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Fra redaktionen
Af Anders Thorup
Det vil være oplagt at skrive om
en veloverstået Kværndrupuge
med den sædvanlige store opbakning og de mange spændende oplevelser – og det kan
du læse mere om inde i bladet.
Siden sidste blad har der som
bekendt været valg til Folketinget. Vi er nok alle glade for at
valget er overstået, så vi også
kan lytte til andet, når vi åbner
for radioen eller fjernsynet. 4
fra Faaborg-Midtfyns siddende
kommunalbestyrelse stillede op

til valget, men ingen af dem fik
nok stemmer til at komme på
Christiansborg. Den mest lokale af disse 4 var René Jørgensen, som vi kender fra det lokale foreningsliv. Hans parti fik et
katastrofalt dårligt valg, så det
var ikke overraskende, at han
ikke kom ind, men det forlyder,
at René giver det en chance
mere. Han fik dog 805 stemmer.
Således så stemmefordelingen
ud for valgsted Kværndrup:

Uddeling
Bodil Engholm m.fl.
Om indlæg, artikler og andet
indleveret materiale
Ansvar for indlæg, artikler m.m.
påhviler alene forfatteren/indsenderen.
Det kan være nødvendigt at redigere, beskære eller udelade
dele af det indleverede materiale, men såfremt det drejer sig
om væsentlige ændringer, vil det
selvfølgelig være efter aftale
med indsender. Redaktionen
forbeholder sig desuden ret til
helt at fravælge indsendt tekst
og billeder, hvis der er pladsmangel i bladet.
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
16. AUGUST 2019
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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 ændres fra blad til blad.

Forsidelogo:
Rentegnet af NIMA.

Forsidebillede: Vores præst
gennem 11 år, Dorte Wittrup
Winther, ved gudstjenesten i
Bakkelunden.
Fotograf: Anders Thorup.

FRA REDAKTIONEN

Man kan bemærke at Stram
Kurs (liste P) i Kværndrup får
2,4 procent af stemmerne og
Nye Borgerlige (liste D) får 3
procent. Begge partier får således betydelig flere end på
landsplan.
Rasmus Paludan fik i valgkampen meget opmærksomhed,
nok mest på grund af sit grove
sprogbrug og sine udfald mod

andre mennesker.
Og Pernille Vermund fulgte
godt med.
86 kværndruppere har stemt
på ét af de 2 partier, og det har
de nok alle deres gode grunde
til. Det er demokrati.
Men man kan ikke lade være
med at tænke over, at så mange i vores lille lokale samfund,

synes, at der ikke er plads til
folk med en anden religiøs eller
kulturel baggrund end vores
egen. Er vores samfund så
svagt, at der ikke er ressourcer
til at tage sig af andre – typisk
folk, som er i krise?
Har vi så lille selvværd, at vi er
bange for at fremmede overtager vores samfund?
Eller er folk bare trætte af de
traditionelle politikere og ønsker
lidt ballade i gaden?
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Fotokonkurrence: Årets sommerbillede i Kværndrup Sogn
Af Lars Skov Sørensen. Fotos: Klara Rask, Sofie Rask og Lars Skov
Vær med i lokalbladets fotokonkurrence om sommerens bedste billede fra Kværndrup og omegn.
Skyd et flot, sjovt eller stemningsfyldt billede, der kendetegner sommeren 2019 her i
lokalområdet, og send det til
lokalbladet. Så er du med i fotokonkurrencen, hvor redaktionen udvælger de bedste billeder, som bringes i næste udgave af lokalbladet.
Vinderbilledet vil pryde forsiden
af bladet og fotografen belønnes med en lille præmie.
Fotokonkurrencen er for både
børn og voksne, så tag ud og
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stil skarpt på vores skønne egn
med mobil, tablet eller kamera.
Vi glæder os til at modtage jeres flotte billeder!
Om konkurrencen:
- Alle kan deltage med ét billede pr. person.
- Billedet skal være i jpg-format
og fylde minimum 1 mb.
- Billedet skal være taget i
Kværndrup Sogn i 2019.
- Billedet sendes via mail til
”5772.kv@gmail.com”.

- Billedet skal være modtaget
af lokalbladet senest den 9.
august 2019.
- Skriv dit navn, adresse og telefonnummer i mailen.
- Ved deltagelse i konkurrencen, accepterer du, at dit billede og navn må bringes i lokalbladet.
- Hvis der er personer eller privat ejendom på dit billede, skal
du sørge for, at du har vedkommendes tilladelse til, at billedet
offentliggøres.

SOGNEROD
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PORTRÆTTER

En foreningsmand er gået bort – mindeord om Arne Poulsen
Af Kjeld Toftelund Larsen, Egeskov Møllelaug

Jeg har kendt Arne i ca. 40 år. Vi
arbejdede sammen i Kværndrup
Borgerforening i ca. 30 år, og
hvis der var noget, der kendetegnede Arne, var det, at havde han
påtaget sig noget, så kunne man
være helt sikker på, at det blev
ordnet. Eksempelvis styrede Ar-

ne parkeringen på Egeskov Marked gennem 30 år.
Arne var altid fuld af initiativ. Det
var ham, der for nogle år tilbage
en aften ringede til mig og sagde: ”Kjeld, de er ved at lukke vores Borgerforening – synes du,
at de skal have lov til det?” Vi

blev enige om, at Arne ville prøve at samle en midlertidig bestyrelse, som så skulle køre foreningen videre til næste generalforsamling. Det lykkedes, så det er
Arnes fortjeneste, at Borgerforeningen i dag er i fin gænge.
Senere kom Arne også med i
Egeskov Møllelaug, som han
holdt meget af. I de sidste par
måneder af Arnes liv, talte vi en
del sammen om livet, vi havde
levet sammen som kammerater,
foreningsvenner i Egeskov Marked, Kværndrup Borgerforening
og Egeskov Møllelaug.
Som Arne sagde til mig ca. 14
dage før han døde: ”Kjeld, du og
jeg har kæmpet mange kampe
sammen igennem livet, men
denne kamp vinder jeg ikke!”
Æret være Arnes minde!

En hyggelig formiddag i selskab med Arne
Af Stine Jørgensen
Køkkenet dufter dejligt af friskbrygget kaffe, og rundstykkerne
står på bordet i det hyggelige
køkken/alrum, Lene og Arne
Poulsen har i deres skønne hus
på Muskatvænget.
Arne, Lene og deres datter Pia
tager pænt imod mig med knus
og kram. Jeg har kendt Arne og
Lene siden 2013, hvor jeg selv
flyttede til byen.
Arne har inviteret mig til formiddagskaffe, da der er så meget
han gerne vil fortælle og snakke
om. Byen, dens historie, dens
udvikling og alt det, som Arne og
familien har deltaget i, siden de
flyttede hertil først i 70´erne.
Arne fortæller, at han har nydt at
bo i Kværndrup, det er en dejlig
by, og dem, som bor her, er
skønne mennesker. ”Jeg har
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altid selv været meget imødekommende og haft lyst og interesse i andre mennesker, hvilket
også har været medvirkende til,
at jeg har engageret mig i de
foreninger, som jeg har været
med i” fortæller Arne.
”Jeg er nu desværre syg, og mit
liv er ved at ebbe ud. Jeg ville
dog ønske, at der var flere som
henvendte sig til mig i stedet for
at vende ryggen til, simpelthen
dukke sig og ignorere mig – og
Lene. Det er ikke rart at gå på
gaden eller i Brugsen og kunne
se, at nogle folk gemmer sig, når
de ud af øjenkrogen ser os. Kom
dog hen og sig goddag, selvom
det kan være svært, og I ikke
ved, hvad I skal sige. Hellere
være ærlige og sige, at I er usikre og ikke ved, hvad I skal sige

og gøre end ikke at henvende
jer. Det gør ondt indeni, og det
gør mig ked af det”.
”Jeg har haft mange gode stunder her i byen sammen med
mange mennesker, som jeg holder utroligt meget af, og jeg håber, at folk vil tage denne lille
opfordring til sig, for vi skal kunne møde hinanden og kunne tale
sammen ude i byen, selvom det
kan være om emner, som gør
ondt, og som kan være tabubelagte”.
Dette var nogle af Arnes vise ord
denne formiddag, og Arne ønskede, at dette budskab skulle
ud til byen, så derfor dette indlæg.
Tusind tak for nogle hyggelige
timer. Æret være Arnes minde.

