet ved at blive slået 
sammen og omdannet til reelle 
lejligheder. Foreløbig er to 
styks istandsat og udlejet og er 
med til at give kroen en fast 
indtægt. 
 
Så på mange måder lader Tro-
els og Ulla sig ikke spise af 
med tilbagegang og tiders 
ugunst, men formår at tænke 
og prøve nyt, når markedet 
(både Egeskov og i generel 
forstand) ændrer sig. 
 
Der er ingen tvivl om, at Troels 
personligt gerne vil være mere 
fokuseret: ”Det er meningen, at 
jeg vil forpagte krostuen ud, og 
så selv tage mig af festerne. 
Men det er vigtigt, at forpagte-
ren er en der passer ind og gør 
det godt,” forklarer Troels, der 
gerne vil fastholde kroens posi-
tive udvikling. 
 
Læs mere om kroen på 
www.kværndrupkro.dk. 

Julefrokost på kroen 2018.  
Foto: Anders Thorup 
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Så er det første år som selv-
stændig overstået. Det har givet 
mange udfordringer, som besty-
relsen har løst efter bedste ev-
ne. 
Alle, som er brugere af hallen, 
kan bidrage til at gøre hallen til 
et rart sted at være. Derfor er 
det vigtigt, at vi alle tager et an-
svar for at efterlade hallen præ-
sentabel, når vi har brugt den. 
Vi har forsøgt at skabe orden 
og overskuelighed i samarbejde 
med foreningerne, så det giver 
mening for brugerne af hallen. 
Hallen bliver heldigvis brugt rig-
tig meget og derfor vil der opstå 
slitage på hallen og på materia-
let. Opdager man fejl eller 
mangler, er det vigtigt at give 

bestyrelsen besked herom. På 
den måde hjælper vi hinanden 
med, at hallen altid lever op til 
de forventninger, vi som bruge-
re har til hallen. 
Vi har en hal, der rummer man-
ge forskellige aktiviteter. Det 
betyder, at der er mange for-
skellige hensyn, der skal tages. 
Derfor er det desværre ikke 
altid muligt at opfylde alles øn-
sker. Vi skal alle kunne være i 
hallen, for vi bidrager alle på 
hver vores måde til at bevare 
hallen. Vores by og lokalsam-
fund har brug for hallen, da den 
giver liv og er et naturligt sam-
lingspunkt fyldt med glade 
mennesker. 

Vi har igennem længere tid væ-
ret ved at forhandle en ny kon-
trakt med vores forpagter, og 
den 30.01.2019 har vi under-
skrevet en ny kontrakt med Lai-
la Hansen. 
Hallens bestyrelse har beslut-
tet, at vi skal investere i LED-
belysning inde i selve hallen. 
Det vil give et andet lys, som vi 
skal vænne os til. Det medfører 
store besparelser på sigt og 
dermed kommer det os alle til 
gavn. Installationen af LED-
belysningen vil blive iværksat i 
løbet af foråret. 
På gangen ind til hallen, ind 
mod cafeteriet og nede ved fod-
boldomklædningsrummene vil 
der blive lavet et nyt loft. Det vil 
blive det samme loft, som der 
er i cafeteriet og skulle gerne 
være med til at forbedre aku-
stikken. Dette vil ske i løbet af 
februar og marts. 
Dette projekt vil komme til at 
betyde, at der kan forekomme 
gener for hallens brugere, mens 
det står på. Jeg håber derfor, at 
I vil udvise forståelse og over-
bærenhed. 
 
Hallens gulv har også nogle 
skavanker, som vi vil reparere 
nødtørftigt, inden det i 2020 vil 

Hallen 2018 
 
Af Ulrik Krog, formand for Kværndruphallens bestyrelse 
 
Alle, som er brugere af hallen, kan bidrage til at gøre hallen til et rart sted at være. 
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blive renoveret med kommu-
nens hjælp. Hvis I ser noget af 
gulvet, som ser ud til at blive et 
problem, må I gerne give os 
besked herom. 
 
Kommunen har valgt at afslutte 
samarbejdet med Halbooking 
og har indgået aftale med Con-
ventus. Det er en proces, som 
giver udfordringer og kræver 
ressourcer. Vi har i den forbin-
delse indgået et samarbejde 
med SJ Hjælp, som skal hjælpe 
os igennem denne proces på 
den bedst mulige måde. Vi skal 
have flyttet store mængder data 
fra Halbooking over i Conven-
tus, og vi skal få vores nye 
hjemmeside til at arbejde sam-
men med Conventus. Alt dette 
skal gerne munde ud i større 

brugervenlighed og overskue-
lighed. 
 
Vi, i bestyrelsen, har talt meget 
om, hvordan vi forsat kan ud-
vikle hallen. Det er lykkedes at 
få tiltrukket nye aktiviteter ind i 
hallen som E-sport, AOF 
Svendborg og Ringe L’hombre 
klub. Da disse aktiviteter kræ-
ver plads, arbejder vi med et 
tilbud om en tilbygning, som 
skal huse nogle af disse aktivi-
teter. Tilbygningen vil også 
kunne anvendes til møder og 

vil sammen med de nye aktivi-
teter kunne generere indtæg-
ter, som kan bidrage til hallens 
samlede økonomi. 
 
Bestyrelsen består af frivillige 
med fuldtidsarbejde, som bru-
ger mange timer på at få hallen 
til at fungere. I en periode med 
haloverdragelse, implemente-
ring af nyt bookingsystem, 
hjemmeside samt den daglige 
drift er der nok af udfordringer 
at tage hånd om. Bestyrelsen 
udfører arbejdet efter bedste 
evne og løser opgaverne i prio-
riteret rækkefølge i det tempo, 
det er muligt som frivillige. 
 
Årets generalforsamling i hal-
len, vil blive afholdt mandag 
den 8. april kl. 19.30 i hallens 
cafeteria. 
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Møde med Kultur- og Lokalsamfundsudvalget - arrangeret af Kværndrup 
Lokalråd 
 
Tekst og foto af Frank Andersen, Lokalrådsformand 
 
Der var ellers lagt op til et brag af et møde, nu hvor Kultur & Lokalsamfundsudvalget kom til mø-
de i Kværndrup før jul, men af forskellige årsager kunne mødet ikke gennemføres og måtte der-
for udsættes til i år! Så den 21. januar 2019 var det aftenen, der skulle stå i det politiske navn. 

Der var bænket op i cafeteriet i 
Kværndrup Hallen, kaffe og Lai-
las berømte Drømmekage stod 
klar, og nu manglede vi bare de 
mange mødedeltagere, som 
forhåbentligt ville komme og 
deltage i mødet. Desværre var 
der håndbold i tv, de ”for-
mastelige” drenge fra Herre-
landsholdet havde i de tidligere 
runder besluttet sig for at vinde 
deres kampe, og derfor var 
spændingen nok en del større 
til aftenens kamp mod Egypten, 
som endte med 26 - 20 til Dan-
mark, end til et møde med den 
politiske verden. 
 
