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Fra redaktionen
Af Anders Thorup
Julen står for døren, Egeskov
Marked er overstået, og det
samme er Novemberudstillingen i Trunderup. Der er måske
lidt ro i foreningerne, inden det
nye år starter? Og dog – året
starter med 750 gæster og
mange frivillige allerede den
11. januar.
Stort set alt, der sker, har efterhånden fundet vej til de sociale
medier. De sociale medier bruges effektivt, og der er masser
af fordele. Hurtigt kan man
komme ud med en meddelelse
til mange samtidig. Det er supersmart. Egeskov Marked kan
via delinger komme ud med
deres annoncer til hele Danmark på ingen tid. Kværndrup
Forsamlingshus kan nemt offentliggøre, at der er fællesspisning eller aflyse arrangement,
og Boldklubben kan sige tak for
opmærksomheden ved jubilæet
– hurtigt og nemt og til mange
mennesker samtidig. Bierparty
kan efterlyse hjælpere – og billeder og film kan understøtte
teksten – det er bare så smart!
Og så går det alligevel nogle
gange galt. De sociale medier
bliver til asociale medier.
Det har vakt opmærksomhed,
at kokken Umut måtte trække
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.

sig fra ”Vild med Dans” på
grund af folks beskeder på de
sociale medier. Han blev nedgjort og truet og trak sig så helt
forståeligt. Og der er mange
andre eksempler på, hvordan
folk bliver mobbet – ikke kun
blandt de offentligt kendte –
men også helt lokalt, ja, det er
også oplevet på Facebookgruppen for Kværndrup. Det er også
nemt og effektivt at misbruge
de sociale medier.
Som i alle andre sammenhænge her i samfundet er der nogle
skrevne og uskrevne regler,
som bør følges, for at det hele
fungerer. Hvis man ikke følger
reglerne i trafikken, går det hurtigt galt.
De sociale medier bliver asociale medier, når tonen bliver
uforsonlig og hård. På samme
måde som ved almindelige
samtaler. De sociale medier
bliver asociale medier, når ordvalget bliver kritiserende, negativt og personligt angribende.
På samme måde som ved almindelige samtaler. De sociale
medier bliver asociale medier,
når der bliver fremsagt trusler.
På samme måde som ved almindelige samtaler.
Alle de smarte måder, man kan
Forsidelogo:
Rentegnet af NIMA

Forsidebillede: Årets Værk ved
Novemberudstilling ”Stjernestund i præstens have”
af Elisabet Lycke Nielsen
Fotograf: Anne Sloth
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bruge de sociale medier på,
kan drukne i sager, hvor der
sker misbrug, fx i form af deling
af billeder, som aldrig skulle
have været delt – og som ikke
var blevet det i ”gamle dage”.
Sagen med voksenmobningen
af Umut fylder meget mere end
de mange andre indslag, der

har været fra ”Vild med Dans”.
Og sådan kunne man nok blive
ved.
Lad os alle bruge de sociale
medier med respekt for de personer, som opslag er rettet
mod. Lad os bruge samme tone på sociale medier, som vi

normalt gør, når vi ser hinanden i øjnene under en samtale.
Lad os udnytte den smarte måde at sprede nyheder om Egeskov Marked og om alle de andre arrangementer, der foregår.
Lad os fortsætte med at have
sociale medier.
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NYHEDER

Banedanmark er begyndt at bygge ny perron i Kværndrup
Tekst fra Banedanmark.dk
Perron 1 får et tiltrængt løft og skal stå klar til december.
valgt at installere en såkaldt
platformsperron. Det betyder,
at elementerne til perronen, der
er over fem meter lange, bliver
støbt på en betonelementfabrik, hvorefter vi samler og
monterer dem på borede pæle
på byggepladsen.

De forberedende arbejder er
sat i gang på stationen, hvor
Banedanmark river perron 1
ned for at erstatte den med en
90 meter lang perron, så passa-
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gererne igen kan stige af og på
toget fra perronen.
Af hensyn til både naboer og
passagerer har Banedanmark

”Passagererne kommer igen til
at kunne benytte perronen ved
spor 1, og det giver både fordele for passagererne og bedre
muligheder for, at togene kan
krydse på Kværndrup Station.
Perronen kommer til at stå klar
i december, og den bliver udstyret med blandt andet ledelinjer, så synshandicappede får
bedre ved at orientere sig,” fortæller anlægschef Tom Serup
Andersen.

SOGNEROD

Hockey får legebarnet frem
af Herdis Henriksen
skulle gå. Stemningen var høj,
og jeg følte mig virkelig velkommen. ”Vi tager selvfølgelig hensyn. Det er kun den og den, der
muler hinanden, det skal du
ikke tage dig af, for de skal nok
passe på dig”! Jo jo, der var
gang i spillet allerede inden, vi
var gået i gang. Der var hockeystav til låns, et par regler blev
udstukket, og så måtte vi i
gang.

I hallen er der hockey hver torsdag fra 18.00-19.30. Det har
der været de sidste par år. Jeg
ved det, for hockeyholdet har
spurgt mig flere gange, om jeg
ikke skulle være med, når jeg
havde trænet gymnastikbørn.
I år blev jeg fristet og tog afsted
i efterårsferien, der havde jeg
god tid - og det var godt - men
mere om det senere.
Til træningen var der unge
mænd, lidt mere voksne mænd
og heldigvis også et par kvinder, så jeg tænkte, det nok

Det er ”kun” 10 minutters kamp,
men på den tid kan man godt
nå at føle, at lungerne skriger
på luft også op til flere gange.
Hvis du vil intervaltræne, er dette en sport for dig! Efterhånden
som jeg bliver guidet af mine
søde holdkammerater, finder
jeg ud af spillet, og det er virkelig sjovt! Det indre legebarn bliver vakt til live - og vågnede
også lidt for meget.
Det er her ferien kommer ind i
billedet. For jeg var virkelig øm,
hele fredag, lørdag og lidt søndag. Så det ville være prisværdigt med et par ekstra holdkammerater.
Kom og prøv et par gange og
se, om du også bliver helt bidt
af det.
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SOGNEROD

Rettelse til artiklen om vinderen af fotokonkurrencen
af Lars Skov Sørensen
Teksten var ikke nær så skarp
som vinderfotoet i seneste blad
(nr. 46), idet vi desværre ikke
gengav efternavnet på vinderen
af fotokonkurrencen helt korrekt.
Vinderfotografen var:
Käthe Enghoff Ortvald.
Endnu en gang tillykke og vi
beklager fejlen.
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SOGNEROD

Mad til Bier
Af Lise-Lotte Liengaard
Honning fra bierne og fuglekasser til fuglene
derhave, vil det være selvfølgeligt at arbejde på, at de får masser af blomster at besøge i
sommeren 2020.
Indskolingseleverne på Kværndrup Skole har fulgt og været
med i projektet, og de har nu
malet og klargjort fuglekasser,
som snart vil blive hængt op i
området ved blomstermarken
og bistaderne. Måske finder
nogle fugle allerede i vinter ly i
kasserne, og forhåbentlig flytter
der beboere ind i kasserne til
foråret.
Fåborg-Midtfyn Kommune vil
inden længe blive kontaktet og
spurgt, om de vil hjælpe med at
så en ny gang blomsterfrø til
foråret – lidt tidligere end det
lykkedes os i år.
Hos kommunen står også et nyt
bord-/bænkesæt til stedet. Det
vil blive sat op til foråret.
Jeg håber, det vil lykkes at
etablere nye blomsterstriber til
glæde for mennesker og dyr.

De sidste sejlivede blomster i
”Mad til bier” i Sønderhave
blomstrer snart helt af. En
håndfuld bier bevæger sig langsomt ved indgangen til det ene
bistade. Sommeren er forbi for
denne gang.

stet i år, men skal der gro en
blomstrende mark frem, så
skal der sås igen til foråret. Da
der nu er flyttet bier ind i Søn-

I år er der allerede kommet den
herligste honning fra bierne på
stedet. Den kan jeg varmt anbefale til egen nydelse eller
som lille lokal værtindegave.
Kontakt er Ove Fog Nielsen,
Laurbærvænget 6, Kværndrup,
tlf. 28 57 71 12.

