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Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

Denne leder kan vel næsten 
kun tage afsæt i Coronaen.  
 
Danmark og resten af verden 
er mere eller mindre lukket ned. 
Kværndrup er lukket ned. Hal-
len og fitnesscenteret er lukket, 
der er ingen aktiviteter på fod-
boldbanerne, og skolen er også 
lukket. Brugsen må kun lukke 
begrænset antal kunder ind. 
Jobs er blevet ændret til hjem-
mearbejdspladser, eller man er 
måske blevet fyret. Daginstituti-
onerne og skolerne er så småt 
ved at åbne igen, men kun for 
de mindre børn. Dejligt at bør-
nene atter kan se deres kam-
merater!  
Vi er alle ramt – nogle mere 
end andre. 5772.Kværndrup 
udkommer og kan forhåbentlig 
være et lille lyspunkt – det har 
vi hørt er tilfældet for mange, 
nok især ældre. Med denne 
udgave plejer programmet til 
Kværndrupugen at være ind-
lagt, men arrangementerne i 
denne uge 19, er som bekendt 
også aflyst. Heldigvis har invol-
verede parter sagt ja til at være 
klar i 2021. 
Det kan være svært at finde 
lyspunkter lige nu, men livet 
skal jo gå videre, og når vi næ-
ste år er midt i Kværndrupugen, 
tænker vi nok bare tilbage på 
foråret 2020 som en træls peri-

ode, hvor vi ikke kunne gå så 
meget ud. Mennesker glemmer 
heldigvis. Det har vist sig, at 
der også er fordele ved Co-
ronaen. Vi er blevet bedre til at 
arbejde hjemme, og skolebør-
nene kan gå i skole hjemmefra. 
Familiemedlemmer har været 
sammen hele dagen, har kun-
net spise sammen og har kun-
net støtte hinanden i den selv-
disciplin, der er nødvendig for 
at arbejde i sine vante omgivel-
ser. Der er opstået forskellige 
hjælpegrupper, hvor hjælp til 
indkøb og samtaler med en-
somme, er blevet organiseret. 
Kan man forestille sig, at der 
også i fremtiden bliver flere 
hjemmearbejdsdage? Kan man 
forestille sig skoledage hjemme 
fra børneværelset? Kan man 
forestille sig, at vi bliver bedre 
til at bekymre os om hinanden? 
Der bliver sat spørgsmålstegn 
ved vores måde at leve på. 
Nogle mener endda, at Corona-
en er klodens straf til os men-
nesker, fordi vi gennem mange 
år har drevet rovdrift på res-
sourcerne og ladet temperatu-
ren stige ved polerne. Det er da 
også et faktum, at trafikken den 
seneste måneds tid er faldet 
betydeligt på de danske veje. 
Og som et kuriosum, så har det 
fremgået af pressen, at vandet 
er blevet renere i Venedig. Fly-

mailto:plata@plata1226.dk
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trafikken er næsten gået i stå, 
fordi mange lande har lukket 
grænserne. Det er godt for mil-
jøet, men dårligt for folk, der 
gerne vil ud for at opleve frem-
mede kulturer og dårligt for tu-
ristbranchen.  
Ingen gymnastik eller fodbold 
for hverken børn eller ældre 
lige nu. Man kan frygte, at akti-
viteterne ikke kommer i gang 
igen, men mon ikke, at folk li-
der savn og vender tilbage til 
deres sociale liv så hurtigt, som 
det nu bliver muligt? Måske har 
folk opdaget nye aktiviteter i 
livet med Coronaen, i hvert fald 
lader det til, at puslespil har 
fået en renæssance, og sande-

lig om folk ikke er begyndt at 
samles omkring computeren 
og fx laver quizzer på nettet. 
Tror da bestemt, at nogle ny-
opdagede aktiviteter også vil 
bestå efter Coranaen.  
Som det fremgår af artikler in-
de i bladet, har Coronaen bety-
det meget for mange familier i 
Kværndrup, og krisen er nok 
ikke ovre, når du i uge 16 sid-
der med bladet i hånden.  
Få det bedste ud af situatio-
nen. Vend tilbage til din hver-
dag, når myndighederne giver 
grønt lys. Fortsæt med de akti-
viteter, du måske har fået øjne-
ne op for. Sæt pris på det, når 
du atter må se familie og ven-

ner. Nyd det når 50.000 men-
nesker atter kan samles på 
Markedspladsen – spændende 
om det bliver i år eller først i 
2021. Nyd det, når du atter må 
stå i kø i Brugsen, i stedet for at 
skælde ud på kasseekspedien-
ten. Måske vi – et eller andet 
sted – ender med en bedre ver-
den med respekt for hinanden 
og for miljøet.  
Det vil da næsten være en 
skam, hvis alle de gener, vi har 
været udsat for, har været for-
gæves og ikke resulterer i nog-
le positive og lærerige erfarin-
ger. 
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Hverdagsliv i en Coronatid - at være bedsteforældre 
 
af Dorthe Nielsen 

Tid til eftertanke 
om at være bedsteforældre 
om familie  
om sammenhold 
om det der betyder noget 
om forandring 
om fremtiden 

 
Tid til Corona og krise i Dan-
mark 
Min mand og jeg, som begge 
er pensionister, har lige fra 
starten taget denne situation 
meget alvorligt og valgte hurtigt 
at sætte alle sociale aktiviteter 
på standby og mere eller min-
dre at være isolerede. Ikke kun 
for vores egen skyld, men også 
af hensyn til oldefar på 95, som 
bor alene. 
Desuden er der jo også en 
grund til, at firmaerne sender 
deres medarbejdere hjem på 
arbejde! 
 
Vi er så heldige, at vi har to af 
vores børnebørn tæt på, og at 
jeg i flere år har haft mulighe-
den for at sende dem i skole 
hver morgen. Trods det, at bør-
nene nu er blevet store og sag-
tens kunne klare sig selv, er jeg 
fortsat med at komme - det er 
der ingen grund til at ændre på, 
siger de, og det er dejligt at få 
lov til at følge med i deres hver-
dag. Og så vidt det er muligt, 
smutter vi en gang om ugen en 
tur til Thurø til de to andre!  
Og så fra den ene dag til den 
anden er det lukket land. 
 
Tid til forandring – tid til at 
tænke anderledes 
Det ældste barnebarn fyldte 20 
år. Vi skulle selvfølgelig fejre 
ham, men det kunne jo ikke 
blive en realitet. Noget skulle 
der gøres, vi fik lavet et skilt og 
samlet nogle flag, stod tidligt op 
og hængte det op på gelænde-

ret ved hoveddøren.  
I denne tid må vi indstille os på, 
at alt foregår digitalt, og hele 
den nærmeste familie blev da 
også samlet på Facetime og 
sang fødselsdagssang!  
I de tre uger, der er gået i skri-
vende stund, har vi for første 
gang haft besøg af børnebør-
nene fra Thurø et øjeblik ude 
på græsplænen med flere me-
ter imellem os – det fik tårerne 
frem i øjenkrogen, og hvor er 
det svært ikke at kysse og 
kramme! 
 
Tid med nye realiteter 
Det er en tid med afsavn, uden 
nærhed med familien, og det, 
som vi bare lige har kunnet, 
kan vi ikke.  
Uvisheden er nok det sværeste 
– hvad ender det med? 
Hvad med fremtiden? 
Men selvom det er svært, kan 
jeg også glæde mig over, hvor 
godt de unge samler deres fa-
milie og passer godt på hinan-
den, samt sørger for, at vi bed-
steforældre også fortsat er en 
del af det – kommunikationen 

foregår på telefonen, Facetime, 
sms’er og på Messenger, og 
der bliver sendt masser af hjer-
ter, knus og kram frem og tilba-
ge. 
Og som Ulla Therkelsen på et 
tidspunkt refererede 
 – vi skal ikke sende de unge i 
krig, men bare hjem i sofaen – 
men hvor jeg dog savner dem! 
 
Tid til sammenhold 
Gad vide om nogen for blot et 
halvt år siden havde fantasi til 
at forestille sig, at vores moder-
ne samfund kunne komme i 
denne situation. Jeg havde i 
hvert fald ikke tænkt tanken!  
Om man overhovedet kan sige, 
at der forhåbentlig kommer no-
get godt ud af det, vi nu gen-
nemlever, ved jeg ikke. Men 
jeg håber dog, at den be-
vidsthed om at passe på hinan-
den, at føle sammenhold og 
ikke tage ting for givet er noget, 
alle vil bære videre ind i tiden 
efter Corona.  
 
Smil - måske vi får et baby-
boom til næste år! 
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Så blev Danmark sat i stå- 
hvad nu? 
Som formand for Lokalbladet 
for Kværndrup Sogn meldte der 
sig nogle tanker og bekymrin-
ger. 
Hvad gør vi? Skal vi aflyse det 
kommende blad, hvad med ge-
neralforsamlingen? 
Jeg ved, at der har siddet man-
ge rundt i Danmark - og for den 
sags skyld, rundt ude i den sto-
re verden og haft mange andre 
og langt mere alvorlige bekym-
ringer end mine. 
Vi i bestyrelsen blev enige om, 
at bladet godt kunne udgives, 

så længe anbefalingerne fra 
regeringen og Sundhedsstyrel-
sen kunne overholdes. 
I skrivende stund lykkedes det 
at udgive bladet, så en stor tak 
til redaktionen, layoutgruppen, 
uddelerne og trykkeriet. 
 
Jeg havde også andre tanker 
og bekymringer: Hvad med vo-
res egen hverdag? Hvordan 
skal vi lykkes med hjemmesko-
le, hvordan skal vi handle ind, 
hvordan afholdes møder m.m.? 
 
Vores to drenge havde julelys i 
øjnene, da de fik at vide, at de 

ikke skulle i skole - de troede 
den stod på ren ferie, men vir-
keligheden kom bag på dem - 
og på os. 
 
Hos os kan vi bedst lide hver-
dagen. Der har vi faste rutiner- 
en genkendelig struktur. 
Nu gjaldt det om at finde en ny 
struktur med nye rutiner. Det 
gik der noget tid med, og vi er 
stadig ved at rette ind. 
Det er ikke let med en mor/far 
som skal ses i en ny rolle, nem-
lig rollen som “skolelærer”. Det 
er vigtigt at finde det positive, 
motivere og belønne, så vi un-
der disse omstændigheder får 
det bedste ud af tiden. 
 
