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Som mange sikkert allerede har set, har vi fået fornemt be-

søg i Mågesøen. 

Den enlige svane har opholdt sig i søen i snart en måned og 

med sin smukke og elegante statur været en fryd for de be-

søgende omkring søen. 

Billedet er taget en tidlig morgen, lige før solopgang. 
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Priser for annoncer 

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

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

Forsidelogo:  
Rentegnet af NIMA 

 
 
 
Forsidebillede:  

Svane i Mågesøen 
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Egon Østergaard 
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tlf. 2276 4141 
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5772.kv@gmail.com 
(billeder skal fylde mindst 1 MB.) 
 

Layout 
Anne Sloth 
Kaare Paludan 
 
Tryk  
Hobro Lyntryk 
 

Økonomi og annoncetegning 
Olav Engholm, (valo@pc.dk) 
Frede Jensen 
 

Uddeling 
Bodil Engholm m.fl. 
 

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

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

 

 

 

Deadline til næste nr. er den       
27. MARTS 

Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

Vintermånederne er en periode 
med generalforsamlinger/
årsmøder/
repræsentantskabsmøder i for-
eningerne. 
 
Særlig interesse har der været 
for Egeskov Markedsforening 
de seneste måneder. Ikke 
mindst fordi Tommy Christen-
sen efter en storstilet indsats 
over to omgange, fortjener sit 
otium og har ønsket at fratræde 
som formand. 
 
Brian Nyhus er, som det også 
fremgår andetsteds i bladet, 
tiltrådt som ny formand for Ege-
skov Markedsforening. Brian er 
en mand med mange jern i il-
den. Han er træner for vores 
lokale seniorhold i fodbold og 
skal i den kommende sæson 
også træne de talentfulde U14 
drenge. Brian har også været 
instruktør i fitness, han har 
børn i de lokale institutioner, så 
han er en mand, der er alment 
kendt og har mange netværk. 
 
Et godt netværk er nok det al-
lervigtigste for formanden for 
Egeskov Markedsforening. 
Som alle ved er Egeskov Mar-
ked et meget stort arrange-
ment, der kræver et væld af 
medarbejdere, men det er nok 
det mindste af det hele. Ihvert-

fald plejer hele byen mere eller 
mindre at være engageret i det-
te store arrangement, og det vil 
naturligvis fortsætte.  
 
Egeskov Markedsforening har 
en god organisation, hvor de 
erfarne medlemmer af bestyrel-
sen har hver deres ansvarsom-
råde. Dette arbejde vil også 
fortsætte med de naturlige af-
gange og tilgange, der er i en-
hver bestyrelse.  
 
Som formand, vil Brian være 
Egeskov Markedsforenings an-
sigt udadtil. Det er en opgave, 
som han har hele året. Medier 
og myndigheder vil altid kontak-
te formanden, men mon ikke 
Tommy vil være parat med alle 
gode råd og fif. Det er indtryk-
ket, at Tommy har haft god re-
lation til Egeskov Slot og med 
myndighederne, og forhåbentlig 
har Tommy fået gødet jorden 
for fremtidigt godt samarbejde. 
Brians generation er vokset op 
med de sociale medier, og Bri-
an arbejder som gymnasielærer 
også med sociale medier til 
hverdag. At beskæftige sig med 
sociale medier er også en op-
gave, som finder sted hele året, 
og der er næppe tvivl om, at de 
sociale medier har enorm be-
tydning for markedsføringen af 
Egeskov Marked.  

mailto:plata@plata1226.dk
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Ingen er vel I tvivl om, at det er 
en stor opgave Brian har sagt 
ja til, men det er helt sikkert 
også en rigtig spændende op-
gave. Det er altid en dejlig for-
nemmelse, når et arrangement, 
stort eller lille, er afsluttet med 
succes, og det er vel denne 
fornemmelse, der driver værket 
for alle de frivillige i vores sam-
fund. 
 
For at kunne gøre vores fælles 
projekt, Egeskov Marked, til en 
fortsat succes, kræver det, at vi 
alle står sammen. Og ikke bare 
omkring Markedet, men også I 
hverdagen. Egeskov Marked, 
Bierparty og alle de andre en-
keltstående begivenheder, 
kræver mange folk – men det 
gør hverdagens mange tilbud 
også. 

  

 Indkaldelse til generalforsamling i Kværndrup Lokalråd. 
 

 Kværndrup Lokalråd indkalder herved til ordinær generalforsamling  
 mandag den 16. marts 2020 kl 19:00. 
 Generalforsamlingen afholdes i Kværndrup Hallen. 
 Dagsorden i flg. vedtægterne som du kan læse på lokalrådets hjemmeside 
 www.kvaerndruplokalraad.dk under dokumenter.  
 Efter generalforsamlingen serveres der hotdogs og en lille forfriskning. 
 

            Vel mødt 
            Frank Andersen 
            Formand 

http://www.kvaerndruplokalraad.dk
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Årets nytårskur  
 
Af formand, Stine Jørgensen, på vegne af bestyrelsen for Lokalbladet for Kværndrup Sogn  
 
Godt fremmøde til nytårskuren 

Den 29. januar, afholdt vi, be-
styrelsen for Lokalbladet for 
Kværndrup Sogn, vores årlige 
Nytårskur. 
  
Der blev traditionen tro serveret 
gule ærter i forsamlingshuset. 
 
Vi, i bestyrelsen, sagde tak for 
hjælpen til de mange frivillige, 

der i årets løb bruger en del 
timer på at sikre, at vi har et 
lokalblad i Kværndrup Sogn. 
 
Der blev spist, drukket en en-
kelt snaps (eller to), sunget 
sange fra højskolesangbogen, 
samtidig med at snakken gik 
lystigt. 
 

Dejligt at se og opleve det gode 
humør, smil og grin, det vidner 
om et trygt og åbenlyst sam-
menhold, blandt bladets frivilli-
ge.  
 
Endnu engang tak for en meget 
hyggelig aften, tak for jeres 
venlighed og tusind tak for hjæl-
pen.. 

 
Efter de gule ærter blev der sunget. 

Foto: Anders Thorup 
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I maj måned kommer et profes-
sionelt filmhold til Kværndrup 
for at optage en reklame/bo-
sætningsfilm om vores skønne 
område! 
 
Vil du være med til at udforme 
og påvirke filmen og måske 
medvirke i filmen, er det nu, du 
skal kontakte Frank fra Lokalrå-
det og melde dig til. 
 
Filmen er sponseret af er-
hvervslivet i og omkring Kværn-
drup, og der er derfor al mulig 
grund til, at vi kommer vidt om-

kring med indhold og historie i 
filmen. 
 
Derfor er det på tide, at vi sæt-
ter os sammen og designer 
vores egen film:  
Hvor og hvad skal der filmes? 
Hvilket budskab ønsker vi at 
sende med filmen?  
Hvad er indholdet? 
 
Lignende film er allerede pro-
duceret for flere af vores nabo-
byer, og Kværndrup skal da 
ikke stå tilbage uden film. Lan-
det på Midtfyn fik lavet deres 

film for et par år siden, og den 
er set mere en 4.000 gange på 
internettet! Du kan finde den 
her:  
http://www.landetpaamidtfyn.dk/ 
 
Filmen er tiltænkt udbredt på 
internettet, til vores samarbejds-
partnere, vises på de store bo-
sætningsmesser, på Kværn-
drup.Info og mange flere steder! 
 
