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Deadline til næste nr. er den       
31. MAJ 2019. 

Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

Som det fremgår af forsiden, er 
sommeren over os i Kværn-
drup, og traditionen tro indkald-
te Lokalrådet til affaldsindsam-
ling. 
 
I løbet af året er der mange an-
dre indsamlinger, det være sig 
til Kræftens Bekæmpelse, 
Børns Vilkår, Børnecancerfon-
den, Folkekirkens Nødhjælp og 
mange andre, men man må da 
sige, at indsamlingen af affald 
handler om noget andet. 
 
Undertegnede samlede selv ind 
til Børns Vilkår og mødte på 
min vej gennem Kværndrups 
villakvarterer kun positive reak-
tioner hos folk. Indsamlings-
bøssen blev tungere og tunge-
re, selvom folk også lagde sed-
ler i bøssen – for mange havde 
ikke småpenge liggende! 
 
De humanitære foreninger har 
behov for bidragene, der bliver 
brugt fornuftigt. Men hvorfor er 
der behov for affaldsindsam-
ling? For det er der da vist ikke 
så meget tvivl om, at der er. 
Rigtig mange affaldsposer er 
blevet fyldt, og indsamlerne 
oplevede også, at indsamlings-
posen blev tungere og tungere 
jo længere tid, man gik i byen. 
Året igennem ser man affald 
ligge og flyde i bybilledet, ikke 

mindst i vores flotte blomster-
bede, men sandelig også på 
landet, hvor det flyder med då-
ser og papir. 
 
En ting er, at det ikke pynter, 
noget andet er, at meget affald 
kan være til fare vores dyr. De 
oplagte eksempler er cigaret-
skod og små plastikstykker, 
som fugle tror er spiselig og 
aluminiumsdåser, som bliver 
slået i stykker af kommunens 
græsslåmaskiner og ender i 
køernes maver. Men det vær-
ste er det syn på vores sam-
fund og vores medmennesker, 
som kommer til udtryk ved, at 
man bare smider affald i byen 
eller ude i naturen. Et syn, som 
vidner om ligegyldighed og 
manglende ansvarsfølelse. En 
holdning, der også vidner om 
egoisme: Enten tænker man 
slet ikke på det, hvilket er ud-
tryk for stor tankeløshed, eller 
også er man sikker på, at der 
kommer nogen og rydder op 
efter MIG, MIG, MIG.  
 
Der er således stor kontrast 
mellem vores holdninger til vo-
res samfund: Nogle tager an-
svar, tager ud for at rydde op 
og samle ind, andre giver frivilli-
ge økonomiske bidrag til gavn 
for andre folk. Men der er en 
gruppe, som er ligeglade, pas-

mailto:plata@plata1226.dk
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ser sig selv og ikke bekymrer 
sig om, hvordan vores by ser 
ud. Mangler de dannelse? Det 
er aldrig for sent at begynde at 
tage ansvar. 
 
Snart skal vi alle til at tage an-
svar. Vi skal nemlig til stemme-
urnerne 26. maj – og i de næ-
ste uger vil det vise sig, hvor 
mange valg vi skal stemme til 
ved denne lejlighed. Politisk er 
der også forskellige holdninger, 
men vi skal alle sammen leve 
side om side i det samme sam-
fund, hvor der dog er visse reg-
ler, som er fælles. Det handler 
om færdselsregler, men også 
regler – skrevne eller uskrevne 
- for almindelig dannelse fx i 
forhold til affald i naturen. 
 
5772.Kværndrup er et upolitisk 
blad, hvis formål er at skabe 
samhørighed. Og samhørighed 
er ikke lige det, man oplever 
mest af i en valgkamp, hvor 

meningerne bliver stillet meget 
unuancerede op, og hvor hold-
ningerne bliver sorte eller hvi-
de. Så bladet går ikke ind i 
valgkampen, nemlig for at be-
vare samhørigheden i vores 
lille samfund.  
En anden årsag er, at rent tek-
nisk kan der ikke blive basis for 
en fornuftig meningsudveksling 
i bladet, da der ganske enkelt  
er for langt mellem udgivelser-
ne.  
Vi har mange andre fælles in-
teresser, fx at holde vores by 
ren og pæn og tage os af hin-
anden. Der er rig mulighed for 
at udtrykke sine politiske 
uenigheder andre steder, hvil-
ket vi nok vil opleve de kom-
mende par måneder.  
 
Og så tilbage til Lokalrådet:  
Ved generalforsamlingen i Lo-
kalrådet, mødte 1 borger. Her 
var også en mulighed for at 
tage ansvar. 

 
Åbent hus i den gode sags tjeneste 
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Tillykke til Olav Engholm – 75 år -  ildsjæl i KB1919 og i 5772.Kværndrup 
 

Af Leif Ottesen 

Jeg har kendt Olav siden vi for 
næsten 50 år siden startede på 

klubbens første veteranhold, 
som blev startet af Mogens Fi-
scher og Thomsen, der var den 
lokale forsikringsmand for 
Utrecht og holdets første 
tøjsponsor. Siden har vi fulgtes 
i næsten alle årene, og jeg lær-
te Olav at kende som en ukue-
lig fighter og god kammerat, 
der hadede at tabe.  
 
Olav flyttede en del rundt i for-
bindelse med sit arbejde, men i 
næsten hele perioden fortsatte 
han med at spille på vort hold, 
med undtagelse af en kort peri-
ode, hvor Olav og hans kone 
flyttede til Mors, - der var af-
standen trods alt for stor. Jeg 
opnåede selv at lave en vete-

ranfest på Kassebølle Friskole 
sammen med Olav, og vi har 
fejret hans runde fødselsdage 
på både Nr. Aaby Kost og Re-
alskole og Båring Musikefter-
skole, blot for at sætte hans 
kærlighed til klubben og holdet i 
relief. 
 
I de senere år har Olav været 
den drivende kraft og planlæg-
ger af holdets mange fodbold-
ture til det sydlige Europa - 
især Malaga-området, som har 
en helt særlig plads i Olavs 
hjerte. 
Dertil kommer hans store arbej-
de som holdleder og alle de 
andre opgaver, han har påtaget 
sig i klubben. 
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Kværndrup Idrætsforenings vandrepokal 
 
af Dorthe Nielsen, formand for gymnastikudvalget, Kværndrup IF 
 
Pokalen bliver givet til en eller flere, som har gjort en stor indsats for foreningen. 