Den nye hverdag er svær, sav-
net af skole, venner, kollegaer, 
bedsteforældre m.m. fylder. De 
små ting i hverdagen bliver 
pludselig meget betydningsful-
de.  
At kunne lege med vennerne, 
give et knus til bedsteforældre-
ne, handle uden at skulle tæn-
ke på afstanden, engangshand-
sker osv. 
Der er mange små ting, vi plud-
selig kommer til at sætte pris på 
i en ellers travl hverdag. 

Hverdagsliv i en Coronatid - familie, forening og bestyrelse 
 
af Stine Jørgensen 
 
Hos os kan vi bedst lide hverdagen 

Der bliver gået nogle ekstra lange gåture. 
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I denne udfordrende tid har der 
vist sig en masse næstekærlig-
hed her i vores lokalsamfund 
og generelt rundt i Danmark. 
Der bliver oprettet facebook-
grupper, hvor folk yder hjælp af 
forskellig art. Evt. praktisk 
hjælp til at handle, ringe til 
mennesker, som har brug for 
en snak osv. 
Det er dejligt at opleve det fæl-

lesskab og den samhørighed, 
der ligger i vores samfund, og 
jeg tror, at vi alle kommer styr-
ket ud af denne Corona-tid. 
 
Jeg ønsker alle vores læsere 
det bedste. Der er håb og lys 
derude, så bevar optimismen 
og det positive sind. 
 
Tak fordi I læste med. 

FO: René holder  møde med kom-
munalbestyrelsen over Skype. 
 
TV:Stuen er indrettet til hjemme-
skole. 
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Hverdagsliv i en Coronatid - Corona rimer ikke på den hverdag, vi kender i 
forvejen  
 
Af Signe Erendal Haastrup 

”Jeg vågner tidligt denne mor-
gen. Klokken er 05.59, nu som-
mertid, og derfor stadig tus 
mørkt. Sniger mig op og nyder 
roen i huset. Ved af erfaring, at 
jeg må udnytte de tidlige timer 
inden drengene vågner. Vores 
hund Selma tager logrende 
imod mig, da jeg kommer ned i 
køkkenet. Med en kop kaffe i 
hånden logger jeg ind på min 
arbejdsplads. Jeg når at besva-
re et par mails, bidrage med 
mine kommentarer og stempler 
ind i den offentlige forvaltning. 
Jeg mærker, at den dårlige 
samvittighed aftager en smule. 
Min mand, Jens, er listet direkte 
ned til det runde bord i stuen, 
hvor hans arbejdsstation er. 
Som en del af statens krisebe-
redskab arbejder han ikke min-
dre end før Coronatid – snarere 
mere. Faktisk har han også nå-
et at få nyt job flere gange i 
hjemsendelsesperioden. Vi mø-
des i køkkenet og spiser hurtig 
morgenmad, inden arbejdsda-
gen er i gang. Der er dækket op 
til 6, men vi er endnu kun os to 
og hunden Selma.” 
   

I vores familie har vi erfaring 
med, at de første dage i fx en 
sommerferie ofte er lidt svære. 
Når et travlt arbejds- og familie-
liv skal skifte gear fra hverdag 
til feriemode kræver det ofte et 
tilløb. På samme måde kræve-
de det også en vis omstilling, 
da Mette Frederiksen onsdag 
d. 11. marts trykkede på den 
store knap, der gjorde, at fami-
lie- og arbejdsliv fra den ene 
dag til den anden fik helt andre 
rammer. Faktisk flød hele mo-
levitten sammen på én og sam-
me matrikel i Kværndrup – nu i 
Coronamode. Vi tog, ligesom 
de fleste andre, vores forholds-
regler og lukkede ned for alle 
udadvendte aktiviteter. Bedste-
forældre er pludselig nogen vi 
vinker til fra behørig afstand, og 
ikke må kramme fordi vi passer 
på dem.  

 
Fra kort lunte til rummelig-
hed 
Som mor og far i denne nye 
hverdag lagde vi hver især ud 
med en dag, hvor vi tyssede og 
skældte for meget ud, mens vi 
gik til… og mest fra. Mærkede 

hurtigt, at ligningen mellem be-
kymringer både udefra og inde-
fra, krav, pressemøder, akutte 
hasteopgaver, virtuelle mødefo-
ra, AULA, 4 drenge, masser af 
tid, energi og høje forventninger 
bare ikke gik op. Herefter slog 
vi en streg i sandet. Traf en vig-
tig beslutning om, at vi skulle 
have det godt i vores familie i 
en Coronatid; sammen og hver 
især.  

 
Hverdagsstruktur krydret  
med frisk luft 
På tredjedagen opfandt vi en ny 
hverdagsstruktur med elemen-
terne; skole, bevægelse og fri-
tid, der gjorde det nemmere og 
mere trygt at navigere i for både 
børn og voksne. Da strukturen 
blev for snærende og ikke læn-
gere var nødvendig, bøjede vi 
den og slap den delvist igen. 
Nu har hverdagen for både 
familiens A- og B-mennesker 
fundet et naturligt leje, hvor-
fra ansvarlighed og initiativ 
på de gode dage balancerer.  
 
Andre dage sker der ikke det 
store udover FIFA og Fortnite, 
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men det er også okay. Det lyk-
kes for det meste og når vi 
på skift får nok, for det gør vi, 
så søger vi ud i den friske 
luft.  
Faktisk er vi blevet sådan en 
familie, der løber – det plejer vi 
kun at gøre i små glimt. 

 
” Ved det runde bord i stuen 
overtager det ene videomøde 
det andet og grænsen mellem 
frontoffice og backoffice flyder 
helt sammen. Jens sidder i 
skjorte, jakke og løbebukser 
(under bordkanten), mens IKEA
-poser med rent vasketøj og 
bunker af legetøj er udenfor 
synsfeltet. Selv kanter jeg mig 
langs stuevæggen. Lukker dø-
ren til toilettet og er meget be-
vidst om at være udenfor opta-
gefeltet når linjen til Ministeriet 
er pivåben. Distanceledelse er 
vores opgave og vi kender beg-
ge vigtigheden af, netop i krise-
tid at være i tæt dialog med 
chefer og medarbejdere.” 

 
Online konference og perle-
plader 
Meget kan lade sig gøre. På de 
gode dage er jeg til online kon-
ference mens jeg kan nå at 
stryge perleplader for vores 5-
årige og vise glimt af nærvær. 
Det er også på de dage, hvor 
jeg i pauserne når at støtte lidt 
sandsynlighedsregning i 4. 
klasse og snakke billedanalyse 
i 7. klasse. Frokosten er den 
sunde og spises i fællesskab. 
Andre dage føler jeg slet ikke, 
at jeg når noget som helst. No-
tifikationer fra AULA ryger di-
rekte i min i forvejen fyldte ind-
bakke. Nogle gange når jeg 
ikke at læse beskeder før det er 
for sent. Det er den slags dage, 
hvor den står på cupnudler og 
varme hattingbrød med ket-
chup i 6 forskellige tempi. 

 
Corona rimer ikke på noget, 
vi kender i forvejen. Nye tider 

kræver nye kompetencer – 
også i familien.  
 
Handlekompetencer udskiftes 
med bare at være og holde 
uvisheden ud. Afsavn af gode 
venner og aktivt fritidsliv. Luften 
er fuld af gode intentioner fra 
pædagoger, lærere, ledere og 
vi gør alle det bedste vi kan. 
Heldigvis har vi i vores familie 
besluttet os for, at det er godt 
nok.  

 
De ældste drenge tager selv 
ansvar for deres og flyver ind 
og ud af videomøder med klas-
sen. Jeg oplever, at kønsrolle-
mønsteret indimellem skrider 
helt tilbage til 1950’erne dog 
hjulpet af opvaskemaskinen, 
der nu kører tre gange om da-
gen.   

 
Verden i forandring 
Andre ting bliver pludselig muli-
ge med langsomhed og nær-
vær i familien. Solidaritet, fæl-
lesskab, og frivillighed strøm-
mer ud i samfundet – også lo-
kalt i Kværndrup. Det er dejligt 
at opleve, og vi taler med hin-
anden om, hvordan verden for-
andrer sig. Vi skriver historie 

lige nu og omkring spisebordet 
deler vi vigtige snakke om både 
håb og bekymringer. Vi sprin-
ger fra at være på den store 
globale til den lille lokale klinge, 
og vender ofte tilbage til, at vi 
bor et godt sted og på mange 
måder er heldige. Vi kigger på 
himlen og fraværet af flyvere 
og de hvide streger. Glæder os 
over, at klimaet får en pause. 
Vi håber og tror på, at hverda-
gen bliver god igen. Vi holder 
nemlig rigtig meget af hverda-
gen… 

 

 

 

 
Signe og Jens har 4 drenge og 
hunden Selma. 
Eskild på 5 år, Johan 11 år, 
Asger 14 år, Haakon 15 år og 
Selma 9 mdr. 
Jens er fungerende Direktør i 
Spillemyndigheden, Skattemini-
steriet 

Signe er Teamkoordinator for 

HR og Arbejdsmiljø, ÆHF, 

Odense Kommune 
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Schou´s El & Hvidevare / Schou´s El i en Coronatid 
 
Af Gitte Jansen 
 
Stadig opgaver, men Corona-krisen mærkes 

I Schou´s El & Hvidevare/  
Schou´s El har vi endnu ikke pr. 
31/3 mærket så meget til Coro-
na-krisen, men måske er det 
bare fordi, vi har godt med ar-
bejdsopgaver! Dog ringer tele-
fonen ikke så ofte, og kunde-
strømmen i butikken er også 
faldet. Vi holder stadig åbent i 
butikken, og det bliver vi ved 
med indtil videre, og ellers kan 
kunderne bestille varer hjem-
mefra på www.elsalg.dk. Hånd-
tag og dankortautomat bliver 
sprittet af efter hvert kundebe-
søg, og vi har håndsprit ståen-
de ved kassen. 
 
