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

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

 

 

 

Deadline til næste nr. er den       
1. NOVEMBER 2019. 

Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

Foreningslivets højborg i 
Kværndrup, Egeskov Markeds-
forening, har som altid på den-
ne årstid travlt med at arrange-
re årets Egeskov Marked. Det 
går efter sigende efter planen, 
så byen er klar til at modtage 
de mange gæster over week-
enden 13.-15. september. Her-
fra lyder opfordringen til at del-
tage i markedet – og hvis du 
ikke har meldt dig som hjælper, 
er det nok muligt at få en vagt. 
Hvis Markedsforeningen i år 
har lidt sværere ved at skaffe 
hjælpere, er én af forklaringer-
ne måske, at der i år er 100-års 
jubilæum i Kværndrup Bold-
klub. Denne runde fødselsdag 
er i læsende stund overstået – i 
skrivende stund finder den sted 
om 2 dage. Som det fremgår af 
indholdet her i bladet, har der 
været besøg af Oldboys lands-
holdet med flere kendte navne 
på banen – og blandt andre 
Sepp Piontek blandt lederne. 
Modstanderne har været et 
blandet hold af nuværende og 
tidligere Kværndrupspillere. 
Travlheden har været stor 
blandt boldklubbens bestyrel-
sesmedlemmer, og mange spil-
lere har givet en hånd med. 
Inde i bladet er der et portræt af 
formanden for Boldklubben - 
Susan Nielsen - som er et rigtig 
godt eksempel på en frivillig 

leder. Hun har været medlem af 
bestyrelserne i børnehave og 
skole – og nu formand for en 
fodboldklub. Det atypiske er, at 
hun aldrig har rørt en fodbold 
selv ej heller dyrket anden 
sport. Som det fremgår af por-
trættet, har hun andre kompe-
tencer, og dette er nok typisk 
for fremtidens frivillige ledere, 
at der er brug for evner, som 
ligger langt fra selve aktivite-
tens sjæl, og det gælder uan-
set, om det handler om idræt 
eller andet frivilligt arbejde. 
Både Tommy fra Markedsfor-
eningen og Susan fra Boldklub-
ben er åbne, venlige og vellidte 
folk, som kan snakke med alle, 
og det er i virkeligheden nok 
den vigtigste kompetence. Så 
gør det mindre, at man ikke er 
krejler eller fodboldspiller. Ar-
bejdet i Markedsforeningen og i 
Boldklubben, og naturligvis og-
så i alle andre foreninger, er 
alsidigt, og der er rigtig mange 
opgaver, som ikke har at gøre 
med hverken at krejle eller spil-
le fodbold. Mange opgaver 
handler om at tjene penge, så 
aktiviteter kan arrangeres, der 
skal rekrutteres folk til forenin-
gernes opgaver, og opgaverne 
skal fordeles. Der er behov for 
markedsføring i pressen og på 
sociale medier, og der skal væ-
re styr på økonomien.  

mailto:plata@plata1226.dk
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De mangeartede opgaver kræ-
ver naturligvis mange hænder. 
Men det kræver også en orga-
nisering og logistik, så de man-
ge hænder kommer til at løfte 
sammen. Susan har haft nogle 
meget travle uger, og det sam-
me gælder utvivlsomt for Tom-
my. Det vigtige for Susan og 
Tommy og for alle de andre 
frivillige foreningsledere er, at 
de forstår at uddelegere opga-
verne til folk med bedre tid og 
kompetencer end dem selv. 
Det er vigtigt at motivere folk 
ved at sætte pris på deres ar-
bejde og påskønne både store 
og små indsatser.  
Og så er det ellers op til os bor-
gere at tage imod opfordringen, 
når foreningslederne spørger 
om hjælp. Vi kan alle noget, og 
som nævnt er der mange op-
gaver, der skal løses i vores 
foreninger. At give en hånd til 

en forening betyder, at man 
lærer personer at kende, man 
måske ellers ikke ville have 
truffet. Man er med i et team 
sammen med andre personer, 
som i fællesskab får en for-
ening til at fungere eller får et 
arrangement til at løbe af stab-
len til vores allesammens bed-
ste. Det er i sig selv en tilfreds-
stillelse at være med til. 
Tommy og Susan har brug for 
mange hænder i forbindelse 
med aktuelle arrangementer: 
Egeskov Mar-
ked, hjælperfe-
sten, 100-års 
jubilæet, samt 
hattefesten. An-
dre foreninger 
har brug for folk 
til gymnastikop-
visning og Bier-
party. 

Lad os tage imod opfordringer-
ne fra lederne med positiv ind-
stilling og sige ja til at hjælpe, 
når vi bliver spurgt, hvad enten 
det er ved personlig kontakt 
eller på Facebook. Når mange 
siger ja, bliver opgaverne nem-
mere at løse.  

PAS GODT PÅ DE FRIVILLIGE 
LEDERE! 
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 NYHEDER 

Bastholm retur til Superbrugsen Kværndrup 
 
Af Lars Skov Sørensen 
 
Peter Bastholm leverede et friskbagt comeback som uddeler, da han fra mandag den 19. august 
atter var at finde mellem kølediske og kasselinjer i byens lokale supermarked.  

I afrundede tal er det cirka hal-
vandet år siden, at Peter 
Bastholm satte tilværelsen som 
uddeler i SuperBrugsen Kværn-
drup på køl for at fylde op med 
nye oplevelser i SuperBrugen 
Assens. Nu er han så ”hjemme” 
igen: 
 
”Jeg har haft en fed og lærerig 
tid i Assens med mange 
spændende projekter,” fortæller 
Peter. ”Blandt andet har vi byg-
get helt ny bagerafdeling ud fra 
kædens nyeste koncept Coop 

Brødcoopativet. Dog må jeg 
også sande, at jeg savner min 
gamle butik, personalet og kun-
derne, så da muligheden bød 
sig kunne jeg ikke sige nej. Det 
giver også en helt anden fleksi-
bilitet i forhold til familie. Spe-
cielt vil min datter Laura altid 
kunne finde mig, hvis ikke 
hjemme så i Brugsen, så far vil 
altid være tæt på”, Lyder det 
fra Peter Bastholm. 
Selvom førstemanden i Super-
brugsen Kværndrup altså er 
den samme som for et par år 

siden, vil hans arbejde ikke 
bare være gammel vin på nye 
flasker: 
”Jeg vil” fortæller Peter ”bygge 
videre på de sten som Jesper i 
fællesskab med personalet og 
bestyrelsen har lagt. Min ambi-
tion med butikken er, at vi skal 
være områdets madbutik, kendt 
på service og samlingspunkt i 
byen og med en masse ak-
tiviteter. Blandt andet vinaften 
og ølfestival. Mit fokus vil også 
være på at sikre konkur-
rencedygtige priser i forhold til 
discountbutikker, så vi også her 
har fair priser, så det ikke kan 
betale sig at handle andre 
steder end Kværndrup.”  
Her henviser Peter til konceptet 
med x-tra serien og fast lav 
pris. Uddeleren ønsker også 
fortsat at vækste butikken gen-
nem slagter- og delikates-
seafdelingen, samt en su-
perfrisk frugt- og grøntafdeling 
og velassorteret vinafdeling. 
Meget tyder på, at Peter er 
tilbage på sin helt rette hylde i 
Kværndrup. Han er selv her fra 
byen, hvor han stadig bor sam-
men med kæresten Mette og 
hans datter Laura på otte år.  
 
Vi byder Peter Bastholm 
velkommen tilbage. 
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Årets sommerbillede i Kværndrup 
 
Af Lars Skov Sørensen 
 
Fotokonkurrencen kastede stemningsfulde resultater af sig 

I seneste nummer af lokal-
bladet udskrev vi en lille 
konkurrence om at tage det 
bedste sommerbillede i Kværn-
drup 2019. 
 
Som det også fremgår af 
bladets forside, er vinder-
billedet herunder taget af Käthe 
Enghoff Ortman, der på smuk 
vis har kastet flot lys over flere 
af sommerens karakteristika, 
nemlig valmuer, kornmark og 
skov i ét motiv. Stort tillykke til 
Käthe, der kan se frem til en 
lille præmie. 

Käthe Enghoff Ortman, 
Vinderbillede 

Dorthe Borg bemærker, at selv Molly 
syntes, det var en smuk aften ved 
Mågesøen 

Karin Bogetoft -  
Solnedgang over Egeskov 

Lars Lavlund Andersen, stemningsfuld sommeraften.  Egeskov 
anes I baggrunden 

Stor tak til alle jer der der har 
været med og indsendt 
billeder. Det var heldigvis ikke 
særlig nemt at vælge en vinder 
mellem de flotte bidrag. 

Her følger andre og yderst 
kvalificerede kandidater til titlen 
som årets sommerbillede i 
Kværndrup:  
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Kværndrup Invitational 2019 
 
Af Bjarne Hansen 

Så er der igen blevet afviklet 
den årlige turnering for golfspil-
lere bosiddende i 5772 Kværn-
drup med lidt mere, på Midtfyns 
Golfklubs anlæg 
Turneringen afvikles altid den 
første onsdag i juni måned. I år 
var der 23 tilmeldte, men des-
værre var der 3, der på grund 
af skader, måtte melde fra. 
 
Vi var inddelt i hold på 3 og et 
enkelt med 4 deltagere som 
spillede 18 huls slagspil. Der 
var præmie til bedste dame, 
herre, længste drive, nærmest 
hul og bedste hold. 