Skriv eller ring til Frank –  
mail@kvaerndruplokalraad.dk 
eller på tlf: 6177 6633  

Filmproduktion i Kværndrup 
 
Af Frank Andersen, formand for Kværndrup Lokalråd 

http://www.landetpaamidtfyn.dk/
mailto:mail@kvaerndruplokalraad.dk
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Genbrugsbutikken 5 års fødselsdag 
 
Af Kaja Graversen 

Røde Kors har allerede holdt til 
i 5 år i den gamle isenkræm-
merforretning. Adskillige borge-
re i byen har deres gang i butik-
ken som hjælpere – og mange 
af disse hjælpere har fået over-
rakt 5-årsnålen fra Røde Kors 
som tak for indsatsen. 

Ellen Hansen overrækker 5-årsnålen 
til de frivillige, der har været med fra 
starten 
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Mad til bier 
 
af Lise-Lotte Liengaard 
 
I novembernummeret af 5772 gav jeg en lille status på Mad til bier. Bl.a. at der snart ville blive 
hængt fuglekasser op i træerne til glæde for fuglene i området. Det er nu sket.  

En mørk eftermiddag i novem-
ber mødte en flok børn og for-
ældre samt pædagoger op i 
Sønderhave med fuglekasser, 
stiger og det fornødne værktøj. 
Snart var 12 flotte fuglekasser 
på plads, klar til indflytning af 
områdets småfugle. 
 
Hvor er det dejligt, at skole, 
børn og forældre deltager så 
engageret! 
 

Jeg fik sidste år en stor portion 
frø beregnet til såning på områ-
der som det her i Sønderhave, 
ligesom jeg selv har samlet en 
del. Selv om lidt af spireevnen 
kan være gået tabt over vinte-
ren, vil der være nok til, at der 
atter kan gro blomster i Sønder-
have. 
Det er dog helt nødvendigt med 
maskinkraft til at bearbejde jor-
den, før det er muligt at så, når 
den tid kommer.  
 
Jeg har mailet med vores nye 
kontaktperson i FMK, der roser 
borgerinitiativer som vores og 
byder dem velkomne, og samti-
dig meddeler, at der ikke kan 
hentes nogen form for hjælp til 
at bearbejde jorden før såning. 
Det ærgrer mig 
frygteligt, at der 
ikke kan indgås 
et samarbejde. 
Det er dejligt 
med ros fra  
kommunal 
side, men et  
samarbejde 
ville række  
længere ud i  
fremtiden.  
Det er helt  
umuligt at bear-

bejde jordstykket med hånd-
kraft. 
 Medmindre det lykkes at finde 
en privat landmand eller lignen-
de med maskinkraft, som vil 
gøre arbejdet for os, ser det ud 
til, at der i år ikke kommer 
blomster og mad til bier i Søn-
derhave.  
 
Bierne i Sønderhave må flyve 
længere for at finde, hvad de 
søger. Mit håb er, at FMK så 
også vil spare på græsslånin-
gen i området, da lidt længere 
græs vil betyde flere blomster i 
græsset til bierne. 
Læg vejen forbi Sønderhave og 
glæd jer over indskolingsele-
vernes farvestrålende fuglekas-
ser i træerne.  
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Den nye perron er klar 

Af Anders Thorup 

Efter nogle måneders arbejde star den nye 
perron klar på Kværndrup Station. Omgivel-
serne og adgangsforholdene er også blevet 
shinet op – det har virkelig pyntet. 
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Dobbeltportræt: 
2 af 5772.Kværndrups annoncører: FH Byg og Gulve og Vickys Rengøring, 
har begge hjemme i Trunderup Gl. Mejeri. 
 
Af Anders Thorup 
 
….og som et helt tilfældigt sammentræf, optræder Trunderup Gl. Mejeri i dette blads lo-
kalhistoriske indlæg – endda med billede….. 

FH står for Frank Hald, og som 
nogle læsere måske kan hu-
ske, så har Frank tidligere væ-
ret portrætteret her i 
5772.Kværndrup. “Jeg startede 
for ca. 10 år siden firmaet Kna-
sten og var rigtig glad for det. 
Men inden jeg for alvor fik gang 
I firmaet, fik jeg tilbud om at 
vende tilbage til min tidligere 
arbejdsplads. Nu er jeg blevet 
10 år ældre – jeg plejer at sige 
10 år dygtigere – og fik lyst til 
at starte for mig selv igen. Det 
gjorde jeg 1. januar 2018, så 
jeg er godt i gang,” fortæller 
Frank. 
 
“Jeg har kaldt firmaet FH Byg 
og Gulve, fordi jeg har stor er-
faring med at lave gulve fra min 
tidligere arbejdsplads, og fordi 
jeg ydermere har et nært sam-
arbejde med firmaet Nick Gulv 
(Nick Rasmussen) fra Gislev. 
Jeg hjælper ham, hvis han har 

brug for det, og han hjælper 
mig, når jeg har behov for 
hjælp ved lidt større opgaver”, 
fortæller Frank. “Jeg er kun 
mig selv, men jeg kan byde på 
lidt større opgaver, når jeg ved, 
at jeg har en mand i baghån-
den – og det samme gælder 
selvfølgelig for Nick. Vi små 
håndværkere skal hjælpe hin-
anden, så vi kan beholde ar-
bejdsopgaverne på lokale 
hænder.” 
 
“Hvem er dine kunder?” 
”Først og fremmest tilbyder jeg 
mig til private, der har behov 
for nybygning eller renovering, 
men jeg har også nogle er-
hvervskunder. Fx har jeg aftale 
med Lactosan I Ringe og med 
et lokalt boligselskab. Jeg er 
fleksibel, og hvis der opstår en 
akut situation udenfor alminde-
lig arbejdstid, siger jeg ikke nej. 
Ofte vil der være behov for hur-

tig indsats med afdækning eller 
oprydning efter forskellige plud-
seligt opståede skader.” 
“Og så er det godt at kende et 
godt rengøringsfirma, ik’?” ind-
skyder Vicky hurtigt. 
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Franks hustru startede 1. sep-
tember 2017, Vickys Rengø-
ring. “Jeg har I flere år arbejdet 
hos Servicevagten i Rudme. 
Her var jeg i 10 år, hvorefter 
jeg vendte tilbage til min oprin-
delige uddannelse, nemlig som 
butiksassistent. Efter ansættel-
se hos Min Købmand i Grønne-
mosen, fik jeg arbejde tættere 
på - i Ringe Brugs, men jeg 
kunne godt tænke mig at prøve 
livet som selvstændig. Ringe 
Brugs gav mig mulighed for at 
gå ned i tid, så jeg kunne starte 
Vickys Rengøring op samtidig 
med jeg arbejdede i forretnin-
gen, så jeg havde et sikker-

hedsnet. Men i takt med, at jeg 
fik flere kunder, kunne jeg stop-
pe helt I Ringe.” 
 
“Hvem er dine kunder?” 
“Det er primært private, men 
jeg har også nogle få erhvervs-
kunder. Mine privatkunder be-
søger jeg typisk hver 14. dag, 
oftest på samme tidspunkt, så 
folk er forberedte på, jeg kom-
mer. Det kan være travle bør-
nefamilier, men også ældre, der 
har dårlig fysik eller folk, som 
bare ønsker at købe sig til den 
luksus, det er at komme hjem til 
et rengjort hus.” 
“Jeg sætter kvalitet i højsædet 
og synes, at det er vigtigt, at 

mine kunder har min tillid. Det 
kræver naturligvis tillid at over-
lade sin bolig til en anden. Jeg 
plejer jo at gøre mit arbejde, 
mens folk typisk selv er på ar-
bejde.”  
“Ligesom for Franks vedkom-
mende, er det også vigtigt, at 
jeg er fleksibel og kan rykke ud 
hurtigt, hvis noget uventet plud-
selig sker,” fortæller Vicky og 
Frank nikker. “Og det sker da 
også, at jeg tager Frank med 
ud til en opgave! Men jeg har i 
øvrigt også samarbejde med 
kollega i branchen, nemlig Pia 
Munck, Handymam fra Vol-
strup. 
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“Jeg nyder at kunne planlægge 
min arbejdsdag og nogle dage 
arbejde på lidt skæve tidspunk-
ter – jeg skal nemlig også have 
tid til at øve mig på min tvær-
fløjte, da jeg er med i Nyborg 
Harmoniorkester.” De lokale 
har også glæde af Vickys mu-
sik, således optrådte hun sam-
men med Kirstine Simon-
Gaarde til Novemberudstillin-
gen. 
 