Vi sad spændte foran fjernsy-
net, da Mette Frederiksen holdt 
pressemøde med nedlukning af 
Danmark, hvor folk skulle sen-
des hjem og arbejde hjemme-
fra. Det er meget svært i et ser-
vicefag som vores, hvor arbej-

det ligger ude hos de forskelli-
ge kunder. Vi var meget i tvivl 
om, hvad vi skulle! Vi holdt mø-
de med vores medarbejdere, 
hvor de fik valget, om de ville 
arbejde eller gå derhjemme. Vi 
blev enige om at fortsætte ar-
bejdet med de restriktioner, der 
er blevet anbefalet. 
 
De private kunder af den ældre 
generation ønsker ikke at få 
besøg af os, hvorimod dem, 
der er yngre, ikke er så nervø-
se, så dem er vi stadig ude at 
servicere både med reparatio-
ner og installering af nye varer, 
selvfølgelig med hensyntagen 
til de oplyste råd og vejlednin-
ger fra sundhedsmyndigheder-
ne. 
De offentlige kunder, såsom 
plejehjem og bosteder med æl-
dre har bedt os om ikke at 
komme til dem pga smittefaren, 
men de bestiller dog stadig ser-

vice og produkter hos os, så 
arbejdssagerne ligger bare og 
venter på, at samfundet åbner 
op igen. Dog har vi været på 
akut opgaver på bosteder, hvor 
vi er blevet lukket ind af perso-
nalet ad bagindgangen, fulgt 
hen til arbejdsstedet, mens per-
sonalet har sprittet af efter os, 
hvor vi havde haft berøring. Så 
det er tydeligt for os at se alvo-
ren i situationen. 
 
Vi har mange lejlighedsrenove-
ringer hos et boligselskab i 
Odense, hvor vi står for alle de-
res el-opgaver og levering og 
udskiftning af hvidevarer. Det er 
lejligheder, som står tomme, så 
alle de forskellige håndværker-
grupper er opmærksomme på 
at følge retningslinjerne, så 
endnu fortsætter arbejdet ufor-
trødent.  
 
Vi kender jo ikke tidshorisonten 
på Corona-krisen, så jo længe-
re tid der går, jo mere vil vi også 
blive berørte af det, især er vi 
sårbare, hvis vores folk bliver 
syge. Men nu hvor Mette Fre-
deriksen snakker om at åbne 
lidt op efter påske, så ser det 
hele meget lysere ud, selvom 
der nok vil gå et godt stykke tid, 
inden vi er tilbage som før Co-
rona-krisen. 

http://www.elsalg.dk
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Boligmarkedet i en Corona-tid 
 
Af Channe Broholm, indehaver af EDC Channe Broholm 

Nu gik det lige så godt. . . .  
boligpriserne var i top, renten 
historisk lav og nærmest fuld 
beskæftigelse. 2019 var vores 
bedste år i min EDC-butik, med 
knap 100 salg. Men så kom Co-
vid-19 og Danmark blev lukket 
ned fra den ene dag til den an-
den. En kæmpe mavepuster til 
os alle. 
 
Hver dag sker der noget nyt, 
nye retningslinjer vi skal følge 
og nye spørgsmål dukker op.  
”Hvordan kan I sælge boliger i 
en krise-tid” er jeg blevet spurgt 
om flere gange og her kommer 
svaret: 
 
Når man lige har sundet sig lidt, 
så bliver det også hverdag igen. 
Jeg overtog butikken den 1. ja-
nuar 2008, så det er ikke første 
gang vi prøver det her. Den-
gang var det en økonomisk kri-
se som ramte rigtigt mange 
mennesker, nu er det en 
sundhedsmæssig krise. Kriser 
gør noget ved os, vi ”rykker 
sammen” (ikke i bogstavelig 

forstand), vi tager socialt an-
svar og tænker ikke kun på os 
selv. Vi begynder også at tæn-
ke mere kreativt – så det er 
ikke så skidt, at det ikke er godt 
for noget. 
 
Nu hvor vi ikke må mødes, så 
må vi som ejendomsmæglere 
tænke kreativt. Vi tager natur-
ligvis de forholdsregler, der er: 
Vi holder afstand, giver ikke 
hånd og spritter hænder i et 
væk. Det ville være løgn, hvis 
jeg sagde, at vi ikke kunne 
mærke krisen, selvfølgelig kan 
vi det. Men vi skal også holde 
hjulene i gang, jeg har medar-
bejdere, som jeg har et ansvar 
overfor og regninger, som skal 
betales til den 1. Så ønsker 
kunderne, at vi kommer på be-
søg, så gør vi naturligvis det, - 
med omtanke. 
Udbuddet af boliger til salg er 
historisk lavt, og normalt i 
marts/april måned går der forår 
i folket, og mange sætter boli-
gen til salg. Køberne er der sta-
dig i markedet, så tøv ikke med 
at sætte til salg. Der vil altid 
være nogen, som skal flytte 
pga. job, man flytter sammen 
eller fra hinanden, nogen 
mangler plads, og andre har alt 
for meget plads! 
 
Vi har fuldt respekt for, at nogle 
kunder ikke ønsker, at vi kom-
mer i deres hjem – derfor kan 
vi nu sagtens hjælpe dem alli-
gevel. Så overvejer man at 
sælge sin bolig og ønsker en 
pris for at kunne komme videre 
i beslutningen, så løser vi det. 
I disse dage er telefonen vores 
bedste ven, og vi kan klare rig-
tig meget via telefonen. Med de 
digitale hjælpemidler vi har, 
kan du optage en video af din 

bolig eller tage 2-3 billeder in-
denfor og sende til os. Ved at 
besigtige huset udefra og må-
ske kigge ind ad vinduerne, kan 
vi også danne os et indtryk at 
boligen. Beliggenheden betyder 
rigtigt meget for prisen, og den 
kan vi heldigvis se udefra. 
 
Ved fremvisning af boligen, be-
der vi ejer om at gå eller køre 
en tur, for at vi ikke bliver for 
mange (det har vi nu altid gjort, 
også for at kunderne kan give 
sig tid til at kigge ordentligt). Vi 
spritter håndtag af før og efter 
besøg, og som oftest rører kun-
derne ikke ved noget. Inden 
fremvisning spørger vi naturlig-
vis, om man er rask, og jeg tror 
heller ikke, at nogle ønsker at 
smitte andre. Nogle bliver må-
ske forargede over, at vi viser 
frem, men vi bliver nødt til at 
holde hjulene i gang for at sikre 
arbejdspladserne. Der kommer 
også en dag i morgen, og for-
håbentlig kan vi alle kigge tilba-
ge på denne periode om 6 må-
neder og tænke: ”Godt det er 
overstået”. Hver gang vi sælger 
en bolig, så drypper det af på 
gardinmanden, møbelbutikken 
og den lokale håndværker, da 
køberne oftest ikke blot køber 
en bolig, men der skal også lidt 
nyt til, og noget skal repareres. 
 
Covid-19 fylder meget i medier-
ne og i forhold til boligmarke-
det, så skrives der om, at ren-
ten stiger, og at boligmarkedet 
går i stå. I mange år har vi væ-
ret godt vant med en rente tæt 
på 0%, men en rente på 2% er 
jo stadig ret godt. Da jeg købte 
min første bolig, var renten 7%, 
og mange kunder fortæller om 
renter på over 15%, så vi må 
ikke klage.  
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En sød kunde sendte mig en 
besked forleden – han skrev: 
”Jeg går forbi din forretning 
hver dag og ser med glæde, at 
du har flaget ude. Det tyder på 
en vis optimisme. Jeg har me-
get lyst til at åbne døren, men 
vil jo ikke trænge mig unødven-

dig på uden forlov. Jeg er klar 
over jeres vanskeligheder i 
branchen og tænker, I laver 
kreative salgsfremstød med 
den teknik, vi råder over i dag”.  
 
Det varmer virkelig mit hjerte. 
Vi bliver nødt til at bevare opti-

mismen og værdsætte de små 
ting i hverdagen, så det gør vi. 
Hvis vi sætter ”tæring efter næ-
ring”, bakker op om lokale bu-
tikker og hjælper hinanden, så 
skal det nok gå.  

 

Gå din vej: Frisk luft - motion - lys i øjnene 
 
Af Lise-Lotte Liengaard 

Hvad er det, der sker, når jeg 
går eller vandrer i det fri med 
højt til loftet, med blæsten i an-
sigtet og lyset i øjnene? Mange 
fagfolk har skrevet om, hvad 
der sker både fysisk og psy-
kisk, når man opholder sig i 
naturen. Egentlig ved vi det jo 
– at en tur i den friske luft gør 
godt. Du bliver ikke nødvendig-
vis verdensmester i at klare 
hverdagens fortrædeligheder, 
men det hjælper på humøret 
og øger energien. 
Ja, vi har vidst det hele tiden: 
at frisk luft gør godt, men nu er 
det bevist. At vi bliver stærke, 
sunde, slanke, kreative, kloge, 
skærper vores hukommelse. 
Naturen er et middel mod bl.a. 
depression, stress, angst, 
søvnløshed, diabetes 2, højt 
blodtryk osv. 
I nye sygehusbyggerier arbej-
des der med at ”lukke naturen 
ind” på stuerne. Det er bevist, 
at patienter med blot udsigt til 
natur kommer sig hurtigere end 
patienter, der ikke har denne 
fordel. 

Helt uden anden medicin end f. 
eks. gang i naturen giver hjerne 
og krop sig i kast med at repa-
rere sig selv. Vi bliver mindre 
syge. Den tunge tanke forsvin-
der måske ikke helt op i det 
blå, mens vi går, men den bli-
ver masseret, den skrumper, 
eller får en udformning, så den 
enten er til at ”parkere i ryg-
sækken” eller til at håndtere. 
Det er mageløst! 
Det hele er så lige til, når jeg 
går. Jeg sætter det ene ben 
foran det andet, jeg kan tænke 
eller lade være, jeg kan lade 
stå til, registrere duftene, far-
verne, lydene, smagene. 
Trave af sted på en bakketop, 
sidde i en grøft med min vand-
flaske eller op ad et af skovens 
træer, der hæver sig som 
kæmper højt over mit hoved 
eller gå ind mellem graner, der 
dufter af harpiks og røg. 
I denne tid går jeg alene. I ikke 
coronatider går jeg alene – el-
ler sammen med andre. Begge 
dele har sin charme og værdi.  
At gå alene giver den tætte 

samhørighed med naturen. At 
gå sammen med andre giver et 
fællesskab, der ikke nødvendig-
vis er fyldt med ord, men som i 
naturen bliver ukompliceret og 
stærkt. 
Begynd i det små. Stil ikke store 
krav til dig selv. Gå en halv time 
hver dag – og hvis en dag eller 
to smutter, så tryk på PYT-
knappen og gå igen i morgen. 
God tur. 
 