Kværndrup Invitational 2019 
 
Af Bjarne Hansen 

Bedste dame blev Kirstine Hu-
sted, 
Bedste herre blev Theis Nord-
torp, 
Længste drive dame blev, Kir-
stine Husted, 
Længste drive herre blev, Bør-
ge Frederiksen, 
Nærmest hul 2 dame blev, Kir-
stine Husted, 
Nærmest hul 2 herre blev, Bjar-
ne Hansen, 
Bedste hold blev, Henning Uth, 
Theis Nordtorp og Lotte Dreyer 
Frandsen, 
 
 

Efter dysten var alle klar til at 
nyde smørrebrød med lidt koldt 
at drikke til. Herefter var der 
præmieoverrækkelse, og vi vil 
gerne sige vores sponsorer, 
Nima Reklame Ringe, Butik'en 
Kværndrup, Super Brugsen 
Kværndrup og Andelskassen 
Ringe tak for gaverne. 
 
Er der nogen, der ikke er blevet 
spurgt, eller kender I nogle, så 
meld jer til en af os i udvalget: 
Jan Petersen  40270064 
Bjarne Hansen 21970769. 

Information til læserne 
 
Af formand Stine Jørgensen 

Jeg vil, som formand for Lokal-
bladet for Kværndrup sogn 
”5772.Kværndrup”, hermed be-
klage, hvis 'Lederen' (fra Re-

daktionen) i forrige blad ”Nr. 45 
Juni 2019” kunne opfattes poli-
tisk. 
 

Jeg vil gøre opmærksom på, at 
bladet ”5772.Kværndrup” er et 
upolitisk og neutralt blad. 
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Danmark Redder Liv. 
 
Af Christina Kørschen Pedersen  
 
For hvert minut, der går uden hjerte-lunge-redning, mindskes chancen for overlevelse med 10%.  
Omvendt kan overlevelsen være op til 50 - 70 %, hvis den syge bliver støddet med en hjertestar-
ter indenfor 3 - 5 minutter. 

I Fåborg-Midtfyn Kommune 
mangler der 167 frivillige før-
stehjælpere. Det vurderes, at 
der i hver kommune skal være 
250, så vi er langt fra målet.  
Jeg er klyngeleder for Kværn-
drup, Gislev og Ryslinge og 
drømmer om, at vi bliver rigtig 
mange frivillige i denne klynge, 
så vi kan hjælpe, hvis nogle får 
hjertestop i vores område. Men 
trods opfordringer til at melde 

sig, er vi kun ganske få. Alle 
kan melde sig. Er du sundheds-
professionel, behøver du ikke 
et kursus for at være frivillig, 
men alle tilbydes et 4 timers 
kursus. Kan vi samle 12 perso-
ner, kan kurset afholdes lokalt.   
Nogle vil tænke, at vi jo ikke 
bor så langt ude på landet, så 
ambulancen er her hurtigt.  
Fakta er: For hvert minut, der 
går uden hjerte-lunge-redning,  
mindskes chancen for overle-
velse med 10%.  
Ambulancen er ofte fremme i 
Kværndrup indenfor 15 minut-
ter.  
En førstehjælper kan ofte være 
der indenfor 2-3 min, hvis der 
er en førstehjælper i området.  
Mange har berøringsangst, når 
det gælder hjertestop, men ved 
at kende nogle enkle principper 
kan man være med til at redde 
liv.   
Hvert år får 4.000 mennesker 
hjertestop uden for et hospital, 
hvoraf 13 pct. overlever i gen-
nemsnit på landsplan. Hvis per-
sonen bliver støddet med en 

hjertestarter inden for 3-5 mi-
nutter, kan overlevelsen være 
op til 50-70 pct.  
Erfaringer fra et projekt på Lan-
geland har vist, at man kan for-
bedre overlevelsen fra 0 pct. til 
at være højere end landsgen-
nemsnittet ved at have frivillige 
førstehjælpere, som kan være 
på stedet i løbet af få minutter. 
Langeland har været fore-
gangseksempel for de nu 
landsdækkende ordninger med 
frivillige førstehjælpere under 
Danmark Redder Liv. Når der 
bliver ringet 112 for hjertestop, 
kalder alarmcentralen både en 
ambulance men også tre frivilli-
ge førstehjælpere, som får fa-
ste opgaver med at komme til 
stedet, hente hjertestarteren og 
hjælpe ambulancen frem.  
Søg mere viden på https://
redderliv.dk/. Skriv gerne på 
Cp@besked.com  
 
Meld dig i facebookgruppen 
Danmark Redder Liv i FMK.  
Christina Kørschen Pedersen 

mailto:Cp@besked.com
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Mad til Bier 
 
Af Liselotte Liengaard 
 
Indskolingseleverne fra Kværndrup Skole har atter været på besøg i Sønderhave.  

Børnene kiggede - i behørig 
afstand - på bier og var også 
omkring blomstermarken, der 
stadig her i august står i fuldt 
flor med Mad til bier. 
Eleverne fik to og to en mejse-
kasse med sig tilbage til skolen. 
Eleverne vil dekorere/male kas-

serne og senere hænger vi 
dem op heromkring, så alt er 
klar, når fuglene begynder at 
se på lejlighed. Måske kan 
kasserne også tjene til overnat-
ning og ly for fuglene vinteren 
over. 
 
Som tidligere nævnt står mar-
ken stadig fin med blomster. 
Der er også en del tidsler, men 
blomsterne har nu i lang tid 
været en fryd, ikke kun for bier, 
men også for det menneskeli-
ge øje.  

Tak endnu en gang til Fåborg 
Midtfyn Kommune og til 
5772.Kværndrup for hjælpen til, 
at dette lod sig gøre. 
 
Jeg håber, det lykkes igen til 
foråret, især nu da bierne er 
flyttet til Sønderhave. Det star-
tede med 2 stader, og nu er her 
4. Det er ren fornøjelse at se 
det liv, der udfolder sig omkring 
staderne, ligesom jeg mener, 
der har været vældig mange 
bier i mine blomstrende kryd-
derurter i år. 

1.g på Tre Ege Skolen, Kværndrup 

Og så kom regnen, da eleverne gik 
hjem Fuglekasser, der venter på indskolingseleverne fra Kværndrup Skole 
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Seniorværkstedet 
 
Af Anders Thorup 
 
Mettes Taxas gamle lokaler på Industrivej 10 i Ringe, har siden 3. februar 2013 lagt hus til Seni-
orværkstedet.Trods den fysiske placering er seniorværkstedet et relevant tilbud til borge-
re i Kværndrup. Et tilbud som en del kværndruppere allerede gør brug af. 

Redaktionen er blevet kontaktet 
af seniorværkstedet, som er 
interesseret i at blive præsente-
ret i vores lille lokale blad. 
 
”Vi vil gerne være flere her i vo-
res dejlige lokaler,” fortæller 
Carl Skytte, som er bosiddende 
i Kværndrup. ”Alle er meget vel-
komne og da vi ikke har nogle 
geografiske grænser, kommer 
her folk fra hele det midtfynske 
område, men også fra Odense 
mod nord, og fra Korinth og 
Svanninge mod syd.” 
 
”Hvad er seniorværkstedet?” 
”Det er et sted for aktive voksne 
og åbent for alle. Værkstedet 
drives af frivillige og det funge-
rer med gensidig hjælpsom-
hed,” fortæller Carl Skytte og 
Kurt Schjødte fra Gislev, og 
som begge er med i styregrup-

pen for seniorværkstedet. ”Det 
eneste krav til vore medlem-
mer er, at man har en fritids- 
og ulykkesforsikring, og så har 
vi et årligt kontingent på 1000 
kr. pr. år, men så kan man og-
så komme herop så meget 
man har lyst. Lige nu har vi 
åbent tirsdag, onsdag og tors-
dag fra 9.00 – 14.00, men hol-
der dog lukket i juli måned. Vi 
håber på at vi kan udvide vore 
åbningstider, men det kræver 
at vi får lidt flere medlemmer.” 
 
”Hvem er jeres medlemmer 
typisk”? 
”Der er klart flest mænd, men 
kvinder er meget velkomne. Vi 
har eksempelvist en meget 
dygtig kvinde, som hjælper i 
vores møbelpolstrerværksted. 
Ellers er der mange pensione-
rede håndværkere, som hel-
digvis er villige til at dele ud af 
deres viden og klar til at hjælpe 

Carl Skytte, som er bosiddende i 
Kværndrup 



10  

 

 PORTRÆTTER 

os andre. Vi kalder konceptet 
for Hjælp til gør-det-selv. Man-
ge af vores medlemmer har 
ikke mulighed for at have værk-
sted og maskiner derhjemme, 
så derfor kan de komme herop 
og benytte sig af vores relativ 
store maskinpark.  
Vi kan tilbyde professionelle 
maskiner og værktøj i træ- og 
metalværkstedet, vi har dreje-
maskiner og maskiner til sten-
slibning og fremstilling af sølv-
smykker. Og som nævnt mø-
belpolstrerværksted,” fortæller 
Carl og Kurt. Samtidig har vi 
det rigtig godt socialt og vi sør-
ger for at holde kaffepause og 
frokost sammen, og dette bety-
der også meget for mange af 
vores medlemmer.” 
 
”Hvor mange medlemmer er I?” 
”Vi er ca. 30 medlemmer, de 
fleste af os tilhører den ældre 
generation, men vi har også 
nogle yngre førtidspensionister. 
Som nævnt har vi et kontin-
gent, og dette kontingent gør, 
at vi sammen med mindre til-
skud fra kommunen, kan få tin-
gene til at hænge sammen 
økonomisk. Vi er også så heldi-
ge at få mange materialer og 
maskiner sponseret fra lokale 
byggemarkeder, hvilke vi er 
meget taknemmelige for. Vi 

Kopi af Ringes gamle rådhus – som insekthotel 

sætter pris på at klare opgaver-
ne selv med fælles hjælp. Vi 
har kun et lille problem med at 
skaffe en person, der kan lave 
og vedligeholde vores hjemme-
side!” 
”Hvordan er samarbejdet ellers 

Medlemmerne reparerer selv deres maskiner 

med kommunen for I gør jo et 
stort socialt arbejde?” 
”Vi har et godt samarbejde med 
kommunen. Vi får et tilskud og 
til gengæld laver vi også lidt 
arbejde for kommunen. F.eks. 
er vi i gang med at lave små 
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kopier af gamle bygninger i alu-
minium, og disse skal fungere 
som insekthoteller (se billede). 
Jo, vi gør et stort arbejde, og vi 
gør også gerne andre forenin-
ger en tjeneste ved at udføre 
mindre opgaver. Vi vil bare ha-
ve lov til selv at bestemme, 
hvornår vi laver arbejdet - for vi 
er jo frivillige.” 
 