I år var vi slet ikke i tvivl om, 
hvem der skulle have vandre-
pokalen. Herdis Henriksen har 
været instruktør på børnehol-
dene så længe vi i udvalget 
kan huske (i hvert fald siden 
2009). Hun har lagt et kæmpe 

arbejde både direkte på flere 
hold og indirekte i bestyrelsen i 
KIF og senest i udvalgsarbejdet 
med nye initiativer og opgaver i 
forbindelse med opvisningen 
og andre arrangementer. Tæn-
ker at rigtig mange af Kværn-
drups børn både store og små 
kender hende, og ved hvad hun 
står for. Det samme gælder og-
så de forældre, som trygt har 
kunnet overlade deres børn i 
hendes varetægt.  
Hun har også været primus 
motor i at uddanne og udvikle 
nye dygtige instruktører bl.a. 
sine egne børn, og så stod vi 
pludselig i et dilemma, for hov 
Emilie Henriksen var bestemt 
også en værdig kandidat til at 
få vandrepokalen, så konklusio-
nen blev, at vi valgte, at poka-
len skulle gå til begge to i år – 
mor og datter. 
 
Emilie er en ung og dygtig in-
struktør og hjælpeinstruktør, 
som har været i Kværndrup 

Idrætsforening siden 2011, kun 
afbrudt af et ophold på en gym-
nastikefterskole. 
Hun er en pligtopfyldende og 
ansvarsbevidst pige, som også 
har forståelse for, hvor vigtigt 
samarbejdet mellem instruktø-
rer og hjælpetrænere er for at 
få et hold og en gymnastikafde-
ling til at fungere optimalt.  
Emilie er god til at skabe tryg-
hed i gymnastikken for børnene 
og har deltaget aktivt i flere af 
de arrangementer, der bliver 
tilbudt indenfor gymnastikken. 
Emilie er nået til, at hun skal 
videre med sin uddannelse og 
stopper som instruktør i forenin-
gen, og Herdis er nået frem til, 
at der skal nye kræfter til. 
 
Tusind tak til jer begge to. 
Hvem ved, måske ser vi jer på 
gulvet igen om nogle år. 
 
Tillykke til Emilie og Herdis 



6  

 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Gymnastikopvisning og frivilligt arbejde 
 
af Herdis Henriksen, Kværndrup IF 
 
Tak for stor opbakning til gymnastikopvisningen. 

Det er hvert år et puslespil at få 
dagen planlagt med gæstehold, 
egne hold, program, musik og 
lyd, salg af billetter, lagkage og 
boller, få gjort klar og pyntet op 
og ryddet væk igen.  
 
Hen over sæsonen tænker 
gymnasterne ikke så meget 
over den store opvisningsdag, 
men de sidste uger mærker vi 
stor spænding og nervøsitet på 
børneholdene. De skal jo stå 
frem for et stort publikum og 
vise deres kære familie og ven-
ner, hvor meget de har lært. Og 
læring er der meget af for både 
krop og hjerne, før de kan hu-
ske dansen eller springet, og 
hvor skal de gå hen, når de har 
lavet en ting færdig. Tænk at 
finde mod til at stå der på gul-
vet og vise, hvad de kan eller 
næsten kan. Selvværdet vok-

ser, og det er læring, der lønner 
sig resten af livet! 
 
Der er også en anden løn. Det 
er den, vi frivillige mærker, når 
det hele flasker sig, dagen er 
vel overstået, og det hele er 
gået op i en højere enhed. Det 
er summen af alle de smil og 
søde beskeder, der er givet i 
løbet af hver træning. Det er 
følelsen af samhørighed med 
de andre frivillige både på da-
gen og hen over sæsonen.  Det 
er små eller store stjernestun-
der, vi tager med hjem, og som 
får os til at gøre det igen og 
igen.  
 
Det er også hårdt arbejde og et 
stort ansvar at få det daglige i 
en forening til at fungere. Der 
er små og store gøremål. Alle i 
vores lille by kan bidrage med 

at tage en tørn. Der er en op-
gave til enhver. Fra større op-
gaver som bestyrelsesposter 
og træning af hold, til at løse 
praktiske opgaver som at sam-
le stole efter opvisningen en 
gang om året.  
 
En gang i mellem skal der nye 
kræfter og tanker til, og for mig 
er det blevet tiden at stoppe 
med gymnastikken, så der kan 
blive tid til frivilligt arbejde i 
Kværndrup Forsamlingshus og 
Egeskov Marked.  
Tak til jer jeg har mødt igen-
nem gymnastikken og Kværn-
drup If hen over årerne, både 
børn, unge og voksne. Tusind 
tak for de rørende ord, fine 
blomster og vandrepokalen. 
Idræts- og foreningslivet har 
gjort mig rigere på mange ople-
velser og været med til at for-
me den jeg er.   

Fotos: Preben Hartmann Rasmussen 
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Fastelavn 
 
Tekst og fotos af Ulrich Ammitzbøll, Kværndrup Borger- og erhvervsforening 
 
Hyggelig fastelavnsfest på Tre Ege Skolen, afdeling Kværndrup. 

Traditionen tro afholdt forenin-
gen den årlige fastelavnsfest 
den 3. marts på Tre Ege skolen 
afd. Kværndrup.Vi takker for 
den store opbakning og en dej-
lig eftermiddag, hvor alle store 
som små hyggede sig. Vi kåre-
de kattekonger og dronninger 
samt de 4 bedste udklædte. 
 
Et vellykket arrangement med 
støtte fra Super Brugsen, 
Kværndrup – Letkøb – 
Kværndrup Pizza og Grill – 
Pizza Palermo, 
 
De flotte tønder var dekoreret 
af: Kværndrup Børnehave og 
Børnehuset Oasen. 
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Kværndrup Husflid har 125-års jubilæum 
 
Af Anna Sigurdsdottir 
 
Jubilæet markeres d. 10. maj kl. 14 - 17 med udstilling i Bakkelunden, Kirkevej 2A. 

24. marts 1894 blev Kværndrup 
husflidsforening stiftet og star-
tede husflidsskole i oktober 
samme år i Præstegårdens sal 
- to hold drenge som fik 1 af-
tens undervisning og 2 hold 
karle, som fik hver 2 aftener om 
ugen.  
Der blev holdt udstillinger, nær-
mest hvert forår især i starten 
med præmieuddeling både til 
mandlige og kvindelige udstille-
re. Til trods for at kvinder ikke 

gik på Husflidsskolen, blev de 
opfordret til at deltage i udstil-
lingerne.  
 
Det er først i referat fra gene-
ralforsamling 1962, at det bliver 
nævnt, at der har været kvinde-
lige elever på skolen.  
I dag er kvinder godt repræsen-
teret i foreningen både som 
aktive deltagere og i bestyrel-
sen.  
I foreningen arbejdes der for 
det meste med træ, og der til-
bydes kurser i trædrejning og 
træskulptur skæring med el 
sav. Der tilbydes også kurser i 
pileflet. 
 