Redaktionen siger tak for 
besøget og tak for støt-
ten til Lokalbladet via je-
res annonce. Dejligt at 
møde aktive folk, som 
prioriterer vores lokal-
samfund her i Trunderup 
og Trunderup Bylaug, 
hvor både Frank og Vicky 
er med i bestyrelsen. 
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Egeskov Markedsforening - God nyhed 
 
Af Dorete Hansen, sekretær i Egeskov Markedsforening 

Brian Nyhus har sagt ja til at 
træde ind i bestyrelsen som 
formand. Præsentation af Bri-
an kommer i et senere blad.  
 
Ta´ godt imod Brian og vær 
med til at hjælpe ham i gang. 
 
Vi i bestyrelsen ser frem til 
godt samarbejde. 

  

 
  
Torsdag den 18. marts 2020, 
kl. 19.30 i Kværndrup Hallen 
  
 
 

Dagsordenen: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

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

4. Behandling af indkomne 
forslag 

5. Valg af bestyrelsesmedlem-
mer 

6. Valg af 2 suppleanter til be-
styrelsen 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

  
 
Forslag til behandling på ge-
neralforsamlingen bedes sendt 
på mail til stinejr30@gmail.dk 
inden  
7. marts 2020. 
 
 
 
På vegne af bestyrelsen 
Stine Jørgensen 

mailto:stinejr30@gmail.dk
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Bierparty - en succeshistorie 
 
Af Anders Thorup 
 
Bierparty er indbringende for foreningslivet i Kværndrup 

En af årets store begivenheder i 
Kværndrup er Bierparty, som i 
år blev afholdt for 9. gang. Ca. 
680 gæster - nogle har helt sik-
kert deltaget alle gangene - og 
ca. 50 hjælpere fordelt over alle 
dagene, sørgede som sædvan-
ligt for en forrygende fest. Orke-
stret, Top Seven, sørgede for 
musik fra start til slut - ingen 
pauser. 
 
Festen har et koncept, hvor 16 
ambassadører sørger for at få 
solgt billetter til hver deres bord. 
De 16 borde har navne efter de 
tyske delstater. Der er ca. 40 
pladser ved hvert bord, så man 
kan sige, at der foregår 16 fe-
ster samtidig. 
 

1 time før spisningen, der som 
altid er wienerschnitzel mit Al-
lem, åbner dørene og baren - 
og festen er i gang. Allerede 
før spisningen er der fuld gang 
i festen med bordskåle fra Top 
Seven til alle borde, et ad gan-
gen. 
Dansen begynder næsten før 
maden er ryddet væk, så snart 
danses der i hele salen - og i 
nogle tilfælde også på borde-
ne.  
Top Seven starter med tyroler-
musik og tyske schlagere, men 
går langsomt over til almindelig 
dansemusik - og de plejer at 
slutte med DAD. De sidste 2-3 
år har der også været et helt 
fantastisk Kim Larsen-
Potpourri. 
Når klokken nærmer sig mid-
nat, kan folk købe pølser, in-
den man så småt begiver sig 
hjemad, de fleste heldigvis til 
fods. 
 
Vi hører af og til klager over, at 
det er svært at komme med til 
Bierparty, men der er faktisk en 
relativt stor udskiftning hvert år. 
Ca. 100 deltagere er nye. Hvis 

du sætter aftenen af, er der 
ganske mange billetter til salg i 
dagene op til Bierparty, så der 
er en god chance for at komme 
med. Det betyder mindre ved 
hvilket bord, du får billet, for det 
er højst den første time, at gæ-
sterne sidder på deres pladser. 
 
Ud over at være en oplevelse 
at arrangere, giver Bierparty 
også en pæn sum penge til for-
eningslivet i Kværndrup. For-
eningerne skriver en lille an-
søgning, hvis de har et ønske 
eller et projekt på bedding.  
I år har Boldklubben, Jagtfor-
eningen, Idrætsforeningen,  
Hallen og flere andre fået et 
beløb, som vi håber luner i 
økonomien. 
De heldige foreninger har i øv-
rigt været gode til at hjælpe 
med til Bierparty. 
 
1000 tak til alle frivillige, der 
bruger tid på at hjælpe til Bier-
party, både før, under og efter 
(måske med tømmermænd) - 
uden jer, ingen fest. 

Festglade gæster og Top Seven for fuld udblæsning.          Foto: Mogens Borchersen 
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Årets gang i Kværndrup Forsamlingshus 
 
Af Dorthe Nielsen, formand  

Vi begyndte året med at få ud-
skiftet de gamle døre i forhal-
len, og så er vi fortsat med at 
bruge penge lige siden!! – Gul-
vene er blevet lakeret, der er 
blevet malet i forhallen, køkken 
og opvask samt udskiftet lam-
per. Vi har fået udskiftet 4 vin-
duer i kælderen, som Henning 
og Kurt har monteret – men nu 
tror jeg også vi efterhånden er 
ved at være i mål – bortset lige 
fra, at vi stadig ønsker os nogle 
nye stole, og få taget over til-
bygningen repareret, samt nye 
ovenlysvinduer – men det er 
godt at have nogle ønsker.. 
 
Faaborg Midtfyn Kommunens 
Kultur- og lokalsamfundsudvalg 
inviterede til møder vedr. beva-
relse af forsamlingshusene i 
kommunen – første møde blev 
afholdt i januar 2018. 
Ved et møde i februar 2019 fik 
vi at vide, at der var afsat 
2.000.000 kr. til forsamlingshu-
sene over de næste 4 år. På 
mødet blev nedsat et udvalg fra 
forsamlingshusene, som skulle 
tage sig af koordineringen.  Der 
blev stillet nogle krav, bl.a. at 
husene skulle have en byg-
ningsgennemgang, hvilket vi 
har fået udført, men har endnu 
ikke hørt udfaldet.  
Kværndrup Lokalråd har sat et 

samarbejde i gang for at mar-
kedsføre Kværndrup og op-
land, og der kom forslag fra AD 
MEDIA Danmark om at lave en 
lille film om Kværndrup, hvor vi 
sammen med erhvervslivet 
m.fl. blev inviteret til at deltage i 
filmen med en annonce. Vi var 
enige om i bestyrelsen, at vi 
gerne ville betale 2.500 kr. for 
annoncen, som bliver vist lige 
efter filmen om Kværndrup. 
 
Den 7. marts havde vi årets 
første fællesspisning i samar-
bejde med SuperBrugsen. 
Slagteren Kenneth Paw Niel-
sen stod for menuen, som var 

oksefilet med diverse tilbehør. 
Daværende uddeler Jesper 
Hansen fortalte lidt om Brug-
sen og svarede på spørgsmål. 
I april havde vi planlagt Herre-
aften, som blev aflyst på grund 
af manglende tilslutning, men 
der blev afholdt brunch med 
Kvinderne på Landsbykortet.  
I Kværndrup Ugen havde vi 
fællesspisning og Familieaften 
med revy, hvor der jo altid er 
rigtig god tilslutning. 
I oktober tilbød vi Familie/
børne fællesspisning med Hal-
loween-tema, hvor børnene 
kunne komme og skære græs-
kar, og vi hentede en hel trai-
lerfuld på Egeskov Slot – men 
der var kun 2 tilmeldte! 
 