PS. 
 Læs evt. Bente Klarlunds ”Gå-
bogen”. Bente Klarlund er bl.a. 
leder af Center for Aktiv Sund-
hed, som forsker i fysisk bevæ-
gelses betydning for sundhed 
og helbredelse.  
Bogen er lige til at gå til! 
Citat Søren Kierkegaard, teolog 
og filosof: ….”Tab for alt ikke 
lysten til at gå: Jeg går mig hver 
dag det daglige velbefindende 
til og går fra enhver sygdom; 
jeg har gået mig mine bedste 
tanker til, og jeg kender ingen 
tanke så tung, at man ikke kan 
gå fra den.” 
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Friske forårsruter nær Kværndrup 
 
Af Lars Skov Sørensen 

Hele vejen rundt om Kværn-
drup og i sognets opland blom-
strer naturoplevelserne i et 
væld af farverige muligheder. 
Faktisk er der langt flere cykel-, 
gå- og løberuter end mange 
umiddelbart tror. Tre skove, 
moser og storslået landskab 
giver gode argumenter for at 
lufte hoved, hund og helbred. 
Særligt i coronaens ellers så 
indelukkede tid. 
 

1 Vestermarken 
Få meter fra Kværndrup Station 
skaber ”Vestermarken” en giv-
tig korridor til landlige og idylli-
ske omgivelser. Levende hegn 
og marker bølger tæt ind til 
grusvejen, der elegant slynger 
sig i en 1,75 kilometer lang bue 
nord om byen fra Banepladsen/
Glasmestervej til Odensevej. 
Spredte gårde og landsteder 
med græssende heste giver et 

ekstra strøg af varme og stem-
ning på en rute, der bør ople-
ves i enten løb til fods eller på 
cykel. Vejens underlag varierer 
lidt, men er overvejende godt 
og jævnt. 
Cirka 300 meter før man ram-
mer den gamle hovedvej mod 
Odense, er der en oplagt mulig-
hed for at booste naturoplevel-
sen, ved at dreje til venstre ind i 
Bleget Skoven. 
 
2 Bleget Skoven 
En hare i fuld firspring bruger 
markens hjulspor som genvej 
og forsvinder i sikkerhed bag 
skovbrynet, der markerer græn-
sen til Bleget Skoven.  
Tætte graner, lysninger og løv-
træer gør det lille skovstykke til 
en komplet, men ofte overset, 
naturoplevelse. 
Denne grønne perle, kiler sig 
ind mellem Svendborgbanen 
og hovedvej A9.  
Fra Vestermarken/Odensevej  
strækker vejen til skoven sig 
over marken og ind mellem 
træerne og byder på en smuk 
og let kuperet udflugt. Ruten 
snor sig hyggeligt og udnytter 

Kortet er venligst udlånt af www.iform.dk  

http://www.iform.dk
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det lille område optimalt, før 
man ender på den anden side 
af skoven, ved et lille hus. Her-
fra løber en markvej de sidste 
400 meter ud til Egeskovvej. 
Underlaget på markvejen er 
noget ringere end i selve Ble-
get Skoven, og afhængigt af 
vejrlige luner, kan det sidste 
stykke blive en blød fornøjelse. 
Men er man frisk på en god 
lang tur, bør man tage denne 
oplevelse med. Ved Egeskov-
vej kan man fortsætte mod 
nord til Rudmevej, hvorfra den 
gamle hovedvej A9 fører til 
Kværndrup.  
Ved Egeskovvej kan man i ste-
det drage mod syd, over jern-
baneoverskæringen i retning 
mod Egeskov og Bøjdenvejen. 
 

3. Sønderhaveskoven 
Allerede ved stiens start midt 
på Engvej i Kværndrups syd-
vestlige udkandt, høres fasan-
skræp, der fortoner sig i et ek-
ko mellem stammerne.  
Sønderhaveskovens trækroner 
ses allerede hæve sig i bag-
grunden.  
Efter få meter slynger stien sig 
rundt om den evigt kvækkende 
mose og ind i viadukten under 
Svendborgbanen. På den an-
den side hilser skovbrynet 
straks velkommen. Herefter 
følger man stien langs jernba-
nen, til den drejer skarpt til høj-
re og den ikoniske jagthytte 
idyllisk markerer indgangen til 
selve skoven. Når man følger 
skovvejen spirer flere smukke 
og farbare ruter frem mellem 

træer og lysninger.  
Ved at blive på samme sti føres 
man elegant tværs gennem 
skoven og efter knap 1,5 km 
forvandles den tætbevoksede 
scene til et frit skue ud over 
vidder og bølgende marker i 
Sønderhaves vestlige udkant. 
Inden man når så langt, kan 
skovturen efter behag sam-
mensættes og forlænges ved at 
benytte de seks sideveje der 
byder sig til undervejs. Skovsti-
erne går i ring, så man havner 
på hovedstien igen før eller si-
den. Ved at kombinere de for-
skellige rundstrækninger kan 
vandreren, løberen og cyklisten 
skrue en yderst varieret di-
stance sammen på 2-5 kilome-
ter. Man kan let returnere til 
Kværndrup. 

  Vestermarken.           Foto: Lars Skov Bleget Skoven.                  Foto: Klara Rask 
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Er ben og pedaler til lidt flere 
oplevelser, kan turen med for-
del fortsætte gennem skovens 
vestlige port, til Bukgårdsvej og 
Egeskov. Tager man den lige 
vej gennem skoven og videre 
ud ad Bukgårdsvej og hjem via 
cykelstien på Bøjdenvejen, sni-
ger Endomondo sig op på cirka 
6,5 kilometer. 
Bortset fra eventuelt plørede 
indslag ved jernbaneviadukten, 
egner Sønderhaveskovens ve-
je og stier sig fint til cykelhjul, 
trave- og kondisko. 
 
4.Bukgårdsvej 
Med Sønderhaveskovens sky-
line i ryggen mødes grusvejen 
af den asfalterede del af 
Bukgårdsvej. Ved at dreje til 
venstre, kan den sydlige halv-
del af skoven besøges, nemlig 
den del, der hedder Højes Ris. 
Selvom de to skove hænger 
sammen, er der ikke nogen 
direkte vejføring mellem Søn-
derhave og Højes Ris.  
Højes Ris byder på en god lang 
rundstrækning og man kan 
endda, via små og ujævne 
markstier nå helt til Hundtofte 
og Stenstrup. Denne eventyrli-
ge og sydgående rute vil dog 
betyde adskillige ekstra kilome-
ter.  

I stedet kan man dreje til højre 
ad Bukgårdsvejen i nordlige 
retning: Vejens sidetræer dan-
ner en allé, der smukt skærer 
sig igennem markerne. Til høj-
re titter fjernvarmen og Kværn-
drup Kirkes tårn frem ude bag 
skoven. Til venstre (mod vest) 
strækker enge og overdrev sig 
ud mod fugleparadiset Karls-
mosen og lidt længere ovre 
ses Egeskov Mølle. Bukgårds-
vejen ender ved Bøjdenvejen/
Ege-skov, hvorfra der er 2 kilo-
meter til Kværndrup. 
 
5. Nordtorpe Skov 
Når man fra enden af Kirkevej i 
Kværndrup fortsætter ad cykel-
stien og kryber op fra motor-
vejsviadukten, ser man allere-
de Nordtorpeskoven foran sig 
som en grøn mur for enden af 
markerne længere fremme. 
Porten til denne idylliske natur-
bastion finder man ved at følge 
Mullerupvej cirka 7-800 meter.  
Ved skovkanten på venstre 
siden af vejen ligger tre tætlig-
gende ejendomme og mellem 
disse, markerer en grusvej ind-
gangen til Nordtorpeskoven. 
Selve skoven rummer en stor 
alsidighed, strøet med små 
bakker, spændende sving og 
en varieret bevoksning. Dyreli-

vet er rigt, og stierne velholdte 
og byder på forskellige ruter. 
Den yderste rundstrækning er 
3,5 km lang, og inden for denne 
giver et par stier fin mulighed 
for at afkorte eller forlænge den 
grønne oplevelse.  
I Nordtorpe Skov har motioni-
sten et pragtfuldt supplement til 
Sønderhaveskoven og Bleget 
Skoven.  
Nordtorpeskovens nordøstlige 
hjørne huser naturperlen Ikær 
Mose. Hertil er der dog kun ad-
gang, nordfra, via Trunderup og 
Trunderup Dongsvej. 
 
6. Fallevej  
Stien fra Kirkevej under motor-
vejsviadukten byder også på 
andre storslåede ruter. Når man 
kommer ud fra viadukten, åben-
barer grusvejen til venstre den 
klassiske rute ad Fallevej, som 
ender på Gl. Nyborgvej ved 
Trunderup, hvorfra cykelstien 
kan følges til selve Trunderup 
eller den anden vej til Kværn-
drup. Denne rute er med sine 3-
4 kilometer en overskuelig og 
anbefalelsesværdig tur til fods.   
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7. Kværndrup Vænge 
Følger du i stedet stien fra Kir-
kevej og motorvejsviadukten til 
højre, langs motorvejen, bugter 

en frisk og landlig rute sig via 
Kværndrup Vænge. Undervejs 
sikrer enten Mullerupvej, Dyre-
bjergvej eller Yderste Tværvej 

Sønderhave.  Foto: Lars Skov 

Bukgårdsvej.    Foto: Lars Skov 

at turen kan returneres til 
Kværndrup. Alt efter hvilken 
vej, der vælges lander distan-
cen på 3-10 kilometer. 
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Forårsruter uden for sognet 
 
Af Lise-Lotte Liengaard 

 
Har du mod på at møde naturen lidt udenfor sognets grænser, er her nogle lune forslag til dejli-
ge ruter 

Bøgegrotten, Lombjerge ved 
Ringe (1 km) 
Denne tur er kort!. Den går Bø-
gegrotten rundt ved Lombjerge; 
Ringe. Der er adgang til Bøge-
grotten over dyrskuepladsen/
festivalpladsen eller via tilkør-
selsvejen til skydehuset. Bøge-
grotten er en tidslomme - en 
lille oase tæt på motorvejen. 
Bøgegrotten rundt er kun ca 1 
km. Tag turen ned over bak-
ken, der i dag bruges af moun-
tainbikere, og som tidligere var 
kælkebakke om vinteren og 
befolket af græssende køer om 
sommeren. Læg også vejen op 
langs med skydebanerne. Her 

står slåen på spring til at blom-
stre. Så snart man trækker lidt 
væk fra motorvejen dæmpes 
lyden betragteligt, og fuglesan-
gen er tydelig.  
 