I forårssæsonen 2019 har der 
været ”Åbent værksted” 3 gan-
ge om ugen, to aftener med 
underviser og en formiddag 
uden underviser. Man kan frit 
vælge mellem de forskellige 
ugedage/hold og tilmelder sig i 
Facebook gruppen ”Det drejer 
sig om træ”. Ja, den gamle for-
ening følger skam med tiden. 
Der har også været weekend-
kursus i trædrejning. I januar 
var der pilefletkursus og i april, 
maj og juni bliver der afholdt 3 
kurser á 8 timer i skulpturer 

med motorsav.  
 
Foreningen modtog i år 2017 
Andelskassens ”Sammen kan 
vi mere” prisen på 15.000,- kr., 
penge som faldt på et tørt sted, 
da deltagerantallet var steget i 
en hast, hvor værktøjet ikke 
kunne følge med. 
Sidste år (2018) blev både for-
eningen og forhenværende for-
mand, Marianne Salomon, 
hædret af Fonden for Husflid og 
Håndarbejde. De fik henholds-
vis 5.000,- og 1.500,- kr. Mari-
anne var formand for forenin-
gen i 7 år. Hun overtog en 
”synkende skude”, men med 
nye ideer og tiltag fik hun vendt 
skuden, og i dag kører husflids-
foreningen med en fornuftig 
økonomi. Klippekortordningen, 
som hun fik indført, har vist sig 
at være en god ordning. I ste-
det for at betale årskontingent 
kan deltagerne vælge at betale, 
hver gang de møder.  
Foreningen har gennem årene 
nydt rigtig godt af støtte fra 
Egeskovs markedsforening. 
P.g.a. den støtte kan vi være 
fleksible og fastholde en lav 
deltagerbetaling. Foreningen 
har også fået støtte fra Den Fa-
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berske fond, penge som blev 
brugt til at købe spændepatro-
ner til brug ved trædrejning, 
som er ret populært.  
Nuværende bestyrelse består 
af Tina Leonhard, formand, Ma-
rianne Salomon, næstformand 
og Anna Sigurðardóttir, kasse-
rer. Lars Hansen og Sandi 
Haar er begge bestyrelsesmed-
lemmer og undervisere. Sandi 
og Lars er tiltrådt som undervi-
sere ved foreningens leders og 
bestyrelsesmedlems John Jen-
sens sygefravær. 
Der har ikke altid været lige 
nemt at finde egnede lokaler til 

undervisningen. For år tilbage 
har foreningen holdt til huse i 
den gamle forskole på Svend-
borgvej i Kværndrup og på 
Ahornvænget i Fjellerup. Året 
2009 lejede foreningen sig ind i 
Espe, hos Espe husflidsfor-
ening og da Espe husflid flytte-
de til Ryslinge for nogle år til-
bage fulgte Kværndrup hus-
flidsforening med og har nu 
adressen Graabjergvej 6, Rys-
linge.   
 
Der holdes udstilling i Bakke-
lunden, Kirkevej 2A fredag 
den 10. maj kl. 14-17 i anled-

ning af foreningens 125 års ju-
bilæum. Der bliver udover ud-
stillingen mulighed for at se, 
hvordan man drejer i træ og 
skærer en skulptur med motor-
sav.  
Kom forbi Bakkelunden, Kir-
kevej 2A, Kværndrup og bliv 
inspireret.  
 
Der bliver taler, fællessang, fol-
kedans, kaffe og kagebord. Vi 
håber at rigtig mange har lyst til 
at bruge et par timer sammen 
med os.  
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Et sanserum i Børnehuset Oasen – hvorfor nu det?  
 
af Margit D. Kirkegaard 
 
Børn kan ikke altid af sig selv geare ned og har brug for voksnes hjælp til det. 

Som led i en proces med indret-
ning af udviklende læringsmiljø-
er har vi nu i nogle måneder 
haft glæde af vores sanserum. 
Hvorfor nu et sanserum – og 
hvad er det egentlig for en stør-
relse?  
 
Vi havde observeret et stigende 
behov for et sted, hvor børnene 
kan trække sig hen, når de 
mærker behov for mere ro om-
kring sig. Børn er i dag mange 
timer i daginstitution og skal for-
holde sig til utrolig mange ting 
hele tiden. De får konstant im-
pulser til hjernen, som påvirker 
dem, og de er derfor på 
”arbejde” hele tiden. Børn kan 
ikke altid af sig selv geare ned 
og har brug for voksnes hjælp til 
det, og det er vores opgave 
som personale at vurdere, hvad 
der nu og her virker bedst for 
det enkelte barn. Måske er det 
at sidde ved et bord og spille 
spil med en voksen og få andre 
børn. Måske er det at sidde 
udenfor i solen, hvor der er ”højt 
til loftet” og nyde sin madpakke 
eller for en stund at ligge i sofa-

en og kigge på, hvad andre la-
ver. Måske skal der bare nogle 
dage mere til, - et sted, hvor 
man kan slappe helt af.  
 
For at tilgodese børnenes be-
hov, har vi derfor indrettet et 
særligt rum, hvor der er ekstra 
fokus på ro, fordybelse og nær-
vær. En personale er med i 
rummet og støtter børnene i de 
behov, de måtte have den på-
gældende dag. Her kan børne-
ne i rolige omgivelser hvile sig, 
få og give hinanden massage, 
få fodbad, spille et spil, lytte til 
en historie, kigge i bøger, se en 
lille film, lege med de forskelli-
ge materialer og redskaber, 
som alle er med til at styrke de 
mange sanser. Her findes blød 
madras og tæppe, puder, tæp-
per, telt, bløde bamsedyr, her 
er også sangfugle med skøn 
afdæmpet fuglekvidder, mulig-
hed for mørklægning og dæm-
pet belysning, en særlig skild-
padde, som lyser og skaber 
bølgeeffekt på loftet, mens ly-
den af beroligende bølgeskvulp 
eller afslappende musik fylder 

øregangene, hårde og bløde 
børster og følekasser til stimu-
lation af huden. Vi udvikler hele 
tiden på rummet, så det opfyl-
der børnenes behov bedst mu-
ligt.  
 
Nu, efter nogle måneders brug, 
evaluerer vi på, om børnenes 
efterspørgsel på at være i rum-
met lever op til det omfang, vi 
havde forventet – og jo det gør 
det i høj grad. Børnene var ikke 
længe om at fornemme, at den 
rolige stemning var rar at være 
i. Stemmerne sænkes, og det 
samme gør bevægelserne. Når 
børnene mærker deres behov 
er opfyldt, siver de stille og ro-
ligt ud af rummet for at lege vi-
dere, nu med ro i kroppen og 
fornyet energi. 
 