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Et æresmedlem!
Af Ulrich Ammitzbøll, Formand for Kværndrup Borger- og Erhvervsforening

I maj 2019 udnævnte bestyrelsen med rette Arne Poulsen
som æresmedlem af Kværndrup Borger- og Erhvervsforening. En titel som Arne blev

rigtig stolt, glad og beæret over
at modtage.
Arne har altid udvist et stort engagement og arbejde for foreningen, med alt lige fra opsæt-

ning af flagallé, til hjælp i Bakkelunden ved arrangementer.
Ja listen er lang med de opgaver som Arne har bidraget til
igennem tiden, både som formand, bestyrelsesmedlem eller
som frivillig i de senere år.
Da foreningen for ca. 5 år siden
var ved at lukke ned, var Arne
en af drivkræfterne i maskineriet til, at få samlet en midlertidig
bestyrelse, som skulle fungere
indtil en ny bestyrelse var valgt.
Som Arne selv sagde dengang
”man lukker IKKE en 70 år
gammel forening”. Og nej foreningen forsatte med at bestå,
takket været Arnes store indsats.
Arne har hjulpet os godt på vej
og var altid positiv overfor vores nye ideer.
Snart 5 år efter indsatsen er
foreningen godt på vej med en
god bestyrelse og gode traditioner.
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Medlemskonkurrence i 2019
Af Ulrich Ammitzbøll, formand Kværndrup Borger- og erhvervsforening.
Ligesom sidste år har vi trukket lod blandt medlemmer i Kværndrup Borger- og Erhvervsforening.
De heldige vindere af gavekort til Super Brugsen
blev:
Birte Larsen, Drosselvej
Allan & Elise Nielsen, Kløvervej
Lykke Birkeland, Vængevej
Dorthe Nielsen, Drosselvej
Tina Skov, Svendborgvej
Tillykke til de heldige vindere.
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Kværndrupugen startede traditionen tro med gudstjeneste i Bakkelunden.
Af Anders Thorup
Borgmester Hans Stavnsager holdt tale ved åbning af Kværndrupugen.

Borgerforeningen og menighedsrådet havde i samarbejde
sørget for rundstykker og kaffe,
og da solen skinnede fra en
skyfri himmel, kunne det kun
blive en rigtig god formiddag i

Bakkelunden på Danmarks befrielsesdag 5. maj – og det blev
det! Efter at Lis fra Menighedsrådet, havde budt velkommen,
gav hun ordet til vores borgmester Hans Stavnsager, som

Herover.:
Lindhardt

Biskop

holdt en uhyre aktuel tale, der
handlede om frihed i bred forstand. Hans ønskede os en rigtig god uge og roste lokalsamfundet og dets initiativer.
Vores lokale præst, Dorte Winther, fik til dagens gudstjeneste
hjælp fra biskop Tine Lindhardt,
og det blev en stor oplevelse.
Tine Lindhardt holdt en fantastisk prædiken, som også var
uhyre aktuel. Der var nemlig
dagene forinden udskrevet
valg, og Tine Lindhardt havde
mange gode pointer i sin prædiken. For eksempel kan jeg huske citatet, at ”nogle partier bruger demokratiet til at bekæmpe
demokratiet” – med klar adresse til Stram Kurs og Rasmus
Paludan.
Mange
kværndrupborgere
mødte op til åbningen til en
uge, der som sædvanlig trak
mange folk af huse.

Tine

T.v.: Dorthe Winther,
Hans Stavnsager og Tine
Lindhardt
T.h.: FDF havde deres
fane med i Bakkelunden Anita Knudsen og Maja
Jansen
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Kværndrupugen:
Byvandring i Trunderup med Gunnar Bundgaard som guide
Af Anders Thorup
Ca. 40 borgere fra Kværndrup
og Trunderup tog, trods dårligt
vejr, del i årets byvandring, som
i år fandt sted i Trunderup. Efter
velkomst ved Hans Madsen fra
Trunderup Bylaug, ledte Gunnar os gennem lokalhistorien,
som strakte sig fra oprettelsen
af én af landets ældste frie skoler til den mere nutidige historie, hvor der i Trunderup var
adskillige forretninger. Efter byvandringen var Bylauget vært
med kaffe og kage i Trunderup
Friskole, inden vore veje skiltes.
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FORENINGER OG INSTITUTIONER

Kværndrupugen:
Ole Larsen og Messias
Af Anders Thorup
Til tirsdagens fællesspisning optrådte børnekor og stand-upper Ole Larsen
Ca. 130 kværndrupborgere
mødte op til fællesspisning i
Forsamlingshuset. Efter fortæring af den dejlige mad, sang
børnekoret 4 sange for os. Dejligt at se de små børn stå stolte
på scenen, og at de uden skrupler turde optræde for så mange mennesker.
Optræde gjorde også Ole. Mange kendte Ole fra lokalområdet,
andre fra fjernsynet, hvor Ole jo
har arbejdet på TV2 som
sportsjournalist. Ole ledte os
igennem forskellige synsvinkler
på fodboldspillet fra hele verden, - mange steder betyder
fodbold mere end liv og død.
Efter et par timers spændende
fortælling, vendte vi alle næsen
hjemad – mange hjem til fjernsynet, hvor Liverpool skulle forsøge at indhente Barcelonas 30 føring (og det lykkedes).
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Kværndrupugen:
Kværndrup Jagtforening bød atter velkommen til vandring på Ikær Mose
Af Anders Thorup
Den røde glente kredsede henover engen, mens folk samledes ved jagtforeningens skurvogn ved Trunderup Dongsvej.
Heine blæste fanfare på jagthorn, hvorefter formand for
jagtforeningen Johnny Jørgensen bød velkommen til de ca.
30 deltagere på årets tur på
Ikær Mose.

Heine blæser fanfare.

Herefter begav gruppen sig
med Johnny som guide ud på
mosen. For mange var det første gang, at de havde været
ude i det naturskønne område,
som alle er velkomne til at bruge, blot man følger stierne og
har evt. hunde i snor. Johnny
viste os den nye indhegning,
hvor fasaner kan gå i fred, ligesom han fandt rævegrave. Mosen er nu synlig med åbne sø-

er, som der angiveligt skulle
være gedder i.
Imens vi gik, grillede Cecilie 3
forskellige slags kød, som vi
skulle blindsmage og gætte,
hvilke slags kød vi smagte. Ikke mange havde gættet, at der
blandt alle 3 velsmagende
slags kød gemte sig rågebryst.
Men godt smagte det.
Vi kunne ikke høre nattergalen,
men alligevel havde vi en rigtig
god tur på Ikær Mose med de
gæve jægere, der til sidst viste
os, hvordan de kunne ramme
præcist med deres kraftige
jagtgeværer.
Endnu en dejlig tur, inden mørket sænkede sig og den røde
glente kunne vende tilbage.