Men da klokken nærmede sig 
19:00, og mødet skulle til at be-
gynde, kom der stadig Kværn-
druppere ind gennem døren og 
fandt sig en plads. Mødet er en 
slags ”åben debat”, hvor vi taler 
om, hvad der nu lige falder os 
ind, og da mødet er uden dags-

orden, er det spøjst nok også 
uden referat, men derfor kunne 
vi jo godt tage et par stikord 
eller flere, til eget brug. Vi skal 
derfor ikke vente os et referat 
fra mødet, men det forhindrer 
os ikke i at lave et lille referat 
fra mødet, så andre borgere 
kan læse om det, vi har talt om 
på mødet. 
 
Lokalrådets formand Frank An-
dersen indledte mødet med at 
byde velkommen til de mange, 
der trods håndbold var mødt 
op . Han bød ligeledes velkom-
men til Kultur- og lokalsam-
fundsudvalget, som ville bruge 
deres sparsomme fritid på at 
mødes med borgerne. Han gav 
herefter ordet til formanden for 
udvalget Anne Møllegaard Mor-
tensen. Hun takkede for invitati-
onen og præsenterede udval-
get, hun fortalte også at udval-
get ikke var kommet for at leve-

re pengegaver, da kommunens 
økonomi er ganske tyndslidt, 
men hun ville gerne høre alle 
de ”gode” historier, som vi i 
Kværndrup måtte ligge inde 
med. 
 
Der kom hurtigt gang i spørge-
lysten, og Jesper Sell fortalte 
om en app til landsbyer, som 
man kunne benytte som en 
”fælles kalender”-app. Noget 
som politikerne gerne ville kig-
ge nærmere på. 
Fodgængerfeltet på Svendborg-
vej og Kirkevej ved skolen kom 
også på dagsordenen. Selv om 
der er flere eksempler på, at det 
nær er gået galt, og selv om 
skolepatruljen også føler sig 
udsat i trafikken, har man åben-
bart gjort hvad man kan fra poli-
tisk side. For som René Jør-
gensen fra udvalget sagde, så 
har man kikket på overgangene 
og optimeret dem. Jeg ved så 
ikke om ”glasset” er blevet pud-
set og pæren skiftet fra Nefa til 
glødepærer, men en tilfredshed 
blandt de fremmødte kunne 
man ikke spore. Så der ligger 
en opgave for lokalrådet igen at 
presse på og så sikre vores 
børns skolevej (man kunne læ-
re noget fra Herrested, hvor 
fodgængerfeltet virkeligt har 
fået en opløftning). 
 
Indkørslen – NEJ undskyld, det 
er faktisk en UDKØRSEL fra 
Super Brugsens parkerings-
plads kom også til debat, for 
der er næsten flere der benytter 
den som indkørsel til parke-
ringspladsen end udkørsel, 
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selvom det er forbudt at køre 
fra Lærkevej og ind på Super 
Brugsens parkeringsplads. Der 
er en grund til at skiltet forbyder 
indkørsel, og det er, at udkørs-
len er så smal at indkørsel på 
samme tid ikke kan finde sted. 
Der har da også været flere 
episoder, hvor de bløde trafi-
kanter nær er blevet påkørt af 
bilister, der skal ind på parke-
ringspladsen fra Lærkevej. Der 
findes nok ingen løsning på 
dette problem sådan lige med 
et, men en opfordring til at bili-
ster og andre kørende ikke be-
nytter udkørslen på Lærkevej 
som indkørsel til Super Brug-
sen. 
 
Handicapparkeringen ved 
Kværndrup Hallen er under lav-
målet og her lovede udvalget 
faktisk at se på de muligheder, 
der måtte være for at forbedre 
forholdene. Blandt andet er 
bakken op til hallen så stejl, at 
den faktisk ikke kan benyttes af 
personer i kørestol uden alvor-
lig risiko for at vælte med køre-
stolen. Der kan med lidt jordflyt-
ning og snilde godt etableres et 
par parkeringspladser for han-
dikappedes køretøjer ved ind-
gangen til cafeteriet, og en ud-
jævning af bakken op til hallen 
kan også lade sig gøre. Det 
bliver spændende at se, hvad 
der sker på det område i nær 
fremtid. 
 
Et af de store spørgsmål som 
plager en forholdsvis lille lands-
by som Kværndrup er jo risiko-
en for at miste vores handelsliv, 
men også vores offentlige 
transport er en livsnerve for os, 
og her spirer et grumt rygte om 
nedlæggelse af busrute 920. 
Bevares vi har da stadig toget, 
men det vil unægtelig være et 
stort tab for os i Kværndrup, da 
vores forbindelse til bl.a. Faa-
borg bliver noget mere vanske-
lig, for slet ikke at tale om turen 

nordpå! Der er fra politisk side 
ikke den store hjælp at hente, 
da det er en omkostningstung 
byrde at bære, hvor hver af-
gang koster 500.000,- kr. årligt. 
Et alternativ kunne være teleta-
xi, hvor en udbygning af antal-
let af zonekørsler kunne være 
en løsning, hvis det sker, at vi 
mister vores busforbindelse. 
Politikerne lovede dog at gøre, 
hvad der står i deres magt for 
at bevare buslinjen. 
 
Et andet stort problem som 
åbenbart optager borgerne i 

Kværndrup, er at vi har en del 
byggegrunde liggende i Ege-
parken, og som har ligget til 
salg i en hel del år, men som 
ikke kan sælges på grund af 
støjgener fra motorvejen. Byg-
gegrundene er over et par gan-
ge sat drastisk ned fra en ud-
budspris på over 800.000,- kr. 
til priser, som er mere end hal-
veret, og alligevel ligger de tom-
me hen. En løsning med en 
støjvold kan desværre ikke ses 
som en mulighed, da en sådan 
kun vil flytte støjen længere op i 
byen. En alternativ løsning kun-
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ne være en fartbegrænsning og 
en mere støjsvag asfalt på et 
stykke af motorvejen. Der ar-
bejdes i hvert fald politisk på at 
finde en løsning. 
 
Man kan næsten ikke møde en 
politiker i sin hverdag, før snak-
ken falder på biblioteket. Det 
har levet en omtumlet tid, og nu 
sker der igen noget. Da antallet 
af flygtninge, der kommer til 
Faaborg-Midtfyn, er drastisk 
reduceret over de sidste år, har 
man en ”overkapacitet” på boli-
ger til disse mennesker. Det 
betyder, at vores bibliotek igen 
kommer til at stå tomt og må-
ske skal sælges, og selvom der 
kom mange gode forslag på 
bordet her til aften, var der ikke 
meget optimisme at spore i den 
politiske delegation omkring 
fremtidig brug af bygningen. Et 
sparekrav, som på ingen måde 
efterlod de fremmødte et håb, 
var trukket ned over hovedet på 
samtlige. Ej heller det faktum, 
at vi pt mangler lokalemeter til 
flere frivillige foreninger, blev 
hørt. Jesper Sell gjorde de 
fremmødte politikere opmærk-
som på, at der lå en gammel 
aftale om, at en del af provenu-

et ved salg af biblioteket skulle 
tilfalde hallen. Det kom en del 
bag på den politiske del af de 
fremmødte, som lovede at kig-
ge på dette, når/hvis et salg 
kom på tale. Når dette skrives, 
må vi nok se fremtiden for bibli-
oteket som værende meget 
usikker. 
 