Redaktionen siger tak for besø-
get. Vi synes, at det er et impo-
nerende tilbud, der findes her i 
Mettes taxas gamle lokaler. Der 
er plads til flere og vi håber at 
Seniorværkstedet får øget til-
gang af medlemmer. Der er al-
lerede medlemmer, som er 
hjemmehørende i Kværndrup. 

Blik ind i møbelpolstringsværkstedet 
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Formand for Kværndrup Boldklub, Susan Nielsen - portræt af ildsjæl 

- som i år har haft ekstra travlt. Det er ikke noget krav at have forstand på eller erfaring med fod-
bold for at være formand for en fodboldklub – i disse tider er der brug for helt andre evner som 
foreningsleder. 

Af Anders Thorup 

Det var ikke nogen nem opgave for redaktionen at få aftale i stand med Susan. Så vi aftalte at 
mødes i Hallen, hvor Susan alligevel skulle op for at være til stede til e-sport. 

Som alle nok ved har Kværn-
drup Boldklub 1919 i år 100-års 
jubilæum. Reception og fest er i 
skrivende stund under forbere-
delse, men i læsende stund 
forhåbentlig rigtig godt overstå-
et. Formand Susan Nielsen har 
således i de seneste måneder 
haft endnu mere om ørerne, 
end hun har til hverdag. Så der 
er ikke så meget tvivl for Susan 
om, hvad der fylder i klubben 
lige nu: 
”Ja, der er rigtig meget at tage 
sig af i forbindelse med jubilæet 
- meget mere end jeg havde 
forventet, da forberedelserne 
startede for et par år siden. 
Specielt arrangementet med 
Oldboys landsholdets opvis-
ningskamp på Kværndrup sta-
dion har været meget tidskræ-
vende. Men også rigtig spæn-
dende. Det har været en lang 
proces, hvor vi først skulle sø-
ge DBU om besøget. Vi var 
ikke alene om at ønske besøg, 
men heldigvis blev vi udtaget! 
Landsholdet spiller kun 7 kam-
pe i år og ca. 50 havde ansøgt, 
men 100-års fødselsdag var et 
godt argument, og da DBU 
havde undersøgt og godkendt 
forholdene her i klubben, kunne 
vi glædeligvis modtage besked 
om at holdet med de mange 
stjerner kommer til Kværndrup 
30. august,” fortæller en glad 
formand. 
”Men det er ikke bare en fod-
boldkamp. Der har været man-
ge indledende forberedelser. 
DBU har en fastlagt skabelon 
for hvordan kampen skal fore-
gå. Der er krav både før og ef-
ter kampen - nogle af kravene 

har været meget specifikke, fx 
farven på de håndklæder vi 
skal stille til rådighed, og hvilke 
drikkevarer der skal være til 
stede i pausen. Det har vi i be-
styrelsen klaret efter bedste 
evne, men det hele tager tid. 
Dertil kommer, at vi jo gerne vil 
have at der er pænt overalt, 
når vi nu får så mange gæster, 
så der har også været arbejds-
dage med reparation af gelæn-
deret rundt om banen, maling 
af bord/bænke og installation af 
nye spillerbure på stadion. Vi 
håber på op mod 1000 tilskue-
re afhængig af hvilke spillere, 
der kommer. Det ved vi nemlig 
ikke endnu - jeg har dog fået 
en liste med spillerne, men jeg 
må ikke sige spillernavne til 
nogen overhovedet. Og her 
bliver min manglende fodbold-
viden jo udstillet - jeg kendte 
nemlig kun 5 af navnene fra 
truppen!” 
”Hvad er din baggrund i forhold 
til fodbold?” 
”Jeg har absolut ingen praktisk 
baggrund, hverken inden for 
fodbold eller inden for anden 
sport, inden jeg kom ind i klub-
ben. Min mand spiller badmin-
ton, Albert spiller fodbold, og 
Olivia ville også gerne spille 
fodbold, men der  er ikke noget 
pigehold i hendes aldersgrup-
pe. Albert spiller på klubbens 
ældste ungdomshold, som for 
tiden er U13. Som alle andre 
klubber kniber det med at sam-
le spillere i ungdomsrækkerne. 
De unge mennesker har så 
mange muligheder i dag, så 
fodbold ikke altid bliver valgt til, 
hvilket vi heller ikke kan forven-

te. Men heldigvis er der mange 
børnespillere i klubben og også 
rigtig mange seniorer – nok 
især fra 40 år og opefter. Vi har 
jo prøvet at fange de unges in-
teresse ved at starte hold i e-
sport og til disse hold er der 
rigtig god søgning. Vi tror, at 
det er godt for det sociale at de 
mødes og er sammen rent fy-
sisk, i stedet for at sidde hver 
for sig og spille. Vi har jo træne-
re på, og mange af almindelige 
sportsbegreber går igen her, f. 
eks. med konkurrencemomen-
ter og kammeratskab. Og så 
har jeg erfaret at det også kan 
være fysisk hårdt at spille e-
sport! Naturligvis har computer-
spil ikke meget at gøre med 
fodbold, men som klub er vi 
nødt til at være klar til omstilling 
og tilbyde det, der er stemning 
for blandt de unge,” forklarer 
Susan. 
”Hvordan er du endt som for-
mand for fodboldklubben her i 
Kværndrup?” 
”Vi flyttede her til fra Svendborg 

Susan i biblioteket, som kan bru-
ges af alle byen. 

PORTRÆTTER 
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for 13 år siden. Jeg er født i 
Svendborg, mens min mand 
Jakob er nordjyde. Vi skulle fin-
de noget at bo i, og opdagede 
selvfølgelig, at huspriserne var 
noget lavere her på Midtfyn end 
i Svendborg.  
Vi købte hus på Kalkbrænderi-
vej og da Albert startede i Bør-
nehaven, fandt jeg det naturligt 
at engagere mig i forældrebe-
styrelsen. Da Albert kom i sko-
le, kom jeg i skolebestyrelsen, 
hvilket var et meget spænden-
de arbejde. Albert begyndte at 
spille fodbold og da jeg blev 
spurgt om jeg havde lyst til at 
komme i bestyrelsen, - som det 
er tilfældet med mange forenin-
ger manglede man bestyrelses-
medlemmer - havde jeg svært 
ved at sige nej. Det er nok min 
svaghed, at jeg har svært ved 
at sige nej!  
Jeg kom så i bestyrelsen og 
efter 1 år blev jeg formand. Det 
er dog et spændende arbejde, 
som jeg ikke har fortrudt. Vi har 
et godt team, hvor vi har fordelt 

arbejdsopgaverne, men der er 
godt nok travlt lige nu!” 
”Hvordan ser du dig selv i rol-
len som formand?” 
”Jeg er som sagt uden erfaring 
med fodbold, så det er ikke på 
det fodboldfaglige, at jeg har 
min styrke. Men vi har dygtige 
trænere, og de øvrige i besty-
relsen er fodboldkyndige. Jeg 
mener, at min opgave er at ha-
ve det forkromede overblik, at 
være i stand til at fordele opga-
verne - og det er her jeg skal 
være bedre til at sige nej, og få 
andre på banen. Der er rigtig 
mange opgaver i klubben. Vi 
har et stort anlæg med ting og 
udstyr, der skal holdes ved li-
ge. Vi skal have skaffet besty-
relsesmedlemmer og trænere, 
så vi har et godt tilbud til vores 
spillere og deres forældre. I 
vores verden er der kommet 
mange elektroniske hjælpemid-
ler og sociale medier, og her 
skal vi også være fremme i 
skoene.” 
”Jeg tror nogle gange, at det er 
en fordel, at jeg ikke har erfa-
ring med fodbold. Så kan jeg 
koncentrere mig om det jeg er 
god til. Jeg synes selv, at jeg er 
god til arbejdet med sociale 
medier og at håndtere compu-
teren. Og det er altså meget 
vigtigt i vores elektroniske ver-
den - også indenfor fodbolden. 
Det er vigtigt at vi i klubben har 
mange forskellige folk med 
mange forskellige evner – der 
er virkelig brug for alle evner – 
det er så blandt andet min op-
gave at koordinere og fordele 
de mange opgaver,” fortæller 
Susan.  
”Bestyrelsen kan ikke selv nå 
det hele, men heldigvis er der 
mange handymen i klubben, 
nok især blandt de ældre med-
lemmer. Det har været en stor 
glæde at se deres arbejdsiver i 
forbindelse med klargøring og 
reparationer op til jubilæet. De 
har repareret vores rækværk 

rundt om banen, lavet pokal-
skab og meget mere, og det var 
også dem der tog en tørn, da vi 
for 2 år siden lavede overdæk-
ning og terrasse ved vores ma-
terialehus. Uden deres store 
arbejdsindsats var vi ilde stedt, 
så jeg vil da gerne her sige 
dem stor tak. Men det er jo net-
op sådan en klub skal fungere. 
Vi skal stå sammen og det sy-
nes jeg man må sige vi gør her 
i klubben. Mange af de samme 
folk giver også en hånd, når der 
skal gøres klar til bierparty og 
hattefest - så er det en glæde 
at være formand!” 
”Hvordan ser du fremtiden for 
Boldklubben?” 
”Jeg tror og håber, at vi altid vil 
være her og altid vil have et 
godt fysisk tilbud til børn, unge 
og ældre. Fodbold er en god 
forebyggende aktivitet i forhold 
til forskellige sygdomme. Fod-
bold er en god social aktivitet 
for børn og unge, og også rigtig 
godt for integration af nydan-
skere, fortæller Susan. 
 ”Samtidig ser jeg også KB1919 
have en stor rolle i vores by, 
som én af de store foreninger – 
og vi er heldigvis meget enga-
geret i byen. Dette skal vi også 
være i de næste 100 år!” 
”Har du nogle ønsker?” 
”Jeg ønsker at kommunen sæt-
ter pris på det kæmpestore fri-
villige arbejde, der laves – ikke 
bare i vores klub. Politikerne 
skal vide, at det frivillige arbej-
de, sparer samfundet for man-
ge udgifter indenfor sundheds-
området. Så jeg ønsker mig at 
vi ikke pålægges diverse udgif-
ter, men får tilført de nødvendi-
ge midler, så vi kan give vores 
borgere et godt idrætstilbud.” 
 