Som det fremgår blev Kværndrupugen endnu en gang
en succes med mange deltagere i arrangementerne.
Styregruppen havde besluttet at aflyse Markedsdagen
i Hallen pga. få deltagere og få kræmmere. Desuden
havde vi tilstræbt at lave færre arrangementer, så der
ikke var overlapning og således mulighed for flere deltagere.
Meld endelig tilbage til styregruppen, hvis du har
forslag til aktiviteter eller gode ideer i øvrigt.
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Tre Ege skolen deltager i projekt til bevarelse af bier og insekter
Af Pernille, skolepædagog, Tre Ege Skolen
På Tre Ege skolen i Kværndrup er vi så heldige, at deltage i et spændende projekt
“bevarelsen af bier og insekter”. En ildsjæl, Lise-Lotte Liengaard, har arbejdet hårdt for, at
skabe et område til bevarelse
af bier og insekter i Kværndrup.
Hun kontaktede skolen og var
nysgerrig på om der var klasser, der havde lyst til at være
med.
Og det havde vi bestemt lyst til.
I indskolingsklasserne 0.kl, 1.kl
og 2.kl har eleverne ”skolen i
naturen” på skemaet.
Lise-Lotte har arbejdet hårdt
for at få et stort stykke jord klar
til såning af blomsterfrø.
I uge 20 kom dagen, hvor
1.klasse skulle være med til at
så blomsterfrø. De gik ihærdigt
til værks og fik sået 16 forskellige blomsterfrø på hele stykket, med hjælp fra Bjarne Nygaard, Nygaard maskinstation,
som har en kæmpe såmaskine. Med maskine, børnehænder og -fødder fik vi sået blomsterstriber.
Hen over sommeren vil de
blomstre. Det vil tiltrække bier
og insekter. I området er der
også sat to bistader op og senere skal eleverne fra Tre Ege
skolen hjælpe med, at sætte
fuglekasser op, som de forinden har dekoreret.
Vi vil med jævne mellemrum
gå til blomstermarken og luge
for ukrudt og holde det så alle
blomsterne kan springe ud i
fuldt flor og være en fryd for
øjet, samtidig med at de gavner naturen.
(Frøene er sponsoreret
5772.Kværndrup. Red.)

af
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Musical i 0. klasse
Af Anja Steen, Tre Ege Skolen.
Musicalen: "Aben som ikke vidste hvad bogstav hun begyndte med"
I 0. klasse er vi i gang med prøverne til musicalen "Aben som
ikke vidste hvad bogstav hun
begyndte med". Der er generalprøve mandag den 3. juni og
premiere tirsdag den 4. juni.
Desværre er forestillingen færdig når dette Kværndrupblad
bliver udgivet.
Musicalen handler om en abe,
som leder efter bogstaver. Alle i
0. klasse har været medforfattere af musicalen. Det har været en god proces, hvor hver
enkelt har kunnet bidrage til
indholdet i den scene som de
har været en del af. Alle grupperne har først lavet en storyline og ud fra den har de øvet
sig på deres scene.
Der er en blanding af solister,
grupper og skyggeteater med
musik. Vi er blevet inspireret af

et teaterstykke som 0. klasse i
foråret har set, som hedder
"ABC" af Knud Romer. Det er
en del af FMK's kulturelle rygsæk, hvor 0. klasse skal arbejde med teater. Vi ser blandt
andet et teaterstykke, og vi har
en skuespiller ude til en workshop. Her prøver eleverne forskellige dramaøvelser.
Dette er så
blevet til, at vi i
0. klasse er
gået i gang
med at lave
vores
egen
musical.

demokratisk vis, hvilke sange vi
syntes der skulle være med. Så
blev vi inddelt i grupper, efter
hvilken sang vi ønskede at lave. Allerførst tegnede vi i gruppen det vi ville øve os på, som
skulle blive til det, vi ville vise
for publikum.”

Eleverne
er
blevet
interviewet
om,
hvordan stykket er blevet
til. De fortæller
her om processen.

Hele klassen fortæller, at de
glæder sig mest til at stå på
scenen og være glade og lave
stykket.

”Først startede
vi med at finde, en masse
sange
som
handlede om
dyr. Bagefter
stemte vi på
14

Eleverne fortæller: "Vi glæder
os til at vi skal vise det, men er
også en lille smule nervøse
over, at skulle stå på scenen”.
”Men glæder mig også,” udtaler
Noel. Liva siger at ”det har været godt og sjovt at lave. Fordi
man har kunnet finde på sjove
ting at lave”.

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Udendørs læringsrum
Af Bente Rasmussen, Børnehuset Oasen.
Som et led i processen med at skabe forskellige læringsrum i vores institution, er vi lige nu i
gang med at skabe et udendørs læringsrum.
Vi kalder projektet: FRA HAVE TIL MAVE.
Projektet begyndte allerede så
småt i efteråret, hvor et område
på vores legeplads blev sat af
til køkkenhave. Området blev
indhegnet med et hegn, som
børnene var med til at bygge
og male, og der blev sat pallerammer op som højbede. Det
ene højbed blev plantet til med
jordbær, og så blev projektet
sat i bero vinteren over.
Nu, hvor foråret er kommet, er
vi så i gang igen. Vi spurgte
børnene, hvad de kunne tænke
sig, der skulle gro i vores have,
og de valgte, at der skulle være
gulerødder, ærter, agurker, tomater og kartofler.
En stor gruppe børn hjalp til
med at få fyldt god og brugbar
jord i bedene, og så gik vi i
gang med at så. Der var rigtig
mange børn med, og de fik i
den grad øvet sig i at samarbejde. De fik også trænet finmotorikken, for gulerodsfrø er
godt nok små.

lave mad med produkterne. På
den måde følger de med i hele
processen fra haven til maven
Der er rigtig meget læring i dette projekt, både konkret viden
om, hvordan små frø bliver til
planter, hvordan man skal passe planterne, så der også bliver
noget spiseligt ud af det, men
der ligger også en del samarbejde, hjælpsomhed og positiv
energi i det.
Da vi skulle plante sommerhindbær, var der også nogle

drenge der fik brugt deres mange kræfter på en virkelig konstruktiv måde.
Derudover er der brug for vedholdenhed og tålmodighed, da
det er et projekt, der kan fortsætte over lang tid. Vi glæder
os i alt fald til at smage resultaterne af vores anstrengelser
senere på året.
En stor tak til de forældre og
bedsteforældre, der har bidraget til vores projekt.

Vi har hen ad vejen fået hjælp
og opbakning fra både forældre
og bedsteforældre, der til vores
bedsteforældredag kom og
plantede både tomater, purløg,
salat og hindbær. Tak for det.
Næste del af processen er så
at pleje og passe vores lille have. Vi vander, holder øje, og
der skal nok også luges ukrudt
væk på et tidspunkt.
Børnene følger hele processen
fra frø til plante, og vi håber jo
rigtig meget, at der også bliver
en tid til at smage det hele.
Her er det igen meningen, at
børnene skal være med til at
15
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Egebos Venner
Af Mogens og Connie, Egebos Venner
Egebos Venner har afholdt deres årlige udflugt - som i år gik til Sydfyn
Årets tur gik til Lundeborg,
Thurø og Langeland. Vi kørte
en meget flot tur langs med
vandet, så vi fik set den skønne udsigt til Langeland. Vi kørte rundt på en masse små veje
med en chauffør der var stedkendt og kunne fortælle en
masse historier fra området.
Det var folk meget begejstrede
for.
Efter turen på Sydfyn kørte vi
videre til Thurø. Her fik vi en
lækker frokost på Skipperkroen
i utrolig hyggelige lokaler - det
var et meget, meget dejligt
sted.
Efter spisepausen gik turen
videre til Langeland, hvor
chaufføren igen fortalte en
masse historier om de steder vi
kørte forbi på den videre tur til
Medicinhaverne i Tranekær.
Her blev der serveret medbragt kaffe og kage, hvorefter
man selv kunne gå rundt i haven og se hvad man havde lyst
til eller sidde og nyde det gode
vejr som vi var så heldige at
have.
Efter en utrolig dejlig tur kørte
bussen hjem til Kværndrup.
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Nyt fra Kværndrup Forsamlingshus
Af Dorthe Nielsen, formand for Kværndrup Forsamlingshus.
Jeg fik lige lyst til at fortælle om
vores oplevelse søndag den
26. maj til EU-Valg i Kværndrup
Forsamlingshus:
Vi havde fået tilladelse af kommunen til at sælge medlemskort til forsamlingshuset, og vi
havde fået sat et bord op i garderoben ved indgangen.
Inge, Herdis og undertegnede
havde nogle mega hyggelige
timer og megen snak med byens borgere, som kom i huset
for at stemme. Det er dejligt at
mærke den positive stemning.
Der kom mange sjove kommentarer i løbet af dagen, og vi
var i hvert fald enige om, at vi
ikke havde leet og moret os så
meget siden Revyen.
Og apropos Revyen er det hyggeligt, når det kan lade sig gøre, at Kværndrup Ugen lægger
deres arrangementer, som fernisering, fællesspisning og familieaftenen i forsamlingshuset.