Det er på sigt meningen, at hal-
len skal bære byrden som sam-
lingssted for de mange forenin-
ger og klubber, der mangler 
lokaler at være i, men lige nu er 
det begrænset, hvad hallen kan 
tilbyde. En udviklingsplan for 
hallen har desværre lange ud-
sigter, og Ulrik fra hallens be-
styrelse, var da ej heller bleg 
for at bruge ord som ”10 års 
udviklingsplan”, hvilket nok kom 
en del bag på de fremmødte 
politikere, men som Ulrik forkla-
rede, så har man godt nok 
overtaget hallen efter opsplit-
ningen fra Ryslingehallerne, 
men det var en meget nedslidt 
hal, man havde modtaget, og 
en renovering af hallen til bare 
en rimelig standard, havde ko-
stet mange penge, penge som 
de faktisk ikke havde. Et sprun-
get vandrør under BierParty 
havde heller ikke gjort situatio-

nen bedre, og derfor var man 
nødt til at tage de langsigtede 
briller på med hensyn til hallens 
fremtid som medborgerhus, el-
ler hvad man engang vil kalde 
det. Dorthe Nielsen (Kværndrup 
Forsamlingshus) efterlyste en 
status for de møder, man havde 
været til omkring vores forsam-
lingshuse. Lokalrådene i Ringe-
egnen havde i foråret sammen 
med kommunen indkaldt til mø-
de omkring stand og økonomi 
for de forsamlingshuse, der er i 
området. Her kom det frem på 
mødet, at der var afsat 
500.000,- kroner til drift og be-
varelse af husene, men der var 
endnu ikke kommet noget kon-
kret fra kommunen, så hvornår 
sker der noget på den front? 
Der er mange forsamlingshuse, 
som står over for store udgifter i 
forbindelse med reparationsar-
bejde og/eller ombygning, og 
når der samtidig er hul i drifts-
økonomien for flere af husene, 
ville en økonomisk håndsræk-
ning være tiltrængt. Igen må vi 
afvente, men de lovede da at 
kikke på det snarest. 
 
Borgerbudgettet er kommet for 
at blive, og vi glæder os til en 
fremtid med en pose penge fra 
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kommunen til små og store pro-
jekter. Hvordan modellen for 
fremtidens borgerbudgetter ser 
ud vides pt ikke, da man her til 
foråret vil indkalde til en drøftel-
se af de erfaringer, man har fra 
de foregående år. Det synes 
dog at ligge fast, at det bliver 
borgerdrevet fra start til slut, 
hvilket vil betyde, at det er os 
borgere, der skal nedsætte sty-
regrupper og indsamle projekt-
forslagene. 
 
Et gammelt ønske om at møde 
turisterne, hvor de kommer, 
med informationstavler omkring 
vores skønne område, blev 
fremsat igen. Ønsket er fra ti-
den, hvor Kværndrup gennem-
gik en byfornyelse med pagode 
i Bakkelunden og ny belægning 
ved brugsen på Svendborgvej. 
Dengang var det Trine Hede-
gaard Jensen (FMK), der stod i 
spidsen for byfornyelsen, og 
der blev forslaget født. Der er 
så løbet en del vand i åen si-
denhen, og Kværndrup er ble-

vet en del af en landsbyklynge, 
som hedder Landet på Midtfyn. 
I denne klynge, som er dannet 
for at styrke hver egns særken-
de, arbejder man for tiden på at 
kortlægge alle gang- og cykel-
stier på egnen. Der er kommet 
penge fra Borgerbudgettet 
2018 til foldere mv. Et stort kort 
placeret ved stationen, med 
henvisning til hvor lånecyklerne 
står og med vandre-/cykelruter, 
er på projektplanen for denne 
gruppe. 
Ønsker man at vide mere om 
netop denne gruppe, kan man 
kontakte Frank Andersen på 
telefon 6177 6633. 
  
Det er så dejligt, når turisterne 
strømmer til og besøger byen 
og Egeskov, men hvorfor skal 
de, der ankommer med tog, 
som det første de ser, være en 
perron, der er ved at styrte 
sammen – DET sætter i hvert 
fald ikke de bedste tanker til, 
hvad en turist ellers må møde 
på sin vej i by og land. Flere 

mente, at det nu var på tide at 
få renoveret den gamle perron, 
og at kommunen måtte lægge 
pres på DSB for at få det ord-
net allerede her til foråret. 
 
Der kom flere forslag på bor-
det, men da mødet er uden re-
ferat, betyder det også, at vi 
kun kunne oplyse kommunen 
om de forhold og tilstande, der 
er i Kværndrup for tiden. Vi kan 
kun håbe på, at politikerne ta-
ger handsken op og handler 
derefter. 
Jeg vil slutte af med at takke 
dem, der trods håndbold mødte 
op og ”klædte” kommunens folk 
på med, hvad der rører sig i by 
og land. 
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Egebos Venner i Kværndrup 
 
Tekst og foto af Connie Ebbesen 
 
En række gode arrangementer er afholdt 

Vi havde onsdag den 24. okto-
ber 2018 hyggeeftermiddag, 
hvor "Everband" underholdt. 
Det var en fin eftermiddag med 
god musik, og hvor der var stor 
deltagelse af vores medlem-
mer. 
 
Fredag den 7. december havde 
vi julehygge, der var god stem-
ning og meget livlig snak om-
kring bordene. Ingrid underholdt 
sammen med beboerne med 
julesange. Samtlige beboere fik 
en lille julegave af foreningen, 
for at de ikke skulle føle sig 
snydt, hvis de ikke vandt i lotte-
riet. 
Ella Kildegård læste historier, 
hvorefter der blev serveret æb-
leskiver/gløgg kaffe/ klejner. Vi 
sluttede eftermiddagen med 

amerikansk lotteri, hvor gaver-
ne var sponsoreret af byens 
handlende, som vi siger mange 
tak til. 
 
Der var den 13. december lu-
ciaoptog på Egebo, hvor der 
kom 33 børn og 4 lærere fra 

Tre Egeskolen. Det var en stor 
oplevelse for beboerne og et 
godt afbræk i deres hverdag. 
Der var godteposer til alle bør-
nene 
 
2019 
Vi begyndte 2019 onsdag den 
9. januar. med hyggeeftermid-
dag, hvor de ”Tøsinske synge-
mænd” underholdt. Det var en 
dejlig eftermiddag med stor del-
tagelse. 
 