Ulla Rosenfeldt stod for tilbe-
redningen af indbagt mørbrad 
med vintergrønt, kartofler og 
sovs til fællesspisningen i no-
vember, som blev yderligere 
krydret med et spændende fo-
redrag afholdt af Dorthe og 
Lars Krogh om deres tur med 
Nordkaperen. 
Yderligere har vi afholdt, bør-
nediskotek, julefrokost som al-
tid er et hit, når Ulla og Torben 
Nicolaisen underholder, og ju-
letræsfest. Julebazar sprang vi 
over i år, da vi ikke rigtig syntes 
at besøgstallet stod mål med 
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det store arbejde det er, at ar-
rangere. 
En onsdag i juni havde vi ar-
bejdsdag, hvor en masse skøn-
ne mennesker mødte op til ren-
gøring. 
 
Vi har på nuværende tidspunkt 
ikke planlagt en hel masse, 
men påtænker at afholde 
Brunch den 8. marts, hvor Tor-
ben Nicolaisen vil komme og 
synge sammen med os en ti-
mes tid. 
Udlejningen i huset er gået lidt 
tilbage, primært fordi der ikke 
har været så mange ungdoms-
fester i efteråret, og på nuvæ-
rende tidspunkt er vi også lidt 
bagud i forhold til sidste år på 
samme tidspunkt. 
 
Erik har valgt at stoppe i besty-
relsen, dog ikke mere end at 
han stadig vil varetage nogle 
opgaver på sidelinjen. Erik har 
været med i 10 år, og har med 
sit rolige gemyt og altid gode 
humør været et positivt medlem 

af bestyrelsen – Erik ligger jo 
altid inde med en god historie 
eller vittighed, der hurtigt kan 
løfte selv den mest trykkede 
stemning. 
De opgaver Erik har stået for i 
bestyrelsen er altid blevet ud-
ført til punkt og prikke, og jeg 
har aldrig på noget tidspunkt 
været bange for, at tingene ik-
ke var i orden, når vi skulle bru-
ge dem. 
Det kan godt være Erik ikke 
har været med til at køre med 
gulvaskeren, men han har ta-
get sig af nogle af de andre 
trælse ting, som at sørge for at 
dåser, flasker mm. blev afleve-
ret i Brugsen og andet affald 
kørt på lossepladsen, samt ta-
get sig af bl.a. juletræet til Jule-
træsfesten. 
Både Erik og Dorete har altid 
stillet op og hjulpet til vores ar-
rangementer. Erik har taget en 
tørn i baren, hjulpet både før 
og efter arrangementerne, 
samt ”hygget” sig i opvasken 
sammen med Tove og sidst 

men ikke mindst sørget for, at 
der efter arbejdet var en øl til 
personalet, så vi lige kunne fal-
de ned og efterrationalisere, 
inden vi gik hjem i seng. 
Dorete har altid stillet op til det 
hårde slid i køkkenet med ren-
gøring af potter og pander, og 
efterfølgende med at rydde sa-
len og hvad der ellers skal gø-
res inden man holder fyraften, 
efter en fest med over 100 
mennesker. 
Vi vil gerne sige tak for det sto-
re arbejde I har lagt i forsam-
lingshuset.  
 
Tak til vores trofaste hjælpere, 
det være sig med rengøring, 
madlavning og servering mm. 
Samt tak til alle sponsorer, 
samt tak til den øvrige bestyrel-
se for godt samarbejde 
 
Kværndrup Forsamlingshus tlf. 
22 78 12 77 
 
kvaerndrup-forsamlingshus.dk 

Kværndrup Seniorklub 
 
Af Randi Skytte 
 
I Kværndrup seniorklub har vi senest haft vores julefest som igen var et tilløbsstykke, 
der var 90 deltagere. Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag. 

Karen og Tommy var forsange-
re på julesangene og under-
holdt både før og efter kaffebor-
det. 
Julelotteriet havde mange fine 
præmier og vi sender en stor 
tak til alle dem der både her i 
byen og i Ringe støtter os. 
Så endelig kom dagens store 
lyspunkt – de skønne børn fra 
Oasen med Margit Kirkegaard 
(pædagog) som primus motor. 
De gør stor lykke hvert år, så 
rigtig mange tak til dem for at 
stille op hver jul.  
Af andre glædelige nyheder 
kan nævnes at vi har fået tildelt 

penge fra vores kommunes pul-
jemidler, det er ikke sket før, så 
det er vi meget glade for i be-
styrelsen. Nu skal vi så se 
hvordan vi får mest ud af dem. 
I Marts måned kommer vi ud og 
kræver penge op for medlems-
kort og med programmet for 
2020. 
 
Husk vores generalforsamling 
onsdag d. 26. februar på 
Kværndrup Kro.  
Det er der, I kan komme med 
gode ideer og måske nogen 
har lyst til at lægge et arbejde i 
bestyrelsen. 
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Årets træner i Kværndrup Boldklub 
 
Af Susan Nielsen 
 
Traditionen tro blev der ved Kværndrup Boldklubs generalforsamling d. 30 januar 2020, kåret 
årets træner. 

Valgt faldt i år på vores børne- 
og ungdomstræner Peter Kro-
man, der gennem en årrække 
har været styrmand og tovhol-
der på vores ældste årgange. 
 
Det er tydeligt, at Peter nyder 
sin rolle som træner lige så me-
get, som han nyder spillet. Han 
er god til at motivere sine hold/
spillere, selv når de mindst tror 
på det.  
Han er den, der holder energien 
oppe, både om der er mange 
eller få spillere til træning. Han 
formår at skabe et sammenhold 
på holdene, og man kan altid 
regne med ham. 

Peter har altid ydet den ekstra 
store indsat i klubben med hjer-
tet på det rette sted, og har al-
drig bedt om noget for sin ind-
sats, men gjort det af ren inte-
resse.  
En ildsjæl af stor karakter for 
Kværndrup Boldklub. 
 
Derfor var der fuld enighed om 
at selvfølgelig skulle Peter ha-
ve denne titel i år. 

Kværndrup Hallen 
 
Af Ulrik Krog, formand for bestyrelsen 

Vi har haft udfordringer her på 
det sidste, som vi gør alt for at 
løse. Den ene del er varmesty-
ringen, som ikke ville være med 
mere op til den nye vintersæ-
son. Den bliver lavet lige så 
hurtigt, det kan lade sig gøre. 
 
Derudover har vi haft fagfolk til 
at se på taget på den nye til-
bygning, hvor vi har fitness. Det 
har jo regnet ind og vi forvente-
de, at det kun drejede sig om at 
få gjort vinduet, der er ind til 
biblioteket, tæt. Men desværre 
er det ikke kun det, idet der er 
konstateret mange huller i tag-
dækningen, så det kommer til 
både at koste flere penge og 
tid, inden vi har en løsning. 
 
Hallens bestyrelse kunne godt 
tænke sig, at få flere private 

sponsorer, så vi søger en eller 
flere personer, der kunne tæn-
ke sig at hjælpe med dette. 
Hvis det har interesse må I 
meget gerne tage kontakt til et 
medlem af bestyrelsen eller 
sende en mail til hallen, som er 

administrati-
on@kvaerndruphallen.dk. 
 