Blomstermarken var et-årig, så
næste år vil der nok dukke
blomster op fra frø, der er ka7

PORTRÆTTER

Samuel, Bianca, Gabriel, Scarlett, Eleanor og Kendra
Af Anders Thorup
Op mod 500.000 seere har i løbet af efteråret fulgt 3 familier, der har fået trillinger, deriblandt Ida
og Martin fra Kværndrup, nærmere betegnet Gultved. Det særlige for Ida og Martin var, at de lige
havde 3 børn i forvejen.

”Vi havde 3 dejlige børn og
skulle ikke have flere,” fortæller
Ida grinende, da redaktionen
var på besøg hos Ida og Martin
sent fredag eftermiddag.
3 dejlige rollinger ruller rundt på
gulvet i det hyggelige køkken,
hvor også Idas svigerforældre
hygger med børnebørnene. I et
værelse ved siden af køkkenet
leger Samuel, Bianca og Gabriel.

et blodkar i Eleanors navlesnor
bristede, hvilket betød, at alle 3
børn straks skulle tages med
kejsersnit for, at Eleanor ikke
skulle forbløde,” fortsætter Ida.
”På det tidspunkt havde jeg lige
været til 6 måneders kontrol,
og alt var godt. Så Martin fik
travlt, da jeg måtte ringe til ham
og fortælle, at jeg om få timer
skulle opereres med kejsersnit,
så børnene kunne komme ud i
en fart.”

”Trillingerne er jo født 3 måneder for tidligt, og de er ikke helt
på niveau med andre børn på
samme alder, rent fysisk, men
de er glade og tilfredse og gør
fysiske fremskridt hele tiden,”
fortæller Martin. ”Trillingerne
blev taget med kejsersnit, fordi

Men næppe havde chokket lagt
sig, før der skete endnu mere:
”Scarlett fik hjerneblødning dagen efter hun blev født og måtte i respirator. Lykkeligvis klarede hun sig igennem krisen.
Hun har nogle problemer med
højre arm og højre ben, men

8

hun er en grinebider, der altid
er glad og smilende, så hun
skal nok klare sig. Hun gør store fremskridt, og hun har faktisk overhalet de 2 andre rent
fysisk”, siger Martin.
”Hvordan blev I engageret til
TV-programmet?”
”Det var lidt af en tilfældighed.
En veninde havde meldt os til
et boligprogram, hvor venner
og familie skulle hjælpe med at
gøre hus i stand, mens filmholdet optog, og så skulle vi komme hjem og blive overraskede”, griner Ida. ”Det blev imidlertid ikke til noget, men vi blev
spurgt, om vi ville deltage i et
program med og om trillingeforældre. Vi snakkede frem
og tilbage og sagde så ja.”

PORTRÆTTER

”Det har været en sjov oplevelse, og det bedste er, at vi kun
har fået positive tilbagemeldinger,” fortæller Martin. ”Der har
kun været et par negative kommentarer, efter at vi var i Ekstra
Bladet. Kommentarerne gik på,
at vi jo bare kunne have fået
fjernet et af fostrene,” fortæller
Ida. ”Og vi blev faktisk også
tilbudt fjernelse af et af børnene, men det kunne vi naturligvis ikke lade ske! På Facebook
og Instagram har vi kun mødt
positive mennesker, og der er
endda mange som har været
forbi med ting vi kunne bruge.
Det har været en stor oplevelse.”
”Har I mødt de andre, der deltog i udsendelserne?”
”Nej, vi har ikke mødt dem,
men vi skriver sammen med et
af parrene. Der har ikke været
lejlighed til at mødes med dem
endnu – for det kunne da være
sjovt. Det ser ud som om, vi er
noget forskellige, men børnene
kunne vi jo altid snakke om.”
”Vi havde jo så 3 små børn i
forvejen, og det har da givet
nogle udfordringer. Det er vigtigt for os, at det ikke går ud

over de 3 store, at de nu har
fået 3 lillesøstre. Og vi har ikke
mødt nogen jalousi fra de stores side. De har haft lidt ekstra
tid til at vænne sig til rollen som
store søskende, for de første
måneder lå jeg jo med de 3
små piger på OUH og kom kun
hjem på korte besøg. De 3 store har bare været så dygtige,
så det har ikke givet problemer.
Vi tænker, at vi skal behandle
de store børn på samme måde
som alle andre store søskende
– her er der bare 3 små søskende,” som Ida siger.
Samuel skal i 3. klasse, og Bianca skal i børnehaveklasse
efter sommerferien. ”Jeg passer ellers børnene herhjemme,
og det er da ikke nogen hemmelighed, at det er hårdt. Heldigvis får vi god hjælp fra familien.”
”Det er ikke megen voksentid,
vi har mulighed for at have
sammen. Når der er ro på børnene, er klokken ofte hen ad
22.”
Ida og Martin har boet 8 år i
Gultved. De har ca. 1 tdr. land
til huset, og det er planen, at
Idas 2 ponyer, som nu er opstaldet, skal hjem og gå. Den

store hund Molly vogter på den
unge familie.
Udsendelserne har haft meget
stor interesse, og det har været
en fornøjelse at følge Ida og
Martin og deres afslappede,
kærlige og harmoniske måde at
tackle problemerne på. Indtrykket af harmoni og kærlighed er
ved dagens besøg kun blevet
bekræftet. I er så seje!
Du kan følge Ida og Martin og
de dejlige børn på bloggen:
www.triple-surprise.dk
Efterskrift fra redaktionen:
Undertegnede mener at kunne
huske, at der for år tilbage, blev
tilbudt hjælp fra kommunen i
form af ung pige i huset, når
forældre fik tvillinger. Denne
ordning fungerer tilsyneladende
ikke længere, selvom det kunne
lyde som en god idé.
Fra Borger.dk fremgår: Du får
ikke en længere barselsorlov
eller flere barselsdagpenge,
hvis du får tvillinger, trillinger
eller flere børn samtidig. Der
gælder de samme regler for
barselsorlov og barselsdagpenge, uanset hvor mange børn du
får samtidig.
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Åben skole på Trunderup friskole og børnehave - i år med ny leder
Af Janne Weller, bestyrelsesformand Trunderup friskole
Torsdag d. 7. november var der
Åben Skole, hvor børnene underviste deres forældre i bl.a.
madkundskab, billedkunst og
matematik. Det er en sjov måde
at møde hinanden på som forældre, og en fin måde at få indblik i børnenes skoledag på.
Arrangementet sluttede med
græskarsuppe som alle havde
været med til at fremstille i
madkundskabstimen.
I år var det også med et ekstra
lag på, da Henning Lykke Nielsen, som siden maj måned har
været indsat som skoleleder,
nu er blevet fastansat.
Stillingen som skoleleder har
været slået op hele oktober, og
endte med ansættelsessamtaler mandag d. 4/11. Vi havde
på det tidspunkt modtaget 16
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ansøgninger, og 4 blev udvalgt
til samtale, herunder Henning. Ansættelsesudvalget bestående af personalerepræsentanter og bestyrelsen har i hele
processen været meget enige og det var vi også efter samtalerne. Henning var med sin dedikation og sit engagement,
den kandidat som passede allerbedst til vores skole.
Tillykke til vores børn, til os og
ikke mindst til Henning, som nu
ikke længere er midlertidigt indsat skoleleder, men er VORES
skoleleder. Det blev her til aften
markeret med blomster og vin,
mens de fleste af børnene og
deres forældre alligevel var
samlet, men inden
for nærmeste fremtid skal det
selvfølgelig også fejres med en
reception.

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Lær Trunderup Friskole at kende
Af Anette Madsen, PR- ansvarlig, Trunderup Friskole og Børnehave
-SKAL DU OGSÅ STARTE I SKOLE?
-GLÆDER DU DIG HELT VILDT?
- KAN DU NÆSTEN IKKE VENTE?



Så kom og oplev vores skole.
Dig og din familie må gerne
komme og kigge for at se, om
Trunderup Friskole er noget for
dig og din familie.
Hvordan er det at gå i skole på
Trunderup Friskole?

Vi synger sammen hver
morgen.
 Du lærer en masse om tal
og bogstaver.
 Du har idræt og fortælling.
 Der er tid til at lege, så du
kan få nye gode venner.
 Alle kender hinanden på
skolen, for vi er en lille skole
med ca. 80 børn og 10 voksne,
der passer godt på dig.
 Vi har en super fritidsordning, hvor man kan lege og lave sjove ting.
 Vi har et stort og grønt udeområde. Her er gynger og
sandkasser, og man kan lave
huler og spille bold.