Til sidst vil vi i bestyrelsen sige 
stor tak til vores medlemmer for 
den store opbakning til vores 
arrangementer. 
 
I ønskes alle et rigtig godt nyt-
år. 
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Kværndrup-ugen 2019 
 
Af Anders Thorup 

Forberedelserne til Kværndrup-
ugen i uge 19 fra den 5. – 11. 
maj 2019 er godt i gang. Styre-
gruppen har fået nye medlem-
mer, nemlig Jette Simonsen, 
som desværre ikke var til ste-
de, da billedet blev taget, Lise-
Lotte Liengaard og formanden 
for Trunderup Bylaug, Hans 
Madsen. 
Gruppen har besluttet at afhol-
de færre arrangementer med 
håb om flere deltagere til de 
arrangementer, der vil blive 
afholdt. Markedsdagen lørdag 
formiddag bliver ikke afholdt, 
idet der de senere år har været 
vigende interesse, såvel fra 
deltagere som fra kræmmere. 
Til gengæld holder Kværndrup 
Boldklub på dette tidspunkt ud-
videt ”Bevæg dig for sjov” i an-
ledning af foreningens 100-års 
fødselsdag. 
 
I næste nummer af 5772. 
Kværndrup, vil der være pro-
gram til Kværndrupugen. 

Fra venstre: Lise-Lotte Liengaard, Inge Eriksen, Solveig Pedersen, Hans 
Madsen og Randi Rasch. 
 

Foto: Anders Thorup 
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Bevæg dig for sjov for kvinder 
 

Af Herdis Henriksen og Dorthe Nielsen 
 
Omkring 35 kvinder i alle aldre og størrelser havde en dejlig søndag. 

Kværndrup IF og gruppen bag 
Kvinderne på Landsbykortet af-
holdt ”Bevæg dig for sjov for Kvin-
der” søndag den 6. januar. Der var 
tilmeldt omkring 35 piger – store 
og små, unge og ældre, og vi hav-
de en mega hyggelig formiddag, 
som blev afsluttet i hallens Cafete-
ria, hvor Laila havde en sandwich 
og en sodavand klar til os – vi skul-
le jo ikke gå ned på hyggen. 
 
Dagen startede med opvarmning 
af Charlotte Nielsen, som er in-
struktør på holdet ”Stram op” som 
foregår i skolens gymnastiksal 
hver tirsdag fra kl. 17.30 – 18.45, 
og hun levede helt op til forventnin-
gerne, vi blev varme og fik smidt 
”overfrakken”. 
Herefter spillede Karin Vium op til 
folkedans dygtigt ledet af Lise-
Lotte Liengård, og vi blev virkelig 
svunget rundt i dansen, en udfor-
dring for både de unge og lidt æl-
dre, det er vist noget med balan-
cen/koordinationsevnen, der er 
gået lidt fløjten, når den ikke bliver 
udfordret ofte nok, så en god an-
ledning til, at begynde at gå til 

gymnastik eller anden sport. En 
ting var i hvert fald sikkert, vi fik 
alle rørt lattermusklerne. 
Lise-Lotte og Karen byder op til 
dans på Trunderup Friskole fredag 
den 8. og 29. marts, og har man 
lyst til at deltage, skal man kontak-
te Lise-Lotte. 

Efterfølgende fik vi alle en måtte, 
og Marianne Baekgaards Pilates 
gav et Wake-up-Call til stive lem-
mer og muskler, vi ikke altid har fat 
i. Pilates er styrke indefra og 
strækker muskler, sener og led ud, 
det giver større velvære og bevæ-
gelighed. 
Marianne underviser i Pilates i hal-
len tirsdag kl. 10.30 – 11.30. 
 
Mange kom på gulvet og dystede i 
Ringo, som mest minder om volley 
og så alligevel slet ikke, men sjovt 
er det. Fitness blev også flittigt 
besøgt, hvor Brian Kirkegaard 
(ene hane i kurven) stod klar med 
gode råd og tips i forbindelse med 
redskaberne og øvelser. 
En rigtig dejlig dag i skønne kvin-
der/pigers selskab. 
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Kværndrup Boldklub, Formandsberetning 2019  
 
Af Susan Nielsen, formand 

Først og fremmest vil jeg gerne 
byde velkommen til alle, der er 
mødt frem i dag. Tak til Leif 
Ottesen, som har sagt ja til at 
være vores dirigent i aften. 
 
Igen i år har vi afholdt de tradi-
tionsrige arrangementer som 
Kværndrup Cup, hattefest, 
sommerafslutning osv. Det har 
været dejligt at se, at det socia-
le liv atter har blomstret i klub-
ben både på og udenfor baner-
ne.  
 
Vores børne- og ungdomsspil-
lere har været i legeland og en 
tur til Sea West. Det samme 
gælder for vores herre- og da-
mesenior, som var på en fæl-
les tur, og ”de gamle” var i ud-
landet og blive luftet.  
 
Børn/ungdom  
Det har været et fint år med en 
masse gode og spændende 
kampe. Medlemstallet har lig-
get ret stabilt i alle årgange. 
Desværre kniber det stadig 
med at skaffe spillere til de 
største årgange, hvilket har 

betydet, at vi i år har afholdt 
nogle fælles træningsdage med 
Gislev måske med henblik på 
et fremtidigt samarbejde. 
 
Senior  
Både dame- og herresenior har 
klaret sig godt i år. Herresenior 
er klar til at spille om oprykning 
til serie 2, så det bliver et 
spændende forår - forhåbentligt 
med en masse gode kampe. 
Det er også glædeligt, at både 
Brian og Kent fortsætter som 
trænere, og at begge får for-
stærkning til holdene i form af 2 
nye hjælpetrænere.  
 
”De gamle”  
Som noget nyt har klubben fået 
et nyt 7 mands hold på plus 65 
år. Nogle super oldboys er ryk-
ket op til supermaster, og sidst 
men ikke mindst er der kommet 
en del nye super oldboys. Det 
er virkelig dejligt at se, og vi 
glæder os til at følge jer alle 
sammen i den nye sæson.  
 
E-sport  
Vi er kommet godt i gang med 

E-sport, og i skrivende stund 
kan vi melde fuldt hus på alle 
hold, endda med en voksende 
venteliste. Vores mål er, at vi 
henover de næste år kan delta-
ge i nogle turneringer.  
 
Lidt alvorsord  
Det var så et kort tilbageblik på 
året der gik, og så dog alligevel 
ikke - for resten af min beret-
ning har i høj grad noget at gø-
re med det kommende år. Jeg 
vil bede jer om ikke at se tilba-
ge, men derimod lidt ind i frem-
tiden, da dette år - udover at 
være vores jubilæumsår - også 
bliver et år, hvor vi får brug for 
en masse frivillige hænder, hvis 
vi skal i mål med alle de spæn-
dende aktiviteter, vi har planlagt 
for at fejre klubbens 100 år.  
 