5772.Kværndrup siger rigtig 
stort tillykke til KB1919. Se an-
detsteds her i bladet, reporta-
ger fra Oldboys landsholdets 
kamp mod Kværndrup All 
Stars. 

Susan med logo på væggen ved 
omklædningsrummene i hallen 

PORTRÆTTER 
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Kværndrup – Danmark 0 – 17. Europamester på besøg i Kværndrup 
 
Af  Anders Thorup 
 
26. juni 1992 blev John Sivebæk Europamester sammen med det danske landshold i fodbold – 
en begivenhed, som alle danske fodboldinteresserede husker, som var det i går. 

30. august 2019 var samme 
John Sivebæk med til at vin-
de 17-0 på Kværndrup Stadi-
on. 
Som det nok er alle bekendt, 
fyldte Kværndrup Boldklub 100 
år. Som det fremgår af den ori-
ginale fane, er den officielle stif-
telsesdato 1. september, så 
datoen for den store fejring, 
med besøg af det danske Old-
boys landshold, kunne næsten 
ikke være bedre ramt. 
Børnespillere fra klubben havde 
også en god dag, idet de fik lov 
til at lave indløb til kampen med 
spillerne fra begge hold. 700 
tilskuere var på plads på vores 
flotte stadion, grillen var tændt, 
fadøllet var koldt og der var 
gang i salget i tombolaen. 
 
Resultatet af en sådan opvis-
ningskamp betyder heldigvis 
mindre. Det vigtige var, at spil-
lerne og tilskuerne havde en 
rigtig god aften på et solbeskin-

net Kværndrup Stadion, og at 
der blev lavet en god propa-
ganda for klubben, landsholdet 
og fodboldspillet. Men selvføl-
gelig ærgerligt at Carsten Me-
kaniker ikke fik scoret, da han 
sendte et superflot skud afsted 
nogle få minutter før tid. Des-
værre havde landsholdet sat 
sig for at forsøge at sætte re-

kord mht sejrens størrelse, så 
der blev ikke foræret noget væk 
fra målmand Morten Cramer, 
der i det daglige er politibetjent. 

Indløb - Oldboyslandsholdet og børnespillere fra KB1919 
Foto: Mogens Schelde 

Foto: Stjernefoto 

Susan Nielsen og Sepp Piontek 
Foto: Anders Thorup 
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Dagens jubilæumsarrange-
ment blev indledt med recep-
tion, hvor venner af klubben, 
havde mulighed for at delta-
ge i fejringen.  
Gamle (tidligere) formænd sag-
de nogle bevingede ord, og 
glædeligvist var der også be-
søg af vores borgmester, Hans 
Stavnsager og fra andre klub-
ber fra det fynske fodboldmiljø. 
Ved afslutningen af receptio-
nen, begyndte tilskuere og spil-
lere så småt at dukke op, så 
bestyrelsen fik ikke mange mi-
nutter at puste ud i….. Bestyrel-
sen har i øvrigt heller ikke haft 

særlig meget ro de seneste 
uger. Der har været meget 
travlt med at gøre klar til at 
modtage de mange gæster, og 
bane og hal fremstod på dagen 
i allerbedste form. I hallen var 
lavet udstilling af gamle poka-
ler, kampprogrammer og rigtig 
mange billeder fra gamle dage 
– og som et kuriosum - den 
gamle fane, som har været 
passet og plejet af Bent Lar-
sen, som i øvrigt stod bag stør-
stedelen af tingene i den flotte 
udstilling. 
En fantastisk dag blev afsluttet 
med spisning for alle spillerne 

samt for sponsorer. Inden spis-
ningen brillerede Peter Grau-
lund, som vi nok kender fra 
TV3, hvor han optræder som 
ekspert. Han fik nemlig kun lov 
til at brillere kortvarigt på fod-
boldbanen, inden Jakob Filt 
kom for sent med en tackling, 
så Graulund måtte forlade ba-
nen. Han nåede dog at score 
de 2 første mål!!!! Filts svine-
streg fik da heller ikke lov til at 
gå upåagtet hen i talen. Men 
talen tog en højst overraskende 
vending: I stedet for at være 
bebrejdende og sur, overrakte 
Peter Graulund sin kamptrøje 
og et kram til en vist nok over-
rasket Jakob Filt, som naturlig-
vis også fik Graulunds autograf 

Der var ca. 700 tilskuere.             Foto: Stjernefoto 

Der blev gået til den.     Foto: Mogens Schelde 

Foto: Anders Thorup 

Et udsnit af den gamle fane.  
Foto: Anders Thorup 
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på trøjen. En fantastisk flot 
gestus fra en stor sports-
mand og fra et stort menne-
ske. En gestus mange kun-
ne lære meget af. 
Graulund var i øvrigt en fan-
tastisk fortæller og ikke et 
øje var tørt, da han fortalte 
anekdoter fra sit liv med 
topfodbold. Mange af hans 
holdkammerater fik en kær-
lig sviner med på vejen, 
f.eks. var han glad for at 
Stig Tøfting ikke var med for 
han havde det ikke godt 
med ordensmagten – og 
målmand Morten Cramer er 
jo betjent…! Peter Graulund 
roste – fortjent – i høje toner 
Sepp Piontek, dommer 
Claus Bo og holdets grand 

Peter Graulund holder tale, og Jacob Filt viser trøjen frem. 
Foto: Anders Thorup 

old man John Sivebæk, inden 
vi kunne gå i gang med midda-
gen. 
En vellykket dag med store op-
levelser, var ved at være til en-

de – og bestyrelsen kunne gå i 
gang med at arrangere fest lør-
dag aften. 



 17 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

  



18  

 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Egeskov marked 2019 
 
Af Tommy Christensen, formand for Egeskov Markedsforening  

Kære Kværndrup og omegn! 
Før vi får set os om, er det igen 
blevet markedstid. Fredag, lør-
dag og søndag i uge 37 skal vi 
nok engang hjælpes ad med at 
skabe liv og festivitas i byen. Vi 
håber meget på jeres opbak-
ning og hjælp i forhold til afvik-
lingen, uden lokal opbakning 
går det slet ikke. 
I skrivende stund er vi langt 
henne i forberedelse og plan-
lægning og brikkerne falder så 
småt på plads. Vi har entreret 
med et lille fint og nyt tivoli i år, 
nemlig Mies tivoli, som især 
henvender sig til de små og det 
yngre publikum.  
Vi har afsluttet samarbejdet 
med Nordisk Tivolipark i år, 
hvilket også betyder at der 
kommer andre telte i år og at vi 
selv sælger spisesalgssteder-
ne. Det har gået fint at sælge 
disse og jeg tør godt sige at ud-
buddet af spisevarer er blevet 
lidt mere varieret med denne 
øvelse. Med det nye tivoli bliver 
der lidt mere plads til kræmme-
re på den attraktive del af selve 
markedspladsen, så vi håber 
den kommer til at summe af liv, 
tætpakket med mennesker. 
 
250 – 300 kræmmere er klar til 
at handle, så kom og gør en 
rigtig god handel og giv dem 
kamp til stregen, køb ikke uden 
at prutte om prisen! 
Ude ved dyrene starter vi for-
sigtigt op fredag eftermiddag 
med Active Dogs, Border Colli-
es som bl.a. driver med gæs, 
eller som på billedet fra Active 
Dogs i Trunderup, med får, og 
som er skrappe til lynhurtig agi-
lity. 
  
Lørdag er der heste og små-
dyrsmarked og ponyskue med 
eksteriørbedømmelse af ponyer 

og små hesteracer. Altså mas-
ser af aktivitet på denne så vig-
tige del af markedspladsen. 
Søndag er der både meget 
små heste og meget store he-
ste i en festlig blanding, en rig-
tig hyggelig dag for både børn 
og voksne, måske man kan få 
en ridetur eller en karettur. En 
dag med aktive heste som ud-
folder sig i forskellige øvelser 
og aktiviteter hen over dagen. 
  