Stor tak til forældrene, som har 
bidraget med diverse rekvisitter 
til rummet.  
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Kvantemekanik i Trunderup 

 
Af Inni Thomassen, Trunderup Bylaug 
 
I anledning af Forskningens Døgn har Trunderup Bylaug booket et foredrag om kvantemekanik 
tirsdag den 30. april kl. 19. En forsker fra Aarhus Universitet gør os klogere på et emne, de fleste 
har hørt om, men få forstår. 

Har du hørt om kvantemeka-
nik og noget med meget små 
ting, der kan være flere ste-
der på en gang? Og synes 
du, det lyder uforståeligt? Til 
Forskningens Døgn får be-
boerne i Trunderup og 
Kværndrup mulighed for at 
blive klogere på emnet, der 
slet ikke er så indviklet – hvis 
man skal tro forsker Niels 
Jakob Søe Loft. 
 
Hvad er kvantemekanik? 
”Udviklingen af kvantemeka-
nikken er uden tvivl en af det 
tyvende århundredes største 
videnskabelige bedrifter, og 
det er svært at overdrive 
dens betydning for moderne 
naturvidenskab og teknologi. 
Alligevel har teorien ry for at 
være underlig, paradoksal og 
utilgængelig for den brede 
befolkning. 

I mine øjne kunne intet være 
mere forkert: Kvantemeka-
nikken er ganske logisk og 
konsistent, og teoriens cen-
trale idéer og principper kan 
illustreres på intuitiv vis, så 
alle kan være med. 
Ikke blot er kvantemekanik-
ken fascinerende i sig selv, 
den er også et pragteksem-
pel på videnskab, når det er 
bedst. Således gør samspil-
let mellem teoretikere og ek-
sperimentalfysikere os klo-
gere på verden, og hvad der 
starter som grundforskning, 
kan ende som nyttig teknolo-
gi. 
Netop forskning i udnyttelse 
af kvantemekanik til brug i 
fremtidens teknologi er no-
get, jeg arbejder med til dag-
ligt” skriver Ph.d.studerende 
Niels Jakob Søe Loft i sin 
beskrivelse af foredraget. 

Foredraget henvender sig til 
unge og voksne, så de æld-
ste skoleelever kan også 
være med og måske få ud-
bygget deres idé om, hvad 
man kan bruge naturviden-
skab til.  
Der er gratis adgang på-
Trunderup Friskole 
tirsdag den 30. april kl. 19 
Foredraget varer cirka en 
time, og Niels Jakob Søe 
Loft svarer gerne på spørgs-
mål. 
Der bliver mulighed for at kø-
be kaffe/te og et stykke kage 
til fornuftige priser. 
 
Se mere:  
http://forsk.dk/
importerede_foredrag/hvad-
er-kvantemekanik. 



12  

 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Beretning fra Kværndrup Lokalråd  
 
Af Frank Andersen, formand for Lokalrådet 
 
Den 20. marts holdt Kværndrup Lokalråd generalforsamling i Kværndrup Hallen. 

Det blev blandt andet bemær-
ket, at det er svært at skaffe 
nye medlemmer og specielt 
unge til Lokalrådet. En rund-
spørge blandt andre foreninger 
viste den samme tendens, 
nemlig at det igen og igen er 
den "gamle garde", der trækker 
læsset i foreningerne. De unge 
er ikke nær så foreningsorien-
terede, som man var tidligere. 
En tendens, man ser flere ste-
der, er, at de unge gerne vil 
deltage i arbejdet med at drive 
klubben, men det er nu mere 
projektorienteret, end det er 
bestyrelsesarbejde. Er der en 
konkret opgave, ja så kommer 
de unge og deltager, men når 
opgaven er tilendebragt, så er 
de væk igen. Og så ved jeg 
ikke, om det har været et travlt 
år for lokalrådet?  
Jeg mener, jeg har haft rigeligt 
at se til, men det er jo desvær-
re som så ofte i det lidt mere 
skjulte, vi arbejder. Der er ikke 
de store forandringer, i det vi 
foretager os i hvert fald ikke i 
det sidste års tid.  
En del arbejde har været at 
møde de nye tilflyttere, som er 
kommet til byen og sognet i det 
forgangne år. Faktisk kan 
Kværndrup bryste sig af at væ-
re det sogn på landet, som har 
den største tilflytningsrate i 
Faaborg-Midtfyn Kommune. 
Fra 2015 til 2018 er der kom-
met 98 tilflyttere til Kværndrup, 
noget som vi kan være stolte 
over. 

Velkomstmøderne har gennem 
tiden fået mange drøje hug og 
for flere af de velkomstambas-
sadører, som har deltaget, har 
det været en blandet fornøjel-
se, når det der skulle blive til en 
velkomst, fiser ud i ingenting - 
fordi de, der har tilmeldt sig, 
ikke kommer. 
Så kan man lave nok så mange 
velkomstmøder, men hvis tilflyt-
terne ikke deltager, er det 
skønne spildte kræfter! Et føl-
gebrev, som kommunen skulle 
udsende til tilflyttere, har vist 
sig ikke at virke. Derfor bliver 
der nu i indeværende år taget 
fat omkring nældens rod, og 
lokalrådene er sammen med 
ejendomsmæglerne og bolig-
selskaberne i gang med at æn-
dre planerne for måden at byde 
nye tilflyttere velkommen på!  
Og så skal der være en gulerod 
i form af gavekort.  
Lige pt er vi blevet overøst med 
gavekort fra Ringe og specielt 
fra Midtfyns Fritidscenter, som 
giver 500,- kr. eller 1. måneds 
træning gratis, men mon ikke vi 
skal rette blikket mod vores 
egen hal, og de tilbud de kan 
fremlægge. Det er jo trods alt 
lokalt, vi skal arbejde. 
 
Landet på Midtfyn, som vi er en 
del af, har vist sig at være en 
stor mundfuld, og vi har da og-
så i lokalrådet besluttet, at vi 
ikke magter at deltage i det om-
fang, vi tidligere har kunnet. 

Derfor er der pt droslet ned for 
de aktiviteter, der er i Landsby-
klyngen, indtil vi kan finde en 
fælles løsning på de mange 
arbejdsopgaver, som ligger og 
venter. 
 