Derfor håber jeg rigtig meget 
på, at I medlemmer stopper op 
og tænker, hvad kan jeg gøre? 
Hvad kan jeg tilbyde klubben? 
Størsteparten af de, der har 
trukket læsset i klubben gen-
nem lang tid, har påtaget sig 
ikke blot en, men flere opgaver, 
og det resulterer i, at man lige 
pludselig får nok og ikke kan 
mere. Jeg har ved de 2 sidste 
generalforsamlinger på en pæn 
måde bedt om hjælp til klub-
ben, men lige lidt har det hjul-
pet. Derfor har jeg denne gang 
valgt at sige det lige ud: 
 
”Det må være slut med ba-
re at læne sig tilbage og 
tænke, det tager andre sig 
nok af. Sådan kan man 
simpelthen ikke drive en 
forening. Foreningsprin-
cippet bygger på frivillig-
hed, og vil man være en 
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del af en forening, må man 
også selv yde en indsats” 
 
Jeg vil dog slutte min beretning 
positivt og takke alle jer, der 
har hjulpet til og bakket op om 
klubben, det gælder både træ-
nere, forældre, spillere og be-
styrelsesmedlemmer.  
 
Tak til jer!  
 
Jeg ser frem til et spændende 
jubilæumsår med en masse 
sjove oplevelser for alle både 
børn og ældre.  

Kværndrup Boldklub fylder 100 år 
 
Af Anders Thorup 

Ca. 20 medlemmer deltog i 
Kværndrup Boldklubs general-
forsamling 31. januar her i ju-
bilæumsåret, hvor tidligere 
formand og æresmedlem Leif 
Ottesen svingede dirigentstok-
ken.  
 
Årets træner blev træner for 
kvindesenior Kent Munch – 
tillykke! Kent har i de sidste 2 
år stået i spidsen for Kværn-
drup serie 2, kvinder. Han  bor 
i Krarup, men spiller nu også 
selv i Kværndrup med vores 
Masters. 
 
Vi vil i jubilæumsåret høre me-
re fra KB1919. Jubilæums-
skrift er på vej til din postkas-
se og året vil blive markeret 

med forskellige arrangementer 
og fest den 31. august i 
Kværndrup Hallen . 
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Gymnastikopvisning 
 
Af Mette Vergo, Kværndrup IF 
 
Når foråret nærmer sig, kommer også alle gymnastikopvisningerne rundt om i det dan-
ske land.  

Det er tid til at alle gymnaster 
skal vise, hvad de har lært i vin-
terens løb. Opvisningsdagen er 
for børnene fyldt med spæn-
ding og for nogen også som-
merfugle i maven, ”kan jeg nu 
huske serierne?” og ”går mine 
spring godt?”  
I alle de år jeg har været med til 
opvisninger, enten som gym-
nast, instruktør eller blot på 
sidelinjen som medlem af gym-
nastikudvalget, kan jeg ikke se 
mig fri for at føle en stor 
stolthed, når holdene stiller op i 
gangen bag fanen, og kan 
mærke hvordan det hele bobler 
af spænding i gymnasterne. 
Alle er klar, og selv om vi ikke 
er et VM-håndboldhold, så er 
følelsen for gymnasterne den 
samme, inden de skal gå ind på 
gulvet med fanen højt hævet i 
front. For derinde sidder mor, 
far og bedsteforældre og venter 
på, at netop deres barn skal 
vise, hvad det kan. Og selv om 
vi ikke er i Boksen med 15.000 
mennesker, der synger ”Der er 
et yndigt land”, kan jeg stadig få 
en klump i halsen, når vores 
smukke fane hilser mod publi-
kum. Jeg bliver meget stolt, når 
opvisningen er slut, og det hele 
bare har flasket sig, og hallen 
har været fyldt med glade børn.  
 
Forud for opvisningen går en 
masse forberedelser for både 
instruktører og gymnastikudval-
get. Der skal bookes hal, bestil-
les blomster, fotograf og kaffe. 
Bodil og hendes ”bolledamer”, 
som i efterhånden rigtig mange 
år har bagt boller og lavet lag-
kage, skal sættes i sving. Der 
skal findes et gæstehold, og 
her skal vi være ude i god tid, 

for der er rift om dem. Vi skal 
finde en weekend der passer, 
og som forhåbentlig ikke falder 
sammen med al for mange an-
dre opvisninger. Vi skal finde 
en, der kan bære fanen.  
Instruktørerne arbejder hårdt 
hele vinteren på at få strikket et 
program sammen for deres 
hold.   
Gymnastikudvalget får hvert år 
de samme spørgsmål. Hvorfor 
koster det noget at komme 
ind? Og hvorfor må vi ikke selv 
tage kaffe og kage med? 
Svaret er, at det koster noget 
at komme ind, fordi der følger 
en masse udgifter med for at 
afholde sådan en dag, selvom 
alle udvalg, instruktører og 
hjælpere er frivillige. Indgangen 
og salg af kaffe og kage er 

samtidig med til, at vi i Kværn-
drup Idrætsforening kan holde 
kontingenterne nede, og sende 
vores instruktører på kurser. 
I år har vi, ud over vores egne 
hold og Trunderup Børnehave, 
også Ringe Junior MIX på pro-
grammet. Holdet var så heldi-
ge, at de blev valgt til opvarm-
ningshold for DGI´s verdens-
hold inden de drog ud i den sto-
re verden for at vise, hvad 
dansk foreningsgymnastik er. 
Trænerne på Junior MIX fik i 
2018 DGI´s pris for bedste træ-
nerteam. Vi glæder os til at se 
de 120 gymnaster.  
 
Men ikke mindst glæder vi os til 
at se alle vores egne gymna-
ster til opvisningen d. 16. marts 
2019. 

Fra sidste års opvisning. Foto: Kaare Paludan 

FORENINGER OG INSTITUTIONER 
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Nyt fra Kværndrup Forsamlingshus 
 
Af Dorthe Nielsen, formand for Kværndrup Forsamlingshus 

Tirsdag den 29. januar afholdt Kværndrup Forsamlingshus general-
forsamling, den 5. i rækken efter at huset er blevet et nøglehus. 
Udlejningen i huset er i støt fremgang, og det har givet os mulighed 
for at købe os til rengøring i weekenderne, når der har været ung-
domsfest og huset er lejet ud både fredag, lørdag og søndag. Hver-
dagens rengøring klarer bestyrelsen sammen med frivillige hjælpe-
re. Generalforsamlingen gik godt, og der var kun roser fra de frem-
mødte. 
I 2019 er der planlagt fællesspisning den 7. marts, Herreaften den 
5. april med chili con carne på menuen og ølsmagning, Brunch med 
”Kvinderne på Landsbykortet” den 14. april, fællesspisning og Revy 
i forbindelse med Kværndrup Ugen, Diskotek fredagen før efterårs-
ferien, Julebazar, Julefrokost og Juletræsfest. 
 