Generalforsamlingen nærmer 
sig og vil finde sted den 21. 
april kl.19.00 i hallens cafete-
ria. 

mailto:administration@kvaerndruphallen.dk
mailto:administration@kvaerndruphallen.dk
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Nyt fra Kværndrup Borger- og Erhvervsforening 
 
Af Ulrich Ammitzbøll, formand 

Som I nok har bemærket, kom 
vores 2020-kalender ud med 
5772-bladet med sidste omde-
ling. Mange har allerede støttet 
op om foreningen med et med-
lemskab, så vi i år er oppe på 
cirka 150 medlemsskaber, mod 
134 i 2019. Vi har igen i år 20 
Erhvervsmedlemmer. Et med-
lemskab støtter vores arrange-
menter, som afholdes i årets 
løb, samt flagalléen og byens 
julebelysning. Begge dele kræ-
ver en løbende vedligeholdelse. 
 
Der er fortsat mulighed for, at 
støtte op om Kværndrup Borger
- og Erhvervsforening. Et med-
lemskab koster kr. 100,- for et 
år. Kan overføres enten ved 
kontooverførsel på regn r: 5975 
konto: 5001126 eller på Mobil-
pay: 214891 
 
Året der gik 2019 
Året startede med fastelavns-
fest på Tre Egeskolen afd. 
Kværndrup. Et hyggeligt årligt 
tilbagevendende arrangement 
for alle. I maj måned havde be-
styrelsen en formiddag i Bakke-
lunden, hvor vi klargjorde Bak-
kelunden til årets arrangemen-
ter såsom Friluftsgudtjenesten 
som åbner Kværndrup-ugen.  
Vi har i de foregående år haft 
en dag, hvor vi har malet og 
renoveret flagstænger, så flag-
alléen stadig er pæn og præ-
sentabel for byen. 
2019 blev året hvor vi fik kåret 
foreningens første æresmed-
lem, Arne Poulsen. 
I november måned indbød vi i 
traditionens tro byens børneha-
ver og dagplejere til en dejlig 
formiddag i Bakkelunden, hvor 
Kværndrup Borger- og Er-
hvervsforening bød på varme 
æbleskiver, varm kakao, pop-
corn og saftevand. En hyggelig 

formiddag, hvor børn og voks-
ne hyggede sig. 
Julehyggen i Super Brugsen 
blev i år lidt anderledes end 
den plejer. Planlægningen gik 
ellers efter planen, da vi satte 
vores telt op ved Brugsen afte-
nen før. Men da det blæste op 
om natten og morgenen, måtte 
teltet give op og blæste om-
kuld. Så vi måtte trække inden-
dørs i Brugsen. Det var meget 
hyggeligt, lunt og julestemnin-
gen var i top, med masser af 
julesokker, gløgg og varme æb-
leskiver, saftevand, popcorn og 
ris a la mande med mandelga-
ver som Brugsen sponserede. 
Vi har i 2019 desværre igen 

været plaget af hærværk på 
vores flagallé og ikke mindst i 
Bakkelunden. 
 
Bliv vores nye flaghejser 
Da vores flagdreng stopper, 
søger vi en ny pr. 1-7-2020. Vi 
søger en ung pige/ dreng/ 
mand eller dame, ung som 
gammel til, at hejse og nedtage 
flagene i byen på vores flagda-
ge i årets løb. Der er årligt ca. 
13 flagdage, hvor vi flager i by-
en. Der bliver aflønnet fra gang 
til gang. Skulle det være noget 
for dig og vil du høre nærmere, 
så kontakt gerne Ulrich 
(29809172) for nærmere info. 
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Egebos Venner 
 
Af Connie, Egebos Venner 
 
Lidt om det sidste der er foregået på Egebo 

Mandag den 28. oktober havde 
vi hyggeeftermiddag med un-
derholdning af Jørgen Jeppe-
sen/Søster. 
Fredag den 6 december havde 
vi julehygge. En dejlig eftermid-
dag, hvor vi, som noget nyt, 
prøvede at servere smørrebrød 
med en øl/vand til. 
Efterfølgende havde vi pakke-
spil, som byens handlende, 
samt en del fra Ringe, havde 
sponseret pakker til. 
Stor tak for det! 
 
Vi sluttede eftermiddagen med 
kaffe og klejner. Kristine spille-
de og sang for på julesalmerne. 
 
Mange tak for den store opbak-
ning, vi var 85 deltagende – og 
vi er meget glade for, at så 
mange støtter op om det, der 
bliver arrangeret. 
Den 12. december var der 30 
børn, der gik Lucia for beboer-
ne på Seniorcenter Egebo. 

PS. Der er sneget sig en fejl 
ind på vores aktivitetskalen-
der ang. hyggeeftermiddagen 
den 16. april, hvor Jørgen Vind 

underholder. Der står, at det er 
en mandag. Beklager, men det 
er altså en torsdag. 



20  

 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Ny leder i Kværndrup Børnehave 
 
Af Louise Simonsen, bestyrelsesmedlem Kværndrup Børnehave 

Torsdag den 6/2-2020 var der 
reception i Kværndrup Børne-
have, hvor vi bød vores nye 
leder Birgit Lund Hansen vel-
kommen.  
Her havde børnehavens børn 
bagt kage og sørget for god 
stemning. Både nuværende og 
kommende forældre samt børn 
kom til receptionen.  
Birgit kommer til Kværndrup 
Børnehave med masser af 
energi og gåpåmod.  
Hun er enormt imødekommen-
de og børnene har taget rigtig 
godt imod hende. Som hun selv 
siger, så har hun allerede fået 
sine første krammere.  
 
Vi er sikre på, at børnehaven 
kan nyde godt af Birgit og hen-
des enorme faglighed i mange 
år frem. 
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100-dages fest! 
 
Af Henning Nielsen, leder Trunderup Friskole 

Hvad skal der egentlig til for at 
holde en fest?  
En anledning! Og den anled-
ning har vi hvert år i januar, når 
vi holder 100-dages fest i bør-
nehaveklassen på Trunderup 
Friskole. Så har børnehaveklas-
sens børn nemlig gået de første 
100 dage i skole. 
Hvad skal man så gøre, for at 
der bliver en fest? 
Jo, man skal planlægge festen, 
fordele opgaverne mellem sig, 
holde begivenheden og få ryd-
det op bagefter - sammen. 
Fuldstændig lige som enhver 
anden fælles oplevelse vi har 

på skolen. 
Hvad lærer man så af sådan at 
holde fest? 
Jo, vi arbejder med mundmoto-
rik og finmotorik, når vi puster 
balloner op og får bundet knu-
de på dem. Vi lærer at sam-
mensætte en menu, så vi får 
noget sundt at spise, noget 
smukt at spise og noget læk-
kert at spise - og så skal der 
helst være 100 ting på tallerke-
nen, når nu det er 100-dages 
fest, så maden skal vælges 
med omhu. 
Vi øver os i at få en fornemmel-
se af hvor meget 100 er, ved at 
tegne 100 kropsdele på mon-
stret, lave 100 bevægelser i 
salen, ved at tælle 10-20-30... 
ude i det fri og falde helt sam-
men, når vi sammen når til 
100. 
Vi pynter klassen med alle bal-
lonerne og dækker bordet fint 
med dug, servietter, flag og 
100 mælkelåg med tal på. Så 
tager vi pænt tøj på, på selve 
dagen, hjælper hinanden med 
at få alt klart og så bliver der 
lavet flotte juicedrinks. Vi øver 
os i at sende maden rundt - 
også det vi ikke selv kan lide. 
Vi øver os i at holde små taler 
og blive stille, når der bliver 
klinget på glasset. Vi hygger, 

snakker, ler og har 
det rigtig dejligt 
sammen. 
 
Og når vi har ryd-
det helt op, så er 
der stopdans i sa-
len, til der ikke er 
mere energi. 
 