Vi kan nemt klare os i Kværn-
drup, det siger borgerne, og det 
underbygges jo af tallene for 
tilflytning, men det er en udvik-
ling, der gerne skulle fasthol-
des, og det sker ikke af sig 
selv. 
Her spiller faciliteterne en stor 
rolle, og ikke mindst vores sko-
le og fritidsordning, vores dag-
pleje og børnehave, men også 
det at vi har forsamlingshus og 
hal, gør sig gældende for folks 
lyst til at flytte til og bosætte sig 
i Kværndrup. 
 
Noget andet, som jeg gerne vil 
nævne, er, at vi har foretaget 
en del vedtægtsændringer, som 
blandt andet indebærer, at vi 
ikke skal have to revisorer som 
tidligere, men nu kan nøjes 
med en.  
I den forbindelse vil jeg gerne 
sige en STOR TAK til lokalrå-
dets tidligere revisorstand, Ed-
vin Larsen og Svend Lings. De 
har gennem mange år haft op-
gaven med at revidere lokalrå-
dets regnskab, men har nu 
valgt at gå på "pension". Endnu 
engang skal lyde en stor tak for 
jeres indsats. 
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Lokalbladet for Kværndrup Sogn  - beretning 2019 
 
Af Stine Brandt Jørgensen 
 
D. 21. marts 2019 var der generalforsamling i 5772.Kværndrup i Kværndrup Hallen. 

Så er der gået endnu et år, 
og vi holder igen generalfor-
samling i foreningen, Lokal-
bladet for Kværndrup Sogn. 
Dette år har været mit første 
år som formand.  
Bestyrelsen for Lokalbladet 
for Kværndrup Sogn vareta-
ger bl.a. lokalbladet  
5772.Kværndrup´s økonomi. 
Ud over bestyrelsen har vi 
nogle arbejdsgrupper, hvor 
selve bladet bliver udformet. 
Det er i redaktionen og lay-
outgruppen. Jeg ved, at de 
for hvert blad gør deres bed-
ste til at udgive noget, som 
er genkendeligt, men samti-
digt også nyt og spændende. 
Der er ofte stor travlhed op til 
deadline, og jeg ved, at de 
arbejder på højtryk for at bla-
det kan være færdig og kom-
me i trykken til tiden. 
At der er travlhed op til dead-
line er jo kun dejligt, for det 
vidner om, at der er mange, 
som gerne vil bidrage til vo-
res Lokalblad 5772.Kværn-
drup. Jeg håber, at I stadig 
vil bidrage med jeres skønne 
indlæg, det gælder både bor-
gere, erhverv, institutioner 
og foreninger. I er også me-
get velkomne med ideer til 
bladet, for vi vil gerne have 
at bladet udvikler sig og for-
nyer sig i takt med, hvad I 
som læsere ønsker. 
 
24. januar afholdt vi vores 
årlige nytårskur i forsam-
lingshuset. Her blev der tra-
ditionen tro serveret gule ær-
ter med tilbehør samt snaps, 

øl og vand. Det var, som al-
tid hyggeligt og en dejlig må-
de at få sagt velkommen til 
et nyt år og samtidig en stor 
tak for hjælpen i det forgang-
ne år. En tak for hjælpen til 
alle de frivillige, som uddeler 
vores lokalblad. I år var vi 
28, som deltog i nytårskuren. 
Vores forenings formål er 
bl.a. at bibringe samhørig-
hed og fællesskabsfølelse i 
lokalområdet, så vi valgte i 
bestyrelsen at støtte en ræk-
ke lokale initiativer, vi vurde-
rede opfyldte dette formål til 
gavn for flest mulige borge-
re. Dette valg har naturligvis 
en markant synlighed på det 
aktuelle regnskab. Men med 
midler i reserve samt udsigt 
til fortsat sundt økonomisk 
grundlag er det bestyrelsens 
opfattelse, at midlerne har 
tjent fællesskabet bedre ved 
brug rundt om i byen end på 
bankkontoen. 
 
Mette Schiel og Tove Jør-
gensen har i år valgt ikke at 

genopstille. De har begge 
været med siden bladets 
spæde start i 2010. Tove har 
haft posten som kasserer og 
har formået at holde styr på 
regnskabet. Mette har bl.a. 
haft sekretærposten i en del 
år, hvilket hun også har haft 
god styr på. Jeg vil på egne 
og Lokalbladets vegne sige 
jer tusind tak for jeres drive 
og engagement, I har bidra-
get med i alle de år. Det har 
været en fornøjelse at være i 
bestyrelse med jer. Tak! 
 
Uanset hvad vi laver i forbin-
delse med Lokalbladet  
5772.Kværndrup, om det er 
at finde annoncører, skrive 
referat fra bestyrelsesmøder, 
holde styr på regninger, skri-
ve indlæg, lave layout, dele 
bladene ud, så har vi alle 
sammen hver især en vigtig 
rolle, som ikke kan undvæ-
res. Så endnu engang tusind 
tak til jer alle for at I er med 
til at give vores lokalsamfund 
et lokalblad. Tak for det. 
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 PORTRÆTTER 

Kamp om bestyrelsesposterne i lokalbladet 
 
Af Lars Skov Sørensen 
 
Bestyrelsen er bemandet for det kommende år, efter en lidt usædvanlig generalforsamling. 

”Skal lokalbladet 5772.Kværn-
drup fortsætte?”, lød spørgsmå-
let fra lokalbladets formand Sti-
ne Brandt Jørgensen den 24. 
februar 2019. Opråbet fandt vej 
til Facebookgruppen ”5772 
Kværndrup”, efter at bestyrel-
sen bag lokalbladet havde 
svært ved at mønstre nye kan-
didater til at afløse Tove Jør-
gensen og Mette Schiel, der 
efter 9 års virke ikke ønskede 
genvalg. En udfordring mange 

små foreninger nok kender alt 
for godt. 
En måned og 25 likes senere, 
fortonede det dystre spørgsmål 
sig dog i et klart svar, da Lokal-
bladet for Kværndrup Sogn 
holdt generalforsamling den 21. 
marts i hallen. 
For første gang i foreningens 
snart ni år måtte den vel nok 
mest positive paragraf i ved-
tægterne tages i brug. Nemlig 
den, der regulerer, hvordan et 

Konstituering efter generalforsamlingen d. 21. marts 2019 
 
Formand:      Stine Brandt Jørgensen 
Næstformand:      Carsten Hansen 
Kasserer:       Frede Jensen 
Sekretær:      Jan Elnegaard 
Bestyrelsesmedlem:     Kaare Paludan 

kampvalg håndteres. 
Tre beboere fra sognet tilken-
degav deres interesse i at stille 
op til de tre bestyrelsesposter, 
der var valg til. Da Stine Jør-
gensen samtidig ønskede gen-
valg, var kampvalget en herlig 
realitet og et ekstra spændings-
moment for de 12 fremmødte. 
En ny bestyrelse blev søsat 
som et fint punktum på en ge-
neralforsamling i en humørfyldt 
og positiv stemning. 
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Generalforsamling i Kværndrup Borger– og Erhvervsforening - formandens 
beretning 
 