Efter 16 år i bestyrelsen har Tove valgt at stoppe, og det er vi selv-
sagt utroligt kede af. Tove har været en stor støtte for bestyrelsen 
igennem årene, både da der var vært i huset og efterfølgende, da 
huset blev et nøglehus. Tove er ferm til at lave lister, tegninger og 
manualer på en computer og søge rundt på nettet, når der lige var 
nogle priser, eller andet vi skulle have styr på, hvilket har været en 
stor hjælp, og det bedste af det hele - hun elsker det.  
Toves mand, Kurt, har de sidste 5 år været en form for ”pedel” i hu-
set og holdt øje med, når der var nogle ting, der trængte til udskift-
ning eller reparation. 
Der allervigtigste af det hele er, at vi har fungeret så godt sammen 
og hygget os. selvom vi har haft travlt. Heldigvis er det ikke et en-
degyldigt farvel, de har begge lovet at hjælpe, når vi mangler en 
ekstra hånd. 
Vi vil her gerne sige tusind tak for det store arbejde, I indtil nu har 
lagt i forsamlingshuset. 
Som nyt medlem af bestyrelsen blev Herdis Henriksen valgt og be-
styrelsen blev konstitueret som følger: 
Formand   Dorthe Nielsen 
Næstformand  Inge Eriksen 
Kasserer   Thomas B. Christensen 
Sekretær    Herdis Henriksen 
Bestyrelsesmedlem Erik Hansen 
Bestyrelsesmedlem Birte Pedersen 
Bestyrelsesmedlem Alexander Knudsen 
 
Vi byder Herdis velkommen og ved, at vi har fået et kompetent be-
styrelsesmedlem. 
 
Tak til vores trofaste hjælpere. Det være sig med rengøring, mad-
lavning, servering, underholdning, sponsorer, 5772.Kværndrup og 
alle som sponsorerede gevinsterne til det amerikanske lotteri. 
 
 
Kværndrup Forsamlingshus, tlf. 22781277  
www.kvaerndrup-forsamlingshus.dk 

  

 
  
Torsdag den 21. marts 2019, 
kl. 19.30 i Kværndruphallen 
  
 
 

Dagsordenen: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse og godken-
delse af revideret årsregn-
skab 

4. Behandling af indkomne 
forslag 

5. Valg af bestyrelsesmedlem-
mer 

6. Valg af 2 suppleanter til be-
styrelsen 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

  
 
Forslag til behandling på ge-
neralforsamlingen bedes sendt 
på mail til stinejr30@gmail.dk 
inden  
10. marts 2019. 
  
 
 
På vegne af bestyrelsen 
Stine Jørgensen 

mailto:stinejr30@gmail.dk
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Vores tur til julemarked i Lübeck 
 
Af: Kristian A, Hans og Anders, 8.-9. klasse på Trunderup Friskole 
 

8.-9. klasse på Trunderup Friskole skulle en tur til julemarked i Lübeck for at opleve et ægte tysk 
julemarked og for at prøve at tale og høre ægte tysk. 

Vi tog bussen til Lübeck klok-
ken 7.00 om morgenen fra 
Trunderup Friskole, busturen 
tog 4 timer, så vi var dernede 
cirka kl. 11.15. 
Vi skulle til et julemarked, hvor 
vi skulle prøve at spørge om 
vej på tysk og tage et billede 
med en tysker. 
Vi fik 15 euro til at købe en jule-
ting, som vi skal præsentere for 
7. klasse - på tysk. Man kunne 

slå sig sammen med sine ven-
ner så man kunne få en større 
ting, det gjorde os drenge og 
købte sådan en stor sne-kugle 
med en julemand og nisser in-
deni. Den kan også spille mu-
sik.  
Vi fik også 15 euro til at købe 
mad for. Vi spiste alle sammen 
på en restaurant, hvor vi fik 
burgere og nachos ca. klokken 
15. 

Da vi var færdige med at spise 
sang vi fødselsdagssang på 
både tysk og dansk for Sophie, 
der fyldte 14 år. 
Efter det gik vi hen til bussen, 
som kørte direkte til Fleggaard 
ved Padborg, der var vi ca. 
Klokken 18. Her købte vi alle 
sammen slik eller sodavand 
eller begge dele, da vi alle var 
færdige, gik turen hjem til Trun-
derup Friskole. 
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Peder Jensen 
16. januar 1846 – 23. august 1913  

Den 16. januar 1846 kom Pe-
der til verden som søn af Ane 
og Jens Jensen, Nørremose-
gård i Trunderup. Han var nr. 4 
i rækken af i alt 10 søskende. 
 
Faderen, Jens Jensen, som 
var født i 1812, kom tidligt til at 
styre Nørremosegård, som han 
fik i fæste af Stamhuset Ege-
skov fem år før, Peder blev 
født. I 1863 fik Jens Jensen 
lejlighed til at købe sig fri og 
blive selvejer. Jens Jensen var 
en dygtig landmand. Han tog 
gerne del i det offentlige liv. 
Han var medlem af rigsdagen i 
32 år. Han blev valgt i Kværn-
drupkredsen første gang i 1852 
og blev siden genvalgt indtil 
1876. I 1857 blev han valgt ind 
i rigsrådet. Fra 1878-86 var 
han landstingsmedlem. 
 
Moderen, Ane Hansdatter, var 
født i Trunderup af en bondes-
lægt, der havde været med i 
den fynske opvækkelse. Hun 
havde ikke til sinds at sende 
sine børn i den offentlige skole, 
og da hendes mand, Jens Jen-
sen, havde fået fat i en afhand-
ling, hvori det hævdes, at det 
var det mest naturlige, at foræl-

drene underviste deres børn, 
og at loven gav dem ret til det, 
bestemte hun sig straks til selv 
at undervise sine børn. Hjem-
meundervisningen praktiserede 
hun fra 1851-56, indtil Trunde-
rup Friskole begyndte under-
visningen 1. maj 1856. 
Peder Jensen fik i de første fire 
år hjemmeundervisning af sin 
moder for derefter at fortsætte 
skolegangen på Trunderup Fri-
skole. Han blev konfirmeret i 
Ryslinge af Vilhelm Birkedal i 
1859. 
 
Ungdomstiden 
Efter konfirmationen skulle Pe-
der ud at tjene, som det hed. 
Han blev karl på faderens 60 
tdr. land store gård, Nørremo-
segård. Han gravede mergel, 
dræningsgrøfter og ryddede 
sten, ofte store sten og hjalp 
karlene og daglejerne på går-
den. Når tiden var til det, læste 
han B.S. Ingemanns romaner 
og sang Grundtvigs viser. Hans 
mor var rig på sagn og eventyr. 
Peder elskede sagn og folkevi-
ser, som han blev beriget med 
af moderen, medens han fik 
lokalhistorien fortalt af faderen. 
Hans far var nemlig et levende 

”leksikon”, når det gjaldt lokalhi-
storien for de sidste århundre-
der. 
 