Vi har mange gode forældre, der gør et stort arbejde, så
det er dejligt at være elev på
Trunderup Friskole.
Vi har også en børnehave til din
lillebror eller lillesøster, hvis du
har sådan en.
Blev du mere nysgerrig på vores skole så kig forbi.
Vi har altid tid til et besøg. Men
vil du være sikker på, at du får
set det hele, også SFO-delen,
så giv os et kald i forvejen på
tlf.: 62 27 22 59 el. mail skoleleder@trundfri.dk.
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Overgange i Børnehuset Oasen
Af Mia H. Sørensen, pædagog i vuggestuen
Hvor børnene får et trygt, stabilt og forudsigeligt børneliv
Børnelivet i Oasen handler om
trygge pædagogiske læringsmiljøer. Fordelene ved at have
vuggestue og børnehave i
samme hus er, at børnene får
de bedste betingelser for trygge og stabile overgange. De
små børn i vuggestuen har
brug for nærvær og omsorg,
imens de store børn har brug
for en anden leg, bevægelse
og at opleve, at verden bliver
større omkring dem. Den sidste
tid i vuggestuen begynder de at
kigge op mod børnehaven og
de store børn. Pædagogerne
laver små forløb hvor 2-3 børn
fra vuggestuen følges med deres primær-voksen ind i børnehaven. Her lærer de kommende børnehavebørn deres nye
stue at kende, samt de børn og
voksne der hører til gruppen.
Det skaber en rolig og forudsi-
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gelig overgang, hvor børnene
langsomt vænner sig til at indgå i nye relationer og lærer om
alt det nye, børnehaven byder
på.
Lillegruppen i Oasen er placeret lige ved siden af vuggestuen, kun adskilt af en glasdør.

Derfor kan vuggestuebørnene
se børnehaven og de voksne,
men det giver samtidig børnehavebørnene mulighed for at
kigge ned i vuggestuen. Flere
børn i børnehaven kan have
brug for en krammer fra de
kendte voksne i vuggestuen,
også efter de er startet i børnehave. Det kan være dejligt at
starte dagen i vuggestuen, hvor
der er mere stille og roligt, og
de små babyer er altid skønne
og sjove at være sammen med
for de større børn. Efter en hyggelig morgen i vuggestuen vil
børnehavebørnene rigtig gerne
tilbage i børnehaven. På den
måde kan Oasen tilbyde det
bedste fra 2 verdener og børnene har et trygt, stabilt og forudsigeligt børneliv.

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Fællesspisning og foredrag i Forsamlingshuset 5. november
Af Anders Thorup
Mange i Kværndrup kender og husker Dorthe fra hendes arbejde som pædagog i Kværndrup, så
det var et trækplaster Kværndrup Forsamlingshus havde på plakaten til fællesspisning og foredrag tirsdag den 5. november.

Dorthe og Lars.

Dorthe og hendes mand, Lars,
har i 6 uger været på togt med
Nordkaperen. Turen foregik i
området nord for Indonesien,
nærmere betegnet Ny Guinea, i
øvrigt eet af de sidste områder
i verden, hvor der stadig findes
kannibaler.

ening, som består af Troels´
børn, samt nuværende og tidligere skippere. På Dorthe og
Lars´ togt skulle Troels´ søn
Asbjørn i øvrigt oplæres i at
sejle Nordkaperen, og læremesteren var den erfarne skipper
Thomas Bergstedt. Det kom
under togtet Dorthe og Lars til
gavn, så de også lærte en masse om at sejle, idet de ikke havde nogen forudsætninger for
dette på forhånd.

Vigtig post - Gert i baren.

Dorthe og Lars fortalte levende
om de 6 meget spændende
uger i paradis, om bord på et
relativt lille skib med relativ
mange mennesker ombord –
Thomas holdt nemlig af at have
mange med ombord. Turen var
planlagt, så man kom i havn
hver dag i det ørige farvand, så
vi hørte ikke kun om livet på
havet, men også om oplevelser
i land. For eksempel om den
svejtsiske kvinde, som havde
dykkerskole på en ø, hun havde lejet i 50 år. Besætningen

boede og blev bespist – ”og de
kunne bare sende penge, når
de kom hjem!”
Pædagog, som hun er, havde
Dorthe medbragt brætspil til
tidsfordriv for børn og voksne,
men det gik hurtigt op for hende, at børnene foretrak at spille
på deres tablets, i stedet for at
spille de håbløst forældede Ludo- og Matadorspil! Måske lidt
tankevækkende, men det er
nok sådan tiden er. Til gengæld
er der på Nordkaperen tradition
for, at alle gæster skal medbrin-

Som det måske er bekendt, er
Nordkaperen, nu afdøde Troels
Kløvedals gamle skib, og Nordkaperen er nu ejet af en for-

Herdis og Dorthe i snak med Aina.

Dorete skærer indbagt mørbrad for.
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ge en (papirs)bog til skibets
bibliotek. Og det skal ikke bare
være en tilfældig bog, men en
bog, som betyder noget for gæsten.
Foredraget blev garneret med
flotte billeder og små videoer
fra det eksotiske område. Dorthe og Lars tager ellers normalt
ikke ud og fortæller, og det var
deres første optræden – men
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sikkert ikke deres sidste! I hvert
fald var det 2 populære fortællere, der sagde tak for i aften
efter et par timers underholdning og information.
Dejligt for mange at se Dorthe
igen. Hun lignede sig selv og
var stadig den positive og glade
pige, som mange i salen kendte fra tidligere. Mon ikke hun og

Lars kommer igen, når de forhåbentlig til næste år, igen har
været med på Nordkaperen?
Denne gang til Fijiøerne
1000 tak for en dejlig aften –
naturligvis også tak til aftenens
kok og til Forsamlingshusets
bestyrelse for et flot arrangement.

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Nyt fra Kværndrup Hallen
Af Ulrik Krog, formand for Kværndrup Hallen.
Blandt andet med efterlysning af frivillige hænder

Hallen har altid udfordringer, og
det har vi desværre også lige
nu, da vores varmestyring/
system er så gammelt, at det
skal repareres for omkring
70.000 kr., og de penge har vi
ikke lige nu.
Vi er i kontakt med kommunen
omkring midler til at ordne det,
og jeg håber, I vil udvise forståelse de gange, hvor Hallen kan
være lidt koldere end normalt.
Vi ved ikke, hvornår det virker.
Desuden regner det også ind i
fitnesslokalet, og dette skal vi
naturligvis også have ordnet.
Det har vi fundet penge til, hvis
kommunen hjælper med varmen, så det håber vi, de vil.

ringen få brug for frivillige til at
tage det gamle køkken ned.
Så når vi skriver ud på Facebook og beder om hjælp, håber
jeg, I er friske på at give en
hånd.
Dette er en god hjælp til at få
økonomien til at hænge sammen.
Vi har fået vores nye låsesystem taget i brug, og det fungerer fint med Conventus, som er
vores nye bookingsystem. Inden længe vil det også blive
muligt at leje hallen på timebasis, f.eks. i weekenden, hvis
man lige skulle have lyst til at
spille fodbold eller badminton.

Derudover har vi skaffet midler
til at gå i gang med køkkenet,
når vi får de sidste detaljer på
plads.
På et tidspunkt vil I højst sandsynlig opleve, at cafeteriet vil
have lidt pladsproblemer, for
renoveringen tager op til 5
uger.

Vores lille projekt med private
sponsorer går rigtig godt, og vi
er meget taknemmelige for den
støtte, vi får fra jer, der støtter
hallen. Der er stadig plads på
væggen, så alle, der har lyst til
at være privat sponsor, kan
tage kontakt til os i bestyrelsen,
- eller tage en seddel i Hallen
og udfylde den. Så sørger vi for
resten.

Vi vil i forbindelse med renove-

Vi kunne godt bruge hjælp til at

finde private sponsorer, så hvis
der er nogle, som kunne tænke
sig at give en hånd, skal I bare
tage kontakt til en fra bestyrelsen.
Derudover kunne vi også godt
tænke os at få oprettet en gruppe, der vil tage sig af at lægge
skånegulv på gulvet i Hallen
ved fester og andet. Det drejer
sig i øjeblikket om 2 til 3 gange
om året.
Hvis det skulle være noget for
dig, så tager du bare kontakt til
en fra bestyrelsen.
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Kværndrup Seniorklub
Af Randi Skytte
lidt vovede/vandede vittigheder. Der var dog ingen, der udvandrede af den grund.
Efter kaffen nåede vi også at få
en lille svingom til Ulla og Torbens altid veloplagte musik.