Bestyrelsen har i skrivende
stund ikke fået planlagt efterårets arrangementer, men kan
dog fortælle, at en forening, der
kalder sig ”Vi Danseglade” afholder 4-5 aftener i løbet af
året i forsamlingshuset, hvor vi
sørger for servering af kaffe,
brød, lagkage og drikkelse, og
jeg siger jer, de danser og hygger sig, og har næsten ikke tid
til at holde pause for at drikke
kaffen.
Så er der nogen i Kværndrup,
der gerne vil ud og danse, så
kom ned i forsamlingshuset
den 2. august, hvor der bliver
afholdt danseaften – se indlægget herom.
Til orientering er der monteret
en hjertestarter ved forsamlingshuset, som er sponsoreret
af Bierparty
kvaerndrup-forsamlingshus.dk
Tlf.: 22781277

Vi danseglade
Vi er bestyrelsen for danseforeningen ”Vi danseglade”.
Kender I os ikke i forvejen – så
læs her:
Vi er en danseforening, for de
"unge" som er blevet lidt ældre, og for hvem diskoteksmu-

sik ikke længere er sagen.
Vi byder lige så gerne velkommen til enlige som til par og
håber, alle vil få en god og
hyggelig danseaften, hvor de
får rørt sig.
Der er også tid til en kaffepau-

se og socialt samvær med
dem, man sidder sammen med
ved bordet.
Vi danser fra kl.19:30 – til
21:30, hvor der er en kaffepause. Fra kl. 22:00 danser vi igen
til kl. 24:00.
Kaffe, brød, øl og vand kan købes i forsamlingshuset til rimelige priser
Prøv det, kom og vær med!!!
Vi vil rigtig gerne se nye medlemmer i foreningen.
Vi har det sjovt og vi får rørt os.
Vil I vide mere om os så gå ind
på hjemmesiden:
www.vidanseglade.dk
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Kirkehøjskolen Midt på Fyn - efterårsprogram 2019
Folkelige foredrag til oplysning om kristendom, kirke og tro. Kirkehøjskolen arrangeres af en
frivillig kreds af menighedsmedlemmer og præster i Midtfyns provsti
Alle arrangementer foregår i Ryslinge Valgmenigheds mødesal, Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge
– undtaget arrangementet 22. oktober. For alle uanset bopæl – ingen tilmelding nødvendig
Entré: 60 kr. pr. aften inkl. kaffe.
Yderligere information hos Malene Aastrup på maa@ryvm.dk

Tirsdag 8. oktober kl. 19 - 21.30
William Blake – kristendom og verdenssyn ved sognepræst Elisabeth Jessen, Nr. Søby.
Den engelske kunstner og digter William Blake (1757-1827) var hele
sit liv igennem stærkt optaget af kristendommen.
Han var positiv og negativ i sin brug af kristent materiale. Kristendommen gennemsyrede Blakes værker på en positiv og frugtbar måde, så
det ikke giver mening at forstå Blake uden at tage det kristne med.
De glemte kristne ved sognepræst Simon Jylov, Espe, Vantinge
og Hillerslev.
Alle kender i dag de store kristne trosretninger - katolicisme, ortodokse og protestanter. For mange af os kender vi kun Vestens kirkehistorie, men Kina, Indien og Iran var store kristne lande før Europa og Vesten for alvor blev kristne. Foredraget handler om den kristne kirkes
vandring mod syd til Afrika, dens udbredelse i Mellemøsten og dens
rejse gennem Asien og helt til Japan.

Tirsdag 22. oktober kl. 19 - 21.30
NB: FOREGÅR I NR. LYNDELSE KIRKE
Kirkeekskursion til Nr. Lyndelse. I Nr. Lyndelse kirke fortæller
sognepræst Mette Behrndtz i aftenens første del om kirkens historie
og kalkmalerier.
I anden del fortsætter Mette Behrndtz med at fortælle om sit arbejde
med at oversætte biblen til dansk:
En engel eller et postbud?
Hvordan oversætter man en bibelsk tekst? Det ser vi nærmere på i
dette foredrag, der handler om projektet Bibelen på nudansk. Projektet, der skal gøre Bibelen lettere at forstå, er sat i gang af Bibelselskabet.
Det er et større arbejde, hvor oversættere er optaget af at få oversat
de gammeltestamentlige tekster til et enkelt, mundret og nutidigt
dansk. Mette Behrndtz viser eksempler på dette og afslører samtidig
nogle af de udfordringer, der følger med, når man gerne vil modernisere gamle bibelske tekster.
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Tirsdag 5. november kl. 19 - 21.30
Skam og skyld - og lidt om kunst, litteratur og engle - Karl Ove
Knausgårds autofiktion om at være menneske ved Dorthe Tofte
Hansen, sognepræst i Dalum.
Den norske forfatter Karl Ove Knausgård har forarget og begejstret
læsere i Skandinavien og det meste af verden med det autobiografiske romanværk ”Min Kamp”. Han skriver om nedture, om svigt og forelskelser og om kampen for at blive forfatter. Men først og fremmest
handler ”Min Kamp” om at være et menneske, og om at man ikke kan
leve livet uden at pådrage sig skyld.
Danske sange ved frimenighedspræst Mikkel Crone Nielsen,
Ryslinge
I september 2018 udgav Mikkel Crone Nielsen EP’en Arnakke med en
håndfuld selvgjorte danske sange, der på mange måder læner sig op
ad og udspringer af kristendommen.
Til mødet i kirkehøjskolen vil han fortælle om arbejdet med at skrive
sangene, ligesom han også vil spille og synge nogle af dem.
I pausen mellem de to foredrag afholdes en kortfattet generalforsamling
for Kirkehøjskolen Midt på Fyn. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Tirsdag 19. november kl. 19 - 21.30
Kovendinger – liv i sproget ved Johannes Nørregaard Frandsen,
sprogforsker SDU. Der er liv i sproget! Det bevæger sig, det knirker
og knager, det forarger, irriterer og skaber modsætninger, men det
forløser også, og så danner det fællesskaber. Sproget, det daglige,
talte og skrevne dansk, er i stadig udvikling. Ord, vendinger og begreber opstår, andre forgår. Ord importeres, fordrejes og slides op.
I foredraget vil jeg give eksempler på sprogets skønne og skæve liv,
ligesom jeg vil diskutere forholdet mellem sprog, historie, identitet og
selvbilleder. Det vil ske i afslappet form med plads til spidse bemærkninger og humoristiske eksempler fra den magiske kuffert, vi kalder
det danske sprog.
Forundringsparat med Benny Andersen ved valgmenighedspræst
Malene Aastrup & sangerinde Trine Lunau
”Jeg er en helt almindelig mand”, sagde Benny Andersen om sig selv.
Men helt almindelige er hans digte ikke. De emmer af barnlig nysgerrighed og et livsmod, som de fleste kun tør drømme om.
Hvad var Benny Andersen for et menneske og hvad siger hans digte
om alle os andre almindelige mennesker?
Vi skal både lytte til sange, have udlagt sange og selv synge med på
de finurlige melodier, som Benny Andersen også selv står bag.
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Aktivitetsoversigt
Aktivitet