Sikke en dejlig fest! 
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Tiden på Trunderup Friskole 
 

Af Anette Madsen, pr-ansvarlig, Trunderup Friskole 

Vidste du, at Trunderup Frisko-
le og Børnehave kun ligger 2 
km fra Kværndrup, og at der er 
en super god cykelsti hele ve-
jen fra Kværndrup. 
Lige nu søger vi "Gamle" tidli-
gere elever. 
Vi vil gerne have en kommentar 
om din tid på Trunderup Frisko-
le. 
Hvad var fedt ved at gå her? 
Hvad husker du? Hvad vidste 
du ikke, at du havde lært? 
Du kan sende dit svar til vores 
nye skoleleder Henning Nielsen 
på mail: skoleleder@trundfri.dk. 
 
Vi har allerede fået nogle hen-
vendelser på facebook. 
Her har I nogle af beskederne 
om vores dejlige skole: 

"Jeg husker særligt sammen-
holdet mellem store og små og 
morgensang.Trunderup Frisko-
le er indbegrebet af friskole-
ånd.  
Mvh en 20 års jubilar til som-
mer" 
 
"Vi lærte noget, pli og dannel-
se. Husker mange gode stun-
der, erfaringer og viden. En 
god lille skole". 
 
"Husker en skole med sam-
menhold i en lille klasse, ingen 
mobning, tryghed og plads til 
forskellighed. Senere i livet har 
jeg erfaret, at vi fik tillært almen 
høflighed og disciplin, som 
man ikke oplevede på alle sko-
ler." 

"Små hyggelige klasser, hvor vi 
lærte at der var plads til vores 
forskelligeder. Stemningen var 
ubeskrivelig varm og nær. Ind-
begrebet af tryghed. Lærerne 
brændte for friskolen og lokal-
samfundet bakkede altid 100% 
op omkring vores arrangemen-
ter. Jeg har lært at være rum-
melig overfor andre, der nød-
vendigvis ikke ligner mig selv." 
 
"Sammenholdet og der var tid 
til en i timerne."  
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Læsekreds – Trunderup Bylaug 

Læsekredsen har valgt 3 bøger 
for den kommende sæson - vin-
ter 2020. Nye læsere er velkom-
ne til at deltage 
 
Onsdag den 5. feb. kl. 19.30 
hos Harriet Jørgensen, Trunde-
rup Gade 12. 
Vi diskuterer Jan-Philipp Send-
kers ”At høre hjertet slå.” Vi føl-
ger en kvindes forsøg på at fin-
de sin forsvundne far. En søgen 
der fører os til Burma. 

Onsdag den 4. marts kl. 
19.30 hos Mogens Andersen, 
Gl. Nyborgvej 71 A. Vi drøfter 
Gretelise Holms selvbiografi 
”Jesus, pengene og livet”. En 
gribende historie om at være 
nomadebarn i jyske landsby-
sogne. 

Onsdag den 1.april kl. 19.30 
hos Frede Rasmussen, Trun-
derup Gade 1. 
Vi slutter sæsonen med Svend 

Aage Madsen ”De gode men-
nesker i Aarhus”. Bogen beskri-
ver en ondartet godhedsepide-
mi udbrudt i ”smilets by”. 

Såfremt ovennævnte bøger har 
din interesse, er du meget vel-
kommen til at kontakte Frede 
Rasmussen, Trunderup Gade 1 
tlf. 51183367 – mail fredeguld-
ager@gmail.com. 

FASTELAVN 
Trunderup Bylaug inviterer til 
fastelavnsfest for børn og deres 
forældre – og andre barnlige 
sjæle - søndag d. 1/3 kl.14.00 - 
16.00 på Trunderup friskole. 
  
Alle skal medbringe en kage til 
fælles kagebord, Bylauget sør-
ger for kaffe, te og saft. 
  
Arrangementet er for alle, og 
koster 20 kr. pr. barn (voksne 
gratis)  

Tilmelding og betaling 
(mobilepay) skal ske til Anna 
Lærke Hansen på tlf. 
51901281. Senest d. 26/2 

2020. 
Vi glæder os til at se en masse 
flotte udklædninger.  

 

Ps. Vi er opmærksomme på at 
vi afholder fastelavn en uge 
senere end den egentlig falder, 
men grundet voksenfest på 
skolen d.22.02 fandt vi det 
mest hensigtsmæssigt at ud-
skyde fastelavn en uge. 

mailto:fredeguldager@gmail.com
mailto:fredeguldager@gmail.com
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Kværndrup Hallen indkalder til generalforsamling tirsdag den 21. april 
kl. 19.00 i hallens cafeteria. 
Dagsorden er som følger: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år.  
3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab 
4. Forelæggelse af udviklingsplaner for det kommende år 
5. Forelæggelse af budget  
6. Indkomne forslag 
7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er:  
  Ulrik Krog  (modtager genvalg) 

  Lars Larsen (modtager genvalg)    

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

9. Valg af revisor 

10. Valg af revisor suppleant  

11. Eventuelt. 

 

Endelig dagsorden er tilgængelig på hallens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlin-
gen. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. 
marts. Forslag indsendes på følgende mail. administration@kvaerndruphallen.dk 

 
                 På vegne af bestyrelsen, Ulrik Krog. 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING Trunderup Bylaug 
ONSDAG DEN 11. MARTS 2020 kl 18.00 

 

Der vil være fællesspisning med tarteletter, inden vi går over til den mere alvorlige del kl. 19:30 
Tilmelding til spisning til Hans Madsen senest d. 6. marts på tlf.: 21 27 85 95 el. mail: h-am@live.dk 
 
Dagsorden ifølge vedtægter § 8: 

1. Valg af dirigent: 
2. Stemmetællere: 
3. Årsberetning v. formanden Hans Madsen: 
4. Regnskab v. kassereren Svend Åge Tukjær: 
5. Indkomne forslag: 
6. Valg til bestyrelsen + 2 suppleanter: 

    Følgende er på valg:  
     Anna Lærke Hansen (ønsker genvalg) 
     Frank Hald (ønsker genvalg) 
     Svend Åge Tukjær (ønsker ikke genvalg) 
     Kim Sørensen (ønsker ikke genvalg) 
    Følgende har været suppleanter i 2019 
     Bettina Christensen 
     Vicky Jensen 

7. Valg af revisorer: 
    Følgende har været revisorer i 2019 
     Mogens Andersen 
     Poul Martin Egdal 

8. Eventuelt 

mailto:administration@kvaerndruphallen.dk
mailto:h-am@live.dk
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Tiden der fulgte - efter 1864           2. del 
Efter Henrik Nielsens breve 
 
Af Edvin Larsen 

Landbrugskrise 
I 1868 købte Henrik en ubebyg-
get parcel, medens landbruget 
stod foran en krise, som slog 
igennem i løbet af det næste 
årti. Denne krise krævede en 
omstilling. Hidtil havde landbru-
get alene fokuseret på kornpro-
duktionen, men nu blev der sat 
fokus på de animalske produk-
ter. Omstillingen fra produktion 
af korn til animalsk produktion 
var hidtil foregået langsomt, 
men i slutningen af 1870’erne 
indtraf et tilbageslag for hele 
den europæiske økonomi sam-
tidig med, at producenterne i 

USA og i Rusland blev i stand 
til at sælge korn på verdens-
markedet til priser, som lå langt 
under de priser, som dansk 
landbrug forventede. Landbru-
get måtte nu omstille eksporten 
til animalske produkter og i ste-
det anvende kornet som foder. 
I Tyskland blev importen af 
kvæg begrænset, så den ene-
ste mulighed for at komme ud 
af krisen var at forsøge med 
mejeriprodukter, hvilket først 
og fremmest ville sige smør.  
 