Svanninge Bjerge, rød tema-
rute (3,5 km) 
Rød temarute i Svanninge Bjer-
ge med start fra P-pladsen ved 
Knagelbjerg. Turen er på ca. 3,5 
km.  
Du kommer på den korte tur 
gennem smukke landskaber, 
udsigtspunkter, forskellige skov-
typer, fine infotavler.  
 
Kort findes på svanningebjer-

ge.dk eller måske i kortholderen 
ved infotavlenpå P-pladsen. 
Nyd turen.  
 
Svanninge Bjerge, Høbbet  
(5 km) 
Høbbet er en af vandreruterne i 
Svanninge Bjerge. Udfordringen 
kan være at finde P-pladsen ved 
Reventlowsvej samt at bevæge 
sig roligt mellem meget kvæg 
(Welsh Black), der opmærksomt 
holder øje med den tobenede. 
Turen er på ca 5 km. og skifter 
mellem åbent land og skov. Der 
er flere småsøer med fugleliv, kig 
op - flere forskellige mindre og 
større rovfugle kan være i luften. 
God tur.  

Bøgegrotten. Foto: Lise-Lotte Liengaard Kvæg ved Høbbet    Foto: Lise-Lotte Liengaard 
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Kværndrup Fysioterapi - nu i det gamle lægehus 
 
Af Kaare Paludan 
 
Kværndrup Fysioterapi ved Anders Thorup er flyttet fra Sundhedshuset på 
Svendborgvej til det gamle lægehus på Nyborgvej 16 

Foto: Google Street View 

Med sol fra en skyfri forårshim-
mel, men også en kold nordlig 
vind travede Deres udsendte 
en tur rundt om Ikær Mose med 
Anders, der fortalte om sin kli-
nik og lidt om sig selv. 
 
- Jeg havde jo først klinik i Gis-

lev Rejsers gamle domicil, men 
flyttede op i Sundhedshuset, da 
det blev etableret. Det er et rig-
tigt fint sted, men pladsen blev 
efterhånden lidt trang, så det 
blev oplagt at flytte ned i den 
ledige, tidligere lægepraksis. 
Her er der god plads rundt om 

behandlingsbriksen og plads til 
øvelser. 
 
Anders er vokset op i Viby 
Sjælland og blev uddannet i 
Næstved som autoriseret fysio-
terapeut. Efter et år på neuroki-
rurgisk afdeling på OUH, kom 

PORTRÆTTER 
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han til Ringe Sygehus i 1987. 
Han fortæller, at det dengang 
var et specialsygehus for gen-
optræning af trafikofre, folk ud-
sat for hjerneblødninger, gigt-
sygdomme og så videre. I 1998 
blev der bygget til, og det blev 
til Rygcenteret under det davæ-
rende Fyns Amt. I 2009 flyttede 
det så til Middelfart, som ligger 
mere centralt i region Syddan-
mark. Anders søgte over og 
flyttede med til Middelfart i 
2010. Rygcenteret er især 
kendt for den tværfaglige til-
gang til ryg- eller nakkeproble-
mer. 
 
- Det lidt sjovt at tænke på, at 
da jeg startede, var det helt al-
mindeligt at indlægge patienter 
med problemer med bevæge-
apparatet. Dengang bestod den 
anbefalede rygbehandling af 
passiv behandling i form af 
massage, sengeleje, sygemel-
ding og smertestillende medi-
cin. 
Men tiderne og behandlingsme-
toderne har ændret sig, og i 
dag er de fleste behandlinger 
ambulante og den anbefalede 
tilgang aktiv med motion, gang/
cykling, ”gør det du kan”, mild 
smertestillende medicin efter 
behov og - om muligt - ikke sy-
gemelding. 
 

- Mange mennesker har gen-
nem deres opvækst fået or-
dren: ”Så ret dog ryggen!” Man 
kan næsten høre kaptajn Je-
spersen, siger Anders med et 
smil. - Og når vi skal ligne en, 
der er vågen og lytter efter, sid-
der vi på kanten af stolesædet 
med ryggen stiv som et bræt. 
Det kan med alderen give ryg-
smerter, - og her det vigtigt, 
pointerer Anders, at hvert til-
fælde betragtes individuelt. Det 
nødvendiggør den grundige 
undersøgelse, hvor vi lytter til, 
hvad der lindrer, og hvad der 
provokerer smerterne. Vi kig-
ger på bevægelser, og ud fra 
fundene lægges en strategi, 
som ofte indeholder instruktion 
i øvelser. Det er vigtigt at infor-
mere om, hvori problemet be-
står. Vi siger, som rygbehand-
lere, at den vigtigste behand-
ling er information. 
 
Da jeg spørger, hvad hans pla-
ner er med klinikken, svarer 
Anders med et skævt smil, at 
eftersom han stadig er fuldtids-
ansat på Rygcenter Syddan-
mark, kan han kun tage patien-
ter efter aftale og sidst på efter-
middagen.  
 
- I forhold til Kværndrup Fysio-
terapi prøver jeg at lave den 
behandling, der anbefales. Så 
jeg udstyrer typisk patienterne 
med et øvelsesprogram, som 
de kan udføre på egen hånd. 

Og hvis man har haft ondt i 
længere tid, tager det også lidt 
tid inden bedring. Jeg tilstræber 
at se patienten få gange, men 
det kræver, at man laver øvel-
serne selv.   
- Jeg bruger sjældent passiv 
behandling f.eks. massage, 
men nogle gange kan proble-
met sagtens være muskel-
spændinger, så en enkelt eller 
to gange massage kan være 
nødvendigt og danne grundlag 
for, at man selv kan træne. 
 
Anders er ikke tilknyttet syge-
sikringen, men har en aftale 
med Sygeforsikringen Dan-
mark. Hvis man har en privat 
forsikring vil denne typisk også 
dække. Anders tilføjer, at man 
også kan blive henvist fra egen 
læge. Han kan hente henvis-
ningen og skrive tilbage til læ-
gen efter undersøgelse eller 
behandling. 
 
Ud over at være en erfaren fy-
sioterapeut er Anders kendt 
som en utrættelig frivillig i 
KB1919, tekstforfatter til 
Kværndruprevyen og - nå ja - 
redaktør af dette blad. 
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Nyt fra Kværndrup Borger- og Erhvervsforening 
 
Af Ulrich Ammitzbøll, formand for borgerforeningen 
Foto: Lars Skov 
 
Kattekonger og –dronninger o.m.a. fra årets fastelavnsfest og generalforsamling 

Fastelavnsfest i Kværndrup 
Den årlige fastelavnsfest blev 
igen i år afholdt på Tre Ege 
skolen afd. Kværndrup. 
En rigtig hyggelig eftermiddag 
med knald på, hvor masser af 
glade udklædte børn og voksne 
hyggede sig. 
Vi takker for den store opbak-
ning til arrangementet, samt tak 
for støtten fra Super Brugsen 
Kværndrup, Pizza Palermo, 
Kværndrup Pizza & Grill og Dy-
rendal Beauty. 
Vi ser allerede frem til næste 
års fastelavnsfest. 
 
Vindere af tøndeslagning og 
bedste udklædning blev følgen-
de: 

Kattekonger og -dronninger 
inddelt i årgangene  
0-2 årige:  
Tobias Østbjerg og Alma Niel-
sen  
3-5 årige:  
Sophia Nakel Andersen og Eli-
as Nissen  
6-8 årige:  
Oscar Bruun og Felix Pedersen  
9 år og opefter: 
Magnus Mortensen og Elias 
Ankersø 
 
Bedste udklædning:  
Matilda Hedegaard og Ole Buhl
-Westermann  

Generalforsamling: 
Efter den årlige generalforsam-
ling i KBE, ser bestyrelsen så-
ledes ud: 
Formand: Ulrich Ammitzbøll, 
Kalkbrænderivej. 
Næstformand: Sarah Eibye An-
dersen, Bøjdenvej. 
Kasserer: Per Kent Nielsen, 
Laurbærvænget. 
Sekretær: Jesper Skovlund, 
Kalkbrænderivej. 
Best. medlem: Bente Steens-
gaard, Svendborgvej. 
Best. medlem: Frank Nakel An-
dersen, Drosselvej.  
Best. medlem: Ketty Eibye 
Sandgaard Andersen, Kruse-
myntevænget. 
Suppleanter: Lars Skov Søren-
sen og Jonas Østbjerg. 

Rettelse til tidligere indlæg fra Kværndrup Borger- og Erhvervsforening 
 
Af Per Kent Nielsen, borgerforeningen 

Vi vil gerne bringe følgende 
korrektion vedr. ”Et æresmed-
lem”, Side 7 i blad nr. 45, juni 
2019: 

Arne Poulsen blev Kværndrup 
Borger-og erhvervsforening 
andet æresmedlem efter Bent 
Erik Nielsen, som blev ud-

nævnt æresmedlem, efter hans 
store arbejde med Bakkelun-
den i 2010. 
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Kværndrup-Ugen er aflyst 
 
Af Anders Thorup 
 
Men forberedelserne var i fuld gang. Her følger en enkelt sketch fra revyen og en Corona-vise 

….men vi nåede alligevel at 
lave visse indledende forbere-
delser. For eksempel nåede 
revytekstgruppen at have et par 
inspirationsmøder, og der blev 
lavet et par tekster. 
Naturligvis skal en revytekst 
ses spillet af vores dygtige 
skuespillere på revyholdet, men 
dette er jo ikke muligt. Så det 
kan være du sidder med en flad 
fornemmelse, hvis du læser 
sketchen. Den handler om, at 
Brian Nyhus, som skrevet i le-
deren i seneste 5772.Kværn-
drup, har sagt ja til at blive den 
nye formand for Egeskov Mar-
kedsforening. Som du måske 
ved, er Brian også meget aktiv i 
vores lokale fodboldklub, hvil-
ket forhåbentlig fremgår af 
sketchen. 
 