Tid

Sted

Fitness

04.30 - 22.00

Hallen

Mandag

Pilates
Krudtugler, 3-4 år
Krudtugler, 5-6 år
Sanse- motorik alder 6+
Badminton
Pilates

10.30 -- 11.30
16.15 - 17.00
17.00 - 17.45
17.00 - 17.45
19.00 - 21.00
18.30 – 19.30

Hallen
Hallen
Hallen
Skolen
Hallen
Skolen

16. september 2019
26. august 2019
26. august 2019
26. august 2019
26. august 2019
2. september 2019

Tirsdag

Kroket
Softtennis
Gymnastik, babyer 2-9 mdr.
Forældre og barn
Hiphop 11 år og op
DameGym
Skydning

14.00 - 17.00
15.00 – 16.30
15.45 - 16.30
16.30 - 17.45
17.45 - 18.45
19.00 - 20.00
19.00 – 21.00

Egeparken
Hallen
Hallen
Hallen
Hallen
Skolen
Hallen

24. september 2019
27. august 2019
27. august 2019
27. august 2019
3. september 2019
17. september 2019

Onsdag

Volley for senior 60+
Badminton for alle
Badminton, senior
Badminton, motionister

15.00 - 16.00
16.30 - 18.00
18.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Hallen
Hallen
Hallen
Hallen

25. september 2019
28. august 2019
28. august 2019
28. august 2019

Torsdag

Torsdagsmotion
Skydning
Kroket
MGP Dans 0. kl og op
Spring Mix 2. kl og op
Stram Op
3. Halvleg

9.30 - 11.30
9.30 – 11.00
9.30 - 12.00
16.30 - 18.00
18.00 - 19.30
18.00 – 19.15
19.30 - 21.00

Hallen
Hallen
Egeparken
Hallen
Hallen
Skolen
Hallen

26. september 2019
26. september 2019

Fredag

Softtennis

10.00 – 11.30

Hallen

27. september 2019

Lørdage

Bevæg dig for Sjov

14.00 – 17.30

Hallen
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Der blev gjort rent bord
Af Leif Witt, formand for Egeparken Krocket
Overskriften har to betydninger, men her er det den årlige arbejdsdag i krocketklubben, der menes.
Tirsdag den 4. juni 2019 mødtes vi midt på formiddagen i flot
solskin for at få gjort rent og
ryddet op i huset og omgivelserne. Med det samme fandt
alle et arbejde, der passede
den enkelte. Sjovt nok var det
damerne, der gjorde rent i huset og vaskede havestole og borde af, mens mændene ordnede omgivelserne med le og
værktøj.
Vinduerne blev pudset, og alt
støvet af indenfor. ”Je’ ka’ sgu’tte kom’ helt derned” lød det
højt og lidt ærgerligt fra Sonja.
”Rolig nu, rolig, nu skal jeg”
svarede Gerda og lagde sig på
knæ for at rengøre fodpanelerne og gulvet i alle kroge. Utroligt hvor meget skidt, der slæbes indenfor i løbet af en sæson.
Poul Erik gik i gang med den
ugentlige græsslåning af 4.000
m2 græs på de seks baner.
Bent hvæssede leen og gik i
gang med at gøre noget højt
græs kortere. Andre lugede
ukrudt mellem fliserne, fejede
og beskar buske, og nogle vaskede 24 havestole grundigt af.
Efter et par timers koncentreret
arbejde blev det tid til frokost.
Leif hentede det bestilte smørrebrød i SuperBrugsen Kværndrup. Højt belagt smørrebrød i
det grønne – det smagte rigtig
godt. Humøret fik en tak eller to
opad, da Egon fiskede en flaske snaps op af posen. Jo, vi
hyggede os.
Færdig med dagens arbejde,
og slut med frokost. Så var det
tid til dagens krocketspil. Selvfølgelig blev der tid til den nødvendige kaffepause med hjemmebagte boller og hjemmelavet
jordbærmarmelade til. Det blev

en lang, men god dag.
Sidste år bevilgede bestyrelsen
i Kværndrup Idrætsforening
penge til indkøb af maling. Vi
nåede langt, men blev ikke færdig, fordi sommeren var meget
varm. Nu skal vi i gang igen, så
al træværket kan fremstå pænt
og velbeskyttet.
Når dette blad udkommer, er vi
i gang med årets klubmesterskab. Inden for idrætten holdes
mesterskaberne normalt, når
spillerne er kommet i form. Det
gælder også for os, men vi er i
form hele året!
I år har vi gjort det på en ny
måde. Ved lodtrækning er spillerne inddelt i puljer à fire spillere. I hver pulje spiller alle tre
kampe med en ny makker hver
gang. Vinderen af puljen går
videre til finalen. På den måde
har alle mulighed for at vinde

puljen, uanset om man er meget erfaren eller nybegynder.
Lørdag den 24. august 2019
holder vi det årlige stævne med
deltagelse af spillere fra andre
fynske krocketklubber. De to
foregående år har der været op
mod 50 deltagere. Kampene
afvikles på banerne bag
Kværndrup Hallen. Efter opsætning af baner og morgenkaffe
hos Laila, starter kampene kl.
09.30 og fortsætter til midt på
eftermiddagen kun afbrudt af
Lailas gode smørrebrød. Alle er
velkomne til at kigge forbi og få
en forklaring på spillets mysterier.
Ps. Kom og prøv at spille krocket - vi har også plads til dig i
klubben. Vi spiller hver tirsdag
kl. 13.30 - ca. 16.30 og torsdag
kl.0 9.30 – ca. 12.00.

Bent skyder sin røde kugle sikkert igennem buen. Medspiller Kisser tænker, at det
går jo fint. Modstanderne Mogens og Leif tænker, at nu bliver det svært.
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Trunderup Friskoles 3./4. klasse til Rudme Rally
Af Maja Stihøj Jensen
På trods af den lidt overskyede
start på dagen valgte vejrguderne at tilsmile dagen, så der
kom opklaring og hele Rudme
Friskole blev belyst med det
dejligste solskin.
Musikken i højtalerne satte
gang i stemningen og den sort/
hvid ternede kommentator havde så småt indtaget sin stilling i
midten af banen, og alle hold
blev skrevet op.
Man kunne fornemme spændingen i luften – håbefulde børn
begyndte så småt at varme både ben og biler op. Hvisken i
krogene viste at taktikker afpudsedes og banen blev afprøvet med et par runder.
Det var opvarmningen til det
helt store Rudme Sæbekasse
Rally på Rudme Friskole der
var i opstartens fase. De næste
mange timer forløb med sæbekassebiler der drønede rundt i
den udfordrende bane - alle
gav den fuld gas.
Der var også underholdning,
når man ikke lige skulle race på
banen, i form af Rudme Friskolens forårsmarked, hvor man
kunne købe mad og drikkelse,
lege eller endda få en ridetur
på nogle af hestene fra Rudme
rideskole.

Børnene i 3./4. klasse på Trunderup Friskole deltog i Rudme
Rally den 25. maj, men forinden denne dag havde der foregået en masse forberedelse og
planlægning.
3./.4. klasse på Trunderup Friskole havde over flere måneder hamret, savet, malet, syet
og pyntet til den helt store
guldmedalje.
De havde samarbejdet i teams,
idégenereret, designet, udregnet og udviklet. Dette resultere-

de i nogle utrolig flotte, sjove
og kreative sæbekassebiler.
Der var stor opbakning fra 3./4.
klasses forældre og søskende
og ikke mindst det meget aktive
Pit Crew!
Alt i alt en dejlig dag for alle,
men ikke mindst for børnene,
der stolt kunne fremvise resultatet af deres hårde arbejde i
håndværksfaget i skolen over
de sidste mange måneder.