Vi vil gerne tilbage til et Ege-
skov marked med vrinsk og liv. 
Jeg håber, vi er godt på vej, og 
at vi ved ihærdigt og koncen-
treret arbejde vil opnå dette. I 
den forbindelse vil jeg da opfor-
dre hestefolket i lokalområdet 

til at ride deres søndagstur på 
markedspladsen, eller græsse 
deres firbenede venner her, 
græsset er både grønt og saf-
tigt. Her er opbindingsmulighe-
der og friskt vand og en kop 
kaffe, og vigtigst af alt, menne-
sker med samme lidenskab at 
dele sin interesse med.  
Musik og underholdning er der 
masser af henover weekenden. 
Vi starter med et brag af et fre-
dagsbal i det store markedstelt 
som vil være lyst, festligt og 
opvarmet.  
Program: kl. 17 – 20, De fynske 
fyre. Kl. 20 – 22 Kim Larsen 
Jam, som betegnes som dan-
marks bedste Kim Larsen kopi-
band sammensat af Kim Lar-
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sens egne folk fra bl.a. Bellami 
og Ole Kibsgaard fra Shubidua. 
Henriette Sonne med band 
runder ballet af fra kl. 22 – 24, 
en superfest for byen og mar-
kedets gæster og her er virke-
lig musik for enhver smag. 
Har man sagt fredagsbal må 
man også sige lørdagsbal og 
her er det vores venner ”Kort 
Varsel” der fyrer op under løjer-
ne fra kl. 18 – 24, så stil ikke 
danseskoene til side efter fre-
dagsfesten. 
Der er musik og underholdning 
i kaffeteltene hen over weeken-
den, så kig forbi, nyd musikken 
og måske en lækker æggeka-
ge eller tarteletter og en kold 
fadøl, velbekomme. 
Søndag er familiedag og helli-

get børnene, tag bedsteforæl-
dre og tanter med så de kan 
sponsere en tur i karrusellen 
eller en gang pomfritter, en so-
davand og måske en is til des-
sert. Mormor eller farmor er 
rigtig gode at have ved hånden 
når man går til marked. Mies 
tivoli inviterer dagplejebørn og 
børnehavebørn på en gratis 
prøvetur fredag formiddag kl. 
11 – 12, og Mies tivoli er klar til 
at kræse om gæsterne hele 
weekenden.  
Tilbage til søndagen, her er der 
to festlige og fantastiske cirkus-
forestillinger i det store mar-
kedstelt kl. 11.00 og 13.30. 
Dejlige og dygtige børn fra Cir-
kus Flik Flak opfører det ene 
fantastiske nummer efter det 

andet. Tag mor og far og bed-
steforældre med, det er gratis 
og meget hyggeligt. Husk akti-
viteterne ude ved dyrene og 
søndag er måske også dagen 
hvor kræmmerne er godt mod-
ne til en knivhandel. 
Vi ønsker byen et rigtig godt 
marked, dage fyldt med humør 
og fællesskab, det bliver rigtigt 
sjovt kom og vær med. 
Husk markedsfesten hvor vi 
klapper jer og hinanden på 
skulderen og takker for indsat-
sen, markedsfesten bør som i 
tidligere tider vægtes højt i lo-
kalområdet.  
 
Med hensyn til vejr, er det no-
get man trækker, ikke noget 
man taler om.   

Pony- og småhesteskue på Egeskov Marked 
 
Af Jette Granhøj, Egeskov Markedsforening 

Egeskov Marked inviterer igen i 
år til ponyskue (eksteriør-
bedømmelse) for pony- og 
småhesteracerne, nemlig lør-
dag den 14. september med 
forventet start kl. 9.00. 
Dette tiltag startede sidste år i 
bestræbelserne på at få heste-
ne tilbage til Egeskov Marked.  
 
Og skuet var en succes blandt 
både udstillere, publikum og 
kræmmere. Sidste år deltog 22 
ponyer og småheste. I år er der 
tilmeldt 35 deltagere. Det vil 
være muligt at se connemare-, 
fell- , new forest-, shetlands- og 
welshponyer samt haflinger 
og  miniatureheste. 
  
Dommerne Kasper Hansen og 
Morten Thers vil sammen med 
dommeraspirant Helle K. Jør-
gensen dømme alle de tilmeld-
te dyr.  

Der vil være sløjfer til alle del-
tagere og mange flotte æres-
præmier til vinderne.   

Kom og se de smukke ponyer 
og småheste og få en snak 
med ejerne. 

Sidste års vinder: Kirkelodgaards Master.  
Foto: Brian Laulund-Pedersen 
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Kværndrup Boldklubs 100 års jubilæum - Tombola 
 
Af Brian Nyhus 

I forbindelse med Kværndrup 
Boldklubs 100 års jubilæum 
ville vi prøve at lave en tombo-
la. Jeg meldte mig til opgaven 
og allerede i april gik jeg i gang 
med at finde præmier. I starten 
fik jeg mest gavekort og selvom 
vi hurtigt kom på 20 gaver sy-
nede 20 konvolutter fra Thaisen 
Ma’hus, CD, Venbar og BowlN’-
Fun ikke af så meget som de 
var værd.  
Langsomt kom der dog andre 
gaver fra Nykredit, Outdoor 
Fyn, Frisør R, MATAS Svend-
borg, Bog & Ide Ringe, Tøjek-
sperten Ringe, Hartmann og 
SPORTEN.  
Hurtigt begyndte folk at henven-
de sig af sig selv og der kom 
gavekort fra Klinik Foli og Fod-
plejer Mette Bruun. Med blod 
på tanden begyndte jeg at van-
dre i Svendborg og der kom 
gaver fra SPORT 24, Farve-X-
perten, Arnold Busch, Mr, Din 
Tøjmand, Jack & Jones og Niel-
sen’s. SuperBrugsen i Ringe, 
XL og JYSK i Svendborg kom 
også med gaver. Kiropraktorhu-
set og Trunderup Private Pas-
ningsordning henvendte sig 

med gaver.  
I ferien fik jeg 11 gavekort fra 
Bargroup i Odense til deres 
forskellige barer og Klosterkro-
en. I alt på 4600 kr. Det ville 
Heidi’s i Svendborg gerne 
overgå med et gavekort på det 
største beløb i puljen. Nemlig 
1500 kr. Det blev også muligt 
at vinde en kagemand fra Lind-
holm Bageri eller få en tatove-
ring med rabat ved Dyrendal 
Tattoo. Blomsterværkstedet 
laver to buketter på dagen, 
som det bliver muligt at vinde. 
Herefter henvendte jeg mig til 
mere eller mindre lokale hånd-
værkere og Bønnelykke El, 
Ringe Tømrerforretning,  
Kværndrup Entreprenør, 
 Kværndrup smede & maskin-
forretning, Vejstrup Blik-VVS, 
Lokalsmeden, KloakTek,  
Runøe & Teil samt Tømrerme-
ster Peter Christensen sagde 
ja til at sponsere vin fra Super-
Brugsen i Kværndrup. Aaløk-
kesholm Autoværksted, Nas-
sau og Bravida har ligeledes 
skænket vin ligesom Jacob-
sens Autoværksted ville være 
med. Fotograf Lars Larsen 

skænkede gavekort ligesom 
kropsterapeut Anita Knudsen 
henvendte sig med gavekort. 
Fey’s Coiffure ville også være 
med. Jeg fik gulvsæbe ved 
henvendelse til Arne & Søns 
Gulvslibning og maling ved 
henvendelse til Malermester 
Mads Holmskov. Spillere i klub-
ben har kunnet købe trænings-
dragter hos KA Gear, og de har 
valgt at støtte tombolaen.  
Inspireret af besøget på Heidi’s 
i Svendborg tog jeg til Heidi’s i 
Odense. Her fik jeg gavekort til 
Heidi’s, LA Bar og A-Bar. Da vi 
var tæt på at lukke for gaver, 
kom Bakkely Private Pasnings-
ordning forbi, og Under Uret 
gav gavekort ligesom Schous 
El & hvidevare samt Kværndrup 
Auto og Karosseri fik givet ga-
ver. Lige som jeg skriver dette 
henvender Kværndrup Kro sig 
med to billetter til slipsefest. Til 
sidst er det blevet muligt at vin-
de et ophold på Trunderup Fri-
skole til en konfirmation eller 
lignende. 
Med præmier som parke-
ringsur, maling, værktøj, bøger, 
tøj, sportsudstyr, gavekort, cho-
kolade, bolde, plejeprodukter, 
vin, interiør og blomster, hvor 
man med gavekort kan komme 
ud at spise, drikke, komme til 
massage, få en tatovering, fod-
pleje, bowling, kagemand og 
klipning skulle der være mulig-
heder for en god gevinst.  
Jeg er faktisk lidt ked af at jeg 
ikke selv kan spille med. Det 
har været en fornøjelse at kom-
me rundt til butikker og andre 
erhvervsdrivende. Kun ganske 
få steder har jeg fået nej og 
mange steder har der været 
overraskende store præmier.  
Kværndrup Boldklub takker for 
alle gaverne og håber vi må 
henvende os en anden gang. 

De sponsorerede gevinster tårner sig op. Foto Brian Nyhus 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
 
Onsdag den 25.september 2019 kl. 19.30 på Kværndrup Kro. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning for det forløbne regnskabsår 
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 
4. Budget fremlægges til orientering. 
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. 
6. Forslag fra bestyrelsen: 
7. Reviderede vedtægter fremlægges til godkendelse. 
8. Indkomne forslag fra andelshavere/lejere. 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
10. På valg er Jens Kring, Leif Jensen og Tage F. Hansen. 
11. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
12. Valg af revisor 
13. Eventuelt 
 
Bestyrelsen 
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Vuggestuen i Børnehuset Oasen elsker ture i nærområdet 
 
Af Mia Højbjerg Sørensen, pædagog i vuggestuen  

Vuggestuen er glad for nærom-
rådet ved Oasen. Vi går ture 
omkring søen, hvor vi har fulgt 
med hos ænder og gæs. Vi har 
samlet fjer og kigget efter fugle-
spor i græsset. Børnene elsker 
at se ællingerne svømme rundt 
på vandet og at kaste brød ud.  
Nærområdet er en del af læ-
ringsmiljøet og det pædagogi-
ske arbejde i vuggestuen. Vi 
arbejder med selvstændighed, 
samarbejde og sprog når vi går 
ture. Vi hjælper hinanden, leger 
og sanser med hele kroppen. Vi 
kan finde på at tage skoene af 
og mærke græsset med de ba-
re tæer, eller hoppe i vandpyt-
ter.  
Børnenes sprog er altid i fokus i 
vuggestuen. Via sanser, leg, 
musik og kroppen lærer børne-
ne ord og fagter, som hele tiden 
udvides og hjælper dem ind i 
leg og fællesskab. 

Ny leder af Trunderup Børnehave og SFO på plads 
 
Af Anette Madsen, Trunderup Friskole og Børnehave. 

Den ny leder af Trunderup Bør-
nehave og SFO er blevet Gitte 
Reimer. Gitte kommer fra en 
stilling som leder af Broby Fri-
skoles SFO. 
 