Kværndrup seniorklub er en
forening med ca. 180 medlemmer. Vi dækker hele 5772 området.
Vi afholder forskellige arrangementer i løbet af året f.eks. har
vi lige afholdt efterårsfest i
Kværndrup forsamlingshus med
92 deltagere. Der var god mad
og musik af Ulla og Torben Nikolajsen, imens vi spiste.
Underholdningen var Bertel
Abildgård, der underholdt med
sang og musik – krydret med

Af andre arrangementer kan
nævnes et par foredrag og så
det sidste i år, der er vores julefest med kaffebord, lotteri
med fine gevinster fra handlende i Kværndrup og Ringe samt
Luciaoptog med børn fra børnehaven Oasen. Det hele med
Karen og Tommy, som musikalsk hjælp til de sange, der
skal synges omkring juletid. Vi
har juletræ, men går dog ikke
rundt om det!

begrænsede af for dyre udgifter
til lokaleleje, men vil dog gerne
forsøge for at finde ud af, om
det i det hele taget er noget, de
ældre i Kværndrup har lyst til.
Vi vil rigtig gerne have flere
medlemmer i vores forening, da
det i sig selv giver flere midler
at lave arrangementer for.
På Danske Seniorers kongres
for nylig blev det vedtaget, at
alle, der oppebærer en pension,
kan være medlem af en seniorklub.

Vi har i bestyrelsen nogen tanker om at lave nye tiltag i form
af fællesspisning til middag –
lidt flere foredrag – lidt mere
underholdning. Vi er dog lidt

Så er det jul igen
Af Anders Thorup
Julemarked på Egeskov Slot – 3 weekender i november.
Ingen sne og plusgrader i luften. Alligevel nærmer julen sig,
og et af varslerne her på Midtfyn er, at Egeskov Slot afholder
julemarked.
Julemarkedet
strækker sig over 3 weekender,
og allerede den første af mar-
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kedsdagene, var der rigtig
mange gæster på Slottet.
Museerne og de gamle stalde
var fyldt med juleting, og de
mange kræmmere havde tilsyneladende godt gang i salget.

Antallet af biler på parkeringspladsen, vidner om rigtig mange
mennesker på Slottet, der har
skabt endnu en tradition på
Midtfyn.
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Formand for Egeskov Markedsforening Tommy Christensens tale ved Markedsfesten 2019
lisituation gjorde også, at vi
som forening selv udbød de
øvrige spisesalgssteder på
pladsen, hvilket igen gav et
mere varieret sortiment for de
sultne. Alt i alt fornemmede vi,
at fornyelsen og det nye tivolisamarbejde var et frisk pust.

Egeskov Marked 2019 blev i år
afviklet på fornemmeste vis, en
weekend hvor stort set alt klappede, selv vejrguderne var os
mildt stemt, selv om man kunne
blive helt nervøs i perioden op
til markedet, hvor hyppige byger havde indflydelse på mit
ellers så gode humør. Men en
fornuftig sensommer med begrænset nedbør, gjorde at bygevejr op til ikke ødelagde noget. Få dage før markedet erklærede vi ellers vores parkeringsarealer uegnet til bilkørsel
på grund af nedbør, men det
holdt heldigvis ikke stik. Det
blev rigtigt markedsvejr i ugen
for afviklingen, og weekendmarkedet kunne prøves af under
noget nær optimale betingelser.
Vi havde i år entreret med et
lille nyt tivoli, Mies Tivoli, og det
viste sig at være et rigtig godt
bekendtskab. Et fint, lille og
stemningsfyldt tivoli målrettet til
det yngre publikum, pakket ind
af ny-placerede kræmmerboder. Tivoli leverede markedstelt
og telte i tilknytning til dette, og
det var også en positiv oplevelse, i forhold til tilsvarende faciliteter i de senere år. Pladsens
øvrige restaurationstelte blev
leveret af et lokalt teltfirma i god
kvalitet, tak for det. Den ny tivo-

Ude ved dyrene var der allerede fredag liv i form af dygtige
hunde, som gav opvisning i
agility og hurtighed. Fantastiske hunde. Border-collies som
også var på om søndagen. Lørdag var, som sidste år, sat af til
et rigtig vellykket ponyskue,
som fyldte det meste af dagen
derude. Smukke heste og engagerede ejere, som forstod
kunsten at vise dem frem. Dygtige og kyndige dommere gav
arrangementet et professionelt
touch. Et veltilrettelagt skue,
som tiltrak markedsgæster og
interesserede hele dagen, tak
for det. En enkelt hestehandler
kom forbi, ligesom der også
var, kaninhop, høns, ænder og
småfugle. Vrinsk og hanegal og
duften, jo man blev helt nostalgisk indeni, derude. Søndag
var der også heste på markedspladsen, nogle rigtigt store, men desværre ikke de helt
små, deres mor var til barnedåb, og sådant noget skal jo
passes. Jeg tror stadig, at det
er muligt at skabe en fantastisk
søndag ude ved dyrene. Shirefolkene kunne sagtens forestille
sig både opvisning og agility
med deres kæmpeheste, der
får den jyske hest til at ligne en
pony. De hestefolk, der var til
stede om søndagen på Egeskov marked, ville tage fat i deres respektive foreninger, og
hvem ved, hvad det kan udvikle
sig til. Jeg tror, det er vigtigt og

rigtigt set at prioritere den positive udvikling ude ved dyrene.
Det giver ikke umiddelbart en
større omsætning, men forhåbentlig en god oplevelse til markedets gæster, og glade gæster
trækker vel gæster til.
En stor opgave under selve arrangementet er forsyningen og
restauranterne. Her er der virkeligt mange bolde i luften. Mad
skal der til og helst noget for
enhver smag. Derfor tager jeg
hatten af for alle tovholdere og
deres meget flittige medhjælpere. Servicen er i top, man mødes af et smil og en parathed,
som i øvrigt er meget kendetegnende for Egeskov Marked: ”I
skal være så hjerteligt velkomne”, er signalet, vi udsender.
Omstillingen og tilpasningen
her, fra et endagsmarked til et
weekendmarked er ikke helt
faldet på plads endnu. Da vi
havde Egeskov marked 3. onsdag i september havde vi i gode
år mindst ligeså mange gæster
på en dag, som vi i dag har på
3 dage. Altså var der folk overalt, og der var tryk på, ikke
mindst i restauranterne. Nu under weekendmarkedet oplever
jeg restauranter, der i perioder
er lidt tomme og uden aktivitet.
Her tænker jeg resurser og den
bedst mulige udnyttelse af disse. Man kan spørge sig selv om
der skulle lukkes et par stykker
for at forøge aktiviteterne i de
resterende. Jeg er ikke i tvivl
om, at vi alle har det sjovest,
når der er gang i den, så vi skal
passe meget på ikke at trække
på for mange medhjælpere/
resurser, hvis der ikke er et reelt behov. Området skal evalueres og granskes nøje i det fortsatte arbejde med overgangen
17
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til weekendmarked. Jeg siger
ikke, at det er en let øvelse,
men omsætningen er ganske
enkelt for lille i forhold til det
store set-up. Derimod er det en
fryd at se, når hele spisetorvet
omkring markedsgrillen, ølvogn
og markedskroen syder og
summer af liv. Men der skal også være rolige og gode faciliteter til en god snak, kaffe og kage.
Underholdningsprogrammet for
Egeskov Marked 2019 betragter jeg som godt sammensat,
og vi havde et par rigtig gode
fester med høj stemning og
mange mennesker i markedskroen, både fredag og lørdag.
Det koster mange penge at underholde mange mennesker
over mange timer i flere dage.
Dygtigt købmandskab hos vore
bookere gjorde, at vi kunne
præsentere årets fine musikprogram for en rimelig pris. Investeringen, kvalitet til rimelige
priser og hårdtarbejdende medarbejdere får os dog ikke i mål
med skindet på næsen i år.
Hvor ville det dog være dejligt
hvis udgifter og omsætning
fulgtes lidt bedre ad. Kan det
mon passe, at det kun er mig
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på denne ø, der sætter pris på
en velskænket, kold øl? Skål.
Der var igen i år for få kræmmere på Egeskov Marked, 230
helt præcist og hvorfor egentlig
det, kan man spørge sig selv
om. Jeg tror ikke, det vil ændre
noget, at prisen på stadepladser sænkes, eller at der er gratis forplejning. Nej, kræmmerne, de rigtige kræmmere, er
vist ligesom tivolier desværre
en uddøende race. Jeg tænker
tilbage til 2008 – 2009 hvor
Store Knud snildt kunne sælge
1000 – 1100 stadepladser til
450 kræmmere. Da var overskuddet en realitet længe inden, folk blev lukket ind på
markedspladsen. I dag er den
typiske kræmmer af anden etnisk oprindelse, kræmmere
som sælger plastik forklædt
som læder, 20 par sokker for
en hund osv. Kræmmere i ordets rette forstand er efterhånden i mindretal. Kræmmeren
med den charmerende lille rodebutik eller kræmmeren med
et kvalitetsprodukt, og det er et
stort problem, ikke kun for Egeskov Marked, men for alle markeder. Alle markeder, siger jeg
fordi, der jo efterhånden er