Velkommen
Trunderup
Friskole
og Børnehave er glade for at byde Henning Lykke Nielsen
velkommen som skoleleder.
Henning er ansat i en
tidsbegrænset stilling
frem til 30.11.2019.
Henning har en mangeårige baggrund
som lærer og er godt
kendt på stedet, da
han er far til fire børn
på skolen.
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Kværndrup Boldklub 100 år
Af Anders Thorup
Du har forhåbentlig modtaget
Kværndrup Boldklubs jubilæumsskrift. Skriftet er blevet uddelt af de samme uddelere,
som uddeler 5772.Kværndrup
– stor tak for det! Og stor tak til
Olav Engholm for opsætningsarbejde og til Anne for finpudsning af opsætningen. Et godt
eksempel på, at foreningerne
kan hjælpe hinanden i vores
lille by.
Jubilæumsskriftet bringer nogle
interessante historier om Boldklubben før og nu. 100 årsjubilæet bliver fejret løbende, fx
arrangerede Boldklubben udvidet Bevæg dig for sjov i Kværndrupugen med op mod 100
børn og voksne, der hyggede

sig med boldspil og leg i de imponerende hoppeborge. Det
store festarrangement løber af
stablen fredag-lørdag 30.-31.
august med besøg af oldboys
landsholdet og reception fredag
og fest lørdag…
5772.kværndrup siger stort tillykke til Kværndrup Boldklub.

Kværndrup Hallen
Af Ulrik Krog, formand for Kværndrup Hallen
Så har vi haft den første generalforsamling i Kværndrup Hallen, hvor hallen kunne fremlægge et tilfredsstillende regnskab,
som skaber grobund for optimisme for fremtiden.
Der vil kunne lægges planer for
den fremtidige vedligeholdelse
og investeringer i renoveringer,
så hallens standard kan være
acceptabel for de daglige brugere, såsom køkkenet, nye vinduer og nyt låsesystem.
Der er ved at blive udarbejdet
en plan for de kommende års
investeringer og den vil ligge
klar i 2020.
Der var udskiftning i bestyrelsen, hvor Anders Hansen blev
udskiftet med Christina Pedersen, som indtil da havde fungeret som suppleant.
Ny suppleant i stedet for blev
Tom Hansen.
Karin Larsen som har været

suppleant, blev udskiftet med
Winnie Zimling.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som
følgende:
Formand: Ulrik Krog
Næstformand: Jesper Sell
Kasserer: Winnie Zimling
Vi skulle have haft udskiftet
loftet i hallens gang, men den
håndværker, der skulle have
sat det op, kom desværre til
skade inden arbejdet skulle
starte og derfor måtte det udskydes. Vi håber at have det
klart inden den nye indendørssæson starter.
Lyset i hallen er blevet udskiftet
som planlagt og nu glæder vi
os til at kunne se det på vores
elforbrug for hallen. Inden sæsonstart forventer vi også, at

hallens låsesystem er blevet
udskiftet samtidig med, at der
ind til hallen kommer en ny dør
i, som kan håndtere låsesystemet.
Der vil også komme nyt låsesystem til fitness. Det kommer der
nærmere info om, når vi nærmer os. Dette er for at systemet
kan snakke sammen med det
nye bookingsystem Conventus.
Som en del af at være frivillig
og bruger af hallen, vil vi som
bestyrelse gerne bede alle om
at tage et ansvar for, at hallen
til enhver tid fremstår indbydende for de næste, der kommer
for at bruge hallen og dens faciliteter.
Så ryd op efter jer selv, så den
tid, der er til rådighed for rengøring, bliver brugt på rengøring
og ikke på oprydning.
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Store legedag

Store legedag

Af Albert, 6.g., Tre Ege Skolen

Af Olivia, 6.g., Tre Ege Skolen

På store legedag legede og fjollede jeg meget med de små.
Jeg havde det sjovt, og det havde de også. Jeg hjalp dem også
meget. Der var sat en bane op
hvor dagplejen, børnehaverne,
forårs-SFO og 0. klasse kunne
lege. De kunne fx løbe på en
airtrack og hoppe over nogle
ting, eller gå på line. De kunne
hoppe ned, slå kolbøtter eller
bare løbe rundt og lege.
De fik noget rugbrød og boller,
som vi smurte. Alle havde det
sjovt efter hvad jeg så. Der var
også et par yngre brødre, og
nogle dagplejere og pædagoger, som vi kendte.

Store legedag var mega sjov.
Vi skulle være sammen med de
små, og alle hyggede sig og
havde det sjovt. Vi kiggede efter alle de små børn. Vi sørgede for, at hver og én havde det
sjovt. Hvis nogen var ked af det
eller alene, kom vi over og fik
dem med ind i legene, eller også muntrede vi dem op. Vi havde det mega sjovt, og alle var
triste, da det sluttede. Vi havde
det så sjovt, og alle de små
børn var mega nuttede. Når
man først havde taget dem op
eller holdt dem, havde man bare ikke lyst til at sætte dem ned
igen.

En dejlig dag, syntes alle elever
og læreren i 6. klasse :)
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Tæt på krigen 1864…

2. del

Efter Henrik Nielsens breve
Af Edvin Larsen
Strategien ændres
Danskerne ændrede nu
strategi, idet den danske
hær delte sig i tre dele,
hvoraf hovedparten på ca.
26.000 mand gik mod Dybbøl, da forsvaret her blev
prioriteret højt. Resten gik
nordpå i Jylland, hvor man
delte sig i to grupper - et
bevægeligt korps, som trak
sig tilbage til nord for Kongeåen og et korps, som
skulle forsvare fæstningen
Fredericia. Den 6. februar
ankom således hovedparten af hæren til Dybbøl og
Sønderborg. 10 soldater
var frosset ihjel under marchen og mere end 500 var
faldet ved Sankelmark,
mens resten var udmattede. Selv på denne baggrund var den officielle opfattelse, at hæren var intakt. Efter datidens forhold Kort: Historiecenter Dybbøl Banke
var infrastrukturen i orden,
flere gange, naar jeg tænker
hvilket ses af, at Henrik allerehvor usselt og vistnok et skjænde den 11. februar var bekendt
digt Forræderi at rømme Danmed, hvad der var sket. I et
nevirke uden Modstand, at prisbrev til Stine skriver han fra
give de arme tro Sønderjyder til
Nyborg ”Denne gang kan jeg
Fjendens Voldshandling. Men
knap sige som sidst, at jeg har
lad os nu alle, enhver kristen,
det godt, thi de sidste Efterretenhver dansk Mand og Kvinde,
ninger er jo saa nedslaaende,
alle bede vor Herre Jesu at
at enhver Dansk Mand er dybt
komme og gjøre sin store Livsbedrøvet, ja man harmes over
gjerning og frelse vort lille kjæsaa lumpent et tilbagetog. Jeg
re Danmark dejligst Vang og
kunne hilse dig Farvel dyrebaVænge, som han saa tit har
reste Kone heelt frejdig, ja nægjort, ja beed kjære Stine, du er
sten med et Smil om Munden,
dog en Dannekvinde, og har
men i disse Dage har jeg grædt