Peder var meget interesseret i 
folkeminder. Hans interesse var 
så stor, at han fik lyst til at lære 
oldnordisk.  Han gik fra Trunde-
rup til Rudme, hvor Morten 
Eskesen, der dengang var fri-

Om dyrlæge og folkemindesamler Peder Jensens liv og levned (1846-1913) 
 
Af Edvin Larsen 
 
Artiklen sætter fokus på dyrlæge og folkemindesamler Peder Jensen, som har efterladt adskilli-
ge optegnelser og notitser om livet i Kværndrup i 1800-tallet. Disse opbevares på Rigsarkivet i 
Odense.                     

TEMA OG LOKALHISTORIE 
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skolelærer i Rudme, underviste 
ham i oldnordisk. I vinteren 
1862-63 var han elev på Kolds 
Højskole i Dalum. Her benytte-
de han lejligheden til at læse 
oldnordisk, samtidig med at han 
kastede sig over matematikken. 
Efter højskoleopholdet tog han 
tilbage til Nørremosegård til 
landbrugsarbejdet. 
 
Naturen var Peder optaget af. 
Han studerede naturen. Han 
samlede insekter og andre na-
tursager, når han var på arbej-
de i marken. Han samlede 
”mærkelige” sten og fik en sam-
ling af forsteninger – alle samlet 
på Nørremosegårds marker. 
Sammen med sine brødre ud-
stoppede han fugle og fik også 
en samling af den slags. Astro-
nomien optog ham også. Pla-
netsystemet fik han styr på, og 
stjernebillederne søgte han at 
lære ved hjælp af et lille kort. At 
han også samlede på 
”stensager” fra oldtiden, er næ-
sten selvsagt.  

Peder deltog i skytteforenin-
gens arbejde. Han var en god 
skytte, der ofte fik præmie. Han 
var også en dygtig gymnast – 
til at springe over træhesten og 
fægte – det var de øvelser, 
man lagde vægt på umiddel-
bart efter 1864. I sommeren 
1868 var han indkaldt som sol-
dat. I et referat fra en af de før-
ste skyttefester i Kværndrup 
nævnes folketingsmand Jens 
Jensens tre sønner ikke alene 
som dygtige og ivrige skytter, 
men som dem, der var egentli-
ge bærere af arbejdet i kred-
sen. 
Peder var delingsfører en tid 
og siden bestyrelsesmedlem. 
Og Kværndrup-kredsen - i be-
gyndelsen hed den Trunderup-
kredsen – blev anset som en af 
de kredse, hvor arbejdet gik 
bedst.  
 
I 1866, da Juhler, friskolelære-
ren på Trunderup Friskole, blev 
indkaldt som soldat, varetog 
Peder pladsen som vikar.  
 

Uddannelse 
I 1872 – i en alder af 26 år – 
skulle der efterhånden tages 
bestemmelse om Peders frem-
tid. Faderen ville have, at Peder 
skulle være landmand. Det var 
ikke, fordi Peder var ked af at 
arbejde ved landbruget, men 
hans store interesse lå i natur-
videnskaben. Han ville i det 
mindste gerne på højskole én 
gang til. Det, mente faderen 
godt, kunne lade sig gøre. Så 
foreslog Peder, at han kunne 
prøve at tage præliminæreksa-
men. Hvis det lykkedes, ville 
han fortsætte på Landbohøj-
skolen i København. Hvis det 
glippede, ville han vende tilba-
ge til landbruget. 
 
Faderen gik ind på det, og i fe-
bruar 1872 rejste Peder til ho-
vedstaden og begyndte at læse 
på et forberedende kursus. 
Sprog og matematik var de fag, 
han måtte arbejde hårdest 
med. I juni 1872 afsluttede han 
kurset med eksamen på Kø-
benhavns Universitet med 41 
points. 24 points var grænsen 
for at bestå. 
 
Sidst i august 1872 begyndte 
han så på Landbohøjskolen og 
fortsatte der til maj 1876, hvor 
han afsluttede dyrlægestudiet 
med første karakter. Dog var 
der ting, som studiet ikke rum-
mede, og som Peder i de første 
år efter studiet måtte sætte sig 
ind i, nemlig bakteriologien. 
Bakterierne var ikke opdaget i 
Peders studietid, og antiseptik-
ken var ikke indført, i hvert fald 
blev der ikke holdt forelæsnin-
ger over disse emner. Men om-
kring 1880 blev man klar over 
bakteriologiens og antiseptik-
kens betydning for kirurgien. 
 
Dyrlægen og mennesket 
Nu var Peder Jensen imidlertid 
blevet 30 år og færdiguddannet 
dyrlæge. En omlægning af 

TEMA OG LOKALHISTORIE 



28  

 

 

dansk landbrug fra vegetabilsk 
til animalsk produktion var i fuld 
gang, og dermed blev der brug 
for dyrlæger. Og andelsbevæ-
gelsen som organisationsform 
bredte sig som ringe i vandet. 
Peder vendte hjem til Kværn-
drup og nedsatte sig som eg-
nens første dyrlæge med bo-
pæl på en landbrugsejendom 
lidt uden for byen på Odense-
vej (nuværende nr. 28). Ejen-
dommen blev købt af husmand 
N. Larsen til overtagelse 15. 
juni 1877. (Stuehuset på bille-
det var det samme som i 1877. 
Dertil var to udlænger, som 
imidlertid er revet ned for sene-
re at give plads til møbel- og 
ligkistefabrikken.) 
 
I 1877 giftede han sig med en 
jysk pige, der have været tjene-
stepige hos hans forældre på 
Nørremosegård, inden han be-
gyndte at læse. Hun hed Inger 
Marie Pedersen og var ud af en 
gårdmandsfamilie fra Koldinge-
gnen. Parret bosatte sig i den 
nyerhvervede ejendom og leve-
de et lykkeligt familieliv. I 1880 
fik de en søn, men tre år sene-
re ramte sorgen ham, da Inger 
Marie døde efter en operation. 
Peder Jensen var en dygtig 
dyrlæge og fik en god praksis. 
Folk havde tillid til ham og kom 
til at synes om ham. Men det 
var ikke alene det praktiske ar-
bejde i sit fag, der optog ham. 
Han måtte som før omtalt sætte 
sig ind i bakteriologien og anti-
septikken. Han skrev artikler, 
der angik dyrlægevæsenet, 

Odensevej 28, som stedet så ud i 1939.  

Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 

samt en større afhandling om 
”Fødselshjælp”, hvilken han 
modtog en præmie for på 200 
kr. af Landbohøjskolens Jubi-
læumsfond. 
 