Vi er meget 
glade for at 
kunne byde 
Gitte velkom-
men. 
Gitte er et ud-
præget frisko-
lemenneske 
med fokus på 
fællesskab, 
tillid, tryghed 
og tætte relati-
oner.  
Vi er sikre på, 

at Gitte bliver en fantastisk le-
der af vores børnehave og SFO 
med hendes store erfaring og 
engagement. 
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SIESTA - tid og rum til ro i Børnehuset Oasen  
 
Af Ditte Christiansen, pædagogstuderende i Børnehuset Oasen 

I lillegruppen  har vi vendt hele 
rutinen omkring sovebørn lidt 
på hovedet. Som et forsøg hol-
der vi siesta med alle børn i 
gruppen efter at vi har spist 
madpakker. Når madpakkerne 
er spist finder børnene selv en 
pude og deres faste tæppe/
dyne i nogle kasser. Dette styr-
ker børnenes personlige kom-
petencer når de oplever at de 
selv kan mestre ting. Herefter 
går de ind i soverummet hvor 
der bliver afspillet rolig musik. 
Dette giver en rolig atmosfære 
allerede når børnene træder 
ind i rummet og så finder de 
den madras de skal ligge på. 
Børnene har faste pladser, hvi-
let er trygt og genkendeligt for 
dem – og igen med til at skabe 
ro.  
Siestaen er en god pause midt 
på dagen for alle børnene. Her 
kan dagens indtryk bearbejdes, 
der kan komme ro på de små 
kroppe og der er tid og rum til 
at få mærket sig selv. Set i et 
samfundsmæssigt perspektiv 
er det netop rigtig godt at kun-
ne mærke sig selv – særligt 
med tanke på hvor ofte vi hører 
om stressramte. Siestaen er 
fint sammenligneligt med en 
tiltrængt pause på jobbet for 
mor og far.   

Efter en halv times ro går de 
børn som ikke er faldet i søvn 
ud med fornyet energi til at kla-
re resten af dagen i børneha-
ven.  
Vi pædagoger sidder sammen 
med børnene til siestaen og 
kan hjælpe de børn som har 
brug for en hånd på ryggen til 
at finde ro, en tryg voksen ved 
deres side eller blot en voksen 
i rummet.  
En dag havde en af børnene 
svært ved at finde ro på ma-

drassen og trillede meget rundt, 
væk fra madrassen og ud på 
gulvet. Pædagogen satte sig 
hen ved siden af barnet og gav 
tryk-massage. Først på arme-
ne, så benene og barnet blev 
helt rolige og afslappet ved 
trykkene – Et lille eksempel på 
hvordan vi hjælper børnene til 
at finde ro. Massagen gjorde at 
barnet kunne mærke sin egen 
krop, blev helt rolig og dermed 
fik dette barn også en god pau-
se. 
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Tæt på krigen 1864…                        3. del 
Efter Henrik Nielsens breve 
 
Af Edvin Larsen 

18. april i Fredericia og Dybbøl 
Uden at vide hvad den 18. april 
skulle komme til at betyde, skri-
ver Henrik denne dag et brev til 
Stine, hvori han bl.a. fortæller 
om det sidste døgns tjeneste 
og tanker. ”… I Nat havde jeg 
Post ude ved General Ryes17 
Høj. Der er kastet en Jordhøj 
op paa stedet, hvor han faldt 
og derude staar vor Kjede, saa 
faldt mit Nummer til at staa tæt 
ved Højen. Det er jo saadant et 
Mindeværdigt Sted for mig.” Og 
Henrik fortsætter ”… Nej Folke-
aanden er sløv her, og det Kri-
stelige endnu svagere, men 
hjemme tror jeg dog, der er 
mange, som beder varmt, man-
ge flere dog nok end før Kri-
gen, og jeg kan nok blive ved 
at tro, at Vor Herre snart gjør 
det godt for de faa Fromme 
Bønner.” 
 
Men hvad var det, der skete 
den 18. april? Kl. 4 om morge-
nen begyndte det hidtil vold-
somste bombardement af Dyb-
bølstillingen. I løbet af 6 timer 
faldt 8.000 granater ned over 
de danske skanser og løbegra-
ve. Kl. 10 ophørte de preussi-
ske kanoners granatregn, hvor-
efter 10.000 særdeles veltræ-
nede preussiske stormtropper 
væltede op fra den sidste 
stormparallel nærmest de dan-
ske skanser. Herefter fulgte 
yderligere 10.000 mand, og 

bagved disse lå yderligere 
20.000 mand til fremrykning. 
Bag den forreste skanserække 
lå de 5.000 danske soldater 
parat til at modtage de preussi-
ske soldater med geværild. I 
løbet af blot 10 min. var de før-
ste danske skanser erobret af 
preusserne, og efter 30 min. 
var i alt 7 skanser faldet. Først 
kl. 10.30 blev den danske re-
serve på 6.000 mand alarme-
ret, hvorefter 3.000 danske sol-
dater indledte et modangreb. 
General du Plat tvivlede på, om 
angrebet burde gennemføres, 
men de fremstormende spredte 
preussiske enheder blev fejet 
til side, og det danske modan-
greb så ud til at ville lykkes. 
Ved Dybbøl Mølle gik modan-
grebet imidlertid i stå. De dan-
ske troppers tab var enormt 
store. Døde, sårede og tilfan-
getagne danske soldater beløb 

sig til 1399. Danskerne måtte 
nu opgive at forsvare Dybbøl-
stillingen, og tropperne blev 
trukket tilbage til Als. Ca. kl. 14 
forlod den sidste danske soldat 
Dybbølsiden. Dagen efter blev 
parterne enige om en våbenhvi-
le fra kl. 12 til 18 senere forlæn-
get til kl. 19. I dette tidsrum 
kunne de sidste sårede samles 
op, og de døde begraves. Ta-
bene den 18. april såvel på tysk 
side som på dansk side var: 
 
Preussisk tab: 1201 døde og 
sårede. 
Danske tab: 1669 døde og så-
rede samt 3131 usårede fanger 
og desertører.  
 
I Fredericia, hvor Henrik fortsat 
gjorde tjeneste, var der efter 
omstændighederne forholdsvis 
roligt. Henrik skriver i et brev 
den 25. april til Stine. ”Jeg har 

Stormparallel. Kilde: Historiecenter Dybbøl Banke  
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det godt og er rask, det er vir-
kelig sandt. Og Tydskerne seer 
vi ikke noget til. Her har nok 
været Tale om at de trækker 
herop efter, men det troer jeg 
næppe, men i disse Dage tales 
her stærkt om Vaabenstilstand, 
og det vil jeg hellere tro, der er 
nok ikke afgjort endnu…”.  
 
”Tydskerne bliver vel sagtens 
noget højrøstet nu de har taget 
Dyppelstillingen, men er det 
Vor Herres Villie, at det må bli-
ve forbi saa frelses nok vort lille 
Danmark: Det er forunderlig 
saadan det gaar os denne 
Gang, men vi trænger vel til at 
ydmyges, bare det danske Folk 
vilde, ligesom Jøderne, naar de 
blev overvundne af Romerne, 
klæde sig i Sæk og Aske, da 
skulde vi lige saa sikkert blive 
fri igjen, som Jøderne blev det 
fra Romerne, naar de søgte Vor 
Herre igjen.” 

Danske tropper i en fægtning foran Fredericia. Soldaterne er fra 20. regiment. Billedets maler, Vilhelm Rosens-

tand, tjente som officer i regimentet. (Sønderborg Slot). 

Fæstningen i Fredericia røm-
mes 
Efter nederlaget ved Dybbøl 
beordrede den danske krigsmi-
nister til alles forundring en til-
bagetrækning af de danske 
tropper fra den langt stærkere 
Fredericia fæstning. Fredericia 
var en egentlig permanent 
fæstning og ikke et forstærket 
feltværk, som Dybbølstillingen 
var. Formålet med beslutnin-
gen var at styrke forsvaret af 
Als og Nørrejylland. Ordren 
blev hurtigt udført natten mel-
lem den 28. og 29. april, hvilket 
betød, at Danmark havde mi-
stet sin sidste flankestilling i 
Jylland. Den danske hær hav-
de altså bortset fra 4. division i 
Nørrejylland mistet sine offen-
sive muligheder og var tvunget 
til at koncentrere sig om et 
passivt forsvar af Als og Fyn. 
Den preussisk-østrigske hær 
var nu ikke længere tvunget til 

at bruge kræfter ved Dybbøl og 
Fredericia. Den danske hær var 
derimod tvunget til at splitte 
sine i forvejen beskedne kræf-
ter i tre dele – på Als, på Fyn 
og i Nørrejylland.  
 
Efter Fredericias rømning 
I længere tid havde der ikke 
været brevveksling mellem Kri-
stian og Henrik, hvilket havde 
haft sine naturlige årsager. Kri-
stian klarede imidlertid kampe-
ne ved Dybbøl uden skader, og 
som det ses af hans brev sendt 
fra kantonnementet i Ulkebøl 
på Als den 1. maj, var Kristian 
blevet forfremmet til underkor-
poral. Tabene den 18. april 
havde været så store, at det 
var nødvendigt forfremme man-
ge af de soldater, som ikke var 
blevet såret og stadig kunne 
udføre soldatertjeneste. Kristi-
an skriver: ”… Jeg burde have 
skreven før, men jeg har ikke 
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kunnet, dels af den Grund, at vi 
nu i over 14 Dage enten har 
været på Forpost eller ligget i 
Barakken, saa Lejligheden til at 
skrive har været yderst ringe, 
dels af den Grund, at man på 
Grund af de seneste Begiven-
heder ikke har kunnet Andet 
end være yderst nedtrykt, da 
det jo ser sort ud for vort kjære 
Fædreland… ”.  
”… Nu i dag gaar det sørgelig-
ste Rygte her, at Friederits er 
rømmet, sådant kan man ikke 
forstaae. Hvad det bliver til 
med Konferencen er ikke godt 
at vide, men det bliver vel til en 
Vaabenstilstand, hvis saadant 
skeer, kunde der vel være 
Haab om, at vi i en nærmeste 
Fremtid kunde samles hjem-
me…”. 
 