Andelsbevægelse 
En af Henriks venner Hans Ja-

cob, som boede i Sdr. Højrup 
skrev i et brev til Henrik den 10. 
april 1879 ”… Hvad kærnen 
angaar, da bliver Kvindfolkene 
godt nok ved at pumpe med 
den gamle. De er jo ikke væn-
net til andet, men det værste er, 
at de er snart bange for at kom-
me Fløden i den, for den vil rin-
de saa smaat og Lukkerne vil 
gaa af den. Det var jo ikke mor-
somt, hvis man skulde spilde 
Fløden til 4 á 5 pund Smør en 
Gang og saa foruden ikke hav-
de noget at kærne den anden i, 
som man samler. Nej, den 
trang er, at jeg vil bede dig om 

Trunderup Andelsmejeri, 1908. Foto: Karen Granhøj, Kværndrup Sogn 1900-1920  



26  

 

 TEMA OG LOKALHISTORIE 

at afhjælpe os ved at sende os 
den ny Kærne, saa snart som 
mulig…”. Første led i smør-
fremstillingen var, at man delte 
den rå mælk i fløde og skum-
metmælk. Denne proces fore-
gik på gårdene ved, at man lod 
mælken stå i store flade kar, 
hvorefter man skummede flø-
den fra, når den var steget op 
til overfladen. Da centrifugen 
slog igennem i begyndelsen af 
1880’erne, ændres denne ar-
bejdsproces. Centrifugen fik 
nogenlunde samme betydning 
for det danske samfunds udvik-

ling som spindemaskinen for 
det engelske. Det første an-
delsmejeri opstod i 1882 i 
Hjedding i Vestjylland. I no-
vember 1886 kom turen til 
Trunderup, hvor 40 gårdmænd 
stod bag oprettelsen. Trunde-
rup Mejeri begyndte produktio-
nen i august 1887.13 
Af Trunderup Andelsmejeris 
bestyrelsesprotokol fremgår 
det, at Henrik på generalfor-
samlingen 1889 valgtes ind i 
bestyrelsen. Henrik var herefter 
bestyrelsesmedlem i de følgen-
de 12 år. I 1901 trak han sig 

efter eget ønske 
fra bestyrelsen. 
Der var ingen 
tvivl om, at Hen-
rik var fremsy-
net. Andelsbe-
vægelsens tan-
ker optog ham. I 
1872 blev der 
oprettet en 
brugsforening i 
Gislev. En del af 
beboerne i Trun-
derup heriblandt 
Henrik sluttede 

op om brugsforeningen i Gis-
lev, men Henrik ville mere end 
det. Derfor arbejdede han for at 
få oprettet en brugsforening i 
Trunderup. Hans ihærdighed 
vandt tilslutning i Trunderup, 
selv om der på samme tid blev 
arbejdet på en brugsforening i 
Kværndrup. Henrik nåede sit 
mål og fik den 4. juni 1896 op-
rettet en brugsforening i Trun-
derup. 
I første omgang var den en filial 
af brugsforeningen i Gislev, 
men allerede et år efter i 1897 
blev den ændret til en selv-
stændig brugsforening med til-
hørsforhold til FDB14. 
 
”At skyde træ” 
Henrik var et aktivt menneske, 
som også beskæftigede sig 
med mange praktiske ting. Al 
opvarmning i hjemmet skete på 
den tid med brænde eller tørv. 
Henrik specialiserede sig i at 
fjerne træstubben, som blev 
tilbage i jorden, når træet var 
fældet, da stubben indeholder 
god brændværdi. Men at tage 
træstubbe op var ikke helt ufar-

Trunderup Andelsmejeri, 1939.  Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek  
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ligt, når man anvendte den me-
tode, som Henrik benyttede. 
Metoden gik under navnet ”at 
skyde træ”15.  
I et brev, som Stines søster, 
Hanne, sendte den 15. februar 
1881 til Stine, bekymrer Hanne 
sig meget om det uheld, som 
var overgået Henrik. ”… men 
nu i går fik vi Brev…. Og hørte 
om den strenge Tid I har haft 
og vel til dels endnu har. Vi kan 
rigtignok ikke rigtig forstå, hvad 
det er Henrik har været ved, 
hvorved Uheldet skete. Vi sy-
nes han skriver, han var ved at 
skyde træ, men det synes vi 

var en sær Beskjæftigelse, 
men det er nu lige meget, han 
har været uheldig kan vi for-
stå…” Henrik anvendte 
sprængstof til at sprænge træ-
stubbe med, således at de var 
lettere at få op af jorden. 
 
En stor familie 
Henrik og Stine fik seks børn. 
Den 21. februar 1881 nedkom 
Stine med endnu en pige, som 
blev døbt Dorthea i Nazare-
thkirken. Familien var efterhån-
den blevet stor, men nu var 
Karen fløjet fra reden. Karen 
havde allerede som 16-årig 

været i tjeneste flere steder. På 
dette tidspunkt tjente hun hos 
præsten i Seden Præstegård. I 
et brev hjem til forældrene den 
12. maj samme år skrev hun 
”Det er galt med min Skuds-
maalsbog igen, den er ikke ble-
ven udskrevet, hvor jeg har væ-
ret sidst, sagde han (præsten), 
før den var bleven det, kunde 
han ikke gøre noget ved den, 
men det skulde være saa snart 
som mulig. Vil I faa den det, jeg 
ved jo nok at det er ulejlighed, 
men jeg kan jo ikke gjøre andet 
end sende den hjem. Ja, hvor 
er det godt at have et godt 

Trunderup Brugsforening, 1936. Foto: Lokalhistorisk Arkiv  
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hjem, det kan man først rigtig 
skønne på, når man er ude fra 
det…”. I den følgende tid skrev 
Karen flere breve til hjemmet. 
Af indholdet kan man læse, at 
Karen ikke var særlig glad for at 
tjene hos præsten i Seden 
Præstegård. 
 
På den tid var det helt alminde-
ligt på en gård som Henriks 
størrelse at have tjenestefolk. 
Henrik og Stine havde fæstet 
både en pige og en karl, men 
som det ses af Karens brev fra 
28. august 1883, var dette ikke 
altid uden problemer. ”Det er da 
kedelig at Lars sådan er stuk-
ken af om natten. Det lyder dog 
så sært, men det værste er dog 
for dig kære fader, du faar det 
strængt.” Om Lars vendte tilba-
ge, eller Henrik måtte fæste en 
ny - fremgår ikke af brevveks-
lingen.  
Karen fortæller videre i sit brev 
om kirkegangen i Seden. ”Vi er 
lige kommen hjem fra Kirke. I 
dag var her kun seks i Kirke 
foruden dem her fra Præstegår-
den. Jeg er rigtignok glad ved, 
at jeg snart skal hjem at høre 
Povlsen16, det er dog noget helt 
andet.” Af brevet ses det tyde-
ligt, at engagementet omkring 
valgmenighedens kirkegang var 
noget helt særligt – sammenlig-
net med kirkegangen i mange 
folkekirker på den tid. 
 
Højskolen og Friskolen 
Såvel Henrik som Stines familie 
vidste, at skolegang var vigtig 

for at kunne klare sig i tilværel-
sen. Henrik og Stine var som 
nævnt præget af det grundtvig-
koldske livssyn. Dette gjorde, 
at friskole, efterskole og høj-
skole fyldte meget i deres liv. 
Henriks svigerfar stod bag op-
rettelsen af Trunderup Friskole, 
og Henrik blev en af dens støt-
ter. Stines søskende frekvente-
rede højskolen, og Henrik og 
Stines egne børn fik også mu-
lighed for at komme på efter-
skole/højskole. 
 