Møde i Egeskov Markeds-
forenings bestyrelse: 
Brian: (Fløjter mødet i gang, 
iført KB-trøje) Jeg vil gerne by-
de alle mine medspillere vel-

komne til dagens kamp her i 
Egeskov Markedsforening. Jeg 
håber på et underholdende mø-
de med mange gode an-
greb….. (opdager, at han har 
sagt noget han ikke mente og 
trækker i land) jeg mener man-
ge gode input fra os alle her på 
holdet. Kan vi få dagsordenen 
op? (trækker taktiktavle frem 
med dagsordenen på A4-ark)? 
Vil du gennemgå dagsordenen, 
Jette? 
Jette: Jaaaaayyyy (som en 
hest) det vil jeg da. Vi skal have 
aftalt hvilke dage og hvor lang 
tid vi vil holde åbent, hvem gør 
hvad…..  
Jan: ….Vi skal også have aftalt 
priser på de forskellige ting og 
parkeringen…. 
Dorete: …og vi skal have op-
fordret folk til at melde sig som 
hjælpere….og vi skal have os 
markedsført. 
Brian: Jeg kan høre, at der er 
meget, som skal drøftes. Men 
jeg foreslår, at vi tager en kamp 
ad gangen. Hvilke dage og 
hvor mange timer, ligger jo lige 
til højrebenet. Jeg synes, at vi 
skal lave et marked på 2 x 45 
minutter, lørdag eftermiddag. 
Jeg kan komme med megen 
dokumentation på at 2 x 45 mi-
nutter, fx i England, nemt kan 
samle op mod 50000 menne-
sker – ja endda, nogle gange 
endnu flere, ofte er der udsolgt. 
Og vil vi ikke være tilfredse 
med udsolgt – eller bare 50000 
mennesker?? 
Jette: Jo, det vil give rigtig god 
indtjening. Men skal vi så kun 
have marked om lørdagen? 
Dorete: Ja, hvad så om freda-
gen? 
Brian: Jo, jeg tænker om vi 
skal have et træningsmarked 

om fredagen. Så kan vi prøve 
vores taktik og vores systemer 
af og finde ud af om de virker til 
om lørdagen. Det kunne så bli-
ve 2 x 30 min….Vi kan så næp-
pe regne med så mange gæ-
ster, når det kun er opvarm-
ning. 
Jan: Jeg synes det er lidt kort 
tid vi skal have åbent…. 
Brian: Jo, men så bliver det 
hele mere intenst. Så giver alle 
sig 100 % fra fløjten lyder til 
markedet er færdigt, incl. for-
længelse. 
Jan: Kræver det ikke mange 
folk…. 
Brian: Jo, og det kræver at alle 
mand kender sin plads på mar-
kedet. Der skal ligge et koncept 
inden markedet starter, og det-
te koncept skal følges. På mid-
ten af markedet, skal vi have 
nogle rigtige slidere, der både 
kan arbejde i dybden og frem-
me i forreste geled, vi skal have 
nogle aggressive terriere helt i 
front, vores ansigt udadtil – og 
så skal vi have en, der redder 
os, hvis alt går galt – denne 
taktik vil jeg gerne stå på mål 
for. Og så skal vi have en god 
bredde, så der er folk, som står 
på spring til at overtage de an-
dres pladser. 
Jan: ..det lyder spændende. 
Hvad med priserne på varer og 
parkering? 
Brian: Markedets målgruppe er 
den almindelige dansker, fx 
brøndbyfanen, som ikke har så 
meget at gøre godt med. Så vi 
skal holde udgifterne i bund, så 
vi også kan holde priserne ne-
de. Vi skal sørge for at der er 
nok at spise i pausen mellem 
halvlegene – I ved pause er lig 
med pølse. Betalingen skal fo-
regå hurtigt, så vi ikke skal stå 

Herdis Henriksen og  
Inge Eriksen 
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og rode med småmønter. Kun-
ne vi prøve at indføre nogle 
kort, som folk kan betale med, 
ligesom på festivalerne. Fx et 
gult kort og et rødt kort, som 
folk kan indløse mod fx en øl 
og en pølse. Og 2 gule kort 
skal svare til et rødt kort.  
Jette: Hvordan skal vi admini-
strere det? Det lyder lidt gam-
meldags. 
Brian: Ja, det har du ret i, så 
jeg snakker lige med Højager. 
Han har erfaring med gammel-
dags betalingssystemer, ja jeg 
tror såmænd, han stadig bruger 
kontanter…… 
De andre griner….. 

Dorete: Hvad med markedsfø-
ring? 
Brian: Vi skal have fat på 
græsrødderne, ungdommen og 
bredden inden for Danske Mar-
keder….. Indenfor fodbold, som 
jeg må indrømme, at jeg er lidt 
inspireret af, har vi jo Superli-
gaen – vi skal have en pendant 
– jeg tænker det skal hedde 
Supermarkedet…..   
Nogen spørgsmål?  -  Nå ik-
ke... men så lad os råbe vores 
kampråb og håbe på at bolden 
triller vores vej….  
Kampråb: Hvem er det der har 
det sjov – det er dem fra Ege-
skov!!!!!!!!!!!!! 

Corona-sang 
 
Af Anders Thorup 

Åh, åh Karina (Ulla Pia) 
Hvorfor bliver vi ved med at jage lykken et sted  
og forstår slet ikke når den er nær 
jeg ved hvor den er for jeg har den lige her 
10 små varme fingre 10 små tæer 
  
åh åh Karina du har årene for dig 
nu tror jeg på fremtiden og jeg 
lægger blidt din kind mod min  
åh åh Karina den lykke som mand og kvinde  
kun alt for sjældent kan finde  
bare den en dag bliver din 
 

 

 

Gamle dansktopfans – nok tilbage fra Jørn Hjor-
tings storhedstid – kan måske nikke genkenden-
de til ovenstående vers fra Ulla Pias store hit 
”Karina” – eller husker måske bedre den engelsk-
sprogede ”Candida”? 
Nedenstående skulle have været sunget til revy-
en i Kværndrupugen. Corona kan være en alvor-
lig sygdom, og man skal ikke gøre grin med syg-
domme….! 
Håber ikke teksten støder nogen – det er i hvert 
fald ikke meningen. Mon vi ikke alle er enige om 
at sygdommen Corona gerne snart må gå bort – 
og at vi sammen kan drikke en øl i stedet. 
 

Kirstine Simon-Gaarde 

Åh, åh Corona 
Måske går du rundt, bange for at bli smittet et 
sted, 
Og forstår slet ikke hvon´ det ka’ ske. 
Du sveder og tror, at når temp’raturen er stor 
Findes der en pille imod det? 
 
Åh, åh Corona – du kommer lige fra Kina, 
Der’ ik’ så meget at grin’ af, 
Bare du engang går bort. 
Åh, åh Corona – på grund af dig vi er udslukt, 
Må ikke tage på krydstogt, 
Bare du engang går bort. 
 
Du hoster en bit og lidt åndenød – bare lidt 
Køleskab og fryser er fyldt helt til randen 
Din kondi er skidt - Din computer bliver slidt 
Det er hårdt at vær’ i karantæne.  
 
Åh, åh Corona – du kommer lige fra Kina, 
Der’ ik’ så meget at grin’ af, 
Bare du engang går bort. 
Åh, åh Corona – på grund af dig vi er udslukt, 
Må ikke tage på krydstogt, 
Bare du engang går bort. 
 
Åh, åh Corona – en øl på Mexicos strande, 
Det er en drøm vi må sande, 
Ikke li’ kan la’ sig gøre. 
Åh, åh Corona – den gode øl vi må hylde, 
Og håber Brugsen vil fylde 
Deres hylder op med dig. 
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Nyt fra Kværndrup Seniorklub 
 
af Randi Skytte 

Vi afholdt vores generalforsam-
ling på Kværndrup Kro sidst i 
februar med 48 deltagere. 
Det synes vi selv er super flot. 
To trofaste damer gik ud af be-
styrelsen – Gerda Rasmussen 
og Ruth Greve. De blev erstat-
tet af Kirsten Elmkjær og Hans 
Christensen (Stepper), som vi 
byder velkommen. 
Desuden kom der en ny sup-
pleant, som også er velkom-

men – Andy Arnoldsen. 
Efter generalforsamlingen kun-
ne vi sætte tænderne i boller 
og de skønneste lagkager. 
 
Som så mange andre har vi 
måttet ændre vores planer her 
i marts og april måned. Vi skul-
le have været ude med det nye 
program for 2020 og samtidig 
have solgt de nye medlems-
kort. MEN, da det er ældre 

mennesker, og vi går fra hus til 
hus, fandt vi, at det ikke var en 
særlig god ide, så nu ser vi ti-
den an. Men bare rolig, I skal 
nok få vores besøg.  
Nu håber vi meget, at de arran-
gementer, der skal foregå i maj 
måned, kan lade sig gøre, men 
alt er jo stadig uvist i skrivende 
stund.  
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Kværndrup Husholdningskreds nedlagt 
 
Af Lis Madsen 

Kværndrup Husholdningskreds 
kunne ikke få nye bestyrelses-
medlemmer, så vi måtte ned-
lægge foreningen på general-
forsamlingen i januar 2020. Vi 
havde foreningens fremtid på 
dagsordenen allerede på sidste 
års generalforsamling, så der 
var ikke andre muligheder. 
Medlemstallet er også gået ned 
de seneste år. 
Foreningen blev stiftet den 20. 
november 1942 på et møde 
hos Astrid Nielsen, Stokholm-
gården i Trunderup og hun blev 
foreningens første formand. 
Bestyrelsen bestod desuden af: 
Fru Marie Rasmussen, Fru 
Ragnhild Nielsen, Fru Dagny 
Jepsen og Fru Ellen Jepsen. 
Senere var Margrethe Egelund 
formand i mange år.  
Januar 2019 bestod bestyrel-
sen af Tinna Frederiksen, Ben-
te Greve, Lene Larsen, Doris 
Hansen og Lis Madsen. Tinna, 
Bente og Lene gik ud og blev 
erstattet af Elin Bøje, Anne Ma-
rie Jensen og Grete Jørgensen, 
så vi kunne køre videre til Hus-
holdningskredsens ophør 2020. 
 