markeder eller byfest i enhver
lille flække i det ganske land, så
konkurrencen er stor, meget
stor. Den tid hvor Egeskov Marked var tradition og en årlig tilbagevendende
begivenhed,
som man absolut ikke ville gå
glip af, uanset om man var fra
Vendsyssel eller fra Boltinge, er
passé. Vores, til dels, og næste
generation har mange alternative måder at blive underholdt
på, så vi skal være rigtig dygtige for ikke, at blive hægtet af. I
skal dog have en positiv kræmmerhistorie: Jeg talte med en
kræmmer fra Dronninglund,
som kontinuerligt de sidste 50
år er kørt ind på sin plads på
Egeskov Marked og indrettet
sin lille marskandiserforretning
på 4 x 6 m. Han var her første
gang som 18-årig, og det er jo
rigtig godt gået. Og jo, vi har
selvfølgelig mange trofaste
kræmmere, som troligt kommer
år efter år.
I vores bestræbelser på at skaffe flere kræmmere, kontaktede
vi handelsstandsforeningerne i
Svendborg, Faaborg og Ringe i
foråret, men der var ingen gevinst. Hvis nu der sidder en og
anden her i forsamlingen med
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en god ide så brænd endelig
ikke inde med den, fortæl os
om det. Det er vigtigt, at der
kommer flere kræmmere på
Egeskov Marked, nej det er faktisk et must, hvis resultaterne
skal stå mål med anstrengelserne. Groft sagt og for egen regning vil jeg sige, at overgangen
fra 3. onsdag i september til et
weekendmarked var en øvelse
for at please kræmmerne, hvilket de ikke har honoreret.
Tværtimod, så vi har i dag tre
dages udgifter til underholdning
og en væsentligt større arbejdsbyrde, men en mindre omsætning, og det er rigtig øv.
Men nu er det jo ikke alt, der
kun skal måles i resultat og
økonomi. Hvis man kommer ud
på den anden side, og det har
været en positiv og sjov oplevelse, er det vel ikke så ringe
endda. Sammenholdet og glæden ved at servicere rigtig mange mennesker på Egeskov marked skinner tydeligt igennem,
og netop denne glæde repræsenterer en meget stor værdi
for lokalområdet. Selvfølgelig
skal der være en gulerod i form
af penge til foreningslivet, men
for mig er det også væsentligt,
at vi er så dygtige, som vi er, til
at afvikle et så stort arrange-

ment som Egeskov marked
trods alt stadig er. Jeg får ikke
øje på, at det rent arbejdsmæssigt kikser nogen steder.
Alle rykker igennem, lige fra
børnene, der samler affald på
pladsen til økonomifolket, der
er betroet til at styre finanserne. Preben og hans maskiner,
teltfolkene, elektriker og elhold, pladsudvalg og parkeringspladserne bestyres med
god service som topprioritet.
Forsyningen både af vådt og
tørt rykker i den grad igennem,
selv om det til tider er svært at
komme til på grund af markedsgæsterne. Personaleudvalget og deres personale til
hele projektet og til vores køkken, restauranter, burgerbar,
markedsgrill og ølvogne repræsenterer firmaet på smukkeste
vis. Altid med et smil på læben,
er min fornemmelse. Samarbejde på kryds og tværs af generationer er en af styrkerne i
vores projekt. Børn, forældre
og bedsteforældre trækker på
samme hammel. En sådan oplevelse kan rent faktisk også
sættes i banken, men der kan
desværre ikke købes og betales med denne værdi, og det er
ærgerligt, for netop her er vi
uovertrufne og gode.

Hvis der nu sidder nogen og
undrer sig over den lidt negativt
ladede formandsberetning, forstår jeg jer godt. Jeg synes
selv, at det så rigtig fint ud,
pænt besøg fredag, super mange mennesker lørdag og igen
pænt besøg søndag, men desværre ingen omsætning.
Stor tak til jer som sidder her og
til alle de andre, som ikke er
med i aften, ligesom vi takker
for opbakningen fra vores samarbejdspartnere, fremmede og
lokale entreprenører og ikke
mindst vort lokale erhvervsliv.
Tak til markedsbestyrelsen og
til alle tovholdere, tak til ungdom, voksne og ældre og husk,
at der altid er brug for fornyelse,
ikke mindst på de vitale poster,
hvis hjulene skal holdes i gang.
Det er blevet tid for en dybt seriøs granskning og evaluering
af vores alle sammens gode,
gamle Egeskov Marked.
En sidste kommentar:
Om Egeskov marked 2019 har
været et godt marked? Set med
det værdigrundlag jeg prioriterer og vægter højt, gu’ har det
så og skål for det.
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24. Novemberudstilling på Trunderup Friskole
Af Hans Madsen, formand for Trunderup Bylaug
Fotos Anders Thorup
Udstillingen var som altid åben både lørdag og søndag fra kl. 13.00 - 17.00, og udstillingen blev
afsluttet med kåringen af Årets Værk.
kunstnere samt fra skolens elever og børnehavebørn.
Udstillingen havde i år et fælles
tema ”Vildskab.” Man kunne på
Videnstorvet læse om kunstnerne og så gå på opdagelse i
lokalerne og finde kunsten, der
var skrevet om. Til emnet var
der et indlæg af Indigo Richards.

Udstillingen som næste år kan
fejre 25-års jubilæum, arrangeres i samarbejde mellem Trunderup Bylaug, Trunderup Friskole og de udøvende kunstnere.
I år var der kreationer fra 28
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Under udstillingen var der café,
hvor man kunne købe kaffe,
lagkage, sandwichs, øl, vand
og vin. Mange besøgende benyttede sig af lejligheden til at
sætte sig og lytte til musikken i
Skolens dejlige aula/køkken,
efter at de mange udstillede
billeder og andet kunst var blevet nydt.
Lørdag underholdt Kirstine
(lærer på Friskolen) med sine 5

klaverbørn, som spillede på
skift. Så musik v/ Jørgen Appel
Nordbye og afslutningsvis ”Two
men and a dog”.
Køkkenholdet kunne sidst på
lørdagen begynde at lave Mortensand til aftenens fællesspisning for kunstnere og hjælpere.
Søndag spillede Brunsbjerg /
Vognsgård. Efterfølgende de
lokale Vicky og Kirstine.
Både lørdag og søndag kunne
man købe amerikansk lotteri,
hvor præmierne var sponserede gaver fra udstillerne. Tak for
det!
Under udstillingen kunne man
være med til at vælge årets
værk. Hver kunstner havde indstillet 1 værk til afstemning
blandt publikum om, hvilket der
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skulle være årets værk. Dette
værk kan en institution, skole,
plejehjem, bibliotek, museum,
bofællesskab, sygehus eller
lignede søge om at få overdraget til ejendom efter forudgående ansøgning. Der vil blive annonceret om dette i lokale annonceaviser.

neren for penge, som er doneret til formålet af DEN FABERSKE FOND. Formanden for
den Faberske Fond, tidligere
borgmester i Ringe, Bo Andersen, kunne kl. 17.00 offentliggøre Årets Værk, som kan ses
og nydes på forsiden af dette
nummer af 5772.kværndrup.

Det værk, som vinder, køber
Novemberudstillingen af kunst-

I år vandt Elisabet Lycke Nielsen (forsidebillede), nr. 2 blev

Pia Storm (ses herunder) og nr.
3 Grethe Munk.
Tillykke til jer alle.
Inden Novemberudstillingen
helt slutter, er der tradition for at
kunstnerne evaluerer årets udstilling sammen med udvalget
(som består af 2 fra Friskole og
Børnehaven, 2 fra Bylauget og
5 kunstnere).