I et brev dateret 2. juni 1882 
skriver Stines søster Marie til 
Henrik og Stine fra Bøvling Fri- 
og Efterskole. ”Nu er tiden en-
delig kommen, at jeg skal til at 
skrive til Eder. Det er rigtignok 
længe siden, men bedre sent 
end aldrig, trøster jeg mig ved. 
De Søgnedage har jeg fuldt op 
at bestille med at lære mine 
ting, og saa har jeg kun Sønda-
gen til at skrive Breve i, og da 
kan der tit træffe Forhindringer. 
Om Formiddagen er jeg i Kirke. 
Den ligger lige ved siden ad os, 
så det er næsten umulig at la-
de være at gaa i Kirke, om end 
vi har travlt, naar Klokkerne 
begynder at ringe, saa er det 
som om de kalder af en, og 
saa har jeg en Fornemmelse 
af, at det ikke er rigtigt at blive 
hjemme for travlheds skyld.” og 
fortsætter: ”Karen læser sag-
tens Brevet, og saa kan jeg 
nok tænke, at hun siger, det er 
da et sært tørt Brev Moster 
skriver, mon hun gaar og bliver 

saa tør deroppe ved Vesterha-
vet. På en Måde bliver jeg vist 
ogsaa nok tør heroppe, for her 
er skarp Vind for det meste, 
men paa den anden Maade har 
jeg ikke grund til at blive tør, for 
det er en Skam at kalde dem 
tørre Jyder, som jeg lever 
iblandt…”. Marie omtalte også 
sin svoger, lærer Juler, idet 
hun skriver ”Jeg har hørt lidt 
om, at Juler nu vil rejse allige-
vel, det er dog underligt saa 
vægelsindet et gammelt men-
neske kan være. Jeg har dog 
tænkt mig, at jo ældre et Men-
neske blev, jo mere ro maatte 
der komme over det; men det 
tegner næsten til det modsatte 
med ham, når blot han nu kan 
finde sig tilfreds, hvor han kom-
mer hen. Hils ham fra mig, hvis 
han ikke allerede er rejst.” Da 
lærer Juler mister sin kone Ma-
ren – Stines søster - købte sko-
lekredsen efter Julers eget øn-
ske Trunderup Friskole af ham 
for 1400 kr. Beløbet blev ind-
samlet ved frivillige bidrag.17 I 
sommeren 1882 forlod Juler 
Trunderup Friskole. At det 
grundtvig-koldske livssyn er det 
kit, som binder valgmenighed 
og friskole sammen, som det 
praktiseres på Midtfyn, ses af 
et brev, som Juler den 23. ja-
nuar 1884 skrev til Henrik fra 
Sejling ved Silkeborg, hvor han 
var blevet lærer på en friskole, 
efter at han var rejst fra Trun-
derup. ”… Det var i det hele 
ikke just saa let at finde sig til-
rette saa snart for os, som hel 
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fremmed i en fremmed Egn og 
saa begynde paa ny i en dog 
noget fremrykket Alder og med 
den Tanke, at heller ikke den 
Gjerning har kunde vare ved. 
Men jeg maa sige at al Ting har 
gaaet godt. De tog godt imod 
os, og vi har modtaget megen 
venlighed, som vi sent vil glem-
me. Du ved jeg tvivlede om, 
allerede før vi18 kom hertil, at 
Skolen havde en Fremtid. Den-
ne Tvivl viste sig at være fuldt 
begrundet. Det har aldrig været 
en virkelig Friskole, men kan og 
skal rigtigere betegnes som en 
Privatskole og under det Navn 
har den ogsaa sine gode Sider 

og sin berettigede Tilværelse.”  
Juler skriver videre, at der ikke 
var nok børn til skolen i fremti-
den, selv om præsten havde 
mange børn. Juler var en dyg-
tig lærer og ligesom i Trunde-
rup, hvor han havde startet af-
tenskole i vinterhalvåret, var 
han begyndt på noget lignende 
i Sejling, men ånden fra det 
midtfynske savnede han, og 
han fortsatte: ”… Vi har havt 
det rigtig godt i Sejling, om 
ends kjendt det var kun en lille 
lønnet Plads, har vi kunnet kla-
re os i økonomisk Henseende. 
En Ryslinge Kreds har jeg sav-
net, hvad der gjorde mig godt, 

uden at det endda kan siges, at 
der her er Mangel paa Menne-
sker til at føre gode Ord. Jeg 
antager, at du nu ved, at vi skal 
til Vester Nebel ved Kolding til 
Maj, hvilket vi er særdeles gla-
de ved, allermest fordi at jeg 
tror, det er en god Egn, hvor 
der ikke alene er mange om at 
føre gode Ord, men hvor der 
ogsaa er hørende Ører og aab-
ne Hjerter, som skal til for at 
danne et Samfund, hvor man 
menneskeligt vel kan sige, at 
der er godt at være.” 
 
(Fortsættes i næste nummer af 
5772.kværndrup) 

Noter: 
13

 Frydendahl H.C.: Kværndrup Sogn, s. 287f. 
14

 Ibid., s. 294-95. 
15 

Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm har et eksemplar af en træskyder magen til den, Henrik anvendte. 
16

 Karl Povlsen var kapellan hos Birkedal fra 1883. 
17

 Frydendahl H.C.: Kværndrup Sogn, s. 258. 
18 

Juler var blevet gift igen. Julers anden kone hed Karen. 
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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 

22.02. 14-17 Bevæg dig for sjov 
Kværndrup 
Hallen 

Brugergruppen 
25 kr./  
barn 

01.03. 14-16 Fastelavnsfest 
Trunderup Fri-
skole 

Trunderup Bylaug 
20 kr./
barn 

08.03 10.30 Brunch og fællessang 
Kværndrup 
Forsamlings-
hus 

Kværndrup Forsam-
lingshus. Billetter ved 
Schous Hvidvare se-
nest 27/2 

75 kr./40 
kr. 

11.03. 
18.00 
(19.30) 

Generalforsamling (spisning kl. 
18.00, generalforsamling kl. 
19.30) 

Trunderup Fri-
skole 

Trunderup Bylaug  

18.03. 19.30 
Generalforsamling i Lokalbladet 
for Kværndrup Sogn 

Kværndrup 
Hallen 

Lokalbladet for  
Kværndrup Sogn 

 

14.03. 12.30 Forårsopvisning 
Kværndrup 
Hallen 

Kværndrup Idrætsfor-
ening 

40 kr./
børn u. 
15 gratis 

16.03 19.00 Generalforsamling 
Kværndrup 
Hallen 

Kværndrup Lokalrådet  

20.03. 17.30 Forårsfest med spisning.   

Egebos Venner. Til-
melding senest 13. 
marts til Connie:  
3026 5623 

 

21.03. 12-17 RCdag 
Kværndrup 
Hallen 

Kværndrup Idrætsfor-
ening 

25 kr. 

28.03. 14-17 Bevæg dig for sjov 
Kværndrup 
Hallen 

Brugergruppen 
25 kr./ 
barn 

16.04. 14.30 
Hyggeeftermiddag m. kaffe og 
kage. Jørn Vind underholder. 

 Egebos Venner  

21.04. 19.00 Generalforsamling 
Kværndrup 
Hallens Cafe-
teria 

Kværndrup Hallen  

05.05. 14.00 
Hyggeeftermiddag m. kaffe og 
kage. Torben og Ulla Nikolajsen 
synger Kim Larsen-sange. 

 Egebos Venner  

10.06.  Udflugt til Helnæs  
Tilmelding senest 1/6 
til Connie: 3026 5623 

200 kr. 
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