I starten blev der afholdt kurser 
i fremstilling af kartoffelmel, 
kogning af roesirup og ”bagning 

med det nye mel” - det var ting, 
man havde brug for på det tids-
punkt. Der blev også indbudt til 
foredrag f.eks. ”Hvad en kvinde 
bør vide”. I 1944 blev der holdt 
kursus for de unge piger, der 
tjente på gårdene. Til afslutnin-
gen var pigernes mødre og 
husmødrene, hos hvem de var i 
huset, inviteret med. ”Det var 
meget vellykket. Pigerne havde 
smurt smørrebrød og Provstin-
de Wegener læste op, og man 
sang nogle sange”. Sådan står 
der i protokollen. 
I 1944 var der udgifter til an-
noncer på 6,95 kr. Foreningen 
fik et tilskud fra Kværndrup 
Kommune på 20 kr. og der blev 
købt blomster til Provstinden for 
4 kr. 

Et år viste regnskabet et under-
skud på 1,45 kr. De blev betalt 
af formanden. 
Senere blev der afholdt kurser i 
henkogning, partering af gris, 
sy-kurser, håndarbejde, møbel 
polstring, porcelænsmaling 
m.m. Der blev også arrangeret 
udflugter, virksomhedsbesøg 
og foredrag om mange forskel-
lige emner, ligesom der om vin-
teren var hyggeeftermiddage 
med oplæsning. 
Fra starten var foreningen til-
knyttet Svendborg Amts Land-
økonomiske Selskab. Herigen-
nem var der også tilknyttet en 
husholdningskonsulent. Det var 
mest land-husmødrene, der var 
medlemmer. Senere blev der 
dannet en selvstændig for-
ening, hvor det efterhånden var 
et fåtal, der havde noget med 
landbrug at gøre. 
 Det er vemodigt at være den, 
der ”lukker og slukker”, men vi 
må se i øjnene, at foreningen 
har haft sin tid. Jeg har person-
ligt været meget glad for at væ-
re en del af Kværndrup Hus-
holdningskreds og derigennem 
lært en masse dejlige menne-
sker at kende. 
TAK for 29 år, der har været 
spændende og interessante. 
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Det er ikke længere nogen 
overraskelse for nogen at ver-
den i dag ser helt anderledes 
ud end for bare en måned si-
den.  
Jeg var ellers optimistisk op til 
gymnastikopvisningen, jeg vid-
ste hvor mange små og store 
gymnaster, der havde øvet sig 
hele vinteren og glædet sig til at 
vise forældre og bedsteforæl-
dre, hvad de havde lært. Yder-
mere kunne vi have præsente-
ret 2 nye hold på gulvet – Gym-
nastik for babyer og DameGym. 
Jeg glædede mig til at se det, 
og mærke den stemning og 
sindstilstand jeg altid kommer i, 
når vores gymnaster går på 
gulvet til indmarchen med fa-
nen løftet højt i front.  
I år var også en anden lidt ve-
modig følelse indblandet, da 
denne opvisning skulle være 
min sidste i KIF. Jeg har efter 
mange og lange overvejelser 
besluttet at stoppe i Kværndrup 
IF. Bla. fordi jeg er flyttet tilbage 
til min fødeby Ryslinge, men 
også med trangen til at skulle 
noget andet med det frivillige 
arbejde.  
Jeg begyndte i Kværndrup IF 
for 17 år siden, da jeg kom til 
byen. Kun afbrudt af en pause 
med uddannelse har jeg været 
en del af foreningen siden 
2003.   

Gymnastikken der blev væk! 
 
Mette Vergo, Formand for gymnastikudvalget.  

Men optimismen svandt i løbet 
af formiddagen onsdag d. 11. 
marts. Så sent som om sønda-
gen havde jeg meldt ud, at vi 
ville gennemføre opvisningen, 
da vi aldrig ville nå de 1000 del-
tagere. I forbindelse med mit 
job, begyndte rygterne at løbe i 
branchen onsdag formiddag om 
en snarlig nedlukning af Dan-
mark. Min mavefornemmelse 
var ikke god og efter en kort, 
men enig samtale med Dorthe 
Nielsen tog vi beslutningen om 
at aflyse opvisningen.   
Dette skulle vise sig at være en 
god beslutning, for som be-
kendt meddelte Mette Frederik-
sen onsdag aften, at alle skole-
elever blev sendt hjem.  
Det er i tider som denne, at vi 
skal huske på det sammenhold 
og fællesskab, der findes i for-
eningslivet for både store og 
små. Det er her børn kan skabe 
nye relationer og få venner, 
men også her de ældre kan 
bevare kontakten og få en snak 
og ikke mindst en kop kaffe. 
Det er i foreningerne, vi kan 
kere om hinanden.  
I denne tid må vi passe på hin-
anden og være sammen på 
afstand.  
Vi meldte i første omgang ud at 
opvisningen var udsat, men vi 
kan ikke love, at der kommer 
en opvisning i denne sæson. 

Jeg tror der kommer til at gå 
lang tid inden vi igen kan få lov 
at samle så mange mennesker. 
Heldigvis kommer der en ny 
chance til næste år.  
 
En anden begivenhed der fin-
der sted under opvisningen, er 
overrækkelsen af vandrepoka-
len. I år havde vi valgt at give 
den til Charlotte Leth Nielsen. 
Charlotte har være med i KIF 
siden 2010 hvor hun havde Ma-
ve, baller og lår-holdet sammen 
med Lone Aaskov. Året efter 
overtog Charlotte selv holdet 
og har haft det lige siden. Char-
lotte har også i en periode haft 
forældre/ barn-holdet.  

Charlotte Leth Nielsen 
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Charlotte er siden blevet en del 
af gymnastikudvalget. Hun har 
gennem alle årene været en 
stor hjælp ved arrangementer, 
hvor hun altid er frisk på at stå 
for opvarmningen og være be-
hjælpelig med praktiske ting.  
Stort tillykke til Charlotte med 
pokalen! 
Som tidligere skrevet er dette 
min sidste sæson, men det er 
ikke kun mig, der har valgt, at 
der skal nye folk ombord. Dor-
the Nielsen har også valgt at 
stoppe. Dorthe har gennem 
mange år været en stor del af 
KIF. Efter at Dorthe er gået på 
efterløn, har hun involveret sig i 
forsamlingshuset, Egeskov  
Marked, revyen og meget me-
re. Tusind tak for alle de gode 

timer, vi har tilbragt sammen. 
Dette betyder, at der pr. 1. maj 
2020 er to ledige pladser i gym-
nastikudvalget. Derfor søger vi 

to, som kunne være friske på at 
være med i udvalget sammen 
med Charlotte Leth Nielsen og 
Maria Lindkvist Hansen. 
Arbejdet består i planlægning 
af kommende sæson, sende 
instruktører på kurser, planlæg-
ge opvisning. Der er ca. 5 mø-
der om året, mest omkring sæ-
sonstart.  
Vi overlader selvfølgelig ikke 
bare det hele uden at sætte 
både de to gamle og de to nye 
ind i, hvad det går ud på. Så 
sidder du og tænker, at det 
kunne være sjovt at være med 
til at sætte præg på gymnastik-
ken i Kværndrup, så tøv ikke.  
Skulle du have lyst til at være 
med så skriv en SMS til mig på: 
 50 87 10 33. 

Nyt fra Kværndrup Forsamlingshus 
 
Af Dorthe Nielsen. www.kvaerndrup-forsamlingshus.dk 

Så lukkede Danmark ned og 
dermed også al aktivitet i for-
samlingshuset. Det sidste ar-
rangement, vi havde, var tirs-
dag den 10. marts, og som det 
ser ud nu, er alt aflyst indtil midt 
i juni.  
Det er længe siden, der har 
været så travlt ved telefonen: 
Aflyste konfirmationer, finde 
nye datoer efterhånden, som 
menighedsrådet meldte ud og 
så flytte igen, og er der nu le-
digt, eller var huset optaget lige 
den dag? 
Generelt booker familien også 
huset dagen før konfirmationen 
for at kunne dække bord, og 
jeg spurgte selvfølgelig også 
vedkommende, om det var et 
ønske: ”Selvfølgelig ville det 
være dejligt, men tror ærlig talt 
andre får brug for dagen, da 
præsten netop har flyttet konfir-
mationen til den weekend” var 
svaret – det kalder jeg for sam-
fundssind! Så de stod gerne op 
klokken 6 for at gøre klar. Vi i 

bestyrelsen blev enige om, hvis 
det er nødvendigt, står vi gerne 
op midt op natten og gør rent, 
så konfirmanderne kan få en 
fest. 
 
Medlemskort 
På grund af Corona er vi i be-
styrelsen blevet enige om, at vi 
ikke kommer ud og ringer på 
døren, når der skal sælges 
medlemskort. Vi putter brochu-
ren i postkassen her sidst i maj, 

først i juni og håber, at I vil kø-
be medlemskort ved at overføre 
pengene eller betale med Mobi-
lePay. 
Tre måneder eller måske læn-
gere uden indtjening i forsam-
lingshuset tærer godt på kas-
sen, så vi håber, I vil støtte ved 
køb af medlemskort, booking af 
huset (selvom I havde tænkt 
noget andet) eller frivillige 
sponsorater? Alt luner! 
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Tiden der fulgte – efter 1864     3. del 
Efter Henrik Nielsens breve 
 
Af Edvin Larsen 

I Trunderup er Juler imidlertid 
blevet afløst af friskolelærer Ni-
els Kjær, som stammer fra 
Nordjylland. Henrik og Stine 
tager godt imod Julers afløser. 
Det er Henrik og Stines natur. 
Når Niels Kjærs nordjyske fami-
lie besøger Trunderup, benytter 
Henrik lejligheden til at ”vise” 
herlighederne på Midtfyn frem. 
Henrik optræder som turist-
guide, hvilket bl.a. ses af Niels 
Kjærs svigerforældres brev til 
Henrik og Stine. ”Vi har Lyst til 
at sende Jer en Hilsen og Tak 
fra og for det sidste og lange 
Besøg vi gjorde hos Eder og 
tillige for den opofrelse I gjorde 
for os idet vi blev kjørt omkring 
af dig Henrik Nielsen, saa man-
ge gange derovre paa Fyen, og 
for al den Venlighed og Godhed 
I paa alle Maader viste imod 
os.” Niels Kjærs svigerforældre 
kender til Henriks engagement 
inden for valgmenigheden. Der-
for er det heller ikke unaturligt, 
at det bliver Henrik sammen 
med to andre ”brødre” fra valg-
menigheden, som rejser til 
Mors i forbindelse med etable-
ring af en valgmenighed der. 
 