21

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Så er der igen nyt fra Egebos venner
Af Mogens Jensen og Connie Ebbesen
Vi har igen afholdt en utrolig
hyggelig høstfest med spisning,
underholdning, kaffe og småkager.
Der deltog 75 personer som
bestod af beboere og medlemmer fra byen samt bestyrelsen,
som selvfølgelig skulle servere,
men vi fik en fantastisk hjælp af
vores politiker praktikant Søren
Hillers.
Middagen startede kl. 18.00
med en utrolig lækker kalvemørbrad med tilbehør, som bestod af blandt andet broccolisalat og nogle fantastiske flødekartofler samt ærter og majs.
Maden blev leveret af slagteren
i Superbrugsen i Kværndrup.
De før omtalte flødekartofler er
lavet med en krydderiblanding, som han selv har sammensat. Efter hovedretten serverede vi en fløderand med
kirsebærsovs.
Aftenens underholdning var
med Ulla og Torben Nikolajsen.
De var rigtig gode til at få folk
med til fællessang og andet
spas. Der blev en lille pause i
underholdningen, hvor der blev
serveret kaffe og småkager.
Bestyrelsen er utrolig glade for
den store opbakning, som vi
oplever til vores arrangementer. Med den opbakning er det
virkelig dejligt at lave frivilligt
arbejde.
Politikerne i Faaborg-Midtfyn
Kommune, har mulighed for at
melde sig som frivillige til arrangementer i kommunens foreninger. De seneste 6-7 år har
vi haft besøg af lokalpolitikere,
som på denne måde får et godt
indtryk af det store frivillige arbejde, der gøres i foreningerne.
Tak for hjælpen i år til Søren!
22
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Løst og fast fra Kværndrup Boldklub
Af Susan Nielsen, formand Kværndrup Boldklub
Et uhyre travlt år er ved at
være til ende – og hverdagene
trænger sig på.
Et fantastisk arrangement med
Danmarks Oldboys landshold,
jubilæumsreception og jubilæumsfest er begivenheder, som
vi alle vil kunne huske i årene
fremover.
Tusind tak for alle, der har hjulpet i de travle dage – og ikke
mindst i dagene og ugerne forinden, så vores stadion kunne
tage sig rigtig godt ud. 720 tilskuere fandt vej til stadion –
rigtig flot.
Og vi har efterfølgende fået flot
takkeskrivelse fra landsholdet
og dets ledere. (Se næste
side).

Indendørssæsonen er godt i
gang allerede og alle børn er
meget velkommen til at komme
i hallen fredag eftermiddag.
U7 og yngre træner kl. 16.00 17.00
U8 – U9 træner 17.00 – 18.00.
Kom og afprøv om fodbold er
noget for dig. Det er rigtig sjovt
og vi tager også til stævner,
hvis vi har lyst. Fodbolden er
for alle – både piger og drenge.

De voksne spiller indendørs
tirsdag:
Kvindesenior 18.00 – 19.00
Oldboys 19.00 – 20.00
Herresenior 20.00 – 21.00
Vores U8 sluttede udendørssæsonen af ved stævne på
hjemmebane. Vi spillede 4
kampe, vandt de 3 og spillede
1 uafgjort. Drengene fulgte taktikken fra Allan Bruun til punkt
og prikke!

Vores små spillere, har nok
ikke lagt så meget mærke til
den megen virak.
De har spillet og trænet og nu
er udendørssæsonen slut.
Ved afslutningen på udendørs,
blev der uddelt fine præmier til
årets spillere: Victor, Nicolai,
Felix og Christoffer (Nicolai er
ikke med på billedet). Stort tillykke!
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Kære Susan og alle de frivillige
i Kværndrup Boldklub
På vegne af DBU og Old Boys
Landsholdet, får I alle i Kværndrup også en stor tak fra mig,
staben og spillerne.
Vi siger alle tusind tak for en
flot aften og et velgennemført
arrangement, som I alle i
Kværndrup BK kan være stolte
af. Alt klappede, og jeres service på alle fronter var meget
fin. I er gode at samarbejde
med, og det sætter både jeg og
spillerne pris på.
Det blev en flot fodboldkamp
så længe jeres ”gamle drenge”
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kunne være med og derefter
var det ren opvisning, hvor
publikum rigtig kunne nyde flotte mål med mange tekniske
genialiteter og flot fodbold, hvor
vel især Thomas Kahlenberg
havde det som ”ål i mudder”,
men også alle de øvrige viste
hvorfor de har været med på
øverste hylde i fodboldens verden.
Vi håber, at det var hele besværet værd, og at I også økonomisk fik en rigtig god aften,
og vi er stolte over, at vi for en
aften havde samlet Kværndrup
med opland til en fin fodboldaf-

ten mod jeres ”All Star-team”.
De mange tilskuere dannede
en meget flot ramme og speakerne satte lige deres ekstra
krydderi på kampen.
Hils alle de andre hjælpere,
som havde styr på det hele og
sikke et ”lokumsbrædt” af en
Wienerschnitzel vi sluttede aften med – uhm. Det satte vi
stor pris på.
Endnu en gang en stor tak til
Jer alle i Kværndrup BK.
MVH
DBU og spillere og stab
Simon Rasmussen
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25 år med Hattefest
Af Carsten og Laila, Kværndrup Hallens cafeteria
Hattefesten blev i starten arrangeret af Egeskov Markedsforening, der udnyttede, at det store
festtelt var sat op allerede lørdag før Egeskov Marked, der, som de fleste nok ved, indtil for 3 år
siden, blev afholdt 3. onsdag i september.
de havde mad på tallerkenerne
og drikkelse i glassene.
Ryslinge Forsamlingshus sørgede for maden til de 383 damer, og de leverede, som altid,
dejlig og varm mad trods de
mange kuverter. Ryslinge Forsamlingshus har oparbejdet
erfaring med levering af mange
kuverter, og de sørger også for
wienerschnitzler til Bierfesten
med 750 kuverter. Imponerende!
Antallet af deltagere var 40 flere end sidste år og det er vores
indtryk, at de virkelig havde en
god fest. I hvert fald dansede
de flittigt til ”Sort Snak” – og der
blev også set et par tjenere på
dansegulvet!
Traditioner hører op og nye indføres. Markedsforeningen valgte at bruge deres kræfter på
selve markedet, hvorfor Kværndrup Boldklub overtog arrangementet af Hattefesten sammen
med Hallens cafeteria. Festen
blev flyttet fra teltet til Hallen.
Dette skete for 4 år siden. Heldigvis er der stadig mange tjenere med, som også serverede, da Markedsforeningen stod
for hattefesten.
I år fandt festen sted 7. september og festen var nr. 25 i
rækken af disse fester, som
kun er for damer og hvor adgangstegnet, traditionen tro, er
en hat. Kun for damer er måske
så meget sagt, for de 30 tjenere er alle af hankøn, og vi tror
da også nok, at de har haft en
fest, selvom de først og fremmest havde til opgave at sørge
for, at damerne ved deres bor25
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Kværndrupugen 2020 – med Store Badedag
Af styregruppen for Kværndrupugen
Styregruppen for Kværndrupugen er atter i arbejdstøjet.
Ugen kommer til at indeholde
mange af de samme og populære aktiviteter som de tidligere
år.
Detaljerne er ikke på plads,
men vi tør godt love, at der lørdag bliver familiefest med revy i
Forsamlingshuset. Jagtforeningen er atter værter på Ikær Mose og der bliver også Store Legedag. Styregruppen håber, at
kunne præsentere nyt tiltag fredag 8. maj – Store Badedag.
Borgmester Hans Stavnsager
holder åbningstalen, som han
gjorde i år.
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Tiden der fulgte - efter 1864
Efter Henrik Nielsens breve

1. del

Af Edvin Larsen
Artiklen er en fortsættelse af Tæt på krigen 1864, som blev trykt i Lokalbladet 5772.Kværndrup (nr. 44,
45 og 46). Artiklerne omhandlede tiden umiddelbart før og efter Dybbøls fald og Henriks deltagelse i
krigen, som fik så katastrofale følger for kongeriget Danmark. Ved krigens afslutning blev Henrik hjemsendt. I denne artikelserie vil jeg skildre, hvordan det derefter gik Henrik og hans familie. Skildringen
bygger på det omfattende kildemateriale i form af breve1 og andet, som Henrik har efterladt, og som
afdøde Inger Nordtorp, Egeparken, har afleveret til Lokalhistorisk Arkiv.
Kort resume af Henrik og Stines familiebaggrund
Henrik var søn af boelsmand
Niels Rasmussen og hustru
Karen Henriksdatter fra Sandager Mark. Henrik blev født den
31. august 1837 og giftede sig
den 22. oktober 1863 med Anne Kirstine (kaldenavn Stine),
som var født den 26. januar
1840 og datter af gårdmand
Hans Nielsen og hustru Johanne Marie Pedersdatter fra
Ravndrup Vænge.
De bosatte sig på Sandager
Mark, hvor Henrik ernærede
sig som stenhugger. Stine fødte en pige den 4. september
1864, mens Henrik endnu var
indkaldt til krigstjeneste. Karen
Henriette blev døbt i Gislev Kirke den 11. september.
Efter hjemsendelsen
En krig sætter ofte sine spor
såvel fysisk som psykisk hos
de personer, som har deltaget.
For Henriks vedkommende var
dette heldigvis ikke tilfældet.
Henrik havde altid været et troende menneske. Og han var
meget interesseret i det samfund, han var en del af.