Ved siden af sin dyrlægeprak-
sis, som han passede til stor 
punktlighed, genoptog han ar-
bejde med at samle folkemin-
der, passe landbruget og hans 
store interesse for lokalhistori-
en. 
Han tog også del i egnens liv. I 
over 20 år var han dommer ved 
Svendborg Amts Landøkonomi-
ske Selskabs dyrskue først i 
Kværndrup og siden hen i Rin-
ge.  
Da Fåborg-Ringe banen blev 
åbnet i 1882, flyttedes dyrskuet 
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til Ringe, og Peder Jensen flyt-
tede med som dommer.  
 
Fra 1885 til 1897 sad han i 
Kværndrup Sogneråd, heraf de 
tre første år som formand. Han 
var aktiv inden for friskole og 
skyttesagen. I 10 år var han 
formand for Kværndrup Fore-
dragsforening, og i 1894 danne-
de han Kværndrup Husflidsfor-
ening.  
Han var en af de drivende kræf-
ter ved opførelsen af Kværn-
drup Forsamlingshus i 1892 og 
sad i dens bestyrelse fra året 
1900 og 10 år frem. Endvidere 
var han aktiv omkring anlæg af 
Bakkelunden i 1905. 
 
Lokalhistorikeren 
I 1896 udgav han en artikel om 
”Skovbruget i gamle dage i 
Kværndrup Sogn”, som blev 
trykt i ”Aarbog for dansk Kultur-
historie for 1896”. I de efterføl-
gende år blev det til flere artik-
ler fra Peder Jensens hånd. Pe-
der Jensen var også med, da 
der blev stiftet et Historisk Sam-
fund for Svendborg Amt. Han 
var en flittig bidragyder med 
artikler til årsskriftet. ”Stevner 
og Folde” i 1908, ”Byled og Hyr-
dehuse” i 1910, ”Blade af Hov-
bøndernes Historie” i 1911, 
”Sagn fra Svenskekrigen” i 
1912 og ”Egeskov Marked” i 
1913. Alle skildringer fra 
Kværndrup Sogn. 
 
Folkemindesamleren 
Nu kommer vi måske til det om-
råde, hvor han har udrettet 
mest. Det er som samler. Han 
samlede på alt. Og han be-
gyndte tidligt. Sagn, folketro, 
viser, eventyr, ordsprog og 
hans ord fra den fynske dialekt. 
Alt sammen nøje skrevet ned 
og videregivet til forskere som 
Svend Grundtvig, Evald Tang 
Kristensen og Poul Bjerge. 
Den 15. oktober 1910 blev Pe-
der Jensen ramt af en hjerne-

blødning, der lammede hans 
højre side. Han måtte opgive 
sin dyrlægepraksis, som blev 
solgt til dyrlæge Madsen, Ny-
borgvej 4. Han arbejdede trods 
handikappet videre med sine 
fynske dialektord.  
Den 23. august 1913 afgik han 
ved døden i en alder af 67 år. 
På Kværndrup Kirkegård findes 
gravstedet endnu.  
 
I 1923 rejste taknemlige venner 
en mindesten på hans grav.  

Peder Jensen har efterladt ad-
skillige optegnelser og notitser, 
som opbevares på Rigsarkivet i 
Odense. Flere af disse er an-
vendt som kildemateriale af 
H.C. Frydendahl i Kværndrup 
Sogn fra 1943.  
I Lokalhistorisk Forening er vi 
ham tak skyldig for, hvad han 
har efterladt, og som på bedste 
vis fortæller os noget om 
Kværndrup Sogns historie, og 
som kun ligger og venter på at 
blive formidlet til eftertiden. 

Mindesten over Peder Jensen. Foto: Edvin Larsen, 2018  

 
 
Kilder og litteratur: 
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 OPSLAGSTAVLEN 

SÆLGES / KØBES 
 

Her er plads til  
din GRATIS annonce 

 

RØD OG GRATIS 

Indsend små annoncer gratis inden næste deadline til   

 plata@plata1226.dk 

 OPSLAGSTAVLEN 
Private små annoncer :   

 

Gives væk—køb / salg / bytte.  
Arbejde tilbydes ( barnepiger ) 

Der indkaldes herved til Ordinær Generalforsamling 
i Kværndrup Sogn Lokalråd den 20/3 kl. 19.00 i 

Kværndrup Hallen, Vængevej 2, Kværndrup. 
Dagsorden i flg. vedtægterne, som kan læses 

på lokalrådets hjemmeside www.kvaerndruplokalraad.dk 
Vel mødt 

Rådsmedlemmerne 

 
Forårsopvisning 

 

Lørdag den 16. marts 2019  

Kl. 12.30 

I Kværndrup Hallen 

Entre kr. 40 

børn under 15 år gratis 

 

www.kvaerndrupif.dk 

 

mailto:plata@plata1226.dk
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 AKTIVITETSKALENDEREN 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

26/2 14.00 Generalforsamling  Egebos Venner - 

7/3 18.00 Fællesspisning 
Kværndrup 
Forsamlings-
hus 

Super Brugsen og 
Kværndrup Forsam-
lingshus 

Voksne/
børn 
75/40 

16/3 12.30 Gymnastikopvisning  
Kværndrup 
Hallen  

Kværndrup IF  
40,- 
Børn u. 15 
gratis 

20/3 19.00 Generalforsamling 
Kværndrup 
Hallen 

Kværndrup Sogns  
Lokalråd 

- 

21/3 19.30 Generalforsamling 
Kværndrup 
Hallen 

Lokalbladet 
5772.Kværndrup 

- 

22/3 17.30 
Forårsfest med spisning 
Underholdning ved Hans-Henrik  

 
Egebos Venner 
Tilmeld. Senest 15/3 
til Connie, 30265623 

- 

31/3   8.30 
Kaffe med rundstykker forud for  
Affaldsindsamling  (kl. 9.30) 

Super Brug- 
sens P-plads 

Kværndrup Lokalråd 
og Danmarks Natur-
fredningsforening 

- 

5/4 18.00 Herreaften  
Kværndrup 
Forsamlings-
hus 

Kværndrup Forsam-
lingshus 

195,- 

8/4 19.30 Generalforsamling 
Kværndrup 
Hallen 

Kværndrup Hallen - 

14/4   9.30 Brunch  
Kværndrup 
Forsamlings-
hus 

”Kvinderne på Lands-
bykortet”  

Gratis 

7/5 14.00 
Kværndrupugen 
Egebos Venner er vært ved kaf-
fen. Ulla Nicolajsen underholder  

 Egebos Venner - 

3/6  
Udflugt til medicinhaverne i Tra-
nekær. Der serveres frokost på 
turen. 

 
Egebos Venner 
Tilmeld. Senest 20/5 
til Connie, 30265623 

200,- 

SIDSTE NYT 
KOM OG OPLEV DE GAMLE LANDSHOLDSSTJERNER I KAMP 
MOD DIVERSE KVÆRNDRUPSPILLERE PÅ  

KVÆRNDRUP STADION FREDAG 30 AUGUST.  
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