Af Ulrich Ammitzbøll, formand for Kværndrup Borger- og Erhvervsforening 

Jeg vil på vegne af bestyrelsen 
i KBE byde jer alle velkomne til 
generalforsamlingen. 
Vi har haft endnu et godt år i 
KBE med nogle gode arrange-
menter, hvor der er god opbak-
ning, og som vi kan være stolte 
af. 
Vi starter sæsonen op med at 
klargøre Bakkelunden, så den 
er pæn til årets arrangementer. 
Der er kommet både nyt flis og 
sten på bede og gangsti, da det 
var tiltrængt. Af Faaborg-Midt-
fyn Kommune har vi fået nye 
bord-bænkesæt og skralde- 
spande. Det var dejligt. 
 
Sidste skud på byfornyelsen 
blev udsmykningen i form af 
træskulpturer, som alle byens 
borgere, såvel store som små, 
gerne skulle få glæde af. I 2018 
gik vi fri for hærværk i Bakke-
lunden, men det kostede til 
gengæld lidt på vores flagallé. 

Sommerfesten i Bakkelunden 
såvel som julehyggen for dag-
plejere og børnehaver er blevet 
en fast tradition for os. Vi er i 
gang med planlægningen af 
dette års sommerfest i Bakke-
lunden, som i år bliver afholdt 
den 15. juni. 
 
Fastelavn  
Holder vi i år på Tre Ege Sko-
len, vi håber på et rigtig hygge-
ligt arrangement, med masser 
af glade børn og voksne.  
 
Flagalléen 
Vi har vores årlige male/
arbejdsdag, hvor vi maler og 
skifter hætter samt snore på 
vores flagstænger, så den fort-
sat er pæn og præsentabel i 
vores by. Vi arbejder på at fin-
de en ny flagpige/dreng, da 
vores ellers stabile flagpige An-
ni er stoppet. 
 

Medlemmer 
Vi har planer om at nå op på 
samme antal husstandsmed-
lemmer (170 stk.) som sidste 
år. Vi vil selvfølgelig gerne have 
mange flere. Vi arbejder på at 
blive færdige med de sidste ve-
je inden længe. I år har vi 20 
erhvervsmedlemmer, som alle 
er trykt på vores kalender. 
 
Bestyrelsen 
Til slut vil jeg takke bestyrelsen 
for et godt samarbejde og ind-
satsen ved vores arrangemen-
ter i årets løb. Og ikke at glem-
me vores frivillige hjælpere, 
som yder en stor indsats ved 
vores arrangementer. 
Også tak til 5772.Kværndrup for 
sponsoratet til indkøb af vores 
nye popcornmaskine og Ege-
skov Markedsforening for et 
pænt økonomisk tilskud  

Medlemskab = Konkurrence 
I kan nå at melde jer ind i Kværndrup Borger- og Erhvervsforening for år 2019. 
Prisen er 100,- pr. husstand.  
Beløbet kan overføres via MobilePay til 61 33 04 04 eller reg. nr. 5975 konto nr. 5001126. 
Som sidste år trækker vi lod blandt alle vores medlemmer, som har indbetalt kontingentet 
senest den 5. maj 2019.  
Vi finder fem vindere af gavekort til Super Brugsen, Kværndrup 

Vinderne offentliggøres i næste nr. af 5772.Kværndrup. 
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Efter generalforsamlingen i Kværndrup Borger- og Erhvervsforening den 26. februar, ser bestyrelsen 
således ud - forrest fra venstre: Formand: Ulrich Ammitzbøll, bestyrelsesmedl.: Bente Steensgaard, 
kasserer og sekretær: Helle Jansen. Bagerst fra venstre: Bestyrelsesmedl.: Karsten Mikkelsen, næst-
formand: René Jørgensen, sekretær: Sarah Andersen.  
Bestyrelsesmedl.: Jesper Skovlund var fraværende ved fotografering. 

Borgerforeningens bestyrelse på plads 
 
Test og foto af Ulrich Ammitzbøll 
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 TEMA OG LOKALHISTORIE 

Tæt på krigen 1864…              1. del 
Efter Henrik Nielsens breve 
 
Af Edvin Larsen 
 
I 2004 bad daværende redaktør af Lokalhistorisk Tidsskrift, Mogens Hansen, mig om at skrive 
nogle artikler til ”Byhornet” baseret på Henrik Nielsens efterladte breve. Brevene var afleveret til 
Lokalhistorisk Arkiv af nu afdøde Inger Nordtorp, Egeparken, Kværndrup. Vi havde dengang en 
god snak om brevene.  

Jeg har valgt, at den første arti-
kel her i 5772.Kværndrup skal 
omhandle tiden umiddelbart før 
og efter Dybbøls fald den 18. 
april 1864. Som kildemateriale 
til artiklen har jeg anvendt bre-
ve1 til og fra Henrik Nielsen, 
som relaterer til denne periode. 
Jeg vil lade kilderne tale, såle-
des at læseren kan få et indtryk 
af, hvordan Henrik og hans 
ven, Kristian Appel2, som beg-
ge deltog i krigen, oplevede 
det, der skete. Og for at læse-
ren bedre kan følge forløbet, vil 
jeg bidrage med information 
omkring det rent historiske. 
Brevvekslingen er trykt med 
kursiv, og der er ikke ændret i 
retskrivningen. 
 
Henrik Nielsens efterkomme-
re - Nordtorpslægten 
Henrik var søn af boelsmand

3
 

Niels Rasmussen og hustru 
Karen Henriksdatter fra Sand-
ager Mark. Han blev født den 
31. august 1837. Henrik mødte 
den tre år yngre, Anne Kirstine 
Nielsen (kaldenavn Stine). Sti-
ne var født den 26. januar 1840 
som datter af gårdmand Hans 

Nielsen og hustru Johanne Ma-
rie Petersdatter, Ravndrup 
Vænge. De blev viet i Gislev 
Kirke den 22. oktober 1863. 
Herefter bosatte de sig på 
Sandager Mark, hvor Henrik 
ernærede sig som stenhugger. 
I april 1868 købte Henrik en 
ubebygget parcel på Trunderup 
Dongsvej (nuværende nr. 20) 
for 6.500 rigsdaler. På parcel-

len lod Henrik opføre en gård. 
Gården på Trunderup Dongsvej 
20 er fortsat i slægtens eje. 
 