Selv om Henrik og hans familie
endnu tilhørte kirken i Gislev,
havde han via Kristian Appel
og andre af sine venner fået
kendskab til den markante
præst, Vilhelm Birkedal2, i Ryslinge. I folketinget talte Birkedal
stærkt imod fredsslutningen i
1864 og kritiserede ministeriet
for ikke at have rådet kong
Christian den 9. til enten at abdicere eller til at stå i spidsen
for hæren i en sidste kamp
mod fjenden.
Ved en gudstjeneste i Ryslinge
i efteråret 1864 havde Birkedal
tilføjet i kirkebønnen: ”Gud give
kongen et dansk hjerte, om det
er muligt?”3. Nogle indkvarterede soldater på Tøjstrup Hovedgård havde imidlertid overværet gudstjenesten og refereret
Birkedals tilføjelse i bønnen til
deres kaptajn, som havde viderebragt informationen til myndighederne. Birkedal havde
også været meget kritisk over
for den reviderede grundlov4.
Nu var Birkedal blevet for besværlig, og han skulle væk, og
det kom han. Men hans talefrihed og hans menighed kunne
man ikke knuse. Birkedals tan-

ker optog også Henrik, Stine og
deres familie, hvilket bl.a. ses
af breve af 6. april og 7. oktober
1866 fra Stines søster Hanne,
som tjente på Bjerregaard.
Hanne skriver: ”Jeg glæder mig
til naar jeg kommer hjem at
komme over i den nye Kirke5 og
høre Birkedal.” og fortsætter
med at omtale et høstgilde ”…
det kan nok være det var et rigtigt Høstgilde, efter at vi havde
spist blev der holdt Taler ude i
Gaarden, for der var saadan en
masse Mennesker at det var
umulig at de kunde komme til at
høre inde, blandt Talerne var
vor gode Birkedal, hvem jeg var
rigtig glad ved at høre…”. Hanne vidste, at Henrik og Stine
ville blive glad for at høre Birkedal omtalt positivt. Hanne efterlyste også nyt hjemmefra bl.a.
omkring den store skyttefest6 i
Kværndrup, hvor Birkedal var
en af talerne.
Forandringer for Henrik og
Stine i 1867
Stine fødte den 20. marts deres
anden datter, som blev døbt
Johanne Marie. Samtidig gik
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Skyttefesten ved Kværndrup den 30. September 1867, Illustreret Tidende.

Henrik med planer om at få mere jord, derfor indgik han en
købekontrakt med tidligere fæstebonde Knud Nielsen, Trunderup, som i 1867 var blevet
selvejer efter at have købt sin
gård fri af stamhuset Egeskov.
For at kunne finansiere selv-

Udstykningskort over parcel.
Lokalhistorisk Arkiv
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ejerkøbet var det helt almindeligt at sælge jord fra, som det
blev i dette tilfælde. Ifølge købekontrakten, som blev underskrevet den 8. oktober 1867,
købte Henrik ”Matr. No.7/c, der
staaer for Ager og Engs Hartkorn, 0 Td. 6. Skp. 1 Fdk. 2.
Alb., samt den ved denne Parcel liggende Lod af Matr. No. 4/
a der har et areal germatrisk
Maal paa cirka 22 Tdr. Land og
som efter de Taxter, der sidst
sættes på denne Jord, vil erholde omtrent 2 Tdr. Hartkorn”7.
Henrik fik skøde på den ubebyggede parcel (nuværende
Trunderup Dongsvej 20) i april
1868. Af købekontrakten fremgik det endvidere, at jagtretten
var reserveret stamhuset Egeskov indtil 11. december 1877.
Henriks svigerfar, Hans Nielsen, var en af de tre gårdmænd, som havde taget initiativ til oprettelse af Trunderup
Friskole. Hans Nielsens datter
Maren - altså en søster til Henriks kone Stine, blev forlovet
med lærer Juler på Trunderup
Friskole. Skolen stod over for
at skulle etablere sig i egen
bygning. I den forbindelse var

det naturligt for Henrik at sælge
et stykke jord fra sin parcel til
lærer Juler, som herefter opførte en skolebygning med plads
til en gift lærer. Skolen blev indviet 1. september 18688.
Urolighederne ude i Europa
og de mærkbare konsekvenser her i landet
Henrik havde en stor berøringsflade med omverdenen og ikke
bare den lokale. Han var flittig
til at skrive breve til familiemedlemmer og vennekredsen, når
de rejste hjemmefra for kortere
eller længere tid. Det betød også, at Henrik til gengæld fik impulser udefra. Henriks livssyn
var grundtvig-koldsk blandet
med stor nationalfølelse. Efter
Danmarks nederlag i 1864 og
Preussens besejring af først
Østrig (1866) og senere Frankrig (1870-71) blev forsvaret
gjort til et brændende spørgsmål. Følelsen af afmagt spredtes i hele befolkningen. Den
stærke nationalfølelse, som
særlig blev dyrket og opmuntret
i de grundtvigske kredse, gjorde bitterheden og fjendskabet
til alt tysk tilsvarende stort. Juler, som aftjente sin værnepligt
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i 1866, var i oktober 1871 genindkaldt til soldatertjeneste i
Nyborg og skrev herfra hjem til
Henrik. Da Juler var læreruddannet, forrettede han en lidt
anderledes tjeneste, idet han
gjorde tjeneste på bataljonens
skriverstue ”Jeg har for resten
gode dage herude, jeg bestiller
ikke andet end sidde og skrive
hele Tiden. Jeg har slet ikke
været med til nogen Øvelse.
Jeg har ikke andre militaire Sager udleveret end Klæder og
saa Sabelen…”, men trods det
viste brevet i al sin tydelighed,
at forsvarsviljen levede.
I den del af landbobefolkningen, som var præget af det
grundtvig-koldske livssyn, var
det almindeligt at tage på højskole. I slutningen af 1800-tallet
vokser antallet af højskoler
overalt i Danmark. Mange af
højskolernes lærere og ledere
havde deltaget i krigen i 1864
som befalingsmænd/officerer. I
februar 1873 var Stines yngste
broder, Peder, elev på Askov
Højskole9 og skrev herfra til
Henrik og Stine. I brevet omtalte Peder Kristian Snedker, som
Henrik i 1864 var indkaldt sammen med. ”Kristian Snedker

at en dag på højskolen ville være noget, Henrik kunne få meget ud af.