Henriks store interesse for sko-
le betyder, at hans og Stines 
børn skal have et højskoleop-
hold. Karen og Maren kommer i 
foråret 1888, da de er hen-
holdsvis 24 og 21 år på Rødkil-
de Højskole. I et brev hjem til 

Tre mænd, der rejste til Mors - 
Henrik Nielsen i midten. 
Foto udlånt af fhv. friskoleleder 
Mogens Hansen, Gislev. 

forældrene den 13.maj fortæl-
ler Marie, hvordan det er at 
være på højskole. ”… Vi synes 
rigtig godt om at være her, for 
de er alle sammen saa flinke 
mod os. Andersen og Sofie, ja 
de er rigtig nogle brave Folk. 
Det er saa morsomt at see de-
res milde Ansigter. Sofie er saa 
mild, og saa er hun saa god til 
at læse for os. Hun læser for 
os en time hver Dag fra syv til 
otte, og saa er vi fri. Om hun vil 
blive ved at læse for os ved jeg 
ikke, og jeg ved heller ikke rig-
tig, hvordan vi skal have det 
med Lærerne, hvad Time de 
skal have, men Andersen har 

vi da hele Formiddagen. Han 
holder først et Foredrag. Det vi 
har faaet hidtil har mest været 
om Børneopdragelse. De har 
rigtignok været gode…” og hun 
fortsætter ”… saa har vi Reg-
ning og saa læser vi, det har vi 
rigtig godt af, siger han, vi kan 
baade glæde os selv og andre 
med det, og deri har han ret, 
men det kniber os saadan at 
læse højt for alle dem, da især 
Vers. Det kan vi ikke gøre godt 
nok. Saa har vi ikke mere med 
Andersen, men saa kommer 
Hansen. Ham har vi i Retskriv-
ning, Geografi, Danmarkshisto-
rie og Naturlære. Han er meget 
livlig til at fortælle, og det er vi 
glad ved, men når vi har Ret-
skrivning er jeg ikke saa meget 
glad, for det kan jeg ikke ret 
godt, og saa alt det han fortæl-
ler os om Skrivningen, hvad for 
noget der hedder saadan. Ja, 
det løber helt rundt i mit Hoved, 
men noget faar jeg da. Bend-
sen har vi kun tre Gange om 
Ugen. Han fortæller Litteratur 
og Kultur. Det kan jeg jo ikke 
sige stort om, men jeg mener 
da han fortæller det godt…” og 
videre ”Saa har vi Bojsen. Ham 
skal vi have de tre Dage om 
Ugen, men ham har vi ikke haft 
endnu for han er syg, saa vi 
ved ikke, hvad han vil fortælle, 
nu tror jeg ikke der er mere, jeg 
kan fortælle… ”.”Her er kjønt 
herover kan I tro, ja, I skulde 
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bare herover, naar det bliver 
rigtig Sommer for saa bliver det 
først smukt. Bojsen har saadan 
en stor Have og den gaar lige 
ned til Fjorden, saa det kan I jo 
nok forstaa er kønt, og her er 
ogsaa en stor Udsigt.” og slut-
ter brevet med ”Nu ved jeg slet 
ikke mere at skrive denne 
Gang, men nu vil du jo nok 
snart skrive kære Fader, for vi 
vilde nok have at vide hvordan 
det gaar Hjemme, om I er ra-
ske. Hvordan gaar det, har I 
faaet saaet. Herover er Kornet 
kommet op, men det er nok 
heller ikke saa tidlig hjemme. 
Sig til vore Søskende om de 
ikke vil skrive til os og fortælle 
noget af alle slags, for det er de 
jo gode til…”. 
 
Den 22. oktober 1888 fejrer 
Henrik og Stine sølvbryllup og 
modtager i denne anledning 
mange hilsner fra nær og fjern. 
Henriks og Stines kontaktflade 
er stor. Helt fra ungdommen og 
indkaldelsen som soldat under 
krigen i 1864 er venskabet med 
Kristian Appel tæt. Kristian Ap-
pel vender efter hjemsendelsen 
fra krigen tilbage til Ryslinge, 
hvor han igen bliver friskolelæ-

rer og tillige kirkesanger i valg-
menigheden. Henrik og Stines 
venskab med Kristian Appel 
består, selv om han som ivrig 
forsvarsven kommer i modsæt-
ningsforhold19 til kredsen og i 
1889 forlader Ryslinge Friskole 
til fordel for Landboskolen i 
Lyngby.  
Som afslutning på et brev til 
Henrik den 2. september 1889 
skriver han bl.a. ”Nu kjære 
Ven, tak for al god Kjærlighed 
og venskab i den lange Aar-
række, ingensinde føler man 
sig dybere, hvor højt man el-

sker sin Ven, end naar man er 
bleven adskilt fra ham. Hils nu 
ogsaa din kjære Kone og Dine 
Børn. Jeg ønsker for Eder og 
Eders Hus, at Evighedslivet 
maa gro og blomstre og bære 
Frugt til lys Frimodighed i Tro-
en, til stærk Vedholdenhed i 
Haabet og til inderlig Varme i 
Kjærlighed i Vor Herre Jesu 
Navn.” I de følgende år er der 
en jævn brevveksling mellem 
Kristian og Henrik. I 1893 forla-
der Kristian Landboskolen og 
bliver forstander for Holsted Fri- 
og Efterskole.20 

Navnedokument. Kilde: Lokalhistorisk Arkiv 
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Vandringer 
I forbindelse med anlæg af jern-
baner sker der i 1870’erne store 
ændringer i infrastrukturen i det 
danske samfund. Strækningen 
fra Odense til Svendborg an-
lægges i 1876. De offentlige 
anlægsarbejder bliver et væ-
sentligt incitament til det store 
opbrud i landbefolkningen. Selv 
om mange gårdmænd tjener 
gode penge i de sidste to årtier 
af 1800-tallet, er der ikke læn-
gere gode fremtidsudsigter for 
karle og piger på landet. Der er 
sammenhæng mellem afvan-
dring og jordpriser. Afvandrin-
gen fra landbruget er størst i de 
egne af landet, hvor jordpriser-
ne er højest. Det gjaldt f.eks. 
Langeland og Sydfyn. Men det 
er ikke alene købstæderne, der 
trækker. Det store udland virker 
på mange som en magnet. I 
1865, hvor den blodige ameri-
kanske borgerkrig slutter, er 
regeringen i Washington fast 
besluttet på at indvinde krigens 
store økonomiske og menne-
skelige tab ved at lokke folk 
over fra Europa for at opdyrke 
de vældige præriestrækninger, 
hvor jernbanerne er ved at blive 
anlagt.  
I Henrik og Stines vennekreds 
er der også nogle, som forsø-
ger lykken. En ven slår sig ned i 
Topaz og en anden, Niels Pe-
der Jensen, i Beaver i British 
Columbia i Nordamerika. Det er 
den amerikanske drøm og må-
ske verslinjerne ”Guldet det lig-
ger dig for din fod, du bukker 
blot for at få det” (Flugten til 
Amerika), som får også unge 

mennesker med rødder i det 
midtfynske til at forlade Dan-
mark for at prøve noget nyt. 
Det fremgår af brevene til Hen-
rik, at noget af det, de tager 
med sig, er lærdommen fra fri-
skolen og den styrke, som valg-
menighedens fællesskab har 
givet dem. Når deres tanker går 
til det hjemlige, er det disse 
områder, der bliver nævnt i bre-
vene. Friskole og valgmenig-
hed er de holdepunkter, de bru-
ger i deres opbyggelse af en ny 
tilværelse. 
 
Henrik hed oprindelig Nielsen til 
efternavn, men bliver - efter at 
have købt parcellen og etable-
ret sig som gårdmand - omtalt 
Nordtorp. At Henrik omtales 
Nordtorp kan måske have no-

get at gøre med, at han bosæt-
ter sig ikke langt fra Nordtorpe 
skoven, hvor der tilbage i 1500-
tallet også lå en landsby ved 
navn Nordtorp.21 Efterkommer-
ne efter Henrik og Stine kom-
mer til at hedde Nordtorp, da 
Henrik i henhold til kgl. bevilling 
af 16. januar 1905 køber nav-
net Nordtorp. 
Sønnen Niels, som er blevet 
gift med Kristine fra Gultved-
holm, overtager gården efter 
sine forældre, Henrik og Stine, i 
1908. Henrik dør den 25. juni 
1911 i en alder af 74 år. Stine 
overlever Henrik og dør den 1. 
marts 1918.  
Med Henrik forsvandt et men-
neske, som på mange områder 
har beriget det lokalsamfund, 
han var en del af. 

Tre trunderuppere. Henrik Nordtorp i midten. 
Kilde: Kværndrup Sogn. Foto omkr. 1910 

Noter: 
19 Henriksen H.M.: Ryslinge Sogns Historie, s. 190. 
20 Olsen Olaf (red.): Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie,  
    Bind 11, s. 259ff. 
21 Nørtop gierde i 1572 ifl. Trap Danmark, 5. udgave, Gads Forlag, 
1957. 
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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 ) 

Gratis hjemmeopgaver til 
børn 

 
Til børnefamilierne i Kværndrup har 
vi modtaget et tip fra Kali Cecilie 
Slangerup Linnet om hjemmeopga-
ver til gratis download. 
 
Børneopgaverne kan frit hentes på 
Facebooksiden ‘Petersen Spangs-
vig’. 
(https://www.facebook.com/Petersen
-Spangsvig-105452191036624/ ) 

mailto:plata@plata1226.dk
https://www.facebook.com/Petersen-Spangsvig-105452191036624/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Petersen-Spangsvig-105452191036624/?hc_location=ufi


 31 

 AKTIVITETSKALENDEREN 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Egebos-Venner i Kværndrup 

Udflugt den 10 juni aflyses på grund af Corona, da vi ikke på nuværende tidspunkt ved, hvad der sker 
fremover. 
               Bestyrelsen. 
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