Hjærte det hved jeg. Saa
vil vi alle bede ham at give os Mod og Kraft til at
stride og glemme vore
egne smaaligheder og
ikke spare paa at ofre
hvad der kan tjene til at
frelse Fædrelandet, saa
bliver det nok frelst.” Henrik adskilte sig ikke fra
mange i samtiden i troen
på, at med Guds hjælp
ville preusserne og østrigerne kunne besejres, og
at rømningen af Dannevirke var bedrøveligt.
Blandt de soldater, som
var med på tilbagetoget
mod Dybbøl, var Henriks
gode ven, Kristian. Kristian skriver til Henrik efter
at være kommet til indkvarteringen i Lysabild på
Als. Brevet, som er dateret den 16. februar, er et
kort brev og bærer præg
af de oplevelser, som Kristian
havde været vidne til. ”… Jeg
har ikke Tid til at skrive, og det,
der skal fortælles, kan kun ogsaa svagt udtrykkes med Pennen. Kommer vi sammen engang, bliver der noget at fortælle. Jeg vil ikke berøre tunge
Hjærter og trætte legemer,
hvormed vi forlod Dannevirke,
men blot anføre at jeg har været i Ilden to Gange, ved Dannevirke og i Lindeved. Den sidste gang meget varmt. Gud ske
Lov han har bevaret mig! Ikke
alene i Kugleregnen, men også
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Episode af tilbagetoget fra Dannevirke den 5. - 6. februar 1864. Maleri af Niels Simonsen fra 1864.
under Anstrengelser, så voldsomme, at kun få kan gjøre sig
et Begreb. Vorherre har rigtig
taget mig i sin haand, saa jeg
staar her, karsk paa Legemet
og frejdig paa Sjælen, endogsaa noget haabefuld, ja ikke
saa ganske lidt, endskjønt det
er det sorteste Mørke, saa jeg
hviler i Troen paa Guds naadige sørgen for Danmark. Jeg
kan ikke faa tid til at skrive mere, vi skal stille. Nu er der to
Goliatter om en David, men vor
Gud skal nok vise sin Styrke.”
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Der var ingen tvivl om, at Kristian havde set og oplevet krigens gru på nærmeste hold,
hvilket han heller ikke lagde
skjul på uden dog at komme
nærmere ind på det.
Henriks overflytning til krigstjeneste
Efter at Henrik havde opholdt
sig en måneds tid i Nyborg
med en hverdag fuld af eksercits, kom tidspunktet, hvor
mundering og andet af en sol-

dats udstyr stod for udlevering.
Henrik var uden tvivl bevidst
om, at krigen snart kunne blive
aktuel for hans vedkommende,
hvilket kan læses ud af hans
brev til Stine dateret den 3.
marts, hvor han bl.a. skriver ”…
Jeg ved ikke om jeg kommer
hjem paa Søndag, thi der tales
om at vi skal have Tøj den dag,
men det er da ikke afgjort, saa
jeg tænker nok, jeg kommer en
gang til før vi rejser herfra. Det
er så rart at komme hjem til
Eder, men det er ikke saa let at
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sige dig Farvel, og for dig er
det endda sværere, kjære.” Og
han fortsætter ”… En lille Pige
paa Fyen har havt en Drøm for
nogen Tid siden, hun drømte
hun saa to Hære staa imod hinanden, en stor og en lille, men
Vor Herre red i Spidsen for den
lille Hær med draget Sværd i
Haanden, men han brugte ikke
Sværdet.” Hvornår Henrik blev
overflyttet direkte til krigstjeneste og forlod Nyborg, kan ikke
ses af kilderne. Dog ved vi, at
Henrik den 18. marts sender et
brev til Stine fra Frederits7. I
dette brev prøver Henrik at berolige Stine, idet han skriver ”…
her tales i dag om Fred, for
Tydskerne er nok bange for at
faa med de mange at gjøre …”
og fortsætter ”Ja bare vi kunde
faa en ordentlig Fred, var det jo
bedst, men kan vi ikke det, lad
os saa bede Vor Herre styrke
os og bevare vort lille kjære
Danmark med dets Søer og
Skove, dejlige Enge og Frodige
Marker …”. Kendsgerningen
var, at preusserne den 8. marts
gik til angreb på forposterne
ved Fredericia. Kampen kostede danskerne 5 døde, 19 sårede, 168 tilfangetaget og 19 savnede. Østrigerne mistede derimod kun 2 døde og 18 sårede.
Allerede fire dage senere sender Henrik et nyt brev til Stine.
At Henrik var kommet til fronten
ses bl.a. af, at han ikke længere underskriver sig som rekrut.

Henrik var blevet overkonstabel
og gjorde nu tjeneste ved 21.
infanteriregiments 1. kompagni.
Henrik var klar over, at oplysningerne om sammenstødet
mellem preusserne og de danske soldater ved Fredericia
kunne være nået til Trunderup,
så han var interesseret i at fortælle, at alt var vel. I de to døgn
bombardementet havde fundet
sted, var der anrettet store
ødelæggelser inden for voldene. Henrik bekræfter, at Fredericia by havde været under
bombardement i to dage, men
nu var alt roligt, og efter rømningen af byen, blev der talt om
våbenstilstand. ”Jeg sidder nu
her kjære Kone, tæt udenfor
Volden og slikker solskin med
Tornystret på Knæet som skrivepult. Vi har gravet nogle Hytter i Volden, hvor vi boer om
Natten. Ja, min kjære Stine jeg
har det vel godt, bare du kunde
være rolig og ikke sørge saa
meget. Det varer maaske ikke
ret længe før jeg kommer hjem
til dig igjen, men jeg er saa
temmelig overbevidst om, at
jeg har godt af denne Tour, vil
samle nogle Erfaringer og komme til at see, hvad det virkelige
er i alle Forhold.” Under krig
sættes lov og moral ud af drift.
Det rystede Henrik, som var et
troende menneske, da han blev
vidne til, at nogle af de danske
soldater slog vinduerne ind hos
en købmand, som var rejst fra

byen, for at tage de varer, der
var tilbage.
Voldsomme kampe foran
Dybbøl Bjerg
Krigen var inde i en periode,
hvor tingene skærpedes. Fra
midten af februar havde de første træfninger fundet sted ved
Dybbøl, og det skulle vise sig,
at de ville tage til i den kommende tid. Da den preussiske
overkommando havde stor respekt for danskernes stilling på
Dybbøl, besluttede preusserne
at indlede en egentlig belejring
af stillingen med indsættelse af
moderne svært belejringsskyts.
Den 15. marts åbnede de
preussiske batterier ild mod de
danske skanser. Den preussiske overkommando havde forventet, at de kunne fordrive
danskerne fra skanserne ved
hjælp af deres belejringskanoner, som var riflede bagladekanoner med rækkevidder på op
til 5 km og med en for den tid
uhørt præcision. Den preussiske overkommando måtte efter
et par dages bombardementer
dog konstatere, at deres moderne kanoner ikke alene ville
kunne fordrive danskerne fra
skanserne. Man måtte indstille
sig på en længerevarende belejring med bygning af et egentligt angrebsværk foran Dybbølstillingen.
Den 28. marts kl. 3 om morgenen angreb preusserne den
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Infanterist på forpost. Fra: På forpost ved Dybbøl i krigen 1864

sydlige del af skanserækken for
at skaffe plads til den første parallel i angrebsværket. De danske forposter blev kastet helt
tilbage til skanserækken, men
danske styrker blev hurtigt alarmeret, og angrebet blev afvist.
Netop dette angreb beskriver
Kristian i sit brev til Henrik
sendt fra Sønderborg den 30.
marts. ”… Om morgenen kl. 3
gjorde Tydskerne et stærkt angreb
på
vor
Stilling…”.
”Hovedangrebet skete ud for
10. Reg. Forpoststilling. Min
broder var ude at løse af, da de
kom frem med Kolonner i Storm
og vilde have overfløjet vores
Poster og Feltvagter, men fik
kun 4 Mand, hvoraf den ene
dog løb fra dem. De fyrede på
hinanden på 10 Skridts Afstand. Feltvagterne trak sig tilbage og det gik i Hurra Hurra.
Men nu brasede der et par
Compagnier af 10.8 lige ned
imod dem med fældet Bajonet
28