Henrik i Nordjylland 
Meget var sket for Henrik på 
det sidste. Den 4. maj skriver 
han et langt brev til Stine fra 
Vedsted i Nordjylland: ”Jeg 
ved, hvor du længes efter at 
høre fra mig, men i de sidste 8 
til 10 Dage har jeg slet ikke 
havt Tid. Du hveed jo nok, at vi 
har rømmet Frederits den 26., 
ja maaske Natten før, begyndte 
de at transportere Kanoner og 
Ammunition væk. Den 27. fik vi 
at vide, at Byen skulde røm-
mes, og Tropperne skulde over 
til Fyen, da begyndte der at bli-
ve milde Ansigter, men Kl. 2 
om Eftermiddagen blev vort 
Kompagni raabt til Appel, og 

Kaptajnen sagde, at vi havde 
vel nok lugtet, at Byen skulde 
forlades, men et Kompagni 
skulde blive tilbage af Regi-
mentet.”  
Det blev 1. kompagnis lod at 
blive tilbage og forsvare fæst-
ningen, indtil fjenden kom. 
Henrik tilhørte 1. kompagni. 
”… Vor lod blev at skydes eller 
tages til fange, men saa kom 
Regimentskommandøren og 
han trøstede os. Skudt skulde 
der ingen af os blive, for vi 
maatte aldrig løsne et Skud, og 
ifald de trængte paa, haabede 
han nok at underhandle saale-
des med Fjenden, at vi skulde 
komme væk.” Den 29. april om 
morgenen efter at Henrik var 
blevet afløst fra sin vagt, fik 
han besked på, at hans kom-
pagni - som det sidste - skulle 
forlade fæstningen. Kl. 12 mar-
cherede de ned til skibet, som 
lå i havnen, og først på efter-
middagen lagde skibet til ved 
Båring på Fyn. Her fik de, som 
Henrik udtrykte det, ”et velfor-
tjent hvil i en halmstak”. Efter-
følgende fik de at vide, at 19. 
og 21. regiment skulle udski-
bes til Nordjylland, hvor de 
skulle indgå i forsvaret der. 
Sejlturen derop var hård på 
grund af storm. Mange blev 
svært søsyge.  
”… Henimod aften lagde Stor-
men sig, om Natten kom vi ned 
i Lasten, der var varmt derne-
de…” og ”…om morgenen den 
1. Mai var Vejret bleven smukt 

og alle myldrede op paa Dæk-
ket igjen. Kl. 2 a 3 var vi i Hals 
ved Limfjorden, og troede at vi 
maatte blive der, men Kl. 7 
marserede vi fra Byen, efter at 
være bleven forplejet godt. Vi 
gik omtrent et par Miil den Af-
ten, kom først i Kvarteer Kl. 11. 
Om morgenen d. 2. Mai marse-
rede vi derfra igjen og gik vel 5 
Mill Vester paa langs med Lim-
fjorden, henimod Aften naaede 
vi Byen Vedsted, hvor vi blev 
indkvarteret, vi ligger 14 mand i 
en Gaard, et udmærket 
Kvarteer, hvor det var behage-
lig at komme til at sidde ved et 
Bord med en hvid Dug og or-
dentlig reent Tøi og god spise, 
vi lever fortræffelig, vi har faaet 
Grød et par gange, det var dej-
ligt istedenfor Flæsk og Kjød og 
Ærter og Suppe, som vi faar til 
Forpleining. Jeg tænker vi kom-
mer til at ligge her nogle Dage. 
Nu faar jeg ikke Plads til mere, 
men jeg skal skrive snart igjen, 
dersom vi bliver her, i Dag har 
jeg været i Kirke.” 
 
Postvæsenets omdeling af bre-
ve var efterhånden blevet en 
smule ustabil. Brevene var læn-
ge undervejs. Brevene krydse-
de ofte hinanden med mange 
dages forsinkelse. Den danske 
hær forsøgte at sikre og stabili-
sere sig nord for Limfjorden. 
Der blev etableret en telegrafli-
nie langs med Limfjorden. Hen-
rik og Kristian Snedker, som 
han var blevet indkaldt sammen 
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med i Nyborg, blev sammen 
med 6 andre fra deres kompag-
ni udkommanderet til at gøre 
tjeneste ved telegrafstationen i 
Husby. Dette var Henrik godt 
tilfreds med, hvad han også 
skriver om til Stine i et brev af 
12. maj. Henrik var flittig til at 
skrive breve til Stine, men ind-
holdet ændrede sig fra nu af. 
Henrik fortæller nu om, hvad 
han foretager sig i dagligdagen 
ud over at gøre tjeneste ved 
telegrafstationen. Selv om Dan-
mark i 1864 var et lille land, var 
det for den enkelte dansker 
stort i udstrækning. Man kom 
ikke så langt omkring, hvilket 
tydeligt fremgik af Henriks brev 
”… at vi forleden Dag var ude 
ved Vesterhavet. Der er jo kun 
et par smaa Miil derud, saa 
mente vi dog vi skulde ud at 
see det Hav, hvorom der har 
været talt og skrevet saa me-
get, saa gik vi derud, og det var 
virkeligt interessant at se de 
Taarnhøie Sandklitter, det bli-
ver nu for vidtløftig at beskrive 
det, naar jeg kommer Hjem kan 
jeg fortælle lidt om det, men her 
er en Blomst jeg plukkede paa 
en af de første Klitter, tæt ved 
Havet, den vil jeg sende med 
Hjem…”. 
 
Våbenhvile 
Den 25. april blev der – efter 
nederlaget den 18. april - ind-
ledt forhandlinger i London18 
mellem de implicerede parter. 
Her aftaltes en måneds våben-
hvile, som trådte i kraft den 12. 
maj19. Kristian var meget be-
tænkelig med hensyn til, hvor-
dan det ville gå, når våbenhvi-
len udløb. Ville freden komme, 
eller ville krigen begynde på ny. 
Kristian hældte mest til det sid-
ste, hvilket fremgår af hans 
brev til Henrik, som sendes fra 
Nordborg på Als den 27. maj. 
”… Dersom det bliver begyndt 
igen, vil Als ikke blive forsvaret 
med Kraft, hvad man kan vide 

af den Omstændighed, at alt 
sværere Skyts samt Artilleri og 
Ingeniør-Materiel er ført bort. 
Men vil Wrangel herover, kom-
mer vor Brigade nok til at gjøre 
det Værn, vi kan, og kan vi ikke 
holde ham, gaar vi tilbage til 
Kajnæs20 og derfra bider fra os, 
til vi kan see at komme til sø-
es”. ”… Danmarks Styrke ligger 
i Søen, saa skal Krigen begyn-
des igjen, og den skal føres 
med Kraft, saa er det naturligt, 
at Landsarmeen bruges til at 
beskytte Fyen, gjøre Strejftog 
og Angreb i Jylland, samt om 
muligt til at gjøre Landgang på 
de tydske Kyster og øve 
Strandhugst. – Og vi kan jo ik-
ke andet end være bedrøvet, 
thi vi har en ussel Regering, og 
vi er i Nød i det hele taget.”  
Det var fantastisk, at Kristian, 
som soldat ved fronten havde 
mentalt overskud til at forholde 
sig til rigets politik og militær-
strategi. Våbenhvilen skulle 
efter planen udløbe den 12. 
juni, men allerede den 9. juni 
skriver Kristian fra sin indkvar-
tering på Als til Henrik, at de 
havde fået ordre til at holde sig 
parate, hvis våbenhvilen ikke 
blev forlænget de 14 dage, 
som der gik rygter om. Kristian 
skriver endvidere: ”Jeg kan dog 
ikke vide, om vi skal begynde 
igjen under de samme ugunsti-
ge Forhold. Kjære Ven! Det er 
dog jammerligt, og vort Fædre-

land bliver ydmyget, vor Hæder 
fordunkles og Vaabenglansen 
fra forrige Krig mister sit Skjær. 
Gid vi dog måtte komme op 
igjen. Enten våbenhvilen bliver 
forlænget eller ej, skal vi på 
Forpost i det Seneste på Søn-
dag. Vi eksercerer også hver 
Dag og pudse skal vi også.” 
 
Den 26. juni udløb våbenhvilen. 
Straks derefter den 29. juni kl. 
2 om morgenen satte 2.500 
preussiske soldater med 600 
både i første angrebsbølge 
over Alssund. De danske styr-
ker tog kampen op, men for-
svaret af Als var for svagt og 
for dårligt organiseret.  
På havet var Danmark herre. 
Panserskibet ”Rolf Krake” duk-
kede op og kunne for en stund 
stoppe overførslen af de preus-
siske tropper. På dette tids-
punkt var allerede 5.000 preus-
siske tropper overført til Als, 
hvorved de danske styrker var 
trængt.  

Preussisk landsætning på Als.  
Kilde: Historiecenter Dybbøl Banke  

Panserskibet ”Rolf Krake” 
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Kaptajnen på ”Rolf Krake” vur-
derede, at slaget var tabt, og 
sejlede bort for at deltage i eva-
kueringen af de danske styrker 
fra Als. Kunne skibet have 
vendt slagets gang, hvis det 
nede i sundet havde forsøgt at 
afskære prøjsernes overgang? 
(Spørgsmålet diskuteres stadig 
blandt vor tids historikere.) 
 