Nazarethkirken, 1957.
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto,
Det Kongelige Bibliotek

snakkede om, at han vilde have havt dig med herover. Den
tur kunde du have gjort. Jeg er
vis på, du ikke var kommet til
at fortryde det, og jeg er vis på,
det var noget, du kunde bruge
og du kunde forstå ham, hvad
mange af dem, som her er, ikke kan, men her er da også en
grumme del unge fyre på 15 og
18 år og det er rigtignok for tidlig, det kan du nok skønne…”.
Peder hentyder her helt klart til,

Den første Friskole i Trunderup (1868-1898). Foto: Kværndrup Sogn, 1941

Familieforøgelser og indenrigspolitikken
Den 1. marts 1873 fødte Stine
deres tredje barn, som den 10.
april blev døbt Anne i Nazarethkirken i Ryslinge.
Indenrigspolitisk var det lidt af
en urolig tid. Efter 1864 var der
kommet liv i bondebevægelsen,
som i 1872 stiftede Det forenede Venstre, hvilket betød, at
kampen om parlamentarismen
begyndte. Det blev begyndelsen til mange års voldsom politisk kamp mellem Højre og
Venstre. Bøndernes parti Venstre fik flertal i Folketinget ved
valget i 1872 og krævede, at
regeringen skulle udpeges af
kongen og dannes af det parti,
der til enhver tid havde flertal i
Folketinget. Kongen valgte
imidlertid sin nye regering
blandt de konservative i Folketinget. Man sagde, at landet
ikke skulle regeres af bønder.
Storgodsejeren Estrup blev regeringsleder.
Henrik sluttede sig til partiet
Venstre, som de fleste andre i
valgmenigheden også gjorde.10
Peder Jensen11- en ven af Henrik - skrev i et brev af 16. februar 1874 til ham: ”Det politiske
Røre har vistnok berørt dig mere og ligget dig mere på Sinde
end mig. Jeg har nu aldrig givet
mig synderligt af med Politik, og
i Forhold til det voldsomme Røre, der var i Tingene sidste Efteraar, befattede jeg mig vel
endnu mindre med den end tidligere, hvilket rigtignok for en
Del havde sin Grund i, at jeg
var ikke i stand til at blande mig
i en saadan Hurlumhej. Det kan
vel komme deraf, at det ligefrem strider mod min Natur, dog
giver det mig ogsaa let afsky
derfor, naar ikke de kæmpende
Parter kan holde Bitterhed og
Personlighed borte, hvilket jeg
29
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med fuldt Alvor beskylder begge Partier for ikke at have
gjort.” og videre: ”… derfor ønsker jeg kun at Venstre vilde
gaa frem med den Kraft som
kun ligger i den rolige Besindighed, lad være at det kun kunde
gaa langsomt paa den Maade,
men Byrden de kunde tage
med dem blev da til visse større, og den er ingenlunde ringe,
naar vi betragter, at det er det
danske Folks fremtidige Udvikling de vil drage fremad. Du ved
jo, at vi faar en større Sten op
paa Vognen, naar vi giver os
Tid til at rulle dem op paa Stenladdet, end som naar vi med et
Sæt vilde tage den op fra Jorden, maaske Stenbøren gik i
stykker derved.” Selv om ingen
kilder direkte berører Henriks
politiske engagement, så gives
der nok indirekte et billede af,
hvor Henriks ståsted var.
Stine havde den 29. juni 1876
født sit fjerde barn – en datter,
som døbtes Maren. Henrik og
Stine havde nu fire piger. Der
var ingen tvivl om, at de gerne
ville have haft en dreng. I et
brev af 16. juli 1876 skrev Stines bror, Peder, som lå inde
som soldat i Hald ved Viborg:
”Jeg ønsker jer tillykke med den
lille Pige, og det glæder mig at
høre, at du er da temmelig rask
Søster efter Omstændighederne.” og videre: ”Du skriver rigtignok, at jeg ikke maatte tro
uden at det var ligesaa kjærkomment med en Pige, naar
det var vel overstaaet, men det
må jo nu være, som det skal
være, og som det er bedst. Vorherre mener ikke altid som os,
men naar bare vi kan tro, at det
er til vor Gavn, saa vil alle blive
glade ved det, men det kan
sommetider være svært nok,
saadan er det da for mig.” Selv
om nationalismen ikke var blevet mindre efter tabet i 1864,
havde holdningen blandt de
indkaldte ændret sig - i særde30

leshed blandt de, der tilhørte
Venstre. Peder var fra landet
og sympatiserede med Venstre, hvilket han også vidste, at
Henrik gjorde. ”Naar jeg skulde
fortælle lidt om Leiren her ved
Hald, ved jeg næsten ikke, hvor
jeg skal begynde, saa det kan
der snakkes lidt mere om, naar
jeg kommer hjem…” og fortsatte: ”Det Leirliv er jo noget kunstigt, det skulde jo forestille et
Krigsliv, men det kan jeg forstaa, at det er langt derfra,

skøndt jeg aldrig har seet eller
langt mindre prøvet det.” Her
hentyder Peder til Henriks deltagelse i krigen i 1864. Efter
Peders mening var der for meget parade/eksercits og for lidt
felttjeneste.
Den 18. oktober 1878 nedkom
Stine med en dreng, som blev
døbt Niels i Nazarethkirken den
1. december.
(Forsættes i næste nr. af
5772.Kværndrup)

Noter:
1

I artiklen anvendes breve som kildemateriale dateret i perioden 1864 til 1907.
Vilhelm Birkedal (1809-92), sognepræst i Ryslinge fra 1849-1865. Loven om
sognebåndsløsning fra 1855 havde betydet, at Birkedals menighed ikke blot bestod af folk fra Ryslinge men fra Sydfyn, Midt- og Østfyn. Birkedal blev afskediget
som sognepræst den 22. september 1865 - herefter blev han præst for den frimenighed, der opstod omkring ham, og som førte til vedtagelse af midlertidig lov om
valgmenigheder den 15. maj 1868. Loven blev gjort til vedvarende lov i 1873. Birkedal blev valgt til folketinget i 1864.
3
Kong Christian den 9. stammede fra hertugdømmerne.
4
Efter Birkedals mening havde den reviderede grundlov indskrænket den stemmeret, som grundloven af 1849 havde givet.
5
Nazarethkirken blev indviet den 8. august 1866.
6
Frydendahl H.C.: Kværndrup Sogn. Amtsskyttefest afholdt på Egeskovgårds
marker den 24. september 1866. I øvrigt det år Kværndrup S.G.&I. blev dannet.
Det følgende år afholdes der også skyttefest i Kværndrup den 30. september
1867. Denne omtales i Illustreret Tidende den 13. oktober 1867. Illustreret Tidende var navnet på et illustreret ugeblad, der udkom i årene 1859-1924. Det indtog
navnlig i ældre tid en fornem plads i dansk periodisk litteratur og bragte artikler fra
kulturlivets forskellige områder.
7
Citat fra den købekontrakt, som opbevares på Lokalhistorisk Arkiv, Kirkevej 3,
Kværndrup.
8
Frydendahl H.C.: Kværndrup Sogn, s. 258.
9
Rødding Højskole blev efter nederlaget i 1864 flyttet til Askov.
10
Henriksen H.M.: Ryslinge sogns historie, s. 178.
11
Frydendahl H.C.: Kværndrup Sogn, s. 178. Peder Jensen fødtes i Trunderup i
1846 som søn af Jens Jensen, Trunderup en af friskolens grundlæggere. Peder
Jensen underviste på skolen, da lærer Juler var indkaldt som soldat i 1866. Peder
Jensen læser nu til dyrlæge i København, men vender tilbage, da han er færdig
med studierne. Hans store interesse var lokalhistorie, og han var særlig kyndig
inden for folkeminder og dialekter. (Se 5772.Kværndrup nr. 43, hvor jeg har skrevet om dyrlæge og folkemindesamler Peder Jensens liv og levned.)
2
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AKTIVITETSKALENDEREN

Dato

Kl.

Arrangement

Sted

Arrangør / tilmelding Pris

23/11

14-17

Bevæg dig for sjov

Kværndrup
Hallen

Brugergruppen

29/11

14-17

Julefest

Forsamlingshuset

Seniorklubben

5/12

18.00

Julefrokost

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset

Julehygge med smørrebrød,
kaffe og pakkespil

6/12

25 kr./
barn

110,-/
60,-

Egebos Venner

7/12

14-17

Bevæg dig for sjov

Kværndrup
Hallen

Brugergruppen

25 kr./
barn

28/12

15-18

Juletræsfest

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset

-

4/1

14-17

Bevæg dig for sjov

Kværndrup
Hallen

Brugergruppen

25 kr./
barn

21/1

14.30

Hyggeeftermiddag. ”Tre gamle
musikanter” underholder

Egebos Venner

18/2

14.00

Generalforsamling. Efter kaffen
modeshow af ”Seniorshop”

Egebos Venner

22/2

14-17

Bevæg dig for sjov

Kværndrup
Hallen

Brugergruppen

25 kr./
barn

28/3

14-17

Bevæg dig for sjov

Kværndrup
Hallen

Brugergruppen

25 kr./
barn

OPSLAGSTAVLEN

Private små annoncer :
Gives væk - køb / salg / bytte. Arbejde tilbydes
( barnepiger )

SÆLGES / KØBES
Her er plads til
din GRATIS annonce

RØD OG GRATIS

gratis

Indsend små annoncer
inden næste deadline til
plata@plata1226.dk
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