og Hurra, fyrede på dem og
standsede dem lidt, derpaa
vendte de om, da der var betydelig Morterild, og nu begyndte
Kanonerne, men sikken en
Ødelæggelse, nu raabte de
ikke Hurra, men jamrede sig.
Nu gik 10. frem igen og jog
dem op til Dyppel9. Kl. 9 var det
hele forbi. Til Kl. 11 var der
Vaabenhvile, da de gik blandt
hverandre derude og samlede
op. Prøjserne gik og græd. Det
var ogsaa sørgeligt og stor
Jammer. Vi tabte jo ikke saa
lidt, men hvad vi vandt, det var
en rigtig stor Oplivelse i hele
Armeen. Vi lever jo ellers under
Bombardement med tydske
Granater og værre vil det blive
…”. ”Jeg troer, at Vorherre forvirrede Wrangels10 Hjærne og
det gav en stor Påskeglæde.
Gid vi rigtig inderlig kunne takke ham derfor. Jeg har ikke Tid
til mere min kjære Ven, vi har
en stræng Tjeneste, og uhyre
lidt Tid.” På dette tidspunkt gik
Henriks dage i Fredericia med
vagttjeneste. I et brev til Stine
giver han udtryk for sine frustrationer over, at han vidste
meget lidt om, hvordan situationen så ud. ”Rygter er der nok
af, ja saa mange, at vi er nærved at blive sær ved at høre
derpaa”, skriver Henrik og fortsætter ”Jeg ville være glad for
at kunde faa en god Avis at
læse i. Tydskerne er nu trukket
herfra med deres Hovedstyrke,
men hvor langt hveed vi slet
ikke, men jeg tænker dog, at de
rejser nok hjem med det samme.” Stine var i lykkelige omstændigheder, hvad der måske
var årsagen til, at Henrik ikke
fortalte den fulde sandhed. Under bombardementerne den
20. og 21. marts havde kuglerne - for at bruge Henriks eget
udtryk – ”været ham for nær”.
Dette skrev han intet om i sit
første brev til Stine. Først i det
efterfølgende fortalte Henrik

om det, men gjorde det på en
udramatisk måde formentlig for
ikke at forurolige Stine.
Kristians indkvartering og
tjeneste ved Dybbøls skanser
Natten mellem den 29. og 30.
marts gravede preusserne deres første stormparallel11 ved
Dybbøl. Frem mod stormen
den 18. april gravede de i alt
fire. Ideen var, at Dybbølstillingen skulle angribes frontalt.
Den sidste stormparallel var
færdig den 17. april og lå i en
afstand af omkring 220 til 300
m fra de danske skanser. At
være dansk soldat ved Dybbøl
betød normalt 6 dage i skanserne og herefter 3 dages indkvartering på gårde på Als,
hvor der kunne hviles ud og
ordnes udrustning. Dette fortæller Kristian om i sit brev til
Henrik dateret den 10. april. ”…
Endskjønt jeg har meget travlt,
da vi skal have spist til Middag,
samt Tøjet i Orden og stille til
afmarch om et par små Timers
Tid, skal du dog have et Par
Linier. Jeg er, Gud ske Lov,
rask. Vel føler jeg mig en del
udmattet, men Mange har det
meget værre. Det er jo en no-
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get stræng Tjeneste vi har. I 6
Dage er vi ovre i Stillingen og i
den Tid lever vi jo næsten ene
og alene ved Brød og Brændevin. Nu kommer der jo ingen
Marketender over og Naturalforplejning12 kan vi jo ikke faae
godt tillavet, saa vi er for en Del
lede paa dem. I de 3 Dage vi
saa kommer ind paa Als, har vi
jo nok at gjøre med at eftersee
Tøjet, og saa er det først at
Matheden falder over os, men
alligevel er det jo dog en Hjælp
med de 3 Dages Frihed. Angaaende Stemningen iblandt
os, da har Bombardementet jo
trykket den uhyre; thi det er jo i
hundreder, der bliver kastet
Granater13 ind til os. Gud har
dog bevaret vort Comp., godt
for dem, hvorimod vi i en Fægtning forleden Nat tabte vor
Comp.commandør og en Løjtnant samt Tolv Mand. Gid Han
fremdeles vil holde sin hånd
over os. Jeg beder til Vorherre
at han vil redde os ud af den
slemme Fjendes Kløer. Nu mener man jo at der skulde blive
Vaabenhvile, når vi naar d. 12.,
men jeg har ingen bestemt Efterretning. Jeg har ikke Tid til
mere.”
På vej til mytteri?
Der var ikke mytteri i den danske hær ved Dybbøl, men kilderne bekræfter uafhængige af
hinanden, at modet hos den
danske soldat var på nulpunktet samtidig med, at troen på en
sejr heller ikke var til stede længere. Da afløsningen den 15.
april skulle af sted, nægtede
soldaterne i 16. og 17. regiment
at marchere. To dage i forvejen
var den gældende vagtturnus
blevet ændret, hvorved fridøgnene på Als var blevet afkortet
til to dage. Det gik ud over 16.
og 17. regiment, som oven i
købet var indkvarteret i de fjerneste kantonnementer14 på Als.
Til sidst lykkedes det dog offi-

Danske marketendere på Als. Foto: Lars Lindberg.
cererne at få soldaterne til at
gå. I et brev sendt til Henrik
den 14. april fra Niels Nielsen15
fremgår det, at soldaternes moral var langt nede. Niels Nielsen havde selv besøgt de danske soldater på Als. ”... Men
det værste for vore Soldater er
den uafladelig Bombardement,
saa der falder mange af vore
Soldater ved den ild16. Jeg kunde see af dit Brev, at du ventede ingen glimrende Sejre denne gang, som det lykkedes i
forrige Krig. Den samme Tanke
hørte jeg, da jeg var ovre paa
Als, og den samme Tanke var
heller ikke saa ganske fri for at
dukke op i mit eget indre ved at
være blandt Soldaterne. Jeg fik
det samme Indtryk derovre

som Kold fortalte i Sødinge
skole i Søndags, at der var en
som have skrevet til ham og
sagt, at de vilde slet ikke mere
end de blev kommanderet til,
men det gjorde de da ogsaa,
men naar de havde gjort det,
saa vilde de Hjem sagde de.
Der var nogle enkelte som ikke
var af den Slags, men kun ganske faa, og selv for de bedste
synes jeg ikke, at Folkeaanden
er vaagnet som den var i Almindelighed i forrige Krig, saa endnu er der ikke udsigt til saa
glimrende Sejre, og jeg har heller ikke stor Tro om, at der bliver Fred.”
(Fortsættes i næste nr.
5772.Kværndrup)
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Noter:
7

Fredericia.
Underforstået regiment.
9
Dybbøl.
10
Wrangel, preussisk generalfeltmarskal og leder af den preussiskøstrigske hær.
11
En stormparallel er en løbegrav, hvorfra soldaterne kan dukke op fra og
angribe skanserne.Parallellerne er som navnet siger anlagt parallel med
skansen og forbundet med hinanden via zig-zag løbegrave.
12
Hvis soldaterne ikke var tilfredse med den naturalforplejning, de selv
skulle tilberede, kunne de altid ty til marketenderen. Marketenderne fulgte i hælene på soldaterne. De bekymrede sig ikke om nationalitet, men
åbnede deres udsalg, hvor der var penge at tjene.
13
Frem til 2. april havde antallet af preussiske granater pr dag mod de danske skanser ligget mellem 48 og 595. Den 9. april faldt der 1372.
14
Område inden for hvilket tropper indkvarteres uden for garnisonen.
15
En god ven af Henrik. Niels Nielsen boede på Ryslinge Mark.
16
I dagene 13.–17. april faldt i alt ca. 23.000 granater i skanser og løbegrave på Dybbøl, dvs. 4.000 granater pr. døgn. Hvis man regner med, at ca.
halvdelen faldt på angrebsfrontens forreste linie fra skanse I-VIII, en
strækning på ca. 1.700 meter, svarer det til 6-7 granater pr. meter.
8
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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

Besøgsvenner søges
Jeg søger tre besøgsvenner til at snakke med
min mor i 15-60 minutter, en gang om ugen.
Hvis du finder det interessant at snakke med en
87 årig kvinde på Odensevej i Kværndrup, så
kontakt Karsten, 3020 0256.
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AKTIVITETSKALENDEREN

AKTIVITETERNE HOLDER SOMMERFERIE - GOD SOMMER TIL ALLE
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