De preussiske styrker trævlede 
imidlertid det danske forsvar 
op. Kl. 5.30 opgav danskerne 
forsvaret af øen og trak sig un-
der stadig kamp tilbage til halv-
øen Kegnæs. Herfra blev de 
danske tropper udskibet de 
næste par dage. Den 1. juli for-
lod den sidste danske soldat 
Als. Efter tabet af Als bredte 
modløsheden sig i Danmark. 
Preussen og Østrig havde be-
sat hele Jylland op til Skagen, 
og man frygtede nu, at også 
Fyn ville gå tabt. Måske var 
endog Sjælland truet, så kravet 
om fred for enhver pris bredte 
sig. Den danske regering gik 
af, og en ny blev udpeget. Re-
geringen anmodede om våben-
hvile. Våbenhvilen trådte i kraft 
den 20. juli, og fra slutningen af 
juli blev forhandlingerne indledt 
i Wien. 
Vi ved, at Henrik og hans kom-
pagni forlod den nordlige side 
af Limfjorden og trak sig tilbage 
til Løgstør umiddelbart før, vå-
benhvilen udløb den 26. juni. 
Hvad der derefter skete, ved vi 
intet om. Men den 12. juli var 

Henrik og hans kompagni tilba-
ge på Fyn. 19. regiment, som 
Henrik tilhørte, var indkvarteret 
i byen Båring tæt ved Asperup. 
I et brev til Stine skriver Henrik: 
”Nu er Feltlivet begyndt igjen. 
Vi ligger 30 a 40 Mand i en 
Gaard, og skal til at have vores 
Portioner Kjød og Flæsk igjen, 
men det er jo da bedre end i 
Frederits, for vi kan da nok faa 
noget Mælk og saadant noget 
imellem, men rigtignok ikke for 
ingenting…”. ”Vi gjør ingen Tje-
neste om Dagen, men er paa 
Forpost hver Nat, men ved 
denne Aarstid er det nu ingen-
ting for at ligge ude, det daar-
ligste tror jeg nok er for Øinene 
at taale Natteluften, næsten en 
trediedeel af kompagniet har 
daarlige øine, men mine er dog 
Gud skee Lov gode endnu…”. 
”Jeg troer heller ikke, at I behø-
ver at være bange for Tydsker-
ne derhjemme. Vi er da enige 
om tilsammen, at vi kan nok 
holde dem, dersom vi må gjø-
re, hvad vi kan, og det tænker 
jeg, vi maa nok. Alle Fynboer-
ne vil da nok vove Trøien for at 
holde dem, og Slesvigerne gjør 
nok ogsaa hvad de kan, de si-
ger rigtignok, at dersom de vil 
herover, kan de nok kom-
me…”. 
 
August 1864 
I begyndelsen af august hørte 
Henrik for første gang siden 
midten af juni fra Kristian. Un-
der kampene på Als den 29. 

juni var han blevet taget til fan-
ge, men slap fri og er nu over-
ført til Bogense. Herfra skriver 
han til Henrik: ”… Det har været 
en hårdnakket Krig, kostet en 
masse Penge og strømme af 
Blod, og ydermere sat en hel 
Del øjeblikkelig Velfærd over-
styr; alt sammen for at ende 
med Nederlag. Vi har tabt den-
ne Kamp, og til Tabet knytter 
der sig altid en større eller min-
dre Grad af Vanære; thi skam 
og skade følges gjerne ad”.  
”… Du kan tro den Dag på Als, 
var varm. Der var de så nær-
gaaende, at der blev stukken 
med Bajonetter gennem Heg-
nene og vi skjød på hinanden 
paa 2 a 3 skridts afstand. Det 
er min Ære, at jeg fik hele kam-
pen med; thi først da vi skulde 
tilbage og var kommet et stykke 
på vej, var jeg så udmattet, at 
jeg ikke kunde mere og øjeblik-
kelig var de også saa nær på 
mig, at jeg maatte give op. Der 
laa vel mellem 10 og 20 Døde 
og saarede rundt om mig. Vi 
tabte 90 Mand ved Comp., 
hvoraf de 16 blev fangne, saa 
der blev 74 dræbte og saarede. 
Der blev kæmpet med stor Tap-
perhed, men desværre var det 
jo unyttigt, thi det var paa urette 
Sted, nemlig inde paa Als og 
ikke ved Overgangen…”. 
”Desforuden blev Rolf Krake 
ogsaa skaanet, saaledes at 
Overgangen vedblev at være 
fri, saa de kunne sætte flere 
over, end vi kunde slaa ihjel.” 
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Medens fredsforhandlingerne 
var i gang, og det mere og me-
re så ud til, at der blev mulig-
hed for fred, var Henrik blevet 
flyttet til Maale. I et brev den 
15. august til Stine fortæller 
Henrik: ”I dag skal Slesvigerne 
reise, men skal vi blive liggen-
de, er det virkelig trist. Du skri-
ver, at jeg skal leie og komme 
hjem til eder, og det har jeg al-
lerede tænkt paa, da jeg hørte, 
at Høirenumrene skulde blive 
liggende, og er der Raad for, 
skal jeg nok komme, du kan 
nok vide, at jeg længes stærkt 
efter at komme Hjem til dig nu, 
og endnu er det da nok heller 
ikke afgjort, at vi skal blive.” 
Nogle få dage efter dette brev 
skriver Henrik på ny til Stine: 
”… Ja, det er forfærdeligt at 
tænke paa, at vi ikke kan kom-
me Hjem tilligemed de andre, at 
vi skal blive liggende for at 
Exersere efter at have gaaet på 
skolen i omtrent 2 Maaneder og 
ligget i Felten 5 Maaneder, ja 
det er en gruelig Krigsbestyrel-
se vi har, og vi har havt hele 
tiden. Vi kan ikke engang faa 
Permission21 nogle Dage, det 
vil da sige ved vort Kompagni, 
for ved et andet Kompagni har 
de faaet. I Morges var vi 4 
Mand oppe hos Kaptainen og 
bad om Permission, men det 
var allernaadigst afslaaet. Han 
svarede os Vi ligger her, for 
efter Overkommandørens Or-
dre at uddannes saa meget 
som Mulig, saa der kan slet ik-
ke være tale om Permission.” 
Henrik var efterhånden blevet 
en smule bitter, og det var ble-
vet almindeligt at anvende stil-
lingsmænd. I Henriks kompagni 
var der en, som havde anskaf-
fet sig en. Prisen lød nu på 225 
rigsdaler for nogle få dage. 
Henrik havde brug for en stil-
lingsmand i op til en måned, 
derfor ræsonnerede Henrik, at 
det ikke kunne blive aktuelt. 
Efter 7 måneder i krigstjeneste 

var Henrik skuffet over fortsat 
at skulle gå, og som han selv 
siger, ”at hexe med den Exer-
sits som er til slet ingen Nytte”.  
 
Fødsel, fred og hjemsendelse 
Den 4. september 1864 ned-
kom Stine med en dejlig datter, 
som kom til at hedde Karen. 
Henrik var netop hjemme på 
orlov på det tidspunkt, hvor Sti-
ne fødte. Efter at Stine var ned-
kommet, måtte Henrik tilbage 
til tjenesten igen. Fredsfor-
handlingerne i Wien fortsatte, 
og fredstraktaten blev under-
skrevet den 30. oktober 1864. 
Kong Christian 9. satte sin un-
derskrift den 12. november. 
Danmark mistede Slesvig, Hol-
sten og Lauenborg og dermed 
40 % af landets samlede stør-
relse, og af en befolkning på 
2.5 mio. var ca. 900.000 blevet 
”tyskere”. Danmarks grænse 
mod syd blev Kongeåen. Sol-
dater var døde. Og på såvel 

dansk som preussisk side var 
soldater mere eller mindre ble-
vet lemlæstede, og det var kun 
de færreste, der slap helt uden 
men. For Henriks vedkommen-
de var det også slut. Han blev 
hjemsendt og så vidt vides dog 
uden nogle former for fysiske 
men.  

Henriks fortjenstmedalje for delta-
gelse i krigen 1864. 
Foto: Lokalhistorisk Arkiv, 2005. 

Noter: 
17

 Olaf Rye, (1791-1849), generalmajor. Udmærkede sig i 1848 ved Bov 
og Slesvig. Ledede i 1849 med stor dygtighed tilbagetoget gennem Jyl-
land. Faldt den 6. juli 1849 ved Fredericia. 
18

 Ved disse forhandlinger drøftedes forskellige delinger af Slesvig samt 
en løsning ved en folkeafstemning eller en voldgift. Forhandlingerne i Lon-
don bryder endeligt sammen den 20. juni, da danskerne ikke vil acceptere 
en løsning med en voldgift. Danmark står fast på en grænse ved Danne-
virke. 
19

 Denne våbenhvile blev senere forlænget i 14 dage til den 26. juni. 
20

 Kegnæs. 
21

 Orlov. 
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 OPSLAGSTAVLEN 

SÆLGES / KØBES 
 

Her er plads til  
din GRATIS annonce 

 

RØD OG GRATIS 

Indsend små annoncer gratis inden næste deadline til   

 plata@plata1226.dk 

 OPSLAGSTAVLEN 
Private små annoncer :   

 

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

mailto:plata@plata1226.dk
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 AKTIVITETSKALENDEREN 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

7/9 10-15 Åbent Hus 
Industrivej 10, 
Ringe 

Midtfyns Seniorhus’ 
værksted 

- 

8/10 19.00 Kirkehøjskolen Ryslinge Kirkehøjskolen 60,- 

11/10 18.30 Børnediskotek 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset 40,- 

11/10 21.00 Ungdomsdiskotek 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset 40,- 

22/10 19.00 Kirkehøjskolen Nr. Lyndelse Kirkehøjskolen 60,- 

31/10 18.00 Fællesspisning / Halloween 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset 75,-/50,- 

5/11 18.00 Fællesspisning / Foredrag 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset 75,-/40,- 

5/11 19.00 Kirkehøjskolen Ryslinge Kirkehøjskolen 60,- 

19/11 19.00 Kirkehøjskolen Ryslinge Kirkehøjskolen 60,- 

5/12 18.00 Julefrokost 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset 
110,- 
60,- 

28/12 15-18 Juletræsfest 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset - 
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