Stine og Henrik fik seks børn - 
fem døtre og en søn - Karen, 
Maren, Marie, Anne, Dorthea 
og Niels. 
Niels blev gift med Kristine, 
som stammede fra Gultved-
holm. Familien tog navnet 
Nordtorp i 1905. Kristine og Ni-
els overtog i 1908 gården efter 
Niels’ forældre. Niels døde i 
1926 og efterlod Kristine og syv 
børn. Kristine drev alene går-
den videre. I 1946 overtog hen-
des søn, Henrik, gården sam-
men med sin kone, Inger. Kristi-
ne blev boende i en lejlighed på 
gården frem til 1984, hvor hun 
flyttede ind på plejehjemmet 
Nørrevænget i Gislev. Kristine 
kunne i 1986 fejre sin 104-års 
fødselsdag som Fyns næstæld-
ste. Samme år overtog Inger og 
Henriks datter, Gunhild og hen-
des mand, Henning Uth, går-
den. I dag drives gården af de-
res søn, Jacob, (tipoldebarn af 
Stine og Henrik) og hans kone, 
Tinna. 

Stine og Henrik Nielsen 
Foto: I sin tid udlånt af nu afdøde 
Inger Nordtorp, Egeparken  
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Den historiske baggrund 
Indledningsvis vil jeg ganske 
kort skildre baggrunden for det, 
der skete. Grænseområder har 
gennem historien altid givet an-
ledning til nationale og befolk-
ningsmæssige spændinger. I 
1800-tallet sprængte den vok-
sende nationalisme den danske 
regerings helstatspolitik i her-
tugdømmerne, hvor man var 
begyndt at tage parti for dansk 
eller tysk. Med slagordene 
”Ewich tosamende ungedelt” 
ønskede de slesvig-holstenske 
oprørere Sønderjyllands for-
ening med Holsten og de to 
hertugdømmers udskillelse fra 
det danske kongerige. Over for 
dette stod de danske nationalli-
berale4, som krævede den 
gamle grænseprovins indlem-
met i kongeriget og udskilt fra 
Holsten. Danmarks grænse 
mod syd skulle gå ved Ejderen. 
De oprørske slesvig-holstenere 
ønskede derimod grænsen pla-
ceret ved Kongeåen. Konflikten 
førte til treårskrigen i 1848-50, 
som endte med et nederlag for 
de slesvig-holstenske oprørere 
og en sejr for den danske hær, 
men dermed var det politiske 

spørgsmål ikke blevet løst. Den 
preussiske regering under Bis-
marcks ledelse ønskede af in-
terne politiske og strategiske 
grunde, at Slesvig blev en del 
af det tyske forbund, og Østrig, 
som var en del af det tyske for-
bund, bakkede op om dette 
ønske. Efter et ultimatum fra 
den preussiske regering, der 
krævede, at Danmark trak sine 
tropper tilbage fra hertugdøm-
met, gik 12.000 preussiske sol-
dater juleaften 1863 ind i Lau-
enborg og Holsten, hvilket 
medførte, at de danske trop-
per, der var stationeret i de to 
hertugdømmer, trak sig tilbage 
til Slesvig uden episoder. 
 
Januar 1864 - krigens begyn-
delse 
På dette tidspunkt var stemnin-
gen trykket over alt i Danmark. 

Alle vidste, hvad det ville ende 
med. I et brev til sin gode ven, 
Henrik, skriver Kristian fra 
Carlshütte ved Rendsburg den 
17. januar 1864, at han - siden 
indkaldelsen umiddelbart efter 
nytår - havde været på vagt to 
gange ved Ejderen. Resten af 
tiden var gået med eksercits og 
almindelig øvelse. Kristian skri-
ver endvidere, at han har hørt, 
at to års frilodder5 var blevet 
indkaldt, hvilket bekymrer ham, 
da han forestiller sig, at Henrik 
muligvis kan være blandt dem, 
og som han selv bemærker, så 
har Henrik til forskel fra ham 
selv en kone. Den frygt, som 
Kristian bar på, skulle vise sig 
at holde stik. Henrik blev ind-
kaldt til at give møde i Nyborg 
den 28. januar 1864, og nogle 
dage forinden havde han fået 
brev fra Kristian med gode råd: 
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”… Du møder i Nyborg og siger 
akkurat, hvordan du har det. Du 
skal naturligvis tage Bind på og 
beholde det på; thi du bliver 
ikke kasseret straks, men du 
kommer til at gaae på Prøve, 
antager jeg, og kan du da gaae 
med, saa gaae med, kan du 
ikke, saa melder du dig syg og 
bliver tilbage. Det er det eneste 
sande Standpunkt, der kan ind-
tages. Min kjære Ven!. Det er 
anderledes for dig, end det er 
for mig. Du er knyttet til Hjem-
met ved din kjære Kone, og det 
er tungt for hende at lade dig 
rejse, det kan ikke andet end 
smerte hende meget, men der 
er saa mange, der må lide den-
ne Lod: her på Stuen ligger der 
to gifte Mænd, og mange er der 
ved Comp. i det Hele, men 
hvad der er vigtigere, er Fæd-
relandet kalder, og naar Fæd-
relandet kalder føler de højtsin-
dede Sjæle og alle dybtfølende 
Hjærter sig mægtig tiltalte og 
rørte af dette Kald, og denne 
Følelse er det Tryggeste at føl-
ge i Tro på Guds Omsorg for os 
Alle.” 
 
Krigen var på trapperne. Dette 
vidste Kristian, og han vidste 
også, hvad konsekvensen ville 
blive og frygtede derfor det 
værste, hvorfor han tænkte me-
re på sin ven, Henrik, end på 
sig selv.  
Siden 1849 havde Danmark 
haft almindelig værnepligt, men 
da det var tilladt at lade sig stil-
le, købte mange sig fri fra mili-
tærtjeneste. Denne tanke lå 
ganske fjernt for Kristian og 
sikkert også for Henrik. Det 
handlede om nationalfølelse og 
dermed forpligtigelsen til at for-
svare fædrelandet. Det var hel-
ler ikke helt billigt at købe sig fri 
for soldatertjeneste6. Kristian 
slutter sit brev: 

”..Nu kan jeg ikke vide om det 
skulde blive Alvor med Prøjser-
ne og Østrigerne. De samler en 
masse Mennesker i Holsten, 
og dersom der blot ikke maatte 
blive givet efter, men anraabt 
og paakaldt den danske Fæd-
relandskjærlighed og Guds 
Lykke. Vi skal da nok sejre. 
Gud bevare os Alle i sin 
Haand.”  
Der var hos Kristian som hos 
resten af den danske befolk-
ning en tro på, at sejren fra tre-
årskrigen ville kunne gentages. 
 
Henrik indkaldes 
Indkaldelsen angav, at Henrik 
skulle møde som rekrut ved 1. 
kompagni i Nyborg, og her blev 
han ”sammen med tre gode og 
troende kammerater”, som han 
selv udtrykker det, indkvarteret 
hos bager Østerby.  
I et brev til sin kone, Stine, som 
ligesom hans forældre var me-
get bekymret for hans fortsatte 
skæbne, omtaler Henrik ind-
kvarteringen som værende 
god. ”… Vi lever nu godt sam-
men, har en Kakkelovn på 

Kammeret og ret gode Senge, 
saa jeg har det saa meget 
godt.” Dagene gik med ekser-
cits. Fritid var der ikke meget 
af. En af Henriks soldaterkam-
merater, Kristian Snedker, hav-
de medbragt et anker øl. ”Det 
drikker vi først…”, skriver Hen-
rik. Først derefter vil han bede 
Stine om at sende øl.  

Stenagergård, Trunderup Dongsvej 20, 1939. 
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 



 21 

 TEMA OG LOKALHISTORIE 

Fjendtlige tropper overskri-
der Danmarks grænse ved 
Ejderen 
Den 1. februar krydsede preus-
serne og østrigerne Ejderen og 
fortsatte nordpå imod Mysunde, 
hvor det første sammenstød 
imellem den preussisk-

østrigske og den danske hær 
fandt sted den 2. februar. Stil-
lingen her var en del af Danne-
virkes østlige fløj. Preussernes 
taktik var at krydse Slien og 
angribe det danske fæstnings-
værk, Dannevirke, fra flanken 
og i ryggen. De danske solda-

ter på Dannevirkestillingen be-
fandt sig i historiske omgivel-
ser, hvor forfædre adskillige 
gange de sidste tusinde år hav-
de forhindret fjender sydfra i at 
trænge op i landet. Der var in-
gen tvivl om, at Dannevirkes 
historiske betydning havde så-
vel moralsk som psykologisk 
virkning på den danske soldat. 
Stemningen i Danmark var på 
dette tidspunkt optimistisk. Be-
folkningen havde tillid til den 
danske hær, men selv om den 
gik sejrrigt ud af sammenstødet 
ved Mysunde, var situationen 
for hæren alvorlig. Dannevirke 
var for lang til at forsvare med 
de 40.000 danske soldater, 
som general de Meza havde til 
rådighed. Den preussisk-
østrigske hær var til sammen-
ligning på 67.500 mand. De 
Meza var klar over, at et gen-
nembrud af Dannevirke kunne 
betyde udslettelsen af den dan-
ske hær, hvorfor han – uden 
tilladelse fra krigsministeren - 
besluttede at trække det meste 
af hæren tilbage til Dybbøl. 
Natten mellem den 4. og 5. fe-
bruar begyndte den danske 
hær tilbagetoget. Det skulle 
vise sig at blive et forfærdeligt 
tilbagetog. Snestorm og tempe-
raturer ned til -10°C gjorde til-
bagetoget vanskeligt. 
Selv om den danske hær kom 
uset af sted fra Dannevirkestil-

Dannevirke. Skitsetegning: Historiecenter Dybbøl Banke  
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lingen, sendte østrigerne en 
større styrke med både artilleri 
og kavaleri efter for at genere 
danskerne mest muligt. Ved 
Sankelmark Sø havde en 
dansk brigade fået ordre til at 
standse forfølgerne. Det kom til 

en heftig kamp, hvor dansker-
ne under voldsom bajonetfægt-
ning mand mod mand holdt 
stand. Den danske hærs seje 
modstand og de relativt store 
østrigske tab fik østrigerne til at 
opgive den videre forfølgelse, 

og tilbagetrækningen kunne 
genoptages, mens fjenden 
langsomt fulgte efter. 
 
(Fortsættes i næste nr. af 
5772.Kværndrup) 

Noter: 
1
 137 breve har Inger Nordtorp afleveret til Lokalhistorisk Arkiv. Brevene stammer fra perioden 1851 og frem til 

1938 - (kildemateriale). 
2
 Kristian Appel var friskolelærer og ansat ved Ryslinge Friskole. Kristian Appel blev indkaldt til tjeneste ved 5. 

Infanteriregiment 5. kompagni no. 508 den 2. januar 1864 og var med ved Ejderen, Dannevirke, Sankelmark og 
Dybbøl. 
3
 Ejer af et boelssted = landejendom, der er større end et husmandssted og mindre end en gård, ca. 10-15 hektar, 

med 1-2 tønder hartkorn. 
4
 Nationalliberale er navnet på borgerlige politiske bevægelser i europæiske lande i 1800-tallet. Målet for de natio-

nalliberales politik var at få etableret en borgerstyret nationalstat. 
5
 Frilod var et begreb, som dækkede over, at soldater kunne trække frilod i slutningen af deres værnepligtsperio-

de, som var på 18 mdr. og sendes hjem før tid. Det var disse frilodder, som blev indkaldt i forbindelse med udsig-
ten til krig. 
6
 Prisen var 400 rigsdaler + 1 daler for hver dags tjeneste. 

 

Litteratur: 
Christensen Rolf & Henriksen Anders D.: På forpost ved Dybbøl i Krigen 1864, Forlaget Devantier, Næstved, 2000. 
Lindeberg Lars: De så det ske, krigen 1864, Forlaget Union, København, 1964. 
Rasmussen Knud: General de Meza og Den Dansk-Tyske Krig 1864, Odense Universitetsforlag, 1997. 
Rørdam H. T.: Peter Rørdam – Blade af hans levnedsbog og brevveksling, 3. del, København, 1895. 
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 AKTIVITETSKALENDEREN 

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 ) 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

14/4 9.30 Brunch 
Kværndrup 
Forsamlings-
hus 

Kvinderne på Lands-
bykortet 

Gratis 

30/4 19.00 
Forskningens døgn: Hvad er 
kvantemekanik.  
Foredrag v/Niels Jakob Søe Loft  

Trunderup Fri-
skole 

Trunderup Bylaug Gratis 

4/5 10-14 
Rundvisning på Alusteel 
v/ direktør Mads Milling 

Alusteel 
Mogens Rasmussen, 
Cykelnerven 

Gratis 

10/5 14-17 Udstilling - 125 års jubilæum Bakkelunden Kværndrup Husflid Gratis 

3/6  
Udflugt til Medicinhaverne i 
Trankær. Der serveres frokost 
på turen. 

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

200,- 

 OPSLAGSTAVLEN 

mailto:plata@plata1226.dk
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